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АКТУАЛЬНА ТЕМААКТУАЛЬНА ТЕМАПОПРИ ВІЙНУПОПРИ ВІЙНУ

ЩО НОВОГОЩО НОВОГО

2021 рік можна назвати роком, ко-
ли в Україні стрімкими темпами поча-
ла розвиватися трансплантологія. Та-
ким чином у важко хворих українців, 
які часто помирали, не дочекавшись 
донорського органа, з'явився шанс на 
життя. І часто одна людина, яка по-
мерла, рятує життя кільком. Однак у 
2022-му, після повномасштабного втор-
гнення російських військ на нашу те-
риторію, деякий час операції з транс-
плантації не виконувалися. «Було ба-
гато незрозумілого і багато запитань, 
зокрема у керівників закладів охоро-
ни здоров’я, які працюють у напрям-
ку трансплантології, – пояснює ген-
директор Українського Центру транс-
плант-координації Дмитро Коваль в 
інтерв'ю агенції «Інтерфакс-Україна». –  
Але трансплантації стали поступово від-
новлюватись, адже, незважаючи на вій-
ну, люди продовжують потребувати са-
ме такої допомоги». 

Загалом в Україні трансплантацію 
проводять 32 медичні заклади. Серед 
них – і два Хмельницькі: обласна лікар-
ня та обласний серцево-судинний центр. 
Першу операцію з трансплантації в об-
ласті виконали 24 грудня 2021 року: 
29-річному чоловікові в обласній лікар-
ні пересадили печінку, а через місяць, 
23 січня 2022 року, в обласному серце-
во-судинному центрі здійснили пересад-
ку серця. 

У 29-річного Артема з одного з сіл 
області діагностували спадкове захво-
рювання – хворобу Вільсона-Коновало-
ва. Ця хвороба вражає печінку. Моло-
дого чоловіка внесли в чергу на пере-
садку печінки в столиці. Медики по-
яснили, що донорського органа можна 
чекати як місяць-два, так і роки. Про-
те через кілька місяців знайшовся до-
нор, орган якого за усіма параметра-
ми підійшов для Артема: 49-річний чо-
ловік загинув внаслідок крововиливу у 
головний мозок, його родичі дали згоду 
на вилучення органів. Артем став пер-
шим в області, кому виконали операцію 
з трансплантації. Хмельницьким хірур-
гам допомагали хірурги з Києва. Опе-
рація тривала 12 годин. «Пацієнт  по-
чувається добре, повернувся до звичай-
ного життя – розповідає голова  групи 
експертів з трансплантології обласного 
департаменту охорони здоров’я, доктор 
медичних наук Олексій Підмурняк. –  
На перші такі операції ми запрошуємо 
лікарів, які мають у цій справі більший 
досвід, – з Національного інституту 
хірургії та трансплантології імені Олек-
сандра Шалімова та Львівської лікарні 
швидкої допомоги. Разом виконаємо ще 
одну-дві пересадки, а далі працювати-
мемо самостійно. У нашій лікарні для 
цього є всі умови та необхідне облад-
нання, а хірурги володіють потрібними 
вміннями».   

А 23 січня минулого року в обласно-
му серцево-судинному центрі провели 

першу в області пересадку серця. Його 
отримав 47-річний мешканець Староко-
стянтинова. Чоловік переніс операцію 
із заміни аортального клапана, а кіль-
ка років тому лікарі дійшли висновку, 
що пацієнту потрібна пересадка серця. 
Майже два роки чоловік чекав на донор-
ське серце. І лише на початку минулого 
року електронна система автоматично 
обрала його у парі «донор-реципієнт». 
Серце від донора гелікоптером доста-
вили з Івано-Франківська. Операцію з 
трансплантації виконали кардіохірурги 
обласного серцево-судинного центру ра-
зом з колегами з Національного інсти-
туту серцево-судинної хірургії імені Ми-
коли Амосова. Після операції чоловік 
провів під наглядом медиків три тижні, 
і його виписали додому. «Зазвичай такі 
пацієнти перебувають в стаціонарі два-
три тижні – залежно від стану, віку, ін-
ших факторів. Ми не поспішали випи-
сувати свого першого унікального па-
цієнта, спостерігали за його станом, під-
бирали дози імуносупресивної терапії, 
– розповідає директор закладу, доктор 
медичних наук, кардіохірург Андрій 
Кланца. – Зараз чоловік почувається 
добре, фізично активний. Ми з колега-
ми  дуже хочемо, щоб його історія дода-
ла віри усім українцям, які потребують 
трансплантації серця. Власне, якби не 
повномасштабне вторгнення, ми б ще не 
одну таку операцію виконали. На жаль, 
війна вплинула на можливість виконан-
ня трансплантацій. Проте незабаром ми 
відновимо цю роботу».

Третю трансплантацію в області ви-
конали вже наприкінці 2022 року.  
29 листопада в обласній лікарні здій-
снили першу операцію з транспланта-
ції нирки. Орган пересадили 39-річно-
му пацієнту з Полонщини, який пе-
ребував на гемодіалізі. Донором став 
його 63-річний батько. Обидвоє чо-
ловіків почуваються добре, а у лікар-
ню приїжджають лише для контроль-
них оглядів. 

Смерть мозку – що це таке?
Хоч трансплантологія – вже давно не 

новина, проте в Україні часто ще з осто-
рогою ставляться до таких втручань, зо-
крема, коли йдеться про трупну транс-
плантацію. Тут існує чимало міфів і до-
мислів. Особливо насторожує діагноз 
«смерть мозку». Часом люди думають, 
що діагноз встановлюють неправильно, 
що людину ще можна врятувати. Нас-
правді ж ніхто просто так, на око, тако-
го серйозного висновку не робить. 

«Після смерті мозку зворотного про-
цесу немає. Це стан, коли головний мо-
зок вже не здатний відновитися, – по-
яснює Олексій Підмурняк. – Після кон-
статації смерті мозку юридично людина 
вважається померлою, і всі заходи що-
до її реанімації  припиняються. Якщо 
родичі дають дозвіл на використання 
органів для трансплантації, тоді жит-

тєдіяльність підтримується за допомо-
гою спеціальної апаратури: працює сер-
це, нирки, легені. Для того, щоб конста-
тувати смерть мозку, є кілька спеціаль-
них тестів, кожен з яких проводять 
двічі. Займається цим цілий консиліум 
медиків. Якщо виникають сумніви, ви-
користовуються додаткові – інструмен-
тальні методи: ультразвукове дослід-
ження судин головного мозку, кон-
трастна комп'ютерна томографія, ан-
гіографія або ехоенцефалографія, які 
визначають потенціал роботи голов-
ного мозку. Якщо ці методи показу-
ють, що мозок не працює, констатують 
смерть головного мозку. Тільки після 
цього стоїть питання про вилучення ор-
ганів для трансплантації, якщо родичі 
погодяться». З родичами зустрічається 
трансплант-координатор, який не бере 
участі у констатації смерті мозку і ліку-
ванні пацієнта. 

Якщо рідні померлого дають зго-
ду, відбувається співставлення в 
Єдиній  державній інформаційній си-
стемі трансплантації (ЄДІСТ) даних і 
таким чином автоматично обираєть-
ся пара донор-реципієнт. Тобто будь- 
яке втручання людини у цей процес не-
можливе. 

Незважаючи на війну, правила і під-
ходи до трансплантації не змінилися. 
Як і раніше, донорами не розглядають-
ся як військові так і цивільні, які по-
страждали внаслідок бойових дій.  На-
приклад, якщо у будинок потрапили 
снаряди, померлі теж не розглядаються 
як донори. Переважно донорами стають 
пацієнти, які померли внаслідок пору-
шення мозкового кровообігу. 

Операції з трансплантації 
безплатні

Операції з трансплантації фінансує 
держава, для українців вони безплатні. 
Тож подолянам, які потребують транс-
плантації органів, не потрібно їхати 
для цього до столиці чи шукати поря-
тунку за кордоном. Їм необхідно звер-
нутися до свого сімейного лікаря, який 
дасть скерування в обласну лікарню, 
серцево-судинний центр або до транс-
плант-координатора. «Ми зорієнтуємо 
людину, які потрібні  документи, обсте-
ження, – пояснює Олексій Підмурняк. –  
Якщо людина потребує трансплантації, 
її дані вносять до Єдиної державної си-
стеми трансплантації. І саме ця систе-
ма автоматично, згідно з усіма параме-
трами, формує пару донора та реципієн-
та. Також можна звернутися у свою 
поліклініку, в обласну лікарню до уро-
логів чи нефрологів». Як зазначає Ан-
дрій Кланца, тим, хто потребує пересад-
ки серця, слід звернутися в обласний 
серцево-судинний центр, можна зателе-
фонувати за номером 099-708-84-10. А 
там вже скерують, які обстеження та 
документи потрібні. 

Підготувала Олена ЩЕГЕЛЬСЬКА.
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На Хмельницькій АЕС побудують нові На Хмельницькій АЕС побудують нові 
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Навіть в умовах воєнного стану хмельницькі хірурги  
виконують операції з пересадки органів

Орієнтовний термін завершення будівництва та запуску енергоблоків – 2032 рік

Повітряний терор, Повітряний терор, 
або Які російські або Які російські 
ракети не може  ракети не може  
збити наша ППОзбити наша ППО

(Закінчення. Початок на 1 стор.).
Таким чином ракета розвиває велику швид-

кість, через що її не можуть знищити наші 
системи ППО. Зі сучасних балістичних ракет 
росіяни мають «Іскандери». На початку пов-
номасштабної війни вони випустили по нас 
орієнтовно 744, їх залишилося 11 відсотків 
від колишнього арсеналу.

Натомість є ракети систем С-300, які працю-
ють за принципом балістичних. Вони покли-
кані збивати повітряні цілі, але нині рашисти 
б’ють ними по наземних. Ворог запустив по 
території України понад 1 300 таких боєпри-
пасів, але в них залишилося ще 6 672. Хоча 
вони летять швидко, але відносно недалеко –  
до ста кілометрів по наземних цілях. Тому від 
ракет С-300 переважно страждають прифрон-
тові населені пункти. Сучасним аналогом є 
С-400, які й вдарили 14 січня по Києву, адже 
можуть летіти 250 кілометрів. Втім, таких ра-
кет в росіян є лише кілька сотень.

Що робити у разі обвалу будинку
Оскільки у ворога є вдосталь смертоносних 

ракет, не потрібно нехтувати сигналами 
повітряної тривоги. Почувши про небезпе-
ку, слід негайно брати тривожну валізу й без 
паніки йти у найближче укриття. 

Якщо ракета влучить у будинок, можна 
опинитися під його завалами. Поради, що ро-
бити у такому разі, підготували представни-
ки Міністерства охорони здоров’я. Отже, як-
що ви почули сильний вибух і відчули, що бу-
дівля втрачає стійкість або деформується, –  
тікайте. За можливості візьміть зі собою гроші 
й документи. Тікаючи, використовуйте сходи. 
У ліфт не можна заходити. Також повідомте 
про загрозу обвалу іншим людям, які перебу-
вають у будівлі. Опинившись на вулиці, відій-
діть від будівлі на безпечну відстань.

Якщо можливості залишити будівлю немає, 
займіть найвигіднішу позицію. Це можуть бу-
ти отвори дверей, кути (якщо в куті стоїть 
стіл, можна сховатися під ним), місця під 
балками, каркасами. Також варто триматися 
подалі від вікон і не виходити на балкон. За 
можливості перекрийте воду, газ і знеструмте 
приміщення.

Якщо ж ви опинилися під завалом, найпер-
ше слід кликати на допомогу. За можливості 
скористуйтесь мобільним телефоном, стукай-
те по трубах і батареях опалення. Якщо хтось 
відгукнувся, повідомте, де ви перебуваєте і що 
з вами сталося. Далі спокійно чекайте, поки 
розберуть завал. Очікуючи допомоги, намагай-
теся уникнути переохолодження. За можли-
вості постеліть щось на підлогу, ляжте на бік, 
підклавши під себе руку, коліна підтягніть 
до грудей. Якщо ж вас ніхто не чує, спробуй-
те вивільнити руки й ноги. Обережно почніть 
розбирати завал. Намагайтеся не зачепити те, 
на чому все тримається. Якщо не бачите, чим 
вас завалило, або предмети, які на вас впа-
ли, дуже важкі, терпляче кличте на допомо- 
гу кілька годин. Звільнившись, огляньте се-
бе. За необхідності надайте собі першу допо-
могу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану 
кінцівку. 

Підготував Андрій ЯЩИШЕН.

Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енер-
гоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на 
ХАЕС. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посилан-
ням на главу Міненерго Германа Галущенка.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо початку будівни-
цтва двох енергоблоків АР 1000 за технологією американ-
ської компанії Westinghouse на майданчику Хмельницької 
АЕС, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Цим ми остаточно відмовляємося від російських атом-
них технологій у своїй атомній енергетиці», – цитує видан-
ня міністра на брифінгу, який відбувся в Києві 20 січня.

За його словами, вже зараз буде розпочато розроблення 
техніко-економічного обґрунтування будівництва блоків, за-

пущено процедуру сертифікації технології в Україні та ухва-
лення закону, необхідного для реалізації проєкту.

Міністр зазначив, що джерелом фінансування стануть ко-
шти НАЕК «Енергоатом», а також кредитні кошти, які от-
римає американська компанія.

Галущенко підтвердив раніше озвучену суму будівни-
цтва одного подібного енергоблоку в 5 мільярдів доларів, 
зазначивши, що обидва блоки споруджуватимуть пара-
лельно, оскільки це економічно вигідніше. За його про-
гнозами, будівництво може бути завершено орієнтовно у 
2032 році.

https://ye.ua/
Оксана КОЛОМІЄЦЬ 
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ЗМІНИЗМІНИ НЕ ПРОСТО ЦИФРИНЕ ПРОСТО ЦИФРИ

Рішенням уряду дозволе-
но пересилання у міжнародних 
поштових відправленнях, що 
реєструються, паспортів грома-
дянина України для виїзду за 
кордон.

«Дозволено пересилання в між-
народних поштових відправлен-
нях, що реєструються, паспортів 
громадянина України для виїзду 
за кордон, а також у період дії 
військового стану або на період, 
що закінчується в останнє число 
місяця, в якому завершується дія 
карантину, встановленого на те-
риторії України, паспортів грома-
дянина України, посвідчення осо-
би на повернення в Україну», –  
йдеться у повідомленні Мінреін-
теграції.

Переслати па-
спорти та посвід-
чення на повернення в Україну 
можна буде у міжнародних по-
штових відправленнях. Як 
зазначають у Мінреінтегра-
ції, це спростить для україн-
ців виїзд із тимчасово окупо-
ваних територій та росії, адже 
внаслідок депортації часто лю-
ди залишаються без документів. 
Тому при спробі виїхати до ін-
ших країн виникають труднощі 
із перетином кордону. Тож рі-
шення спростить повернення на 
батьківщину. 

Сторінку підготували  
Андрій ЯЩИШЕН,  

Світлана ЛІСОВА та  
Ольга МАЛИНОВСЬКА.

Як зазначають в Мінсоцполітики, якщо пенсіо-
нер не використовує свій банківський рахунок понад 
шість місяців, видачу пенсії йому можуть тимчасо-
во зупинити. Щоб цього уникнути, потрібно хоча 
б один раз за вказаний період скористатися своєю 
пенсійною карткою. Наприклад, поповнити раху-
нок мобільного, сплатити комунальні послуги чи 
інші рахунки.

Виплату пенсії можна відновити та повернути не-
доотримані кошти. Для цього потрібно звернутися 
до Пенсійного фонду та підтвердити особу. «Якщо 
пенсіонер з’являється та підтверджує свою осо-
бу, то нарахування та виплата пенсії триває», –  
повідомила заступниця голови Мінсоцполітики 
Дар’я Марчак. Після перевірки даних Пенсійний 
фонд приймає рішення щодо відновлення пенсій-
них виплат протягом 10-ти днів із дня звернення.

Набрала чинності Постано-
ва Кабінету Міністрів України 
від 17.01.2023 року № 37 «Про 
внесення змін до пункту 5 По-
ложення про Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які 
мають право на пільги», згідно з 
якою уряд спростив процедуру 
звернення ветеранів до органів 
Пенсійного фонду України для 
оформлення пільг. 

Нормативним актом передба-
чено, що учасники бойових дій, 
особи з інвалідністю внаслідок 
війни, учасники війни, сім’ї за-
гиблих (померлих) ветеранів 
війни та захисників і захисниць 
України, постраждалі учасники 
Революції Гідності при звернен-
ні до органів Пенсійного фонду 
України для внесення інформа-
ції про них до Єдиного держав-
ного автоматизованого реєстру 
осіб, які мають право на пільги, 
можуть надавати електронне по-
свідчення ветерана без пред’яв-

лення оригіналів посвідчень у 
паперовій формі.

Крім того, дані, зазначені в до-
кументах, що додаються до зая-
ви про внесення відомостей до 
реєстру, органи Пенсійного фон-
ду України можуть отримати че-
рез електронну інформаційну 
взаємодію з відповідними цен-
тральними органами виконавчої 
влади.

Уряд спростив процедуру Уряд спростив процедуру 
оформлення пільг для оформлення пільг для 
ветеранівветеранів
При зверненні до органів Пенсійного фонду 
можна надавати електронне посвідчення 
ветерана

НЕ ПРОГАВТЕ!НЕ ПРОГАВТЕ!

Нарахування пенсії  Нарахування пенсії  
можуть припинитиможуть припинити
Це може статися у разі, якщо пенсіонер  Це може статися у разі, якщо пенсіонер  
не використовує банківську пенсійну картку не використовує банківську пенсійну картку 
понад шість місяцівпонад шість місяців

НОВАЦІЇНОВАЦІЇ

Українці можуть Українці можуть 
пересилати поштою пересилати поштою 
закордонні паспортизакордонні паспорти
Кабмін вніс зміни  
до правил надання послуг  
поштового зв’язку

Абсолютна більшість українців вірить у пе-
ремогу над російськими окупантами. Коли ж її 
вдасться здобути, тут думки різняться. Найбіль-
ше людей вважає, що знадобиться ще пів року 
чи рік. Про це свідчать результати опитування, 
проведеного Київським міжнародним інститу-
том соціології (КМІС). Також його представники 
дізналися, як за час масштабної війни змінилися 
погляди українців на їхнє майбутнє та скільки 
потрібно грошей для нормального життя.

Згідно з дослідженням КМІС, майже 96% гро-
мадян впевнені у перемозі України у війні з 
російськими окупантами. Протилежної думки 
дотримується лише 2,5% опитаних. Найбільше 
людей вважає, що війна триватиме ще пів року 
або рік. Такої думки дотримується 49,6%. На-
томість 26% вважає, що перемогу вдасться здоб-
ути через більш як рік, а 13,6% – через кіль-
ка місяців. 1,4% респондентів переконані, що 
війна триватиме лише кілька тижнів, а 0,4% – 
близько тижня. Решті учасників опитування бу-
ло важко відповісти на це запитання.

