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ЗДАМ У НАЙМ

• Будинок невеликий в р-ні кінце-
вої зупинки 16-го маршрута, 1-кімн., 
кухня, с/в в середині, пральна маши-
на, холод., ТВ, інтернет, для 2-3 чол., 
без тварин, можливо відрядженим. 
Тел.0-96-675-08-02.
• Земельна ділянка під посадку ово-
чів, недалеко від міста, на вигід-
них умовах. Тел.0-68-169-95-83, 
0-98-305-48-26.
• М/с в центрі, на тривалий тер-
мін, 1800 грн/міс. + світло. 
Тел.0-96-004-01-74.
• Півбудинка, р-н Ревівка, меблі, ок-
ремий вхід, на тривалий термін. 
Тел.0-96-911-31-52.

Крюків-Раківка

• 1-кімн. кв., Раківка, 3 поверх, хо-
лодильник, пральна машина, бой-
лер, на тривалий термін, від госпо-
даря. Тел.0-67-973-75-71.
• 2-кімн. кв., р-н Раківка, ме-
бльована, на тривалий термін. 
Тел.096-024-10-82
• 2-кімн. кв., Раківка, вул. Право-
бережна, 2 поверх, частково ме-
бльована, холод., на трив. тер-
мін, 2500 грн/міс. + ком. послуги. 
Тел.0-67-532-87-80.

Молодіжний

• 1-кімн. кв., вул. Артема, 2 пов., 
мебльов., два дивана, холод., бой-
лер, пральна машина, на трив. тер-
мін, 3500 грн/міс. + ком. посл. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 1-кімн. кв., Молодіжний, р-н ЗОШ 
№ 17, частково мебльована, холо-
дильник, телевізор, без бойлера, та 
пральної машини, 4000 грн/міс. за 
все з ком. послугами, без тварин. 
Тел.0-98-946-21-70.
• 1-кімн.кв., вул. Г.України, євроре-
монт, мебльвана, холод., пральна ма-
шина, бойлер, кондиціонер, вбудова-
на кухня, м’який куток, шафа-купе, 
на тривалий термін, 5000 грн/міс. + 
ком. послуги. Тел. 097-713-39-39
• 2-кімн. кв., зуп. Козаць-
ка, 1 пов., частково мебльова-
на, лоджія, на трив. термін, 4000 
грн.+.Тел.0-96-969-13-05.
• 2-кімн. кв., Квт 278, р-н «Хата ла-
мінату», частково мебльована, косм. 
ремонт (у 2023 році), на тривалий 
термін. Тел.0-63-556-33-41.
• 2-кімн. кв., Молодіжний, мебльо-
вана, пральна машинка, бойлер, ко-
ндиц., у дворі великий «Оптовичок», 
поряд зупинка, «Маркетопт», «АТБ», 
на тривалий термін, 6000 грн/міс. + 
ком. послуги. Тел.0-96-097-15-37.
• Гостинка, р-н Молодіжний, частко-
во мебльована, на тривалий термін. 
Тел.0-96-250-78-48.

Нагірна частина

• 1 кімн. в 2-кімн. кв., для хлоп-
ців, мешкання з господинею, в на-
гірній частині, зуп. В.Пугачова 
(Московька), на тривалий термін. 
Тел.0-97-242-96-44.
• 1 кімн. в 2-кімн. квартирі, р-н БК 
КрАЗ, зупика В.Бойко, для працюю-
чого хлопця, підселення, мешкання 
з господаркою, на трив. термін, опл. 
поміс. наперед. Тел.0-97-594-26-38.
• 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.
• 1-кімн. кв., вул. Л.Толстого, зуп. 
Гвардійська, 1/2 пов., меблі, побут. 
техніка, газ. колонка, холодильник, 
пральна машина, ТВ плазма, на три-
валий термін, 3500 грн/міс. + ком. 
послуги. Тел.0-98-857-38-77.
• 3-кімн. кв., 4/5 пов. пан. буд., вул. 
Миру, буд. 27, 4 м, меблі, без по-
середників, на тривалий термін. 
Тел.0-68-543-35-82.
• Візьму на квартиру в окре-
му кімнату, дівчину або хлоп-
ця, р-н водоканал, мешкання з го-
сподинею, на тривалий термін. 
Тел.0-98-644-24-52.

