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Нерухомість

 ЗДАМ У НАЙМ

• Кімн. окрема в житл. будинку в 
с.Успенка, одинокій жінці або сім’ї, 
на довг. строк. Тел.0-98-858-55-83.
• Криничне с., Кременчуцький 
р-н, зем. ділянка 25 сот. виораної 
землі, під бджолярство, гречку, та 
інше, сільське дворище, розгля-
ну варіанти, на тривалий термін. 
Тел.0-96-399-54-24.
• Флигель, конечн. 16 маршрута, 
со всемиудобствами, стир. маши-
на, холод., ТВ, для пары без детей, 
на длит. срок. Тел.0-96-675-08-02

 Крюків-Раківка

• 2-комн. кв. в р-не Крюковско-
го карьера, част. меблирован., ТВ, 
холодильник, автономное отопле-
ние, отдельный выход, на длит. 
срок, 3000+ свет+ послед. мес. 
Тел.0-97-268-15-19.

 Молодіжний

• 1-комн. кв., Г.Сталинграда, 5/9 
эт. блоч. дома, без мебели, метал. 
дверь, пл/окна, счётчики, рядом 
остановка, на длит. срок, 3500грн. 
с коммунальными услугами и све-
том. Тел.0-97-865-74-84.
• 1-комн. кв., ост.С.Армии, ме-
блированная, 3 эт., на длит. срок. 
Тел.0-97-299-20-89.
• М/с на Молодёжном (Та-
раса Бульбы, д.12), 3 эт., 18 
кв.м, на длит. срок, недорого. 
Тел.0-98-637-37-59.
• М/с на Молодёжном, 18 кв.м, на 
длит. срок, после ремонта, без ме-
бели, гор. вода, кладовка, помес. 
опл. Тел.0-67-973-91-05.

Нагірна частина

• 1-комн. кв., р-н McDonald’s, 5/5 
эт., бойлер, стир.машина, Wi-Fi ро-
утер, диван, счётчики на газ, воду, 
на длит. срок. Тел.0-98-780-40-45.
• 2-комн. кв., автопарк, в нов. 
доме, нов.ремонт, вся ме-
бель, ТВ, холод., 2кондиц., стир.
маш., бойлер, интернет, на длит. 
срок, без домаш.животных. 
Тел.0-67-804-65-25.
• Дом для 2 девушек, р-н водо-
канала, хорошие условия, мебель, 
ТВ, Wi-Fi, проживание без хозяй-

ки, на длит. срок., 1500грн./чел. 
Тел.0-97-738-30-46.
• М/с на Гвардійській, 21кв.м, кух-
ня на 3 кімнати, частково мебльо-
вана, на трив. термін, 2000грн. + 
ел.енергія. Тел.0-97-261-71-63, 
0-67-602-88-45.

 Центр

• 1/2 дома в центре, по 
ул.Леонова, 57кв.м, все удобства, 
отдельный заезд д/авто. Тел.0-67-
757-58-61, 0-50-525-58-56.
• 1/2 дома в центре, по 
ул.Леонова, 58кв.м, 4 комнаты, все 
удобства, двор 3сот., отдельный 
заезд д/авто или продам. Тел.0-67-
757-58-61, 0-50-525-58-56.
• 3-кімн. кв. в центрі, на довгий 
строк. Тел.0-98-261-83-45.
• М/с в центрі, 16 кв.м, з усіма 
зручностями, горяча вода, 1 по-
верх, в р-ні центрального ринку, 
на тривалий термін, 3000 грн/міс. 
Тел.0-66-222-01-77.

 НАЙМУ

• Флигель, летнюю кухню с печ-
ным отопл., в черте города, на 
длит. срок, возм. с послед. выку-
пом. Тел.0-97-677-60-35.

 ПРОДАМ

• 1 эт., р-н 1 гор. больницы, 42,5 
кв.м, автоном. отопл., газ, свет, 

ванная, вода, приусадебный уч-к, 
гараж. Тел.0-97-892-32-71.
• Квартира по бул. Пушкина, д. 10, 
в идеал. сост., мебель на 10000, 
новый ремонт, 33000. Тел.0-96-
099-43-33, 0-96-307-00-24.

 3-КІМНАТНІ

• 3/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, 
ост.Афины, чеш. проект, утеплена, 
не угловая, комнаты раздельные, 
м/пл.окна, замен. трубы, мет.вход.
дверь, 26500. Тел.0-68-211-49-22.

Крюків-Раківка

• 3/5 эт., Раковка, чешский проект, 
два балкона. Тел.0-97-268-15-19.

Нагірна частина

• 3/9 эт. блоч. дома, на Г.Бреста, 
66 кв.м, жилое состояние. Тел. 
0-98-094-10-75
• 4/5 эт. пан. дома, ул. Мира, 
д.27, без ремонта, 48 кв.м, 
счётчики, большой балкон 8м. 
Тел.0-68-543-35-82.

Центр

• 5/5 эт., центр, 132 кв.м, пар-
ковая зона, на берегу р. Днепр. 
Тел.0-67-754-11-64.

 2-КІМНАТНІ

• 5/5 эт., 3 Занасыпь, ул. Мичу-
рина, 41 кв.м, переплан., комн. 
разд., ремонт, кодиц., бойлер, или 
обмен на 1-2-комн. кв. в нагор. 
части + допл.Тел.0-98-708-26-04, 
0-67-376-04-11.

Крюків-Раківка

• 1/1 эт., р-н Крюковского карьера, 
отд. вход, автоном. отопление, не-
дорого. Тел.0-97-268-15-19.
• 3/5 эт., Раковка, 46 кв.м, кух-
ня 7 кв.м, комнаты раздельные. 
Тел.0-98-094-10-75.

Нагірна частина

• 5/5 эт. кирп. дома, ост. Аптека, 5 
мин. до ост., м/пласт. окна, счётчи-
ки на воду, газ, колонка, комн. на 
обе стороны, 48/30/6кв.м, косм. ре-
монт, 18499. Тел.0-67-819-22-92.

 1-КІМНАТНІ

Молодіжний

• 8/9 эт. блоч. дома, 
ост.Г.Сталинграда, 38/17/8 кв.м, 
счётчики на воду, газ, м/пл. окна, 
поменяны межкомнатные две-
ри, сантехника нерж., не угловая, 
15999. Тел.0-67-819-22-92.

 БУДИНКИ

• Бабичёвка с., Глобинский р-н, 
усадьба огорожена, рядом трасса, 
дом 45кв.м, водян.отопл., 32 сот.
приват., много насаждений, сква-
жина, л/кухня, гараж, вход.погреб, 
хоз. постр. Тел.0-67-190-12-79 зв. 
после 19.00.
• Бабичівка с., будинок 
газифікований, господ. будівлі. 
Тел.0-96-648-79-48.
• Броварки с., будинок цегл., газ, 
3-кімн., л/кухня, погріб, колодязь, 
2 гаражі з оглядовою ямою, госп. 
будівлі для худоби/птиці, зем. 
ділянка 0,15га чорнозем, садок, 
100000 грн. Тел. 095-396-39-64
• Воскобійники с., 10 км від Кре-
менчука, будинок 78,2 кв.м, л/кух-
ня, 2 сараї, поряд траса, ліс, 18000. 
Тел.0-97-831-33-75.
• Глобине м., вул.Привокзальна, 
5/2, будинок 59 кв.м, 3 кімнати, 
газ, вода, ділянка 9 сот., за-
гальна 17, поряд ставок, шко-
ла, д/садок. Тел.0-98-020-05-24, 
0-66-943-34-84.
• Гориславцы с., 15км от горо-
да, 2 дома на уч-ке по 50кв.м 
каждый, центр села, 36 сот., все 
удобства в доме, или обмен на кв-
ру в городе. Тел.0-96-099-15-40, 
0-68-743-02-34.
• Дериёвка с., Онуфриевский р-н, 
ул.Озёрная, недостр. дом 8х12м, 
крыша оцинковка, колодец, погреб, 

