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Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства за 2016 рік в усіх категоріях
господарств в постійних цінах 2010 року склав 9895,6 млн. грн. (13 місце серед регіонів України)
і зменшився у порівнянні з 2015 роком на 1,6 % (23 місце). Відповідно до 2014 року виробництво
валової продукції сільського господарства зросло на 7,5 %.
Валова продукція рослинництва склала 7888,9 млн. грн. (99,5 % до рівня 2015 року), тваринництва
– 2006,7 млн. грн. (94,5 %).
Зменшення виробництва валової продукції отримано за рахунок зменшення продукції
рослинництва на 0,5 % і продукції тваринництва – на 5,5 %.
За попередніми даними зменшення виробництва валової продукції рослинництва по всіх
категоріях господарств відбулося внаслідок зменшення виробництва зернових та зернобобових
культур всього на 4 %, ріпаку – на 16 %, плодів та ягід – на 4,5 %.
ТВАРИННИЦТВО
Зменшення тваринницької продукції по всіх категоріях господарств сталося через зменшення
виробництва м`яса, у живій вазі (на 9,8 %), молока (на 0,5 %), яєць (на 2,7 %), вовни – на 0,1 %.
Зменшення виробництва тваринницької продукції сталося в результаті зменшення поголів’я
корів на 0,2 %, свиней – на 12 %, птиці – на 3,9 %.
За звітний період виробництво валової продукції в сільськогосподарських підприємствах
збільшилося на 2,7 %, в господарствах населення – зменшилося на 6,4 %. Виробництво
валової продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах збільшилося на 4,8 %, в
господарствах населення – зменшилося на 7,4 %. Виробництво валової продукції тваринництва
в сільськогосподарських підприємствах зменшилося на 8,5 %, в господарствах населення – на
3,5 %.
В усіх категоріях господарств на 01.01.2017 налічується: великої рогатої худоби – 108,1 тис. гол.
(103,1 % до 2016 року), в тому числі корів – 58,5 тис. гол. (99,8 %), свиней – 267,7 тис. гол. (88,0
%), овець та кіз – 59,0 тис. гол. (105,4 %), птиці – 5841,3 тис. гол. (96,1 %). Поголів`я великої
рогатої худоби збільшилося у 8 районах області і у одному районі залишилося на рівні, у тому
числі приріст поголів’я корів забезпечено у 6 районах і у 4 районах чисельність корів залишилась
на рівні. Приріст поголів’я свиней зафіксовано у господарствах 5 районів області, птиці – у 7 і у
одному районі залишилося на рівні.
За 2016 рік у сільськогосподарських підприємствах скоротилося поголів’я великої рогатої худоби
на 5,7 % і склало на 01.01.2017 – 20 тис. гол., в тому числі корів – на 1,4 % (7,1 тис. гол.); свиней
– на 12,9 % (175,5 тис. гол.). Крім того, у сільгосппідприємствах за звітний період збільшилося
поголів’я овець та кіз на 6,7 % і склало – 9,5 тис. гол. та птиці – на 0,1 % (3142,5 тис. гол.).
У господарствах населення за звітний період відбулося збільшення поголів’я великої рогатої
худоби на 5,3 % і склало на 01.01.2017 – 88,1 тис. гол., поголів’я корів залишилося на рівні (51,4
тис. гол), овець та кіз на 5,1 % (49,5 тис. гол.). Крім того, у господарствах населення за звітний
період зменшилося поголів’я свиней – на 10,0 % (92,2 тис. гол.) та птиці – на 8,1 % (2698,8 тис.
гол.).
У 2016 році виробництво молока (259,4 тис. тонн) зменшилося до 2015 року на 0,5 %, до 2014
року – на 3 %; обсяги виробництва м’яса у живій вазі (76,3 тис. тонн) – на 9,8 %, до 2014 року – на
14,1 %; яєць (701,2 млн. штук) – на 2,7 %, до 2014 року – на 4,2 %; вовни (79,9 тонн) – на 0,1 %,
до 2014 року – на 0,1 %.
За 2016 рік у сільськогосподарських підприємствах збільшилося виробництво молока на 3,1 % і
склало 33,5 тис. тонн. Крім того, відбулося зменшення виробництва м’яса у живій вазі на 16,1 %
(35,0 тис. тонн), яєць – на 2,6 % (512,4 млн. шт.), вовни – на 2,9 % (16,5 тонн).
У господарствах населення за звітний період відбулося збільшення виробництва вовни на 0,6 % і
склало 63,4 тонни. Крім того, відбулося зменшення виробництва м’яса у живій вазі на 3,7 % (41,3
тис. тонн), молока – на 1,0 % (225,9 тис. тонн), яєць – на 3,1 % (188,8 млн. шт.).
Обсяги виробництва м’яса збільшили сільськогосподарські підприємства 8 із 20 районів області,
молока – 9 із 18 районів, яєць – 5 із 13 районів.
Надій молока в розрахунку на одну корову, яка була в наявності на початок року, по усіх
категоріях господарств склав 4267 кг – залишився на рівні, по сільгосппідприємствах цей
показник збільшився на 14,8 % і склав 4718 кг, у господарствах населення – зменшився на 2
% і склав 4204 кг.

По валовому намолоту зернових та зернобобових культур область зайняла 11 місце в Україні, в
тому числі по озимій пшениці - 4 місце, по гороху 1 місце.
Найбільший вал зерна намолочено в Приазовському – 163,8 тис. тонн, Бердянському – 153,8
тис. тонн, Мелітопольському районах - 125,7 тис. тонн.
Урожайність зернових та зернобобових культур за останні роки зросла до 30,5 ц/га, щоправда
вона і досі нижча за 38,3 ц/га, одержаних у 1990 році.
Найвищої середньої врожайності зернових культур досягли хлібороби Великобілозерського –
41,7 ц/га, К-Дніпровського - 37,1 ц/га та Приазовського районів - 36,4 ц/га.