Центр

• 1-кімн. кв., 2/3пов., центр р-н рин-
ка, Billa, стал., на тривалий термін, 
для молодої сімейної пари, без тва-
рин, та шкідл. звичок, меблі, холод., 
інтернет, поряд зупинки, магазини, 
4500грн/міс. + ком. посолуги. Тел.0-
68-955-46-00 від господаря
• 1-кімн. кв., р-н молокозаво-
да, вул. Сумська, в новом будин-
ку, меблі, побут. техніка, на три-
валий термін, для однієї людини 
без дітей та тварин, 7500 грн/міс. 
Тел.0-96-224-21-34.
• 1-кімн. кв., центр, р-н ринка, вул. 
Першотравнева, косм. ремонт, у гар-
ному стані, частково мебльов., або 
без меблів, холод., прал. машина, 
від 1 місяця, вже вільна, недорого. 
Тел.0-98-850-15-34.
• М/с в центрі, вул. Шевченка, зуп. 
Ринок, диван, холод., шкаф, стіл, 
секція на три сім’ї, на тривалий тер-
мін, 1800 грн/міс. + лічильники. 
Тел.0-98-857-38-77.

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, 
для молодої сімейної пари, працюю-
чі, порядок і своєчасну оплату гаран-
туємо. Тел.0-67-877-00-60.

ПРОДАМ

4-кімнатні

• 5 пов., 3 Занасип, 62 кв.м, без ре-
монту, 23000. Тел.0-96-942-84-19.

3-кімнатні

• 2/5 пов. цегл. буд., вул. Вадима 
Пугачова, 60/42/6 кв.м, м/пласт. вік-
на, брон. вхід. двері, космет. ремонт, 
кімн. см-розд., с/в розд., в хор. 
житл. стані. Тел. 095-222-45-46.
• 3/3 пов. цегл. будинку, зуп. Пош-
та, одразу за мостом, 60кв.м, кiм-
нати розд., кухня 8 кв.м, лiчiльник 
газу, великий балкон, висока стеля, 
без ремонту але чиста, 15999. Тел. 
096-155-32-97
• 3/9 пов., вул. Манагарова, 21, без 
ремонту, 20000. Тел.0-67-594-81-52.
• 4/5 пов. пан. буд., вул. Миру, буд. 
27, загальна площа 50,6 кв.м, жила 
32,8 кв.м,  балкон 4 м, без посеред-
ників. Тел.0-68-543-35-82.
• 5/9 пов. блок. буд., р-н Жовто-
го Аероплану, 67 кв.м, кімн. суміж-
но-окремі, новая сантех, кахель, в 
житл. стані, 2 заскл. балкони або об-
мін. Тел. 067-689-38-26

2-кімнатні

• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 
кв.м, кiмнати роздiльно, лiчiльники 
на все, газова колонка, балкон, пiд 
ремонт, поруч сквер Пономаренка, 
17999. 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.
• 2/5 пов., центр, вул. Собор-
на, 29000, можливі вар-ти обміну. 
Тел.0-98-352-51-33.
• 3/5 пов. залізобет. буд. покращ. 
планув., 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 
труби, лічильники води, бойлер, в 
житл. стані, 15000. Тел.067-736-79-
42, 099-448-38-18.
• 4/5 цегл. буд., м. Горішні Плав-
ні, індивід. опал., 56,7/30/9,5 кв.м, 
кімн., с/в розд., кладова, нов. газ. 
котел, лічильники газа, води, нові 

труби, м/пласт. вікна, нові вхідні 
двері. Тел. 096-356-02-76.
• 5/9 цегл. буд., р-н Бреста, кімн. 
розд., балкон, під ремонт, 17500. 
Тел.0-95-282-91-45.