сад, 30сот., рядом озеро, сосновый 
лес, р.Днепр, участок 30 сот. Тел.0-
97-523-82-40, 0-97-592-02-19.
• Деріївка с., вул.Скорипіна, буди-
нок 6х10м, госп. будівлі, коло-
дязь, сад, ділянка 25 сот., поряд 
зуп. автобуса, заправки, олійниця, 
млин. Тел.0-97-523-82-40, 
0-97-592-02-19.
• Дмитровка с., дом 2 эт. белый 
кирп., м/пласт. окна, утеплён, все 
удобства, 15 сот., хоз. постр., рядом 
р. Псёл, остановка автоб., недорого. 
Тел.0-67-532-23-39.
• Дмитровка с., дом 2 эт., из бе-
лого кирп., фундам.блоки, плиты 
перекрыт., 2-скат.крыша, дом 
утепл., все удобства, хоз.постр., 15 
сот., рядом Псёл, ост., недорого. 
Тел.0-67-532-23-39.
• Запсёлье с., дом кирп., 
хозблок кирп., 180000грн* 
Тел.0-68-489-13-47.
• Каменные Потоки, дом 48 кв.м, 
газ + печное отопление, мансар-
да, сарай, 2 погреба, 0,23 га, 5000. 
Тел.0-97-400-11-68.
• Конечной 16 маршрута р-н, дом 
2006 г/п, 2эт.+ мансарда+ подвал 
на весь дом, два жилых флигеля 
с удобствами, газ, свет 380V, гор.
вода, сад, 20сот., гараж 5х15 выс. 
3м. Тел.0-96-675-08-02.
• Конечной 16маршрута р-н, дом 
2006 г/п, 2эт.+ мансарда+ подвал 
на весь дом, два жилых флигеля 
с удобствами, газ, свет 380V, гор.
вода, сад, 20сот., гараж 5х15 выс. 
3м. Тел.0-96-675-08-02.
• Крюков, дом кирп., 52кв.м, 3 
комн., газ, вода в доме, электр., 
л/кухня, гараж большой, 0,06га, 
скважина во дворе, хоз. постр., до-
кум. готовы. Тел.0-98-222-62-13.
• Лашки, дом 2 эт., 162 кв.м, жил. 
сост., участок 15 сот. приват. 
Тел.0-98-094-10-75.
• Леонова ул., 1/2 дома, 58кв.м, 4 
комнаты, все удобства, двор 3сот., 
отдельный въезд для авто. Тел.0-
50-525-58-56, 0-67-757-58-61.
• Леонова ул., полдома, 
10000.Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.
• М.Кахновка с., дом 8х12м, не-
законч. внутр. работы, сарай, 
забор, две колонки, 21 сот., или 
обмен на 1-комн. кв. + допл. 
Тел.0-67-776-27-58.

Здам приміщення під офіс в готелі 
«Дніпровські Зорі» від 12 до 25 кв.м. 
Повністю обладнані місця для перука-
ря, манікюру-педикюру, косметолога, 
масажиста. 
Т. 050-812-96-52, 097-973-51-00

Здам в оренду або продам 
кафе «Старий Томас», 
Раківка, наб. Лейтенанта 
Дніпрова, 115. Т. 050-346-
91-25

Здам в оренду приміщення кафе 
100 кв.м (кухня 20 кв.м, зал 80 
кв.м) по вул. В. Пугачева, 6.
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

Здам в оренду офісне приміщення
 17-30 кв. м (офісний центр 
«Каскад», вул. Вадима Пугачова, 
6): ремонт,кондиціонер, інтернет, 
цілодобова охорона, парковка.
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

Здам в оренду офіс 19 кв.м та 
приміщення під швейний цех 80 + 
160 кв.м - третій поверх, р-он во-
доканал, колишня швейна ф-ка 
«Дніпрянка». Т. 097-495-19-28

Здається приміщення в оренду р-н 
центрального ринку під перукар-
ню, офіс, майстерню і т.п., заг. 
площа 20 кв.м та 15 кв.м. Т. 098-
475-22-11, 098-971-83-34

Продам або поміняю:
1. Виробничі приміщення під будь-який 
бізнес, можливо швацький цех, 230 кв.м 
по 350/кв.м
2. офісні приміщення 100 і 200 кв.м 
за ціною 450/кв.м, роздивлюсь всі 
пропозиції, р-н Водоканал, колишня ф-ка 
“Дніпрянка”. Тел. 097-495-19-28

Продам СТО (бокс, гараж 
окремий), р-н танка. 
30 000. Т. 096-099-43-33, 
096-307-00-24
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• Максимівка с., будинок 70 
кв.м, газ, вода, 40 соток прива-
тизов., сарай, гараж, підвал, сад. 
Тел.0-66-411-05-37.
• Максимівка с., будинок невели-
кий, в житл. стані, котел під дрова, 
госп. будівлі, гараж, 33 сот. при-
ват., в 500м від Кременчуцького 
водосхов. Тел.0-68-540-29-16.
• Максимовка с., дом 148кв.м, 
2 эт., хоз. постр., вода, канализ., 
сад, огород, гараж, уч-к 0,22га, на 
берегу Кременчуг. водохранил., 
или обмен на 1-комн.кв.+ допл. 
Тел.0-98-762-44-48.
• Набережне с., Кременчуц. 
р-ну, будинок г/б обклад. плит-
кою, 53кв.м, газов. опалення, 
комб. скважина (станція), л/кухня, 
душ, госп. будівлі, теплиця, сад, 
56сот.приват., вихід до ставка. 
Тел.0-97-487-38-07.
• Недогарки с., 15 км от Кремен-
чуга, дом, с хоз. постр., уч-к более 
25 сот., 6000. Тел.0-97-018-66-59, 
0-97-018-66-58.
• Павлиш смт, будинок біла цегла 
7х10м, 4-кімн.+коридор+ванна, 
15сот., л/кухня, альтанка, всі 
зручності: вода хол/гар., туалет, 
кондиц., бойлер, опалення газове, 
плита з грубою (дровами), недоро-
го. Тел.0-96-535-47-59.
• Павлиш смт, два будинка по-
ряд, по15сот., будинок біл. цегла, 
зручності, 4-кімн.+коридор, ван-
на, туал., бойлер, кондиц., газ.
опалення, груба(дрова), другий 
будинок обклад. плиткою, без газу, 
7х10, плита+груба, сарай, погріб. 
Тел.0-96-535-47-59.
• Песчаное с., (начало села), дом 
60 кв.м, в хор. жилом сост., газов. 
и печное отопл., городской водо-
провод, 15 сот. Тел.0-97-166-13-76.
• Писарщина с., дом кирп., гараж с 
погребом, веранда, печное отопл., 
мет.будка 2х3м, сарай, колонка, ба-
дья д/воды, сад. Тел.0-67-813-79-
52, 0-66-620-28-98.
• Погребы с., дом г/б, облож. 
кирп., уч-к 15сот., газ, вода, 
интернет в доме, хоз. постр., 
л/кухня, гараж, погреб, ря-
дом ост., школа, ж/д сообщ., 
6000*Тел.0-67-198-89-75.

• Погребы с., дом с удобствами, 
5 комнат, пл/окна, гараж, хоз.по-
стройки, 12 сот., выход к реке, 
10000*. Тел.0-99-924-12-22.
• Подорожное с., до Светловод-
ска 5км, дом 53 кв.м, печн. отопл., 
жилая времянка с электрич. 
отопл., сарай, подвал, л/кухня, 
хоз. постр., 25 сот. приват., 4500. 
Тел.0-96-353-87-59.

• Попівка с., еко будинок, га-
раж, госп. будівлі, 50 сот., 
40км від Кременчука, 3800*. 
Тел.0-67-706-79-86.

• Потоки с., будинок 90 кв.м, біля 
р.Псел. Тел.0-67-437-83-94.
• Придніпрянське с., Кремен-
чуцький р-н, будинок 91 кв.м, 3 
кімнати, туалет, ванна, гар./хол. 
вода, газове опалення, сарай, 
теплиця, погріб, парники, 30000. 
Тел.0-68-163-80-61.
• Роево с., Кременчугский р-н, дом 
жил., 15 сот. огорода, сарай, хоз. 
постр., газифиц., вода в доме, нов. 
окна, двери. Тел.0-96-704-62-89.
• Садки с., дом, газов. ото-
пление, косм. ремонт, мебель, 
во дворе колодец(насос), хоз. 
постр., 9 сот. приват., или обмен. 
Тел.0-97-455-95-31.
• Садки с., дом, ост.Бригада, 
или обмен на кв-ру на Раковке. 
Тел.0-67-706-89-75.
• Успенка с., 15км от Кременчу-
га, 2 дома в одном дворе, 7х12, 
6х8, кирп., газиф., сарай, по-
греб, колодец, 43сот. приват., 
рядом Днепр, или обмен на кв-ру. 
Тел.0-96-571-44-35.
• Чечелеве с., Кременчуц. р-н, вул. 
Лесі Українки 1А, будинок 43 кв.м, 
6 сот. Тел.0-50-305-50-74.
• Шепелівка с., 10 км від 
м.Глобино, газове опалення, сква-
жина, літня кухня, сарай, город, 
двір асфальтов., всі документи 
готові, 2500. Тел.0-50-561-12-88.

 ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ 
ДІЛЯНКИ

• 3 Занасыпь, ул. Б.Хмельницкого, 
уч-к 16 сот., срочно, недорого. 
Тел.0-67-532-44-18.
• Бузкова вул., в р-ні Про-
стора, зем. ділянка 7 сот., під 

забудову,терміново, недорого. 
Тел.0-97-801-97-55.

• В.Терешківка с., зем. ділянка 15 
сот., в 6 км від Кременчука, госп. 
приміщення, колодязь, 7500*. 
Тел.0-67-706-79-86 Микола 
Миколайович

• Дормашевец кооп., дача. Тел.0-
97-261-04-90 Олег
• Кривуши с., Строитель 
кооп., дача 0,5 га, 6800 грн. 
Тел.0-97-291-03-91.
• Кривуши с., уч-к 13 сот. приват. 
Тел.0-98-094-10-75.
• Ландыш кооп., уч-к 4 сот., фрукт. 
деревья, виноград, домик-вагончик 
8 кв.м, скважина на участке, центр. 
полив, свет по улице, 6000 грн. 
Тел.0-98-206-75-92.
• Маламовка с., дача 6,5 сот ., дом 
2 эт. Тел.0-97-268-15-19.
• Маламовка с., кооп. Прогресс, 
уч-к 5 сот. приват., дом кирп., 
сарай, скважина, дом кирп. 2 эт. 
Тел.0-98-215-58-63.
• Маламовка с., уч-к 5 сот., кооп. 
Прогресс, дом кирп. 2 эт., са-
рай, скважина, канализ., погреб. 
Тел.0-98-215-58-63.

• Мрія кооп., р-н с. Ламаное 
и Манжелия, дача 6 сот., дом 
2 эт., с балконом, гараж, хоз. 
постройки, теплица, сад, ухо-
жена, ц/полив, рядом р. Псёл. 
Тел.0-68-094-85-80.

• Мрія кооп., р-н с. Чечелево, до-
мик, сарай, погреб, душ, колонка, 
ц/полив, деревья фрукт., 9 сот., 
транспорт: троллейбус, автобус, 
маршр. №9, Тел.0-50-994-60-48.
• Нагорное с., дом 2 эт. 10х6м, 
сарай 10х4м, 30 сот., теплица под 
стеклом 10х4м, 3-фазн. подключе-
ние, живопис. место, рядом пляж, 
лес, залив. Тел.0-96-319-07-98.
• Недогарки с., уч-к 40 сот. под за-
стройку, рядом Кременчугское во-
дохранилище. Тел.0-95-787-68-74, 
0-67-717-18-27.
• Песчаное с., центр, уч-к 10 сот. 
под застройку. Тел.0-67-717-18-27, 
0-95-787-68-74.
• Полёт кооп., уч-к 4 сот., рядом 
вода, лодка Казанка, выходр. Псёл, 
Днепр. Тел.0-97-892-32-71.

• Раковка, кооп. Металлург, дача 
4,5 сот., свет, вода, выход к р. 
Днепр. Тел.0-97-268-15-19.
• Реевка, уч-к 5 сот. приват., есть 
гараж. Тел.0-98-094-10-75.
• Романки с., дача 4 сот., дом 
6х5 м. Тел.0-96-681-86-61, 
0-97-113-97-11.
• Троянда кооп., дача 10 сот., дом 
110 кв.м 2 эт., с канализацией, 
встроенная сауна-баня, бассейн, 
частично сад, фрукт. дере-
вья,20000*. Тел.0-97-436-13-54.
• Чередники р-н, зем. ділянка 4,3 
сот. під забудову, поряд річка, па-
кет документів. Тел.0-67-197-75-86.
• Чечелево с., кооп. вагон завода, 
дача 10сот., дом 2-эт., два сарая, 
погреб, теплица, хол/гор. вода, 
ванная, туал. совм., печь+эл. котёл, 
рядом лес, озеро. Тел.0-98-882-78-
81, 0-96-950-71-27.
• Чечелево с., участок 0,15 га, на 
участке: цементный фундамент, 
колодец, домик металлический, 
45000грн. Тел.0-98-825-11-73.
• Чикаловка с., кооп. Родничок, 
уч-к 6,5сот., дом 8,4х6,5м, недо-
строен, без внутр. работ, веранда, 
погреб, возм. про. газ, в 5 мин. до 
р.Днепр, 4000. Тел.0-97-071-56-75.
• Ялинцы с., уч-к под застрой-
ку 0,22 га приват., тех. паспорт. 
Тел.0-67-990-44-76.

 КУПЛЮ

• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в 
любом сост., возм. не приват., с 
долгом. Тел. 098-696-18-23
• 1-2-кімн. кв., без ремонту або 
в будь-якому стані, з борга-
ми, терміново, дорого, для себе. 
Тел.0-67-537-41-82
• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н, 
але в межах міста, без ремон-
ту, в будь-якому стані, з боргами, 
терміново, дорого, для себе. Тел. 
0-96-194-16-88.

• 1-2-комн. кв. в любом сост., 
возм. с долгом, не приват., в на-
гор. части, на Молодёжном, до-
рого. Тел.0-68-354-26-35.

• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без 
ремонту, в будь-якому станi, з 
боргом, термiново, дорого. Тел. 
096-424-91-96

• 2-3-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, в 
будь-якому станi, термiново, доро-
го. Тел. 098-696-18-23
• 2-кiмн. кв., в будь-якому р-нi, в 
будь-якому станi, термiново, доро-
го. Тел. 096-424-91-96
• 3-4-кімн. кв., будь-який рай-
он, у будь-якому стані, з бор-
гом, терміново, дорого. Тел. 
098-696-18-23
• Гост., без ремонта, в любом р-не, 
в любом сост., для семьи, дорого. 
Тел. 096-424-91-96
• Дом в городе, в любом р-не, с 
удобствами и без, для семьи, доро-
го. Тел.098-696-18-23
• М/с будь-який р-н, терміново. 
Тел. 096-424-91-96
• Участок в городе возм. без ком-
муникаций под застройку дорого. 
Тел. 096-424-91-96
• Часть дома в городе Кре-
менчуге, возможно без ремон-
та, в любом состоянии, дорого. 
Тел.098-696-18-23

 МІНЯЮ

• 1/2 дома = 2-комн.кв., вар-ты. 
По ул.Леонова, 1/2 дома 58кв.м, 4 
комнаты, все удобства, двор 3сот., 
отдельный заезд д/авто. Тел.0-67-
757-58-61, 0-50-525-58-56.
• Дом = 1-2-комн. кв., с ремонтом, 
р-н автопарк, водоканал. Песчаное 
с., дом 56кв.м, со всеми удоб-
ствами, газ, вода, колонка, сану-
зел, сарай, л/кухня, баня, 15 сот. 
Тел.0-97-445-02-16.

 МІЖМІСЬКИЙ ОБМІН

• Кременчуцький р-н, в 20 км від 
Кременчука, 2-кімн. квартира, 
з усіма зручностями, присадиб-
на ділянка на малосімейку в м. 
Кременчуці. Тел.0-95-463-93-44.

Авто-мототехніка
 Автомобілі

• Audi-200, 1987 г/в, в раб. сост., 
2900. Тел.0-67-182-64-60.

• Kia Sorento, 2008 г/в, дизель 2,5, 
вложений не требует, в отл. сост., 
гаражное хранение, не бита, не 
крашена, 9500. Тел.0-98-026-51-87.

• Nissan Qashqai 1.6MT XE, 
2013р/в, дв.1, 6 бензин, 5-КПП, 
передній привід, кросовер, сірий, 
гараж. зберіг., 100% оригін. пробіг, 
рідна фарба, кондиц., протиту-
ман. сталеві та легкоспл диски, 
літня/зимова гума, підігрів сидінь, 
ц/з, сигналіз., підсилювач кер-
ма, ел. склопід., тонування скла, 
405000грн. Тел. 067-530-93-80

• ГАЗ-3307, будка, на газу (про-
пан), в хор. сост., нов. АКБ, кабина, 
установка.Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.