«У суспільстві існують значні сподівання на 
швидке завершення військового протистояння з 
росією, фіналом якого буде наша перемога. Вар-
то зазначити, що майже усі респонденти дають 
високі (63,8%) або середні (32,1%) оцінки між-
народної підтримки, яка надається Україні», – 
пояснили представники КМІС.

Очікування від майбутнього
Загалом українці позитивно дивляться на май-

бутнє. Понад 76% опитаних переконані, що си-

туація в Україні буде покращуватися. Протилеж-
них поглядів дотримується 7,7%. А 13% вва-
жають, що ситуація залишиться відносно ста-
більною, тобто не покращуватиметься, але й не 
погіршуватиметься. 

Крім того, 67,9% громадян переконані, що 
протягом 2023 року їхнє життя більш-менш на-
лагодиться. Ніякого покращення не очікують 
11,8%. Решті було важко відповісти на це за-
питання. 

Скільки потрібно грошей 
для нормального життя

Масштабна війна змінила ставлення українців 
до економічної ситуації в країні. Якщо до 24 лю-
того більшість респондентів (58%) низько її оці-
нювали, то нині 53,9% спиняється на середніх її 
оцінках. Таку парадоксальну зміну в громадсь-
кій думці експерти пояснюють консолідацією та 
національним піднесенням під час війни.

Соціологи запитали в людей, скільки гро-
шей потрібно їхній родині в розрахунку на 
одну особу за місяць, щоб жити нормаль-
но. У листопаді 2021 року учасники опиту-
вання в середньому говорили про 630 доларів, 
або 16 372 гривні на місяць. У грудні 2022-го  
називали меншу суму – 340 доларів, або  
14 231 гривню. Понад 40% громадян зазначили, 
що їхні нинішні доходи відчутно нижчі за цю су-
му, 24,9% – дещо нижчі, 24,3% – приблизно на 
цьому рівні, 7,1% – дещо вищі, 3,2% – відчут-
но вищі.

Українці позитивно дивляться  Українці позитивно дивляться  
у майбутнєу майбутнє
Коли настане Перемога й скільки потрібно грошей для нормального 
життя: результати опитування

ЗВЕРНІТЬ УВАГУЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Інформація про страховий стаж українців з 
2004 року міститься в системі персоніфіковано-
го обліку. Проте підтвердити стаж до цієї да-
ти можна лише за записами у трудовій книжці. 
Тому важливо, щоб записи в ній були зроблені 
правильно. 

Як нагадують у Пенсійному фонді, зокрема 
зазначені в трудовій книжці прізвище, ім’я та 
по батькові мають відповідати тим, які зазна-
чені в паспорті.

У разі наявності розбіжностей до тру-
дової книжки потрібно внести зміни. 
Для цього слід звернутися до роботодав-
ця за останнім місцем роботи з документом 
з правильними даними (паспортом, свідоц- 
твом про народження тощо).

Відповідно до законодавства, вносити зміни 
мають право:

– відділ кадрів;
– інший підрозділ установи, який здійснює 

оформлення працівників;
– особа, яка відповідно до посадової інструк-

ції відповідає за ведення трудових книжок пра-
цівників.

Уповноважений однією рискою закреслює 
дані, внесені з помилкою, і записує правильні. 
Після цього на внутрішньому боці обкладинки 
трудової книжки зазначають документи, що є 
підставою для внесення зміни. Зміни завіряють-
ся підписом керівника підприємства чи уповно-
важеного органу і печаткою підприємства або 
печаткою відділу кадрів.

Якщо у трудовій книжці помилкаЯкщо у трудовій книжці помилка
У такому випадку слід звернутися до роботодавця



ÐÎÁÎÒÀ
Êåðiâíèêè

Çàïðîøóþòüñÿ

Íà÷àëüíèêà âèðîáíèöòâà
çàïðîøóºòüñÿ â

êîìïàíiþ “Òiìñòàëü”,
âèðîáíèê òà

ïîñòà÷àëüíèê ìåòàëåâèõ
âèðîáiâ/êîíñòðóêöié,

ëèñòîâîãî òà ñîðòîâîãî
ïðîêàòó. Ç/ï -

20.000-30.000 ãðí.,
ïðåìi¿. Ãðàôiê ðîáîòè:
08.00-17.00, Ïí-Ïò,

îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,

ðîáîòà â ì.Êðàñèëiâ,
æèòëîì çàáåçïå÷óºìî
(îðåíäà êâàðòèðè).

Òåë.:0-67-400-58-75,
0-97-783-52-86.

Ôiíàíñè i îáëiê

Øóêàþ ðîáîòó
Áóõãàëòåð øóêàº ðîáîòó.

Çâiòíiñòü ÔÎÏ òà þðèäè÷íèõ îñiá,
îáëiê, êàäðè. Òåë.0-97-833-19-30.

Áóõãàëòåðà. Ïîñëóãè äëÿ ÔÎÏ,
ÏÏ (îáëiê, çäà÷à çâiòíîñòi, êàäðè).
Òåë.0-97-829-42-77.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Çàïðîøóþòüñÿ
Àñèñòåíò ëiêàðÿ-ñòîìàòîëîãà

çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó, íåïîâíà
çàéíÿòiñòü. Òåë.0-67-304-08-22.

Ëiêàð-ñòîìàòîëîã
(ëiêàð çóáíèé)

çàïðîøóºòüñÿ â ÏÏ
“Êëiíiêà ªâñòðàòüºâèõ”,

ì.Êðàñèëiâ.
Òåë.:0-67-938-88-38,

(03855)4-42-92.

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

Ìåäñåñòðà-ïðèáèðàëü-
íèöÿ çàïðîøóºòüñÿ â

ñòîìàòîëîãi÷íèé êàáiíåò.
Òåë.0-67-592-15-88.

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

Iíæåíåðíi
ñïåöiàëüíîñòi

Çàïðîøóþòüñÿ

Iíæåíåð-òåïëîòåõíiê
çàïðîøóºòüñÿ íà

ïiäïðèºìñòâî, ç/ï
çà äîìîâëåíiñòþ.

Òåë.:0-67-311-20-01,
0-67-311-20-05.

Îôiñ-ïåðñîíàë

Çàïðîøóþòüñÿ
Ìåíåäæåð çàïðîøóºòüñÿ, ðîáîòà

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

Êðàñà, ôiòíåñ,
ñïîðò

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ìàñàæèñòêà øóêàº
ðîáîòó.

Òåë.0-68-176-07-35.

Òóðèñòè÷íèé,
ãîòåëüíèé áiçíåñ

Çàïðîøóþòüñÿ

Àäìiíiñòðàòîð
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â

ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.

Òåë.0-67-382-00-25.

Ïîêî¿âêà çàïðîøóºòüñÿ,
ãðàôiê ðîáîòè: äîáà, ç
09.00 äî 09.00, äîáà
÷åðåç äâi, “Ñiëiñòðà”,

ð-í Âèñòàâêà.
Òåë.097-724-28-83.

Ïîêî¿âêà òà êóõàð
çàïðîøóþòüñÿ â ãîòåëü.

Òåë.0-97-790-81-62.

Ïîêî¿âêè çàïðîøóþòüñÿ
â ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé

êîìïëåêñ.
Òåë.0-98-948-18-18.

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó

íà ï³äïðèºìñòâî
“Áóä³âåëüíèé
Àëüÿíñ Ãðóï”.

Òåë.0-67-311-36-70,
ç 09.00 äî 17.00.

Ð³çíîðîáî÷à çàïðîøóºòüñÿ â öåõ.
Òåë.0-97-695-63-42.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
ó ìàãàçèí ì³í³-ìàðêåò

“Ìð³ÿ”, íà
âóë.Êàì’ÿíåöüêà,
ðîáî÷èé ãðàô³ê:
4 ÷åðåç 4, ç/ï -

700 ãðí./äåíü + ïðåì³¿.
Òåë.0-97-562-56-62,
Í³íà Âîëîäèìèð³âíà.

Ïåêàð çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî õë³áó òà ëàâàøó, ãðàô³ê:
06.00-13.00, ç/ï - 80-100 ãðí./ãîä.
Òåë.0-98-104-20-82.

Øâà÷êà
çàïðîøóºòüñÿ â öåõ.
Òåë.0-97-695-63-42.

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñì³òòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðí³, îô³ñí³ ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-97-885-71-78.

Âòðà÷åíèé òèì÷àñîâèé
â³éñüêîâèé êâèòîê N190173, âèäàíèé
íà ³ì’ÿ Äóäàêîâà Âàëåíòèíà
Àíàòîë³éîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÅÊÑÒÐÅÍÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Ãîñïîäàð â
áóäèíêó, ðåìîíò

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

ðîáîòè.
Òåë.0-68-042-72-68.

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó.

Êâàðòèðíi,
îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.

Òåë.0-97-885-71-78.

Ïîñëóãè
ñàæîòðóñà. ×èñòêà
êàìiíiâ òà äèìàðiâ

âiä ñàæi.
Òåë.0-68-038-75-94.

Òðó¿ìî òàðãàíiâ.
Òåë.0-93-475-12-21.
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Ðåñòîðàíè,
çàêëàäè

õàð÷óâàííÿ

Ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ â
çàêëàä óêðà¿íñüêî¿ êóõíi,

ãðàôiê, 3/3,
ç 08.00 äî 20.00,

ç/ï - 500 ãðí./äåíü.
Òåë.0-66-374-66-23.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.

Òåë.0-67-270-34-92.

Êóõàð òà îôiöiàíò
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó

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

Êóõàð-óíiâåðñàë ç
äîñâiäîì ðîáîòè

çàïðîøóºòüñÿ â ïiöåðiþ,
Äóáîâå, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ.

Òåë.0-68-019-50-50.

Êóõàð-óíiâåðñàë çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â êàôå. Òåë.068-876-87-67.

Ïåêàð-êîíäèòåð ç
äîñâiäîì ðîáîòè

çàïðîøóºòüñÿ â ïiöåðiþ,
Äóáîâå, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ.

Òåë.0-68-019-50-50.

Ïðàöiâíèêè çàëó
çàïðîøóþòüñÿ

Áàðèñòà (êàâà, ôàñò-
ôóä), ðiçíi ìiêðîðàéîíè

ì.Õìåëüíèöüêèé,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ,

ç/ï âiä 400 ãðí./äåíü.
Òåë.0-97-112-14-12.

Áàðèñòà çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
Äóáîâå, ïðîõiäíå ìiñöå, ïîðÿä
çóïèíêà, ðèíîê, “ÀÒÁ”.
Òåë.0-98-098-32-39.

Îôiöiàíò çàïðîøóºòüñÿ â êàôå,
âó.Êîçà÷à,42 (Äóáîâå).
Òåë.0-67-382-22-20.

Îôiöiàíò çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé

êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Òåõïåðñîíàë
çàïðîøóºòüñÿ

Ïîñóäîìèéíèöÿ çàïðîøó-
ºòüñÿ íà ðîáîòó, ãðàôiê:
3/3, ç 07.00 äî 19.00,
ç/ï - 600 ãðí./äåíü,

Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-98-379-55-65.

Ïîñóäîìèéíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ãðàôiê: 4/2, ç 10.00 äî

22.00, ç/ï - 450
ãðí./äåíü, ïiñëÿ ðîáîòè º
ðîçâåçåííÿ ïðàöiâíèêiâ

ïî ìiñòó.
Òåë.0-67-126-94-38.

Ïîñóäîìèéíèöÿ òà
ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ â

ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.

Òåë.0-96-380-12-50.

Òåõïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â ìåðåæó ðåñòîðàíiâ.
Òåë.0-97-913-01-19.

Õàð÷îâà
ïðîìèñëîâiñòü

Çàïðîøóþòüñÿ

Îáâàëþâàëüíèê ì’ÿñà
êóð òà æèëóâàëüíèê

ì’ÿñà êóð çàïðîøóþòüñÿ
â êîâáàñíèé öåõ

Òåë.0-68-158-40-88.

Ïîìi÷íèê ïåêàðÿ,
ìîæëèâî, áåç äîñâiäó,

âñüîãî íàâ÷àºìî,
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.

Òåë.0-68-783-44-49.

Ñiëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî.
Ôåðìåðñòâî

Çàïðîøóþòüñÿ
Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ íà

çàáiéíèé ïóíêò (ñâèíîôåðìà),
áàæàíî ç âîäiéñüêèì ïîñâiä÷åííÿì
òà âìiííÿì êåðóâàòè àâòîìîáiëåì.
Ãiäíà îïëàòà ïðàöi - 6.000-15.000
ãðí., º óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ.
Äîäàòêîâà iíôîðìàöiÿ çà íîìåðîì:
0-99-488-59-79.

Òîðãiâëÿ

Òîðãîâi
ïðåäñòàâíèêè

çàïðîøóþòüñÿ

Ïðåäñòàâíèê òîðãîâèé
ç âëàñíèì àâòî, ç ä/ð,

çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
ïî ðàéîíó.

Òåë.0-67-382-61-71.

Ïðåäñòàâíèê òîðãîâèé
ïî ìiñòó ó

äèñòðèá’þòîðñüêó
êîíäèòåðñüêó êîìïàíiþ.

Òåë.0-97-347-47-64,
Äìèòðî.

Êàñèðè
çàïðîøóþòüñÿ

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

Ïðîäàâöi ïðîäî-
âîëü÷î¿ ñôåðè

çàïðîøóþòüñÿ
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí.
Òåë.0-68-783-44-49.

Ïðîäàâåöü ç äîñâiäîì
ðîáîòè, ïðîäóêòè

õàð÷óâàííÿ, çàðïëàòà âiä
550 ãðí./äåíü
(äîãîâiðíà).

Òåë.0-50-528-98-26.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,
ð-í iíôåêöiéíî¿ ëiêàðíi,
ãðàôiê 3/3, äîñòîéíà

îïëàòà.
Òåë.0-97-560-38-38.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ â
ðèáíèé ìàãàçèí, ÏÏ “Áàëòèêà”, ð-í
îáëàñíî¿ ëiêàðíi, ãðàôiê:
08.00-19.00, 4/2. Òåë.067-984-10-14.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â ïðîäóêòîâèé

ìàãàçèí, çíàííÿ
êàñîâîãî àïàðàòó, ð-í

çàâîäó “Êàòiîí”
Òåë.0-67-381-51-68.

Ïðîäàâåöü íà ðîáîòó â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí íà

ïðîñïåêòi Ìèðó,
íàâïðîòè êîñòüîëó.

Òåë.:0-97-365-54-45,
0-67-311-77-64.

Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ òîâàðiâ
çàïðîøóºòüñÿ â ïðîäóêòîâèé
ìàãàçèí, ïîçìiííèé ãðàôiê, ç/ï âiä
500 ãðí./äåíü. Òåë.0-67-381-78-48.

Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ ó ìiíi-ìàðêåò.
Òåë.0-68-158-40-88.

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
â ìàãàçèí ïðîäîâîëü÷èõ

òîâàðiâ íà ïîñòiéíó
ðîáîòó.

Òåë.0-67-998-05-29.

Ïðîäàâöi, êóõàði, ïåêàði,
ïðèéìàëüíèêè òîâàðiâ,
çàñòóïíèêè êåðóþ÷îãî

ìàãàçèíîì, òîâàðîçíàâöi,
áóõãàëòåðè çàïðîøó-
þòüñÿ ó ïðîãðåñèâíå

ïiäïðèºìñòâî ÒÎÂ-ÍÂÏ
«Àðãîí», ÿêå 26 ðîêiâ íà
ðèíêó ïðàöi, ó çâ’ÿçêó iç
âiäêðèòòÿì ñóïåðìàðêåòó
“Ãðîø” ó Õìåëüíèöü-
êîìó. Ïîâíèé ïðîöåñ

âèðîáíèöòâà, âóë.Ïðîñêó-
ðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ,199,

ÆÊ “Avila”.
Òåë.:0-67-173-02-60,

0-50-42-58-365.

Ïðîäàâöi, ÷åñíi, ïîðÿäíi,
âiäïîâiäàëüíi, â

ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,
ð-í Ãðå÷àíè.

Òåë.0-67-384-34-34.

Ïðîäàâöi
ïðîäîâîëü÷î¿

ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ
(ÌÀÔè, ðèíêè)

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

Ïðîäàâåöü ó êiîñê
ôàñò-ôóäó, ãðàôiê ç

08.00 äî 20.30, 3/3, ç/ï
âiä 550 ãðí./äåíü,
âóë.Iíñòèòóòñüêà.

Òåë.0-67-496-66-31.

Ïðîäàâåöü ó êiîñê
ôàñò-ôóäó, ãðàôiê ç

08.00 äî 20.30, 3/3, ç/ï
âiä 550 ãðí./äåíü.

Òåë.0-98-941-20-27.

Ïðîäàâåöü ó ì’ÿñíèé
ïàâiëüéîí íà

ïðîäóêòîâèé ðèíîê.
Òåë.0-98-880-89-25.

Ïðîäàâöi íåïðîäî-
âîëü÷î¿ ñôåðè

çàïðîøóþòüñÿ
(ñóïåðìàðêåòè,
ìàãàçèíè, ÒÖ)

Ïðîäàâåöü â çîîìàãàçèí
çàïðîøóºòüñÿ íà

ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï -
8.000 ãðí.-10.000 ãðí.
Òåë.0-67-312-72-50.

Ïðîäàâöi â ìàãàçèí
áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ
íà ïîñòiéíó, öiêàâó,
ñòàáiëüíó ðîáîòó.

Òåë.0-67-255-53-16.

Ïðîäàâöi íåïðî-
äîâîëü÷î¿ ñôåðè
çàïðîøóþòüñÿ
(ÌÀÔè, ðèíêè)

Ïðîäàâåöü ç äîñâiäîì ðîáîòè
çàïðîøóºòüñÿ íà ðå÷îâèé ðèíîê, äî-
ìàøíié òåêñòèëü: êîâäðè, ïîäóøêè,
ïîñòiëüíà áiëèçíà, ïîêðèâàëà,
ðóøíèêè. Òåë.0-98-771-77-67.

Òðàíñïîðò

Âîäi¿
ìiêðîàâòîáóñiâ,

àâòîáóñiâ
çàïðîøóþòüñÿ

Âîäié, êàò."D", çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó. Òåë.0-97-289-64-79.

Âîäi¿ âàíòàæíèõ
àâòî,

äàëåêîáiéíèêè
çàïðîøóþòüñÿ

Âîäi¿ çàïðîøóþòüñÿ íà
ôóðó.

Òåë.0-97-610-93-83.

Âîäi¿ êàò."Ñ", “Ñ1" íåîáõiäíi
äèñòðèá’þòîðó ÒÎÂ ”Îëãà òîðã" äëÿ
ðîçâîçêè òîâàðó ïî ìiñòó òà îáëàñòi.
Òåë.0-96-169-74-18.

