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Стіл знахідок
• Втрачене посвідчення учасника ЛНА на ЧАЕС кат. 2 се-
рія А № 234747 від 16.01.2016 р. видане Полтавською 
ОДА на ім’я Карпусенко Костянтин Олександрович вважа-
ти недійсним.
• Втрачений атестат про загальну середню освіту Кре-
менчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 
Кременчуцької міської Ради Полтавської області, серія ТА 
№ 44355100 виданий 01.06.2013 на ім’я Стеценко Роман 
Геннадійович вважати недійсним.

ЗДАМ У НАЙМ

• 2 кімнати в 3-кімн. кв., 1 Занасип, на 
тривалий термін, 1700 грн/міс.+ ком. 
послуги, сплата за перший та остан-
ній міс., проживання без господарів. 
Тел.0-67-698-27-03.
• Будинок невеликий в р-ні кінцевої зу-
пинки 16-го маршрута, 1-кімн., кух-
ня, с/в в середині, пральна маши-
на, холод., ТВ, інтернет, для 2-3 чол., 
без тварин, можливо відрядженим. 
Тел.0-96-675-08-02.

Крюків-Раківка

• 1-кімн. кв., Раківка, 3 поверх, холо-
дильник, пральна машина, бойлер, 
на тривалий термін, від господаря. 
Тел.0-67-973-75-71.
• М/с р-н Раківка, поряд з магази-
ном «Бджілка», 2 поверх, кімната чи-
ста, тепла, 11 кв.м, на тривалий тер-
мін, 1000 грн/міс. + ком. послуги. 
Тел.0-96-523-51-84.

Молодіжний

• 1 кімн. в 2-кімн. ув., р-н пивзавод, ба-
жано для жінки, на тривалий термін, усі 
зручності, проживання з господинею. 
Тел.0-97-070-47-97.
• 1-кімн. кв., Молодіжний, р-н шко-
ли № 17, 2/5 пов., частково мебльо-
вана, без тварин, на тривалий термін, 
4000 грн/міс. + світло. Від господаря. 
Тел.0-98-946-21-70.
• 2-кімн. кв., квт 297, меблі, побутова 
техніка, на тривалий термін, 6000 грн/
міс. + ком. послуги. Тел.0-98-095-71-81.
• М/с на Аврорі, 18 кв.м, на три-
валий термін, 2000 грн/міс. 
Тел.0-98-637-37-59.

Нагірна частина

• 1-кімн. кв., вул. Київська, 3 поверх, 
частково мебльована, на тривалий тер-
мін. Тел.0-96-945-59-00.
• 1-кімн. кв., вул. Київська, на-
впроти магазину «Маркетопт», ме-
блі, для сімейної пари без тварин, 
на тривалий термін, 4000 грн/міс. 
Тел.0-96-675-08-02.
• Візьму на квартиру дівчину чи хлоп-
ця, мешкання з господаркою, кімна-
та окрема, зуп. Водоканал, на трив. тер-
мін. Тел.0-98-644-24-52.

Центр

• 1-кімн. кв., 5/5 пов., центр, меблі, два 
дивана, ковролін, стінка, холодильник, 
два стола, стіл-книжка, на тривалий 
термін. Тел.0-68-436-39-70.
• 1-кімн. кв., в центрі, 2/4 пов., на три-
валий термін. Тел.0-97-466-21-39.
• 1-кімн. кв., центр, вул. Софіївська 70, 
1/5 пов., мебльована, бойлер, праль-
на машина та внутрішній порядок, на 
трив .термін, 5000 грн/міс. + ком. по-
слуги, інтернет. Тел. 067-452-39-84
• М/с в центре. Тел.0-96-212-64-53.
• М/с в центрі міста, на тривалий тер-
мін. Тел.0-98-851-80-52.
• М/с в центрі, гор. вода, душ. кабіна, 
на тривалий термін. Тел.0-99-432-26-
51до 20.00
• М/с по вул. Першотравневій, 12 
кв.м, меблі, на тривалий термін. Тел.0-
97-400-07-84, 0-98-299-34-61.

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, 
для молодої сімейної пари, працюючі, 
порядок і своєчасну оплату гарантує-
мо. Тел.0-67-877-00-60.

ПРОДАМ

4-кімнатні

• 5/5 пов., 3 Занасип, 62 кв.м, у хор. 
стані, 23000. Тел.0-96-942-84-19.

