
Нерухомість

ЗДАМ У НАЙМ

• 2 кїмнати в 3-кїмн. кв., 1 Занасип, на 
тривалий термін, 2000 грн/міс.+ ком. 
послуги, сплата за перший та остан-
ній міс., проживання без господарів. 
Тел.0-67-698-27-03.
• 4-кімн. кв., 3 Занасип, 5 поверх, зупин-
ка автобуса поряд з будинком, на трива-
лий термін. Тел.0-96-942-84-19.
• Будинок невеликий в р-ні кінцевої зу-
пинки 16-го маршрута, 1-кімн., кухня, с/в 
в середині, пральна машина, холод., ТВ, 
інтернет, для 2-3 чол., без тварин, мож-
ливо відрядженим. Тел.0-96-675-08-02.
• Земельна ділянка під посадку овочів, 
недалеко від міста, на вигідних умовах. 
Тел.0-68-169-95-83, 0-98-305-48-26.
• М/с в центрі, на тривалий термін, 1800 
грн/міс. + світло. Тел.0-96-004-01-74.

Крюків-Раківка

• 2-кімн. кв., Раківка, вул. Правобереж-
на, 2 поверх, частково мебльована, хо-
лод., на трив. термін, 2500 грн/міс. + 
ком. послуги. Тел.0-67-532-87-80.
• М/с на Раківці, вул. Східна, 2 поверх, 
дуже тепла, частково меблі, поряд шко-
ла, д/с, на тривалий термін, 800 грн/міс. 
+ ком. послуги. Тел.0-96-523-51-84.

Молодіжний

• М/с р-н Молодіжний,18 кв.м, загаль-
на кухня, ванна, туалет, комора, частко-
во мебльована, на тривалий термін, опл. 
поміс. + світло. Тел.0-67-973-91-05.

Нагірна частина

• 1-кімн. кв., вул. Київська, навпроти ма-
газину «Маркетопт», меблі, для сімей-
ної пари без тварин, на тривалий термін, 
4000 грн/міс. Тел.0-96-675-08-02.
• 3-кімн. кв., 4/5 пов. пан. буд., вул. 
Миру, буд. 27, 4 м, меблі, без по-
середників, на тривалий термін. 
Тел.0-68-543-35-82.
• 3-кімн. кв., р-н водоканал, 81 кв.м, 
бойлер, пральна машина, холодильник, 
кондиціонери, шість спальних місць, на 
тривалий термін, 8000 грн/міс. + ком. по-
слуги.  Тел.0-96-522-79-28.
• М/с 18 кв.м, р-н Автопарку, вул. Кошо-
вого, 5, на тривалий термін. Тел.0-68-
000-63-74, 0-50-301-44-64.

Центр

• 1-кімн. кв. в центрі, 2 поверх, на трива-
лий термін. Тел.0-96-212-64-53.
• 1-кімн. кв. в центрі, 7/9 пов., покращ., 
мебльована, холод., ТВ, бойлер, нові 
труби, тепла, інтернет, від 1 місяця, на 
тривалий термін, 3000 грн./міс. + ком. 
послуги.  Тел.0-97-237-48-06.
• 1-кімн. кв., в центрі, р-н залізнич-
ного вокзалу, мебльована, в хор. ста-
ні, на тривалий термін, від господаря. 
Тел.0-98-019-86-43.
• 1-кімн. кв., р-н молокозавода, вул. 
Сумська, в новом будинку, меблі, побут. 
техніка, на тривалий термін, для одні-
єї людини без дітей та тварин, 7500 грн/
міс. Тел.0-96-224-21-34.
• 1-кімн. кв., р-н центр. ринку, вул.Пер-
шотравнева, м/пл.вікна, частк. мебльов. 
або без меблів, балкон заскл., мет. вх. 
дв., інтернет, на трив. термін, опл. поміс., 
недорого. Тел.0-98-850-15-34.
• 1-кімн. кв., центр, р-н автовокзала, 1 
поверх, мебльована, в житл. стані, на 
тривалий термін. Тел.0-97-083-97-45.
• 3-кімн. кв., в центрі міста, на тривалий 
термін. Тел.0-98-261-83-45.
• М/с в центрі, на тривалий термін. 
Тел.0-98-851-80-52.
• М/с по вул. Першотравневій, 39, меб-
льована, холодильник, на тривалий тер-
мін. Тел.0-97-400-07-84.

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, для 
молодої сімейної пари, працюючі, по-
рядок і своєчасну оплату гарантуємо. 
Тел.0-67-877-00-60.
• Будинок невеликий, флігель, в селі, 
для жінки пенсійн. віку, опалення дрова-
ми, терміново. Тел.0-68-228-83-19.
• Будинок, дачу, можливо з подаль-
шим викупом, для одного чолові-
ка віком 36 років. Тел.0-68-864-00-06, 
0-99-090-63-22.

ПРОДАМ

3-кімнатні

• 2/5 пов. цегл. буд., вул. В.Пугачова, те-
пла, не кутова, 60 кв.м, с/в плитка, м/
пласт. вікна, броньовані вхідні двері, 
балкон м/пласт. рама, космет. ремонт.  
Тел.0-67-540-95-84.
• 4/5 пов. пан. буд., вул. Миру, буд. 27, 
загальна площа 50,6 кв.м, жила 32,8 
кв.м,  балкон 4 м, без посередників. 
Тел.0-68-543-35-82.
• 4/5 пов. пан. буд., Молодіжний, 
60,4/39,3/7кв.м, не кутова, поліпшено-
го планування, кімн., та с/вузол окремі, 
в житл. стані, без ремонту, 19000. Тел. 
067-736-79-42, 099-448-38-18
• 5 пов. пан. будинку, вул Козацька (Квт 
278), 68,6 кв.м, лоджія, паркет, кахель, 
у задовільному стані, ціна за домовл.  
Тел.0-68-642-22-05.
• 5/9 пов. блок. буд., р-н Жовтого Аеро-
плану, 67 кв.м, кімн. суміжно-окремі, но-
вая сантех, кахель, в житл. стані, 2 заскл. 
балкони або обмін. Тел. 067-689-38-26

2-кімнатні

• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 кв.м, 
кiмнати роздiльно, лiчiльники на все, га-
зова колонка, балкон, пiд ремонт, по-
руч сквер Пономаренка, 17999. Тел. 
067-530-76-20
• 3/5 пов. залізобет. буд. покращ. пла-
нув., вул.Пугачова, 52//9 кв.м, кімнати 
та с/в окремі, м/пл. вікна, балкон, нові 
труби, лічильники води, кондиціонер, в 
житл. стані, 20500 Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 4/5 пов. цегл. буд., м.Горішні Плавні, 
не кутова, тепла, індивід. опал., нов. газ. 
котел, труби, лічильники води-газа-світ-
ла, м/пласт. вікна, нов. вхід. двері, кімн., 
с/в розд., балкон, або обмін на Кремен-
чук, вар-ти. Тел.0-96-356-02-76.