• ЛИАЗ бортовой в хор. сост., нов. 
АКБ, резина, тент. Тел.0-96-099-43-
33, 0-96-307-00-24.

 Гаражі

• Ж/б (бетонный) без места, сроч-
но, недорого. Тел.0-67-213-10-25.

• Ж/б в кооп. Луговой, 6х4 м, 
2-эт., оборудован, подвал, крыша 
перекрыта еврорубероидом в 
2018 году, или обмен +допл. на 
аналогичный в кооп. Киевский-1, 
Хорольский, р-н пер. Г.Бреста.
Тел.068-094-85-80

• Ж/б два гаража, кооп. Синтез, в 
р-не Молодёжного, с ямой, сроч-
но. Тел.0-66-004-75-95.

• Кирп. в кооп. «Днепр» в р-не 
базы «Домовой», 1 гор. боль-
ницы, 24кв.м, ворота 2,3м, выс. 
Тел.0-96-079-92-40.

• Мет. в кооп. Нефтяник, ул. 
Молодёжная, подвал, яма, стел-
лажи, 3000*. Тел.0-67-706-79-86.

 КУПЛЮ

• Авто Таврію, з документами, 
на ходу, по ціні металобрухту. 
Тел.0-63-625-13-61.
• Авто-мототехнику периода СССР, 
также запчасти к ней, дорого, са-
мовывоз. Тел.0-97-399-03-52.
• ВАЗ в любом сост., гнилой, 
битый, на ходу, или обмен. 
Тел.0-96-135-69-49.
• ВАЗ в любом тех. сост., или на 
з/ч. Тел.0-67-456-91-34.
• Гараж в черте города, возм. без 
места, или обмен дачи на гараж, 
пгт Власовка, воле воды, кооп. 
Строитель. Тел.0-98-708-26-04, 
0-67-376-04-11.
• Гараж в черте города, возм. ме-
таллический без места.Тел.0-98-
708-26-04, 0-67-376-04-11.
• Гараж ж/б или металлический, 
без места. Тел.0-67-853-76-17.
• Мопед, скутер. 
Тел.0-96-383-31-52.

• Таврию, Славуту, Daewoo. 
Тел.0-96-383-31-52.

• Участок под гараж, срочно. 
Тел.0-67-853-76-17.

 ЗДАМ В ОРЕНДУ

• БАЗ-22154 07г/в, дв. 405, газ-
метан, перетянут салон, в хор. 
сост., возм. с послед. выкупом. 
Тел.0-97-219-24-87

• Гараж ж/б в кооп. Днепр-1, в р-не 
1 горбольницы, охрана, свет, на 
длит. срок, оплата поквартально. 
Тел.0-98-701-75-10.

• Гараж кирп. в кооп. Синтез, 
р-н Молодёжный, на длит. срок. 
Тел.0-97-219-24-87.

• Гараж мет. в кооп. Днепр, 
р-н 1 гор. больницы, цельнос-
вар., два замка, охрана, видео-
набл., на длит. срок, 500 грн/мес. 
Тел.0-67-804-65-25.

 Запчастини

• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч. 
Тел. 067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• BMW, дв.2,0, 2,4, на з/ч. Тел. 067-
530-77-07, 0-66-035-77-07
• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. 
Тел. 067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Mercedes-508D, 609D, военн. ва-
риант, дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-
77-07, 0-66-035-77-07
• VW-Transporter 2.4D на з/ч, VW-
Golf-2, 1.6D, на з/ч. Тел. 067-530-
77-07, 0-66-035-77-07

• Автогуму б/в в гарно-
му стані. Тел.0-98-482-50-18, 
0-50-530-98-87.

Двигатель ЗиЛ-130, в хор. сост., 
10000 грн. Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.
• Двигатель МТЗ-80, 2 шт.,в хор. 
сост., 1000. Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.
• Мост Волга (ГАЗ), ВАЗ-2104, в 
отл. сост., с рес.Тел.0-96-099-43-
33, 0-96-307-00-24.
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Меблі, килими
• Модернізація, перетяжка, ре-
монт усіх видів м’яких меблів 
з якісних матеріалів, каталог 
робіт, зразки тканин, недорого. 
Тел.0-97-066-87-77.

 ПРОДАМ

• Диван детский, в хор. сост., 
плотный поролон, длина в 
сложен. сост. 130см, в раз-

ложен. 200см, выс. матраса 

20см, ниша для белья, 1000грн. 

Тел.0-96-964-17-63.

• Кресло Баллада, 2 шт., б/у, на 
колёсиках, с подлокотниками, не-
дорого. Тел.0-97-290-91-67.

• Палас напольный крем. цв., 
3,6х5,0 м б/у; дорожки наполь-

ные, т-корич. цв., 3,6х1,2 м б/у. 

Тел.0-67-961-11-98.

• Шкаф со стенки в гостиную, 3 

шт., б/у. Тел.0-50-683-26-55.

Техніка для дому
• Стабилизатор напряжения 
(источн. бесперебойн. питан.)
Luxeon KDF-10000BA (серво-
мотрн.) номин. мощн. - 7000Вт., 
Uвх.-140-260В, Uвых. - 260В, 
устан. задерж. на вкл. - 6 сек., с 
цифр. индикат. напряж., авто-
матич. отсеч. от сети, защита от 
повыш. и пониж. напряж., вес. 20 
кг.Тел.0-67-961-11-98.

• Тюнер (телевизионный, циф-
ровой эфирный передач) Trimax. 
Тел.0-67-961-11-98.

• LG плазма 108/43, б/у в отл. сост., 
11000 грн. Тел.0-97-291-03-91.

 Комп’ютери

• Ноутбук Acer TravelMate 5760 
Blue Экран 15.6’’ (1366x768) HD-

LED, матовый/ Intel Core i3-2310M 
(2.1 ГГц)/RAM 4Gb/HDD 500Gb/ 
NVIDIA GeForce GT520M, 1 Gb/DVD 
Super Multi/LAN/Wi-Fi/ веб-кам/2.6 
кг/ синий, апгрейд возм., был в од-
них руках и только для оф. задач, в 
отл. сост. Тел. 067-790-72-72

 Побутова техніка

• Электропростынь, нов., Турция. 
Тел.0-96-279-26-75.

 Газове обладнання

• Колонка газовая Demrad D-150-S, 
пр-во Турция, б/у мало, ид. сост., 
2500грн. Тел.0-97-330-34-93.

• Колонка газовая Demrad D-150-S, 
производство Турция, в идеаль-

ном рабочем состоянии, 2900грн. 
Тел.0-97-330-34-93.

• Котёл газовый отопительный-
Росс «Эконом», мощн. 12,5кВт, 
б/у, в хор. раб. сост., 3700грн. 
Тел.0-97-330-34-93.

• Котёл отопительный газовый 
Росс «Эконом», мощность 12,5кВт, 
б/у, в хорошем рабочем состоянии, 
4000грн. Тел.0-97-330-34-93.

• Плита газовая Запорижанка 
2-конфорочная, хорошее состоя-
ние, 1000грн. Тел.0-96-269-24-17.

 КУПЛЮ

• Магнитофон бобиный, в лю-
бом сост., неразукомлет. 
Тел.0-67-742-83-95.

• Магнитофон кассетный вре-
мён СССР, б/у в любом сост., 
неразукомплект., выборочно. 
Тел.0-67-742-83-95.

• Машину стиральную, б/у, сов. пр-
ва, любую, в любом сост., нераз-
укомпл. Тел.067-742-83-95

• Радиодетали, платы, при-
боры СССР, твердосплав. 
Тел.0-68-503-12-34.

• ТВ на з/ч, в любом сост., воз-
можно с разбитым экраном, недо-
рого. Тел.0-98-683-74-15.

• Телевизор б/у, ч/б, цветной, 
врем. СССР, в дерев. оправе, в 
любом сост., неразукомлект. 
Тел.0-67-742-83-95.

• Телевизоры старые, 

радиоэлектронные приборы, ра-

диодетали, платы и другое. Тел.0-

50-301-84-52, 0-98-963-54-96.

• Усилитель времён СССР, в 

любом сост., неразукомлект. 

Тел.0-67-742-83-95.