1-кімнатні

• 2/3 пов., Молодіжний, 32/8,2 кв.м, 
в житл. стані, без балкона, 9000. 
Тел.0-95-282-91-45.
• 2/5 пов., центр, вул. Собор-
на, 29000, можливі вар-ти обміну. 
Тел.0-98-352-51-33.
• 2/9 пов. цегл. буд., вул.Першотрав-
нева, гостинка, загальна площа 
21,5кв.м, кухня 4кв.м, ванна 3кв.м, 
кімната 12кв.м, коридор 2,5квм, м/
пл.вікно, мет.двері, залишається: стін-
ка, диван, холод., пральна машинка, 
меблі на кухні. Тел.0-98-726-79-15.
• 3/9 пов., нагірна частина, 36 кв.м. 
Тел.0-50-021-43-75.
• 7/9 пов. цегл. буд., нагірна части-
на, в житл. стані, 37 кв.м, з нішею, 
лічильники на воду, м/пласт. балкон 
блок, 19500*. Тел.0-95-282-91-45.
• 7/9 пов., р-н парку Миру, 35 кв.м. 
Тел.0-96-185-85-16.
• М/с в центрі, 15 кв.м, 3 поверх, 
4500. Тел.0-96-004-01-74.

Будинки

• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., 
газ, світло в будинку, 12000. 
Тел.0-96-256-70-91.
• Власівка смт, будинок 46,7 кв.м, 
газове та пічне опалення, водопро-
від, свердловина, гараж, госп. бу-
дівлі, город 6 сот. приват., 4000*. 
Тел.0-67-704-22-09.
• Демидівка с., зуп. Центр, будинок 
50 кв.м, обкладений цеглою, 2 кімн., 
в житл. стані, погріб, колодязь на 
подвір’ї, нова огорожа, 30 сот. при-
ват., 4000* Тел. 067-689-38-26
• Кінцева 16маршруту р-н, будинок 
2006 р/б, 2пов.+ мансарда+ підвал 
під усім будинком, два житл. фліге-
ля зі зручностями, газ, світло 380V, 
гор.вода, сад, 20сот., гараж 5х15 
вис. 3м. Тел.0-96-675-08-02.
• Козельщина смт, будинок 64 кв.м, 
хол/гар. вода, ванна ,туал., м/пласт. 
вікна, нові двері, лінолеум, стеля 
пласт. (кухня, 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 
кухня, госп. будівлі, вхідний погріб, 
терміново, 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, свердлови-

на, літня кухня, мет. гараж, по-
гріб, город, сараї, туалет на подвір’ї. 
Тел.0-98-222-62-13.
• Нагірна частина, вул.Чкалова, за-
пинка Пекарня, 1/2 будинку, 30 
кв.м,1 кімната, кухня, своя свердло-
вина в будинку, опалення електрич-
не, 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, 
опалення газове, бойлер, 11 сот. 
приват., сарай, гараж, 21500*. Тел. 
067-689-38-26
• Недогарки с., в 15 км від Кремен-
чука, будинок, госп. будівлі, білян-
ка понад 25 сот., 6000. Тел.0-97-018-
66-59, 0-97-018-66-58.
• Павлиш смт, будинок, сарай, по-
гріб, колодязь, літня кухня, 15 сот. 
Тел.0-68-250-49-62.
• Погреби с., будинок цегл. 70кв.м, 
2-кімн., с/в, душова кабіна, кухня, 
передпокій, гарний ремонт, вбудо-
вана техніка та меблі, газове опа-
лення, альтанка, гараж, вхід. погріб, 
садок, 19сот. приват., 27000. Тел. 
098-296-36-93
• Раківка, 1/2 частина будин-
ка, зупинка муз. Макаренка, об-
клад. цеглою, 56 кв.м, 3-кімн., кух-
ня, газ, вання, в житл. стані, 4 
сот., сарай, місце під авто, 8999. 
Тел.0-96-155-17-28.
• Солониця с., Полтавської обл., бу-
динок 65 кв.м житл. площі, газ, 
конвекторне опалення, сарай, га-
раж, город, в 20 км від Кременчу-
ка, 240000 грн. Тел.0-97-532-02-64, 
0-97-375-49-02.
• 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