ДП «ДГ «Мелітопольське» Мелітопольської ДС садівництва імені М.Ф.
Сидоренка Інституту садівництва НААН »
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Мелітопольськка дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка
Інституту садівництва НААН України
ПП «ТераВОМ»
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ТОВ «Агрофірма Ольвія»
Розівська ДС ІСГ СЗ НААН України
ФГ «Альфа-Юг»
ФГ «Годлевський Віктор Сергійович»
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Василівський район
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ГРЕЧКА
Запорізький район ФГ
"Надежда"
Гуляйпільський район
ТОВ "Перемога
Чернігівський район
ПСП АФ "Росія"
СОНЯШНИК
Чернігівський район
СТОВ "Токмачани"
Запорізький район ТОВ
"Александр-Агро 3"
Пологівський район
ТОВ "Агрофірма
АгроКом"
Кам`янськоДніпровський район
ПАТ "Агропромислова
компанія"
Вільнянський район
ТОВ "Деметра Агро
2008"

Михайлівський
Оріхівський

Розівський
Чернігівський

СОЯ

2

ДП «ДГ «Ізвєстія» НААН України»

ПІДПРИЄМСТВА З НАЙВИЩОЮ УРОЖАЙНІСТЮ

Великобілозерський
район ТОВ "Ім.
Гагаріна"
Якимівський район ТОВ
"Орхідея"
Якимівський район ТОВ
"Агролюкс"
Мелітопольський район
ТОВ "Фрідом Фарм
Терра"
Василівький район ФГ
"Ниваріс"

РОСЛИННИЦТВО
Сільськогосподарські угіддя області займають 82,5 % її території, або 2241,6 тис. га.
Структура сільськогосподарських угідь: рілля – 84,9 % (1903,6 тис. га), багаторічні насадження
1,7 % (38,6 тис. га), сінокоси та пасовища – 13,4 %
(299,5 тис. га). Площа зрошуваних земель
становить 240,7 тис. га.
У 2016 році в порівнянні з 2010 роком зросли посіви зернових та зернобобових культур – на 10,0
%, соняшнику на 1,2 %.
За цей період відбулося зменшення посівних площ картоплі на 25,9 % і овоче-баштанних культур
на 30,7 %. Нині вони зосереджені переважно у господарствах населення. На 16,8 % знизилися
посівні площі кормових культур, що негативно вплинуло на розвиток тваринницької галузі.
За попередніми даними, в природно-кліматичних умовах 2016 року господарствами всіх категорій
одержано 2624,6 тис. т зерна (у вазі після доробки), що на 3,8 % менше, ніж у 2015 році, у т.ч.
у сільськогосподарських підприємствах – 1967,1 тис. т (на 4,6 % менше). Зменшення обсягів
зернових культур відбулося за рахунок зменшення зібраної площі озимих на 92,1 тис. га, або
на 13,7 %.

підприємствами – 529,1 тис. га (більше на 12,5 %), господарствами населення – 166,5 тис. га
(більше на 31,8 %). Площа посіву озимих зернових культур на зерно збільшилася на 18,2 % і
становила 665,8 тис. га. Ріпаку озимого на зерно посіяно 29,4 тис. га, що на 9,2 % менше, ніж
восени 2015 року.
ПЕРЕЛІК НАСІННЄВИХ ГОСПОДАРСТВ ОБЛАСТІ
Район, місто
Назва господарства
м. Бердянськ
ТОВ «Сади Бердянська»
м. Запоріжжя
ТОВ «Насінницька компанія «Козацький край»
ПП «Прометей»
ТОВ «Науково-виробнича фірма «Агротехнологія»
ТОВ «Незалежна аграрна індустрія»
ПП «Агросинтез-плюс»
ФГ «Августинівське»
м. Мелітополь
ФОП Джеппарова Людмила Сергіївна
Більмацький
СВК «Зірка»
Василівський
ПОП «АФ «Злагода»
ТОВ «Агропромислова компанія Істок»
Вільнянський
СВК «Вільнянськ»
ТОВ «Зоря»
Запорізька філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного
Запорізький
матеріалу»
Інституту олійних культур НААН України
ПрАТ «Високогірне»
ПрАТ «Сонячне 2007»
ПП «КІВ»
ТОВ «Насіння Запоріжжя»
Мелітопольський
ДП «ДГ «Відродження» НААН України
ДП «ДГ «Елітне» Інституту олійних культур НААН України
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Валовий збір пшениці (включаючи тритикале) в 2016 році становив 1712,8 тис. тонн (на 13,4 %
менше, ніж торік), ячменю – 588,0 тис. тонн кукурудзи на зерно – 148,4 тис. тонн (більше, ніж у
2015 році, відповідно на 16,3 та на 7,6 %).
Виробництво насіння соняшнику в усіх категоріях господарств збільшилось на 3,2 % і становило
992,8 тис. тонн за рахунок збільшення зібраної площі на 12,3 %.
Картоплі накопано 263,7 тис. тонн (на 2,0 % більше, ніж у 2015 році). Збільшення виробництва
картоплі відбулося за рахунок зростання урожайності на 9 ц (у 2015 році вона становила 111 ц
з 1 га).
Виробництво овочів у 2016 році склало 392,0 тис. тонн, що менше ніж у 2015 році на 10,0 %.
За рахунок зниження врожайності плодів та ягід на 3,0 ц, їх виробництво зменшилось проти 2015
році на 7,3 % і склало 61,8 тис. тонн.
Сільгосппідприємства віддають перевагу вирощуванню сільгоспкультур зернової та тех. груп.
Натомість, господарства населення стають основними виробниками плодоовочевої продукції, у
них зосереджено виробництво майже 100 % картоплі, 94,5 % овочів і 85 % плодів та ягід.
Під урожай 2017 року озимі на зерно і зелений корм у всіх категоріях господарств посіяні на
площі 695,6 тис. га, що на 16,6 % більше, ніж під урожай 2016 року, у т.ч. сільськогосподарськими
У регіоні діє багатогалузева харчова та переробна промисловість, яка здатна переробляти