Âîäié (íà 5 ò
àâòîìîáiëü), êàò."Ñ",

çàïðîøóºòüñÿ íà
“Íîâó Ïîøòó”.

Òåë.0-97-935-50-91.

Âîäié êàò."Å", ç
äîñâiäîì ðîáîòè,

çàêîðäîííèé ïàñïîðò,
÷iï-êàðòà, çàïðîøóºòüñÿ

íà ìiæíàðîäíi
ïåðåâåçåííÿ.

Òåë.0-67-381-61-00.

Âîäié-äàëåêîáiéíèê
(çàêîðäîííèé ïàñïîðò),
òåíòîâàíèé íàïiâïðè÷iï,

íà Àçiþ, ªâðîïó.
Òåë.0-67-384-19-40.

Âîäié, êàò."ÑÅ"
çàïðîøóºòüñÿ íà ôóðó
ªâðî-5, ìiæíàðîäíi

ïåðåâåçåííÿ, çà êîðäîí
àáî ïî Óêðà¿íi.

Òåë.0-67-794-13-78.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Âîäiºì îñîáèñòèì, 58 ðîêiâ, ìàþ
âëàñíèé àâòîìîáiëü.
Òåë.0-67-627-51-41.

Àâòîñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ

Àâòîñëþñàð-ìåõàíiê
çàïðîøóºòüñÿ íà

ïiäïðèºìñòâî, ç/ï âiä
10.000 ãðí.

Òåë.0-67-380-87-77.

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.

Ñëþñàð ç ðåìîíòó
âàíòàæíèõ àâòîìîáiëiâ.
Òåë.0-67-384-19-40.

Àâòîêëiíiíã
çàïðîøóþòüñÿ

Àâòîìèéíèê
çàïðîøóºòüñÿ, ç ä/ð,

êîìóíiêàáåëüíèé,
âiäïîâiäàëüíèé, íà

àâòîìèéêó «ÌèéCAR»,
âèñîêà ç/ï.

Òåë.0-98-376-77-00.

Àâòîìèéíèê, áåç ä/ð,
êîìóíiêàáåëüíèé, âiäïîâiäàëüíèé, íà
àâòîìèéêó «ÌèéCAR», âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-98-376-77-00.

Áóäiâíèöòâî

Ìîíòàæíèêè,
íàëàä÷èêè,
çàìiðíèêè

çàïðîøóþòüñÿ

Ìîíòàæíèê äâåðåé
(âõiäíèõ òà

ìiæêiìíàòíèõ)
çàïðîøóºòüñÿ â

êîìïàíiþ «Õîëüö
Óêðà¿íà», ñàëîí-ìàãàçèí

äâåðåé, ïiäëîãîâèõ
ïîêðèòòiâ òà àêñåñóàðiâ.
Ãiäíà äîãîâiðíà îïëàòà
ïðàöi. Âèìîãè: ä/ð âiä

1 ðîêó, íàÿâíiñòü
íåîáõiäíîãî iíñòðóìåíòó,

âiäïîâiäàëüíiñòü,
àêóðàòíiñòü, ïîðÿäíiñòü,

âiäñóòíiñòü ø/ç.
Òåë.0-50-433-54-52,

Â’ÿ÷åñëàâ.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Ïëèòî÷íèê øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-98-776-92-51.

Âèðîáíè÷à
ñôåðà

Çàïðîøóþòüñÿ

Åëåêòðîñëþñàð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.

Òåë.0-67-383-74-07.

Îïåðàòîð-ïàêóâàëüíèê íà
âèðîáíèöòâî ïàïåðîâèõ ïàêåòiâ.
Òåë.:0-97-249-21-27, Àíäðié,
0-68-202-42-36, Âîëîäèìèð.

Îïåðàòîð-ïàêóâàëüíèê íà
âèðîáíèöòâî ïîëiåòèëåíîâèõ ïàêåòiâ.
Òåë.:0-97-249-21-27, Àíäðié
Âîëîäèìèðîâè÷.

Ñëþñàð çàïðîøóºòüñÿ íà
âèðîáíèöòâî, îáðîáêà ìåòàëó,
çà÷èñòêà çâàðíèõ øâiâ.
Òåë.0-98-979-47-11.

Ñëþñàð-ìîíòàæíèê íà
õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.

Òåë.0-67-383-74-07.

Òîêàð çàïðîøóºòüñÿ íà ìåõàíi÷íó
äiëüíèöþ. Òåë.0-98-463-01-13.

Õîëîäèëüùèê çàïðî-
øóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-383-74-07.

Ìåáëåâå,
äåðåâîîáðîáíå

âèðîáíèöòâî

Çàïðîøóþòüñÿ

Çáèðàëüíèêè-
âñòàíîâëþâà÷i

êóõîííèõ ìåáëiâ,
ç/ï âiä 20.000 ãðí.

Òåë.0-98-722-99-30.

Êîíñòðóêòîð-äèçàéíåð
êîðïóñíèõ ìåáëiâ

çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
ç/ï çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-50-199-01-91.

Ïðàöiâíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
â ìåáëåâèé öåõ òà íà

ïåðåòÿæêó ì’ÿêèõ
ìåáëiâ.

Òåë.0-67-166-26-74.

Ïðàöiâíèê
íà ìåáëåâå âèðîáíèöòâî

(êîðïóñíi ìåáëi).
Òåë.0-50-199-01-91.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Äèçàéíåðè,
êîíñòðóêòîðè

îäÿãó, òåõíîëîãè,
ìîäåëüºðè,
çàêðiéíèêè,
ðîçêðiéíèêè

çàïðîøóþòüñÿ

Òåõíîëîã-êîíñòðóêòîð
çàïðîøóºòüñÿ íà

âèðîáíèöòâî îäÿãó,
ãðàôiê: Ïí-Ïò,

09.00-18.00, ä/ð âiä
2 ðîêiâ, îôiöiéíå

ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï -
15.000-25.000 ãðí.

Òåë.0-97-888-24-98.

Òåõíîëîã-êîíñòðóêòîð
øâåéíîãî âèðîáíèöòâà

çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
âèìîãè: âiäïîâiäíà

îñâiòà,
êîìóíiêàáåëüíiñòü,
âiäïîâiäàëüíiñòü,
ðîçðîáêà ëåêàë,

îðãàíiçàöiÿ øâåéíîãî
ïðîöåñó, ð-í çàâîäó

“Êàòiîí”. Äåòàëüíiøå
çà íîìåðîì

0-67-383-83-61.

Òåõíîëîãà òà øâà÷îê
çàïðîøóº

êîìïàíiÿ-âèðîáíèê
æiíî÷îãî òà äèòÿ÷îãî
îäÿãó “STIMMA”.

Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü
(ðîáîòà º çàâæäè),

êîìôîðòíi óìîâè ïðàöi,
îôiöiéíå

ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèñîêà òà ñòàáiëüíà ç/ï.

Òåë.0-63-990-28-56.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ

!!! Øâà÷êè â öåõ
ïîøèòòÿ æiíî÷îãî

àñîðòèìåíòó (ñóêíi,
ñïîðòèâíi êîñòþìè,
òðèêîòàæ), ìàøèíêè
àâòîìàò, äîïîìîãà
òåõíîëîãà, ïîñòiéíå

çàâàíòàæåííÿ, õîðîøi
ðîçöiíêè, ïðîñòîðèé

ñâiòëèé öåõ, âiäêðèòèé ç
7.00 äî 19.00,

Ïiâäåííî-Çàõiä.
Òåë.0-97-907-61-66.

!!! Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîøèòòÿ äèòÿ÷îãî

òðèêîòàæó (êóðòêè),
ñâiòëî áåç ïåðåáî¿â,
âóë.Òåðíîïiëüñüêà.

Òåë.0-96-125-25-62.

!!! Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
ëîñèí, ñïîðòèâíèõ

êîñòþìiâ, õóäi, ñóêíi,
äèòÿ÷èé òðèêîòàæ, ð-í
Çàãîòçåðíî (“Àäâiñ”),
õîðîøi óìîâè, ç/ï,
îáëàäíàííÿ “Juki”

(ïðÿìîñòðî÷êè àâòîìàò).
Òåë.0-96-451-16-77,

Àíàñòàñiÿ.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, ãàðíi

óìîâè ïðàöi, âèñîêà ç/ï,
âèïëàòà äâà ðàçè íà

ìiñÿöü, ãðàôiê: Ïí-Ïò,
ç 08.00 äî 17.00.,

º ãåíåðàòîð.
Òåë.0-97-609-00-75.
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Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ ç
äîñâiäîì, ïîøèòòÿ

òðèêîòàæó, ñïîðòèâíîãî
îäÿãó, ç/ï âèñîêà, íîâå

îáëàäíàííÿ.
Òåë.0-97-122-09-28.

Øâà÷êà, äîñâiä ðîáîòè
îáîâ’ÿçêîâèé, â òðèêîòàæíèé öåõ.
Çíàõîäèìîñÿ â ðàéîíi ðàäiîçàâîäó.
Çà áiëüø äåòàëüíîþ iíôîðìàöiºþ
çâåðòàéòåñÿ çà òåëåôîíîì:
0-96-515-74-44.

Øâà÷êè àáî áðèãàäà
øâà÷îê, ç äîñâiäîì,

çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
äëÿ ïîøèòòÿ æiíî÷èõ
æàêåòiâ, íà ïîñòiéíié

îñíîâi. Âèñîêi ðîçöiíêè,
Öåíòð.

Òåë.0-97-908-15-91.

Øâà÷êè äëÿ ïîøèòòÿ
òðèêîòàæó (ôóòáîëêè òà

ñïîðòèâíèé îäÿã),
ðîçðàõóíîê ùîï`ÿòíèöi,

ð-í ðàäiîçàâîäó.
Òåë.0-68-552-61-73.

Øâà÷êè ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ, ïîøèòòÿ
ñïîðòèâíîãî ÷îëîâi÷îãî

îäÿãó, ç/ï âèñîêà,
ïîñòiéíà çàâàíòàæåíiñòü,

ð-í Äóáîâå.
Òåë.:0-99-650-47-00,

0-67-380-90-97.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
öåõ, îïëàòà ùîòèæíÿ,
âèñîêà ç/ï, ãàðíi óìîâè
ïðàöi, ÷óäîâèé êîëåêòèâ,

çàâàíòàæåíiñòü öiëèé
ðiê, “Êàòiîí”.

Òåë.0-68-421-88-35.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â
øâåéíèé öåõ, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ð-í äèòÿ÷à

ëiêàðíÿ.
Òåë.0-97-447-85-81.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ äëÿ
ïîøèòòÿ ñïîðòèâíèõ êîñòþìiâ, ð-í
Çàãîòçåðíî. Òåë.0-67-392-26-78.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï
âèñîêà, Ãðå÷àíè áëèæíi.

Òåë.0-67-734-76-71.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ðàéîí çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó. Òåë.0-67-903-03-80.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â òðèêîòàæíèé

öåõ, ìîæëèâî áåç ä/ð,
ð-í Ðàêîâå.

Òåë.0-97-475-09-69.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ãàðíi óìîâè,

äèòÿ÷èé îäÿã, ð-í
“Íîâàòîðà”.

Òåë.0-67-934-29-55.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, äèòÿ÷èé îäÿã,

ð-í “Íîâàòîðà”.
Òåë.0-63-831-18-35.

Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà øâåéíå

âèðîáíèöòâî, äîñâiä
ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèé,

ãàðíi óìîâè ïðàöi,
ãðàôiê: ç 09.00 äî 18.00,

îïëàòà ïîòèæíåâà, º
ãåíåðàòîð, ð-í çàâîäó

“Êàòiîí”. Äåòàëüíiøå çà
íîìåðîì

0-67-383-83-61.

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 íà ïîñòiéíó,
âèñîêîîïëà÷îâàíó

ðîáîòó, æiíî÷èé îäÿã,
âóë.Òîëñòîãî (ð-í
ðå÷îâîãî ðèíêó).

Òåë.0-97-786-52-66.

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 ïðîôåñiéíi
çàïðîøóþòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
âiäìiííi óìîâè ïðàöi, ìàøèíêè
àâòîìàò, òåïëî òà ñâiòëî (ñâiòëî º áåç
ïåðåáî¿â), â÷àñíà òà âèñîêà îïëàòà
(âèïëàòà ùîòèæíÿ).
Òåë.0-96-697-84-66.

Øâà÷êè òà
øâà÷êè-íàäîìíèöi

çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ç/ï âèñîêà, ðàç íà

òèæäåíü, ð-í ôiëàðìîíi¿.
Òåë.0-67-938-01-29.

Øâà÷êè, áåç ä/ð, ïðàöiâíèê, ð-í
îáëàñíî¿ ëiêàðíi.
Òåë.:0-67-383-46-00, 0-98-515-28-02.

Øâà÷êè, áðèãàäè
øâà÷îê íà

áðèãàäíî-ïîòîêîâèé
ìåòîä ðîáîòè

çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé
öåõ, ãàðíi óìîâè ïðàöi,
ç/ï âèñîêà, âèïëàòà äâà
ðàçè íà ìiñÿöü, ãðàôiê:

Ïí-Ïò, ç 08.00 äî 17.00,
º ãåíåðàòîð.

Òåë.0-97-609-00-75.

Øâà÷êè, êâàëiôiêîâàíi,
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, øèºìî
êóðòêè, ïóõîâèêè, æèëåòêè, ñïîðòèâíi
êîñòþìè. Âiäìiííi óìîâè ïðàöi,
ìàøèíè-àâòîìàò, òåïëî òà ñâiòëî,
íåâåëèêèé äðóæíèé êîëåêòèâ, â÷àñíà
òà âèñîêà çàðïëàòà (ùîòèæíÿ),
áåçïåðåáiéíå åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, º
ãåíåðàòîð, ð-í ÀÑ ¹1.
Òåë.0-67-588-08-71.
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Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
ëîñèí òà òðèêîòàæíèõ
âèðîáiâ, ãàðíi óìîâè,
âèñîêà ç/ï, “Êàòiîí”.
Òåë.0-97-125-31-35,

Âiêòîðiÿ.

Øâà÷êè,
ïðàñóâàëüíèöÿ òà

ìîäåëüºð-êîíñòðóêòîð
çàïðîøóþòüñÿ íà øâåéíå

âèðîáíèöòâî íà
ïîñòiéíié îñíîâi,

ãðàôiê ç 08.00 äî 18.00,
Ñá-Íä - âèõiäíi,

Ãðå÷àíè,
ð-í “Íèâà”.

Òåë.0-97-900-77-80.

Îâåðëîæíèöi,
ïåòåëüíèöi,

ôóðíiòóðíèöi
çàïðîøóþòüñÿ

Îâåðëîæíèöÿ ç ä/ð,
ïîñòiéíà çàéíÿòiñòü,

ñâîº÷àñíà ç/ï,
Âèñòàâêà.

Òåë.0-98-480-69-80.

Iíøi ñïåöiàëiñòè
çàïðîøóþòüñÿ

Ðiçíîðîáî÷îãî
çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

ïåòëÿ, ´óäçèê òà
ïàêóâàííÿ. Îáîâ’ÿçêîâî
äîñâiä ðîáîòè. Ãðàôiê:

Ïí-Ïò, ç 09.00 äî 19.00,
Ñá çà ïîòðåáîþ,

ïîãîäèííà îïëàòà -
70 ãðí./ãîä.

Òåë.0-97-908-15-91.

Âçóòòºâå òà
øêiðãàëàíòåðåéíå

âèðîáíèöòâî

Çàïðîøóþòüñÿ

Ëèâàðíèê, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ãàðíi óìîâè,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, ç/ï

âiä 15.000 ãðí.
Òåë.0-67-243-59-51.

Çàãîòiâåëüíèêè,
çàêðiéíèêè, ÷îáîòàði, ó

âçóòòºâèé öåõ,
ùîòèæíåâà îïëàòà ïðàöi,
êîìôîðòíi óìîâè ïðàöi,
ì.Õìåëüíèöüêèé, äëÿ
íåìiñöåâèõ íàäàºìî

æèòëî.
Òåë.0-63-284-21-75.

Ëèâàðíèêè-îïåðàòîðè
çàïðîøóþòüñÿ, òiëüêè ç

ä/ð, íà âçóòòºâå
âèðîáíèöòâî.

Òåë.0-96-075-07-88.

Çâ’ÿçîê. Îõîðîíà

Çàïðîøóþòüñÿ
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 09.00
äî 18.00.

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

Îõîðîíöÿ àáî ñòîðîæà. ×îëîâiê,
1958 ð.í. Òåë.0-96-344-38-19.

Äîìàøíié ñåðâiñ
Çàïðîøóþòüñÿ

Äîãëÿäàëüíèöÿ çà
æiíêîþ ïîõèëîãî âiêó

(90 ð.), 10/10,
âiäïîâiäàëüíà, ïîðÿäíà.

Âiíüêîâåöüêèé ð-í.
Òåë.0-68-169-72-50.

Îïiêóíè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó.

Òåë.0-68-657-48-68.

Øóêàþ ðîáîòó
Äîãëÿäàëüíèöi äëÿ ëþäèíè

ïîõèëîãî âiêó, õâîðîãî. Äîñâiä 15
ðîêiâ, + ií’ºêöi¿, ìîæó äîãëÿäàòè â
ëiêàðíi. Òåë.0-96-365-91-06.

Äîãëÿäàëüíèöi, ç ìåäè÷íîþ
îñâiòîþ, íàäàì äîïîìîãó õâîðîìó,
äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî âiêó.
Òåë.0-97-221-78-42.

Äîãëÿäàëüíèöÿ çà õâîðèìè
ëþäüìè íà äîìó i â ñòàöiîíàði,
ìåäè÷íà îñâiòà + äîñâiä ðîáîòè.
Òåë.0-68-770-84-80.

Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî âiêó.
Äîñâiä ðîáîòè 10 ðîêiâ.
Òåë.0-68-589-39-44.

Ãîñïîäàðñüêi
ñïåöiàëüíîñòi

Äâiðíèêè,
ïðèáèðàëüíèêè,

çàâãîñïè
çàïðîøóþòüñÿ

Ïðèáèðàëüíèöÿ, áåç ø/ç,
çàïðîøóºòüñÿ â ÒÖ “Ìié äiì”
(çóï."Òåìï"). Òåë.0-67-386-45-31.

Çàâãîñï-ðiçíîðîáî÷èé â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi òà
õàð÷óâàííÿ çà ðàõóíîê

çàêëàäó.
Òåë.0-98-360-81-81.

Ïðèáèðàëüíèê
òåðèòîðié çàïðîøóºòüñÿ

íà ðîáîòó,
âóë.Ãåîëîãiâ,15,
ðå÷îâèé ðèíîê.

Òåë.0-67-367-84-89,
ç 08.00 äî 18.00.