1-кімнатні

• 1/9 пов. пан. будинку, Г. Сталінграда, 
36 кв.м, нові труби, лічильники, космет. 
ремонт Тел. 098-296-36-93
• 2/9 пов. цегл. буд., вул.Першотравне-
ва, гостинка, загальна площа 21,5кв.м, 
кухня 4кв.м, ванна 3кв.м, кімната 12кв.м, 
коридор 2,5квм, м/пл.вікно, мет.две-
рі, залишається: стінка, диван, хо-
лод., пральна машинка, меблі на кухні. 
Тел.0-98-726-79-15.
• М/с в Крюкові, 18 кв., тепла кімната, 
меблі, ТВ, інтернет, поряд зупинка, Мар-
кетопт, р. Днепр, паркова зона, 4500. 
Тел.0-67-833-76-22.
• М/с в центрі, 15 кв.м, 3 поверх, 4500. 
Тел.0-96-004-01-74.

Здам в оренду міні-магазини 
35 кв.м, торг.приміщення 19 
кв.м, 200 кв.м. Центральний 
ринок м.Горішні Плавні
Т. 067-531-30-14

Здаються в оренду нежитлові при-
міщення для  підприємницької діяль-
ності, вул. Першотравнева,43 (центр. 
ринок) вул. Павлівська, 2 (центр. 
ринок). торгова площа від 60 кв.м. 
Т. 097-410-80-75
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Будинки

• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., газ, 
світло в будинку, 11000*, або об-
мін нв земельний пай, варіанти.  
Тел.0-96-256-70-91.
• Власівка смт, будинок 46,7 кв.м, газове 
та пічне опалення, водопровід, свердлови-
на, гараж, госп. будівлі, город 6 сот. при-
ват., 14000*. Тел.0-67-704-22-09.
• Градизик смт, центр, будинок 36 
кв.м, газ, усі зручності, літня кух-
ня, гараж, погріб. Тел.0-98-018-77-90, 
0-66-456-10-38.
• Демидівка с., зуп. Центр, будинок 
50 кв.м, обкладений цеглою, 2 кімн., в 
житл. стані, погріб, колодязь на подвір’ї, 
нова огорожа, 30 сот. приват., 4000* 
Тел. 067-689-38-26
• К.Потоки с., Полтавська обл., Кремен-
чуцький р-н, вул. Сонячна, 9, газ, госп. 
будівлі, будинок 54,5 кв.м, житловий, 
ціна за домовл. Тел.0-97-492-10-99.
• Кінцева 16маршруту р-н, буди-
нок 2006 р/б, 2пов.+ мансарда+ під-
вал під усім будинком, два житл. фліге-
ля зі зручностями, газ, світло 380V, гор.
вода, сад, 20сот., гараж 5х15 вис. 3м. 
Тел.0-96-675-08-02.
• Козельщина смт, будинок 64 кв.м, хол/
гар. вода, ванна ,туал., м/пласт. вікна, нові 
двері, лінолеум, стеля пласт. (кухня, ван-
на), гараж, погріб, госп. буд., бетон пар-
кан. Тел.0-99-043-92-49, 066-036-57-04
• Козельщина смт, центр, будинок 47 
кв.м, гараж, садок, 7 сот., літня кух-
ня, госп. будівлі, вхідний погріб, тер-
міново, недорого. Тел. 0-98-490-84-57, 
095-492-49-41
• Крюків, 1/2 буд., зуп. Самойло-
ва, 30 кв.м, кімната, кухня, 7 сот. при-
ват., оформлення за рахунок про-
давця, 5000*. Тел. 067-736-79-42, 
099-448-38-18
• Крюків, 1/4 будинку, р-н залізнич. 
вокзалу, 48 кв.м, в жил. стані, 10000. 
Тел.0-98-418-37-21.
• Нагірна частина, вул.Чкалова, запинка 
Пекарня, 1/2 будинку, 30 кв.м,1 кімната, 
кухня, своя свердловина в будинку, опа-
лення електричне, окремий вхід, город, 
6500. Тел. 067-689-38-26
• Нагірна частина, р-н Лукас, будинок 
шлакоблоч., утеплений, 55 кв.м, 2 кімн., 
кухня, с/в, нові вікна, дах, опалення га-
зове, бойлер, 11 сот. приват., сарай, га-
раж, 21500*. Тел. 067-689-38-26
• Недогарки с., будинок цегляний, 
70кв.м, під оздоблювальні роботи, газ, 
вода, електроенергія підведені, госп. бу-
дівлі, гараж, 25 сот. приват., 11000 Тел. 
067-736-79-42, 099-448-38-18
• Недогарки с., в 15 км від Кременчу-
ка, будинок, госп. будівлі, білянка по-
над 25 сот., 6000. Тел.0-97-018-66-59, 
0-97-018-66-58.
• Павлиш смт, будинок, сарай, по-
гріб, колодязь, літня кухня, 15 сот. 
Тел.0-68-250-49-62.
• Погреби с., будинок цегл. 70кв.м, 
2-кімн., с/в, душова кабіна, кухня, пе-
редпокій, гарний ремонт, вбудована тех-
ніка та меблі, газове опалення, альтанка, 
гараж, вхід. погріб, садок, 19сот. при-
ват., 27000. Тел. 098-296-36-93
• Ракiвка, вул. Манагарова, р-н 2 лiкар-
нi, будинок цегляний 60кв.м, 4-кiмн., 
вода у дворi, газ по вулицi, цегляний са-
рай з погрiбом, 5,6сот.,, можливий об-
мiн на 2-3-кiмн. квартиру, 22222. Тел. 
Тел. 067-530-76-20

• Садки с., будинок цегл., 65 кв.м, га-
раж, сарай, погріб, л/кухня, газ, вода, 14 
сот. приват.,700м школа та д/с, 20м зу-
пина автоб.,(кінцева автобуса №2), 15м 
магазини, 20 хвилин до центра Кремен-
чука.Тел.0-68-270-08-23.
• Солониця с., Полтавської обл., буди-
нок 65 кв.м житл. площі, газ, конвектор-
не опалення, сарай, гараж, город, в 20 
км від Кременчука, 240000 грн. Тел.0-
97-532-02-64, 0-97-375-49-02.
• Хорішки с., Козельщинсього р-ну, бу-
динок, присадибна ділянка 0,30 га. 
Тел.0-97-644-39-37.
• Чечелеве с., будинок по вул. Л.Укра-
їнки, 1 А, 43 кв.м, зем. ділянка 7,4 сот. 
Тел.0-50-305-50-74.