сільськогосподарську продукцію, вироблену в області, забезпечувати населення регіону
харчовими продуктами, а також здійснювати поставки їх за межі області. Харчова та переробна
промисловість області представлена такими галузями як: хлібопекарська, кондитерська, м’ясо
- молочна, борошномельна, олійно-жирова, рибопереробна, консервна, пивоварна, лікерогорілчана та безалкогольна.
Сьогодні виробництвом харчових продуктів займаються понад 300 підприємств, серед яких не
тільки традиційні підприємства харчової та переробної промисловості, а й сільськогосподарські
підприємства, підприємства торгівлі, металургії та машинобудування, приватні підприємства і
підприємці.
З метою забезпечення високої якості та гарантованої безпеки на 53 підприємствах харчової
та переробної промисловості Запорізької області впроваджені міжнародні системи управління
якістю та безпечністю харчових продуктів НАССР та ISO серії 9001, 14000 і 22000.
Провідними за обсягом випуску промислової харчової продукції є: ПАТ «Пологівський
олійноекстракційний завод», ПАТ «Запорізький олієжиркомбінат», ТОВ «Мелітопольський
олійноекстраційний завод», ПАТ «Карлсберг Україна», ТОВ «Українська дістрібьютерная
компанія».
З виробництва олії соняшникової Запорізька область посідає одне з провідних місць в Україні,
так ПАТ «Запорізький ОЖК» виробництво соняшникової олії за десять місяців 2016\2017
маркетингового року довів до 5,5 % ринку (4 місце).
На сьогоднішній день ПАТ «Пологівський олійноексракційний завод» тримає в Україні пальму
першості щодо якості виробленого соняшникового шроту. Підприємство являється єдиним серед
виробників України соняшникового шроту з гарантованим вмістом протеїну в перерахунку на
абсолютно суху речовину не менше 42 %.
Провідними в хлібопекарській галузі Запорізької області є: ПАТ «Запорізький хлібозавод №
3», ПАТ «Запорізький хлібозавод № 5», ПАТ « Бердянський хлібокомбінат», ПАТ «Оріхівський
хлібокомбінат», ТОВ «Мелітопольський хлібокомбінат», ТОВ «Хліб Токмака», які виробляють 87
% хліба та хлібобулочних виробів в області.
Провідними в молочній галузі є: ТОВ «ВО «Моліс», ПП «Молокозавод Олком»,
ПАТ«Приазовський сирзавод», ПАТ «Вільнянський маслозавод», ПАТ «Племзавод Степной»,
ПрАТ «Новомиколаєвський молокозавод».
Провідними в м’ясній галузі є: ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», ТОВ «Бердянські ковбаси»,
ПАТ «Агропромислова компанія», ТОВ «ПЖК – Запоріжжя».
Торгові марки запорізьких виробників харчових продуктів: «Славія», «Хортиця», «Славутич»,
«Хлібодар», «Урожай», «Житня лінія», «Пан Круасан», «Вакула», «Народна марка», «Моліка»,
«Від усього серця», «Молочна ріка», «Вільняночка», «Айс -Запоріжжя», «Крем розет», «Стелсі»,
«Лускунчик», «Альпіна» відомі не тільки мешканцям нашого регіону, а й далеко за його межами.
Питома вага харчової та переробної промисловості в загальному обсязі реалізації промислової
продукції області складає 10,8 % і посідає третє місце після металургії та машинобудування.
Обсяг реалізованої продукції харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за січеньлистопад 2016 року склав 13797394,5 тис. грн.
Індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за січень-листопад 2016
року склав 101,1 %. Збільшення індексу виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів сталося через збільшення виробництва молока та вершків жирністю більше 6 % – на 19,1
%, масла вершкового жирністю до 85 % – на 3,8 %, олії соняшникової нерафінованої на 1,7 %,
безалкогольних напоїв – на 3,3 % та ін.
ПОРІВНЯНО З 2015 РОКОМ ЗМЕНШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОТРИМАНО В ОСНОВНОМУ ЗА
РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА:
м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого на 22,8 % та м’яса свинини свіжого
чи охолодженого на 6,3 % (ПАТ «Агропромислова компанія», ПАТ «Племзавод «Степной», ТОВ
«Бердянські ковбаси») через зменшення обсягів надходження сировини, пов’язане з падінням
виробництва м’яса у сільгоспвиробників;
молока обробленого рідкого – на 40,7 % (ПАТ «Новомиколаївський молокозавод», ТДВ
«Веселівський завод сухого знежиреного молока», ПП «Молокозавод – Олком», ТОВ «ВО
«Моліс»);
сирів жирних – на 21,4 % (ТДВ «Приазовський сирзавод», ТОВ «ВО «Моліс»);
Споживчий ринок області у 2016 році характеризувався відсутністю товарного дефіциту та
ажіотажного попиту, високим рівнем насиченості товарів продовольчої групи при тому, що
потреба по цілому ряду продуктів харчування (молочна група, м’ясо та м’ясопродукти, цукор,
крупи) задовольняється, в основному, за рахунок постачання із інших регіонів України.
За рівнем оцінки самозабезпечення потреб населення основними продуктами харчування область
повністю забезпечена овочевою продукцією, олією та яйцями за рахунок власного виробництва;
картоплею, м’ясом та м’ясопродуктами, молоком та молокопродуктами, хлібопродуктами та
цукром – за рахунок завезення з інших регіонів.
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1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартира в г. Южноукраинск
догов.
Посуточ.!Киев.обл.,г.Б.Церковь, VIP 2-к.
www.grif.kiev.ua/rekl_flat1/
550 грн
Посуточно!Киев.обл.,г.Б.Церковь, 1-к.
www.grif.kiev.ua/rekl_flat1/
от 330 грн
Продаю 1-2-3 к/к Николаев
догов.
Сдаю квартиру в Николаеве
догов.

(066) 186-75-18
097-125-12-00
097-125-12-00
(067) 27 29 012
(067) 27 29 012

2. СЫРЬЕ/ МАТЕРИАЛЫ
Агроконтинент:посевные матер., ЗЗР
Топливные брикеты

догов.
догов.

067-520-77-06
067-231-52-85

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Алюминиевые конструкции
Доска столярная
Металлочерепица, битумная черепица
Металлочерепицу производим
Перила из нерж. стали
Плитка тротуарная. Scholz Вeton

догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.

097-825-08-82
096-472-39-72
(050) 341-87-56
093-191-86-77
067-492-77-42
0522-36-15-95

Подъемники наклонные TM Docker догов. 0993802239
Профиль CD, UD,CW,UW для гипса
догов.
(061)2891106
Профнастил
догов.
067-404-10-10
Профнастил производим
догов.
067-447-85-77
Тротуарная плитка от производителя
догов.
096-169-83-23
5. ПРИБОРЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
Кислород. баллоны,емкости,азотные
Кондиционеры
Машину БР72 для резки бумаги
Мобильные рампы.Эстакады TM Docker
Мосты откидные перегруз.TM Docker
Перегрузочные системы TM Docker
Плотер широкоформатний
Плоттер
Подъемники консольные TM Docker
Пресс позолотный ПЗ1-М
Рекламные пауки оптом и в розницу
Уравнительные платформы. TM Docker

куплю
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.