• Утюг импорт.; вентилятор, пы-

лесос импорт. и сов. пр-ва и т.д. и 

т.п. Тел.067-742-83-95

• Холодильник, б/у, сов. пр-ва, лю-

бой, в любом сост., битый, в нераб. 

сост. Тел.067-742-83-95

Будівельні матеріали

• Блок гранотсевный стеновой 
20х20х40. Тел.0-96-563-73-86.

• Бут калиброванный. Тел.0-67-
730-16-96, 0-99-249-09-09.

• Бут от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

• Гипсокартон стеновой, потолоч-
ный, влагост., профиль. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.

• Глина в мешках 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.

• Глина, земля. Тел.0-67-906-93-35

• Глина. Тел.0-67-906-93-35

• Гранотсев в мешках 50 кг. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.

• Гранотсев, грансмесь, ще-
бень, от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

• Гранотсев, грансмесь. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.

• Гранотсев, щебень. Тел.0-63-481-
87-07, 0-68-400-89-33

• Гранотсев, щебень. 
Тел.0-67-906-93-35

• Забор ж/б, наборной, 
секц. 2х0,5м, в к-те столбы. 
Тел.0-96-563-73-86.

• Земля, чернозём. Тел.0-67-902-
17-55, 0-66-517-05-14.

• Земля. Тел.0-67-906-93-35

• Камень. Тел.0-67-906-93-35

• Керамзит в мешках. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.

• Кирпич белый (Светловодск, 
Кременчуг); красный (Кагамлык), 
от 3 пачек. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

• Кирпич белый, 5 грн/штука. 
Тел.0-97-305-07-87.

• Кирпич белый, крас-
ный, б/у. Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.

• Кирпич белый, красный, по-
штучно. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.

• Кирпич белый, красный. Тел.0-
97-511-89-85, 0-67-778-43-49.

• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35

• Кольцо ж/б диам. 1,15х0,9м; 
2х0,9м, в к-те крышка с люком, 
днище. Тел.0-68-333-68-75.

• Кольцо ж/б диам. 1,4х0,9м; 
2,2х0,9м, в к-те крышка с люком, 
днище. Тел.0-96-563-73-86.

• Кольцо ж/б диам. 1,70х0,9м; 
2,3х0,9м, в к-те крышка с люком, 
днище. Тел.0-68-333-68-75.

• Кольцо ж/б диам. 1х0,9м; 
1,7х0,9м, в к-те крышка с люком, 
днище. Тел.0-96-563-73-86.

• Металлопрокат, б/у, не-
дорого. Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.

• Перегной 10 куб., КамАЗ. 
Тел.0-67-115-45-92.

• Перегной коровий, грибной, чер-
нозём, от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

• Перегной сыпучий 5-6 лет. Тел.0-
67-730-16-96, 0-99-249-09-09.

• Перегной, навоз КРС. 
Тел.0-67-906-93-35

• Песок в мешках, 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.

• Песок горный, речной мытый; 
глина, от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

• Песок горный, речной. Тел.0-67-
730-16-96, 0-99-249-09-09.

• Песок горный, речной. 
Тел.0-67-906-93-35

• Песок речной, горный. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.

• Песок. Тел.0-63-481-87-07, 
0-68-400-89-33

• Плитка вибропрессов. «старый 
город», «кирпичик», «венеция». 
Тел.0-96-563-73-86.

• Плитка тротуар. вибропрессов. 
«старый город», «кирпичик», толщ. 
6см, 4,5см. Тел.0-68-333-68-75.

• Цемент (Кривой Рог) М-400, 
М-500, недорого. Тел.0-96-099-43-
33, 0-96-307-00-24.

• Цемент М-400, М-500, Кр.Рог, 
25 кг. Тел.0-97-511-89-85, 
0-67-778-43-49.

• Шлакоблок (Каменское), завод-
ской, недорого. Тел.0-96-099-43-
33, 0-96-307-00-24.

• Щебень 5/20, 20/40, гра-
нотсев. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.

• Щебень 5/20, 20/40; гранот-
сев, от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

• Щебень 5х10, 5х20. Тел.0-97-511-
89-85, 0-67-778-43-49.

• Щебень в мешках 50 кг. Тел.0-97-
511-89-85, 0-67-778-43-49.

 Облицювальні матеріали

• Плитка кафельная для стен и 
пола- разнобой, 1 кв.м, от 50грн. 
Тел.0-67-920-14-86.

 КУПЛЮ

• Остатки ж/б гаража, крышу, мет. 
ворота. Тел.0-67-853-76-17.

• Плиту перекрытия 6х1,2м, 
6х1,5м, 6х3м; кирпич. 
Тел.0-67-853-76-17.

• Плиты дорожные 140 куб.м. 
Тел.0-98-021-81-05.

Тварини
• Отдам в хор. руки собаку, маль-
чик, возр. 8 мес., среднего раз-
мера, пушистый, ласковый. Тел. 
096-296-21-90

• Отдам в хор. руки щенков от 
маленькой собачки, возр.1,5 мес., 
будут хорошими охранниками и 
верными друзьями, один мальчик 
и две девочки. Тел. 067-794-19-97

 ПРОДАМ

• Бджолосім’ї. Тел.0-68-259-66-54, 
0-66-933-20-66.

• Індичата БІГ-6, курчата брой-
лера КООБ-500, курчата м’ясо-
яєчної породи, корм та ліки в 
наявності. Тел.0-98-391-02-18, 
0-95-836-20-85.

• Козочки, род. 14.01.22 г., мо-
лочная линия, от козы - удой 5л, 

козёл- % заан., пьют из миски, 
едят сено, комбикорм, с. Кривуши, 
500грн. Тел.0-98-869-57-44.

• Козы котные 5-й, 4-й окот, ры-
жей масти, окот в марте, с. Белец-
ковка, 1000 грн. Тел.0-68-706-28-
58, 0-63-479-43-38.

• Кролики породи Бельгійський 
велетень, Полтавське срібло, 
Каліфорнійський, самці на паров-

ку, сукрольні самки, кроленята. 
Тел.0-98-357-27-55.

• Пчелосемьи, пасека в Глобин-
ском районе. Тел.0-97-069-58-62.

• Пчелосемьи. Тел.067-155-41-13, 
097-403-99-32

• Телиця, парувального віку, с. 
Сушки. Тел. 098-463-31-44

• Теличка тільна, від дуже хорошої 
корови. Тел. 097-821-31-13

 КУПЛЮ

• Куплю: бика, корову, тели-
цю, дорого. Тел.0-50-327-64-90, 
0-67-733-85-78.

• Поросят от 3 недель до 
6 мес. Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.

• Тёлку, бычка от 1 т, возр. 
до 6 мес. Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.

Бетон і залізобетон. 
Доставка. Знижки. 
zzbv4.com
Т. 067-532-80-60
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Різне
 Відпочинок, спорт

• Лодка резиновая «Barc», 4-мест., 
б/у мало. Тел.0-96-243-31-68.
• Мотор лодочный Mercury, мощ-
ность 2,5 л.с., 2-тактный, 2014 г/в, 
в хорошем рабочем состоянии, 
9000грн. Тел.0-97-330-34-93.
• Ружьё ИЖ-27, охотнич.,1996 г/в, 
12калибр, в отл. сост., при наличии 
разрешения, 9000грн. Тел.0-67-
546-86-53, 0-95-519-89-09.
• Ружьё охот. МР-153, 12 калибр, 
при наличии разреш., 3 насад-
ки, 2007 г/в, в отл. сост., 10500. 
Тел.0-67-315-58-69.
• Ружьё ТОЗ-34ЕР, инжектор, 
12 калибр, вертик., в хор. сост., 
7500грн. Тел.0-97-330-34-93.
• Ружьё ТОЗ-34ЕР, инжектор, 
12 калибр, вертикалка, в хо-
рошем состоянии, 8500грн. 
Тел.0-97-330-34-93.

 Музичні інструменти

• Аккордеон Weltmeister полный, 
цв.тёмно-красный перламутр, 
в раб. сост. Тел.097-523-82-40, 
0-97-592-02-19.

 Велосипеди

• Велосипед німецький, 4-швид-
кост., чоловічий, удосконал., пре-
стиж., 5500грн. Тел.0-97-935-77-
07, 0-50-813-87-78.

 Продукти харчування

• Крупа соевая, семечка кор-
мовая. Тел.0-67-530-77-07, 
0-66-035-77-07.

• Кукуруза зерно, крупа, пше-
ница. Тел.0-67-530-77-07, 
0-66-035-77-07.