3-кімнатні

• 4/5 пов. пан. буд., вул. Миру, 50,6 
кв.м загална площа, балкон 3,6 м, ви-
сота стель 2,50 м. Тел.0-68-543-35-82.
• 5/9 пов. блок. буд., р-н Жовтого Ае-
роплану, 67 кв.м, кімн. суміжно-окре-
мі, новая сантех, кахель, в житл. ста-
ні, 2 заскл. балкони або обмін. Тел. 
067-689-38-26

2-кімнатні

• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 
кв.м, кiмнати роздiльно, лiчiльни-
ки на все, газова колонка, балкон, пiд 
ремонт, поруч сквер Пономаренка, 
18444. Тел. 067-530-76-20
• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупин-
ка Аптека, і житл. стані, 21000. 
Тел.0-96-256-70-91.

• 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
• 3/5 пов. цегл. буд., Раківка, 46 
кв.м., кімнати та с/в сумісні, нові тру-
би, лічильники води, бойлер, в житл. 
стані, 15000. Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 5/5 пов. цегл. буд., вул. Соборна, 47 
кв. м, не кутова, кiмнати роздiльно, 
кондицiонер, пiд ремонт, 17777. Тел. 
067-530-76-20
• 5/9 цегл. буд., р-н Бреста, кімн. 
розд., балкон, під ремонт, 17500. 
Тел.0-95-282-91-45.
• 7/9 пов. цегл. буд., центр. Тел. 
098-222-66-24

1-кімнатні

• 2/3 пов., Молодіжний, 32/8,2 кв.м, 
в житл. стані, без балкона, 9000. 
Тел.0-95-282-91-45.
• 7/9 пов. цегл. буд., нагірна частина, 
в житл. стані, 37 кв.м, з нішею, лічиль-
ники на воду, м/пласт. балкон блок, 
20000*. Тел.0-95-282-91-45.
• М/с 2-кімн., 5 пов., 7900, вар-ти об-
міну. Тел.0-96-212-64-53.

Будинки

• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., 
газ, світло в будинку, 12000. 
Тел.0-96-256-70-91.
• Водоканал, 1/2 цегл. будинку, 
42кв.м, 2-кімн.,кондиц., 2 шафи-купе, 
диван вугловий, меблі на кухні, при-
хожа, кухня, ванна кахель, с/в, плитка 
біля будинку, навіс д/авто, город, сад, 
22500*. Тел.0-97-217-15-80.
• Демидівка с., зуп. Центр, будинок 
50 кв.м, обкладений цеглою, 2 кімн., 
в житл. стані, погріб, колодязь на по-
двір’ї, нова огорожа, 30 сот. приват., 
4000* Тел. 067-689-38-26

• Демидівка с., зуп. Центр, будинок 
50 кв.м, обкладений цеглою, 2 кімн., 
в житл. стані, погріб, колодязь на по-
двір’ї, нова огорожа, 30 сот. приват., 
4000* Тел. 067-689-38-26
• Козельщина смт, будинок 64 кв.м, 
хол/гар. вода, ванна ,туал., м/пласт. 
вікна, нові двері, лінолеум, стеля 
пласт. (кухня, ванна), гараж, погріб, 
госп. буд., бетон паркан. Тел.0-99-043-
92-49, 0-98-997-53-16.
• 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. Самойлова, 
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, будинок 56 кв.м, 3-кімн., газ, 
вода, світло, свердловина, літня кухня, 
мет. гараж, погріб, город, сараї, туалет 
на подвір’ї. Тел.0-98-222-62-13.
• Лашки р-н, будинок 75 кв.м, гор., 
хол. вода, опалення газове та дрова-
ми. Тел.0-97-531-99-51.
• Нагірна частина, вул.Чкалова, запин-
ка Пекарня, 1/2 будинку, 30 кв.м,1 кім-
ната, кухня, своя свердловина в бу-
динку, опалення електричне, окремий 
вхід, город, 6500. Тел. 067-689-38-26
• Нагірна частина, р-н Лукас, буди-
нок шлакоблоч., утеплений, 55 кв.м, 2 
кімн., кухня, с/в, нові вікна, дах, опа-
лення газове, бойлер, 11 сот. при-
ват., сарай, гараж, 21500*. Тел. 
067-689-38-26
• Павлиш смт, будинок, сарай, по-
гріб, колодязь, літня кухня, 15 сот. 
Тел.0-68-250-49-62.
• Піщане с. (центр), будинок 2 поверх., 
цеглян., 10х11м, 5кімн., 2лоджії, під 
будинком підвал, гараж, підсобне при-
міщення, 19сот., сарай, або обмін на 
кв-ру+ допл., цеглян.будинок, р-н ав-
топарка, центр. Тел.0-98-408-21-91.
• Погреби с., будинок цегл. 70кв.м, 
2-кімн., с/в, душова кабіна, кух-
ня, передпокій, гарний ремонт, вбу-
дована техніка та меблі, газове опа-
лення, альтанка, гараж, вхід. погріб, 
садок, 19сот. приват., 27000. Тел. 
098-296-36-93

