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В очікуванні на 
західні літаки

Безперечно, польські та словацькі 
МіГи підвищать нашу боєздатність, 
але варто розуміти і їхні недоліки. 
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій 
Ігнат у телеефірі пояснив, що Украї-
на використовує чотири основні ти-
пи літаків. Це винищувачі МіГ-29 і 
Су-27, фронтові бомбардувальники 
Су-24М та штурмовики Су-25. Од-
нак ця техніка, навіть модернізовані 
зразки, є застарілою. Вона не може 
ефективно збивати усі типи російсь-
ких крилатих ракет чи безпілотники 
«Шахед». 

Натомість це зможуть робити аме-
риканські винищувачі F-16. Вони 
обладнані потужним радаром і су-
часними ракетами. На відміну від 
МіГ-29, ці американські винищувачі 
мають дещо менший бойовий радіус, 
але в рази більшу максимальну даль-
ність польоту (4 220 кілометрів) і ви-
щу швидкість (2 660 кілометрів за 
годину). Також на F-16 можна підві-
сити більше бомб і ракет. Таким чи-
ном в поєднанні з далекобійними 
ракетами ці винищувачі дозволять 
тримати якомога далі від кордонів 
України ворожі літаки й завдавати 
ударів по російських складах.

Хоча США має вдосталь літаків 
F-16, передача їх Україні залишаєть-
ся питанням політичної волі. Навіть 
президент Джо Байден поки не го-
товий його прийняти. Мовляв, не-
доцільно постачати F-16, бо навчан-
ня пілотів займе надто багато часу. 
Говорять ледь не про 18 місяців. До 
того ж під них потрібно буде переоб-
ладнати українські аеродроми. Втім, 
деякі американські конгресмени й 
військові намагаються переконати 
Джо Байдена в протилежному й до-
зволити передати Україні ці вини-
щувачі. Й вже помітні певні зрушен-
ня. Наприклад, на початку березня 
стало відомо, що двоє українських 
пілотів проходять навчання у США. 
Таким чином стане відомо, скільки 
точно займе часу підготовка наших 
льотчиків. Паралельно в Україні го-
тується відповідна інфраструктура.

Невдовзі американське видання 
«The Times» опублікувало інтерв’ю 
з начальником авіації Повітряних 
сил ЗСУ, бригадним генералом Сер-
гієм Голубцовим, яке розставило 

всі крапки над «і». По-перше, двоє 
пілотів вже повернулися додому. Во-
ни продемонстрували, що навчання 
на F-16 може зайняти менш як пів 
року. По-друге, українська інфра-
структура дозволяє прийняти ці ви-
нищувачі вже цьогоріч. До того ж 
F-15 і F-16 вже використовували на-
ші аеродроми. По-третє, є варіанти, 
де можна буде сховати ці літаки від 
російських ракет. Крім того, їх захи-
щатимуть американські комплекси 
протиповітряної оборони «Patriot».

Крім літаків, потрібні 
далекобійні ракети

У червні минулого року Україна 
отримала від США перші високо-
мобільні артилерійські ракетні си-
стеми HIMARS (Хаймарс). На від-
міну від подібних радянських зраз-
ків, вони дуже швидко розгортають-
ся, а їхні ракети надзвичайно точні. 
Ця техніка вже допомогла змінити 
хід війни. Завдяки Хаймарсам на-
ші воїни знищили низку російських 
складів, логістичних ланцюжків по-
стачання зброї, Антонівський міст, 
багато ворожої техніки. Це дозволи-
ло звільнити Харківщину та Херсон.

Наявні у нас ракети для Хаймарсів 
б’ють на відстань у 40-80 кілометрів. 

Цього недостатньо, щоб вдарити по 
ворогу в тимчасово окупованому 
Криму. Все б могли змінити ракети 
ATACMS, які летять до 300 кіломе-
трів. Однак США поки не готові їх 
передати. Видання «Politico» з поси-
ланням на власні джерела повідом-
ляє, що американська влада боїть-
ся, що цих ракет не вистачить для 
самих Сполучених Штатів, якщо їх 
почнуть віддавати Україні. Крім то-
го, періодично знову з’являються 
розмови про так звані червоні лінії.

Компромісом у цьому питанні ста-
ла інша високоточна далекобійна 
зброя – GLSDB. Це малогабаритні 
ракети, які ще називають крилати-
ми бомбами. Дійсно, спершу це бу-
ли некеровані авіаційні бомби, які 
американці вже хотіли списати. Од-
нак компанія «Боїнг» запропонува-
ла їх удосконалити. До них додали 
маленький двигун і крила. GLSDB 
вистрілює вже наявні в Україні си-
стеми Хаймарс. Після пуску в раке-
ти розкриваються крила й вона ле-
тить до обраної цілі. Максимальна 
дальність польоту сягає 150 кіломе-
трів. Попередньо першу партію кри-
латих бомб наші Збройні сили отри-
мають протягом цієї весни.

Підготував Андрій ЯЩИШЕН.
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ДЛЯ ПЕРЕМОГИДЛЯ ПЕРЕМОГИ

З 17 квітня в Хмельницькій громаді запрацює портал 
«Електронна реєстрація в заклади загальної середньої 
освіти». Рішення про створення онлайн-платформи бу-
ло прийнято у зв’язку з впровадженням воєнного стану 
та зверненнями батьків щодо можливості подачі доку-
ментів для зарахування дитини до 1-го класу закладу 
освіти в режимі онлайн.

Як зазначають у пресслужбі міської ради, така фор-
ма подачі документів забезпечить прозорість під час за-
рахування дітей у заклади освіти та дозволить аналізу-
вати поточний стан реєстрації.

Система включає в себе 3 рівні доступу:
- батьки дитини (дітей);
- заклади освіти;
- органи управління освітою.
Портал дає можливість батькам:
- переглянути інформацію по ЗЗСО;
- подати заяву на реєстрацію в один чи декілька ЗЗСО;
- отримувати інформацію електронною поштою щодо 

подальших дій після подання;
- отримати результати зарахування.

Портал дозволяє закладам загальної середньої освіти:
- отримувати та обробляти заяви батьків в режимі он-

лайн (роздруковувати готові форми заяв, згоди на об-
робку персональних даних тощо);

- автоматизувати розподіл заяв на першочергові та 
другочергові;

- отримати журнал заяв як електронний архів, імпор-
тувати дані в Excel;

- надавати попередню інформацію про заклад (гурт-
ки, секції, особливості навчання, профілі, мови нав-
чання тощо).

Портал дасть змогу Департаменту освіти та науки:
- збирати статистику по кількості заяв до першого 

класу в розрізі шкіл;
- переглядати наповнюваність закладів загальної се-

редньої освіти;
- отримувати інформацію по кількості вільних місць 

у закладах;
- аналізувати статистику заяв та наповнюваність за-

кладів для їх подальшого розвитку та модернізації.
https://ye.ua/

Оксана КОЛОМІЄЦЬ

Настала весняна пора, коли усе пробуд-
жується, і бодай уже цей фактор, здавало-
ся б, мав би сповнювати людей енергією. 
Утім, чимало, навпаки, скаржаться, що, 
мовляв, засинають на ходу. Спровокува-
ти надмірну сонливість може як похмура 
погода, виснаження запасів енергії за зи-
му, так і хронічний стрес. Що ж робити, 
якщо постійно хочеться спати, розповіла 
голова ГО «IPSI», лікар-психіатр, психо-
терапевт Наталія Підкалюк.

– Наталю Олексіївно, якщо людина 
постійно хоче спати, це варто вважа-
ти патологічним станом, а не, до при-
кладу, що просто банально не виспався?

– Ну, звісно. У медицині таке явище на-
зивається гіперсомнією. Це патологічний 
стан, що характеризується надмірною сон-
ливістю упродовж дня. Навіть добре й до-
статньо виспавшись вночі, людина не від-
чуває себе відпочилою, а протягом усього 
дня дуже хоче спати й може заснути навіть 
на роботі. Залежно від причини розвитку 

гіперсомнія може бути первинною або вто-
ринною. Первинна виникає без розвитку 
іншого порушення в організмі, а основним 
її проявом являється надмірна втома. Це 
найбільш часта причина гіперсомнії, а за-
раз, під час війни, може бути одним з про-
явів хронічної втоми організму.

– А вторинна гіперсомнія яка?
– Вторинна форма виникає на тлі іншо-

го основного захворювання. До прикла-
ду, це може бути синдром хронічної вто-
ми, апное уві сні (апное – це розлад, при 
якому під час сну відбувається багатора-
зова зупинка дихальної функції. Вона 
може тривати від десяти секунд до трьох 
хвилин), депресивні розлади, проблеми 
з функцією щитовидної залози, ниркова 
недостатність, як один з симптомів пере-
несених травм голови. Сюди слід відне-
сти й наслідки зловживання алкоголем та 
психоактивними речовинами. Адже в ре-
зультаті поганий сон вночі призводить до 
слабкості та втоми вдень.

– Які характерні прояви гіперсомнії?
– До симптоматики цієї патології від-

носимо постійну втому, навіть після три-
валого сну або ж дрімання протягом дня, 
труднощі з пробудженням вранці, так 
зване «сонне сп’яніння», дратівливість, 
зниження апетиту, головний біль, нес-
покій, повільне мислення та мовлення, 
з'являються труднощі з запам’ятовуван-
ням та концентрацією уваги.

– Що робити, аби уникнути цих 
станів?

– Рекомендації насправді доволі прості. 
Дотримуйтесь регулярного режиму сну. 
Уникайте використання гаджетів за пів-
години до сну. Якщо є можливість і по-
треба спати вдень, заплануйте для цього 
20-40 хвилин. Денний сон допоможе від-
новитись організму та покращить пра-
цездатність. Мінімізуйте шум та світло 
в кімнаті, де ви спите. Регулюйте кіль-
кість спожитої кави, не вживайте напій 
за 6-8 годин до сну. До слова, правильно 

підібрані фізичні вправи можуть допом-
огти врегулювати цикл сну – бадьорості, 
однак не виснажуйте себе. Слід обов’язко-
во дотримуватися збалансованого харчу-
вання. Важливо на вихідних намагатись 
зберігати такий же рижим сну, як і в буд-
ні дні, компенсуючи його дефіцит повно-
цінним відпочинком.

– А якщо це не допомагає?
– Тоді необхідно звернутися до свого 

сімейного лікаря. Йому слід розповісти, 
як давно помічаються напади сонливості 
в денний час, наскільки збільшилася три-
валість сну в нічний час доби, що переду-
вало появі стану сонливості і втоми (фі-
зичні або психологічні навантаження), чи 
є додаткові симптоми (головний біль, зни-
ження уваги, пасивність). Зробивши не-
обхідні обстеження, сімейний лікар при-
значить лікування, а при потребі, скерує 
вас до вужчого спеціаліста.

https://ye.ua/
Леся САДОМСЬКА 
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ВАЖЛИВО ЗНАТИВАЖЛИВО ЗНАТИ

Для того щоб оформити невитребувані паї, в їх-
ніх власників залишилося два роки. Якщо цього 
не зробити до 1 січня 2025 року, то землі будуть 
автоматично передані громадам. Про це зазначив 
експерт із земельних питань Ігор Лісецький. 
«Якщо вимога не буде виконана, вважатиметь-
ся, що власники земельних ділянок автоматично 
відмовилися від свого права на землю. Тобто піс-
ля 1 січня 2025 року невитребувані нерозподілені 
ділянки будуть визнані безхазяйними і їх переда-
дуть у комунальну власність територіальної гро-
мади, на території якої вони розташовані», – ка-
же Ігор Лісецький.

Експерт підкреслив, що заборона в умовах 
війни передавати землю у власність стосується 
виключно безоплатної передачі ділянок землі 
державної і комунальної власності. Вона не по-
ширюється на те виділення земельних ділянок 
власникам паїв, що відбувається на місцевості, 
якщо земля є колективною власністю.

Лісецький рекомендує, щоб не втратити зем-
лю, зайнятися вирішенням цього питання само-
стійно або звернутися до користувача землі і ра-
зом узгодити питання оформлення землі.

Рятуючись від війни, чимало українців виїхали за кор-
дон. Дехто з них досяг пенсійного віку, перебуваючи в ін-
ших країнах. Як таким людям оформити пенсію?

У Пенсійному фонді пояснюють, що українці, які тимча-
сово перебувають за кордоном та досягли пенсійного віку, 
можуть оформити пенсію дистанційно.

Для цього слід скористатися веб-порталом електронних 
послуг Пенсійного фонду.

Для подання заяви на призначення пенсії слід:
 ● зайти на веб-портал ПФУ (portal.pfu.gov.ua);
 ● увійти в особистий кабінет за рахунок 

кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або 
зареєструватися;

 ● у розділі «Про пенсійне забезпечення» ви-
брати вкладку «Заява про призначення пенсії»;

 ● дати згоду на дистанційне інформування, 
обравши спосіб отримання повідомлень щодо об-
робки заяви. Натиснути «Продовжити» та вибра-
ти вид пенсії (наприклад, «Пенсія за віком»);

 ● заповнити анкету та дати згоду на переда-
чу та обробку своїх персональних даних;

 ● прикріпити скан-копії документів, пе-
релік яких буде подано перед формуванням заяви;

 ● перевірити внесені дані, за необхідності 
відкоригувати їх, після чого підписати заяву за до-
помогою КЕП та натиснути «Підписати та відпра-
вити до ПФУ».

Звісно, хто не має всіх необхідних документів 
чи є проблеми з підтвердженням стажу чи зарпла-
ти, то до Пенсійного фонду доведеться звертатися 

особисто. Якщо ви встигнете звернутися до ПФУ протягом 
трьох місяців після досягнення пенсійно-
го віку, то пенсія буде призначена у строк, 
якщо ж пізніше, то пенсійні виплати при-
значать з моменту звернення, тобто певну 
суму пенсії буде втрачено.

На веб-портал ПФУ можна зайти за 
QR-кодом:

На Хмельниччині наразі щотижня фіксують понад ти-
сячу нових випадків інфікування COVID-19. Відомо, що 
більшість хворих інфіковані «Омікроном». Втім, медики 
не виключають, що у нас з’явилися нові штами. Про це 
розповів генеральний директор Хмельницького обласно-
го центру контролю та профілактики хвороб Микола Габ- 
рикевич.

За його словами, центр контролю та профілактики хво-
роб періодично відправляє у Київ зразки, щоб встанови-
ти, який нині штам коронавірусу поширений в області. 
Наразі Хмельниччиною продовжує циркулювати «Омі-
крон».

«Це не означає, що інших немає. Наприклад, вже у 
сусідніх областях зафіксований «Кракен». Думаю, що він 
у нас теж є, просто ще проби з ним не траплялися. Наступ-
ного тижня ми відправляємо чергову партію зразків сотні 
хворих жителів Хмельниччини», – зазначив Микола Габ- 
рикевич.

Він додав, що наразі щотижня на Хмельниччині фіксу-
ють 1100-1200 нових випадків інфікування коронавіру-
сом. Це менше, ніж у попередні роки світової пандемії. 
Однак люди продовжують хворіти й, на жаль, досі фік-
суються летальні випадки пов’язані з ускладненнями 
COVID-19.

Нагадаємо, протягом кількох тижнів в області фіксу-
ють певне зростання захворюваності. Так, 6-12 берез-
ня на Хмельниччині лабораторно підтвердили 1 тисячу  
293 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 
267 хворих більше, ніж попереднього тижня. На жаль, від 
ускладнень COVID-19 померли ще шість людей. Натомість 
972 жителі області подолали хворобу.

Микола Габрикевич зазначив, що наразі область має 
достатні запаси двох вакцин від коронавірусу. Зокре-

ма, є близько 4 тисяч 700 доз препарату «Pfizer» і понад  
24 тисячі доз «CoronaVac». Залишилося ще декілька ін-
ших вакцин, але їх небагато.

https://ye.ua/
Андрій ЯЩИШЕН 

Пенсію можна оформити дистанційноПенсію можна оформити дистанційно

Який штам коронавірусу циркулює  Який штам коронавірусу циркулює  
у Хмельницькій областіу Хмельницькій області

Це особливо актуально для українців, які перебувають за кордоном і досягли 
пенсійного віку

У сусідніх областях вже зафіксовано варіант «Кракен»

«За який період буде 
врахований в дохід домо-
господарства пенсія, якщо 
субсидія призначається з 

початку неопалювального сезону?»