Ïðèáèðàëüíèêà/öþ çàïðîøóºìî
â êîìàíäó “Øåí Ñåðâiñ”, â ìàãàçèí
“Ñiëüïî”. Ïiäáåðåìî ðîáîòó áëèçüêî
áiëÿ äîìó, ì.Õìåëüíèöüêèé, ãðàôiê:
2/2. Òåë.0-67-326-18-65, Ìàðiÿ.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â

ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ.

Òåë.0-67-382-00-25.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó â

ôiíòåñ-êëóá
“Ñïîðòëåíä”, ãðàôiê
ïîçìiííèé, îïëàòà -

ìiíiìàëüíà ç/ï + áîíóñ.
Òåë.0-67-000-20-07.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ, 2/2,

09.00-21.00, “Ñiëiñòðà”,
ð-í Âèñòàâêà.

Òåë.097-724-28-83.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ

íà ðîáîòó, æèòëîì
çàáåçïå÷óºìî.

Òåë.0-67-984-31-17.

Ïðèáèðàëüíèöÿ, ÷àñòêîâà
çàéíÿòiñòü, ð-í Ãðå÷àíè, “Íàñîëîäà”,
400 ãðí./äåíü. Òåë.0-96-795-21-31,
âàéáåð.

Âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ

Âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ñêëàä íà

ïiäïðèºìñòâî, ç/ï âiä
7.000 ãðí.

Òåë.0-67-380-87-77.

Âàíòàæíèê, áåç ø/ç,
çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
ç/ï âiä âèðîáiòêó.
Òåë.0-67-649-21-52.

Âàíòàæíèêè áåç ø/ç
çàïðîøóþòüñÿ äëÿ

çàâàíòàæåííÿ äåðåâèíè,
íàäàºìî æèòëî,

ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ,
ç/ï - 8.000-15.000 ãðí.,

Äåðàæíÿ.
Òåë.0-67-275-67-58,

Ìèõàéëî.

Âàíòàæíèêè äëÿ âiäáîðó òà
çàâàíòàæåííÿ òîâàðó çàïðîøóþòüñÿ
íà ñêëàä íà íi÷íó çìiíó.
Òåë.:0-98-300-89-88, 0-98-779-10-11.

Ðiçíîðîáî÷i
çàïðîøóþòüñÿ

Ïðàöiâíèêè ñêëàäó
çàïðîøóþòüñÿ

íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-382-61-71.

Ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóºòüñÿ

íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-383-74-07.

Ðiçíîðîáî÷i çàïðîøóþòüñÿ íà
ñêëàä íà ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-98-649-14-82.

Iíøi ñïåöiàëiñòè

Çàïðîøóþòüñÿ

Ïðàöiâíèê äëÿ äîïîìîãè
ïî ãîñïîäàðñòâó
çàïðîøóºòüñÿ â

çàìiñüêèé âiäïî÷èíêîâèé
êîìïëåêñ (Ëåòè÷iâñüêèé
ð-í). Ðîáîòà âàõòîâèì
ìåòîäîì, 2 òèæíÿ ÷åðåç
2, ç/ï âiä 12.000 ãðí.
Òåë.0-67-675-30-33.

Ïðàöiâíèê äëÿ ÷èùåííÿ êðèíèöi,
d=180 ìì, îäíîöåìåíòíà òðóáà,
îïëàòà 3.000-3.500 ãðí., ñ.Øïè÷èíöi,
Äåðàæíÿíñüêèé ð-í, Õìåëüíèöüêà
îáë. Òåë.0-98-100-94-29 (òåëåôî-
íóâàòè íà âàéáåð àáî âàòñàï).

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

Áóäü-ÿêó, íåîôiöiéíó ðîáîòó
(ñëþñàð, êóð`ºð òîùî).
Òåë.0-93-049-44-60.

Ïîðÿäíà æiíêà, 42 ðîêè øóêàº
ðîáîòó, Ðàêîâå. Òåë.0-98-979-45-17.

Ðîáîòà áåç
ñïåöiàëüíî¿
ïiäãîòîâêè

Çàïðîøóþòüñÿ
Êîìïëëåêòóâàëüíèê òîâàðiâ

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

Êóð’ºðè äëÿ äîñòàâêè
ïðîäóêöi¿ çàïðîøóþòüñÿ

íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-589-34-94.

Îïåðàòîð-ïàêóâàëüíèê íà
âèðîáíèöòâî ïàïåðîâèõ ïàêåòiâ.
Òåë.:0-97-249-21-27, Àíäðié,
0-68-202-42-36, Âîëîäèìèð.

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

Ïiäðîáiòîê äëÿ àêòèâíèõ
ïåíñiîíåðiâ, ãíó÷êèé
ãðàôiê ðîáîòè, ãiäíà

îïëàòà ïðàöi.
Òåë.:0-98-581-78-87,

0-99-075-81-26.

Ïiäðîáiòîê äëÿ àêòèâíèõ
òà åíåðãiéíèõ
ïåíñiîíåðiâ.

Òåë.:0-96-649-47-73,
0-95-325-68-81.

Ïðàöiâíèê (ç
ì.Õìåëüíèöüêèé)

çàïðîøóºòüñÿ äëÿ ðîáîòè
â ëiñi, âìiííÿ ïðàöþâàòè

áåíçîïèëîþ.
Òåë.0-67-281-70-58.

Ïðàöiâíèêè, ç ïåäàãîãi÷íîþ òà
ìåäè÷íîþ îñâiòîþ, ãðàôiê ãíó÷êèé.
Òåë.:0-67-860-02-47, 068-118-31-90.

Ïðàöiâíèöi íà ïàðêîâêó, ç/ï
ùîäåííà, ãiäíà. Òåë.0-97-205-82-31.

Ïðåñóâàëüíèê âòîðñèðîâèíè, ç
ä/ð, áåç ø/ç, çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï âiä âèðîáiòêó.
Òåë.0-67-649-21-52.

Ðîáiòíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ìëèí,

âàæêà ðîáîòà, ç/ï
ùîòèæíåâà, æèòëî

íàäàºìî, Êðàñèëiâñüêèé
ð-í. Òåë.0-96-494-40-61.

Øóêàþ ðîáîòó,
ðåçþìå

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

Âîäié ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòî
ÂÀÇ-2115, øóêàº ðîáîòó êóð’ºðà.
Òåë.0-68-815-34-36.

×îëîâiê øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-68-216-46-75.

×îëîâiê, 47 ðîêiâ, øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-98-776-92-51.

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

Øóêàþ ðîáîòó, ðîçãëÿíó óñi
ïðîïîçèöi¿. Ìàþ äîñâiä â ìîíòàæi
íàòÿæíèõ ñòåëü, âêëàäàííÿ áðóêiâêè,
ìîíîëiò. Òåë.0-96-302-50-12.

Òèì÷àñîâà,
ðàçîâà, ðîáîòà çà

ñóìiñíèöòâîì

Çàïðîøóþòüñÿ
Ïiäðîáiòîê ó îôiñi 3-4 ãîäèíè.

Òåë.0-68-496-86-55.

ÍÀÂ×ÀÍÍß.
ÐÎÇÂÈÒÎÊ

Ðåïåòèòîðñòâî,
ïiäãîòîâêà äî ÇÍÎ

Àíãëiéñüêà ìîâà, äîñâiä÷åíèé
âèêëàäà÷ ïðîâîäèòü çàíÿòòÿ, ÇÍÎ,
ÄÏÀ, çà áàæàííÿì âè¿çä äî ó÷íÿ, 100
ãðí. Òåë.0-98-589-68-80.

Õiìiÿ, ðåïåòèòîðñòâî.
Òåë.0-67-307-65-15.

Êóðñè, øêîëè,
iíøå

Ïîäàéòå åëåêòðîííó çàÿâêó íà
Ïîðòàëi äëÿ êàíäèäàòiâ íà íàâ÷àííÿ ó
çàêëàä âèùî¿ îñâiòè ÌÂÑ Óêðà¿íè
(osvita.mvs.gov.ua àáî
osvita.np.gov.ua). Äëÿ öüîãî
çàïîâíiòü Àíêåòó êàíäèäàòà. Ñåðåä
çàêëàäiâ îáåðiòü ÎÄÓÂÑ àáî
Õåðñîíñüêèé ôàêóëüòåò ÎÄÓÂÑ.
Òåë.0-96-429-88-75.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Êîëåêöiîíóâàííÿ

Êóïëþ
Êíèãè, ëèñòiâêè, ìàðêè, çíà÷êè.

Òåë.:0-67-779-37-00, 0-67-416-35-22.

Àíòèêâàðiàò

Êóïëþ
Àêòóàëüíà ïðîïîçèöiÿ.

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

Ìîíåòè, áàíêíîòè,
ìàðêè, çíà÷êè,

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

ÄÎÇÂIËËß.
ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ.

ÒÓÐÈÇÌ
Äðàéâ

Ïðîäàì
Âåëîñèïåä “Äåîðå”, ðàìà 20

àëþìiíié, ãàðíèé ñòàí, 6.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I

Âií
×îëîâiê 50/170/75 øóêàº

ñòðóíêó (äî 55 êã) æiíêó âiêîì äî 40
ð. äëÿ ðîìàíòè÷íèõ çóñòði÷åé íà
âàøié òåðèòîði¿, ïî âèõiäíèõ. ß íå
ñïîíñîð. Òåë.0-93-512-64-51,
Îëåêñàíäð.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

43 ðîêè, ïîðÿäíèé, áåç ø/ç,
ïîçíàéîìëþñÿ ç æiíêîþ äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì’¿. Òåë.0-97-898-90-86.

61/173/75. Áàæàþ
ïîçíàéîìèòèñü ç æiíêîþ äëÿ
ñïiëüíîãî ïðîæèâàííÿ, äëÿ æèòòÿ.
Òåë.0-96-578-61-28.

65/175/80, ñòðóíêèé, áåç ì/æ
ïðîáëåì, ïðèºìíî¿ çîâíiøíîñòi
ïîçíàéîìëþñü iç ïðèâàáëèâîþ
æiíêîþ, ìîæëèâî ç äèòèíîþ, äëÿ
ñòâîðåííÿ ñiì’¿. Òåë.0-96-896-74-19.

Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ äî 45
ðîêiâ äëÿ ñòâîðåííÿ ñiì’¿.
Òåë.0-96-161-92-80.

Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ äî 45
ðîêiâ. Òåë.0-96-161-92-80.

Õìåëüíè÷àíèí, ïîçíàéîìëþñÿ ç
õìåëüíè÷àíêîþ äî 47 ð., ÿêà
âòîìèëàñÿ âiä ñàìîòíîñòi.
Òåë.0-67-475-70-58.

Øëþáíi âiä æiíîê
Æiíêà, 59 ðîêiâ, ïîçíàéîìëþñü ç

ñàìîòíiì ÷îëîâiêîì.
Òåë.0-68-492-71-13.

Ìåíi 67 ð., ïîçíàéîìëþñÿ ç
÷îëîâiêîì âiêîì 67-69 ð., ÿêèé
ïîãîäèòüñÿ íà ñïiëüíå ïðîæèâàííÿ.
Ïðî ñåáå: âåäó çäîðîâèé îáðàç
æèòòÿ. Òåë.0-93-181-39-60.

Ïîçíàéîìëþñü ç ñàìîòíiì
÷îëîâiêîì äî 68 ðîêiâ, áåç ø/ç, äëÿ
ñåðéîçíèõ ñòîñóíêiâ.
Òåë.0-98-323-73-65.

Ïîçíàéîìëþñÿ ç
ãîñïîäàðîâèòèì ÷îëîâiêîì, áåç
ñóäèìîñòi. Ìåíi 66 ð., ïðîæèâàþ â
ñåëi. Ïîäðîáèöi çà òåëåôîíîì:
0-67-296-79-86.

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕÍIÊÀ
Õîëîäèëüíèêè,
ìîðîçèëüíèêè

Ïðîäàì
“Áîø”, õîëîäèëüíèêè òà

ìîðîçèëüíi êàìåðè, Íiìå÷÷èíà,
ìàéæå íîâi, 5.500 ãðí. Ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-441-35-16.

Äâîêàìåðíèé, ãàðíèé ñòàí, 5.000
ãðí., òîðã. Òåë.0-96-624-76-88.

Ïðàëüíi ìàøèíè,
ñóøàðêè

Ïðîäàì
“Áîø”, Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà,

ãàðíèé ñòàí, 5.200 ãðí. Ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.0-98-441-35-16.

Êóïëþ
Ìàøèíè ïðàëüíi òà ïå÷i

ìiêðîõâèëüîâi, â íåðîáî÷îìó ñòàíi,
äî 1.000 ãðí. Êóïëþ.
Òåë.0-98-175-46-64.

Iíøà òåõíiêà

Ïðîäàì
Åëåêòðîøàøëè÷íèöÿ, íà 6

ïåðñîí, á/â, â ãàðíîìó ñòàíi, 450
ãðí. Òåë.0-97-776-11-55.

Ðåìîíò òà ñåðâiñ
ïîáóòîâî¿ òåõíiêè

Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí i
ìiêðîõâèëüîâèõ ïå÷åé.
Òåë.0-98-175-46-64.

ÅËÅÊÒÐÎÍIÊÀ
Òåëåâiçîðè

Ïðîäàì
“Ñàìñóíã”, d=54 ñì, ïëîñêèé

åêðàí, “Òîìñîí”, d=37 ñì, íà êóõíþ,
âiäìiííèé ñòàí, ïî 400 ãðí.
Òåë.0-67-300-50-02.

“Òîìñîí-29DM184", 71 ñì,
÷èñòèé åêðàí, ãàðíèé ñòàí, ïðàöþº, º
ïóëüò, ìîæëèâå ïiäêëþ÷åííÿ Ò2,
1.000 ãðí. Òåë.0-97-776-11-55.

ÏÊ, ïëàíøåòè

Ïðîäàì
Êîìï’þòåð äëÿ ðîáîòè (äëÿ

ñóïåð ïîòóæíèõ iãîð íå äóæå
ïiäiéäå), 10.000 ãðí.
Òåë.0-93-082-39-21.

ÊËIÌÀÒÈ×ÍÀ
ÒÅÕÍIÊÀ

Êîíäèöiîíåðè,
âåíòèëÿòîðè,

ÓÔÎ, ðàäiàòîðè

Ïðîäàì
Îáiãðiâà÷ íà äèçïàëèâi, 3.500

ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

ÒÎÂÀÐÈ ÄËß ÄÎÌÓ
ÃÎÑÏÎÄÀÐ×I ÒÎÂÀÐÈ
Ïîñóä, ñêëîòàðà,

ºìíîñòi

Ïðîäàì
Ïîñóä ñòîëîâèé: òàðiëêè ãëèáîêi,

âàçè (êðèøòàëü), ñàëàòíèê, áëþäà,
äâà êîìïëåêòà ñòîïîê çi ñêëà.
Òåë.0-97-776-11-55.

Ñåðâiç êàâîâèé, íà 6 ïåðñîí, 250
ãðí. Òåë.0-97-776-11-55.

Êóïëþ
Áàëîí êèñíåâèé, âiä 1.200 ãðí. äî

1.500 ãðí. Òåë.0-67-991-79-16.

ÌÅÁËI
Ñòiíêè

Ïðîäàì
Ñòiíêà ç øàôîþ, ñòîëîì òà

êðiñëàìè, 7.000 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ñòîëè, ñòîëèêè

Ïðîäàì

Æóðíàëüíèé, á/â, ãàðíèé
ñòàí, âèñîòà - 47 ñì,

äîâæèíà - 71 ñì,
øèðèíà - 30 ñì, 120 ãðí.

Ñàìîâèâåçåííÿ.
Òåë.0-97-776-11-55.

Êóõîííèé, 900 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ñòîëè, 4 øò., âiä 150 ãðí.
Òåë.0-67-307-65-15.

Ñòiëüöi, êðiñëà

Ïðîäàì
Êðiñëî ðîçêëàäíå, ãàðíèé ñòàí,

3.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-624-76-88.

Ì’ÿêi ÷àñòèíè,
äèâàíè

Ïðîäàì
Äèâàí-"êíèæêà", ãàðíèé ñòàí,

3.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-624-76-88.

Ñïàëüíi, ëiæêà

Ïðîäàì
Ëiæêà äåðåâ’ÿíi, á/â, ç

ìàòðàöàìè, 2 øò., 2.000 ãðí./øò.
Òåë.0-97-205-82-31.
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Iíøi ìåáëi

Ïðîäàì
Ìåáëi: ñåðâàíò, øàôà êíèæêîâà,

á/â, â ãàðíîìó ñòàíi.
Ñàìîâèâåçåííÿ. Òåë.0-97-776-11-55.

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,
êóõíi òîùî, íå ñòàíäàðò,

ðåìîíò ìåáëiâ.
Òåë.0-67-945-26-74.

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.
Ìîæëèâà áåçâiäñîòêîâà ðîçñòðî÷êà.
Òåë.0-98-398-93-60.

ÊÎÌÔÎÐÒ.
IÍÒÅÐ’ªÐ

Êèëèìè, ïàëàñè,
äîðiæêè

Ïðîäàì
Êèëèìè ïðèëiæêîâi, áåæåâi, 2

øò., âèðîáíèöòâà Òóðå÷÷èíè, á/â,
ãàðíèé ñòàí, 400 ãðí./øò.
Òåë.0-96-863-24-94.

ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß,
ÃÀËÀÍÒÅÐÅß

Ïðîäàì
Ãîäèííèê “Çàðÿ”, ðîáî÷èé,

æîâòèé, 50.000 ãðí.
Òåë.0-96-138-09-42.

Äóáëÿíêà ÷îëîâi÷à, ð.60-62,
1.200 ãðí. Òåë.0-67-703-87-64.

×åðåâèêè, ÷îáîòè ðîáî÷i, áåðöi,
õóòðÿíi, ÷îëîâi÷i, íîâi, ðiçíèõ
ðîçìiðiâ, âiä 250 ãðí./ïàðà.
Òåë.0-67-990-54-33.

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂ²Ò
Ïðîäàì

Âåëîñèïåä “Ïðîôi”, âiä 4 ð., ùîá
íàâ÷èòèñÿ ¿çäèòè, ñèíié, ç
áàãàæíèêîì, 850 ãðí.
Òåë.0-67-613-10-04.

Âiçîê “Çåêiâà”, äëÿ äâiéíi ç
ëþëüêàìè, âiä íàðîäæåííÿ äî 1 ðîêó
òà ëþëüêè äëÿ ïðîãóëÿíîê, âiä 1 ðîêó
äî 3-õ ðîêiâ, âèð-âà Íiìå÷÷èíè,
15.000 ãðí. Òåë.0-67-380-59-95.

Âiçîê “×iêî”, äëÿ äâiéíi, ç 2-õ äî
4-õ ðîêiâ, äëÿ ïðîãóëÿíîê, âèð-âà
Iòàëi¿, 5.000 ãðí. Òåë.0-67-380-59-95.