(050)5142144
097-519-00-23
(098)775-86-53
(067)6113188
(099)3802239
(067)6113188
(098)775-86-53
(098)775-86-53
(099)3802239
(098)775-86-53
(067)6111480
(099)3802239

6. ТРАНСПОРТ / ЗАПЧАСТИ
Автовыкуп. Николаев. Херсон
Агроконтинент: техника, запчасти
Газ на авто. Гарантия
Газобаллонное обор-е avtogbo.in.ua
Куплю Ваше авто

догов.
догов.
догов.
догов.
догов.

(066) 788-89-94
067-520-10-55
(099)5260112
(099)5260112
(095)-708-09-31

9. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ/НАПИТКИ
Постоянно закупаем подсолнечник

догов.

050-362-08-18

10. ТАРА И УПАКОВКА
Пакеты, мешки, посуда одноразовая
Скотч, стретч пленка, сетка, лента

догов.
догов.

(061)2221988
(061)2891911

догов.

(067)6111480
03245-4-13-54
(050) 312-14-91
zdo.zp.ua
(067)6111480

11.УСЛУГИ
Web бюро, создание сайтов, SMM,SEO
Буклеты, плакаты, флаеры
Допечатные виды работ
Доска объявлений Запорожье
Контекстная реклама в GOOGLE,Yandex

Кровельные материалы
Литературное редактирование
Набор текстов книг
Наружная реклама.Изготовление.
Перевозки по Украине
Подготовка книг к печати
Радиореклама в магазинах «Сільпо»
Размещение рекламы в Николаеве
Реклама в г.Стрый, Львовская обл.
Реклама в прессе по всей Украине
Реклама на сайте www.makler.ua
Реклама по Украине
Реклама.Газеты, сайты Киров. обл.

догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.
догов.

догов.
догов.
от 5 грн

(050)3418756
(050) 312-14-91
(050) 312-14-91
(093) 55 32 016
(095)00-111-24
(044) 482-01-12
(066)3384713
(0512) 47-21-09
03245-4-00-71
(066)3384713
(067) 955-00-11
(0512) 47-25-10
066-557-01-29

догов.
догов.
догов.
догов.

(044) 482-01-12
(050) 312-14-91
050-400-01-43
097-035-95-75

12.РАЗНОЕ

догов.
догов.

Издание книг, газет, журналов
Издательство полного цикла
Продажа котлов, колонок, радиаторов
Разм.рекламы в СМИ Кропивницкого
Сайт объяв. fortuna-gazeta.com
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Ä Дорого куплю металлолом черный

195 см, без дітей, вага значення не має. Бажано крупної структури, не худою, без ш/з.
Про себе: чоловік 35/185/110, без ш/з, працюю в м. Полтава, на заводі, робочим. Ходжу
в тренажерний зал. Добрий, ніжний, темпераментний, при потребі згоден на переїзд. Про
партнера: дівчина 18-29 років, висока 175-195
см, молода, без дітей, вага значення не має,
але бажано крупної статури, без ш/з. Яка хоче
народити багато дітей. Для повідомлень т.
0679182991

и цветной (вагончики, метал. домики,
трубы, листы и т. д. ) Демонтаж, погрузка, самовывоз(лицензии АЕ292624 и
АЕ292612 выд. МППУ от 06. 06. 14) т.
0986953912

Ä Дорого

куплю черный и цветной
металлолом.
Демонтаж,
порезка,
погрузка, самовывоз. Быстро, качественно и надежно(лицензии АЕ 292524
и АЕ 292533 выд. МППУ от 04. 04. 14) т.
0507814096, 0679058714

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

бензин, серый, климат-контроль, возм. обмен и
кредит т. 0502869684, 0676123946

●
●

●

Lexus RX300 2000 г. в., 3. 0, 288 тыс, км, автомат, чёрный, отлич. сост, полная компл., не бит,
не крашен т. 0676110776, (061)2207778
Mercedes E280 cdi W211 Elegance 2008 г.
в., 3, 0 tdi, Tiptronic 7, 151 тыс. км, бордометаллик, ткань, не бит, не краш., сост. нового авто т. 0676110776, (061)2207778

Mercedes Vito пасс., 2008 г. в., 2. 2 CDI, турбодизель, Tiptronic, ABS, ESP, красный, комб.
кожа, оч. хор. сост., не бит, не крашен т.
(061)2207778, 0676110776

●

Mitsubishi Pajero Wagon 2007 г. в., 3, 0, Tiptronic,
чёрный мет., 170 тыс. км, полн. компл., не бита,
возм. обмен т. (061)2207778, 0676110776

●

Nissan Almera; 2009 г/в; 1, 6, ручная/механика,
бензин, 77 тыс. км, климат-контроль, возможен
обмен и кредит т. 0502869684, 0676123946

●

АВТО

Skoda Fabia, 2007 г/в; 110 тыс. км, 1, 2
мех., синий; ткань, кондиционер, возм.
обмен и кредит т. 0502869684, 0676123946

Audi A5; 2010 г/в; 2; автомат, белый, 30 тыс.
км, 2-х зон. кл. контр., ткань, возможен обмен
и кредит т. 0502869684, 0676123946

●

BMW 520i, 1995 г. в., 2. 0 , 344 тыс. км., синий,
мех-5, не бита, отл. сост., возм. обмен т.
(061)2207778, 0676110776

●
●
●

●

ГАЗ 21 1969 г. в., белая, после полной реставрации, оригинал, мотор ЗМЗ ¬402, возм. обмен
т. 0676110776, (061)2207778

●

Диски R16, R17 5x112/5x114, 3 4 шт т.
(061)2207778, 0676110776

●

Магнитола VW Transporter T5, Touareg 2DIN
новая т. (061)2207778, 0676110776

●

Продам ZAZ, Sens 1. 3мт Comfort – возможна
рассрочка т. 0661149101

●

Продам ЗАЗ Forza 1, 5, кондиционер, эл. пакет.
Можно под выплату т. 0661061417

●

Резина всесезонка 265/60R18
(061)2207778, 0676110776

●

Резина зима 185/65R15 Good Year Ultra Grip8,
4 шт., т. (061)2207778, 0676110776

●

Резина зима 205/55R16 Fulda Kristall Montero 3
91T M+S, 4 шт т. (061)2207778

●

Резина зима 225/60R17 и 235/65R17 по 4 шт.,
можно с дисками т. (061)2207778, 0676110776