«У разі призначення житлової суб-
сидії з початку неопалювального се-
зону (з травня по вересень) сукупний 
дохід враховується за ІІІ-ІV квартал 
попереднього календарного року, –  
відповідають фахівці Пенсійного 
фонду України. – При цьому доходи 
у вигляді пенсії враховуються за бе-

резень поточного року. Тобто при 
розрахунку субсидії на літній (нео-
палювальний) період буде врахована 
цьогорічна березнева пенсійна виплата 
(Положення про порядок призначення 
житлових субсидій, затверджене поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
21.10.1995 р. №848 «Про спрощення 
порядку надання населенню субсидій 
для відшкодування витрат на опла-
ту житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердо-
го та рідкого пічного побутового па-
лива»).

При втраті банківської картки найперше, що 
необхідно зробити, – це заблокувати її. Для цьо-
го потрібно зателефонувати на гарячу лінію бан-
ку, в якому ви обслуговуєтесь як отримувач пен-
сії, і повідомити про втрату. Щоб зберегти кошти 
на картці, співробітники банку заблокують її. За-
блокувати картку можна також, використовую-
чи мобільний банкінг, інтернет-банк або безпосе-
редньо у відділенні банку.

Щоб отримати нову банківську пенсійну карт-
ку, необхідно звернутися до найближчого від-
ділення банку. Як правило, нова картка «прив’я-
зується» до поточного банківського рахунку пен-
сіонера. У такому разі жодних даних у Пенсій-
ний фонд не потрібно повідомляти. Однак якщо 
попередній рахунок в банку не прив’язується 
до нового, то про випуск нової картки потрібно 
повідомити органи ПФУ. Для цього у будь-яко-
му сервісному центрі Фонду або через веб-портал 
електронних послуг (portal.pfu.gov.ua) слід пода-
ти відповідну заяву зі зміненими реквізитами.

Сторінку підготували Ольга МАЛИНОВСЬКА 
та Світлана ВОЛКОВА. 

ВИ ЗАПИТУВАЛИВИ ЗАПИТУВАЛИ

Навіть якщо людина перебуває за кордоном, 
вона може оформити пенсію в Україні. 

Невитребувані паї: Невитребувані паї: 
залишилося два роки залишилося два роки 
для їх оформленнядля їх оформлення
В іншому разі земля перейде у 
власність громад

ПЕНСІОНЕРУ НА ЗАМІТКУПЕНСІОНЕРУ НА ЗАМІТКУ

Якщо втратили Якщо втратили 
банківську картку...банківську картку...
У разі зміни пенсійного рахунку У разі зміни пенсійного рахунку 
в банку потрібно повідомити в банку потрібно повідомити 
органи Пенсійного фондуоргани Пенсійного фонду



ÐÎÁÎÒÀ
Êåðiâíèêè

Çàïðîøóþòüñÿ

Ïîìi÷íèê êåðiâíèêà
çàïðîøóºòüñÿ â ãóðòîâó

ôiëiþ, êàð’ºðíå
çðîñòàííÿ, äîñòîéíèé òà

âèñîêèé äîõiä.
Òåë.:0-99-075-81-26,

0-98-581-78-87.

Ïîìi÷íèê êåðiâíèêà
çàïðîøóºòüñÿ íà ïiäïðèºìñòâî,
ïðèéìàííÿ, îáëiê äîêóìåíòiâ,
âèêîíàííÿ äîðó÷åíü êåðiâíèêà,
ðîáîòà ç âiäâiäóâà÷àìè, áåç âiêîâèõ
îáìåæåíü, ãíó÷êèé ãðàôiê, Öåíòð.
Òåë.0-97-406-48-00.

Ìåäèöèíà,
ôàðìàöiÿ

Çàïðîøóþòüñÿ
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.

Ïåðóêàð, ìàéñòåð ìàíiêþðó,
ïåäåêþðó, çäàºòüñÿ â îðåíäó àáî íà
âiäñîòîê, ðîáî÷å ìiñöå òà êóøåòêà,
4.500 ãðí./30 äíiâ (150 ãðí./äåíü),
ïåðóêàði - 3.000 ãðí./30 äíiâ (100
ãðí./äåíü), ìàíiêþðíèé ñòië,
ïåäèêþðíå êðiñëî òà êóøåòêà, ê/ï
âðàõîâàíi ó âêàçàíó ñóìó, ñàëîí â
ð-íi Ðàêîâå. Òåë.0-96-787-14-35.

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

Ñòîìàòîëîã çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó.

Òåë.0-67-268-42-79.

Øóêàþ ðîáîòó
Ìàñàæèñòêà øóêàº ðîáîòó.

Òåë.0-68-176-07-35.

Îôiñ-ïåðñîíàë

Çàïðîøóþòüñÿ

!!! Ìåíåäæåð ç êàäðiâ,
ç âìiííÿì ïðàöþâàòè â

ñîöìåðåæàõ.
Òåë.0-93-855-98-17.

Àäìiíiñòðàòîð, ìåíåäæåð
ç êàäðiâ â îôiñ, ïðèéîì
äçâiíêiâ, ïîâíà/÷àñòêîâà
çàéíÿòiñòü, âèñîêà ç/ï.
Òåë.:0-99-075-81-26,

0-98-581-78-87.

Áóõãàëòåð çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, òîðãîâà

êîìïàíiÿ.
Òåë.0-67-270-75-65.

Áóõãàëòåð çàïðîøóºòüñÿ.
Âèìîãè: çíàííÿ ÏÊ, 1Ñ

(8.2, 8.3), ïîäàòêîâå
çàêîíîäàâñòâî, ä/ð ç

áàíêiâñüêèìè
ñèñòåìàìè, îáëiê ïîñëóã
ñòîðîííiõ îðãàíiçàöié,

êîíòðîëü
çàáîðãîâàíîñòi,

óâàæíiñòü, ïîðÿäíiñòü,
âiäïîâiäàëüíiñòü, ä/ð íà

âèðîáíèöòâi.
Ïðîïîíóºìî: ãiäíó,
ñòàáiëüíó ç/ï, ãiäíi

óìîâè ïðàöi, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
êàð’ºðíå çðîñòàííÿ.

Ãðàôiê ðîáîòè: Ïí-Ïò.
Ç/ï - 12.000-16.000

ãðí./ìiñ.
Òåë.0-67-500-22-33,

Þëiÿ.

Áóõãàëòåð, äëÿ âåäåííÿ îáëiêó i
êàäðiâ ó ÔÎÏ, çàãàëüíà ñèñòåìà òà
ºäèíèé ïîäàòîê. Òåë.0-67-383-69-81.

Áóõãàëòåð, çíàííÿ ÏÊ,
1Ñ (âåðñiÿ 8.2, 8.3),
çàêîíîäàâñòâà, îñíîâ

êàñîâî¿ äèñöèïëiíè, ä/ð
ç áàíêiâñüêèìè

ñèñòåìàìè, êîíòðîëü
çàáîðãîâàíîñòi, ä/ð

ôîðìóâàííÿ ïåðâèííîãî
äîêóìåíòîîáiãó,

ïîðÿäíiñòü,
âiäïîâiäàëüíiñòü.

Ïðîïîíóºìî: ãiäíó,
ñòàáiëüíó ç/ï, äîñòîéíi
óìîâè ïðàöi, îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
êàð’ºðíå çðîñòàííÿ.

Ãðàôiê ðîáîòè: Ïí-Ïò,
âèõiäíi - Ñá, Íä.

Òåë.0-67-500-22-33.
Òiëüêè äçâiíêè.

Äèñïåò÷åð ç ä/ð, áåç
ø/ç, çàïðîøóºòüñÿ íà

ïiäïðèºìñòâî
(ìiæíàðîäíi ïåðåâåçåííÿ

çà êîðäîí).
Òåë.0-67-380-87-77.

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

Îïåðàòîð íà âèõiäíi äçâiíêè. Ùî
ìè ïðîïîíóºìî: ïåðñïåêòèâó
ðîçâèòêó, ùîòèæíåâi âèïëàòè,
ñòàáiëüíà ç/ï, ñòàâêà - 1.500
ãðí./òèæäåíü. Ñåðåäíié ïðèáóòîê
íàøèõ ìåíåäæåðiâ âiä 15.000
ãðí./òèæäåíü. Ãðàôiê ðîáîòè: 5/2,
Ïí-Ïò ç 08.00 äî 18.00.
Òåë.0-97-008-57-73.

Øóêàþ ðîáîòó
Áóõãàëòåðà, çà ñóìiñíèöòâîì,

äëÿ ÔÎÏ, ÒÎÂ, ÏÏ, äîñâiä, îáëiê,
çâiòíiñòü. Òåë.0-97-980-22-34.

Ãîòåëü,ðåñòîðàí

Çàïðîøóþòüñÿ

Àäìiíiñòðàòîð çàïðîøó-
ºòüñÿ íà ïîñòiéíó ðîáîòó
â ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé

êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Àäìiíiñòðàòîð òà
îôiöiàíò çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â êàôå “Äâà

ãóñÿ”.
Òåë.0-97-563-28-36.

Àäìiíiñòðàòîð, ç äîñâi-
äîì ðîáîòè, çàïðî-
øóºòüñÿ â ãîòåëüíî-

ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ.
Òåë.0-68-203-82-26.

Áàðìåí-îôiöiàíò
çàïðîøóºòüñÿ â

ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, õàð÷óâàííÿ òà

äîðîæíi âèòðàòè çà
ðàõóíîê çàêëàäó.

Òåë.0-98-360-81-81.

Êîíäèòåð, çàïðîøóºòüñÿ
â êîíäèòåðñüêèé öåõ.
Òåë.0-97-050-95-34.

Êóõàð àáî ïîìi÷íèê
êóõàðÿ ç äîñâiäîì

ðîáîòè çàïðîøóþòüñÿ
ó ãîòåëü.

Òåë.0-97-790-81-62.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé

êîìïëåêñ, õàð÷óâàííÿ òà
äîðîæíi âèòðàòè çà

ðàõóíîê çàêëàäó, ãàðíi
óìîâè ðîáîòè.

Òåë.0-98-360-81-81.

Êóõàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.

Òåë.0-67-270-34-92.

Êóõàð-îôiöiàíò-ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-831-25-83.

Êóõàð-óíiâåðñàë ç
äîñâiäîì ðîáîòè

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

Òåë.0-68-019-50-50.

Êóõàð, îôiöiàíòè òà
áàðìåíè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â ðåñòîðàí.
Òåë.0-98-653-23-37.

Êóõàð, ïîìi÷íèê êóõàðÿ,
òåõíîëîã ç âèðîáíèöòâà
âèïi÷êè çàïðîøóþòüñÿ

íà ðîáîòó.
Òåë.0-67-122-22-25.

Êóõàði çàïðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé

êîìïëåêñ.
Òåë.0-96-366-55-00.

Êóõàðÿ, ïîìi÷íèêà
êóõàðÿ çàïðîøóþòüñÿ,

ãðàôiê ðîáîòè:
08.00-18.00, 5 ðîáî÷èõ

äíiâ íà òèæäåíü.
Òåë.0-68-349-14-38,

Äìèòðî.

Ìàíãàëüíèêè çàïðîøó-
þòüñÿ â ãîòåëüíî-

ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ.
Òåë.0-96-366-55-00.

Îáâàëþâàëüíèê ì’ÿñà
êóð òà æèëóâàëüíèê

ì’ÿñà êóð çàïðîøóþòüñÿ
â êîâáàñíèé öåõ

Òåë.0-68-158-40-88.

Ïåêàð çàïðîøóºòüñÿ íà äåííèé
ãðàôiê ðîáîòè: ç 13.00 äî 21.00.
Òåë.0-68-172-22-15.

Ïåêàð-êóõàð òà
øàøëè÷íèê-øàóðìiñò

(2 ïðàöiâíèêè) íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ç/ï -
600 ãðí. (ñòàâêà) +

âiäñîòîê.
Òåë.0-96-349-66-06.

Ïîêî¿âêà çàïðîøóºòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé

êîìïëåêñ.
Òåë.0-67-382-00-25.

Ïîìi÷íèê ïåêàðÿ çàïðîøóºòüñÿ
íà âèðîáíèöòâî. Ìîæëèâî, áåç
äîñâiäó ðîáîòè, âñüîãî íàâ÷àºìî
ñàìi. Òåë.0-68-783-44-49.

Øàøëè÷íèê-øàóðìiñò
òà ïåêàð-êóõàð
(2 ïðàöiâíèêè)

çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ñìò

ßìîëèíöi.
Òåë.0-96-349-66-06.

Òîðãiâëÿ

Çàïðîøóþòüñÿ
Áàðèñòà-ïðîäàâåöü çàïðîøó-

ºòüñÿ ó êàâ’ÿðíþ, âóë.Iíñòè-
òóòñüêà,14, 2/2, ç 07.00 äî 22.00.
Òåë.0-96-362-49-08.

Áàðèñòà-ïðîäàâåöü,
ïðîäàâåöü ôàñò-ôóäó,
êóõàð-çàãîòiâåëüíèê
çàïðîøóþòüñÿ íà

ðîáîòó.
Òåë.0-93-525-74-21.

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

Åêñïåäèòîð
çàïðîøóºòüñÿ íà

ïîñòiéíó ðîáîòó íà
ïiäïðèºìñòâî, áåç ø/ç.
Òåë.0-67-380-87-77.

Åêñïåäèòîð-âàíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,

ïðàâà êàò."Â", “Ñ”.
Òåë.0-67-122-22-25.

Åêñïåäèòîð, êàò."B",
“C”, òîðãîâèé

ïðåäñòàâíèê, êàò."Â",
“Ñ” òà âàíòàæíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà

ðîáîòó.
Òåë.0-67-122-22-25.

Åêñïåäèòîðè íåîáõiäíi
äèñòðèá’þòîðó ÒÎÂ “Îëãà òîðã” äëÿ
ðîçâåçåííÿ òîâàðó ïî ìiñòó òà
îáëàñòi. Òåë.0-96-169-74-18.

Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,

ïðàâà êàò."Â", “Ñ”.
Òåë.0-67-122-22-25.

Ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó
çàïðîøóþòüñÿ íà

ðîáîòó, ãîñïîäàðñüêi
òîâàðè, ç/ï - ñòàâêà +
% âiä ïðîäàæiâ, ãðàôiê
ðîáîòè: Ïí-Ïò, ç 09.00
äî 17.00, º ìîæëèâiñòü
ïðàöþâàòè äèñòàíöiéíî.

Òåë.0-97-438-66-98.

Ïðåäñòàâíèê òîðãîâèé ç
âëàñíèì àâòî ÃÀÇ (êîíäèòåðñüêi
âèðîáè), îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï + áîíóñè.
Òåë.0-97-205-52-66.

Ïðåäñòàâíèê òîðãîâèé
ç âëàñíèì àâòî, ç ä/ð,

çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó
ïî ðàéîíó.

Òåë.0-67-382-61-71.

Ïðåäñòàâíèê òîðãîâèé ïî ìiñòó
(êîíäèòåðñüêi âèðîáè), îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï + áîíóñè.
Òåë.0-97-205-52-66.

Ïðîäàâåöü ç äîñâiäîì
ðîáîòè çàïðîøóºòüñÿ íà

êðèòèé ðèíîê íà
ïðîñïåêòi Ìèðó, ç/ï çà

äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-499-93-27.

Ïðîäàâåöü
çàïðèëàâî÷íî¿ çîíè

çàïðîøóºòüñÿ ó ìåðåæó
“Bulka” ìàðêåò.

Òåë.0-67-382-78-13.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí,

îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï -
650 ãðí./äåíü, Ðàêîâå.
Òåë.0-98-262-27-69.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ â ÒÐÖ
“WoodMall”, ºâðîïåéñüêi ïðîäóêòè
òà ïîáóòîâà õiìiÿ.
Òåë.:0-67-381-57-56, 0-68-525-82-05.

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ
áóäñì³òòÿ, ìîòëîõó.
Êâàðòèðí³, îô³ñí³

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

Âàíòàæíèê çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîøòîâå â³ää³ëåííÿ, âóë.Øóõå-
âè÷à,117. Òåë.0-97-882-88-89.

Çàâãîñï
çàïðîøóºòüñÿ

â ìåðåæó ðåñòîðàí³â,
ç/ï â³ä 10.000 ãðí.,
ïîâíèé ðîáî÷èé

äåíü, ïîâíà
çàéíÿò³ñòü.

Òåë.0-68-173-09-27.

ÏÎÒÐIÁÍI ÏÎÑËÓÃÈ
Ãîñïîäàð â áóäèíêó, ðåìîíò

ñàíòåõíiêè, åëåêòðèêè, ìåáëiâ,
çàìiíà çàìêiâ, êðàíiâ, ãîñïîäàðñüêi
ðîáîòè. Òåë.0-68-042-72-68.