Дачі, земельні ділянки

• Вагонник-1 кооп., дачна зем. ділянка, 
світло, свердловина, метал. вагончик, 
автобус постійно. Тел.0-67-779-31-22.
• Власівка смт р-н, зем. ділянка 0,15 га. 
Тел.0-97-644-39-37.
• Власівка смт, Сади-5, дачна зем. ді-
лянка 5,9 сот., будинок цегл., 1 по-
верх., світло цілодобово, полив, фрукт. 
дерева, виноградник, затока Дніпра. 
Тел.0-67-649-55-07.

• Івушка кооп., дачна зем. ділянка 6 
сот., молодий садок, вода, мет. бу-
динок, по німецькій трасі, ціна за до-
мовл. Тел.0-50-659-64-33.

• К.Потоки с., Кременчуцький р-н, зе-
мельний пай 4,01 га, кадастровий но-
мер, акт визначення земельної межі в 
наявності, 15000. Тел.0-96-966-87-94, 
0-96-036-44-19.
• Кременчуцький р-н, зем. пай 5 га, ціна 
за домовл. Тел.0-66-036-57-04.
• Кривуші с., дача, будинок цегл., ароч-
ний, з верандою, 60 кв.м, пічне опален-
ня, решітки на вікнах, свердловина, дві 
суміжні ділянки. Тел.0-66-381-70-42.
• Лаванда кооп., вул. Горіхова, будинок 
116, автобус. № 135, зупинка с. Федо-
ренки. Тел.0-68-271-42-28.
• Молодіжний, зем. ділянка 10 сот. при-
ват., червона лінія, асфальт поряд, рів-
ний, кутовий. Тел.0-95-222-45-46.

• Мрія кооп., р-н с. Ламане та Манже-
лія, дача 6 сот., будинок 2 пов., з бал-
коном, гараж, госп. будівлі, теплиця, 
сад, доглянута, ц/полив, поряд р. Псел. 
Тел.0-68-094-85-80, 099-437-66-97

• Недогарки с., зем. ділянка 40 сот. під 
забудову, поряд Крем. водосховище. 
Тел.0-67-717-18-27, 0-95-787-68-74.
• Політ кооп., дача, будинок 5х7,2 м, 
кімнати, кухня, коридор, опалення пічне, 
9 сот. приват., зупинка поряд, 8000. Тел. 
098-296-36-93

КУПЛЮ

• 1-2-кiмн.кв., можливо без ре-
монту, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.
• 1-2-кімн. кв., в місті, по вул. Ге-
роїв України на 1-2-3 поверхах. 
Тел.0-67-540-95-84.

• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, Че-
челево, Садки, можливо без газу та 
свiтла, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.
• Будинок, 1/2 будинку в с. Кри-
вуші, Ковалівка, смт Власівка. 
Тел.0-96-844-37-23.

МІНЯЮ

• 2-кімн. кв. у м. Горішні Плавні, 
57/30/9,5 кв.м, автоном. опал. + зем. ді-
лянка 10 сот. м. Кременчук = варіанти. 
Тел.0-95-222-45-46.
• 2-кімн. кв., м. Горішні Плавні, 4/5 пов., 
автоном. опал., кімн., с/в окремі, комо-
ра, балкон = на Кременчук, варіанти. 
Тел.0-96-356-02-76.
• 3-кімн. кв., вул. В.Пугачова, 2/5 пов., 
60 кв.м, косм. ремонт = на Кременчук, 
варіанти. Тел.0-67-540-95-84.
• Будинок в Кременчуці, Ракiвка, вул. 
Манагарова, р-н 2 лiкарнi, будинок 
цегл. 60кв.м, 4- кiмнати, вода у дворi, 
газ по вулицi, цегл. сарай з погрiбом, 
5,6 сот., на 2-3-кiмнатну квартиру. Тел. 
067-530-76-20
• Будинок в Садки, цегл., 65кв.м, гараж, 
сарай, погріб, л/кухня, газ, вода, 14сот. 
приват.,700м школа та д/с, 20м зупина 
автоб.,(кінцева автобуса №2), 15м мага-
зини, 20 хвилин до центра Кременчука 
= міняю на квартиру, або будинок в м. 
Полтава. Тел.0-68-270-08-23.

Авто-
мототехніка

• Автобус Рута-20, SI - 20, S2 - 5, 2007 
р/в, після капремонту, Кременчук. Тел.0-
67-902-63-62, 0-68-954-67-50.
• ВАЗ-2108, у доброму стані, газ-бен-
зин, переоформлюється, ціна за до-
мовл. Тел.0-96-140-75-24.
• ГАЗель вантаж-пасаж., 2002 р/в, 
9-місць+водійське, піднятий дах, 
газ-бензин, нова гума, радіатор, АКБ, 
можл. оформлення в МРЕО, один го-
сподар, пробіг 165 тис.км, 1700*. 
Тел.0-96-675-08-02.
• Москвич-2140 люкс. 
Тел.0-96-379-42-08.
• Таврія, 2003 р/в, кап. ремонт кузова, 
нова гума, новий акумулятор, колір чер-
воний. Тел.0-97-013-05-62.

Запчастини

• Віялка зернова в хор. стані, 6000 грн. 
Тел.0-96-590-45-30.
• ГАЗель, Рута, БАЗ по запчасти-
нам, Кременчук.Тел.0-67-902-63-62, 
0-68-954-67-50.
• Генератор до автомобіля ГАЗ (Волга), 
1200 грн. Тел.0-50-659-64-33.