●

Резина зима 255/50R19 Yokohama 4 шт т.
(061)2207778, 0676110776

●

Резина зима 255/55R18 Good Year 4 шт., можно
с дисками VW Touareg/Audi Q7 т. (061)2207778,
0676110776

●

Резина зима и лето 205/60R16 4 шт., т.
(061)2207778, 0676110776

●

Резина лето 235/65R17 Toyo Proxes T1 sport SUV
104W, 4 шт т. (061)2207778

4

шт

Космос сдам: комнату в 2-х комнатной квартире.
Коммунальная т. 0959269325

●
●

Сдам комнату т. (061)2790146, 0635041814

Дачный участок в кооперативе «НИВАЭЛИТ» в районе опытной станции. Газ,
свет, техническая и питьевая вода т.
0507088242

Куплю нерабочие холодильники, стиральные
машины автомат т. (061)2201743, 0971674779,
0930365247

●

●

Боллеры, водонагреватели, кондиционеры. Продажа, Монтаж, обслуживание,
гарантия, aircon. zp. ua т. 7079790,
0997079770, 0977079790, 0737079790

Fiat Ducato, 2014 г/в, 78 тыс. км; 1, 4 мех., цвет
серебристый; ткань, кондиционер, возможен
обмен и кредит т. 0502869684, 0676123946
Kia Sportage 2011 г. в., 2, 0 газ Евро 4 BRC, 60
тыс. км, Tiptronic, чёрный, полн. компл., возм.
обмен т. 0676110776, (061)2207778

●

●

Kia СEED SW 2013 г. в., 1. 6, мех5, коричневый.,
94 тыс, км, не бита, не крашена, полн. компл.,
возм. обмен т. 0676110776, (061)2207778

●

●

Lexus GX, 2005 г/в; 190 тыс. км, 4, 7 авт., газ/

Toyota Land Cruiser 200 2012 г. в., 4, 5tdi , серебр. мет., 86 тыс. км, полная компл., возм.
обмен т. (061)2207778, 0676110776
Toyota Rav 4; 2005 г/в; 2, автомат, бензин, 192
тыс. км, бронзовый металлик, климат-контроль,
возможен обмен и кредит т. 0502869684,
0676123946

Ä Тентовая ПВХ ткань. Испания. Плот-

ность 650 г/м2. Опт и розница от 1 пм.
Любой цвет. Бесплатная доставка! Изготовление высококачественных тентов
на зерновозы, самосвалы, грузовики.
Срок службы 7-10 лет. Всего за 140
грн/м2. Звоните т. 0504000383

ПРОДАМ
●

●

Продам дачу – пгт. Славгород – на
меже Запорожской и Днепропетровской
областей, экологически чистый район,
капитальный 2-х этажный дом, участок
6 соток, есть дополнительный участок – 9
соток т. 0663384713

Официальный дилер турецкой Компании
«Kalde»в Украине OOO «Kalde-Vostok»
реализует мелким и крупным оптом продукцию турецкой фирмы: трубы полипропиленовые, фитинги, вентили, краны. Полный
ассортимент продукции, новинки. Доставка
по всей Украине т. 0636809889 Елена

Продам дачу в с. Отрадное, 6. 8 соток,
вода, свет. НЕДОРОГО т. 0679745985

●

Продам дом, г. Пологи, ул. Ватутина,
20, 196м2 – общая, 115м2 – жилая. НЕДОРОГО т. 0634220630, 0677413993

Ä Прод.

житловий газифікований будинок,
Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Сулятичі.
40 сотихземельна ділянка. Стайня, стодола,
сад. Ціна договірна т. 0985864708

Ä Продам дом с удобствами, 12 км от Бердянска,

Запорожская обл., Бердянский р-н, с. Новопетровка, газифицирован, летняя кухня, хоз.
постройки, гараж, 0, 25 га приват. земли, сад,
виноград, от моря 300 м, без посредников т.
0507639111

●

Продажа отопительной техники со склада (котлы, колонки, водонагреватели и т.
д. проэкт, монтаж, сервис т. (061)2707957

● Срочно продам микроавтобус «Дельфин» т.
0731657531
Ä Запчасти для грузовых машин УРАЛ,

ные. Размеры от 1, 1х1, 3 до 3, 6х1, 6. В
пр-ве используем высококач. металл и немецкие комплектующие
(рессоры, защелки,
замки). Гарантия 18 мес. У нас дешевле,
завод-изготовитель
т.
0689554802,
0503098085, 0939554802

каторные ИН18 от 150гр/шт, ИН16(-14, – 12,
– 8). Контакторы ТКС, ТКД, КМ, ДМР, ТКТ. Реле
КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Вакуумные конденсаторы
КП1-4, КП1-8, КП1-12. Куп. дорого как изделия, металлом не занимаемся т. 0979902807

●

Седан; Opel; Vectra C;2008 г. в. Серебряный; 0 л.; 117 тыс. км 258 940 грн т.
0677589158

Ä Прицепы автомобильные ТМ «Лев», 1-2х ост-

Ä Куплю радиолампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 6п, инди-

Продам 3-х комнатную квартиру
по ул. Кремлевской, Правый Берег т.
0663414480

ПРОДАМ

●

Мотордеталь, Кострома,
гильза, поршень, кольца, палец, к-кты прокладок, вкладыши, рти. Оригинальные з/ч
КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, МАЗ, ЮМЗ. Ремонт двигателей, узлов, агрегатов автотракт. техники
отеч/имп. пр-ва т. 0675702202, 0507190073,
74

(уголок, швеллер, труба, лист, двутавр).
Дорого т. 0676101522

●

Куплю б/у холодильник, стиральную
машинку т. 0676134554

т.