Âiçîê, âàðiàíò - çèìà/ëiòî, êîøèê
äëÿ äèòèíè öiëèé òà ÷èñòèé, â
ãàðíîìó ñòàíi, 1.800 ãðí.
Òåë.0-96-372-09-39.

Ëiæêî äëÿ äèòèíè, âiä
íàðîäæåííÿ äî 4-õ ðîêiâ, ç
îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì i òóìáîþ
äëÿ áiëèçíè, 3.500 ãðí.
Òåë.0-67-380-59-95.

ÇÎÎÑÂ²Ò
Òâàðèíè ïðîäàì
Êîçà, 5 ð., êiòíà, ïîðîäè ëàìàí÷à.

Òåë.0-68-173-44-79.

Êîðîâà, òiëüíà, êîðîâà (ÿëiâêà)
òàêîæ òiëüíà. Òåë.0-97-668-02-18.

Ïîðîñÿòà, 15-20 êã.
Ìîæëèâî, ç äîñòàâêîþ.

Òåë.0-96-600-28-58.

Òåëèöÿ òiëüíà.
Òåë.0-68-539-53-21.

Êîðìè, çàñîáè
óòðèìàííÿ,

iíøå

Ïðîäàì
Áóðÿêè êîðìîâi, 3 ãðí./êã,

êàðòîïëÿ äîìàøíÿ, 8 ãðí./êã.
Òåë.0-97-017-28-28.

Áóðÿêè êîðìîâi, áiëÿ ì.Ãîðîäêà,
2,80 ãðí./êã. Òåë.0-67-924-25-80.

Êóêóðóäçà â êà÷àíàõ, äî 500 êã, 5
ãðí./êã. Òåë.0-97-469-39-00.

Îáìií: êðîëÿ íà êðîëÿ, àáî
êðîëèöþ íà êðîëèöþ, iíøi âàðiàíòè
àáî ïðîäàì. Òåë.0-98-900-50-60.

Ïøåíèöÿ òà êóêóðóäçà â êà÷àíàõ,
500 êã, 6 ãðí./êã.
Òåë.0-67-476-54-69.

Ïøåíèöÿ òà ÿ÷ìiíü, 40 ò.
Òåë.0-98-726-27-71.

Ïøåíèöÿ, ÿ÷ìiíü, êóêóðóäçà.
Äîñòàâêà, 6 ãðí./êã.
Òåë.0-97-521-70-10.

Ñiíî áåðåãîâå, 500 êã, 10 ãðí./êã.
Òåë.0-97-469-39-00.

Ñiíî, 500 êã, 10 ãðí./êã.
Òåë.0-97-469-39-00.

ÀÃÐÎÑÂ²Ò
Ïðîäàì

Æèâöi (÷åðåíêè) âèíîãðàäó, äëÿ
áàëêîíó, íàáið 3 øò., 100 ãðí. +
êîíñóëüòàöiÿ ç âèðîùóâàííþ.
Òåë.0-98-005-06-44.

Êóïëþ
Âiäõîäè ïiíîïëàñòó ÷èñòi

(ðèáíèé ÿùèê), òà
óïàêîâêó ïîáóòîâî¿

òåõíiêè. Êóïëþ.
Òåë.0-67-381-20-29.

Ïiäùåïè äëÿ âèíîãðàäó,
õîðîøèõ ñîðòiâ. Òåë.0-68-953-63-97.

Äèçàéí.
Îçåëåíåííÿ.

Ëàíäøàôò. Iíøi
ïîñëóãè

Ïiäðiçàºìî ãiëëÿ, çðiçàºìî
äåðåâà ó âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20 ïiñëÿ,19.00 ãîä.

ÏÐÎÄÓÊÒÈ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Êóïëþ
Êóïëþ êàðòîïëþ, ìîðêâó, áóðÿê,

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

ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ,
ÇÄÎÐÎÂ’ß

Ñïîðòêëóáè,
ñåêöi¿ (ôiòíåñ,

éîãà, òðåíàæåðíi
çàëè)

Çàïðîøóþ âñiõ áàæàþ÷èõ íà
òðåíóâàííÿ ç òàéñüêîãî áîêñó äëÿ
çàãàðòîâóâàííÿ òiëà òà äóõà.
Òåë.0-67-124-85-43.

Êîñìåòè÷íi
ïîñëóãè

Ïðîêîëþâàííÿ ìî÷îê âóõ äëÿ
äîðîñëèõ òà äiòîê. Âèêîíóºìî
ïðîôåñiéíèì iíñòðóìåíòîì ç
ìåäè÷íèìè ñåðåæêàìè.
Òåë.0-95-184-31-05.

Ìåäòîâàðè,
ìåäòåõíiêà

Ïðîäàì
Âiçîê iíâàëiäíèé “Vermeiren

D-200", 7.000 ãðí.
Òåë.0-67-381-25-52.

Êîíäåíñàò êèñíåâèé “Áiîìåò-7",
10 ë, 29.000 ãðí. Òåë.0-97-424-29-93.

Ñòiëåöü-òóàëåò, íîâèé, íà
êîëåñàõ, ðåãóëüîâàíèé, ñêëàäíèé,
3.500 ãðí. Òåë.0-97-726-18-22.

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
Ñòîëÿðíi âèðîáè

Ïðîäàì
Áëîê äâåðíèé, 2,08õ0,88, íîâèé,

ñîñíà, 4.000 ãðí. Òåë.0-67-796-18-15.

Äâåði, ç ëóòêîþ,
2,10õ0,60, á/â, õîðîøèé

ñòàí, âiä 250 ãðí.
Òåë.0-67-307-65-15.

Äåðåâèíà

Ïðîäàì
Àñîðòèìåíò áðóñà, äîøîê, ðåéîê

ó ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-96-533-59-06.

Äðîâà ðóáàíi òà ìåòðiâêè: ëèïà,
ÿñåí, ïëîäîâi äåðåâà, âåðáà. Ïîìiðíà
öiíà. Òåðìiíîâî, ì.Õìåëüíèöüêèé.
Òåë.0-67-769-50-26.

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

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

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.

Ñêëî, îðãñêëî,
ñêëîïàêåòè

Ïðîäàì
Ñêëîïàêåò, 3 øò., 4-16-4,

îäíîêàìåðíi, 617õ1351, 617õ1351,
525õ1246, öiíà çà 3 øò. 3.000 ãðí.
Òåë.0-67-772-48-66.

Ìåòàëîïëàñòèêîâi
âèðîáè,

ôóðíiòóðà

Ïðîäàì

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, 205õ120 ñì,

ãàðíèé ñòàí, 3.000 ãðí., òîðã.
Òåë.0-96-624-76-88.

Êóïëþ

Êóïëþ áî÷êó äëÿ
ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ
ìàòåðiàëiâ, 5-7 êóá.ì,

ìåòàë, ïëàñòèê.
Òåë.0-67-384-19-40.

Ìåòàë

Ïðîäàì
Äðiò-"êîëþ÷êà", äëÿ ïàðêàíó, 20

ãðí./êã. Òåë.0-67-727-03-82.

Êóòíèê, øâåëåð, 4 øò., âiä 200
ãðí./øò. Òåë.0-67-307-65-15.

Êóïëþ

Ìåòàë, á/â: êóòíèê,
øâåëåð, äâîòàâð, òðóáà
ïðîôiëüíà, àðìàòóðà òà

ïîäiáíå. Äîðîãî.
Òåë.0-67-380-27-31.

Çâàðþâàëüíi
ðîáîòè

Áàëêîíè âñiõ âèäiâ, ç
ðîçøèðåííÿì, “ïiä

êëþ÷”, iíøi çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Ì/ï âiêíà,
äâåði. Âñòàíîâëåííÿ.
Òåë.0-67-117-54-77.

Âñi âèäè çâàðþâàëüíèõ ðîáiò ç
÷îðíîãî ìåòàëó òà “íåðæàâiéêè”.
Êîíñòðóêöi¿ ïiä ìåáëi, ïåðèëà,
ïîðó÷íi. Òåë.0-96-651-02-61.

Ìàòåðiàëè äëÿ
ìóðóâàííÿìóðóâàííÿ

Ïðîäàì
Áëîêè ç ãðàíiòíîãî âiäñiâó

(øëàêîáëîêè, ìó÷êîáëîêè) âiä
âèðîáíèêà, 20õ20õ40, 12õ20õ40,
9õ20õ40. Íiìåöüêå îáëàäíàííÿ.
ßêiñòü. Äîñòàâêà + ðîçâàíòàæåííÿ
êðàíîì-ìàíiïóëÿòîðîì.
Òåë.:0-66-145-72-18, 0-68-031-89-87.

Òåïëî-, ãiäðî-,
çâóêîiçîëÿöiéíi

ìàòåðiàëè

Ïðîäàì
Ïåðëiò âëàñíèé, ìóðóâàííÿ òà

óòåïëåííÿ, çàñèïêà â ïðîñòiíêè, 600
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-67-613-10-04.

Ïåðëiò âëàñíèé, ìóðóâàííÿ òà
óòåïëåííÿ, çàñèïêà â ïðîñòiíêè, 650
ãðí./ìiøîê. Òåë.0-67-613-10-04.

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.

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

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.

Àáñîëþòíî âñi âèäè áóäiâåëüíèõ
ðîáiò: ôóíäàìåíòè, êëàäêà
ãàçîáëîêó, öåãëè. Òàêîæ, ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè: ðèíâè, ïiäñóáiéêè, óòåïëåííÿ
äàõiâ. Äîïîìîãà ç êóïiâëåþ
ìàòåðiàëiâ. Òåë.0-63-038-77-16.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
äåìîíòàæíèõ ðîáiò, äåìîíòàæ
øòóêàòóðêè, ñòÿæêè, ïåðåãîðîäîê,
ñòií. Âèâåçåííÿ ñìiòòÿ.
Òåë.0-68-032-07-14.

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

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

Âèêîíóþ: ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ
“ïî ìàÿêàõ”. ßêiñíî.
Òåë.0-96-827-30-17.

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

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè, ìîíîëiòíi
ðîáîòè, çåìåëüíi ðîáîòè, áóäü-ÿêi
âèäè ìîíòàæó òàêîæ ïîñëóãè
âàíòàæíèêà. Òåë.0-98-765-61-67.

Âñi âèäè âíóòðiøíiõ
îçäîáëþâàëüíèõ ðîáiò:

øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ïëèòêà,
øïàëåðè, ôàðáóâàííÿ.

ßêiñíî.
Òåë.0-97-009-26-24.

Äàõè: ìîíòàæ,
ïåðåêðèòòÿ. Ñõîäè:

çàëèâêà, êðóãëi, ïðÿìi,
íàïiâêðóãëi. Ìîíòàæ
îãîðîæ (ïàðêàíiâ).

Çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ìîíòàæ ïiäñóáiéêè òà

âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-67-283-63-65.

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 ÷óãóííi,

îáóäîâè, ïå÷i, ãðóáêè.
Ìàðìóð, ãðàíiò - ðîáîòè.

Òåë.0-68-657-48-68.

Îçäîáëþâàëüíi,
îáëèöþâàëüíi

ìàòåðiàëè

Ïðîäàì
Ïëèòêà ìîçà¿÷íà, 3 êîëüîðè,

âiääàì áåçêîøòîâíî.
Òåë.0-97-529-04-51.

Îçäîáëþâàëüíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå øïàêëþâàííÿ,
âèðiâíþâàííÿ ñòií, âêëàäàííÿ
ïëèòêè, ëàìiíàòè, ãiïñîêàðòîí,
øòóêàòóðåííÿ. Òåë.0-98-653-56-11.

Àðìñòðîíã. Ðåìîíò êâàðòèð,
îôiñiâ “ç íóëÿ”, “ïiä êëþ÷”. Óêëàäêà
ëàìiíàòó, øïàêëþâàííÿ, øïàëåðè,
íåäîðîãî. Òåë.0-67-769-50-26.

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

Âèêîíàºìî ÿêiñíî òà
øâèäêî ðåìîíò êâàðòèð,
îôiñiâ, áóäèíêiâ, “ïiä

êëþ÷”.
Òåë.0-67-380-55-01.

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

Âèêîíóºìî ìîíòàæ
ãiïñîêàðòîíó.

Ñïåöiàëiçóºìîñü íà
ãiïñîêàðòîííèõ ðîáîòàõ
áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñòi.
Òåë.0-96-841-79-27.

Âèêîíóºìî
øïàêëþâàííÿ ñòií ñòåëü
âiäêîñiâ, ôàðáóâàííÿ,
âêëàäàííÿ ëàìiíàòó.
Ïðàöþºìî ÿêiñíî,

ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-96-841-79-27.

Âèêîíóºìî øïàêëþâàííÿ
ñòií ñòåëü âiäêîñiâ,

ôàðáóâàííÿ, íàíåñåííÿ
äåêîðàòèâíî¿

øòóêàòóðêè, âêëàäàííÿ
ëàìiíàòó.

Òåë.0-96-841-79-27.

Âèêîíóþ âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-862-26-22.

Âèêîíóþ ïëèòêà, ëàìiíàò, ñòåëi
“Àðìñòðîíã”. Òåë.0-98-776-92-51.

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

Âèêîíóþ ðîáîòè:
øòóêàòóðåííÿ,

øïàêëþâàííÿ ïiä
ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ãiïñîêàðòîí. ßêiñíî.

Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-862-26-22.

Âèêîíóþ: ãiïñîêàðòîí,
ñàéäèíã, óòåïëåííÿ

ïiíîïëàñòîì, ëàìiíàò,
øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà,

øïàêëþâàííÿ.
Òåë.0-68-288-17-84.

Âèêîíóþ: ãiïñîêàðòîí,
ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ñàéäèíã,
ïëèòêà, êëàäêó, ëàìiíàò,

ïiíîïëàñò.
Òåë.0-68-288-17-84.

Âiäêîñè, øïàêëþâàííÿ
ñòåëü òà ñòií,

ôàðáóâàííÿ, ïîêëåéêà
øïàëåð. ßêiñíî, ïîìiðíi

öiíè.
Òåë.0-97-790-49-51.

Âíóòðiøíi ðîáîòè,
ïëèòêà, ãiïñîêàðòîí,
ñàíòåõíiêà. ßêiñíî.
Â÷àñíî. Äîñòóïíî.

Òåë.0-68-657-48-68.

Ãiïñîêàðòîí, ñòÿæêà,
øïàêëþâàííÿ,

ôàðáóâàííÿ. Ðîáèìî
ïðîôåñiéíî, øâèäêî òà

ÿêiñíî.
Òåë.0-67-380-55-01.

Íàòÿæíi ñòåëi.
Ãàðàíòiÿ 12 ðîêiâ.
Çíèæêè äî 20% ç
05.10.2022 ð. äî
14.02.2023 ð.

Òåë.0-68-657-48-68.

Ïîñëóãè ç ºâðîðåìîíòó:
ñòÿæêà, ëàìiíàò,

øïàêëþâàíÿ,
øòóêàòóðåííÿ.

Òåë.0-97-011-68-38.

Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”. Ñòÿæêà
ïiäëîãè, øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ
ñòií i ñòåëi, ïëèòêà, ïîêëåéêà øïàëåð
òà iíøå. Òåë.097-016-46-04.

Ðåìîíò êâàðòèð “ïiä êëþ÷”,
øòóêàòóðåííÿ, ãiïñîêàðòîí,
ôàðáóâàííÿ. ßêiñíî.
Òåë.0-68-622-72-68.

Ðåìîíò êâàðòèð “ïiä
êëþ÷”. Åëåêòðèêà,
øïàëåðè, ïëèòêà,

ôàðáóâàííÿ òà iíøi
ðîáîòè. ßêiñíî.

Òåë.0-67-347-35-91.
Îëåêñàíäð.

Ðåìîíò êâàðòèð,
áóäèíêiâ. Ïðîôåñiéíi
ïîñëóãè åëåêòðèêà.

Äîñòóïíi öiíè.
Òåë.0-67-436-30-45.

Ðåìîíò êâàðòèð. Âñi âèäè ðîáiò.
ßêiñíî. Øâèäêî. Òåë.0-68-692-75-78.

Ñòÿæêà, øòóêàòóðåííÿ, êëàäêà
ïðîñòiíêiâ. Òåë.0-67-284-65-04.

ßêiñíèé ðåìîíò áóäèíêiâ,
êâàðòèð. Óñi âèäè ðîáiò, áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåëåôîíóéòå:
0-68-305-67-68.

Îáëèöþâàëüíi
ðîáîòè

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

Àáñîëþòíî âñi âèäè
îáëèöþâàëüíèõ ðîáiò. Âèêîíóþ
øâèäêî i ÿêiñíî. Òåë.0-96-716-58-13.

Ïîáiëêà,
ôàðáóâàííÿ

Àêóðàòíå ôàðáóâàííÿ. Ïîêëåéêà
øïàëåð. Âiíiëîâi. Ôëiçåëiíîâi.
Ïàïåðîâi. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
Ïîìiðíi öiíè.Òåë.0-67-769-50-26.

Âèêîíóþ ôàáóâàííÿ ðiçíèõ
ïîâåðõîíü. Öiíà ïîìiðíà.
Òåë.0-96-169-99-62.

Ïîáiëêà, ôàðáóâàííÿ,
øïàëåðè, øïàêëþâàííÿ:

êâàðòèðè, îôiñè,
ïiä’¿çäè, ìàãàçèíè, êàôå,

ìàðêåòè, áàðè.
Òåë.0-97-329-76-96.

Ïîêðiâåëüíi
ìàòåðiàëè.
Âîäîñòîêè

Ïðîäàì

Ïîêðiâåëüíi,
ôàñàäíi ìàòåðiàëè,

ãóðòîâi öiíè. Äîñòàâêà.
Ìîíòàæ.

Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-98-728-14-55.

Ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìîíòàæ

âîäîñòîêiâ
!!! Àáñîëþòíà áåçëi÷ âèäiâ

ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè, ìàòåðiàëè. Ãàðàíòiÿ,
øâèäêiñòü. Òåë.0-98-728-14-55.

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

!!! Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi ðîáîòè
âñiõ âèäiâ, ìîíòàæ âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.
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Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ
áóäiâåëüíèõ ðîáiò: ôóíäàìåíòè,
êëàäêà ãàçîáëîêó, öåãëè,
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâè, ïiäñóáiéêè. Ðîçðàõóíêè,
äîïîìîãà ç äîñòàâêîþ ìàòåðiàëó.
Òåë.0-63-038-77-16.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò

ñó÷àñíèìè ìàòåðiàëàìè,
âîäîñòi÷íi ñèñòåìè,

ðåìîíò ïîêðiâëi.
Òåë.0-97-084-94-24.

Âèêîíóþ ÿêiñíî
ïîêðèòòÿ áàëêîíiâ,
ãàðàæiâ, içîëÿöiÿ

ôóíäàìåíòiâ. Ìàòåðiàë
ñâié àáî çàìîâíèêà.
Òåë.:0-67-439-92-19.