 Торговельне обладнання

• Киоск торговый в г. Горишние 
Плавни (Комсомольске), со всеми 
удобствами, в удобном месте, ря-
дом банк, почта, ДК, возм. под дачу 
или разборку. Тел.0-97-301-50-25.
• Контейнер на рынке Плеяда, 
4х2,4м, 2 шт. Тел.0-97-331-09-89.

 Різне

• Надам міську прописку на будь-
який термін в Автозаводському 
р-ні. Тел.0-97-333-26-33.
• Предоставлю прописку в Авто-
заводском районе от 3 месяцев и 
более, прописка несовершеннолет-
них детей с одним из родителей 
для оформления ребёнка в школу, 
прописка проводится на основании 
договора и регистрируется в ЦНА-
Пе в присутствии собственника. 
Тел.0-97-451-90-11.

 ПРОДАМ

• Бандаж Деротационный сапожок 
ORT-15, р-р 40-44, использ. при 
деформац. нижней части стопы, 
для фиксации среднего положения 
сустава лежач.больных, 900грн. 
Тел.0-67-190-12-79 зв. после 19.00.
• Брезент военный, 9,5х8,1м, б/у, 
в хорошем состоянии, 3500грн. 
Тел.0-97-330-34-93.
• Бутыль стекл., 20л, 10л, два по 
5л. Тел.0-67-190-12-79.
• Дрова твердых пород, пилен., 
рублен., дл. 30см, метровки, чур-

ки, от 5 куб.м. Тел. 063-481-87-07, 
0-68-400-89-33
• Дрова твёрдых и мягких пород. 
Тел.0-67-906-93-35
• Дрова твёрдых пород, ко-
лотые, сложен. в кузове. 
Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова тополь пилен., 30-
40 см. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Дрова, отходы произ-ва, сухие, 
сосна, 400грн/1куб.м. Тел.0-67-
972-15-20, 0-98-832-19-35.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Кастрюля эмалир. 50л. 
Тел.0-67-190-12-79.
• Матрас противопролежневый 
ячеистый с компрессором OSD-
QDC-300, соответ. европейской Ди-
рективе 93/42ЄЕС изделий медназ-
начения, гарантия до 21.02.2024г, 
2130грн. Тел.0-67-190-12-79 зв. 
после 19.00.
• Перегной 10 куб., КамАЗ. 
Тел.0-67-115-45-92.
• Перегной грибной, коровий 
в мешках, самосвал 11 куб.м. 
Тел.0-96-562-23-34.
• Перегной коровий, грибной, чер-
нозём, от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Саженцы винограда «Клубнич-
ный», «Дубовский», «Велюр» и 
другие. Тел.0-96-546-93-77.

• Саженцы, черенки виногра-
да: «Клубничный», «Велюр», 
«Зоренька», «Красава» и др. 
Тел.0-96-546-93-77.

• Самовар старинный на углях 
рюмочн.типа с узорами, латунный, 
литой, покрыт серебром, вес 10кг, 
8л., изготовл.в 1882г. на мароч-
ной фабрике царского генерала 
Б.Г.Тейле, с изображ. царя Алек-
сандра ІІІ, надписи. Тел.0-97-523-
82-40, 0-97-592-02-19.
• Сіно в тюках, 20 кг/тюк, до 100 
шт, 70грн/тюк. Тел.0-95-302-29-01
• Сіно в тюках, вожливо з до-
ставкою. Тел.0-96-549-17-88, 
0-66-132-22-82.
• Сіно лугове тюковане. 
Тел.0-97-637-15-17.
• Часы портатив. ручные, мужские, 
механич. самозаводящ. Полёт, с 
центр. секун. стрелкой, 29 руби-
новых камней, 1969г, не ношены, 
изг. 1-й ордена Ленина Москов-
ский часов. з-д им.Кирова, стрел-
ки, циферблат, корпус покры-
ты золотом. Тел.0-97-523-82-40, 
0-97-592-02-19.
• Электропростынь, нов., Турция. 
Тел.0-96-279-26-75.

 КУПЛЮ

• Акордеон, баян, гармошку, гітару, 
можливо інший музич. інструмент. 
Тел.0-99-221-08-17.
• Антиквариат (альбом с марка-
ми, оредн, медаль, фототехнику, 
монеты, часы, статуэтку), дорого. 
Тел.0-96-194-30-02.
• Антиквариат (бинокль, фото-
аппарт, ордена, медали, монеты, 
юбил. монеты СССР и Украины, 

альбом с марками), дорого, для 
коллекции. Тел.0-67-941-38-74.
• Банку из-под пива, дорого. 
Тел.0-96-462-28-70.
• Бой стекла (бутылка, банка, окон. 
стекло), от 500 кг, возм. самовы-
воз. Тел.0-96-462-28-70.
• Бутылку б/у, пивную, водоч-
ную, от 500шт., возм. самовывоз. 
Тел.0-96-462-28-70.
• Гири от 8кг до 40кг, ганте-
ли от 1кг до 16кг (разные). 
Тел.0-50-393-00-02.
• Макулатуру, ПЭТ-бутылку, 
стеклобой. Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.
• Металобрухт та макулатуру. 
Тел.0-68-503-12-34.
• Модельки автомобилей: Запоро-
жец, Москвич, Жигули, Волга, Чай-
ка, Камаз, пр-во СССР, в коробках 
и без, пустые коробки от моделей 
и на з/ч. Тел.0-67-535-45-80.
• Ордена, медали. 
Тел.0-67-262-93-85.
• Посуду металлическую: кастрю-
ли, казанки, сковородки, лопатки, 
шумовки, и т.д. и т.п., современ. и 
времён СССР. Тел.0-67-742-83-95.
• Пшеницу, ячмень, зерно-
отходы. Тел.0-67-530-77-07, 
0-66-035-77-07.
• Рога оленя, лося, сайгака, бивень 
мамонта, слона, моржа, зуб каша-
лота, бусы янтарные, коралловые. 
Тел.0-68-642-41-04.
• Самовар электрический или на 
углях. Тел.0-67-742-83-95.

Робота

 НАДАМ РОБОТУ

• Автомойщику с о/р на авто-
мойку, без в/п,р-н авторынка. 
Тел.0-97-506-23-23.
• Автослесарю, р-н Петров-
ки, срочно, з/п высокая. 
Тел.0-97-210-32-00.
• Бухгалтеру на металлобазу (вну-
тренняя бухгалтерия). Тел.0-96-
099-43-33, 0-96-307-00-24.

• Водителю кары- грузчику, в 
одном лице, з/п высокая, ста-
бильная. Тел.0-67-928-78-49, 
0-95-707-74-69.

• Водителю кат. D на марш-
рутное такси по Кременчугу. 
Тел.0-97-497-78-20.
• Водителю кат. Е. 
Тел.0-67-731-31-67.
• Водителю кат. С, Е, з/п своевре-
менно. Тел.0-98-580-27-41.

• Водителю на авто MAN, вод. 
удостов. кат. С, с о/р, на постоян. 
онове. Тел.0-67-741-88-61.

• Водителю на МАЗ, ГАЗ по горо-
ду, з/п высокая. Тел.0-96-099-43-
33, 0-96-307-00-24.

• Водієві для перевезен-
ня небезпечного вантажу 
по Україні, з наявністю всіх 
допусків, без шкідливих звичок. 
Тел.0-98-260-33-77.
• Водієві кат. С на авто MAN-
18-224, район по центральній 
Україні, умови за телефоном. 
Тел.0-68-027-27-56.
• Водіям категорії С, Е, міжнародні 
перевезення країни Європи, 
Прибалтики, Скандинавії, на 
постійній основі, з/п висока. 
Тел.0-67-973-17-51.
• Грузчикам в макарон-
ный цех. Тел.0-97-525-89-59, 
0-96-330-31-30.
• Двірникам, малярам-штукату-
рам на пост. основі, ТОВ «Фірма 
Порядок». Тел.0-67-531-15-43, 
0-98-879-83-41.
• Комірнику будівельних 
матеріалів, стаж роботи не мен-
ше 5 років. Тел.0-67-535-78-47, 
0-97-470-62-89.
• Кочегару на сушку. 
Тел.0-98-906-50-74.