Гаражі

• Гараж з/б в кооп. Синтез, 2 пов., 
24кв.м, 4х6м, оглядова яма, погріб, су-
хий, стелажі, електрика, відеоспосте-
реж., неподалік охорони, на тривалий 
термін. Тел.0-96-674-68-12.
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• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., об-
ладнаний, підвал, дах перекритий ев-
роруберойдом у 2018 році, або обмін 
+допл. на аналогічний в кооп. Київ-
ський-1, Хорольский, р-н пер. Г.Бресту.
Тел.068-094-85-80, 099-437-66-97

• З/б в центрі, 40 кв.м, підвал, огля-
дова яма, 8500 Тел. 067-736-79-42, 
099-448-38-18
• Мет. в кооп. Луговий, в хор. стані. 
Тел.0-67-665-32-02.

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж мет., в центрі, вул. Перемоги, 
р-н «Арніка», на тривалий термін, недо-
рого. Тел.0-96-827-45-02.
• Гараж-бокс цегляний, за 1 лiкар-
нею, в р-нi АЗС, 5х9,8м, висота гара-
жа 4,5м, оглядова яма 5,5м, висота ворiт 
4,10м, ширина 4м, на тривалий термiн. 
Тел.0-96-426-44-89.

КУПЛЮ

• Chevrolet Aveo, Dacia Logan, Renault 
Sandero, Daewoo Lanos від власника для 
себе, або інші варіанти, недорого. Тел. 
067-468-04-65
• Авто будь-які радянського виробни-
цтва, та запчастини до них, самовивіз. 
Тел.0-68-431-16-18.
• Автомобіль у власника, розгляну всі 
варіанти. Тел. 068-091-22-23
• ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ, Москвич, у будь-якому 
технічному стані, або запчастини до них. 
Тел.0-97-523-66-96.
• ВАЗ у будь-якому стані, або на з/ч. 
Тел.0-67-456-91-34.
• Гараж в нагірній частині міста, Автолю-
битель КрАЗ, Київський, проспект Сво-
боди, вул. Пугачова або поряд, недорого. 
Тел. 067-468-04-65
• Мототехніку виробництва СРСР у 
будь-якому стані, або запчастини до них. 
Тел.0-97-523-66-96.
• Скутер,  мопед , мотоцикл, авто у 
будь-якому стані  (не на ходу,  після ДТП, 
розібраний, без документів), розгляну 
будь-які пропозиції. Тел. 096-758-25-64 
Ігор (Viber, Telegram).

Меблі, килими

• Модернізація, перетяжка м’яких ме-
блів, повний ремонт, усунення скри-
пу, лакування стільців, хімчистка м’яких 
меблів, гігієнічно чистий матеріал (ва-
телін), гарантія, якість, каталог ро-
біт, стаж-25 років. Тел. 0-67-535-25-23, 
0-50-305-72-41
• Модернізація, перетяжка, ремонт усіх 
видів м’яких меблів з якісних матеріалів, 
каталог робіт, зразки тканин, недорого. 
Тел.0-97-066-87-77.

ПРОДАМ

• Диван б/в після ремонту та перетягу-
вання, нова тканина. Тел.098-970-30-30
• Диван Балада з 3-ма подушками, 
у відмін. стані, після перетягування. 
Тел.098-970-30-30
• Диван с дерев. полицею, у від-
мін. стані, після перетягування. Тел. 
050-308-82-98
• Диван с круглими боками, після пере-
тягування. Тел. 050-305-72-41
• Диван-малютка, після ремон-
ту, новий, тканина, переклеєний. Тел. 
050-308-82-98
• Крісло-ліжко в гарн. стані, після пере-
тягування. Тел. 050-308-82-98
• Стіл дерев’яний, розм. 1,40х0,70 

см, два крісла, в задовіл. стані. 
Тел.0-96-313-09-75.
• Стіл кухонний дерев. каркас, сто-
лешниця плитка, в розкл. вигляді 1,40 
см, у зібраному 72х79 см, 2000 грн. 
Тел.0-67-662-04-20.
• Шафа-купе 60х1,80х2,40, виробн. Бі-
лорусь. Тел.0-97-651-78-81.

КУПЛЮ

• Диван, недорого. Тел. 0-67-535-25-23.

Техніка  
для дому

• Котел твердопаливний довготривало-
го горіння 26кВт, розміри 130-50-45, в 
комплект входить автоматика та вінтеля-
тор. Тел. 067-256-27-68
• Телевізор LG 54 см, в хор. роб. стані, 
д/у, в/вхід, 500 грн., LG 37 см, в хор. роб. 
стані., 450 грн. Тел.0-67-260-76-18.
• Холодильник Stinol, б/в, в хор. стані, 
вис. 1,90х60х60см, не працюючий, 1500 
грн., можл. доставка, смт Нова Галещи-
на. Тел.0-67-250-19-59.
• П Холодильник олюс-10 1-камерний, 
200 л, б/в, в робочому стані, капіт. від-
ремонтований, 2000 грн., з доставкою. 
Тел.0-96-624-89-09.

КУПЛЮ

• Радіоприймачі, магнітофони та 
іншу радіотехніку, б/в, виробн. СРСР. 
Тел.0-68-431-16-18.

• Телевізори, комп’ютери, ноутбу-
ки, підсилювачі, мікрохвильовки, ра-
діоприймачі, магнітофони, радіос-
танції, програвачі у будь-якому стані. 
Тел.0-67-260-76-18.

Будматеріали, 
інструменти

• Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Глина, земля. Тел.0-67-906-93-35
• Глина. Тел.0-67-906-93-35
• Гранвідсів, грансуміш, щебінь, від 10 т. 
Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Гранвідсів, щебінь. Тел.0-67-906-93-35

• Дрова акація, дуб, рублен., довж. 30 
см, 50 см. Тел.0-98-240-26-20

• Дрова дуб, акація, сосна, колоті, 
довж. 30 см, 50 см, Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова сосна, дуб, акація, колоті, 
довж. 30 см, 50 см. Тел.0-98-240-26-20.