Ìàéñòåð íà ãîäèíó: ñàíòåõíiê,
åëåêòðèê, çàìiíà çàìêiâ òà iíøi
íåâiäêëàäíi ðîáîòè. Â÷àñíî òà
ÿêiñíî. Òåë.0-96-398-45-50.

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ
áóäñìiòòÿ, ìîòëîõó. Êâàðòèðíi,
îôiñíi ïåðå¿çäè. Âàíòàæíèêè.
Òåë.0-97-885-71-78.
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Ïðîäàâåöü çàïðîøó-
ºòüñÿ â ïðîäóêòîâèé

ìàãàçèí, ð-í iíôåêöiéíî¿
ëiêàðíi, ãðàôiê 3/3,
äîñòîéíà îïëàòà.

Òåë.0-97-560-38-38.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â ïðîäóêòîâèé

ìàãàçèí, çíàííÿ
êàñîâîãî àïàðàòó, ð-í

çàâîäó “Êàòiîí”
Òåë.0-67-381-51-68.

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.

Ïðîäàâåöü ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàðiâ, ì’ÿñíèé ìàãàçèí,
òèæäåíü/òèæäåíü, ç/ï âiä 9.000
ãðí.(15 ðîáî÷èõ äíiâ).
Òåë.0-67-136-56-69.

Ïðîäàâåöü-êàñèð
çàïðîøóºòüñÿ ó ìåðåæó

“Bulka” ìàðêåò.
Òåë.0-67-382-78-13.

Ïðîäàâöi (ìiñöåâi òà ç ðàéîíiâ)
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, â çâ’ÿçêó ç
ðîçøèðåííÿì ìàãàçèíiâ, ó ÒÖ
“Ïîäiëëÿ” (Ëüâiâñüêå øîññå) òà
öåíòðàëüíèé îâî÷åâèé ðèíîê. Ãðóïà
òîâàðiâ - ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ
(ºâðîòîâàðè, ñïåöi¿, ãîðiõè,
ñîëîäîùi). Ãðàôiê ðîáîòè: ç 09.00
äî 19.00, 5/2 òà ç 08.00 äî 17.00,
6/1, ç/ï - 400-600 ãðí./äåíü. Â
ðîáîòó âõîäèòü: êîíñóëüòàöiÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ ïîêóïöiâ, ðîçêëàäêà
òà ïðèéîì òîâàðó, ÷èñòîòà íà
âiòðèíàõ òà â ìàãàçèíi.
Òåë.0-97-570-23-59.

Ïðîäàâöi (ìiñöåâi, òàêîæ áóäåìî
ðàäi ïðîäàâöÿì ç ðàéîíiâ),
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â çâ’ÿçêó ç
ðîçøèðåííÿì ìàãàçèíiâ, ÒÖ
“Ïîäiëëÿ” (Ëüâiâñüêå øîñå). Ãðóïà
òîâàðiâ - ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ
(ºâðîòîâàðè, ñïåöi¿, ãîðiõè,
ñîëîäîùi). Â ðîáîòó âõîäèòü:
êîíñóëüòàöiÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ
ïîêóïöiâ, ðîçêëàäêà òà ïðèéîì
òîâàðó, ÷èñòîòà íà âiòðèíàõ òà â
ìàãàçèíi. Ãðàôiê ðîáîòè: ç 09.00 äî
19.00, çàðîáiòíÿ ïëàòíÿ - 550
ãðí./äåíü. Òåë.0-97-570-23-59.

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

Òåë.0-67-255-53-16.

Ïðîäàâöi çàïðîøóþòüñÿ
â ìàãàçèí

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàðiâ,
ð-í çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó

òà Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-418-08-08.

Ïðîäàâöi, ÷åñíi,
ïîðÿäíi, âiäïîâiäàëüíi, â
ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí,

ð-í Ãðå÷àíè.
Òåë.0-67-384-34-34.

Ïðîäàâåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó â ìàãàçèí íà
öåíòðàëüíèé îâî÷åâèé

ðèíîê.
Òåë.0-67-105-92-52.

Øóêàþ ðîáîòó
Æiíêà-ïåíñiîíåðêà øóêàº

ðîáîòó, ïðîìèñëîâà ãðóïà, âåëèêèé
äîñâiä ðîáîòè. Òåë.0-67-526-05-50.

Ïðîäàâåöü øóêàº ðîáîòó,
ãðàôiê: 2/2. Òåë.0-67-435-47-48.

Òðàíñïîðò

Çàïðîøóþòüñÿ
Àâòîìèéíèêè çàïðîøóþòüñÿ íà

ðîáîòó. Îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Òåë.0-97-781-88-88.

Àâòîìèéíèêè çàïðîøó-
þòüñÿ íà ðîáîòó.

Òåë.0-67-927-10-05.

Àâòîìèéíèêè íà
ïîñòiéíó ðîáîòó, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, äîñòîéíà

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

Àâòîñëþñàð, ìîæëèâî,
áåç äîñâiäó

çàïðîøóºòüñÿ íà ÑÒÎ,
çàìiíà ìàñëà,

øèíîìîíòàæ, ç/ï âiä
10.000 ãðí.

Òåë.0-96-808-99-34.

Àâòîñëþñàði
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó

íà ÑÒÎ.
Òåë.0-67-927-10-05.

Âîäi¿ êàò."ÑÅ"
çàïðîøóþòüñÿ íà

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

Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà
çåðíîâîç, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ.

Òåë.0-97-777-26-59.

Âîäié çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó.

Òåë.0-67-275-54-44.

Âîäié êàò. “Ñ” íà êèëèìîâèé
ñêëàä, áåç ø/ç, ç/ï çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë.0-68-281-10-06,
Ñåðãié.

Âîäié êàò."Å", ç
äîñâiäîì ðîáîòè,

çàêîðäîííèé ïàñïîðò,
÷iï-êàðòà, çàïðîøóºòüñÿ

íà ìiæíàðîäíi
ïåðåâåçåííÿ.

Òåë.0-67-381-61-00.

Âîäié íà àâòîãðåéäåð
çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó,

äîðîæíüî-áóäiâåëüíà
îðãàíiçàöiÿ.

Òåë.0-98-479-65-00.

Âîäié íà ÌÀÇ
(ñàìîñêèä)

çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó.

Òåë.0-98-479-65-00.

Âîäié-äàëåêîáiéíèê çàïðîøó-
ºòüñÿ íà ðîáîòó ïî Óêðà¿íi,
àâòîìîáiëü ÄÀÔ ç íàïiâïðè÷åïîì.
Òåë. 067-38-000-65.

Âîäié-äàëåêîáiéíèê íà
ôóðó, áåç ø/ç,

çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî.

Ìiæíàðîäíi ïåðåâåçåííÿ
çà êîðäîí.

Òåë.0-67-380-87-77.

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

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

ïåðåâåçåííÿ, çà êîðäîí
àáî ïî Óêðà¿íi.

Òåë.0-67-794-13-78.

Êîìáàéíåð çàïðîøóºòüñÿ
ç äîñâiäîì ðîáîòè.

Òåë.0-67-382-06-70.

Ìàøèíiñò
àâòîìîáiëüíîãî êðàíó

çàïðîøóºòüñÿ íà
ïiäïðèºìñòâî

“Áóäiâåëüíèé Àëüÿíñ
Ãðóï”.

Òåë.0-67-384-40-57, ç
09.00-17.00.

Ìàøèíiñò
åêñêàâàòîðà JCB-3CX

çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó.

Òåë.0-98-479-65-00.

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

Ñëþñàð-ìåõàíiê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, ç/ï - 15.000-20.000 ãðí.
Òåë.0-97-720-57-94. Àíäðié.

Ó÷åíü-ïîìi÷íèê
àâòîñëþñàðó,
àâòîìàëÿðó

çàïðîøóºòüñÿ.
Òåë.0-98-151-99-41.

Øóêàþ ðîáîòó
Âîäié ç âëàñíèì àâòî Ôiàò Äîáëî

, “ìàêñi áàçà”, øóêàº ðîáîòó.
Òåë.0-96-784-69-43.

Øóêàþ ðîáîòó îñîáèñòèì
âîäiºì, ÂÏÎ, 58 ðîêiâ, ìàþ âëàñíèé
àâòîìîáiëü. Òåë.0-67-627-51-41.

Áóäiâíèöòâî

Çàïðîøóþòüñÿ
Áðèãàäà ìàéñòðiâ çàïðîøóºòüñÿ

äëÿ áóäiâíèöòâà êîòåäæiâ ç àåðîêó.
Òåë.0-97-894-91-03.

Åëåêòðèê-åëåêòðîííèê
çàïðîøóºòüñÿ

íà ðîáîòó, ç/ï âiä
15.000 ãðí.

Òåë.0-68-833-09-96.

Åëåêòðîãàçîçâàðíèê
(àðãîííà, äóãîâà
çâàðêà), ç/ï âiä

15.000 ãðí.
Òåë.0-97-968-60-16,

òåëåôîíóâàòè äî 15.00.

Iíæåíåð-åëåêòðîííèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,

ç/ï - 15.000 ãðí.
Òåë.0-68-833-09-96.

Êîìïëåêòóâàëüíèê
çàïðîøóºòüñÿ íà ñêëàä

ãîòîâî¿ ïðîäóêöi¿
(êîâáàñíi âèðîáè).

Òåë.0-68-158-40-88.

Êîøòîðèñíèê
çàïðîøóºòüñÿ â

áóäiâåëüíó îðãàíiçàöiþ,
çíàííÿ ÀÂÊ.

Òåë.0-67-383-23-85.

Ìàéñòåð ç âêëàäàííÿ
áðóêiâêè çàïðîøóºòüñÿ

íà ðîáîòó.
Òåë.0-98-515-45-79.

Ìåáëÿði çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó.
Òåë.0-63-357-70-80.

Ïðàöiâíèê çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, çáèðàííÿ
êîðïóñíèõ ìåáëiâ.

Òåë.0-67-166-26-74.

Ðîáiòíèêè äîðîæíi
çàïðîøóþòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó.

Òåë.0-98-479-65-00.

Ñëþñàð-çâàðþâàëüíèê,
ìîæëèâî, áåç äîñâiäó, çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó. Òåë.0-67-897-04-64.

Ñëþñàði-ñêëàäàëüíèêè
âóçëiâ òà äåòàëåé
òðàíñôîðìàòîðiâ,
ç/ï âiä 12.000 ãðí.

Òåë.0-97-968-60-16,
òåëåôîíóâàòè

äî 15.00.

Ñòîëÿð òà çâàðþâàëüíèê
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó, îïëàòà çà
äîìîâëåíiñòþ. Òåë.0-67-803-43-13.

Ñòîëÿð-ìåáëÿð, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, â ñòîëÿðíèé öåõ, ç/ï -
14.000 ãðí. i âèùå (çàëåæèòü âiä
êâàëiôiêàöi¿). Òåë.0-68-112-75-36.

Ñòðîïàëüíèê
çàïðîøóþòüñÿ íà ÒÎÂ

“ÀÂ ìåòàë ãðóï”.
Òåë.0-67-440-75-86.

Òîêàð çàïðîøóºòüñÿ íà
ìåõàíi÷íó äiëüíèöþ, âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-98-463-01-13.

Ôàñàäíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà

ïiäïðèºìñòâî, ìîæëèâî,
áåç ä/ð, íàâ÷èìî, ç/ï âiä
22.000 ãðí. Íåìiñöåâèì

íàäàºìî æèòëî.
Òåë.0-63-472-79-47.

Ôðåçåðóâàëüíèê â öåõ
ìåòàëîîáðîáêè. Òåë.0-67-397-09-08.

Ôðåçåðóâàëüíèê-
îïåðàòîð âåðñòàòà ç

×ÏÊ. Âèìîãè: çíàííÿ
Solid Works. Óìîâè
ðîáîòè: 5 äåííèé
ðîáî÷èé òèæäåíü,

ãðàôiê: 08.00-17.00.
Îáîâ’ÿçêè:

ôðåçåðóâàëüíèê íà
âåðñòàò ç ×ÏÊ, ñòiéêà
HEIDENHAIN-530.
Òåë.0-50-191-33-03.

Øëiôóâàëüíèê íà
ïëîñêîøëiôóâàëüíèé âåðñòàò â öåõ
ìåòàëîîáðîáêè. Òåë.0-67-397-09-08.

Øóêàþ ðîáîòó

Ïëèòî÷íèê øóêàº
ðîáîòó. Ðîçãëÿíó iíøi

ïðîïîçèöi¿.
Òåë.0-98-776-92-51.

Øâåéíå
âèðîáíèöòâî

Çàïðîøóþòüñÿ

!!! Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,

öåíòð ìiñòà, ðîáîòà íà
íîâîìó îáëàäíàííi. Ñá,

Íä - âèõiäíi.
Òåë.0-98-944-97-24.

!!! Øâà÷êè
çàïðîøóþòüñÿ íà

ïîøèòòÿ ñïîðòèâíîãî
îäÿãó, Ðàêîâå.

Òåë.0-96-990-29-32.

Çàêðiéíèê çàïðîøóºòüñÿ
â øâåéíèé öåõ, ð-í

Ðàêîâå.
Òåë.0-96-125-90-83.

Çàêðiéíèêè ç ä/ð
çàïðîøóþòüñÿ íà

ðîáîòó, ð-í Çàãîòçåðíî.
Òåë.0-97-942-90-71.

Êîíñòðóêòîð
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó

çi çíàííÿì “Julivi”,
Öåíòð, âèñîêà ç/ï.
Òåë.0-68-204-66-66.

Îâåðëîæíèöÿ ç ä/ð, ïîñòiéíà
çàéíÿòiñòü, ñâîº÷àñíà ç/ï, Âèñòàâêà.
Òåë.0-98-480-69-80.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà iíäèâiäóàëüíå

ïîøèòòÿ òþëi i øòîð,
ðàéîí Ëüâiâñüêå øîñå.
Òåë.0-96-203-48-18.

Øâà÷êà çàïðîøóºòüñÿ
íà îêàíòîâêó êîâäð,

îôiöiéíå îôîðìëåííÿ,
âóë.Ìîëîäiæíà.

Òåë.0-67-461-38-46.

Øâà÷êà êâàëiôiêîâàíà,
ñâîº÷àñíà ç/ï, ãàðíi óìîâè ïðàöi,
Äóáîâå. Òåë.0-68-517-88-08.

Øâà÷êà òà îâåðëîæíèöÿ
çàïðîøóþòüñÿ íà

ðîáîòó, ð-í çàëiçíè÷íîãî
âîêçàëó.

Òåë.0-67-381-43-17.
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Øâà÷êè àáî áðèãàäà
çàïðîøóþòüñÿ íà

ðîáîòó. Íîâå
îáëàäíàííÿ

(ìàøèíêè-àâòîìàò),
ïîñòiéíå çàâàíòàæåííÿ,

ãàðíi óìîâè,
âèñîêà ç/ï,

âóë.Çàði÷àíñüêà
(çóï."Åëåêòðîíiêà").
Òåë.:0-97-462-07-97,

0-97-481-78-49.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ â öåõ äëÿ
ïîøèòòÿ âåëþðîâèõ òà òðèêîòàæíèõ
õàëàòiâ, âóë.Iíñòèòóòñüêà.
Òåë.0-97-254-99-76.

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, ãàðíi
óìîâè ïðàöi, äðóæíèé
êîëåêòèâ, ÒÖ “Ðiêî”.
Òåë.0-97-867-51-37.

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 ïîøèòòÿ æiíî÷îãî

îäÿãó.
Òåë.0-50-538-12-66.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó â

òðèêîòàæíèé öåõ,
ìîæëèâî áåç ä/ð,

ð-í Ðàêîâå.
Òåë.0-97-475-09-69.
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Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó, ãàðíi óìîâè ïðàöi, âèñîêà
ç/ï. Òåë.0-97-669-81-27.

Øâà÷êè çàïðîøóþòüñÿ
íà ðîáîòó, ïîøèòòÿ
äîìàøíüîãî îäÿãó

(âåëþð, ñîôò, øîâê,
ìàõðà, òðèêîòàæ),

îôiöiéíå ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ, ç/ï ùîï’ÿòíèöi.

Òåë.0-67-388-38-85.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi
çàïðîøóþòüñÿ â øâåéíèé öåõ.
Âiäøèâàºìî ëåãêèé æiíî÷èé îäÿã
(ñïiäíèöi, ñóêíi, ñïîðòèâíi êîñòþìè),
çàâàíòàæåíiñòü ïîñòiéíà, ñóïðîâiä
òåõíîëîãà, ìàøèíè àâòîìàò, ç/ï
äâi÷i â ìiñÿöü, Ãðå÷àíè.
Òåë.0-97-164-23-63.