• Кровельщикам, ученикам по 
кровельным работам, на постоян. 
основе. Тел.0-98-989-10-34.
• Майстрові будівельних робіт, 
виконробу, інженеру-будівельнику, 
прорабу по євроремонтам, д/р від 
3 років. Тел.0-97-470-62-89, 0-67-
535-78-47, 0-67-535-78-11.
• Маляру, маляру-штукатуру, мон-
тажнику гипсокартонных конструк-
ций, электрику, стаж не менее 3 
лет, на постоян. основе. Тел.0-67-
535-78-47, 0-97-470-62-89.
• Модельєру в «АвексТекс» три-
котажне підприємство, м. Горішні 
Плавні, Полтавська обл., на пост. 
основі, з/п від 20000 грн/міс., хор. 
умови праці, соц. гарантії. Тел. 
097-647-90-40
• Помічнику бухгалтера, з д/р від 
1 року, знання програм M.E.Doc, 
1C, відповідальність, уважність, 
на пост. основі, сфера оптової 
торгівлі нафтопродуктами. 
Тел.0-98-260-33-77.
• Помічниці по господарству 
(фермерському), самотня, згодна 
на переїзд, проживання, харчу-
вання безкоштовне, Полтавсь-
ка обл. Тел.0-99-936-15-11, 
0-93-296-40-38.
• Працівнику, фізично здорово-
му, вахтовий метод праці, 5 днів, 2 
вихідних (субота, неділя). Тел.0-96-
057-46-76 Олег Олександрович

• Приёмщику вторсырья в пави-
льон, по городу, возм. со своим 
частным сектором. Тел.0-96-099-
43-33, 0-96-307-00-24.
• Приёмщику металла и вторсырья 
на склад, з/п ставка + %, график 
работы: пн - сб, с 9.00 до 16.00.
Тел.0-97-500-56-24.
• Продавцу-консультанту в ме-
бельный салон, с о/р в торговле. 
Тел.0-67-762-17-71 Юлия Олеговна
• Продавцям в м’ясний магазин, 
енергійним, доброзич., відповідал., 
графік роботи 3/3, з/п висока. Тел. 
096-086-92-28 Володимир, вт-нед 
9.00-18.00
• Рабочей по уходу за домом, 
садом, огородом, Крюков, р-н 
конечной автоб. №9, без в/п, с 
о/р, желательно проживание в 
Крюкове. Тел.0-67-535-51-57, 
0-96-552-55-22.
• Рабочему на шиномонтаж, 
срочно. Тел.0-95-787-68-74, 
0-67-717-18-27.
• Рабочим на бурение сква-
жин, молод., физически креп-
кие, без в/п, оплата ежедневно. 
Тел.0-97-491-36-96.
• Рабочим на производство евро-
заборов. Тел.0-67-744-49-11.
• Рабочим-прессовщикам на 
переборку вторсырья, з/п вы-

сокая. Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.

• Разнорабочим в рыбный цех, 
на постоян. основе, з/п высокая, 
стабильная. Тел.0-97-969-29-45, 
0-67-928-78-49.

• Резчику-грузчику на металлоба-
зу, з/п высокая. Тел.0-96-099-43-
33, 0-96-307-00-24.
• Сварщику на полуавтомат, руч-
ная сварка, з/п от 15000 грн/мес. 
Тел.0-67-298-94-77.
• Слесарям по ремонту грузо-
вого авто DAF, MAN, VOLVO, в 
транспортную компанию, з/п от 
10000  до 18000, стажировка, об-
учение, иногородним проезд ком-
пенсируется. Тел. 0-98-570-81-84     
• Слесарям по ремонту спецтех-
ники, без о/р, з/п 12000 грн/мес. 
Тел.0-67-530-96-65.

• Співробітнику охорони (сило-
ва структура - контракт), г/з від 
16000 грн. та більше, в залежнос-
ті від вислуги років в інших струк-
турах: ЗСУ, НГУ, МЧС, інше, по-
вний соцпакет, до 35р. (виключно 
вік). Тел.0-67-238-40-76.

• Сторожу. Тел.0-96-297-09-51.
• Строителю на строй-
металообазу. Тел.0-96-099-43-33, 
0-96-307-00-24.

Закуповуємо брухт чорних ко-
льорових металів. Вторсировину, 
макулатуру, плівку, пет-пляшку, 
відпрацьоване мастило. Дорого. 
Т. 067-914-15-30

В магазин господарчих 
товарів потрібен працівник 
торгівельного залу.Графік 
9-18.00. З/п 10000 грн.
Т. 067-747-06-98

В охоронну фірму вахтовим методом 
21/21 потрібні охоронники та началь-
ники охорони. Робота постійна. З/п 
300-400 грн. за зміну. Проживання в 
гуртожитку, харчування на об’єкті за 
рахунок роботодавця. Т. 050-305-38-28

Приймаємо металобрухт чор-
ний, кольоровий. Готівковий/
безготівковий розрахунок. Дорого. 
Самовивіз. В будь-якій кількості. 
Т. 096-099-43-33, 096-307-00-24

Куплю різні речі часів СРСР: ялинкові, 
дитячі іграшки, фігурки, статуетки; значки, 
монети, листівки, марки, фотографії; фото-
апарати, біноклі, годинники, самовари; 
військову атрибутику, мельхіор, сервізи, 
посуд; намиста, біжутерію, підстаканники, 
парфум, книги, меблі та інші речі до 1917р. 
Т. 050-301-84-52, 098-963-54-96
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• Швачкам на оверлочні машини, 
з/п висока своєчасна, м. Горішні 
Плавні. Тел.0-96-444-86-22.
• Швачкам на швейне 
підприємство в м. Горішні Плавні, 
пошиття військового замовлення, 
терміном на 6 місяців, на оверлок, 
розпошив на човникову машину, 
можливо робота позмінно, до-
ставка транспортом підприємства, 
терміново. Тел.0-96-567-40-44.

• Электросварщикам, о/р от 1 
года. Тел.0-67-211-27-26.

 ШУКАЮ РОБОТУ

• Двірника на будинках ОСББ, 
прибиральника в під’їздах. 
Чоловік без шкідливих звичок. 
Тел.0-67-919-28-14.

• Каменщика, бетонщика, штука-
тура. Тел.0-68-344-35-11.

Послуги

• Ремонт пральних машин-
автоматів вдома у клієнта (стаж 27 
років), швидко, якісно, гарантія. 
Тел.0-67-703-96-84, 099-023-48-62, 
з 8: 00 до 20: 00 без вихідних.
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-
16-96, 0-99-249-09-09.
• Піскоструминні робо-
ти, промисловий піскострум. 
Тел.0-68-164-82-80.
• Послуги психолога. Наза-
ров Сергій. Ютюб сторінка: 
«Універсальний ключ від всих хво-
роб». Тел.0-68-742-46-77.
• Ремонт телевізорів, моніторів, 
супутникових антен, тюнерів, НВЧ-
печей (мікрохвильових печей)
на дому, розводка ТБ кабелів, 
монтаж телевізорів на стіну. 
Тел.0-67-744-90-34.

• Спилювання дерев, послуги 
бензопили, послуги подрібнювача 
гілок, пенькодробилки, культи-
ватора, корчування пнів, покос 
трави-бур’яну, земельні роботи, 
послуги садівника, обприску-
вання дерев, прибирання снігу, 
можл. виїзд за межі міста.Тел. 
098-482-50-18, 050-530-98-87

 Репетиторство

• Англійська мова для дітей 
та дорослих, центр міста (ра-
йон дитячої бібліотеки), або 
онлайн. Тел.0-97-888-23-89, 
0-95-888-23-89.

 АВТОПОСЛУГИ

 До 1,5 тонн

• 1,5т, ГАЗель, вантажні пере-
везення доставки, квартирні 
переїзди, по Кременчуку, Україні, 
довж. 4,2м, вис. 2,20м, шир. 2,10м, 
20куб.м, обладнана для перевезен-
ня меблів, піаніно, будматеріалів, 
послуги професійних вантажників. 
Тел.096-330-10-10

• 1,5т, ГАЗель, довжина кузова 
4м, 18 куб.м, високий тент, об-
ладнана для перевезення меблів, 
домашніх речей, піаніно, будмате-
ріалів, вивезення будсміття в міш-
ках, наявність піраміди, послуги 
вантажників, недорого.Тел. 0-67-
357-95-82, 0-99-239-97-96

 До 3 тонн

• 2,5т, Mercedes Sprinter, тенто-
ваний, вантажні перевезення по 
місту, Україні. Тел.0-98-989-10-34.