• Власівка смт, кооп. Труд, буди-
нок цегл., город, недалеко вода, 900. 
Тел.0-97-787-07-57.
• Власівка смт, Сади-1, дача 5 
сот.,будинок 4х5м, великий та сухий 
підвал, в 30 м вода, без боргу, 35000 
грн. Тел.0-98-533-99-29 Ігор

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

• Кривуші с., в 8км від центра мі-
ста, зем. ділянка 25сот., поряд ліс, 
річка, план забудовника, світло, 
вода на ділянці, полив, мет. пар-
кан, двоє воріт, газ рядом, можливо 
розділити на дві ділянки, недорого. 
Тел.0-67-120-61-41.
• Кривуші с., кооп. Веселка (Радуга) 
дача 14 сот., будинок 2 пов., балкон, 
решітки, сарай, 2 погреба, гараж, 
курник. Тел.0-98-441-70-69.

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

Здам приміщення під офіс 
в центрі: 60, 24 та 12 кв.м, 
електрика та інтернет - ціло-
добово, без відключень. 
Т. 067-543-58-53
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• Hyundai Sonata, 2013 р/в, 180 тис. 
км, АКПП, бензин, у відмінному ста-
ні.Тел.0-50-757-43-56,097-090-42-42
• Автобус Рута-20, SI - 20, S2 - 5, 
2007 р/в, після капремонту, Кре-
менчук. Тел.0-67-902-63-62, 
0-68-954-67-50.
• ВАЗ-2109, 2000 р/в, у відмін. тех-
нічному стані. Тел.0-97-453-57-53.
• ГАЗель вантаж-пасаж., 2002 р/в, 
9-місць+водійське, піднятий дах, 
газ-бензин, нова гума, радіатор, 
АКБ, можл. оформлення в МРЕО, 
один господар, пробіг 165 тис.км, 
1700*. Тел.0-96-675-08-02.
• Таврія, 2003 р/в, кап. ремонт кузо-
ва, нова гума, новий акумулятор, ко-
лір червоний. Тел.0-97-013-05-62.

Запчастини

• ГАЗель, Рута, БАЗ по запчасти-
нам, Кременчук.Тел.0-67-902-63-62, 
0-68-954-67-50.
• Генератор до автомобіля ГАЗ (Вол-
га), 1200 грн. Тел.0-50-659-64-33.

Гаражі

• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., 
обладнаний, підвал, дахпере-
крытий евроруберойдом у 2018 
році, або обмін +допл. на анало-
гычний в кооп. Київський-1, Хо-
рольский, р-н пер. Г.Бресту.
Тел.068-094-85-80, 099-437-66-97

• Мет. в кооп. Луговий, в хор. стані. 
Тел.0-67-665-32-02.

• Цегл. під БУС, в кооп. Енер-
гетик, р-н залізн. вокзалу. 
Тел.0-68-459-36-96.

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж цегл., 18 кв.м, в приватному 
секторі, вул. О.Древаля, р-н пивза-
вод, світло, яма, охорона, можл. 
на тривалий термін, 1200 грн/міс. 
Тел.0-68-230-59-97.
• Гараж цегляний у приватно-
му секторі, р-н 1 Занасип, поряд 
авторинок, на тривалий термін. 
Тел.0-97-115-77-94.