• Пронозівка с., будинок цегл., з піч-
ним опаленням, водопровід на по-
двір’ї, газ введений у двір, 25 сот. 
Тел.0-96-855-89-77.
• Солониця с., Полтавської обл., буди-
нок 65 кв.м житл. площі, газ, конвек-
торне опалення, сарай, гараж, город, 
в 20 км від Кременчука, 240000 грн. 
Тел.0-97-532-02-64, 0-97-375-49-02.
• Успенка с., будинок з усіма зруч-
ностями + діюча міні-коптильня з усім 
устаткуванням, 2,5 га, 27000. Тел. 
096-155-17-28.
• Чечелеве с., будинок 60 кв.м, об-
клад. цеглою, 3-кімн., с/в, газ, госп. 
будівлі, 29 сот. приват., 12500*. 
Тел.0-67-689-38-26, 0-67-736-79-42, 
0-99-448-38-18.

Дачі, земельні ділянки

• Бузкова вул., р-н Простора, зем. ді-
лянка 7 сот., під забудову, терміново, 
недорого. Тел.0-97-801-97-55.
• Простора р-н, Бузкова вул., зем. ді-
лянка під забудову 7 сот., терміново, 
недорого. Тел.0-97-801-97-55.
• Лашки р-н, земельну ділянка 7,87 
сот. приват., вул. Ульянова, під за-
стройку, госп. буд., споруд, кадастр. 
номер, два заїзди, можлив. прове-
сти світло, газ поруч (через доро-
гу), магазини, остановка, 2000. Тел. 
063-883-08-88

• Під Києвом зем. ділянки 10 сот., на 
півострові Київського водосховища 
ОСГ 100 сот. з виходом до лісу, 6000, 
або обмін на авто. Тел.0-97-749-71-
28, 0-66-918-58-99.

• Політ кооп., дача, будинок 5х7,2 м, 
кімнати, кухня, коридор, опалення 
пічне, 9 сот. приват., зупинка поряд, 
8500. Тел. 098-296-36-93

КУПЛЮ

• 1-2-кiмн.кв., можливо без ре-
монту, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.
• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, Че-
челево, Садки, можливо без газу та 
свiтла, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.

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

Оренда офісних приміщень 
від 15 кв.м, індивідуальне 
опалення. Працюємо з гене-
ратором, вул. Перемоги, 3 А. 
Тел. 098-466-91-98
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Гаражі

• 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.

КУПЛЮ

• Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo, 
Lada , не биту, в гарному стані. Тел. 
098-536-25-85
• ВАЗ у будь-якому стані, або на з/ч. 
Тел.0-67-456-91-34.
• Гараж кооперативі Автолюбитель 
КрАЗ або поряд по вул Вадима Пугачо-
ва, недорого. Тел. 067-468-04-65

• Гараж з/б або металевий, терміново. 
Тел.0-67-853-76-17.
• Гараж у будь-якому кооперативі міста 
недорого, розгляну будь-які варіанти. 
Тел. 098-536-25-85

• Батарея чавунна, б/в, 8-секцій, 7-сек-
цій, 2500 грн. Тел.0-96-576-05-37 
Андрій

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

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

• Дрова сосна, дуб, ака-
ція, 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

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

Інструмент

• Samson апарат для протягуван-
ня гільз (стоматологічне, ювелірне ви-
робн.), 1500 грн. Тел.0-96-576-05-37 
Андрій
• Генератор бензиновий Honda 
EM 6500 CXS, потужність 65 л/с.
Тел.0-98-471-66-46.