Äàõè ñòàði òà íîâi, ðåìîíò,
óòåïëåííÿ, âàãîíêà, ðèíâè. Ïðîäàæ
ìàòåðiàëiâ. Òåë.0-67-394-28-12.

Ðåìîíò äàõiâ, øèôåð
á/â. Ïðîôåñiéíî.

Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-63-757-24-22.

Ôàñàäíi
ðîáîòè

Àáñîëþòíå âèêîíàííÿ ôàñàäiâ.
Çàìiðè, ðîçðàõóíêè, ìàòåðiàëè.
Ãàðàíòiÿ, øâèäêiñòü.
Òåë.0-98-728-14-55.

Áóäèíêè óòåïëþºìî: ìiíâàòîþ,
ïiíîïëàñòîì, “êîðî¿ä”, “øóáà”,
“áàéðàìiêñ”. ßêiñòü. Äîñâiä. Ïîìiðíà
öiíà. Òåë.0-67-384-40-33.

Óñå óòåïëåííÿ áóäèíêiâ, êâàðòèð,
áàëêîíiâ. Òåë.0-93-475-12-21.

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ êâàðòèð,
áóäèíêiâ.
Äîñòóïíî.Òåë.0-68-930-27-84.

Åëåêòðîìîíòàæíi
ðîáîòè

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

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

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.

Ñàíòåõíi÷íi
ðîáîòè

Àâàðiéíà, ïðîôiëàêòè÷íà
ïðîìèâêà, ïðî÷èñòêà

êàíàëiçàöi¿ ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé,

åôåêòèâíèé
ãiäðîäèíàìi÷íèé ìåòîä.
Òåë.0-68-649-16-04.

Âèêîíóºìî ñàíòåõíi÷íi ðîáîòè,
êîòëè, áîéëåðè, òåïëà ïiäëîãà.
Òåë.0-97-437-85-41.

Âèêîíóþ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi: ìîíòàæ ñàíòåõíiêè,
âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ,
êàíàëiçàöi¿. Çâàðþâàëüíi ðîáîòè,
ìîíòàæ òâåðäîïàëèâíèõ êîòëiâ.
ßêiñíî. Òåë.0-68-637-43-44.

Ïðî÷èñòêà êàíàëiçàöié
ìåõàíi÷íèì i

ãiäðîäèíàìi÷íèì
ìåòîäîì.

Âiäåîîáñòåæåííÿ
(áóäèíêè, êâàðòèðè,

ïðèìiùåííÿ).
Òåë.0-68-649-16-04.

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.

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 òâåðäèõ òà ì’ÿêèõ ïîðiä,
ðóáàíi, ìåòðiâêè, âiä 1.000 ãðí.
Äîñòàâêà ïî ìiñòó, îáëàñòi.
Ñàìîâèâåçåííÿ. Òåë.0-68-032-07-14.

Äðîâà, ìåòðiâêè, 8 ñêë.ì - 9.800
ãðí. Äîñòàâêà. Äðîâà ðóáàíi, 1.600
ãðí./ñêë.ì. Òåë.0-68-026-79-73.

Äðîâà, òâåðäà ïîðîäà,
ñóõi, 1.000 ãðí./êóá.ì.
Òåë.0-98-207-12-18.

Äðîâà, òâåðäèõ ïîðiä,
ðóáàíi, äîñòàâêà, áåç

ïåðåäîïëàòè.
Òåë.0-63-151-12-23.

Äðîâà, ÿñåí, ìåòðîâêè, ñóõi, 5
ñêë.ì, 8.000 ãðí. Òåë.0-98-207-12-18.

Äðîâà, òâåðäèõ ïîðiä,
ñóõi, ìåòðiâêè, 4 êóá.ì,

7.000 ãðí.
Òåë.0-97-791-65-63.

Ìîíòàæ òà
îáñëóãîâóâàííÿ
îïàëþâàëüíèõ

ñèñòåì
Àëüòåðíàòèâíå îïàëåííÿ

“ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-93-475-12-21.

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.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Îáñëóãîâóâàííÿ òà

ïiäêëþ÷åííÿ.
Òåë.0-97-845-17-63.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.

Òåë.0-93-138-10-77.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.

Òåë.0-97-711-45-40.

Çðiçàºìî äåðåâà, ìîæëèâî ó
âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ. ×èñòèìî
ñàä. Òåë.0-97-814-03-86.

Áóäiâåëüíå
îáëàäíàííÿ

Îðåíäà
Îðåíäà ìîçà¿êî-øëiôóâàëüíî¿

ìàøèíè ÑÎ-199. Äëÿ âèðiâíþâàííÿ i
øëiôóâàííÿ ïîâåðõíi çàñòèãëîãî
áåòîíó, àñôàëüòó, áåçøîâíèõ ïiäëîã
íà âåëèêèõ òà ñåðåäíiõ ïëîùàõ.
Òåë.0-67-836-37-41.

Iíñòðóìåíò,
iíâåíòàð,

ñïîðÿäæåííÿ

Ïðîäàì

Ëåùàòà, âàãà 15 êã,
2.000 ãðí.

Òåë.0-67-242-37-74.

Êóïëþ
Äðàáèíó. Òåë.0-67-585-06-19.

Ìåòàëîøóêà÷, çàðÿäíèé ïðèñòðié
220/12 V. Òåë.0-68-961-63-45.

Ïîñëóãè
ñïåöòåõíiêè

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

Ïîñëóãè åâàêóàòîðà.
Öiëîäîáîâî.

Òåë.0-98-738-86-88.

ÁIÇÍÅÑ-ÒÎÂÀÐÈ
Âåðñòàòè

Êóïëþ
Âåðñòàòè, çàï÷àñòèíè, iíñòðóìåíò,

âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ.
Òåë.0-67-242-37-74.

Ãåíåðàòîðè,
äâèãóíè, ïîìïè,

iíøå

Ïðîäàì
Ãåíåðàòîð, áåíçèíîâèé, iíâåêòîð,

3,5-3,2êÂò, íîâèé, â óïàêîâöi,
ïðèâåçåíèé ç Àíãëi¿, 24 ìiñÿöi
ãàðàíòi¿, 30.000 ãðí. Ïèòàííÿ çà
òåë.0-63-792-85-08.

Ãåíåðàòîðè: Aska
ÀÀÐ3500Å, âèð-âî

Òóðå÷÷èíè, 3,5, 35.260
ãðí., Aska ÀÀÐ 5500Å,
âèð-âî Òóðå÷÷èíè, 5,5,

61.910 ãðí., MW-TOOLS
BG75Å, âèð-âî Áåëüãi¿,

7,5, 64.500 ãðí.,
áåíçèíîâi, ìiäíà îáìîòêà,
åëåêòðè÷íèé ïóñê, òèõî

ïðàöþþòü.
Òåë.0-67-304-12-32.

Ñèðîâèíà

Êóïëþ
Êóïëþ âiäõîäè ìåòàëîïëàñòèêîâèõ

âiêîí òà ïëàñòìàñó. Òåë.067-990-54-33.

Ïið’ÿ êà÷êè, ãóñêè, á/â, çàøèòå â
ïîäóøêó, ïåðèíó òà iíøå. Ñâiæå ïið’ÿ
êà÷êè, ãóñêè, íå ìîêðå, áåç ïàëîê.
Òåë.0-68-670-03-88.

ÏÎÑËÓÃÈ.
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

Äiëîâi êîíòàêòè.
Ïàðòíåðñòâî

Øóêàþ
ïàðòíåðà ïî

áiçíåñó-áàðèñòó.
Òåë.0-96-398-45-50.
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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.

Ïàì`ÿòíèêè: ÷îðíi, ñiði, ÷åðâîíi.
Áåòîíóâàííÿ, ïëèòêà. Ðîáîòà ðó÷íà,
âèêîíóº õóäîæíèê ç âåëèêèì
äîñâiäîì. Öiíè íèæ÷i íiæ ïî ìiñòó íà
1.500-2.000 ãðí. Ïðàöþþ áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Òåë.0-97-336-60-21,
Îëåêñàíäð

Ââàæàòè
íåäiéñíèì,

ëiêâiäîâóºòüñÿ
Âiéñüêîâèé êâèòîê, âèäàíèé íà

iì’ÿ ×åõìàíà Àíäðiÿ Ïåòðîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âiéñüêîâèé êâèòîê, âèäàíèé íà
iì’ÿ Øêîëüíèêà Îëåêñàíäðà
Îëåêñàíäðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ñåði¿ ÓÁÄ
¹090803, âèäàíå íà iì’ÿ
Ìàéñòåðåíêî Âiêòîðà Ìèêîëàéîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíå ïîñâiä÷åííÿ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ äié ñåðiÿ ÀÁ ¹487561,
âèäàíå íà iì’ÿ Ôðiçà Þðiÿ
Ëåîíiäîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê,
âèäàíèé íà iì`ÿ Ãëóùàêà Ìèêîëè
Ìèêîëàéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé
êâèòîê, âèäàíèé íà iì’ÿ

Ìàãäié Ìèêîëè
Âîëîäèìèðîâè÷à,

ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíèé âiéñüêîâèé êâèòîê,
âèäàíèé íà iì’ÿ Òðóñîâà Åäóàðäà
Ñåðãiéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Ïîñâiä÷åííÿ âåòåðàíà âiéñüêîâî¿
ñëóæáè, âèäàíå íà iì’ÿ Ïîäñòàâêiíà
Âîëîäèìèðà Iâàíîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèì.

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ
Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ
Êiìíàòè ïðîäàì
320.000 ãðí. Êóð÷àòîâà
(“Âîñòîê”), 18 êâ.ì,

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

360.000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, êiìíàòà
â ãóðòîæèòêó, 12 êâ.ì.
Òåë.0-96-133-27-90.

400.000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó, 3/9,
17 êâ.ì, êàïðåìîíò,

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

400.000 ãðí. Äóáîâå, îáëàñíà
ëiêàðíÿ, ãàðíèé ñòàí, ñàíâóçîë íà 3
ñiì’¿. Òåðìiíîâî. Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

420.000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
Ëüâiâñüêå øîñå, 1 êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó, 4/5, 16 êâ.ì. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-271-30-60.

780.000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä, êiìíàòà
â ãóðòîæèòêó, 37,3 êâ.ì.

Òåë.0-96-133-27-90.

1-êiìíàòíi ïðîäàì

Öåíòð

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

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

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë
1.200.000 ãðí. Íåêóòîâà,

28,5/15/6,2, 1/9. Òåë.096-138-09-42.

Çàãîòçåðíî

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

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

Ðàêîâå

132.000 ãðí. Ðàêîâå,
Ìàéáîðñüêîãî âóë.,

7/10, 45/-/12, ãîòîâèé
áóäèíîê, 80% ðåìîíò.

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

Ïiâäåííî-Çàõiä

697.000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,

Iíñòèòóòñüêà, 1/5,
38/-/10, ãàðíèé ñòàí.

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

720.000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,

àâòîâîêçàë, 30/-/6,
æèòëîâèé ñòàí,

àâòîíîìíå îïàëåííÿ.
Òåðìiíîâî.

Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ãðå÷àíè äàëüíi

900.000 ãðí. ×åøêà,
37 êâ.ì.

Òåë.0-96-133-27-90.

Âèñòàâêà
641.000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, ð-í

“Ñiëiñòðè”, 30 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ,
íåêóòîâà. Òåë.0-68-526-44-77.

860.000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó

(“Ìåäòåõíiêà”), 3/5,
34 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,

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

900.000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, 30
êâ.ì, 1-êiìíàòíà, 1-é ïîâåðõ, äëÿ
áiçíåñó, õîðîøå ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-68-526-44-77.

1.140.000 ãðí. Çàði÷÷ÿ, Íèæíÿ
Áåðåãîâà âóë., 10/10, 43,8 êâ.ì,
áóäèíîê çäàíèé, í/á.
Òåë.0-96-302-45-68.

Îçåðíà

1.320.000 ãðí. Òðè
Âåäìåäi, 2/10, 40/-/9,

êàïðåìîíò, iíä/î.
Òåðìiíîâî.

Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

2-êiìíàòíi
ïðîäàì

Öåíòð

640.000 ãðí. Öåíòð,
Ëàíîâà âóë., ½,

40 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,
iíäèâiäóàëüíå îïàëåííÿ,

ìîæëèâà äîáóäîâà.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1.060.000 ãðí. Öåíòð,
3/3, 50 êâ.ì, æèòëîâèé

ñòàí.
Òåë.0-96-133-27-90.

1.100.000 ãðí. Öåíòð, 2/5, 44
êâ.ì, ì/ï âiêíà, áðîíüîâàíi äâåði,
íîâà êîëîíêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ïîðÿä äèòñàäîê. Ïðîõàííÿ ðiºëòîðàì
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-68-124-47-75.

1.200.000 ãðí. Ð-í ãîòåëþ
“Ïîäiëëÿ”, âóë.Ôðàíêà,1, 50 êâ.ì,
áåç ðåìîíòó, ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ.
Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-872-93-37.

2.160.000 ãðí.
Ïðîñêóðiâñüêîãî

ïiäïiëëÿ, 4/10, 71/-/14,
ãîòîâèé áóäèíîê âiä

êðàùî¿ êîìïàíi¿, ÷èñòîâi
ðîáîòè, âñå ïiäêëþ÷åíî.

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.

3.075.000 ãðí. Öåíòð, 94 êâ.ì,
4/4, íîâîáóäîâà, ãîòîâèé îá’ºêò,
ãàðíå ìiñöå. Òåë.0-68-300-91-10.

Æèòëîâèé ñòàí,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ðàêîâå
600.000 ãðí. Ðàêîâå, âåòëiêàðíÿ,

öåãëà, 1/1, 40 êâ.ì, iíä/î, æ/ñ, áåç
ðåìîíòó. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-368-81-50.

Ïiâäåííî-Çàõiä
750.000 ãðí. Øïàëåðè, àëå

ïîòðiáåí ðåìîíò. Òåë.0-97-314-03-14.

1.500.000 ãðí. Ïiâäåííî-
Çàõiä, Òåðíîïiëüñüêà
(“Íîâàòîð”), 1/9,

50/-/9, ãàðíèé ñòàí,
íåêóòîâà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Ãðå÷àíè áëèæíi

1.640.000 ãðí.
Îëiìïiéñüêà (“Òðèòîí”),
4/10, 50/-/8, êàïðåìîíò.

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

Âèñòàâêà

880.000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó, 52/-/8,

ðîçäiëüíi êiìíàòè,
ëîäæiÿ íà 2 êiìíàòè,
ïîòðåáóº ðåìîíòó,

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

1.120.000 ãðí. Åëåêòðî-
íiêà (âóë.Çàði÷àíñüêà),
8/9, 50/-/8, æèòëîâèé

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

1.180.000 ãðí. Çàði÷àíñüêà,40,
“Åëåêòðîíiêà”, 12/14, 47, 4 êâ.ì,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.0-97-645-48-70,
ßðîñëàâ.

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

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

1.400.000 ãðí. Ìèðó ïðîñïåêò, çà
ÄÎÑÀÀÔ, 5/5, öåãëà, 62 êâ.ì, 2
áàëêîíè, iíä/î, ºâðîðåìîíò,
÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, òîðã.
Òåë.0-67-232-86-64.

1.600.000 ãðí. 48,5/27/6,2, 5/5,
ìåáëi, ðåìîíò. Òåë.0-96-138-09-42.

1.600.000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó

(êîñòüîë), 4/9, 52/-/8,
îáæèòèé áóäèíîê,

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

Îçåðíà

1.111.320 ãðí. Îçåðíà,
âóë.Êàðìåëþêà,5, 61,74
êâ.ì, íîâîáóäîâà, iíä/î,
ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà.
Òåë.0-97-101-99-29. ÆÊ

“Áàðâè”.

1.206.000 ãðí. Îçåðíà,
âóë.Êàðìåëþêà,5, 67,00
êâ.ì, íîâîáóäîâà, iíä/î,
ìåòàëîïëàñòèêîâi âiêíà.
Òåë.0-97-101-99-29. ÆÊ

“Áàðâè”.

2.000.000 ãðí. 3/10,
65/-/12, êàïðåìîíò,

ìåáëi, òåõíiêà. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

Áóäèíêè ïðîäàì
Öåíòð

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

Êíèæêiâöi
1.215.000 ãðí. Êíèæêiâöi,

âóë.Æèòíÿ, 40 ñîòîê, êîëîäÿçü,
ñàðàé, ïîãðiá, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ.
Òîðã. Òåë.0-67-253-19-22.
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Äóáîâå
Äóáîâå, áóäèíîê öåãëÿíèé, 67

êâ.ì, º ïðèñàäiáíà äiëÿíêà. Àáî
îáìií íà 1-êiìíàòíó êâàðòèðó.
Òåë.0-97-457-07-78.

Ïiâäåííî-Çàõiä
1.660.000 ãðí. Öàðñüêå îçåðî, 145

êâ.ì, 6 ñîòîê, çðó÷íîñòi â áóäèíêó,
æèòëîâèé ñòàí. Òåë.0-96-302-45-68,
Âîëîäèìèð.

Ãðå÷àíè äàëüíi
11.500 ãðí./êâ.ì. Ùàñëèâà âóë.,

170 êâ.ì, ñâiòëî, âîäà, ãàç, ñåïòèê,
ïiäâàë, ñàä. Òåë.0-67-613-10-04.

Ëåçíåâå

2.016.000 ãðí. Ëåçíåâå,
“Åêîíîì”, 120/-/15,

æèòëîâèé ñòàí, ÷óäîâå
ìiñöå, 17 ñîòîê.

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

Çäàì
äîâãîòðèâàëî

Êiìíàòè
Àòðióì, 1.500 ãðí.

Òåë.0-97-314-03-14.

Áiëÿ “Êàòiîíó”, çäàì îäíó
êiìíàòó, âñi çðó÷íîñòi, îêðåìèé âõiä,
ïîðÿäíèì ëþäÿì. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-97-749-89-70.

Âèñòàâêà, äëÿ õëîïöÿ àáî
äiâ÷èíè, 2.000 ãðí.
Òåë.0-97-314-03-14.

Âèñòàâêà, îêðåìà êiìíàòà, äëÿ
äâîõ äiâ÷àò, ÿêi ïðàöþþòü, 2.000 ãðí.
ç ëþäèíè, ê/ï äiëÿòüñÿ íà 3 ëþäèíè
(ç ãîñïîäàðêîþ), îáîâ’ÿçêîâî
ïåðåäîïëàòà çà 1 ìiñÿöü.
Òåë.0-67-380-01-48.

Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíîãî
ïîðÿäíîãî õëîïöÿ, áåç ø/ç.
Òåë.0-98-032-07-56.

Âiçüìó íà êâàðòèðó ñàìîòíþ
ëþäèíó, âiêîì ïîíàä 60 ðîêiâ.
Òåë.0-68-031-79-00.

Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-98-253-00-88.

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

Âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ õëîïöÿ.
Òåë.0-97-787-51-28.

Äóáîâå, âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó
àáî äâîõ äiâ÷àò. Òåë.0-67-251-30-87.