Øâà÷êè êâàëiôiêîâàíi, ç
ä/ð,ïîøèòòÿ òðèêîòàæó, ç/ï
ùîòèæíÿ, ð-í Äóáîâå.
Òåë.0-98-963-98-18.

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 ïîñòiëüíó
áiëèçíó, Äóáîâå.

Òåë.0-96-647-42-16.

Øâà÷êè íà ïîøèòòÿ
òðèêîòàæíèõ âèðîáiâ,
ìiêðîðàéîí Îçåðíà.
Òåë.0-96-752-71-54.

Øâà÷êè íà ïîøèòòÿ
òðèêîòàæó (ôóòáîëêè,

ñâiòøîòè, øòàíè,
øîðòè), íà ïðÿìîñòðî-
÷êó (ïîøèòòÿ ôóòáîëêè
ïîëî), îâåðëîê. Øèºìî

ïîîïåðàöiéíî.
Çàâàíòàæåíiñòü öiëèé
ðiê. Ç/ï ðàç â 2 òèæíi.

Ñâiòëî º çàâæäè
(ãåíåðàòîð), òåïëî â
öåõó. Öåõ âiäêðèòèé
07.00-20.00, ãðàôiê

ìîæíà ïiäiáðàòè
iíäèâiäóàëüíî,

âóë.Ãåîëîãiâ àáî ð-í
êîñòüîëó íà ïðîñïåêòi

Ìèðó.
Òåë.:0-63-323-18-04,

0-66-085-46-48,
âiäïîâiäàºìî òiëüêè íà

äçâiíêè.

Øâà÷êè íà ïîøèòòÿ òðèêîòàæó,
êâàëiôiêîâàíi, ç ä/ð, ç/ï ùîòèæíÿ,
ð-í çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó.
Òåë.0-98-963-98-18.

Øâà÷êè íà ïðÿìîñòðî÷êó,
ìîæëèâå íàâ÷àííÿ, îáëàäíàííÿ íîâå,
çàâàíòàæåííÿ ïîñòiéíå, ñâîº÷àñíà
ç/ï, Âèñòàâêà. Òåë.098-480-69-80.

Øâà÷êè òà
äåêîðàòîðè, ïîñòiéíà

ðîáîòà, ïîâíå
çàâàíòàæåííÿ, ãðàôiê
îáãîâîðþºòüñÿ, ç/ï âiä

âèðîáiòêó.
Òåë.0-68-205-26-70.

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

Øâà÷êè, âèðîáíèöòâî âåðõíüîãî
îäÿãó, òðèêîòàæ, ïîñòiéíå
çàâàíòàæåííÿ, âëàñíå âèðîáíèöòâî,
Ïiâäåííî-Çàõiä. Òåë.0-67-938-03-95.

Øâà÷êè, ïàðè àáî
áðèãàäà çàïðîøóþòüñÿ
íà ïîñòiéíó ðîáîòó,
òðèêîòàæ, Âèñòàâêà.
Òåë.0-67-277-98-68.

Øâà÷êè, ïîøèòòÿ
ëîñèí òà òðèêîòàæíèõ
âèðîáiâ, ãàðíi óìîâè,
âèñîêà ç/ï, “Êàòiîí”.
Òåë.0-97-125-31-35,

Âiêòîðiÿ.

Øâà÷êè,
ïðàñóâàëüíèöÿ, ïîñòiéíà

çàéíÿòiñòü, ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ, Çàãîòçåðíî.

Òåë.0-97-942-90-71.

Çâ’ÿçîê.
Îõîðîíà

Çàïðîøóþòüñÿ
Îõîðîíåöü çàïðîøóºòüñÿ íà

ïîñòiéíó ðîáîòó, ÒÖ “Êâàðòàë”.
Òåë.0-97-323-14-02.

Îõîðîíåöü çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó íà
ïiäïðèºìñòâî

“Áóäiâåëüíèé Àëüÿíñ
Ãðóï”. Çâåðòàòèñÿ çà
òåë.0-67-381-25-53,

ç 09.00-17.00.

Îõîðîííèêè çàïðîøó-
þòüñÿ íà ðîáîòó, ð-í
“Ëåçíåâå”. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-67-145-47-99.

Îõîðîííèêè, âàõòîâèé ìåòîä
ðîáîòè. Ãðàôiê: äâi äîáè ÷åðåç äâi
äîáè, ç/ï - 500 ãðí./äîáà.
Òåë.0-98-355-48-04.

Îõîðîíöi çàïðîøóþòüñÿ íà
ðîáîòó. Ãðàôiê ðîáîòè: äâi äîáè
÷åðåç äâi, îïëàòà - 500 ãðí./äîáà.
Îõîðîíà çàâîäó, óìîâè äëÿ
÷åðãóâàííÿ íàÿâíi.
Òåë.0-98-355-48-04.

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.

Ñòîðîæ çàïðîøóºòüñÿ
íà ðîáîòó, áàæàíî
ìiñöåâèé, áåç ø/ç,

îôiöiéíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

Òåë.:0-67-397-91-93,
097-064-56-28.

Ñòîðîæ-êî÷åãàð, ç äîñâiäîì
ðîáîòè, ãðàôiê ðîáîòè: äîáà ÷åðåç
äâi, Ãðå÷àíè. Òåë.0-67-381-29-29.

Øóêàþ ðîáîòó
Îõîðîííèêà.

Òåë.0-97-776-11-55.

Äîìàøíié ñåðâiñ

Çàïðîøóþòüñÿ
Äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æiíêè

ïîõèëîãî âiêó (ïiñëÿ iíñóëüòó), ç
ìîæëèâiñòþ ïðîæèâàííÿ.
Òåë.:0-68-174-63-50, 0-97-609-65-08.

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 òà íÿíi, º äîñâiä
ðîáîòè. Òåë.0-97-289-58-66.

Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî âiêó,
äîñâiä ðîáîòè 10 ð.
Òåë.0-68-589-39-44.

Ãîñï.ñïåö-ñòi

Çàïðîøóþòüñÿ
Âàíòàæíèê íà êèëèìîâèé ñêëàä,

áåç ø/ç, ç/ï çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-68-281-10-06, Ñåðãié.

Âàíòàæíèê-ðiçíîðîáî÷èé çàïðî-
øóºòüñÿ íà ñêëàä äîøîê.
Òåë.0-97-306-55-50.

Âàíòàæíèêè äëÿ âiäáîðó òà
çàâàíòàæåííÿ òîâàðó çàïðîøóþòüñÿ
íà ñêëàä íà íi÷íó çìiíó.
Òåë.:0-98-300-89-88, 0-68-614-82-81.

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.:0-98-779-10-11, 0-98-001-68-21.

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

Çàâñêëàä-âàíòàæíèê
çàïðîøóºòüñÿ, ç ä/ð òà
âìiííÿì ïðàöþâàòè íà

íàâàíòàæóâà÷i, íà
âèðîáíèöòâî, ç/ï

âèñîêà.
Òåë.0-50-191-33-03.

Êîìiðíèêè òà
ïëàâèëüíèêè

çàïðîøóºòüñÿ íà
ïîñòiéíó ðîáîòó ó

ì.Õìåëüíèöüêèé, âèñîêà
ç/ï, íàëåæíi óìîâè
ïðàöi, äîäàòêîâå

íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê
ôiðìè. Òåë.:78-43-55,

0-67-380-99-13.

Ïðàöiâíèê ïiäñîáíèé
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó

íà ÀÇÑ.
Òåë.0-50-412-17-41.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ ó ìåðåæó

“Bulka” ìàðêåò,
Âèñòàâêà.

Òåë.0-67-382-78-13.

Ïðèáèðàëüíèöÿ òà
ïðà÷êà-ïðàñóâàëíèöÿ

çààðîøóþòüñÿ â
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé

êîìïëåêñ.
Òåë.0-98-948-18-18.

Ïðèáèðàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó,
çìiííèé ãðàôiê ðîáîòè,

ãiäíà ç/ï.
Òåë.0-67-000-20-07.

Ïðèáèðàëüíèöÿ-
ïîñóäîìèéêà çàïðî-

øóºòüñÿ, 2/2, “Ñiëiñòðà”,
ð-í Âèñòàâêà.

Òåë.097-724-28-83.

Ðiçíîðîáî÷èé
çàïðîøóºòüñÿ íà

áóäiâíèöòâî, ãðàôiê:
09.00-18.00, ç/ï

äîñòîéíà.
Òåë.0-67-381-27-38.

Ðiçíîðîáî÷èé-çàâãîñï
çàïðîøóºòüñÿ â

ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé
êîìïëåêñ, äîðîæíi

âèòðàòè òà õàð÷óâàííÿ
çà ðàõóíîê çàêëàäó.
Òåë.0-98-360-81-81.

Ðiçíîðîáî÷i çàïðîøó-
þòüñÿ íà ñêëàä íà

ïiäïðèºìñòâî.
Òåë.0-98-649-14-82.

Iíøà ðîáîòà

Çàïðîøóþòüñÿ
Iíôîðìàöiéíî-êàäðîâà ðîáîòà,

ïðèéìàííÿ êîðåñïîíäåíöi¿, ãíó÷êèé
ãðàôiê, áåç âiêîâèõ îáìåæåíü,
Öåíòð. Òåë.0-95-537-37-93.

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

Êîíþõ çàïðîøóºòüñÿ íà
ðîáîòó â

êiííî-ñïîðòèâíèé êëóá,
ãàðíi óìîâè, ãiäíà ç/ï.
Òåë.0-68-239-42-75.

Êóð’ºðè äëÿ äîñòàâêè
ïðîäóêöi¿ çàïðîøóþòüñÿ

íà ðîáîòó.
Òåë.0-68-589-34-94.

Ïàêóâàëüíèê ãîòîâî¿
ïðîäóêöi¿ çàïðîøóºòüñÿ,

ç/ï âèñîêà.
Òåë.0-50-191-33-03.

Ïàêóâàëüíèöÿ
çàïðîøóºòüñÿ â øâåéíèé

öåõ íà ïîñòiëüíó
áiëèçíó, âóë.Ìîëîäiæíà,
îôiöiéíå îôîðìëåííÿ.
Òåë.0-67-461-38-46.

Ïiäðîáiòîê äëÿ
àêòèâíèõ ïåíñiîíåðiâ,
ãíó÷êèé ãðàôiê ðîáîòè,

ãiäíà îïëàòà ïðàöi.
Òåë.:0-98-581-78-87,

0-99-075-81-26.

Ïîìi÷íèöþ (êà) äëÿ
ðîçiãðiâàþ÷îãî ìàñàæó. Áàæàíî
êóðñè ìàñàæó, ìîæëèâî, áåç ä/ð,
íàâ÷àºìî. Ãðàôiê: Ïí-Ñá ç 10.00 äî
20.00, äîäàòêîâà ðîáîòà ïiñëÿ
18.00, ç/ï - 9.000-12.000 ãðí.
Òåë.0-98-290-47-74.

Ïðàöiâíèê ñêëàäó
çàïðîøóºòüñÿ. Áàæàíî,

ïðîæèâàþ÷èõ áiëÿ
ðå÷îâîãî ðèíêó. Âèìîãè:
ïðàâà êàò."Â", ôiçè÷íà

àêòèâíiñòü,
âiäïîâiäàëüíiñòü,

áàæàííÿ íàâ÷àòèñü òà
ðîçâèâàòèñü, çíàííÿ 1Ñ
áóäå ïåðåâàãîþ. Ãðàôiê
ðîáîòè: óçãîäæóºìî ïðè
ñïiâáåñiäi, 07.00-17.00,

ãàðàíòîâíî äâà äíi
âèõiäíèõ íà òèæäåíü,
ç/ï âiä 15.000 ãðí. Íà

ïîâiäîìëåííÿ òà ðåçþìå
íå âiäïîâiäàþ, òiëüêè â
òåëåôîíîìó ðåæèìi.
Òåë.067-340-04-48,

Âiêòîðiÿ

Ïðàöiâíèêè íà âèãîòîâëåííÿ
ïàïåðîâèõ ñòàêàíiâ, ïîçìiííà
ðîáîòà, ç/ï âiä 7.000 ãðí.
Òåë.0-67-384-58-17.

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

Ðîáîòà â îôiñi,
íàâ÷àííÿ, ñòàáiëüíiñòü,

êàð’ºðà.
Òåë.0-50-854-44-31.

Ðîáîòà, ïiäðîáiòîê â
îôiñi, íàâ÷àííÿ.

Òåë.0-97-730-26-80.

Ñîðòóâàëüíèêè
çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó

(÷îëîâiêè òà æiíêè),
áåç ä/ð, ïåðåðîáêà

ïîëiåòèëåíó, ãðàôiê:
äåííà/íi÷íà çìiíà, ç/ï

âiä âèðîáiòêó, Ðóæè÷íà,
ïåðåäîñòàííÿ çóïèíêà,

ìàðøðóòêà ¹27 òà
¹40.

Òåë.:0-67-799-50-51,
Òåòÿíà (äåííà çìiíà),

0-67-351-01-29, Ðîìàí
(íi÷íà çìiíà).

Øóêàþ ðîáîòó
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,

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

Æiíêà øóêàº ðîáîòó
êîìïëåêòóâàëüíèöi àáî
ïàêóâàëüíèöi. Òåë.0-67-77-406-54.

Æiíêà-ïåíñiîíåðêà øóêàº
ðîáîòó. Òåë.0-67-526-05-50.

Æiíêà, 31 ðiê, øóêàº ðîáîòó
ïîäîáîâî. Òåë.0-97-822-74-83.

Ìîëîäèé, ôiçè÷íî-âèòðèâàëèé
õëîïåöü øóêàº ïiäðîáiòîê íà ñóáîòó,
íåäiëþ, áóäü-ÿêèé âèä ðîáiò.
Òåë.0-96-237-43-29.

Ïðàöiâíèêà (îáðiçàííÿ ñàäîâèõ
äåðåâ, äîãëÿä çà ñàäîì).
Òåë.0-96-227-10-47.

×îëîâiê, 47 ðîêiâ, øóêàº ðîáîòó.
ª ïîñâiä÷åííÿ âîäiÿ êàò."Â".
Òåë.0-98-776-92-51.

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

Çà êîðäîí

Çàïðîøóþòüñÿ

Ðîáîòà â Ïîëüùi áåç
ïîñåðåäíèêiâ. Âiçè áåç

ïðèñóòíîñòi. Ùîòèæíåâi
ïåðåâåçåííÿ

Õìåëüíèöüêèé -
Ïéîòðèêóâ

Òðèáóíàëüñüêi (÷åðåç
Âàðøàâó, Êðàêiâ).

Ëiö.¹414 âiä
16.07.2017 ð., ÌÑÏÓ.
Òåë.0-98-590-43-97.

ÍÀÂ×ÀÍÍß
Àíãëiéñüêà ìîâà, äîñâiä÷åíèé

âèêëàäà÷ ïðîâîäèòü çàíÿòòÿ
îôëàéí, çà áàæàííÿì âè¿çä äî ó÷íÿ,
100 ãðí. Òåë.0-98-589-68-80.

Ïiäãîòîâêà äiòåé äî øêîëè.
Çàíÿòòÿ ç ó÷íÿìè 1-4 êëàñiâ.
Òåë.0-97-460-53-69.

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ. ÕÎÁI
Ïðîäàì âèäàííÿ ïiäïèñíi:

åíöèêëîïåäi¿, ñëîâíèêè, êóëiíàðiÿ (ç
äîìàøíüî¿ êîëåêöi¿).
Òåë.0-68-125-67-42.

ÄÎÇÂIËËß
Êóïëþ âåëîñèïåä, ïðîñòèé.

Òåë.0-68-168-87-22.

Ïðîäàì âåëîñèïåä “Àðäiñ”,
ñêëàäíèé, áåç ïåðåäà÷, 1.600 ãðí.
Òåë.0-68-203-13-60.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.
ÇÓÑÒÐI×I

Âií
Âiéñüêîâèé, 42/186/86,

ïîçíàéîìèòüñÿ ç äiâ÷èíîþ äëÿ
çóñòði÷åé àáî ñòâîðåííÿ ñiì’¿.
Òåë.0-68-201-08-55.

×îëîâiê ïîçíàéîìèòüñÿ ç
æiíêîþ äëÿ ðîìàíòè÷íèõ çóñòði÷åé,
áåç âiêîâèõ îáìåæåíü.
Òåë.0-93-215-87-55.

×îëîâiê, 40 ð., ïîçíàéîìèòüñÿ ç
æiíêîþ äî 45 ð., äåòàëüíiøà
iíôîðìàöiÿ çà òåë.0-97-876-79-49.