Ä Куплю прокат металлический б/у

ПРОДАМ

Куплю ТВ импортный. В любом состоянии т.
(061)7087007

●
●

Куплю фризер. Фризер для мороженого т. 0663393634

Сдам свою двухкомнатную квартиру. Центр т.
0661464243
Сдам склад в Центре. Отличные
подъездные пути, отдельный вход, без
отопления, минимум коммуникаций, 220
м2 т. 06679139156, 0999848360

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ
●

●

●

СНИМУ
●

●

кВт. под заказ. Доставка. tor-trans. com. ua т.
(057)7595006

Ä Стабилизаторы напряжения укр. пр-ва. Про-

фес. комплексная защита техники от проблем
в электросети. Гарантия-3года. Адаптация под
вашу электросеть! Лучшее соотношение ценакачество! Б/п доставка. Подробно на сайте:
stabilizator.
dp.
ua
т.
0674928371,
0501011184

●

Куплю офис в центре Запорожья от
120 кв. м т. 0676111480

●

ПРОМЗОНА
КУПЛЮ
Продам холодильники «Bosch», «Liebherr»,
печи, стиральные машинки автомат, телевизоры,
кофеаппараты, б/у Германии т. 0995560921

ЗНАКОМСТВА
Ä Гражданин

США,
устроенный,
добрый, 45 лет, 176 см, стройный,
бывший киевлянин желает познакомиться для создания семьи с девушкой
до 38 лет, без детей или с одним ребёнком и желающая иметь детей. Пишите
мне на е-mail: rogiki@yahoo. com

Ä Познайомлюсь

з дівчиною. Для строрення
сім»ї, з дівчиною 18-29 років, високою 175-

●

Куплю деревянные европоддоны, б/у. Дорого
т. 0936255003

Ä Дорого

закупаем лом цветных и
черных металлов в любом виде. Форма
оплаты любая. Возможен демонтаж,
порезка, погрузка, самовывоз(Акт №
19/16 от 23. 06. 2016г. Акт № 18-16 от
23. 06. 2016г. Дн. ОДА) т. 0968000306

Ä Дорого куплю лом черных и цветных

металлов. Демонтаж металлоконструкций, порезка, погрузка, самовывоз(лиц.
№ АЕ 292576, № АЕ 292581 выд. МППУ
от 06. 05. 14) т. 0676101522

Теплицы. Расчет, изготовление, монтаж т.
0684857268

Ä Тороидальные трансформаторы от 10 Вт до 40

Квартиру т. 0678531643

КУПЛЮ

Ä Поршневая группа

BMW 523i Business Line 2007 г. в., 2, 5 , Tiptronic,
чёрный мет., 165 тыс. км, кожа беж, полн.
компл., отл. сост., возм. обмен т. 0676110776,
(061)2207778

6

Volkswagen Passat B5, 2002 г., 2, 8 мех., серебро, 229 тыс. км, климат-контроль, возможен
обмен т. 0676110776, (061)2207778

КАМАЗ, ЗИЛ. Новые, с хранения, с разборки. Ремонт, обменный фонд. Работаем
по всей Украине. kord2003. prom. ua т.
0660995517

ПРОДАМ
●

●

●

ОКНА. ДВЕРИ.
●

Двери металлические, решетки, ворота, заборы
и др т. (061)2710248, 0994584716

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАМ
●

Официальный дилер турецкой Компании «Kalde»в Украине OOO «KaldeVostok» реализует мелким и крупным
оптом продукцию турецкой фирмы: трубы
полипропиленовые, фитинги, вентили,
краны. Полный ассортимент продукции,
новинки. Доставка по всей Украине т.
0636809889 Елена
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●

Натяжные потолки под люой бюджет т.
0684857268

●

Бетон, бут, отсев, песок, перегной, землю, щебень, шлак. Вывоз мусора. Экскаватор. Гидромолот , каток т. (061)2203638, 0676145679

●

Навесы из поликарбоната т. 0684857268,
0676138300, 0500271118

●

Ремонт и гарантийное обслуживание:
холодильников, холодильного оборудования, кондиционеров, стиральных
машин
автомат,
водонагревателей,
посудомоек, СВЧ-печей. Оплата по
наличному и безналичному расчету т.
(061)2707263, 0676134554, (0612)954023

●

●

сайтов

т.

Таблички на дом т. 0684857268, 0676138300,
0500271118

наж, термообертывание. Гарантированный
результат. Выезд на дом. Св-во 0061 т.
0990985388, 0679849274

●

Куплю бывшие в употреблении европоддоны. Дорого т. 0936255003

ЮРИДИЧЕСКИЕ

ТОВАРЫ ДЛЯ С/Х

●

●

Польша. Трудоустройство: Упаковщики, тепличники , горничная, пекарня
, строители, сварщики, мебельщики , др.
З/п от 15000 грн . Визы Л. АЕ №4609209,
т. 097-0203905, 050-4540753

Шенгенские Визы в Европу( бизнес
виза, мультивиза, робочая виза). Консультации т. 0684888004

●

Продам поросят породы вьетнамская
вислобрюхая. 1, 5 мес. Тел:068 881 69
13, 099 324 49 34

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Продам: малина-ягода – спичечная коробка.
Лекарства Амаранта – лечит 100 болезней т.
0975442579

●

●

Польша. Трудоустройство: Упаковщики, тепличники , горничная, пекарня,
строители, сварщики, мебельщики , др.
З/п от 15000 грн . Визы Л. АЕ №4609209,
т. 0970203905, 0504540753

Все для утепления по супер ценам!
Звоните и сравните т. 0501321965, т.
0684045566

Ä ОВС-25;

ЗМ-60А; Петкус; УПС-8; СУПН-8;
КПС-4. 2; ПЛН-3. 5-5. 3, Бочка 11 куб. м; СЗ,
СЗТ-3. 6-5. 4, СЗС-2. 1; БДТ-2. 4-3-7, БДВП-4.
2-6. 3; АГ-2. 4; УДА-3; Т-16; ПТС-4. Котки;
КаМАЗ-5320 + прицеп; 2ПТС9; ЛГД-10; ТОДАК
сеялка. Чизель. Сцепка борон т. 0672543456,
0936278607

●

Двери
металлические,
решетки,
ворота, заборы и другое. Недорого т.
(061)7080129, 0637059268, 0666976085

●

Работа по трудовой Москва. Бесплатное
питание, проживание, трудоустройство
:Каменщики , арматурщики , кровельщики, штукатуры, монтажники, з/п =20
000 гр. Л. АЕ №4609209, т. 097-0203905,
050-4540753