• Дрова твердих та м’яких по-
рід, колоті, довж. 30 см, 50 см, 
Тел.0-97-879-01-02

• Земля, чорнозем. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Земля. Тел.0-67-906-93-35
• Камінь. Тел.0-67-906-93-35
• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10 т. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14
• Перегній сипкий. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Перегній, гній ВРХ. Тел.0-67-906-93-35

• Пісок гірський річний митий;  глина, від 
10 т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Пісок гірський, річковий. 
Тел.0-67-906-93-35

• Пісок, відсів, щебінь, камінь, достав-
ка самоскидом 5т, 10т, 16т. З достакой. 
Тел. 096-081-51-24

• Пісок, відсів, щебінь, камінь, достав-
ка самоскидом 5т, 10т, 16т. З достакой. 
Тел. 098-240-26-20

• Пісок, глина, машиною, в мішках. Тел. 
097-1-802-820
• Пісок, щебінь 5/20, 20/40. Тел.0-67-730-
16-96, 0-99-249-09-09.

• Плити перекриття, ФБС блоки, б/в, з 
доставкой. Тел. 098-240-26-20

• Плити перекриття, ФБС блоки, б/у, з 
доставкой. Тел. 096-081-51-24

• Скло 3 мм, б/в, різних розмірів, недо-
рого. Тел.0-66-815-97-78.
• Цегла біла (Кременчук); червона (Ка-
гамлик) від 3 пачок. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14
• Цегла нова, б/у, біла, червона. Тел. 
097-1-802-820
• Цегла. Тел.0-67-906-93-35

• Чорнозем, грунт з доставкою, в міш-
ках, самоскидами. Тел. 097-879-01-02, 
098-240-26-20

• Щебінь 5/20, 20/40; гранвідсів, від 10 т. 
Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебінь, гранвідсів. Тел. 097-1-802-820

Інструменти

• Електрообігрівач 400 Вт, нагрі-
вається до 90*, розмір 60х60 см.  
Тел.0-99-453-24-09.
• Циркулярка 3 Квт, б/в в гарному стані, 
саморобна, полотна, 5000 грн. Тел.0-67-
546-86-53, 0-95-519-89-09.

КУПЛЮ

• Бензопилу, бензокосу. Тел.0-68-864-
00-06, 0-99-090-63-22.
• Верстат свердлувальний, б/в, можливо 
в неробочому стані. Тел.0-67-531-11-20.
• Двері квартирні б/в, профнастил б/в, 
дошки б/в, лінолеум б/в, недорого. 
Тел.0-68-329-33-66.
• Електролобзик. Тел.0-68-864-00-06, 
0-99-090-63-22.
• Зварювальний апарат, дро-
ти зварювальні, виробн. СРСР. 
Тел.0-68-431-16-18.

Тварини
• Кози (двоє), порода нубійська 
та ламанча, вік 2 роки, окотили-
ся у лютому 2023 р., ціна за домовл. 
Тел.0-66-978-59-32.
• Кози (двоє), вік 1,5 років, злучені, ціна 
за домовл. Тел.0-96-537-00-40.
• Попередній запис: курчата бройле-
ра, м’ясо-яєчні, несучки, індичата БІГ-6. 
Тел.0-98-391-02-18, 0-95-836-20-85.

Різне
• Акваріум 150 л, повний комплект, з 
тумбою, білий. Тел.0-97-651-78-81.
• Банки скляні 3 л, 10 грн/шт., самови-
віз. Тел.0-96-524-64-50.
• Брикети паливні дров’яні типу «Nestro», 
«Ruf», «Pini Kay» з твердих порід, одна 
тона заміщує 5-6 кубів дров, також в на-
явності є брикет «Nestro» з соняшника, 
можлива доставка. Тел.0-67-530-88-10.

• Брикети паливні. Тел. 096-466-12-06, 
050-315-06-08

• Дрова акація, дуб, сосна, колоті, 
довж. 30 см, 50 см. Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова дуб 30х40 см, 1 м, тополя, цу-
рки 30х40 см. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.

• Дрова дуб, акація, сосна, рублен., 
довж. 30 см, 50 см. Тел.0-98-240-26-20.

• Дрова не пиляні, 1500 грн. 
Тел.0-97-963-86-54.
• Дрова твердих порід, дуб, ясінь, 
акація, пилені, рублені, недорого. 
Тел.0-98-054-44-62
• Дрова твердих порід, колоті. 
Тел.0-96-196-67-41.

• Дрова твердих порід. 
Тел.0-98-771-83-53.

• Дрова твердих та м’яких порід. Тел. 
096-081-51-24

• Дрова твердих, м’яких порід пиля-
ні, колоті, довж. 30 cм, 1 м., в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Дрова твердых та м’яких порід. 
Тел.0-67-906-93-35
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Камін з електроприводом, 
50х1,25х1,40. Тел.0-97-651-78-81.
• Капуста морськая суха, водорості 
(бурі та хлорела), деревний гриб муер. 
Тел.0-96-550-58-53.
• Матрац 1х1,6 м, б/в. 
Тел.0-67-186-31-05.
• Матрац 2х1,60, б/в, 2000 грн. 
Тел.0-67-186-31-05.
• Насос ручний на свердлови-
ну, з виходом на електронасос.  
Тел.0-67-779-31-22.
• Перегній грибний, курячий, елітний в 
мішках, машиною. Тел.0-97-180-28-20.
• Перегній кінський, коров’ячий в міш-
ках, машиною. Тел.:097-180-28-20
• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Перегній, гній коров’ячий, 1500 грн. 
Тел.0-97-963-86-54.

• Перегній, чорнозем в мішках, само-
скидами. Тел. 096-081-51-24

• Перегній, чорнозем в мішках, са-
москидами. Тел. 097-879-01-02, 
098-240-26-20

• Рушниця ІЖ-27 у доброму стані, ціна 
за домовл. Тел.0-96-140-75-24.
• Рушниця мисливська ТОЗ-25, 1965 
р/в, 16-кал., б/в в гарному стані, при-
ладдя, 10000 грн. Тел.0-95-519-89-09, 
0-67-546-86-53.
• Сіно зелене. Тел.0-97-066-52-85.
• Сіно тюковане, ціна до 100 тюків 70 
грн., більше 100 по 65 грн., самовивіз. 
Тел.0-96-963-88-21.

• Чорнозем, грунт з доставкою, в міш-
ках, самоскидами. Тел. 097-879-01-02, 
098-240-26-20

• Чорнозем. Тел. 097-1-802-820

Одяг, взуття

• Пальто жін. вовняне нове, палю-
то з капюшоном, б/в колір зелений, р. 
52-56, в норм. стані, за все 1000 грн. 
Тел.0-68-546-98-83.
• Светр чоловічий, чорний, новий, ви-
робн. Турція, плотн. розм. 48, довж. 70 
см, рукав 74 см, 70% акрил, 500 грн. 
Тел.0-97-626-33-12.