• Обігрівач електричний, новий. 

Тел.0-98-303-20-50.

• Перфоратор Bosh Professional QBH 

2-28. Тел.0-98-471-66-46.

КУПЛЮ

• Прийму будівельне сміт-

тя для відсипки дороги, терміново. 

Тел.0-67-853-76-17.

• 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

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 пе-
ретягування. 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
• Сервант кутовий, дуб, виробн. Біло-
русь. Тел.0-97-651-78-81.

КУПЛЮ

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

• Ремонт телевізорів LCD, LED, Plazma, 
ТВ з кінескопами 37-51-54-63-72см, 
звук, колір, установка Т-2, антен, від-
новлення кінескопів, ремонт, замі-
на РК-LED підсвічування, виїзд по ра-

йону, недорого. Тел. 050-748-03-55, 
098-621-40-77

ПРОДАМ

• Телевізор Samsung 32 см, в хор. роб. 
стані, д/у, 300 грн., Телевізор Samsung 
54 см, 400 грн., в хор. роб. стані, д/у, 
400 грн. Тел.0-67-260-76-18.
• Холодильник Полюс, 300 л, б/в в ро-

боч. стані, капремонт, 1-камерний, 1200 

грн., з доставкою. Тел.0-96-624-89-09.

• Швейна машина Janome Rx18S нова, 

виробн. Японія. Тел.0-97-651-78-81.

КУПЛЮ

• Телевізор, радіоприймач, можливо 

непрацюючий. Тел.0-67-260-76-18.

Бойлери. Продаж, мон-
таж, промивання, замі-
на анода.
Т. 068-70-30-218

Техніка для дому

Будівельні матеріали, інструменти

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

Різне

Викуп авто різних марок та мо-
делей, швидке оформлення, 
висока ціна, швидко, вигідно 
та надійно. Т. 098-536-25-85

Авто-мототехніка

• Розшукуються Вербицький Станіс-
лав Віталійович та Вербицький Ва-
лерій Віталійович - спадкоємці після 
померлої 11 травня 1998 року Вер-
бицької Віри Іллівни, яким необхідно 
звернутись до Третьої Кременчуцької 
державної нотаріальної контори про-
тягом 30 днів з моменту опублікуван-
ня цього повідомлення. За довідками 
звертатись: Тел.0-98-898-59-79.

ПРОДАМ

• Баян, гармошки в гарному стані, від 
300 грн. за одну. Тел.0-67-538-90-12.
• Велосипед Kettler чоловічий, «чи-
стий» німець, надійний, легкий у керу-
ванні, 4 швидк., 2 гальма, багажник, 
динамо-світло, підсвітки, до 7500 грн. 
Тел.0-97-935-77-07, 050-813-87-78
• Велосипед жіночий б/в. 
Тел.0-98-303-20-50.
• Дозатор для рідкого мила, сеп-
тика, новий, виробн. Польща. 
Тел.0-96-844-37-23.
• Дрова (відходи виробництва), 
500-700 грн. Тел.0-98-832-19-35, 
0-67-972-15-20.

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

• Дрова дуб, акація, сосна, ру-

блен., довж. 30 см, 50 см. 

Тел.0-98-240-26-20.

• Дрова колоті твердих порід (ясень, 

дуб, акація та інші). Тел.0-67-345-01-59.

• Дрова твердих порід колоті, складені 

в кузові. Тел.0-96-196-67-41.

• Дрова твердих порід, колоті. 
Тел.0-96-196-67-41.

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

• Дрова, вугілля. Тел.0-96-267-47-04.
• Капуста морськая суха, різана, 70 
грн/100 г. Тел.0-96-550-58-53.

• Квіти: кактуси різних розмірів, недо-
рого. Тел.0-67-687-97-42.

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

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

• Рушниця мисливська МР (ІЖ) 43, 
12-калібр, нова, через дозвільну систе-
му, до 10500 грн. Тел.0-97-935-77-07, 
050-813-87-78
• Санки, б/в в норм. стані, 450 грн. 
Тел.0-68-546-98-83.
• Тканина: окремі відрізи різні, недоро-
го. Тел.0-67-687-97-42.