Âîíà
Äiâ÷èíà ïîçíàéîìèòüñÿ

ç ÷îëîâiêîì.
Òåë.0-68-956-18-82.

Øëþáíi âiä
÷îëîâiêiâ

49 ð. Ïîçíàéîìëþñü ç æiíêîþ.
Ïðîæèâàþ â ñåëi, º ãîñïîäàðñòâî.
Òåë.0-67-861-64-43.

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

Øëþáíi âiä
æiíîê

Õìåëüíè÷àíêà, 56/165/70,
ïîçíàéîìèòüñÿ äëÿ ñåðéîçíèõ
ñòîñóíêiâ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâiêîì
55-60 ð., áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê. Äëÿ
ðîçâàã ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-68-026-57-45.

ÒÎÂÀÐÈ. ÒÅÕÍIÊÀ
Êóïëþ ñòàði ðå÷i â ãàðíîìó

ñòàíi,òåëåâiçîðè, ïðàëüíi ìàøèíè,
ãàçîâi êîëîíêè íåðîáî÷i òà iíøèé
ìîòëîõ. Òåë.0-67-439-66-83, âàéáåð.

Êóïóºìî òà ïðîäàºìî
á/â ïðàëüíi ìàøèíè.
Òåë.0-63-973-20-47.

Ïðîäàì áîéëåð (âîäîíàãðiâà÷)
“Radi”, íîâèé, 80 ë, 4.000 ãðí.
Òåë.0-98-876-81-90.

Ïðîäàì êîìï’þòåð äëÿ ðîáîòè
(äëÿ ñóïåð ïîòóæíèõ iãîð íå äóæå
ïiäiéäå), 10.000 ãðí.
Òåë.0-93-082-39-21.
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Ïðîäàì ìàøèíó ïðàëüíó “Áîø”,
Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâà, ãàðíèé ñòàí,
5.500 ãðí. Ãàðàíòiÿ. Äîñòàâêà.
Òåë.0-98-441-35-16.

Ïðîäàì ïëèòó ãàçîâó “Ãåôåñò”,
íîâà, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, 8.000
ãðí. Òåë.0-98-262-29-30.

Ïðîäàì ïðèëàä óëüðàçâóêîâèé
äëÿ ïðàííÿ, íîâèé, 40.000 ãðí.
Òåë.0-68-336-69-74.

Ïðîäàì ñòàáiëiçàòîð íàïðóãè,
220 V, 700 ãðí. Òåë.0-68-172-87-49.

Ïðîäàì õîëîäèëüíèê, 3.200 ãðí,
ïðàëüíó ìàøèíó, 600 ãðí.,
ñîêîâèæèìàëêó, 700 ãðí, âiäìiííèé,
ðîáî÷èé ñòàí. Òåë.0-98-450-98-39.

Ïðîäàì õîëîäèëüíèêè “Áîø”,
6.500 ãðí., ìîðîçèëüíi êàìåðè, 5.500
ãðí., Íiìå÷÷èíà, ìàéæå íîâi. Ãàðàíòiÿ.
Äîñòàâêà. Òåë.098-441-35-16.

ÏÎÑËÓÃÈ
Ðåìîíò ïðàëüíèõ
ìàøèí. ßêiñòü i

øâèäêiñòü ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-63-973-20-47.

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

ÃÎÑÏ.ÒÎÂÀÐÈ
Ïðîäàì áàíêè, 3 ë, äî 100 øò.,

25 ãðí./øò. Òåë.0-97-665-87-56.
Ïðîäàì íàáið êåðàìi÷íèõ

ãîðùèêiâ äëÿ çàïiêàííÿ ó äóõîâöi,
íîâi, â óïàêîâöi, 6 øò., 280 ãðí.
Òåë.0-97-776-11-55.

Ïðîäàì ïîñóä ñòîëîâèé: òàðiëêè
ãëèáîêi, âàçè (êðèøòàëü), ñàëàòíèê,
áëþäà, äâà êîìïëåêòà ñòîïîê çi
ñêëà. Òåë.0-97-776-11-55.

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

Ïðîäàì ñåðâiç, íiìåöüêèé, 80-õ
ðîêiâ, íà 12 ïåðñîí, 40.000 ãðí.
Òåë.0-96-138-09-42.

ÌÅÁËI
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.

Ïðîäàì æóðíàëüíèé ñòië, á/â,
ãàðíèé ñòàí, âèñîòà - 47 ñì, äîâæèíà
- 71 ñì, øèðèíà - 30 ñì, 120 ãðí.
Ñàìîâèâåçåííÿ. Òåë.0-97-776-11-55.

Ïðîäàì ìåáëi: ñåðâàíò, øàôà
êíèæêîâà, á/â, â ãàðíîìó ñòàíi.
Ñàìîâèâåçåííÿ. Òåë.0-97-776-11-55.

Ïðîäàì øàôè, 2-ñòóë÷àòi - 1.000
ãðí., 3-ñòóë÷àòi ç àíòðåñîëÿìè -
1.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-325-68-41.

IÍÒÅÐ’ªÐ
Ïðîäàì ñâiòèëüíèê íàñòiííèé,

áðà, êðèøòàëü, ðàðèòåò, 70-õ ðîêiâ,
â ãàðíîìó ñòàíi, ðîáî÷èé, 300 ãðí.
Òåë.0-97-776-11-55.

ÄÈÒß×ÈÉ ÑÂIÒ
Ïðîäàì âåëîñèïåä “Ïðîôi”, âiä

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

ÇÎÎÑÂIÒ
Êóïëþ ïið’ÿ êà÷êè, ãóñêè, á/â,

çàøèòå â ïîäóøêó, ïåðèíó. Ñâiæå
ïið’ÿ êà÷êè, ãóñêè, íå ìîêðå, áåç
ïàëîê. Òåë.0-67-439-66-83.

Êóïëþ ïîðîñÿòà, ìàëi,
10-15 êã. Ïðè¿äó,

çàáåðó.
Òåë.0-68-124-55-16.

Ïðîäàì éîðêøèð-òåð’ºð, òðè
÷óäîâèõ õëîï÷èêè, ñòàíäàðò,
íàðîäèëèñÿ 23.01.23 ð. Ïàñïîðò,
ùåïëåííÿ. Òåë.0-97-233-69-20.

Ïðîäàì êîáèëó, 8 ð., ç âîçîì i
óïðÿææþ. Òåë.0-68-646-39-44.

Ïðîäàì òåëè÷êó, 11 ìiñÿöiâ,
ìîëî÷íà ïîðîäà, ñïîêiéíà, íà
óòðèìàííÿ. Òåë.0-96-465-70-78.

Øàðïåé, öóöåíÿ, â äîáði ðóêè,
ãàðíå, ìåòèñ, 300 ãðí.
Òåë.0-93-082-39-21.

Øàðïåé, öóöåíÿ, â äîáði ðóêè,
ãàðíå, ìåòèñ, õîðîøèé îõîðîííèê.
Ñèìâîëi÷íî - 300 ãðí.
Òåë.0-50-886-29-25.

Êîðìè
Ïðîäàì áóðÿêè êîðìîâi,

ì.Ãîðîäîê - 2,70 ãðí./êã,
ì.Õåëüíèöüêèé - 3ãðí./êã.
Òåë.0-67-924-25-80.

Ïðîäàì êàðòîïëþ äðiáíó, 2,5
ãðí./êã. Òåë.:0-68-112-71-42,
0-68-113-03-48.

Ïðîäàì êàðòîïëþ äðiáíó, 400 êã,
3 ãðí./êã. Ìîæëèâà äîñòàâêà.
Òåë.0-97-105-19-69.

Ïðîäàì êàðòîïëþ, äðiáíó, 2
ãðí./êã, âåëèêó 4,50 ãðí./êã.
Òåë.0-50-278-21-90.

Ïðîäàì êóêóðóäçó, 200 êã, â
ìiøêàõ ïî 35 êã, 7 ãðí./êã. Ìîæëèâà
äîñòàâêà. Òåë.0-96-372-09-39.

Ïðîäàì ïøåíèöþ òà êóêóðóäçó â
êà÷àíàõ, 500 êã, 6 ãðí./êã.
Òåë.0-67-476-54-69.

Ïðîäàì ïøåíèöþ,
6 ãðí./êã (ñóõà òà ÷èñòà,
ÅÊÎ), ÿ÷ìiíü, 6 ãðí./êã
(ñóõèé, ÷èñòèé, ÅÊÎ).
Äîñòàâêà. Ãðå÷êà, ñîðò
Äèêóëü, 2 ðåïðîäóêöiÿ
(âèñîêîóðîæàéíà), 30

ãðí./êã, ñîÿ, ñîðò Àïîëî,
ñåðåäíüîðàííÿ, 3

ðåïðîäóêöiÿ, 20 ãðí./êã.
Òåë.0-97-455-30-32.

ÀÃÐÎÑÂIÒ
Ïiäðiçóºìî ãiëëÿ, çðiçóºìî

äåðåâà ó âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ.
Òåë.0-98-952-14-20, ç 19.00.

Ïðîäàì êàííè,
òóáåðîçà, ðîìàøêà,
ãiáiñêóñè, ëiëåéíèêè,

åðåìóðóñè, ìîðîçíèêè,
õîñòè, iðèñè.

Òåë.:0-96-770-81-74,
0-99-342-46-17.

ÏÐÎÄÓÊÒÈ
Êóïëþ êàðòîïëþ, ìîðêâó, áóðÿê,

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

Ïðîäàì êàðòîïëþ, áåëà ðîñà, 4
ãðí./êã. Òåë.0-67-455-40-04.

Ïðîäàì êàðòîïëþ, äîìàøíÿ, 5
ãðí./êã. Òåë.0-97-455-40-04.

ÑÏÎÐÒ,ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ïðîäàì ìîòîâiçîê äëÿ iíâàëiäà,

4-êîëiñíèé, 10.000 ãðí.
Òåë.0-50-880-57-31.

ÁÓÄIÂÍÈÖÒÂÎ
Òîâàðè

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

Êóïëþ ÷àâóííi áàòàðå¿.
Òåë.0-67-365-45-68.

Ïðîäàì àïàðàò çâàðþâàëüíèé,
iíâåíòîðíèé, TWI-300 3P, íîâèé,
4.000 ãðí. Òåë.0-98-876-81-90.

Ïðîäàì áàëêè, áðóñ, äîøêè,
ðåéêè, øòàáåëüîâàíi, ïiä íàâiñîì.
Ãóðò, ðîçäðiá, ïî ïåðåðàõóíêó íà
ðàõóíîê ÔÎÏ. Òåë.0-67-679-03-36.

Ïðîäàì áëîê-õàóñ, âàãîíêà,
äîøêà äëÿ ïiäëîãè, äîøêà ñòîëÿðíà,
îáðiçíèé ëiñ. Òåë.0-98-942-20-14.

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

Ïðîäàì äðîâà äëÿ
îïàëåííÿ. Ç äîñòàâêîþ ó

ì.Õìåëüíèöüêèé òà
áëèæíi ðàéîíè.

Òåë.0-67-281-70-58.

Ïðîäàì äðîâà ðóáàíi, ÿñåí.
Òåë.0-98-456-01-53.

Ïðîäàì êîíâåêòîðè “ÀÃÎÂ-2",
ãàçîâi, 2 øò., 700 ãðí./øò.
Òåë.0-96-623-04-50.

Ïðîäàì ëèñò ìåòàëåâèé,
äþðàëåâèé, 120õ200 ñì, òîâùèíà
0,02 ìì, 385 ãðí., òîðã.
Òåë.0-68-834-61-50.

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.

Ïðîäàì ïåðëiò âëàñíèé,
ìóðóâàííÿ òà óòåïëåííÿ, çàñèïêà â
ïðîñòiíêè, 600 ãðí./ìiøîê.
Òåë.0-67-613-10-04.

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

Ïðîäàì ïîêðiâåëüíi, ôàñàäíi
ìàòåðiàëè, ãóðòîâi öiíè. Äîñòàâêà.
Ìîíòàæ. Ãàðàíòiÿ ÿêîñòi.
Òåë.0-98-728-14-55.

Ïðîäàì ðàäiàòîðè ñåêöiéíi,
àëþìiíiºâi, íîâi, âèð-âî Iñïàíiÿ,
500õ80õ80, 4 óïàêîâêè ïî 10 ñåêöié,
350 ãðí/ñåêöiÿ. Òåë.0-98-876-81-90.

Ïðîäàì ñìîëó áiòóìíó,
19 ãðí./êã.

Òåë.0-68-657-48-68.

Ïðîäàì òîðôîáðèêåòè, âóãiëëÿ
ôàñîâàíi ïî 40 êã, 500 êã, 8 ãðí./êã.
Äîñòàâêà. Òåë.0-50-376-32-00.

Ïðîäàì òðóáè d-50, d-60,
äîâæèíà 5 ì, 10 øò., 2.500 ãðí./ì.
Òåë.0-68-243-93-39.

Ïðîäàì öåãëó ÷åðâîíó, íîâó,
ïðèáëèçíî 1.500 øò. Ñàìîâèâåçåííÿ
ç äà÷i â ð-íi Ëåçíåâå.
Òåë.0-96-533-45-73.

Áóä-ðåì.ðîáîòè
!!! Àáñîëþòíà áåçëi÷ ïîêði-

âåëüíèõ òà ôàñàäíèõ ðîáiò. Çàìiðè,
ðîçðàõóíêè, ìàòåðiàëè. Ãàðàíòiÿ,
øâèäêiñòü. Òåë.098-728-14-55.

!!! Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò: óòåïëåííÿ äàõiâ,
ðèíâè, ïiäñóáiéêè. Âèêîíóþ
äåìîíòàæíi, çåìåëüíî-áåòîííi
ðîáîòè, ñòÿæêó, øòóêàòóðåííÿ,
êëàäêó. Òåë.0-97-625-67-97.

!!! Çåìåëüíî-áåòîííi ðîáîòè,
ôóíäàìåíò, àðìîïîÿñ, ïàðêàíè,
êëàäêà öåãëè, áëîêiâ. Âèêîíóþ
ïîêðiâåëüíi ðîáîòè âñiõ âèäiâ,
ìîíòàæ âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-96-608-20-55.

Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,
ìîòëîõó. Êâàðòèðíi, îôiñíi ïåðå-
¿çäè. Âàíòàæíèêè. Òåë.097-885-71-78.

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

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

Àáñîëþòíî âñi âèäè ôàñàäíèõ
ðîáiò, áàãàòî çðàçêiâ, âëàñíi ëiñà.
Òåë.0-67-367-05-00.

Àáñîëþòíî áóäü-ÿêi ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ìåòàë, êåðàìiêà. Ðåìîíò
äàõiâ, ãàðàæiâ, áàëêîíiâ. Ïîøóê òà
óñóíåííÿ ïðîòiêàíü ïiñëÿ íåâäàëèõ
áðèãàä. Ðîáîòè ç ºâðîðóáåðî¿äîì.
Òåë.0-97-822-19-60.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò,

ïàðêàíè, ôóíäàìåíòè,
ïiäìîñòêè.

Òåë.0-97-084-94-24.

Àáñîëþòíî âñi âèäè
áåòîííèõ ðîáiò. Äåìîí-
òàæíi òà çâàðþâàëüíi
ðîáîòè. Ïîìiðíi öiíè.

ßêiñíî òà øâèäêî.
Òåë.0-67-117-54-77.

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

Àáñîëþòíî âñi âèäè
ïîêðiâåëüíèõ ðîáiò

ñó÷àñíèìè ìàòåðiàëàìè,
âîäîñòi÷íi ñèñòåìè,

ðåìîíò ïîêðiâëi.
Òåë.0-97-084-94-24.

Àáñîëþòíî âñi âèäè ðåìîíòíèõ
ðîáiò: ñòÿæêè, øòóêàòóðåííÿ,
øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæíi-äåìîíòàæíi
ðîáîòè. ßêiñíî. Òåë.0-98-828-99-89.

Àâàðiéíà, ïðîôiëàêòè÷íà
ïðîìèâêà, ïðî÷èñòêà

êàíàëiçàöié ïî
ì.Õìåëüíèöüêèé,

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

Àêóðàòíî, ïðîôåñiéíî
øòóêàòóðèìî, øïàêëþºìî,
ãàçîáëîêè, ãiïñîêàòðîí. Ìîíòàæ
ãiïñîêàðòîíó. Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-592-23-36.

Àëüòàíêè, ìàíãàëè,
ãðóáêè, óêðà¿íñüêà ïi÷.
Ìóðóþ, îáëèöüîâóþ

êàìåíåì. Ôóíäàìåíòè,
îãîðîæi ç êàìåíþ.

Òåë.0-97-482-20-19.