●

Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Пенсионерам скидка т. (061)2207678,
7013307, 0672848720

Ä ДОЙЦ

ХТЗ. Кап. ремонт двигуна DEUTZ,
паливної апаратури. Терміновий виїзд у господарство
спеціаліста
00:24.
Гарантія+консультація. В наявності всі запчастини (нові/реставрація). Продам двигун ДОЙЦ
після
кап. ремонту або куплю б/в т.
0968602339, 0996834748

продвижение

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ.
● Антицеллюлитный массаж, лимфодре-

КУПЛЮ

●

Создание и
0667873684

●

Ремонт
телевизоров,
профессионально, гарантия, загородный выезд киевстар 0980776654, Лайф 0734313153

Ä Продаем надежные инкубаторы украинского

производства для всех видов яиц от 42 – 3000
шт, ручные, механические, автоматические.
Гарантия 1 год, цена от 380 грн до 31400 грн,
доставка по всей Украине. Звоните
т.
0975618474, 0634200870, inkubator. biz. ua

●

Серьезный доход для женщин т. 0676128754,
2128404

●

Требуется водители категории «Е» с о/р на иномарках т. 0676171319, 0507583003

●

Требуется помощник руководителя/секретарь,
менеджер по рекламе, автослесарь(пенсионер)
т. (061)7011110, 0676110350, 0504518582

●

Требуется приемщица техники в мастерскую т.
(061)2123188, 0972123188

Ä Продам насіння кукурудзи української селекції.

●

Требуются в масло цех разнорабочие
мужчины, з/п от 5000 грн т. 0963373110,
0668111972

ФАО 230-310: Оржица, Яровец, Любава,
Дніпровський 257св, Солонянский. Продаж від
одного мішка. Ціна: на 1га-80000 насінин450грн. Пакет документів. Полтавська обл, м.
Карлівка т. 0506344670, 0688926201

Ä С/г техніка (Польща): косарки роторні, гребки,

оприскувачі навісні/причіпні, плуги, культиватори, дискові борони, фрези, міжрядні культиватори,
картоплесаджалки/копалки,
розсіювачі мін. добрив, інше. Комплектуючі,
з/ч т. 0667845959, 0673908739, 0638204060

Ä Сажалки,

почвофрезы, бороны, плуги, косилки, грабли. Запчасти на тракторы и мотоблоки. Кормоизмельчители. Доставка. Сайт:
agrokram. com т. 0980465090, 0990465090

Ä Техника от производителя! Производим:сеялку

СУПН, УПС, культиватор КРН-5. 6, КГШ-4,
диск. борону АГ-2. 1; 2. 4; 2. 7; 3. 0, глубокорых. ГР-1, 8(2, 5)-новые. После кап. рем.
«Тодак-8», СЗ-3. 6(5. 4), опрыск. ОП, жатка
кукур. КМС-6(8), другое
т. 0677801439,
0990556745

●

●
Еврозабор и тротуарная плитка. Изготовление, продажа, установка т. 0973602462,
0634913360

●
●

КРОВЕЛЬНЫЕ, ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ, и
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ любой сложности.
Продажа материалов: МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
ПВХ МЕМБРАНА и т. д. ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ, УТЕПЛИТЕЛИ, ПЛЕНКИ С
Вами работают только профессионалы!
т. (061)2227150, 0503418756, 0676141147
www. leon. zp. ua АЕ №182382

Ремонт холодильников на дому, все районы, гарантия т. (061)2705040, 654051, 2716750

●

Ремонт холодильников, стиральных
машин т. (061)2202855, 0667102450

●

Сборка, разборка, ремонт корпусной мебели
т. 0675559898, 0505559898, 0735559898

●

руководителю отдела нужен помощник т.
0632387027

Ä Разнорабочие и

трубопроводчки, ремонт и
монтаж нефтяных платформ. Работа с выездом
т. 0973331920, 093 0558895, 0994874071 .
*Примітка

●

Квалифицированный подбор отопительной техники. Проэкт. Монтаж. Сервис
т. (061)2707957

Ä Трактор саморобній Т-40 Блокіровка. Реверс.

●

Кровельные работы любой сложности!
Недорого т. 0503419147

Понижена передача, Вал відбору потужності,
Кабіна. Можливість навісного обладнання. З
документам1996. РАЗОМ З ДОДАТКОВИМ ОБЛАЛНАННЯМ: причіп самоскид, косілка, плуг
двокорпусний, волокуша, культиватор т.
0633612116

САД. ОГОРОД.

●

Натяжные потолки (Франция, Германия, Бельгия). Расчет, монтаж, гарантия т. 0684857268

●

Профнастил. Калитки, ворота, заборы т.
0973602462, 0634913360

Ä РЕМОНТ котлов, колонок, водонагревателей.
Запчасти. ТО. Гарантия. Монтаж систем отопления и водоснабжения, теплые полы. Квалифицированный подбор отопительного оборудования, пусконаладка и балансировка
систем отопления. ПРОЕКТ. МОНТАЖ. СЕРВИС
т. 0504845510, 0938278637

Ä Ремонт автоматических

стиральных машин,
бытовых холодильников, газовых плит, колонок и котлов, посудомоечных, телевизоров,
водонагревателей на дому с гарантией от 6
месяцев т. 0954149666, 0974690303

БЫТОВЫЕ
●

●

Сантехник:
0673690728

●

Токарные, фрезерные, зуборезные работы.
Сварка т. 0662966208

●

Антенны спутниковые,
ремонт,
установка. Звоните по телефону: (061)2203317

УСЛУГИ
РЕМОНТНЫЕ
●

Требуются ремонтники деревянных
поддонов т. 0936255003

быстро

и

качественно

т.

Установка водонагревателей, стиральных
и посудомоечных машин, сантехники т.
(061)2707957

Ä В м. Київ на роботу в склад ковбасних виробів

потрібні ч/ж від 18 років, з/п 8900 грн,
щоденні
виплати,
харчування,
вахта.
Іногороднім гуртожиток. З посередниками не
працюємо т. 0992477781, 0985686758
*Примітка

ÄВ

м. Київ на роботу в теплиці потрібні
відповідальні ж/ч віком від 18 р., вахта 15/15,
30/15. З/п 460 грн щоденно, гарні умови для
іногородніх, житло, харчування т. 0636098491,
0687337439, 0660018569 *Примітка

Ä Маляр-пескоструйщик с опытом работы, ра-

●

Установка газовых котлов, колонок,
печек т. (061)2707957

●

Циклевка качественно
0672382527

●

Электрик, Все виды услуг т. 0996264986,
0966353055

т.