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

Тварини

• Козлик від породистої високоуд. 
кози, вік 9 міс., порода без ріг, Кремен-
чуцький р-н, 1500 грн. Тел. 098-311-63-
58, 068-436-42-07
• Телиці з телятами від високоуд. коро-
ви, терміново. Тел.0-98-706-87-82.

Одяг, взуття

• Пальто жін. вовняне нове, палюто з 
капюшоном, б/в колір зелений, р. 52-
56, дві кофти б/в в норм. стані, за все 
1600 грн. Тел.0-68-546-98-83.
• Пуховик жін., колір бірюзовий, 
розм. 48-50, зріст 164х122. Тел. 
097-970-15-57

Продукти харчування

• Молоко, м’ясо з доставкою, на 
замовлення, та м’ясні відходи. 
Тел.0-66-900-85-13.
• Сухарі, 15 грн/кг. Тел.0-96-230-47-65.

КУПЛЮ

• Метал: лист, труба, куток (іржавий, 
обрізки), масло відпрацьоване, раді-
одеталі, плати, токарний, фрезерний, 
вимірювальний інструмент, речі СРСР. 
Тел.0-91-910-48-10.

Продам кіоск, 4,75кв.м, 
2,5х1,9х2,5 м, металевий, 
утеплений, вікна м/п, 
ролети, т. 096-549-08-38
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Робота
• Водієві кат. Е, з допуском ADR для 
перевезення небезпечних вантажів. 
Тел.0-97-774-14-77.
• Водієві кат. Е, сідловий тягач MAN 
Євро-6 з тентованим напівпричепом, 
міжнародні перевезення, бажано з д/р, 
з/п % + відрядні. Тел.0-67-916-63-05.
• Двірникам, ф-ма «Порядок», дільни-
ця на Молодіжному, з/п 7000 грн/міс. 
Тел.0-67-531-15-43, 0-98-879-83-41з 
8.00 до 17.00
• Електрику, АТ «Вепр», без шкідл. зви-
чок, офіц. працевлаштув., повна за-
йнятість, 5-ден. робочий тиждень, ста-
ранність, відповідальність, бажання 
працювати. Тел.0-68-679-69-69 Андрій 
Володимирович
• Майстрові-універсалу, майстро-
ві манікюру, педикюру, салон зна-
ходиться в центрі міста, оренда. 
Тел.0-67-884-54-58.
• Майстру для ремонту одягу в ательє. 
Тел.0-96-618-64-18.

• Майстру по ремонту взуття та виго-
товлення ключів, д/р обов’язковий, на 
постійній основі. Тел.0-98-592-60-52 
Олександр
• Майстру-універсалу, майстру ма-
нікюру, педикюру, салон знахо-
диться в центрі міста, оренда. 
Тел.0-67-884-54-58.
• Маляру для євроремонту, д/р не 
менше 5 років. Тел.0-67-535-78-47, 
0-97-470-60-20.
• Маляру-штукатуру. Тел.0-67-535-78-
47, 0-97-470-60-20.
• Модельєру «АвексТекс» на постійній 
основі, з/п висока, хороші умови пра-
ці, соц. гарантії, дорогу оплачуємо м.Го-
рішні Плавні. Тел. 096-620-95-47
• 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

• Охороннику на автостоянку, відпо-
відальному, пенсійного віку (до 65р.) 
який мешкає в р-ні пер. Героїв Маріупо-
ля (пер. Героїв Бреста) та вул. Миру, на 
постійній основі, офіц. працевлаштув. 
Тел.0-96-424-11-66.
• Охороннику, жін., АТ «Вепр», без 
шкідл. звичок, офіц. працевлаштув., 
повна зайнятість, 5-ден. робочий тиж-
день, старанність, відповідальність, ба-

жання працювати. Тел.0-68-679-69-69 
Андрій Володимирович

• Працівникам в кафе-бар, працев-
лаштув., навчання, стажування, без 
досвіду роботи. Тел.0-98-284-31-86.

• Прибиральниці в ТЦ, на постійній ос-
нові. Тел.0-67-762-17-71.
• Прибиральниці службових примі-
щень, металобаза, р-н зупинки При-
садки, офіційно, за сумісн., неповний 

робочий день, 8 вихідних у місяць, пов-
ний соц. пакет, з/п на руки 1500 грн. 
Тел.0-50-304-70-33.
• Продавцю-бармену в кафе-бар. 
Тел.0-96-219-03-02.