 До 5 тонн

• 5т, MAN-8,163, довжина 6 м, ав-
топеревезення по місту, області, 
Україні.Тел.0-67-741-88-61.

 Більше 5 тонн

• 6т, ЗиЛ-130 самоскид, до-
ставка буд. матеріалів (пісок, 
щебінь, та інше), вивезення 
будівельного сміття,вантажні 
перевезення по місту, області. 
Тел.0-97-328-88-82Микола

 Спецтехніка

• Кран-маніпулятор на бортовому 
авто MAN, платформа 6,6х2,5 м, 
в/п 12 т, кран-стріла 12 м, в/п 7 т + 
причіп 7,30х2,50м в/п 12т. Тел.0-
50-308-82-82, 0-98-559-32-60.
• Екскаватор JCB - 4, котловани, 
траншеї, знос будинків, планування 
ділянок, вивезення сміття 2 КамА-
За (самоскиди). Тел.0-67-902-17-
55, 0-66-517-05-14.
• Послуги автокрана 25т, 
виліт стріли 21,7м, готівкова, 
безготівкова форма сплати, 750 
грн/година. Тел.0-97-305-07-87.
• Послуги міні екскава-
тора, земельні роботи. 
Тел.0-98-989-10-34.
• Послуги самоскида, сипучі 
матеріали: пісок, щебінь, перегній, 
та інші. Тел.0-67-115-45-92.

 БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

 Будівельні послуги

• Армування, бетонування, бу-
това кладка, газоблок, земельні, 
зварювальні роботи, цегля-
на кладка, ракушняк, стягуван-
ня, сантехніка, зміцнення старих 
будівель, наявність завершених 
об’єктів на показ.Тел. 0-97-835-04-
46 Олександр
• Бетонні роботи, копання 
фундаментів, цегляна, бутова клад-
ка, отмостка, укладка кахельної 
та тротуарної плитки, можливий 
виїзд за місто. Тел.0-96-393-54-66, 
0-66-886-28-83.
• Будівництво, ремонт, цегляна 
кладка, фундаменти, гіпсокартон 
будь-якої складності, плитка, стя-
гування, штукатурка, шпаклівка, 
опалення, сантехніка, тепла 
підлога, ламінат, електрика, шпа-
лери, фарбування, вікна, двері. 
Тел.0-67-914-91-73.
• Покрівельні роботи будь-якої 
складності, цегляна кладка, стя-
гування, підшив, водосток та інші 
види робіт. Тел.0-96-313-95-69.
• Покрівельні роботи 
євроруберойдом: гаражі, балкони, 
лоджії, будинки, квартири, ангари, 
прибудови, гідроізоляція, стягуван-
ня, коньки, оцинкування, відливи, 
фарбування дахів, утеплення, про-
флист, забори, дрібний ремонт, 
виїзд за місто, гарантія, якість. 
Тел.0-96-329-13-56.

• Покрівельні роботи: балкони, 
лоджії, прибудови, гаражі, кварти-
ри, магазини, будинки. Стягування, 
відливи, гідроізоляція, можливо 
дрібний ремонт, великий досвід, 
гарантія, недорого. Тел.0-97-453-
28-38, 0-99-310-86-40 Олександр
• Покрівля будь-якої складності: 
євроруберойд, шифер, черепиця, 
профлист, промислова топінгова 
підлога, утеплення фасадів, мон-
таж пластика, зварювальні роботи, 
ремонт, фарбування шиферних 
дахів, огорож, гаражів, достав-
ка матеріалу, якість, гарантія.
Тел.0-98-989-10-34.

 Ремонт, облицювання

• Внутрішні роботи: укоси, стіни, 
поклейка шпалер, багет, фарбуван-
ня. Тел.0-97-778-79-93.
• Малярні, плиткові роботи, шпа-
лери, підлога, ламінат, штукатурка, 
досвід роботи 17 років. Тел.0-97-
822-80-43 Анатолій
• Облицювання стін та підлоги 
плиткою, електромонтажні, 
сантехнічні роботи, стягування 
підлоги. Тел.0-97-955-77-96.
• Плитка, штукатурка, шпаклівка, 
та інші будівельні роботи, якісно.
Тел.0-97-309-04-57 Андрій
• Поклейка будь-яких видів шпа-
лер, підготовчі роботи, фарбуван-
ня, багет. Тел.0-67-195-44-69.
• Стягування механізованим спо-
собом. Тел.0-98-989-10-34.
• Шпаклівка стін, стель, укосів, 
штукатурка по маякам, та гіпсова, 
армування, поклейка шпалер, сте-

Вакансії провідних компаній міста
Вартість блоку–50 грн

Анонімні Алкоголіки. Прагнеш 
кинути пити? Спробуй з нами! 
Програма одужання 12 років АА. 
Безкоштовно. Анонімно. Тел. 
068-974-53-12, 097-427-05-05

Спилювання де-
рев від 300 грн.
Т. 096-234-04-04

Всі види демонтажних робіт будь-
якої складності (перестінків, 
підлог, стель, будівель, дахів). 
Збивка кахлів, штукатурки, стяж-
ки. Можливо з навантаженням і 
вивозом. Т. 096-234-04-04

Професіний спил дерев (вручну, ав-
товежею, краном) у важкодоступних 
місцях (над дахом, біла проводів, на 
кладовищах). Можливе розпилюван-
ня на дрова, навантаження, вивезен-
ня. Без вихідних. Т. 096-234-04-04

Французькі натяжні стелі.

www.demikremenchug.com.ua. 

Т. 067-590-82-42 - Київстар,

067-535-02-97 - МТС

Автовишка 24 м, оренда від 400 грн за 
годину. Цілодобово. Робота будь-якої 
складності: поклейка бордів, спилю-
вання дерев, установка кондиціонерів, 
пропозиція руки та серця або, навіть, 
зняти котика. Т. 096-234-04-04

Металовироби: ворота розпашні, 
відкатні; декоративні та прості 
решітки, сходи, перила, навіси, ман-
гали та багато іншого. Зварювання ар-
гоном; ремонт будь-якого обладнання, 
автомобілів та ін. Т. 067-130-09-92
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клополотна, фарбування, фасадні 

роботи, доставка матеріалів, 

можливий виїзд в межах 50 км. 

Тел.0-67-774-64-56.

• Шпаклівка стін, стель, укосів, 

штукатурка по маякам, та гіпсова, 

армування, теклополотна, фарбу-

вання, фасадні роботи, доставка 

матеріалів. Тел.0-67-774-64-56.

 Сантехніка послуги

• Батареї, бойлеры, заміна стояків, 
труб води, каналізації (пробив-
ка), опалювання, унітазів, мит-
тя, ванн, установка лічильників 
води, газових колонок, інше, 
досвід роботи більше 20 років. 
Тел.0-97-556-70-30.

• Займаюсь різними ви-
дами сантехнічних робіт, 
паяю пластикові труби. 
Тел.0-98-992-07-33.

• Сантехроботи, швидко, якісно, 
заміна водопровідних та каналіза-
ційних труб, установка лічильни-
ків, заміна, ремонт опалювальних 
систем, установка унітазів, ванн, 
умивальників, доставка. Тел.0-95-
699-13-19, 0-96-758-86-95.

Стіл знахідок
• Втрачене посвідчення 
багатодітної родини на ім’я Хаме-
нушко Анастасія Владиславівна 
від 26 січня 2017 р. вважати 
недійсним.

• Втрачене посвідчення водія 
чіпкарти на ім’я Кичан Дмитро 
Вікторович № UAD 0000004MRA000 

дійсне до 11.04.2024 р. вважати 
недійсним.

• Втрачений атестат ЗОШ № 22 
I-III ступенів м. Кременчука на ім’я 
Швець Євгеній Олександрович вва-
жати недійсним.

• Втрачений додаток до дипло-
му ТА № 28460679 на ім’я Куцен-

ко Юрій Володимирович вида-
ний Кременчуцьким державним 
політехнічним університетом 
28 квітня 2006 року вважати 
недійсним.

• Втрачену картку водія на ім’я 
Онопрієнко Володимира № 
UAD 0000006XUF000дійсну до 
10.03.2026 р. вважати недійсною.

Сантехнік. Аварійний виклик майстра. 
Опалення, водопровід, каналізація. 
Будь-які сантехнічні та газозварювальні 
роботи в квартирах і приватних будинках. 
Досвід роботи більше 20 років. Т. 097-
222-67-51