Àðìñòðîíã, âàãîíêà, ëàìiíàò,
øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ,
ñòÿæêà òà iíøi ðîáîòè.
Òåë.:0-97-622-70-09, 0-68-384-92-02.

Àðìñòðîíã. Ðåìîíò îôiñiâ,
êâàðòèð “ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-68-692-75-78.

Àðòåçiàíñüêi ñâåðäëîâèíè íà
âîäó. Âiäïîâiäàëüíi ïðàöiâíèêè.
ßêiñíî. Øâèäêî.
Òåë.0-67-929-43-67.

Áàëêîíè âñiõ âèäiâ, ç
ðîçøèðåííÿì, “ïiä

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

Áåñiäêè, ìàíãàëè,
ãðóáêè, ïîìïåéñüêà ïi÷,

êâiòíèêè, âîäîéìè,
îãîðîæi ç êàìåíþ,

ïðîôíàñòèëó,
îáëèöþâàííÿ.

Òåë.0-97-482-20-19.

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

Áåòîííi ðîáîòè,
ïàðêàíè, ôóíäàìåíòè,

ãàíêè, âiäìîñòêè,
àðìîïîÿñè, ñåïòèêè,

çâàðþâàëüíi ðîáîòè òà
iíøå.

Òåë.0-96-372-19-53.

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

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

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí “ïiä êëþ÷”.
Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-98-973-78-80

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.

Òåë.0-93-138-10-77.

Áóðiííÿ ñâåðäëîâèí.
Ïiäêëþ÷åííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ.

Òåë.0-97-711-45-40.

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

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.
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Âèêîíàºìî ðîáîòó iç ïðèðîäíèì
òà øòó÷íèì êàìåíåì áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi: áóäiâíèöòâî àëüòàíîê,
ìàíãàëiâ òà ìàíãàëüíèõ êîìïëåêñiâ,
ïîãðåáiâ, îáëèöþâàííÿ ôàñàäiâ,
äîðiæîê òà îãîðîæ, äåêîðàòèâíi
êëóìáè òà âîäîñïàäè.
Òåë.0-98-731-68-66.

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

êëþ÷”.
Òåë.0-67-380-55-01.

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

Âèêîíóºìî áóäü-ÿêi ñòîëÿðíi
ðîáîòè. Äåðåâ`ÿíi: áóäèíêè,
ñõîäèíêîâi ìàðøi, ïiäëîãà, äâåði òà
iíøå. Òåë.0-98-942-20-14.

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

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

Âèêîíóºìî âñi âèäè
ôàñàäíèõ ðîáiò:

óòåïëåííÿ, îçäîáëåííÿ,
ôàðáóâàííÿ òà
âiäíîâëåííÿ.

Òåë.0-96-841-79-27.

Âèêîíóºìî ìîíòàæ
ãiïñîêàðòîíó.

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

Âèêîíóºìî
øïàêëþâàííÿ ñòií,

ñòåëü, âiäêîñiâ,
ôàðáóâàííÿ, íàíåñåííÿ

äåêîðàòèâíî¿
øòóêàòóðêè, ëàìiíàò.
Òåë.0-96-841-79-27.

Âèêîíóþ âñi âèäè âíóòðiøíiõ
ðîáiò. Êâàðòèðè, îôiñè “ïiä êëþ÷”.
Òåë.0-68-692-75-78.

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

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

Âèêîíóþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ,
ëàìiíàò, ñòåëi “àðìñòðîíã”.
Òåë.0-98-776-92-51.

Âèêîíóþ ïîêðiâåëüíi
ðîáîòè, ïiäñóáiéêè,

âîäîñòîêè.
Òåë.0-68-953-82-05.

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

Âèêîíóþ ðåìîíò êâàðòèð.
Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ,
ðåìîíòíi ðîáîòè.
Òåë.0-96-472-31-30.

Âèêîíóþ ðåìîíòíi ðîáîòè “ïiä
êëþ÷”: øòóêàòóðåííÿ, ñòÿæêà, ïàéêà
òðóá, âiäêîñè, îáëèöþâàííÿ,
äåìîíòàæ, ôàðáóâàííÿ, ãàðàæi.
Òåë.0-97-457-09-63.

Âèêîíóþ ðîáîòè:
øòóêàòóðåííÿ,

øïàêëþâàííÿ ïiä
ôàðáóâàííÿ, ïëèòêà,
ãiïñîêàðòîí. ßêiñíî.

Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-98-862-26-22.

Âèêîíóþ ÿêiñíî
ïîêðèòòÿ áàëêîíiâ,
ãàðàæiâ, içîëÿöiÿ

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

Âèêîíóþ:
ãiïñîêàðòîí, ñàéäèíã,

óòåïëåííÿ ïiíîïëàñòîì,
ëàìiíàò, øòóêàòóðåííÿ,

ñòÿæêà, êëàäêà,
øïàêëþâàííÿ.

Òåë.0-68-288-17-84.

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

ïiíîïëàñò.
Òåë.0-68-288-17-84.

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

Âiêíà, äâåði, áàëêîííi
áëîêè,

ìåòàëîïëàñòèêîâi, âõiäíi
òà ìiæêiìíàòíi äâåði.

Ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ.
Òåë.0-67-380-55-01.

Âêëàäàííÿ áðóêiâêè,
áîðäþð, ïîðåáðèê,

âiäëèâè. ßêiñòü. Äîñâiä.
Öiíà çà äîìîâëåíiñòþ
Òåë.0-96-765-10-99.

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

Òåë.0-68-657-48-68.

Âñi âèäè çâàðþâàííÿ,
îáøèâàííÿ, ðîçøèðåííÿ
áàëêîíiâ, ìåòàëîïëàñ-

òèêîâi âiêíà, äâåði.
Òåë.0-68-953-82-05.

Ãiïñîêàðòîí, ñòÿæêà,
øïàêëþâàííÿ,

ôàðáóâàííÿ. Ðîáèìî
ïðîôåñiéíî, øâèäêî òà

ÿêiñíî.
Òåë.0-67-380-55-01.

Äàõè: ìîíòàæ,
ïåðåêðèòòÿ. Ñõîäè:

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

Çâàðþâàëüíi ðîáîòè.
Ìîíòàæ ïiäñóáiéêè òà

âîäîñòîêiâ.
Òåë.0-67-283-63-65.

Âñi âèäè áóäiâåëüíèõ ðîáiò:
ôóíäàìåíòè, ñòÿæêà, ïîêðiâëÿ,
øïàêëþâàííÿ, ñõîäè.
Òåë.0-96-298-30-68.

Âñi âèäè ðîáiò ç
óòåïëåííÿ, îçäîáëåííÿ,

ôàðáóâàííÿ, âiäíîâ-
ëåííÿ ôàñàäiâ. Øâèäêî,

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

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

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

Çáèâàííÿ ïëèòêè, ñòÿæêè,
ðîçáèðàííÿ ñòàðèõ áóäiâåëü òà
çåìåëüíi ðîáîòè. Òåë.097-814-03-86.

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

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

Çðiçàºìî, ÷èñòèìî äåðåâà ó
âàæêîäîñòóïíèõ ìiñöÿõ.
Òåë.0-96-298-30-68.

Êàìiíè “ïiä êëþ÷”, ç
ãàðàíòiºþ, òîïêè

÷óãóííi, îáóäîâè, ïå÷i,
ãðóáêè. Ìàðìóð, ãðàíiò

- ðîáîòè.
Òåë.0-68-657-48-68.

Ìóðóþ ïå÷i, ãðóáêè.
Òåë.0-67-384-45-22.

Íàäàþ ïîñëóãè
ìiíiåêñêàâàòîðîì. Öiíè

ïîìiðíi. Ãëèáèíà
êîïàííÿ äî 3 ì.

Òåë.:0-67-314-04-22,
0-50-588-96-45.

Íàòÿæíi ñòåëi. Ãàðàíòiÿ
12 ðîêiâ. Çíèæêè äî

20% ç 20.02.2023 ð. äî
30.03.2023 ð.

Òåë.0-68-657-48-68.

Ïîáiëêà, ôàðáóâàííÿ,
øïàëåðè, øïàêëþâàííÿ:

êâàðòèðè, îôiñè,
ïiä’¿çäè, ìàãàçèíè,

êàôå, ìàðêåòè, áàðè.
Òåë.0-97-329-76-96.

Ïîêðiâåëüíi ðîáîòè áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñòi. Ðåìîíò ïîêðiâåëü,
ìîíòàæ/äåìîíòàæ âiäëèâiâ,
ïiäñóáiéîê, âîäîñòi÷íèõ òðóá.
Ãàðàíòóºìî øâèäêå òà ÿêiñíå
âèêîíàííÿ ðîáiò.
Òåë.0-67-117-09-85.

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

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

Ïîñëóãè ðåìîíòó êâàðòèð âiä
“À” äî “ß”, âiä äåìîíòàæó äî
âêëàäàíÿ ïëèòêè.
Òåë.0-68-692-75-78.

Ïðî÷èñòêà êàíàëiçàöié
ìåõàíi÷íèì i

ãiäðîäèíàìi÷íèì
ìåòîäîì.

Âiäåîîáñòåæåííÿ
(áóäèíêè, êâàðòèðè,

ïðèìiùåííÿ).
Òåë.0-68-649-16-04.

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

Ðåìîíò äàõiâ, øèôåð
á/â. Ïðîôåñiéíî.

Ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-63-757-24-22.

Ðåìîíò êâàðòèð “ïiä êëþ÷”. Âñi
âèäè ðîáiò. ßêiñíî.
Òåë.0-68-692-75-78.

Ðåìîíò êâàðòèð. Ðåìîíò “ïiä êëþ÷”.
Âñi âèäè ðîáiò. Òåë.096-971-26-90.

Ðåñòàâðàöiÿ-ôàðáóâàííÿ âàíí,
ïiääîíiâ, äæàêóçi (iðæàâèõ, äiðÿâèõ).
Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-67-171-71-15.

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.

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

Óòåïëåííÿ ôàñàäiâ
áóäèíêiâ, êâàðòèð òà
ïðîìèñëîâèõ îá’ºêòiâ.
Âèêîíóºìî âñi âèäè

äåêîðàòèâíîãî
øòóêàòóðåííÿ.

Áàãàòîði÷íèé äîñâiä
ðîáîòè. ßêiñòü

ãàðàíòóºìî. Äîñòóïíi
öiíè.

Òåë.0-67-117-09-85.

Ôàðáóâàííÿ âàíí, ïiääîíiâ
(áëÿøàíèõ òà ÷àâóííèõ). Çàâîäñüêèé
ìàòåðiàë. Ãàðàíòiÿ. Òåë.068-253-35-33.

Ôàñàäíi ðîáîòè:
ïðîôåñiéíå

óòåïëåííÿ ôàñàäiâ,
àðìóâàííÿ òà íàíåñåííÿ

äåêîðàòèâíî¿
øòóêàòóðêè. ßêiñíî,
øâèäêî, ïîìiðíi öiíè.
Òåë.0-97-011-68-38.

Øïàêëþâàííÿ òà âèðiâíþâàííÿ
ñòií, ñòåëi, âiäêîñiâ. Iíøi ðîáîòè.
Âè¿çä ó áëèæíi ðàéîíè. ßêiñòü,
äîñâiä. Òåë.0-68-843-01-71.

Øòóêàòóðåííÿ, ïëèòêà, ëàìiíàò,
ïîêëåéêà øïàëåð, øïàêëþâàííÿ.
Òåë.0-97-541-64-76.

ßêiñíèé ðåìîíò êâàðòèð “ïiä
êëþ÷”. Âñi âèäè ðîáiò.
Òåë.0-68-692-75-78.
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ßêiñíèé ðåìîíò “ïiä
êëþ÷”. Êîñìåòè÷íèé

ðåìîíò. Êàðòèíè ç ãiïñó
íà ñòiíi.

Òåë.0-67-347-35-91.

ÏÎÂIÄÎÌËÅÍÍß.
ÏÎÑËÓÃÈ
Ââàæàòè

íåäiéñíèì
Àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó

ñåðåäíþ îñâiòó ñåðiÿ ÑÃ ¹002907,
âèäàíèé 20.06.1998 ð.
Êóøóãóìñüêîþ ÑØ Çàïîðiçüêîãî
ðàéîíó, íà iì’ÿ Âîðîíiíà Ñåðãiÿ
Îëåêñiéîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âiéñüêîâèé êâèòîê ñåðiÿ ÍÊ
¹5255652, âèäàíèé 22.03.1984 ð.
íà iì’ÿ Ìiðîøíè÷åíêà Iãîðÿ
Àäîëüôîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíå ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ,
âèäàíå íà iì’ÿ Äÿáåëà ªâãåíiÿ
Îëåêñàíäðîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèì.

Âòðà÷åíi äîêóìåíòè: ñâiäîöòâî
¹38388 ïðî ïðàâî âëàñíîñòi íà
êâàðòèðó òà òåõíi÷íèé ïàñïîðò, âiä
18.11.2002 ð., çà àäðåñîþ:
ì.Õìåëüíèöüêèé, âóë.Ïîïîâà,15,
êâ.79 (âóë.Âàñèëüºâà,15, êâ.79),
âèäàíi íà iì’ÿ Ñîáîëºâà Þðiÿ
Îëåêñàíäðîâè÷à, ââàæàòè
íåäiéñíèìè.

Âiéñüêîâèé êâèòîê, âèäàíèé íà
iì’ÿ Áåö Iãîðÿ Àíàòîëiéîâè÷à,
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Äèïëîì êâàëiôiêîâàíîãî
ðîáiòíèêà, âèäàíèé ÂÏÓ ¹25 1995
ð., íà iì’ÿ Ðîæêà Âàñèëÿ
Âàñèëüîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Ïðèïèñíå ïîñâiä÷åííÿ, âèäàíå
íà iì’ÿ Îëåñiéêî Âàäèìà Îëåêñàí-
äðîâè÷à, ââàæàòè íåäiéñíèì.

Ñâiäîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñòi
íà íåðóõîìå ìàéíî (êâàðòèðà), ÿêå
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ:
Õìåëüíèöüêà îáë., ì.Õìåëüíèöüêèé,
âóë.Êóøíiðóêà,6/1, êâ.47, âèäàíå íà
iì’ÿ Ïå÷àéêî Ëàðèñè Âiêòîðiâíè òà
Ïå÷àéêî Þëi¿ Ñòàíiñëàâiâíè,
ââàæàòè íåäiéñíèì.

Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà iì’ÿ
Êîòîíié Äiíè Iâàíiâíè ââàæàòè
íåäiéñíèì.

×iï-êàðòà âèäàíà íà iì’ÿ
Ñåìåíöÿ Âàäèìà Ïåòðîâè÷à ââàæàòè
íåäiéñíîþ.

Ïàì’ÿòíèêè
Àáñîëþòíî âñi

êîíôiãóðàöi¿ ïàì’ÿòíèêiâ ç
ãðàíiòó. Öiíà âèðîáíèêà.

Ìè âèãîòîâëÿºìî,
à íå ïåðåïðîäàºìî.
Òåë.0-97-575-00-98.

Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêiâ ç
ãðàíiòó. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ:
ïîðòðåòè, íàïèñè. Âñòàíîâëåííÿ.
ßêiñòü. Òåë.0-97-473-73-70.

Âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêiâ,
îáëèöþâàííÿ

ïëèòêîþ. Øâèäêî.
ßêiñíî.

Òåë.0-98-231-44-44.

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ
Ì.ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÈÉ

Êiìíàòè
ïðîäàì

500.000 ãðí. Âèñòàâêà, “Äóìêà”,
êiìíàòà â ãóðòîæèòêó, âåëèêà. Òîðã.
Òåë.0-68-045-89-59.

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

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

1-êiìíàòíi
ïðîäàì

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

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

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.

860.000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó

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

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

1.120.000 ãðí. Iíñòèòóòñüêà âóë.,
1-êiìíàòíà, 2/9, íåêóòîâà, æèòëîâà,
òîðã. Íå ïîñåðåäíèê.
Òåë.0-68-172-13-39.

1.086.000 ãðí.
Ôiëàðìîíiÿ, 4/5,

32/-/7, êàïðåìîíò.
Òåðìiíîâî.

Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1.200.000 ãðí. Çàëiçíè÷íèé
âîêçàë, 28,5/15/6,2, 1/9, âàííà,
òóàëåò îáëèöüîâàíi, îêðåìà
êàíàëiçàöiÿ. Òåë.0-96-138-09-42.

1.220.000 ãðí. Ð-í òåïëîìåðåæi,
56/26/10,5, 1/9, êîìiðêà, ëîäæiÿ,
ãàðäåðîáíà, iíä/î, òèõèé äâið,
ïîðó÷ ñàäîê, øêîëà.
Òåë.0-96-513-99-27.