Продукти харчування

• Буряк кормовий. Тел.0-96-276-97-39.
• Картопля Білла Роса, Гренада, посад-
кова та для їжі. Тел.097-1-802-820
• Картопля для їжі та для посадки, м. 
Світловодськ. Тел.0-98-461-69-72.
• Картопля для посадки, та їжі  (Гала, 
Гренада, Бела Росса). Тел. 067-530-81-13 
Володимир
• Сухарі, 15 грн/кг. Тел.0-96-230-47-65.

КУПЛЮ

• Бінокль, підзорну трубу. Тел.0-68-864-
00-06, 0-99-090-63-22.
• Гирі, гантелі (ціна за домовленістю), 
фотоапарат плівковий («ФЕД», «Зеніт», 
«Зоркий», «Мир»). Тел.0-98-850-15-34.
• Горіхи, насіння гарбузове, самовивіз. 
Тел.0-68-431-16-18.
• Єврокуб б/в під воду, бочку пластикову 
200л, б/в під воду.Тел.0-67-531-11-20.
• Значки, медалі, та інші предмети СРСР. 
Тел.0-68-431-16-18.
• Лапку сапожну. Тел.0-98-536-83-28.
• Метал б/в (лист, труба, куток), масло 
відпрацьоване, ящик, шкаф, сейф мета-
левий, радіодеталі, плати, рукарські ма-
шинки. Тел.0-91-910-48-10.
• Подушки, перини, пух, пір’я,  годинни-
ки ручні, механічні, статуетки фарфо-
рові, виробн. СРСР, дорого,  самовивіз. 
Тел.0-68-431-16-18.

Робота
• Двірникам, ф-ма «Порядок», дільниця 
на Молодіжному, з/п 7000 грн/міс. Тел.0-
67-531-15-43, 0-98-879-83-41з 8.00 до 
17.00
• Комірнику-прибиральниці за суміс-
ництвом, можливо пенсійного віку, що 
мешкає на Молодіжному. Тел. 096-099-
46-52, 050-054-05-95

• Майстрові-універсалу, жіночо-
му, з д/р, майстрові манікюра та пе-
дикюра в перукарню «Красуня». 
Тел.0-67-892-90-95.

• Менеджеру в «АвексТекс», трикотаж-
не підприємство, на постійній основі, хо-
роші умови праці, з/п висока + премі, до-
рогу оплачуємо, м. Горішні Плавні. Тел. 
067-402-07-77
• Модельєру в «АвексТекс» на постій-
ній основі, з/п висока, хороші умови пра-
ці, соц. гарантії, дорогу оплачуємо, м. Го-
рішні Плавні. Тел. 067-402-07-77
• Охоронникам на підприємство на по-
стійній основі, офіційне працевлаштув., 
всі соц. гарантії. Тел.067-506-6126
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, про-
їзд, проживання за рахунок фірми, з/п 
300-500 грн/за добу, м. Кременчук, ав-
товокзал, кімн. №4. Тел.0-96-659-56-89, 
095-427-70-98
• Покоївка в готель «Гелікоптер» , вимо-
ги: відповідальність, бажання працювати, 
оплата погодинна. Тел. 067-531-48-78.
• Працівнику на шиномонтаж, з д/р, тер-
міново. Тел.0-67-717-18-27.
• Робітникові на установку фурнітури в 
швейний цех. Тел.0-97-313-35-51.
• Робочому на шиномонтаж, з досвідом 
роботи, терміново. Тел.0-67-717-18-27, 
0-95-787-68-74.
• Чоловічому майстрові, майстрові-у-
ніверсалу, майстрові манікюра та пе-
дикюра в перукарню «Ника», вул. 
Київська, 58. Тел.0-97-572-68-80, 
0-67-161-88-33.
• Швачкам на масовий пошив трикотаж-
них виробів з д/р, потрібна швідкість в 
роботі, гарний колектив, вчасна з/п. Тел. 
097-149-41-47
• Швачці на швейне виробництво. Тел. 
067-101-34-00

Перетягування та модернізація 
м’яких меблів, заміна пружин, 
зламантх деталей, каталог 
тканин. Пенсіонерам знижки.
Т. 067-136-50-19
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ШУКАЮ РОБОТУ

• Доглядальниці, прибиральниці квар-
тир, великий досвід роботи. Жінка 62 
роки. Тел.0-68-273-51-34.
• Зварювальника, слюсаря, охоронни-
ка, будь-яку, вар-ти, з графіком доба - 3, 
5-денним, разову. Чол. 36 років. Тел.0-
68-864-00-06, 0-99-090-63-22.

Послуги
• Ремонт пральних машин-автоматів вдо-
ма у клієнта (стаж 28 років), швидко, якіс-
но, гарантія. Тел.0-67-703-96-84, 099-023-
48-62, з 8: 00 до 20: 00 без вихідних.
• Буріння (можливо в закритому примі-
щенні), а також глибинні свердловини, 
встановлення та ремонт усіх видів насосів, 
монтаж, швидко, якісно, гарантія, обслуго-
вування. Тел.0-97-491-36-96 Анатолій
 • Вивезення сміття. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Домашній майстер: установка сантех-
ніки, та бойлерів, пральних машин, ре-
монт унітазів, електрики, роботи з пер-
форатором, ремонт, установка замків, 
обшивка пластиком, лінолеум, плинтус, 
ін. дрібний ремонт.Тел. 0-98-004-51-76, 
093-283-62-00 у будь-який час доби

• Майстер на годину. Роботи з електроз-
варювань, складання меблів, установ-
ка дверних замків, сантехніка, чищення 
каналізації, різання скла, демонтаж стін,  
карнизів, електрика, установка світиль-
ників, розеток. Тел.0-97-552-83-47.

• Послуги бензопили, спилюю, звалюю, 
крижую, робота будь-якої складності, 
спил аварійних дерев, виїзд по району. 
Тел.0-98-865-79-84, 0-95-446-49-10.
• Ремонт побутових холодильників в 
правобережній частині міста (Раків-
ка, Крюків, Садки, Кіровоградська), ви-
їзд до клієнта, гарантія на ремонт. 
Тел.0-98-045-85-28.
• Ремонт та регулювання металопласти-
кових вікон та дверей, усунення протягів, 
москітні сітки, ролети, жалюзі та інше. 
Тел.0-97-090-42-42, 0-50-213-83-73.