Äóáîâå, äiâ÷èíi, ïiäñåëåííÿ,
ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê,
ïîðÿä çóïèíêà, ðèíîê, “ÀÒÁ”. Áåç
ãîñïîäàðiâ. Òåë.0-96-260-58-14.

Çàði÷àíñüêà, êiìíàòà ó
3-êiìíàòíié êâàðòèði.
Òåë.0-97-351-87-21.

Êàì’ÿíåöüêà âóë., ð-í òàíêó,
êiìíàòà ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó, æiíöi,
ÿêà ïðàöþº àáî ïåíñiîíåðöi,
ìîæëèâèé áåçîïëàòíèé âàðiàíò.
Òåë.0-96-226-27-34.

Ëåçíåâå, âiçüìó êâàðòèðàíòiâ,
îõàéíèõ, ïðàâîñëàâíèõ.
Òåë.0-68-028-61-18.

Ìèðó ïðîñïåêò, â 3-êiìíàòíié
êâàðòèði çäàì êiìíàòó äëÿ ñiìåéíèõ
ïàð àáî ìîëîäiæíèõ ïàð, 2.500
ãðí./ëþäèíè â ìiñÿöü, êîìóíàëüíi
ïëàòÿòü âëàñíèêè.
Òåë.0-63-050-40-55.

Íà ïðîñïåêòi Ìèðó çàïðîøóþòüñÿ
êâàðòèðàíòêè â êiìíàòó, 1, 2 àáî 4
æiíêè àáî äiâ÷èíè, 2.000 ãðí./ìiñÿöü
ç ëþäèíè, êîìóíàëüíi ïëàòÿòü
âëàñíèêè êâàðòèðè.
Òåë.0-63-050-40-55.

Ïiâäåííî-Çàõiä, êiìíàòà â
ãóðòîæèòêó, ìåáëi, òåõíiêà, ïîðÿä
çóïèíêà, 3.500 ãðí.
Òåë.0-98-077-02-49.

Ôiëàðìîíiÿ, âiçüìó íà ïiäñåëåííÿ
ïîðÿäíîãî õëîïöÿ.
Òåë.0-96-896-74-19.

ÕÍÓ, áàæàíî ñòóäåíòàì.
Òåë.0-98-697-21-81.

Öåíòð, 2-ì äiâ÷àòàì, ÿêi
ïðàöþþòü, îêðåìà êiìíàòà â
êâàðòèði, ç ðåìîíòîì, 2.500 ãðí. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-67-279-56-65.

Öåíòð, äiâ÷èíi, ÿêà ïðàöþº,
ïiäñåëåííÿ â êiìíàòó â êâàðòèði, ç
ðåìîíòîì, 2.500 ãðí. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-279-56-65.

Öåíòð, êiìíàòà äëÿ äâîõ äiâ÷àò.
Òåë.0-97-476-87-51.

Öåíòð, ìiñüêà ëiêàðíÿ, äëÿ 2-õ
äiâ÷àò, ÿêi ïðàöþþòü.
Òåë.0-96-285-47-92.

Öåíòð, îêðåìà êiìíàòà, äëÿ îäíiº¿
ëþäèíè (áàæàíî ÷îëîâiê), 2.500 ãðí.
Òåë.0-68-463-12-15.

Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, îêðåìà
êiìíàòà äëÿ îäíiº¿, äâîõ äiâ÷àò.
Òåë.0-97-740-78-61.

1-êiìíàòíi
Àíãåë ñêîðáîòè (ïàì’ÿòíèê), â

ãàðíîìó ñòàíi, òåõíiêà, ìåáëi, 7.000
ãðí. Òåë.0-96-938-96-61.

Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.
Òåë.0-97-314-03-14.

Áiëÿ “Ëèáiäü Ïëàçè”, â ãàðíîìó
ñòàíi, òåõíiêà. Òåë.0-98-697-21-81.

Âèñòàâêà, äëÿ ìîëîäî¿ ñiì’¿. Íå
ïîñåðåäíèê. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-68-977-59-84.

Ãðå÷àíè, îäðàçó áiëÿ ïàðêó, âñi
çðó÷íîñòi, 4-é ïîâåðõ, äëÿ 1-¿ àáî
äâîõ ëþäåé, ïàðè, â 1-5 õâ õîäó:
ïàðê, ði÷êà, ìàãàçèíè, iíøå. Ðåìîíò
íå ñó÷àíèé, àëå çàòèøíà, ãàðíà
êâàðòèðà, 6.000 ãðí. Ïèñàòè ëèøå íà
âàéáåð. Òåë.0-97-112-13-47 (âàéáåð).

Çà ãàçêîíòîðîþ, iíä/î, ìåáëi,
òåõíiêà, 10.000 ãðí. + ê/ï. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-793-22-38.

Iíñòèòóòñüêà,16/1, 1-é ïîâåðõ, ç
ïðèáóäîâîþ, â ÿêié º ñòîëîâà i
äèòÿ÷à êiìíàòà. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-67-811-29-25.

Ïiâäåííî-Çàõiä, ðå÷îâèé ðèíîê,
í/á, ìåáëi, òåõíiêà, äiâ÷àòàì,
ìîëîäié ñiì’¿ áåç äiòåé, 6.000 ãðí. +
ê/ï. Òåë.0-96-223-31-30.

Öåíòð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò,
ìåáëi, íà òðèâàëèé òåðìií, 7.000 ãðí.
+ ê/ï. Òåë.0-67-380-10-84.

Öåíòð, ìåáëi, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, íà òðèâàëèé òåðìií, 7.000
ãðí. + ê/ï. Òåë.0-67-380-10-84.

2-êiìíàòíi
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.

Òåë.0-97-314-03-14.

Ðåìîíò, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâiçîð. Ìîæíà ç
òâàðèíàìè. Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-026-54-00.

Òðóäîâà,14, 48 êâ.ì, 3/5, öåãëà,
íåêóòîâà, âiêíà òà áàëêîí ì/ï, ç
ìåáëÿìè òà òåõíiêîþ, 6.500 ãðí. +
ê/ï. Íå ïîñåðåäíèê. Ðiºëòîðàì
ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-95-923-05-75.

Öåíòð, iíä/î, óñi çðó÷íîñòi, 8.500
ãðí. Ðiºëòîðàì ïðîõàííÿ íå
òóðáóâàòè. Òåë.0-97-740-78-61.

Öåíòð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, óñi
ìåáëi òà ïîáóòîâà òåõíiêà. Ðiºëòîðàì
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-98-026-54-00.

3-êiìíàòíi òà
áiëüøå

Âèñòàâêà, “Òåìï”,
3-êiìíàòíà, 50 êâ.ì,

ìåáëi, òåõíiêà,
êàïðåìîíò, áåç òâàðèí,
äëÿ ìiñöåâèõ, 8.500 ãðí.
+ êîìóíàëüíi (ïðîïëàòà
çà ïåðøèé òà îñòàííié

ìiñÿöi).
Òåë.0-67-740-43-91.

Öåíòð (“Ëèáiäü Ïëàçà”),
3-êiìíàòíà êâàðòèðà.
Òåë.0-98-697-21-81.

Öåíòð, ìåáëi, òåõíiêà.
Òåë.0-68-267-89-98.

Áóäèíêè
Áàñåéíà âóë., 3-êiìíàòíèé

áóäèíîê, â ãàðíîìó ñòàíi, 5.000 ãðí.
+ ê/ï. Òåë.0-96-938-96-61.

Áiëÿ “Êàòiîíó”, “âðåì`ÿíêà”, äâi
êiìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, îêðåìèé
âõiä, ïîðÿäíèì ëþäÿì. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-97-749-89-70.

Âðåì`ÿíêà, áiëÿ ìàñëîçàâîäó, â
ð-íi ïàì’ÿòíèêà “Òàíê”, äëÿ õëîïöiâ,
º õîëîäèëüíèê, âñi óìîâè òà
çðó÷íîñòi. Òåë.096-882-73-25.

Êóïðiíà âóë., ïiââðåì’ÿíêè, áåç
çðó÷íîñòåé, äëÿ äâîõ õëîïöiâ, îäíiº¿
àáî äâîõ ëþäåé, áåç äiòåé.
Òåë.0-68-939-06-35.

Ïðîñêóðiâñüêîãî ïiäïiëëÿ âóë.,
ð-í ïîëiêëiíiêè ÌÂC, ïðèâàòíèé
áóäèíîê, 2 êiìíàòè, íà òðèâàëèé
òåðìií. Òåë.0-96-669-74-78.

Ð-í “Åëåêòðîíiêè”, ïiâ áóäèíêó.
Áåç ïîñåðåäíèêiâ.
Òåë.0-68-239-42-56.

Ðèíîê, áóäèíîê, ìåáëi, çðó÷íîñòi,
4.000 ãðí. Òåë.0-96-938-96-61.

Ðóæè÷íà, “âðåì’ÿíêà”, ç
ìåáëÿìè, õîëîäèëüíèê, ðåìîíò.
Òåë.0-96-644-22-97.

Ðóæè÷íà, âóë.Ñòàðèöüêîãî,43,
“âðåì’ÿíêà”, áåç çðó÷íîñòåé.
Òåë.0-67-452-74-05.

Ðóæè÷íà, çäàì äðóãèé ïîâåðõ
ïðèâàòíîãî áóäèíêó (4 êiìíàòè),
îêðåìèé âõiä, âñi ìåáëi i òåõíiêà. Áåç
òâàðèí. Òåë.0-67-967-03-63.

Öåíòð, “âðåì’ÿíêà”, 2 êiìíàòè, ç
ìåáëÿìè òà òåõíiêîþ, 6.000 ãðí.
Òåë.0-67-476-54-05.

×îðíîâîëà âóë., êîòåäæ,
êàïiòàëüíèé ºâðîðåìîíò,
ìåáëüîâàíèé, óñi çðó÷íîñòi.
Òåë.0-67-232-86-64.

Çíiìó

1-êiìíàòíi
Àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó,

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

Îêðåìó êiìíàòó àáî 1-êiìíàòíó
êâàðòèðó, äëÿ ñåáå (÷îëîâiê), çi
çðó÷íîñòÿìè, íå âèùå 3-ãî ïîâåðõó.
×èñòîòó, ïîðÿäíiñòü, îïëàòó
ãàðàíòóþ. Öåíòðàëüíèé ðàéîí ìiñòà.
Òåë.0-98-654-25-66.

Êóïëþ

1-êiìíàòíi

Äëÿ ñåáå, öiíà çà
äîìîâëåíiñòþ. Öiêàâèòü
êâàðòèðà â áóäèíêó íà

âóë.Ãîíãàäçå,20/1.
Òåë.0-67-613-10-04.

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

Áóäèíêè
Ðîäèíà øóêàº áóäèíîê ó

ì.Õìåëüíèöüêèé, íå ìåíøå 76 êâ.ì.
Òåë.0-68-099-78-69.

Ãàðàæi, ïàðêiíãè,
ìiñöÿ

Ïðîäàì
150.000 ãðí. Ìàëèíîâà âóë.

(êîëèøíÿ âóë.Ïiîíåðñüêà), öåãëÿíèé,
ñâiòëî, ÿìà, 6õ3,2 ì.
Òåë.0-67-663-41-78.

160.000 ãðí. Ãåîëîãiâ,22, 17 êâ.ì,
áåç ÿìè, º ñâiòëî, ïðèâàòèçîâàíèé.
Òåë.-67-253-84-92, Íàòàëiÿ.

200.000 ãðí. Êóïðiíà âóë. (áiëÿ
ìàãàçèíó “Êîëîñ”), ãàðàæ, º âñi
äîêóìåíòè, òîðã. Òåë.0-96-624-57-11.

Çäàì
Çà “Íîâàòîðîì”, ãàðàæ.

Òåë.0-67-280-06-88.

Êàì’ÿíåöüêà âóë., ãàðàæíèé
ìàñèâ “Çîëîòèé êîëîñ”, ãàðàæ, 19,5
êâ.ì, öåãëÿíèé, ïiäâàë íà âñþ ïëîùó,
ùîìiñÿ÷íà ïëàòà - 1.200 ãðí.
Äåòàëüíiøå çà
òåëåôîíîì:0-97-515-54-33,
Àíòîíiíà.

Êóïëþ
Ìåòàëåâèé, “âîëãiâñüêèé” ãàðàæ.

Òåë.0-67-763-96-67.

Äà÷i (ìiñòî,
îêîëèöÿ)

Ïðîäàì

600.000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,

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

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

1.620.000 ãðí. Ãðå÷àíè äàëüíi,
ìàñèâ “Ïîëüîâèé”, 6 ñîò.,
3-ïîâåðõîâèé áóäèíîê, íà 1-ìó
ïîâåðñi ãàðàæ, º âîäà, ãàç, ñâiòëî.
Òåë.0-67-856-90-65.

3.140.000 ãðí. Îëåøèí-2, ïåðåä
ëiñîì, 3 ðiâíi, 4 êiìíàòè, 15 ñîò., ñàä,
êðàºâèä, “çàõîäü i æèâè”. Íå
ïîñåðåäíèê. Òåë.0-93-082-39-21.

Äà÷íi äiëÿíêè
(ìiñòî,

îêîëèöÿ)

Ïðîäàì
120.000 ãðí. Âèäðîâi Äîëè,

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

280.000 ãðí. Êîïèñòèí, 12 ñîòîê,
ðiâíà. Òåë.0-97-645-48-70, ßðîñëàâ.

336.000 ãðí. Äóáîâå, çà ñòàâîì,
5,85 ñîò., ðiâíà, ïåðøà ëiíiÿ, ñâiòëî,
âîäà, ãàç, ïðèâàòèçîâàíî, òîðã.
Òåë.0-67-732-05-41.

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

600.000 ãðí. Äóáîâå, 10 ñîò.,
ðiâíà, º ôóíäàìåíò i 1-é ïîâåðõ, 7õ12
ì, âiä ìàðøðóòêè ¹30 10 õâ. Òîðã.
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

280.000 ãðí. ×åðâîíà
Çiðêà, Öåíòðàëüíà,
÷óäîâå ìiñöå, ðàéîí
“Ëiñîâî¿ êàçêè”.

Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

300.000 ãðí. Ðóæè÷íà, 9-é ïðî¿çä
Âåðåéñüêîãî, çåìåëüíà äiëÿíêà 12
ñîò., ãàç, ñâiòëî, ëiñ, îçåðî ïîðÿä.
Òåë.0-97-947-90-83.

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. Äóáîâå (Ñîëîõà),
2-ãà äàìáà, 10 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà.
Òåë.0-98-726-27-71.

648.000 ãðí. Çàõiäíî-Îêðóæíà, 20
ñîòîê, ïiä áóäiâíèöòâî, ðiâíà.
Òåë.0-97-645-48-70, ßðîñëàâ.

1.000.000 ãðí. Íåäàëåêî äî
öåíòðó, äiëÿíêà 7 ñîò., ïiä çàáóäîâó,
º ãîñïîäàð÷i ñïîðóäè, 3-ôàçè.
Òåë.0-98-250-82-95.

2.000.000 ãðí. Ïiâíi÷íà, 10 ñîò.,
íåâåëèêèé áóäèíîê, º ñâiòëî, ãàç,
âîäà, ãàðíà iíôðàñòðóêòóðà,10 õâ. äî
Öåíòðà, 5 õâ äî ìiñüêîãî òðàíñïîðòó,
ïîðó÷ ðåñòîðàí, áàíê, ñóïåðìàðêåò,
øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê.
Òåë.0-98-435-51-13.

76.900 ãðí./ñîòêà.
Ñòåïàíêîâà âóë., 65 ñîò.
(5 ñóìiæíèõ äiëÿíîê ïî
13 ñîò.), ïiä æèòëîâó

çàáóäîâó, 3 ôàçè, 13êÂò.
Àáî çäàì.

Òåë.0-68-172-43-77.

Êàòiîí, äiëÿíêà ïiä çàáóäîâó 10
ñîò., ãàç, ñâiòëî, îçåðî ïîðÿä.
Òåë.0-97-947-90-83.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

Êóïëþ äiëÿíêó: Öåíòð,
Âèñòàâêà, ìàñèâ
“Ìîëîäiæíèé”,

“Äåõòÿðêà”,
Ðîçñîøàíñüêèé ìàñèâ,

ñòàðèé àåðîäðîì.
Òåë.0-98-686-50-73.

Êóïëþ çåìåëüíó äiëÿíêó
â ìiñòi àáî îêîëèöi.
Òåë.0-98-686-50-73.

ÎÊÎËÈÖß
Áîãäàíiâöi ñòàíöiÿ, Äàâèäêiâöi,

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

Áóäèíêè ïðîäàì
600.000 ãðí. Äàâèäêiâöi. Óñÿ

äîäàòêîâà iíôîðìàöiÿ çà
òåëåôîíàìè: 0-67-747-79-81,
0-67-378-06-25.

940.000 ãðí. Iâàíêiâöi,
âóë.Ñîíÿ÷íà, 14 ñîòîê, ãàç, ñâiòëî,
êîëîäÿçü, çðó÷íîñòi â áóäèíêó,
ãîñïïðèáóäîâè. Òåë.0-67-253-84-92,
Íàòàëiÿ.

ÎÁËÀÑÒÜ
Êâàðòèðè ïðîäàì

265.000 ãðí. Ñêiáíåâî,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 12 êì äî
ì.Õìåëüíèöüêèé, 2-êiìíàòíà,
îêðåìèé âõiä, âîäà, ãàç, 14 ñîò.
çåìëi. Òåë.0-96-756-28-99.

630.000 ãðí. ßðìîëèíöi,
2-êiìíàòíà êâàðòèðà, öåíòð, 47,4
êâ.ì, + ñàðàé áåçêîøòîâíî.
Òåë.0-98-385-64-39.

800.000 ãðí. ßðìîëèíöi,
2-êiìíàòíà, öåíòð, âñi çðó÷íîñòi.
Òåë.0-98-548-04-83.

880.000 ãðí. Ëîçîâå ñìò.,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, 3-êiìíàòíà,
70,3 êâ.ì, âñi êîìóíiêàöi¿, ãàðàæ,
ïîãðiá, ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-96-306-29-17.

Áóäèíêè ïðîäàì
170.000 ãðí. Ðàéêiâöi,

Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 êì, 12õ8,
ñàðàé, ïîãðiá, êðèíèöÿ, îãîðîæà, 45
ñîò. Òåë.0-67-163-85-11.

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

200.000 ãðí. Ìàñiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, ïðèâàòèçîâàíî,
êàäàñòðîâèé íîìåð, ôóíäàìåíò.
Òåë.0-98-037-58-72.

282.000 ãðí. Ìàëèøiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í (â ñàìîìó ñåëi),
ëiòíié áóäèíîê çi ñâiòëîì, áåç ãàçó,
17 ñîòîê, ñàä. Òåë.0-67-852-50-61.