1.845.000 ãðí.
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå

øîñå, 8/10, ºâðîðåìîíò,
íiõòî íå æèâ.

Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

22.000 ãðí./êâ.ì.
Îçåðíà,6/1, 40,78 êâ.ì,
10-é ïîâåðõ. Âëàñíèê.
Òåë.0-67-383-92-43.

2-êiìíàòíi
ïðîäàì

750.000 ãðí. Ïiâäåííî-Çàõiä,
øïàëåðè ïîêëåºíi, àëå ïîòðiáåí
ðåìîíò. Òåë.0-97-314-03-14.

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.

900.000 ãðí. Ôiëàð-
ìîíiÿ, 2/5, 45/-/6, æèò-
ëîâèé ñòàí. Òåðìiíîâî.

Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1.111.320 ãðí. Îçåðíà,
âóë.Êàðìåëþêà,5,

61,74 êâ.ì, íîâîáóäîâà,
iíä/î, ìåòàëîïëàñòèêîâi
âiêíà. Ðîçñòðî÷êà íà 6

ìiñÿöiâ.
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.
Ðîçñòðî÷êà íà 6 ìiñÿöiâ.

Òåë.0-97-101-99-29.
ÆÊ “Áàðâè”.
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1.520.000 ãðí. Ðàêîâå,
65,5/35/13, öåãëà, iíä/î, ñîíÿ÷íà,
êîòåë, òåïëà ïiäëîãà, çóïèíêà,
øêîëà, ñàäîê. Òåë.0-68-499-09-85.

1.590.000 ãðí.
Çàði÷àíñüêà

(“Åëåêòðîíiêà”), 5/10,
63/-/9, ÷óäîâå ìiñöå,
íå ñòàðèé áóäèíîê,
ïîòðåáóº ðåìîíòó.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

1.600.000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó

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

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

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.

Äîïîìîæó çíÿòè, çäàòè,
êóïèòè àáî ïðîäàòè

áóäü-ÿêó íåðóõîìiñòü.
Òåë.0-96-133-27-90.

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

3-êiìíàòíi
ïðîäàì

1.120.000 ãðí. Öåíòð,
æèòëîâèé ñòàí, 65/-/7.

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

1.665.000 ãðí. Âèñòàâêà,
ïðîñïåêò Ìèðó

(“Òåìï”), 67/-/10,
æèòëîâèé ñòàí.

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

4-êiìí. ïðîäàì
4.885.000 ãðí. Öåíòð,

âóë.Ïîäiëüñüêà, 156 êâ.ì, 6/10,
íåêóòîâà, ëi÷èëüíèêè íà âñå.
Òåë.0-67-265-42-62.

Áóäèíêè ïðîäàì
1.480.000 ãðí. Êíèæêiâöi,

âóë.Æèòíÿ, 40 ñîòîê, êîëîäÿçü,
ñàðàé, ïîãðiá, ãàç, ïàðîâå îïàëåííÿ.
Òîðã. Òåë.0-67-253-19-22, äçâîíèòè
íà âàéáåð.

2.090.000 ãðí.
Êíèæêiâöi,

âóë.Êîðîëüîâà,51, 120
êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí,

÷óäîâå ìiñöå, 30 ñîòîê.
Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

2.100.000 ãðí. Ñîíÿ÷íèé (äà÷íèé
ìàñèâ), ð-í “Êàòiîíà”, 2-ïîâåðõîâèé,
º ïiäâàë, ãàçèôiêîâàíèé, âíóòðiøíi
ðîáîòè, ñèñòåìà îïàëåííÿ, 5 ñîòîê.
Òåë.0-67-383-92-65.

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

11.500 ãðí./êâ.ì. Ãðå÷àíè
äàëüíi, Ùàñëèâà âóë., 170 êâ.ì,
ñâiòëî, âîäà, ãàç, ñåïòèê, ïiäâàë, ñàä.
Òåë.0-67-613-10-04.

Çäàì äîâãîòðèâ.

Êiìíàòè
Àòðióì, 2.000 ãðí.

Òåë.0-97-314-03-14.

Áiëÿ îáëàñíî¿ ëiêàðíi, îêðåìà
êiìíàòà äëÿ äâîõ ëþäåé, 2.000
ãðí./ç êîæíîãî. Òåë.0-67-386-51-64.

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

Âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷àò, ð-í
ìiñüêî¿ ëiêàðíi. Òåë.0-96-083-39-60.

Âiçüìó íà êâàðòèðó äiâ÷èíó.
Òåë.0-97-289-58-66.

Âiçüìó íà êâàðòèðó æiíêó.
Òåë.:0-68-202-61-18, 0-97-697-21-89.

Âiçüìó íà êâàðòèðó îäíó äiâ÷èíó
àáî õëîïöÿ. Òåë.0-96-795-16-78.

Âiçüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ, áåç
øêiäëèâèõ çâè÷îê, íå
õìåëüíè÷àíèíà. Ðiºëòîðàì ïðîõàííÿ
íå òóðáóâàòè. Òåë.0-63-645-95-34.

Ãðå÷àíè, âiçüìó íà êâàðòèðó
äiâ÷èíó. Òåë.0-67-945-15-20.

Ãðå÷àíè, çäàì êiìíàòó â
ãóðòîæèòêó, ìåáëi, õîëîäèëüíèê,
äëÿ 1-¿ ëþäèíè. Òåë.:0-67-251-40-08,
0-93-463-02-08.

Äóáîâå, êiìíàòà ó “âðåì’ÿíöi”, º
çðó÷íîñòi, áåç äiòåé, áåç òâàðèí.
Òåë.:0-98-560-23-20, 0-68-681-80-15.

Çäàì îêðåìó êiìíàòó,
ì.Õìåëüíèöüêèé, âóë.Ãîãîëÿ,
æiíöi-ïåíñiîíåðöi, ìîæëèâèé
áåçîïëàòíèé âàðiàíò.
Òåë.0-96-226-27-34.

Êiìíàòè 2-õ òà 3-õ
ìiñíi, â êiìíàòi º äóø,

òóàëåò, êóõíÿ,
3.900 ãðí. Îïëàòà

çà 1-é ìiñÿöü.
Íå ïîñåðåäíèê.

Òåë.0-67-201-12-01.

Ïiâäåííî-Çàõiä,
âóë.Ìîëîäiæíà,7/1, äëÿ õëîïöÿ,
ïiäñåëåííÿ. Òåë.0-97-175-21-54.

Ð-í 2-¿ ïîëiêëiíiêè, çäàì êiìíàòó
äëÿ äâîõ äiâ÷àò, ÿêi ïðàöþþòü.
Òåë.0-98-132-51-90.

Ðàéîí áóâøîãî öóêðîâîãî
çàâîäó, ïiäñåëåííÿ â îêðåìó
êiìíàòó, äëÿ ÷îëîâiêà áåç øêiäëèâèõ
çâè÷îê. Òåë.0-98-315-94-40.

Õìåëüíèöüêèé, 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.

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

Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, ïîòðåáóº
íåâåëèêîãî ðåìîíòó, 200 ãðí. Òåë.
0-68-973-06-07.

Öåíòð ìiñòà, âiçüìó íà êâàðòèðó
äiâ÷èíó. Òåë.0-68-013-73-38.

Öåíòð, âiçüìó íà êâàðòèðó
îäíîãî õëîïöÿ, ïiäñåëåííÿ.
Òåë.0-97-787-51-28.

Öåíòð, çäàì êiìíàòó äëÿ îäíiº¿
äiâ÷èíè. Òåë.0-68-863-77-90.

Öåíòð, Îùàäáàíê, äëÿ îõàéíî¿
äiâ÷èíè, ìåáëi, òåõíiêà, iíòåðíåò.
Òåë.0-96-465-70-78.

Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, çäàºòüñÿ
îêðåìà êiìíàòà äëÿ îäíiº¿ ïîðÿäíî¿
ëþäèíè, 2.000 ãðí./ìiñÿöü. Òåë.
0-68-973-06-07.

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

Öåíòð, ôiëàðìîíiÿ, îêðåìà
êiìíàòà äëÿ îäíîãî õëîïöÿ, 2.500
ãðí. Òåë. 0-68-973-06-07.

Ð-í ïåäàêàäåìi¿, êiìíàòà ç
áàëêîíîì â 3-êiìíàòíié êâàðòèði, ç
ãîñïîäàðåì, îáëàäíàíà äëÿ 1
ëþäèíè, 2.500 ãðí./ìiñ., ê/ï òà
iíòåðíåò âêëþ÷åíi ó âàðòiñòü.
Òåë.0-97-217-84-02.

1-êiìíàòíi
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.

Òåë.0-97-314-03-14.
Áiëÿ “Ëèáiäü Ïëàçè”, â ãàðíîìó

ñòàíi, òåõíiêà. Òåë.0-98-697-21-81.
Çàãîòçåðíî, âóë.×îðíîâîëà,62,

îêðåìèé âõiä, áåç ìåáëiâ.
Òåë.:0-67-941-72-89, 0-50-561-91-04.

Êâàðòèðà ç ðåìîíòîì, ìåáëi,
ïîáóòîâà òåõíiêà, 5.500 ãðí.
Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-026-54-00.

Ïiâäåííî-Çàõiä, äëÿ äiâ÷àò.
Òåë.0-68-204-83-03.

Ð-í àâòîâîêçàëó ¹5, 1-êiìíàòíà
êâàðòèðà, ìåáëüîâàíà.
Òåë.:0-96-288-62-79, 0-67-581-93-85.

2-êiìíàòíi
Àòðióì, íà òðèâàëèé òåðìií.

Òåë.0-97-314-03-14.

Êâàðòèðà ç ðåìîíòîì, ìåáëi,
ïîáóòîâà òåõíiêà, 6.000 ãðí.
Ðiºëòîðàì íå òóðáóâàòè.
Òåë.0-98-026-54-00.

Öåíòð (ïåäàêàäåìiÿ),
ðåìîíò, 3/9, 10.000 ãðí.

Ìîæëèâî, ÷åðåç
ïîñåðåäíèêiâ.

Òåë.0-96-335-63-48.

Öåíòð, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà,
8.000 ãðí. Òåë.0-67-476-54-05.

3-êiìíàòíi
Âèñòàâêà (“Ñiëiñòðà”),

3-êiìíàòíà êâàðòèðà, øêîëà,
äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, çóïèíêà - âñå
ïîðÿä. Òåë.0-98-077-02-49.

Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, 150-200
êâ.ì, ç ðåìîíòîì.
Òåë.0-67-910-36-06.

Òåðíîïiëüñüêà âóë., 3 êiìíàòè,
70 êâ.ì, 9/14, iíäèâiäóàëüíà
êîòåëüíÿ, çàêðèòà òåðèòîðiÿ, ñâiòëî
íå âèìèêàþòü. Âàðòiñòü îðåíäè -
10.000 ãðí. Òåë.0-67-382-34-98.

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

Áóäèíêè
Áiëÿ øêîëè ¹18, “âðåì’ÿíêà”,

äëÿ ìîëîäî¿ ñiì’¿, ÿêà ïðàöþº.
Òåë.0-68-173-23-11.

Äóáîâå, ÷àñòèíà áóäèíêó.
Òåë.0-67-396-02-40.

Çà ìiñòîì, îêðåìå æèòëî, óìîâè,
äëÿ äâîõ ëþäåé.
Òåë.0-97-508-06-13.

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

Ðóæè÷íà, “âðåì’ÿíêà”,
ìåáëüîâàíà, äëÿ ñiì’¿ áåç äiòåé i
òâàðèí. Òåë.0-96-644-22-97.

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

Çíiìó
1- àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó,

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

1- àáî 2-êiìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ
ñiì’¿. Ïîðÿäîê òà îïëàòó ãàðàíòóºìî.
Òåë.0-98-026-54-00.

1-êiìíàòíó êâàðòèðó, áàæàíî
Âèñòàâêà, Îçåðíà, áåç äîäàòêîâèõ
êîìiñié, ó âëàñíèêà. Äëÿ ñåáå. Íå
ðiºëòîð. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-93-082-39-21.

2-êiìíàòíó êâàðòèðó, Âèñòàâêà,
Îçåðíà, áåç äîäàòêîâèõ êîìiñié,
áàæàíî ó âëàñíèêà. Äëÿ ñåáå. Íå
ðiºëòîð. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-93-082-39-21.

Âiéñüêîâèé çíiìå 1-2-êiìíàòíó
êâàðòèðó, áåç äîäàòêîâèé êîìiñié.
Ðîçãëÿíó âàðiàíòè.
Òåë.0-68-201-08-55.

Çíiìó æèòëî, ìîæíà “âðåì’ÿíêó”
àáî 1-êiìíàòíó êâàðòèðó, áàæàíî
ðàéîí Ãðå÷àíè, çóï."Âîñòîê". Æiíêà
ç äiòüìè. Òåë.0-97-537-20-15.

Êóïëþ
1-êiìíàòíó êâàðòèðó, äëÿ ñåáå,

öiíà çà äîìîâëåíiñòþ. Öiêàâèòü
êâàðòèðà â áóäèíêó íà
âóë.Ãîíãàäçå,20/1.
Òåë.0-67-613-10-04.

1-êiìíàòíó êâàðòèðó, ó
áóäü-ÿêîìó ðàéîíi, òåðìiíîâî.
Òåë.097-174-82-24. Ðiåëòîð
Ñòàíiñëàâ.

Ãàðàæi
85.000 ãðí. Ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ

“Íîâàòîð”, öåãëÿíèé ãàðàæ, ÿìà òà
ïiäâàë. Ïðîäàì. Òåë.0-67-384-83-57.

120.000 ãðí. Ïðîäàì ãàðàæ â
ìàñèâi “Íîâàòîð”, âiä âëàñíèêà. Ìàº
âåëèêèé ïiäâàë. 17,9 êâ.ì, öåãëà.
Ïðîäàì. Òåë.0-67-337-61-28.

160.000 ãðí. Ãàãàðiíà ïðîâóëîê,
ìàñèâ “Öåíòðàëüíèé”, öåãëÿíèé, âñi
äîêóìåíòè, 24 êâ.ì, ïiä áóñ. Ïðîäàì.
Òåë.0-97-503-63-18.

160.000 ãðí. Ïiîíåðñüêà âóë. (ð-í
áóâøîãî öóêðîâîãî çàâîäó),
öåãëÿíèé ãàðàæ. Ïðîäàì.
Òåë.0-98-315-94-40.

180.000 ãðí. Ð-í ñòàðîãî
àåðîäðîìó, öåãëÿíèé ãàðàæ.
Ïðîäàì. Òåë.0-98-315-94-40.

200.000 ãðí.
Êàì’ÿíåöüêà âóë.

(ð-í ìàãàçèíó
“Çîëîòèé êîëîñ”),
êàïiòàëüíèé ãàðàæ,

ïiäâàë, ñâiòëî,
23,4 êâ.ì. Ïðîäàì.
Òåë.0-96-624-57-11.

225.000 ãðí.
Âèñòàâêà,

âóë.Ñ.Áàíäåðè,34/1,
äëÿ ë/à, ïiäâàë

íà âñþ ïëîùó, ìàñèâ
ïiä îõîðîíîþ.

Ïðîäàì.
Òåë.0-98-173-23-69.

400.000 ãðí. Öåíòð,
âóë.Ïðèáóçüêà, 21 êâ.ì,
âîäà, ñâiòëî, ïiäâàë ç
êiìíàòîþ. Ìîæëèâà

äîáóäîâà 2-ãî ïîâåðõó.
Ïðîäàì.

Òåë.0-67-813-21-34.

Çäàì ãàðàæ â ìàñèâi “Íîâàòîð”,
âiä âëàñíèêà, ìàº âåëèêèé ïiäâàë,
17,9 êâ.ì, öåãëà, 400 ãðí./ìiñ.
Òåë.0-67-337-61-28.

Êóïëþ âîëãiâñüêèé çàëiçíèé
ãàðàæ. Òåë.0-67-763-96-67.

Äà÷i
80.000 ãðí. Ñòóô÷èíöi, 9 ñîò.,

ìîëîäèé ñàä, 3 ñîò. ãîðîäó,
íåâåëèêèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíî÷îê, 8
êâ.ì. Ïðîäàì. Òåë.0-96-430-85-12.

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

600.000 ãðí.
Ïiâäåííî-Çàõiä,

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

11 ñîò. Ïðîäàì.
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.
Ïðîäàì. Òåë.0-67-856-90-65.

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

Äà÷íi äiëÿíêè
95.000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,

ìàñèâ “Âiêòîðiÿ”, 7 ñîòîê, òîðã.
Ïðîäàì. Òåë.0-67-165-39-01.