• Ремонт телевізорів, тюнерів з офіцій-
ною гарантією на дому та в майстерні, 
заміна підсвітки LED, діагностика мож-
ливих майбутніх поломок, можливість 
привезти в майстерню після 17.00 та у 
вихідні, професійний стаж більше 28 ро-
ків. Тел. 098-210-36-48
• Спилювання дерев будь-якої склад-
ності, подрібнення та вивезення гілок, 
розчищення від заростей, покіс трави, 
акуратно, швидко, професійно, виїзд за 
місто. Тел.0-96-492-96-65.

• Спилювання дерев, послуги бен-
зопили, послуги подрібнювача гілок, 
пенькодробилки, культиватора, кор-
чування пнів, покос трави-бур’яну, зе-
мельні роботи, послуги садівника, 
обприскування дерев, можливий ви-
їзд за межі міста.Тел. 098-482-50-18, 
050-530-98-87

• Чистка печей, ремонт, кладка печей. 
Тел.0-96-393-54-66.

Репетиторство, навчання

• Репетитор по хімії, 20 років стажу, ви-
кладання предмету, можу працювати 
онлайн. Тел.0-97-403-03-97.

АВТОПОСЛУГИ

• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентований, 
вантажні перевезення по місту, Україні. 
Тел.0-98-989-10-34.
• 12т, DAF самоскид вантажні пере-
везення по місту, області, по Україні. 
Тел.0-98-989-10-34.

Спецтехніка

• Екскаватор JSB-4, котловани, тран-
шеї, знос будинків, планування ді-
лянок, вивезення сміття 2 КамАЗа 
(самоскиди). Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Оренда екскаватора. Тел.0-98-989-10-34.

БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ

• Будівельні роботи: стяжка, штука-
турка, шпаклівка, фарбування, поклей-
ка шпалер, багета, монтаж гіпсокарто-
на, укладка плитки. Тел.0-96-306-28-15, 
0-99-985-04-32.
• Внутрішні роботи: гіпсокар-
тон, шпалери, шпаклівка, штукатур-
ка, укоси на двері та вікна, лінолеум. 
Тел.0-98-314-46-20.
• Всі види покрівельних робіт: метало-
черепиця, профнастил, шифер, бітумна 
черепиця, евроруберойд, монтаж водо-
сточної системи, підшив, проектуван-
ня дахів, доставка матеріалів. Тел. 0-98-
204-79-02, 099-188-92-72
• Покрівля будь-якої складності: євро-
руберойд, шифер, черепиця, профлист, 
промислова топінгова підлога, уте-
плення фасадів, монтаж пластика, зва-
рювальні роботи, ремонт, фарбуван-

ня шиферних дахів, огорож, гаражів, 
доставка матеріалу, якість, гарантія.
Тел.0-98-989-10-34.
• Кладки, стягування, штукатурка, уко-
си, шпаклівка, фарбування, кахельна 
плитка, дрібний ремонт, послуги відбій-
ного молотка, можливий виїзд за місто.  
Тел.0-96-393-54-66, 0-66-886-28-83.
• Стягування механізованим способом. 
Тел.0-98-989-10-34.

Електромонтаж

• Аварійний виклик електрика. Цілодо-
бово, ремонт, установка, перенесення 
розеток, вимикачів, люстр, автоматів, 
проводки та інше, можливий виїзд за 
місто. Тел.0-67-260-76-18.

• Алмазне свердління, діаметр від 
32 до 252 мм, відбійний молоток. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Електромонтаж: заміна проводки в 
квартирах, будинках, перенос розеток, 
вимикачів АВ. Х30 бар’єр, захищення. 
Тел.0-97-878-44-22.

Сантехнічні послуги

• Аварійний виїзд, всі роботи з сан-
техніки, електрики, газу та опалюван-
ню будь-якої складності, ремонт га-
зових котлів, плит, колонок, бойлерів, 
закупівля, доставка матеріалів, повний, 
дрібний ремонт, якісно, гарантія, по мі-
сту та районам. Тел.0-97-280-57-04, 
0-66-529-97-21

Стіл знахідок
• Втрачене посвідчення учасника бойо-
вих дій видане в 2020 році Полтавським 
ОВК за № 340980 на ім’я Чус Петро Дми-
трович вважати недійсним.
• Втрачений атестат ЗОШ № 20 м. Кре-
менчука, № 043845 від 16.06.92 р. на 
ім’я Голубних Віталій Іванович вважати 
недійсним.
• Втрачений диплом кваліфікованого 
робітника ТА №38390383 від 25.06.2010 
виданий Вищим професійним училищем 
№ 7 м.Кременчука Полтавської облас-
ті на ім’я Андреєв Едуард Станіславович 
знайдений вважати недійсним
• Втрачений диплом Кременчуцько-
го медичного училища за спеціальніс-
тю «Сестринська справа» і кваліфі-
кацією Медичної сестри, серія ТА № 
12802967 від 30 червня 2000 року на 
ім’я Хаймьонова Наталя Валеріївна вва-
жати недійсним.
• Втрачений диплом спеціаліста на 
ім’я Скиба Вікторія Олександрівна, ви-
даний Дніпропетровським національ-
ним університетом залізничного тран-
спорта ім. академіка В.Лазаряна за 
спеціальністю «Вагони та вагонне гос-
подарство», та здобула кваліфіка-
цію інженера-механіка, від 25 травня 
2012 р., серія НР № 43290388 вважа-
ти недійсним.
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регіональні видавці України» 

Ремонт та техн.обслуговуван-
ня побутових, промислових 
холодильників, пральних ма-
шин, з гарантією.
Т. 067-542-82-20

Чищення колодязів, 
буріння свердловин. 
Тел.096-230-47-65 
Сайт: brigadir.best

Ремонт холодильників на 
дому. Гарантія. Пенсіонерам 
знижки. Т. 097-241-06-25, 
095-850-61-80

Ремонт холодильників 
та морозильних камер 
всіх видів на дому, з 
гарантією. Т. 096-033-
45-92, 068-590-41-29

Буріння свердловин будь-якої 
складності. Підключення під 
ключ. Ремонт і встановлення 
насосного обладнання.  
Т. 098-95-71-432 

43 МУДРІ ЦИТАТИ ТА АФОРИЗМИ
Пропонуємо вашій увазі мудрі поради, а також цитати видатних людей, які можуть допомогти вам змінити своє життя на краще
1. Люди думають, що будуть щасливі, якщо пе-
реїдуть в інше місце, а потім виявляється: куди 
б ви не поїхали, ви берете з собою себе.