300.000 ãðí. Ñëîáiäêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 20 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, öåãëÿíèé, ãàç,
âîäà, ïàðîâå îïàëåííÿ,
ãîñïïðèáóäîâè, 60 ñîò., äî çóïèíêè 3
õâ. Òåë.0-97-100-20-44.

390.000 ãðí. Ãîðîäîê, ð-í
öóêðîâîãî çàâîäó, 90 êâ.ì, ë/ê,
ãàðàæ, 15 ñîò. çåìëi, 10 ñîò. ãîðîäó,
ãàç, âîäà, êîòåë. Òåë.0-68-205-04-86.

450.000 ãðí. Ñêàðæèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, äà÷íèé ìàñèâ,
öåãëÿíèé, 50 êâ.ì, ãàç, âîäà, âñi
çðó÷íîñòi, êðèíèöÿ, ïîãðiá, õëiâ,
ñàäîê, 25 ñîò. çåìëi, çà ãîðîäîì
íåâåëèêà ði÷êà, òîðã.
Òåë.0-68-644-08-99.

520.000 ãðí.
Ãâàðäiéñüêå,

Õìåëüíèöüêèé ð-í,
23 êì âiä

ì.Õìåëüíèöüêèé,
áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé

öåãëÿíèé, ïîðÿä ãàç,
10 ñîò. çåìëi, êðèíèöÿ,

îãîðîäæåíî, òîðã.
Òåë.0-98-946-95-40.

550.000 ãðí. Ñòðóãà,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, êàì’ÿíèé, 100
êâ.ì, 25 ñîòîê çåìëi, ãîñïðèáóäîâè,
êðèíèöÿ íà ïîäâið’¿.
Òåë.0-98-645-51-48.

600.000 ãðí.
Äàâèäêiâöi,

âóë.Øêiëüíà, 60/-/7,
âiäìiííå ìiñöå, æèòëîâèé

ñòàí, 2 ãàðàæà,
30 ñîòîê. Òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

600.000 ãðí. Íàðêåâè÷i,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, 54,9 êâ.ì,
ãàçèôiêîâàíèé, óñi çðó÷íîñòi ó
áóäèíêó, ãîñïïðèáóäîâè, 8 ñîò., ñàä,
äî ñòàâêà 300 ì, ëiñ, öóêðîâèé çàâîä,
çàëiçíè÷íà ñòàíöiÿ.
Òåë.0-97-990-92-52.

Äóíà¿âöi, äâà áóäèíêè æèòëîâi,
äóæå õîðîøå ìiñöå, ïðèâàòèç.,
ñâiòëî, âîäà, ãàç, ñàä, ãîðîä, 25 ñîò.,
òîðã. Òåë.0-63-125-52-48.

Äà÷i, äiëÿíêè
ïðîäàì

99.998 ãðí. Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, ïåðåä ðîçâèëêîþ,
ñàäiâíèöòâî, çà “Àìåðèêîþ”, 12 ñîò.
Òåë.0-93-082-39-21.

200.000 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.

349.999 ãðí. Òðåáóõiâöi,
Ëåòè÷iâñüêèé ð-í, 25 ñîò., áiëÿ òðàñè,
ïiä áóäiâíèöòâî, ïåðåä íîâîþ
îá’¿çíîþ. Òåë.0-93-082-39-21.

1.050.000 ãðí. ßðìîëèíöi,
çåìåëüíà äiëÿíêà 44 ñîò., 5 õâ âiä
öåíòðó. Òåë.0-98-385-64-39.

121.500 ãðí./ãà. Äàøêiâöi,
Ñòàðîñèíÿâñüêèé ð-í, ïàé, 3 øò.,
çàãàëüíà ïëîùà - 9 ãà.
Òåë.0-96-450-31-11.

Çäàì, çíiìó,
êóïëþ

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

Çäàì áóäèíîê â ñìò Ìåäæèáiæ, º
âñi çðó÷íîñòi, ìåáëüîâàíèé, º
ïîáóòîâà òåõíiêà.
Òåë.0-93-082-39-21.

Çäàìî áåçêîøòîâíî æèòëî
ñàìîòíüîìó iíâàëiäó, ñ.Ñêiï÷å,
Ãîðîäîöüêèé ð-í, çìîæåìî
äîãëÿäàòè (ïðè ïîòðåái).
Òåë.0-68-955-06-42.

Êóïëþ áóäèíîê àáî çåìåëüíó
äiëÿíêó â ñìò Ìåäæèáiæ. Ðîçãëÿíó
âàðiàíòè. Òåë.0-93-082-39-21.

Êóïëþ çåìåëüíèé ïàé,
âiä 1 ãà.

Òåë.0-68-170-50-50.

Íàäàºìî áåçêîøòîâíå æèòëî
ñàìîòíüîìó iíâàëiäó, ÿêùî ïîðòiáíî
áóäåì äîïîìàãàòè, Ãîðîäîöüêèé ð-í.
Òåë.0-98-450-66-82.

Îáìií
Äiëÿíêà ïiä çàáóäîâó (Ìàñiâöi,

Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 ñîò.). Àáî
ïðîäàì = àâòî. Òåë.0-98-037-58-72.

Îôiñè

Çäàì

Îôiñíå ïðèìiùåííÿ,
2 êiìíàòè, 18-20 êâ.ì,
70 ãðí./êâ.ì + ê/ï.

Òåë.:0-67-311-20-01,
0-67-311-20-16.

Öåíòð, âóë.Ñòàðîìiñüêà,26,
íàâïðîòè àâòîâîêçàëó, 2-é ïîâåðõ,
20-25 êâ.ì, ðåìîíò, êîíäèöiîíåð.
Òåë.:0-67-495-51-25, 098-132-51-83.

Ïàâiëüéîíè,
ÌÀÔè, êiîñêè,
êîíòåéíåðè

Ïðîäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)

“Ãåîëîãiâ”, 4-é êîíòåéíåð âiä
“Çîëîòî¿ àëå¿”. Òåë.0-68-113-09-85.

Çäàì (ðå÷îâèé
ðèíîê)

“ÂÂÊ Ïîäiëëÿ-2",
êóòîâèé êîíòåéíåð, ðÿä
21, ìiñöå 1 (ïðîõiäíå),
4 êâ.ì. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-98-459-59-07.

“Ïðèâîç”, êiîñê, 4õ3,
âõiä áiëÿ ñõîäiâ “Íîâîãî

ðèíêó”, íà òðèâàëèé
òåðìií.

Òåë.0-98-771-77-67.

“ÑÓÌÑ” (âóë.Ãåîëîãiâ),
êîíòåéíåð ¹ 44, 4 êâ.ì.
Òåë.0-98-576-40-11.

Ïðè âõîäi â Ñòàðèé ðèíîê, ãàðíå
ìiñöå. Òåë.0-67-933-03-39.

Çäàì (iíøi ðèíêè,
ìiñöÿ)

Êiîñê, âóë.Øåâ÷åíêà, çóï."Ìiñüêà
ëiêàðíÿ", 14 êâ.ì, 7.000 ãðí.
Òåë.0-97- 874-84-55.

Îâî÷åâèé ðèíîê, êiîñê, 20 êâ.ì.
Òåë.0-67-380-56-01.

Îá’ºêòè ñôåðè
õàð÷óâàííÿ

Ïðîäàì
Ïðèìiùåííÿ 50 êâ.ì, ïiä áiçíåñ,

ç äîêóìåíòàìè, ïiäâåäåíà åëåêòðèêà,
380êÂò. Òåë.0-67-492-73-20.

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, ñêëàäñüêi òà îôiñíi

ïðèìiùåííÿ, êàïiòàëüíà ñïîðóäà,
öiëîäîáîâà îõîðîíà.
Òåë.0-67-381-29-29.

Ïðèìiùåííÿ ðiçíî¿
êâàäðàòóðè çi øâåéíèì
îáëàäíàííÿì, çðó÷íå

ðîçòàøóâàííÿ.
Òåë.0-67-381-11-70.

Íåçàâåðøåíå
áóäiâíèöòâî,

äiëÿíêè,
ãîñïîäàðñòâà,

iíøå

Ïðîäàì

Òðóäîâà âóë., áiëÿ ÒÖ
“Âóäìîë”, 30 ñîò.,

îãîðîäæåíà, ÒÏ 63 êÂò,
îñâiòëåííÿ, òâåðäå

ïîêðèòòÿ. Àáî çäàì.
Òåë.0-68-172-43-77.
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ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Ëåãêîâi ïðîäàì

ÁÌÂ X1 Xdrive 28I, 2014 ð.â.,
ïðîáiã 141 ò.êì, ÷îðíèé, ñâiòëà øêiðà,
ãàðíèé ñòàí, îáñëóæåíèé, 580.000
ãðí. Òåë.0-93-082-39-21.

ÂÀÇ-2103, 1973 ð.â., áiëèé, “íà
õîäó”, 20.000 ãðí.
Òåë.0-68-039-24-08.

ÂÀÇ-2107, 1997 ð.â., 130 ò.êì,
êîëið “ñòèãëà âèøíÿ”, íîâèé
àêóìóëÿòîð i íîâà ãóìà, õîðîøèé
ñòàí, 60.000 ãðí. Òåë.0-96-439-66-50.

Âàç-2108, âiäìiííèé ñòàí,
áåíçèí/ãàç, 50.000 ãðí., ìîæëèâèé
òîðã. Òåë.0-68-721-42-18.

ÂÀÇ-2109, 1994 ð.â., 38.000 ãðí.
Òåë.0-97-437-85-41.

Âàðòáóðã, óíiâåðñàë, 25.000 ãðí.
Òåë.0-68-961-63-45.

ÇÀÇ, 1997 ð.â., â õîðîøîìó ñòàíi,
32.000 ãðí. Òåë.0-97-314-11-56.

Ìîñêâè÷-412, 1986 ð.â.,
íà ãàçó, â ðîáî÷îìó
ñòàíi, 18.000 ãðí.

Òåë.0-68-203-13-60.

Íiññàí X-Trail, 2008 ð.â., 2,4,
ãàç/áåíçèí, ïðîáiã 92 ò.êì
(ïiäòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàìè).
Áåçàâàðiéíà, º ïiäôàðáîâóâàííÿ,
ãàðíèé ñòàí, “÷îðíèé ìåòàëiê”, ÊÏÏ -
àâòîìàò, ãàðàæíå çáåðiãàííÿ, øêiðà,
ëþê, ïiäiãðiâ ñèäiíü òà áàãàòî iíøîãî.
Îäèí âëàñíèê. Òåë.0-98-382-21-99.

Îïåëü Àñòðà, 2007 ð., 1,4,
áåíçèí, 120.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-3, 1996 ð.â.,
áåíçèí, 1,8, “îáåçøóìêà”, êàïðåìîíò
äâèãóíà, êîíäèöiîíåð ïðàöþº, òîñîë
òà ìàñëà çàìiíåíî, + 4 øèíè (çèìà),
92.000 ãðí. Òåë.:0-96-273-10-67,
0-96-564-37-36.

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â5,
óíiâåðñàë, 1999 ð.â.,
ñèíié, 1,8, áåíçèí,

160.000 ãðí.
Òåë.0-68-112-92-98.

Ôîëüêñâàãåí Ïîiíòåð, 2006 ð.â.,
ïðîáiã 168 ò.êì, ãàðíèé ñòàí,
çðîáëåíå ÒÎ, 126.000 ãðí.,
ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-96-454-96-80.

Øåâðîëå Àâåî, 2010 ð.â.,
ãàç/áåíçèí, 190.000 ãðí.
Òåë.0-98-726-27-71.

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 àâòî,
äîðîãî, ó ðîáî÷îìó ñòàíi, äî 2017
ð.â. Òåë.0-67-646-05-17.

Àâòîìîáiëü, áóäü-ÿêèé ñòàí,
øâèäêî. Òåë.0-98-156-87-38.

Âèêóï áóäü-ÿêîãî àâòî.
Äîðîãî.

Òåë.0-98-738-86-88.

Íà çàï÷àñòèíè.
Òåë.0-67-242-37-74.

Ìiêðîàâòîáóñè,
àâòîáóñè

Ïðîäàì
Ìàçäà, ïàñàæèðñüêèé, 9 ìiñöü, â

ãàðíîìó ñòàíi, 88.000 ãðí.
Òåë.0-68-721-42-18.

Òðàêòîðè,
ìàøèíè

ñïåöòåõíiêè,
íàâiñíå

îáëàäíàííÿ

Ïðîäàì
Òðàêòîð ñàìîðîáíèé, äâèãóí ÇIÄ,

º ôàðêîï, ìîæíà âîçèòè äðîâà,
20.000 ãðí., ìîæëèâèé òîðã.
Òåë.0-68-721-42-18.

Êóïëþ
Ìàøèíó àñiíåçàòîð.

Òåë.:0-96-279-31-98, 096-346-80-44.

ÌÒÇ, ç 2010 ð.
Òåë.0-98-726-27-71.

Ìîòîòðàíñïîðò

Êóïëþ
Ìîòîöèêë ßâà òà çàï÷àñòèíè äî

íüîãî. Òåë.0-67-242-37-74.

Ïðè÷åïè,
òðåéëåðè,
ôóðãîíè

Ïðîäàì
Ïðè÷iï äî ìîòîáëîêà,

ïàñàæèðñüêèé (ïiâ Çàïîðîæöÿ), “íà
õîäó”, 9.000 ãðí. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-68-644-08-99.

Êóïëþ
Ïðè÷iï äî ëåãêîâîãî àâòî.

Òåë.0-67-242-37-74.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Ïðîäàì

ÂÀÇ, çàï÷àñòèíè, äâèãóí, ÊÏ òà
iíøå. ª á/â òà º íîâå, âiä 100 ãðí.
Òåë.0-96-568-65-56.

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

ÇIË-130, ãåíåðàòîð íà 90Àì,
3.300 ãðí., êîìïðåñîð, 1.950 ãðí.,
ÇIË, ÊàìÀÇ, êîðçèíà ç÷åïëåííÿ,
1.950 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË-130, ãîëîâêà äâèãóíà,
çðîáëåíà, 1.900 ãðí., ÓÀÇ, øèíè ç
äèñêàìè, 2 øò., 1.000 ãðí./øò.
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,
íîâèé, ÑÐÑÐ, 1.600 ãðí., ïi÷êà, íîâà,
â çáîði ç ðàäiàòîðîì, 700 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 òà çàäíi,
2.400 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË, ãóìà 260/508, 1.700 ãðí.,
ÊàìÀÇ, ãóìà 280/508, 1.900 ãðí.,
ÃÀÇîí, ãóìà 240/508, 1.700 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË, ÌÀÇ, ïiäðåñîðíèêè, 1.200
ãðí., Óðàë, ãóìà, 1.300 ãðí., ÇIË-130,
ãîëîâêà áëîêó, 2.800 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË, ÌÀÇ, ïiäðåñîðíèêè, 1.200
ãðí., Óðàë, ãóìà, 1.300 ãðí., ÇIË, áàê
ïàëèâíèé, 2.000 ãðí./øò.
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, 3.000 ãðí., ÇIË-130,
áàãàæíèê íà äàõ àâòî, 1.200 ãðí.
Òåë.0-67-727-03-82.

Ïðîäàì

Àâòî ïî
çàï÷àñòèíàõ

ÂÀÇ-2101, ïî çàï÷àñòèíàõ (º
äâèãóí òà iíøå). Òåë.0-96-568-65-56.

Îïåëü Âåêòðà Á, 1998 ð.â., 1,8,
1,6, 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,
áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ, 5.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Õîíäà Ñiâiê, 2003 ð., 1,4, áåíçèí,
ïî çàï÷àñòèíàõ, 8.000 ãðí.
Òåë.0-67-242-37-74.

Iíøi çàï÷àñòèíè
ÃÀÇåëü, ïiäêðèëüíèêè, ïåðåäíi òà

çàäíi, âiääàì áåçêîøòîâíî.
Òåë.0-97-529-04-51.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ
Äiàãíîñòèêà,

ðåìîíò,
îáñëóãîâóâàííÿ

àâòî,
øèíîìîíòàæ

Çâàðþâàëüíi ðîáîòè,
ðèõòóâàííÿ, çàìiíà êóçîâíèõ
äåòàëåé, âèõëîïíî¿ ñèñòåìè.
Ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-97-364-89-49.

ÑÒÎ “Êàïðåì” íàäàº
ïîñëóãè ç ðåìîíòó òà
îáñëóãîâóâàííÿ àâòî

ðiçíèõ ìàðîê. Âåëèêèé
âèáið çàï÷àñòèí íà
âëàñíîìó ñêëàäi.

Øëiôóâàííÿ
êîëií÷àñòèõ âàëiâ.

Ðîçòî÷óâàííÿ áëîêiâ
öèëiíäðiâ. Ïëàíóâàííÿ

ÃÁÖ. Ðåñòàâðàöiþ
êåðìîâèõ ðåéîê òà iíøå.

Ïðàöþºìî ïî
ïåðåðàõóíêó òà ç ÏÄÂ.
Òåë.0-96-149-36-08.

Âàíòàæíi
ïåðåâåçåííÿ

!!! Àâòîìîáiëü äî 2-õ
òîíí äî âàøèõ ïîñëóã
(âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ

ïî ìiñòó). + Âàíòàæíèêè
(ðîçáèðàííÿ ìåáëiâ òà

óïàêóâàííÿ). Âñå øâèäêî
òà ÿêiñíî. Äåòàëi çà
òåë.0-96-231-70-96.

!!! Áóäü-ÿêi äî 2 ò,
ìiñòî, îáëàñòü. Öiíè
ïîìiðíi. Äîïîìîãà iç

çàâàíàòàæåííÿì.
Ìîæëèâà ñïiâïðàöÿ ç

ôiðìîþ.
Òåë.0-67-701-07-45.

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó.

Êâàðòèðíi,
îôiñíi ïåðå¿çäè.
Âàíòàæíèêè.

Òåë.0-97-885-71-78.

Àâòîìîáiëü äî 2 ò äî
âàøèõ ïîñëóã (ïî ìiñòó)
+ äîïîìîãà âàíòàæíèêiâ.

Ïåðåâåçåííÿ ìåáëiâ.
ßêiñòü. Øâèäêiñòü.

Íàäiéíiñòü. Äåòàëi çà
òåë.0-93-795-18-38.

Àâòîìîáiëü Ìåðñåäåñ
Ñïðiíòåð-316, äî 3 ò,
çäiéñíþº ðiçíi ÿêiñíi

ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-97-009-26-24.

Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ, âñi âèäè
ïîñëóã. Òåë.0-98-331-04-14.

Ïîñëóãè åâàêóàòîðà,
äî 2 ò, ïî îáëàñòi òà

Óêðà¿íi.
Òåë.0-98-860-50-70.

Òàâðiÿ, ïiêàï, ãàç,
áåíçèí. Íàäàþ ïîñëóãè

ïåðåâåçåííÿ.
Òåë.0-96-702-45-04.
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