• Робочому на шиномонтаж, з д/р, на 
постійній основі. Тел.0-67-717-18-27.

• Стропальнику-вантажнику на мета-
лобазу р-н зуп. Присадки, офіційно, 
на пост. основі, 5-ден. робочий тиж-
день, 8-ми год. робочий день, пов-
ний соц. пакет, з/п на руки 10000 грн. 
Тел.0-50-304-70-33.

ШУКАЮ РОБОТУ

• Кухаря у сім’ї. Жін., з д/р, дуже смач-
но готую їжу. Тел.0-67-108-58-68.
• Няні, доглядальниці, з д/р. Жін. 
порядна, інтим не пропонувати. 
Тел.0-67-108-58-68.

Послуги

• Ремонт пральних машин-автоматів 
вдома у клієнта (стаж 28 років), швид-
ко, якісно, гарантія. Тел.0-67-703-96-
84, 099-023-48-62, з 8: 00 до 20: 00 без 
вихідних.
• 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. Встановлен-
ня бойлерів, пральних машин, уніта-
зів, ванн, кранів, змішувачів та інше, а 
також їх ремонт, чистка. Плитка, плас-
тик, електрика, водопровід, та інше. 
Тел.0-97-068-09-42.

• Ремонт побутових холодильників в 

правобережній частині міста (Раків-

ка, Крюків, Садки, Кіровоградська), 

виїзд до клієнта, гарантія на ремонт. 

Тел.0-98-045-85-28.

• Ремонт професійний комп’ютерів, 

ноутбуків, установка Windows і про-

грам, ремонт телевізорів, моніторів, 

супутникових тюнерів, духових шаф, 

газових плит, мікрохвильових печей, 

хлібопічок, пилососів, іншої апарату-

ри. Тел.098-290-86-89, 095-561-90-07

• 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

Репетиторство, навчання

• Заняття з англійської мови для ді-
тей (з 4 років). Тел.0-98-261-56-17, 
0-63-149-83-47.
• Підготовка дітей до школи - занят-
тя з дітьми 4-6 років (читання, мате-
матика, письмо). Тел.0-98-261-56-17, 
0-63-149-83-47.

БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Абразивна алмазна вирізка арок бе-
тонних, вибивання отворів, стін, пе-
рестенків, отворів під витяг, зняття 
підлог, стягування, збиття плитки, шту-
катурки, вивезення сміття, недорого. 
Тел.0-97-970-15-57 Костянтин.
• Кладка печей, послуги піч-
ника, можливий виїзд за місто. 
Тел.0-96-393-54-66.
• 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.

Сантехніка послуги

• Аварійний виїзд, всі роботи з сантехні-
ки, електрики, газу та опалюванню будь-
якої складності, ремонт газових котлів, 
плит, колонок, закупівля, доставка мате-
ріалів, повний, дрібний ремонт, якісно, 
гарантія, по місту та районам. Тел.0-97-
280-57-04, 0-66-529-97-21
• Виклик майстра: водопровід, каналіза-
ція, опалювання, зварювальні роботи, ба-
тареї, ванни, кабіни, стояки, лічильники, 
унітази, умивальники, та інші роботи, ви-
їзд за місто. Тел.0-98-898-58-16.
• Заміна, установка лічильни-
ків, бойлерів, ванн та унітазів, а та-
кож дрібний ремонт сантехвузлів. 
Тел.0-67-155-37-77.

Ремонт газових  
котлів, колонок, плит 
всіх моделей.  
Т. 068-460-98-58

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

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

Французькі натяжні стелі.

www.demikremenchug.com.ua. 

т. 067-590-82-42 - Київстар,

067-535-02-97 - МТС

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

Автономне опалення, водопровід, заміна 
батарей, установка лічильників, бойлерів, 
сантех.приладів, чищення каналізації, 
стояків, лежаків, пробивка свердловин, 
установка, ремонт насосних станцій, 
зварювальні роботи (нержавіюча сталь).
Т. 097-392-01-07, 095-383-83-59

Ремонт побутової техніки з гарантією: 

комп'ютери, телевізори, супутнікове ТБ, 

монітори, мікрохвильові печі, пилососи, 

пральні, посудомийні машини і ін. т. 098-

290-86-89, 095-561-90-07
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