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

120.000 ãðí. Ëåçíåâå, ìàñèâ
“Íàäiÿ -3", âóëèöÿ çàñåëåíà, 10 êì
âiä Âiííèöüêî¿ òðàñè, 6 ñîò. Ïðîäàì.
Òåë.0-98-026-54-00.

136.500 ãðí. Êíèæêiâöi, äà÷íèé
ìàñèâ, 6 ñîòîê. Ïðîäàì.
Òåë.0-67-910-36-06.

150.000 ãðí. Çà Êàðïiâöÿìè,
ìàñèâ “Íàäiÿ”, äà÷íà äiëÿíêà, 6
ñîòîê, òîðã. Ïðîäàì.
Òåë.0-97-074-53-37.

160.000 ãðí. Ìàñiâöi, äà÷íà
äiëÿíêà 9 ñîò., âàãîí÷èê, ïîãðiá.
Ïðîäàì. Òåë.0-67-258-49-54.

200.000 ãðí. Äàâèäêiâöi, ìàñèâ
“Åíåðãiÿ”, 2 äiëÿíêè, ïî 8 ñîò.
êîæíà, ïðèâàòèçîâàíi, 200.000 ãðí.
îäíà äiëÿíêà, òîðã. Ïðîäàì.
Òåë.0-95-922-61-34.

235.000 ãðí. Çà Êíèæêiâöÿìè,
êîîïåðàòèâ “Ñâiòëàíà”, 12 (6+6)
ñîò., äåðæàêò íà êîæíó äiëÿíêó,
ñâiòëî ïîðÿä, îáðîáëåíi. Ïðîäàì.
Òåë.0-95-102-89-73.

250.000 ãðí. Ëåçíåâå, ìàñèâ
“Íàäiÿ-3", 6 ñîò. Ïðîäàì.
Òåë.0-68-328-77-60.

275.000 ãðí. Âiííèöüêèé
íàïðÿìîê, ñàäiâíè÷èé êîîïåðàòèâ
“Åëåêòðî”, 6,25 ñîò., òîðã. Ïðîäàì.
Òåë.0-68-203-13-60.

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

Ïiä çàáóäîâó
205.000 ãðí. Ëåçíåâå, “Íàäiÿ-3",

ïðî¿çä 4-é Ñâiòëèé, 6 ñîò. Ïðîäàì.
Òåë.0-67-602-22-17.

280.000 ãðí. Ïðèáóçüêå,
Öåíòðàëüíà, ÷óäîâå

ìiñöå, ðàéîí “Ëiñîâî¿
êàçêè”. Ïðîäàì.

Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

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

380.000 ãðí. Çà “Êàòiîíîì”, áiëÿ
Ðóæè÷íÿíñüêîãî îçåðà, ìàñèâ
“Îçåðíèé”, 10 ñîò., îáðîáëåíî,
òîðã. Áåç ïîñåðåäíèêiâ. Ïðîäàì.
Òåë.0-97-719-35-06.

600.000 ãðí. Çàõiäíî-Îêðóæíà,
15 ñîò. Ïðîäàì. Òåë.0-63-197-16-70.

741.000 ãðí. Ñòàðèé
àåðîäðîì, 6 (8) ñîò., ïiä
áóäiâíèöòâî. Ïðîäàì.
Òåë.0-67-457-55-15.

18.000 ãðí./ñîòêà. Ìàëèíè÷i,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, öåíòð, 25 ñîò.,
ñâiòëî, ãàç, âîäîïðîâiä ïî âóëèöi,
ïðèâàòèçîâàíà, òîðã. Ïðîäàì.
Òåë.0-67-420-47-34.

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, Ðîçñîøà, Ðóæè÷àíêà,
Ñòóô÷èíöi, Øàðîâå÷êà, Øóìiâöi.

1.500.000 ãðí. Ðóæè÷àíêà,
âóë.Öåíòðàëüíà, öåíòð ñåëà,
öåãëÿíèé áóäèíîê, óòåïëåíèé
ïiíîïëàñòîì, öåíòðàëüíèé
âîäîïðîâiä, ãàçîâå îïàëåííÿ, 70
êâ.ì, ãîñïïðèáóäîâè, öåãëÿíi ñàðàé
òà ãàðàæ, êðèíèöÿ, ñàäîê 14 ñîò.,
ïîðÿä ñòàâîê, òîðã. Íå ïîñåðåäíèê.
Ïðîäàì. Òåë.:0-96-998-80-10,
0-96-524-25-15.

ÎÁËÀÑÒÜ
65.000 ãðí. Ãîëîõâàñòè,

ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 50 ñîò. çåìëi,
ñòàðèé áóäèíîê, öåãëÿíi ñàðàé,
ãàðàæ, ãàç, ñâiòëî, êðèíèöÿ. Ïðîäàì.
Òåë.0-67-148-37-94.

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

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

100.000 ãðí. Ïåðåãiíêà,
ßðìîëèíåöüêèé ð-í, 15 êì âiä
Õìåëüíèöüêîãî, áóäèíîê. Òîðã.
Ïðîäàì. Òåë.0-96-983-67-33.

165.000 ãðí. Ðàéêiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25 êì âiä
ì.Õìåëüíèöüêèé, áóäèíîê, 12õ8, 45
ñîò., ñàðàé, ïîãðiá, êðèíèöÿ,
îãîðîæà. Ïðîäàì.
Òåë.0-67-163-85-11.

170.000 ãðí. Âiéòiâöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, áóäèíîê ç
áëîêiâ, 2 êiìíàòè, ãàç, âîäà ïîðÿä,
15 ñîò. çåìëi, ìîæëèâèé òîðã.
Ïðîäàì. Òåë.0-67-476-54-05.

200.000 ãðí. Âiëüõiâöi,
×åìåðîâåöüêèé ð-í, 2 áóäèíêè
(öåãëÿíèé òà êàì’ÿíèé), ïðèáóäîâè,
60 ñîò., ãàç, êðèíèöÿ, òîðã. Ïðîäàì.
Òåë.0-67-181-63-39.

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

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

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

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

240.000 ãðí. Ïðîäàì áóäèíîê,
Ôàñòi¿âêà, Âiíüêiâåöüêèé ð-í,
öåãëÿíèé, õëiâ, ë/ê, ïiä ë/ê
ìóðîâàíèé ïîãðiá, ãàç, 64 ñîò.
Ïðîäàì. Òåë.0-96-610-26-90.

260.000 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.

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

304.000 ãðí.
Ëåçíåâå, Cîíÿ÷íà

âóë., âiäìiííå ìiñöå,
äiëÿíêà 8 ñîò.

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

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

390.000 ãðí. Ïåñåöü,
Íîâîóøèöüêèé ð-í, áóäèíîê, 3
êiìíàòè, iíä/î (ãàçîâi êîíâåêòîðè òà
ïi÷íå îïàëåííÿ), âîäà â áóäèíêó,
âåðàíäà, êîðèäîð, êóõíÿ, íà
òåðèòîði¿ ãîñïîäàðñüêi ñïîðóäè:
ñàðàé, ëiòíÿ êóõíÿ òà iíøå. ª ðîäþ÷i
ïëîäîâi äåðåâà, ãîðîä, äî ð.Äíiñòåð
20 êì. Ïðîäàì. Äåòàëi çà
òåëåôîíîì: 0-96-467-96-74,
0-96-522-91-41.

400.000 ãðí. Âîëèöÿ,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 11 êì âiä
“Êàòiîíà”, 80 ñîò., áóäèíîê
ïîòðåáóº ðåìîíòó. Ïðîäàì.
Òåë.0-96-123-41-89.

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

600.000 ãðí. Ìàëîìîëèíöi,
Õìåëüíèöüêèé ð-í, 28 êì âiä ìiñòà,
áóäèíîê - æèòëîâèé ñòàí, äiëÿíêà
ðiâíà, 2 ñàðà¿ i ïîãðiá. Ïðîäàì.
Òåë.0-67-377-54-12.
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600.000 ãðí. ßðìîëèíöi, öåíòð
ìiñòà, 3-êiìíàòíà êâàðòèðà, 41,8
êâ.ì, äâà êàì’ÿíèõ ñàðà¿. Íå
ïîñåðåäíèê. Ïðîäàì.
Òåë.0-96-618-77-38.

2.000.000 ãðí.
Áàëàìóòiâêà,

Õìåëüíèöüêèé ð-í, 17
êì âiä ìiñòà (25 õâ.),

áóäèíîê öåãëÿíèé, 88,3
êâ.ì + âåðàíäà 10,6
êâ.ì, öåãëÿíi ëiòíÿ

êóõíÿ òà ñàðàé 68 êâ.ì,
ãîñïîäàð÷i áóäîâè 23
êâ.ì, ïiäâàë (áåòîí)
17,5 êâ.ì, çåìåëüíà

äiëÿíêà - 0,4 ãà,
îïàëåííÿ âîäÿíå, ãàç,

âîäà, ñâiòëî, º êðèíèöÿ,
áiëÿ áóäèíêó ñàäîê, ó
ñåëi òðè ñòàâêè. Òîðã.

Ïðîäàì.
Òåë.0-63-286-91-31.

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

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.

Çäàì áóäèíîê, ïîçà
ìiñòîì, ïðèáóäîâè.

Òåë.0-67-381-11-70.

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.

Îáìií: äiëÿíêà ïiä çàáóäîâó
(Ìàñiâöi, Õìåëüíèöüêèé ð-í, 25
ñîò.). Àáî ïðîäàì = àâòî.
Òåë.0-98-037-58-72.

Êîìåðö.íåðóõ-òü
Çäàì êiîñê,

“Áàðòåð-Ñåðâiñ”,
ð.38, ì.1, íà òðèâàëèé

òåðìií.
Òåë.0-67-730-23-01.

Çäàì êîíòåéíåð, Ãåîëîãiâ,44,
îïëàòà çà äîìîâëåíiñòþ.
Òåë.0-67-955-63-90.

Çäàì êiîñê, Äóáîâå,
ç õîëîäèëüíèì
îáëàäíàííÿì.

Òåë.:0-67-350-22-23,
0-96-659-95-55.

Çäàì îôiñíå ïðèìiùåííÿ, Öåíòð,
âóë.Ñòàðîìiñüêà,52/À, 100 êâ.ì
ðîçäiëåíî íà 3 îêðåìi êiìíàòè, ç
ðåìîíòîì. Òåë.0-67-381-33-20.

Çäàì îôiñíi ïðèìiùåííÿ, Ëiñîâi
Ãðèíiâöi, öåíòð, ç ðåìîíòîì, ðiçíi
ïëîùi. Òåë.0-98-235-01-08.

Çäàì ïðèìiùåííÿ, àâòîâîêçàë
¹2, 150-200 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, ïiä
îôiñ, IT-ñôåðó. Òåë.0-67-910-36-06.

Çäàì ïðèìiùåííÿ,
âóë.Ñâîáîäè,14/1, 145 êâ.ì, 1-é
ïîâåðõ, ïiä îôiñ àáî øâåéíèé öåõ.
Òåë.0-67-758-00-34.

Çäàì ñêëàäñüêi
òà îôiñíi ïðèìiùåííÿ,
Ãðå÷àíè, êàïiòàëüíà
ñïîðóäà, öiëîäîáîâà

îõîðîíà.
Òåë.0-67-381-29-29.

Ïðîäàì äâi áóäiâëi
ñâèíî-òîâàðíî¿ ôåðìè,
Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêèé
ð-í, ïiä âèðîáíèöòâî
àáî ñêëàä, åëåêòðèêà,
iíòåðíåò, âîäîíàïiðíà
áàøòà äëÿ âîäè, ñàä,
ïîðÿä äëÿ ðîçøèðåííÿ
òà áóäiâíèöòâà 3,5 ãà
çåìëi, àñôàëüòîâàíà
äîðîãà. Àáî çäàì.

Òåë.0-98-702-08-54.

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

Ïðîäàì ïðèìiùåííÿ,
100 êâ.ì, Çàãîòçåðíî,
Çàâîäñüêà, îãîðîäæåíà

òåðèòîðiÿ, âiäìiííå
ìiñöå, 10 ñîò.,
1.056.000 ãðí.

Òåë.097-174-82-24.
Ðiåëòîð Ñòàíiñëàâ.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
Àâòîâèêóï áóäü-ÿêèõ ìàðîê

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

Êóïëþ àâòî âiò÷èçíÿíîãî òà
çàðóáiæíîãî âèðîáíèöòâà, äî 2015
ð.â., ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi.
Òåë.0-98-860-50-70.

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.

Ïðîäàì áîðîíó çóá÷àñòó, 1.200
ãðí. Òåë.0-68-243-93-39.

Ïðîäàì ÂÀÇ-2103, 1978 ð.â.,
áåæåâèé, “íà õîäó”, 11.000 ãðí.
Òåë.0-67-743-99-47.

Ïðîäàì ÂÀÇ-2107, 1997 ð.â.,
êîëið “ñòèãëà âèøíÿ”, â õîðîøîìó
ñòàíi, êîìïëåêò øèí íà äèñêàõ â
ïîäàðóíîê, 60.000 ãðí.
Òåë.0-96-439-66-50.

Ïðîäàì ÂÀÇ-2109, 1994 ð.â.,
÷åðâîíîãî êîëüîðó, ãàç/áåíçèí,
38.500 ãðí. Òåë.0-63-421-55-86.

Ïðîäàì ÃÀÇ-24 Âîëãó, ñåäàí,
1979 ð.â., áiëèé, ãàðíèé ñòàí, 27.000
ãðí. Òåë.0-67-476-54-05.

Ïðîäàì åëåêòðîêóëüòèâàòîð
íîâèé, 2,5 êÂò, çàïàêîâàíèé, 9.500
ãðí. Òåë.0-96-439-66-50.

Ïðîäàì ÇIË-130 Í, ñàìîñêèä,
äèçåëü, äîâãà áàçà, 180.000 ãðí.,
òîðã. Òåë.0-68-053-03-79.

Ïðîäàì Ìàçäà-3,
2004 ð.â., õåò÷áåê,
1,6D, ñiðèé êîëið,

194.500
ãðí.Òåë.0-98-854-31-42.

Ïðîäàì ìîòîáëîê “Àâðîðà”,
áåíçèí, 6,5 ê.ñ., 8.000 ãðí.
Òåë.0-96-623-04-50.

Ïðîäàì Îïåëü Âåêòðà Á, 2,5, V6,
170 ê.ñ., óíiâåðñàë, ÃÁÎ-4, áåæåâèé,
ïiñëÿ ê/ð äâèãóíà, ìîæëèâî, íà
âèïëàòó. Òåë.0-63-959-19-91.

Ïðîäàì Ïåæî Ñåäàí 551,
âèøíåâîãî êîëüîðó, íà çàï÷àñòèíè.
Òåðìiíîâî. Òåë.0-67-308-19-98.

Ïðîäàì Ðåíî Ëàãóíà,
2001 ð.â., 1,9 äèçåëü, â
ãàðíîìó ñòàíi, âêëàäåíü
íå ïîòðåáóº, 130.000

ãðí.
Òåë.0-98-669-24-27.

Ïðîäàì Ôîëüêñâàãåí Ïîiíòð,
2006 ð.â., ãàðíèé ñòàí, ïðîáiã 168
ò.êì, 126.000 ãðí. Òåðìiíîâî.
Òåë.0-96-454-96-80.

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Êóïëþ ïiäøèïíèêè: 100-330,

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

Ïðîäàì äî ÃÀÇ-53,
êîëåñà, 4 øò., 240/508,

3.000 ãðí./øò.
Òåë.0-68-010-71-23.

Ïðîäàì ïðèñòðié çàðÿäíèé, 12 V,
äëÿ àâòî, 1.000 ãðí. Òåë.068-172-87-49.

Ïðîäàì øèíè äî ÃÀÇ-53, 4 øò.,
R 240õ508, 3.000 ãðí./øò.
Òåë.0-68-010-71-23.

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ
Àáñîëþòíå âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ,

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

Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ
ïî ì.Õìåëüíèöüêèé,
îáëàñòi òà Óêðà¿íi.

Áóäêà 4õ2õ2 ì, áîêîâå
òà çàäíº çàâàíòàæåííÿ.
Òåë.0-97-979-73-89.

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

Ïîñëóãè âàíòàæíîãî àâòî,
òåíòîâàíå, 3,5 ò, ïåðåâåçåííÿ
ìåáëiâ, âèâåçåííÿ áóäñìiòòÿ.
Âàíòàæíèêè. Òåë.0-96-963-88-92.

Ïîñëóãè åâàêóàòîðà,
äî 2 ò, ïî îáëàñòi

òà Óêðà¿íi.
Òåë.0-98-860-50-70.
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