(061)2142436,

ТРАНСПОРТНЫЕ

Ä

бочие на изготовление и установку лесов на
кораблях с опытом и без. Почасовая оплата.
Командировка т. 0973331920, 0930558895,
0994874071 *Примітка
На работу в г. Киев требуются уборщики
и уборщицы. Удобный график работы,
спецодежда. Жильем обеспечиваем,
оплачиваем проезд до г. Киева. Зарплата
4000-5000 грн. Приглашаем людей из
любого региона Украины т. 0689838536,
0992189656, Алена *Примітка

Ä На

Ремонт МВ спутник. антенны т. (061)2708190

роботу в теплиці в м. Київ потрібні
відповідальні ж/ч віком від 18 р., вахта 15/15,
30/15. З/п від 8500 грн за вахту. Щоденно.
Гарні умови для іногородніх, житло, харчування, спец. одяг т. 0667565136, 0686973872
*Примітка

Ä Німецька

●

будівельна компанія запрошує
будівельників на оздоблювіальні роботи до
Німеччини заробітна платня від 1200 євро.
Різноробочі до Польщі, Німеччини. ТОВ
«Європейський Холдинг», вул. Ілїнська, 12,
оф. 314 КиївЛіц. МСПУ АВ № 585042 Ліц. МСПУ
АВ № 585042 т. 0672326904, 0637913308
*Примітка

Антенны спутниковые. установка, ремонт, прошивка т. (061)2207616

Ä Офиц. работа в Европе для специалистов и

●

Ассенизатор, выкачка ям т.0671401790,
0505636260

●
●

Ремонт ТВ срочно т. (061)2201884, 0950405102,
0973180846

●

Ремонт ТВ т. (061)7013380, 0961772488

Выкачиваем сливные ямы и стоки. Звоните по тел.: 0961908004, 0506963336

ФИНАНСОВЫЕ
Ä Дам деньги в долг т. 0682078962, 0992855040
Геннадий. Не являемся банковским учреждением

ТУРИЗМ

разнорабочих. (Польша, Латвия, Чехия, Финляндия, др). Проживание б/п. З/П 1400052000гр. Оформление виз. Образование за
рубежом. Л. АЕ637118, ГСЗ, 16. 03. 15, www.
befind. com. ua т. 0979391431, 0662731011,
0937901491 *Примітка

Ä Работа: Европа, Скандинавия, США, Канада,

Израиль. Все рабочие вакансии. Контракты
6/12 мес, право продления. Проезд, оформление всех официальных и легальных док-тов
на выезд, в т. ч. 50% в кредит за счет работодателейл. АВ519114 МТСП 28. 05. 10 т.
0638652161 *Примітка

Ä Регион. дистрибьютор франц. ароматов Fleur

parfum по реально продаваемым укр. ценам.
Высокий заработок, своб. график, коллекция
из 75 видов ж/м запахов. Полная/частичная
занятость для энергичных, инициативных и
профессионалов т. 0990140026; 0989489508
*Примітка

Ä Строители, фасадчики, арматурщики, бетон●

щики, каменщики, разнорабочик, з/п от 20000
грн. Командировка. Работа с выездом т.
0973331920,
0930558895,
0994874071
*Примітка

Сливная яма 899грн. Водопровод, канализация
т. 0989198241, 0666539391, 0938555665

Ä Судостроение, судоремонт требуются

●

Памятники недорого, ограды, плитка т.
(061)2709720, 0975047463, 0502229752

●

судосборщики, сварщики, трубопроводчики, зачистники, слесарь-ремонтник. З/п от 25000 грн.
Командировка т. 0973331920, 0930558895,
0994874071 *Примітка

Памятники. Гранит. Мозаика. Бетон, ул. Макаренко 3 т. (061)2868723, 0677497456

Ä У м. Київ потрібні ч /ж на фасування-упаковку

РИТУАЛЬНЫЕ
●

Ремонт ТВ, LCD, мониторов. Хортицкий
район. П. Берег т. (061)2208513, 0673928973

●

Памятники. Недорого. Скидки. Благоустройство захоронений т. 0668633258,
0982133142, 0631465951

РЕКЛАМНЫЕ
●

●
●

Наружная реклама. Световая (не световая) т.
0676138300, 0500271118, 0684857268

Прием строчных объявлений и блочной
рекламы в газету «Рынок плюс» т.
(061)2894828
Радио-реклама в супермаркетах: «Сильпо»,
«Варус», «Аврора», «City Mall» – сметы
от 700 грн, реклама работает при любых
условиях т. 0663384713, (061)2894828

●
●

Ремонт газовых котлов, колонок, водонагревателей. Запчасти. Гарантия т. (061)2707957

Реклама в прессе всей Украины:
от строчного объявления до блочной
рекламы т. 0663384713

РАБОТА
●

●

Активный помощник. Офис. График 5/2. Доход
до 8000грн т. 0992586674, 0973635078

На деревоообробний завод , Європейського
класу потрібні водії категорії Е з досвідом
роботи, машини Ман і Іveco, з/п від 24000
т. 0993732342, 0986402986

●

На постоянную работу в Шевченковском районе требуется квалифицированный токарь. З/п 6000грн т. 0953419394,
0673419394

одноразового посуду. Вахта 15/15; 30/15. З/п
від-440 грн. за зміну щоденно. Для іногородніх
гарні умови: харчування, житло, спец. одяг т.
0636098552,
0688197275,
0954909254
*Примітка

Ä Фасувальники одягу на секонд-хенд, робота

в м. Київ, ч/ж від 18 років, з/п від 4700 грн за
тиждень, вахта 15/15, 20/10, робочий день з
8. 00 до 17 год, житлом забезпечуємо т.
0992530892, 0989399439 *Примітка

ИЩУ
●

Профессиональная швея-надомница,
стаж более 30 лет. т. (063)5290873,
(050)1327317, (096)3970904. Таисия

●

Повар, работник на кухню. Столовая. Правый Берег т. 0972607447,
0503419753
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