• Цегл., в центрі, на території стан-
ції крові, земля приват., гараж з 
адресою, територія закрита, з ві-
деоспостереженням, 9500. Тел. 
098-536-25-85

КУПЛЮ

• Chevrolet Aveo, Dacia 
Sandero,Daewoo Lanos, Renault 
Logan від першого власника, недо-
рого. Тел. 098-536-25-85
• Авто: ВАЗ-2101-2109, Москви-
чі, іномарки, у будь-якому стані. 
Тел.0-93-302-86-54.

• ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ, Москвич, у 
будь-якому технічному стані, або за-
пчастини до них. Тел.0-97-523-66-96.
• ВАЗ у будь-якому стані, або на з/ч. 
Тел.0-67-456-91-34.
• Гараж кооперативі Автолюбитель 
КрАЗ або поряд по вул Вадима Пуга-
чова, нагірній частині, недорого. Тел. 
067-468-04-65
• Гараж в межах міста, або обмін 
дачі смт Власівка, кооп. Будівельник, 
друга лінія від р. Дніпро на гараж. 
Тел.0-98-708-26-04, 0-67-376-04-11.
• Гараж з/б або металевий, терміно-
во. Тел.0-67-853-76-17.
• Мопед, скутер. Тел.0-96-383-31-52.
• Мототехніку виробництва СРСР у 
будь-якому стані, або запчастини до 
них. Тел.0-97-523-66-96.
• Таврію, Славуту, Daewoo, ВАЗ. 
Тел.0-96-383-31-52.

• Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Глина, земля. Тел.0-67-906-93-35
• Глина. Тел.0-67-906-93-35
• Гранвідсів, грансуміш, ще-
бінь, від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Гранвідсів, щебінь. Тел.0-63-481-
87-07, 0-68-400-89-33

• Гранвідсів, щебінь. 
Тел.0-67-906-93-35

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

• Дрова дуб, акація, сосна, ко-
лоті, 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

• Земля, чорнозем. Тел. 067-902-17-
55, 0-66-517-05-14.

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

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

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

• Модернізація, перетяжка м’яких 
меблів, повний ремонт, усунення 
скрипу, лакування стільців, хімчист-
ка м’яких меблів, гігієнічно чистий 

матеріал (вателін), гарантія, якість, 
каталог робіт, стаж-25 років. Тел. 
0-67-535-25-23, 0-50-305-72-41
• Модернізація, перетяжка, ремонт 
усіх видів м’яких меблів з якісних ма-
теріалів, каталог робіт, зразки тка-
нин, недорого. Тел.0-97-066-87-77.
• Диван б/в після ремонту та пе-
ретягування, 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 
перетягування. Тел. 050-305-72-41
• Диван-малютка, після ремонту, 

новий, тканина, переклеєний. Тел. 
050-308-82-98
• Крісло-ліжко в гарн. стані, після 
перетягування. Тел. 050-308-82-98
• Покриття на підлогу сіро-черво-
не, 3х2м, у відмін. стані., недорого. 
067-742-83-95.
• Стіл обідній дерев’яний, розм. 
140х70 см, два крісла б/в, у доброму 
стані. Тел.0-96-313-09-75.

• Стільці 6 шт., 50 грн/шт. 
Тел.0-97-490-62-79.
• Шафа для книг, шир.137см, 
вис. 105 см, глиб. 32 см. 
Тел.0-50-308-21-86.

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, відновлення кінескопів, ре-
монт, заміна РК-LED підсвічування, 
виїзд по району, недорого. Тел. 098-
920-73-00, 098-621-40-77

ПРОДАМ

• Котел твердопал., довгого горіння 
26 кВт, розміри 130-50-45, в ком-т 
входить автоматика та вінтелятор. 
Тел. 096-967-80-56
• Насос до газового котла уні-
версальний, новий, 1200 грн. 
Тел.0-50-659-64-33.