2. Щастя — як поцілунок: щоб насолодитися 
ним, його потрібно з кимось розділити.

3. Цінуйте людей, які приходять в ті моменти, 
коли погано не їм, а вам.

4. Не закривай рота тим, хто відкриває тобі очі.

5. Немає ніякого сенсу намагатися допомогти 
людям, які не допомагають собі самі. Людину 
неможливо змусити підніматися по сходах, 
якщо вона сама не бажає підніматися. 

6. Помиляється кожен. Визнає помилку — гід-
ний. Попросить вибачення — мужній. Віднов-
лює стосунки — сильний. 

7. Наберися сміливості, якщо хочеш щось змі-
нити. Наберися терпіння, якщо щось змінити 
неможливо. І будь мудрим, щоб знати, коли по-
трібна сміливість, а коли терпіння. 

8. Ніколи не шкодуй про те, що зробив, якщо в 
цей момент ти був справді щасливий. 

9. Вибачення не означає, що ти не правий, а 
інша людина права. Це всього лише означає, 
що цінність ваших стосунків важливіша, ніж 
власне его. 

10. Люди діляться на дві половини. Одні, увій-
шовши в кімнату, вигукують: «О, кого я бачу!»; 
інші: «А ось і я!» 

11. Найскладніше в житті — зрозуміти який міст 
слід перейти, а який — спалити. 

12. Вчіться радіти без алкоголю, мріяти без нар-
котиків, спілкуватися без інтернету. 

13. Щоб дізнатися, де живе твоє серце, зверни 
увагу, де блукає твій розум у хвилини мрій. 

14. Неможливо жити без сварок, точно так само, 
як їхати через все місто тільки на зелене світло. 

15. Потрібно вміти відмовляти людям. У них є 
властивість нахабніти. 

16. Єдина людина, з якою ви повинні порівнюва-
ти себе, це ви в минулому. І єдина людина, кра-
ще якої ви повинні бути, це той, хто ви є зараз. 

17. Ніколи не повертайся в ті місця, де тобі було 
погано. Ніколи не проси у тих, хто відмовив од-
ного разу. І більше не підпускай тих, хто колись 
зробив тобі боляче. 

18. У характері людини є три золотих якості: 
терпіння, почуття міри та вміння мовчати. Іноді 
в житті вони допомагають більше, ніж розум, 
талант і краса. 

19. Ніколи не живи з людиною заради грошей, 
дітей та жалю. Гроші набриднуть, діти виро-
стуть, а жалість перетвориться в презирство. 

20. Найкраща помста людині — це довести, що 
ти можеш обійтися без неї. 

21. Хороші люди принесуть вам щастя, погані 
люди нагородять вас досвідом, найгірші — да-
дуть вам урок, а найкращі — подарують спогади. 

22. Все можна пережити в цьому житті, поки є 
для чого жити, кого любити, про кого піклува-
тися і кому вірити. 

23. Потяг душ перетворюється в дружбу, потяг 
розуму перетворюється на повагу, потяг тіл пе-
ретворюється на пристрасть. І тільки все разом 
може перетворитися в любов. 

24. Якщо переможений посміхається, перемо-
жець втрачає смак перемоги. 

25. Якщо хочеш пізнати людину, не слухай, що 
про неї говорять інші, краще послухай, що вона 
говорить про інших. 

26. Коли Бог закриває одні двері, він відкриває 
інші; але ми часто не помічаємо їх, втупившись 
поглядом у зачинені двері. 

27. Не відкладай свої плани, якщо на вулиці 
дощ, сильний вітер. Не відмовляйся від мрії, 
якщо в тебе не вірять люди. Немає недосяжних 
цілей — є високий коефіцієнт ліні, недолік кміт-
ливості та запас відмовок. 

28. Секс — всього лише один зі способів вира-
зити свої почуття. Любов без сексу залишає тіло 
холодним, а секс без любові душу порожньою. 

29. На самоті — слідкуйте за своїми думками, у 
колі сім’ї — за проявом характеру, серед знайо-
мих — за своїм язиком. 

30. Іноді корисно імітувати крах корабля, щоб з 
нього втекли щури. 

31. Якщо вас не люблять — не випрошуйте лю-
бов. Якщо вам не вірять — не виправдовуйтеся. 
Якщо вас не цінують — не доводьте. 

32. Ніколи не виправдовуйтеся. Ні перед тим, 
хто вас любить, ні — тим більше — перед тим, 
хто не любить. Той, хто не любить, все одно вам 
ніколи не повірить, а хто любить — він і сам 
придумає для вас виправдання. 

33. Ніколи не повертайся в минуле. Воно вби-
ває твоє справжнє. Спогади безглузді, вони 
лише забирають твій дорогоцінний час. Мину-
лого не повернути, а майбутнє може не розпо-
чатися. 

34. По справжньому найближча людина — це 
та, яка знає твоє минуле, вірить у твоє майбутнє, 
а зараз приймає тебе таким, який ти є. 

35. Слово коханої людини лікує краще, ніж всі 
лікарі світу. І вбиває швидше всіх катів... 

36. Одна з найкорисніших життєвих навичок — 
це вміння швидко забувати все погане: не заци-
клюватися на неприємностях, не жити образами, 
не впиватися роздратуванням, не тримати злість. 
Не варто тягти різний непотріб у свою душу. 

37. Ми прагнемо до життя без труднощів, але 
дуби виростають міцними при сильних вітрах, і 
алмази утворюються під високим тиском.

38. Після того, як ви навчились економити, на-
вчіться заробляти.

39. Черепаха рухається вперед, якщо висовує 
голову назовні. 

40. Наймудріша людина та, яку найбільше дра-
тує втрата часу.

41. Не намагайся перемогти того, кому нічого 
втрачати. Бій буде нерівний.

42. Керуйте своїм настроєм, бо він, якщо не ко-
риться, то керує.

43. Якщо у вас не виходить домогтися чогось 
тим способом, яким ви намагаєтеся цього доби-
тися, спробуйте протилежний. Можливо, саме 
він приведе вас до перемоги.