• Телевізор Hyundai, діаг. 35 см, у 
робочому стані. Тел.0-50-308-21-86.
• Телевізор LG 54 см, в хор. роб. 
стані, д/у, в/вхід, 500 грн., LG 37 
см, в хор. роб. стані., 450 грн. 
Тел.0-67-260-76-18.
• Телевізор LG кольоро-
вий, б/в, в роб. стані, 700 грн. 
Тел.0-98-368-51-27.
• Телевізор Samsung 32 см, в 
хор. роб. стані, д/у, 300 грн., Те-

левізор Samsung 54 см, 400 грн., 
в хор. роб. стані, д/у, 400 грн. 
Тел.0-67-260-76-18.
• Телевізор Sitronics, диаг. 60 см, в 
робочому стані. Тел.0-50-308-21-86.
• Правльна машина Zanussi, 

верхнє завантаження, б/в. 
Тел.0-97-654-77-78.

КУПЛЮ

• Магнітофони, радіодеталі, плати, 
оцелографи, підсилювачі, відеомаг-
нітофони, прилади виробн. СРСР. 
Тел.0-93-302-86-54.
• Машину пральну б/в, радян-
ського виробництва, будь-яку, у 
будь-якому стані, неразукомпл. 
Тел.067-742-83-95
• Магнітофон бобінний часів СРСР 
б/в у будь-якому стані неразукомп-
лект., вибірково, магнітофон касет-
ний у будь-якому стані неразукомп-
лект. Тнл. 067-742-83-95.

• Посуд металевий: каструлі, ка-
зани, сковорідки, лопатки, шумів-
ки, та інше сучасний та часів СРСР. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Телевізор б/в, ч/б, кольоро-
вий часів СРСР, в дерев. оправі, у 
будь-якому стані, неразукомлект. 
Тел.0-67-742-83-95.

• Телевізори, комп’ютери, ноутбу-
ки, підсилювачі, мікрохвильовки, 
радіоприймачі, магнітофони, раді-
останції, програвачі у будь-якому 
стані. Тел.0-67-260-76-18.

• Холодильник, б/в, радянського ви-
робництва будь-який, у будь-яко-
му стані, битий, в нероб. стані. 
Тел.067-742-83-95.

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

Техніка для дому

Будівельні матеріали, інструменти

Меблі, килими

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

Авто-мототехніка

• Молодіжний р-н, зем. ділян-
ка 10 сот. приват., кутовий, світ-
ло, газ, вода, асфальт поряд. Тел. 
067-540-95-84.

• Мрія кооп., р-н с. Ламане та Ман-
желія, дача 6 сот., будинок 2 пов., з 
балконом, гараж, госп. будівлі, те-
плиця, сад, доглянута, ц/полив, по-
ряд р. Псел. Тел.0-68-094-85-80, 
099-437-66-97

• Недогарки с., зем. ділянка 40 
сот. під забудову, поряд Крем. во-

досховище. Тел.0-67-717-18-27, 
0-95-787-68-74.
• Політ кооп., дача, будинок 5х7,2 м, 
кімнати, кухня, коридор, опалення 
пічне, 9 сот. приват., зупинка поряд, 
8500. Тел. 098-296-36-93

КУПЛЮ

• 1-2-кімн. кв., в Кременчуці, термі-
ново. Тел. 096-356-02-76.
• 1-2-кімн. кв. в місті, можливий об-
мін. Тел. 095-222-45-46.

• 1-2-кiмн.кв., можливо без ре-
монту, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.
• 1-кімн. кв., в районі Гвардійська, 
Аптека , ДК КрАЗ, недорого для мо-
лодої сім’ї. Тел. 067-468-04-65.
• 2-3-кімн. кв., р-н БК КрАЗ, Аптека, 
водоканал, або обмін на 1-кімн. кв., 
з євроремонтом. Тел. 095-222-45-46.
• Будинок в центральній частині мі-
ста, можливо який потребує ре-
монту, для себе, без посередників. 
Тел.0-96-383-31-52.

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

МІНЯЮ

• 2-кімн. кв. в м. Горішні Плавні, ав-
тоном. опалення, 57/30/9,5 кв., нов. 
газ. котел, нов. лічильник газа, води, 
нові труби = 1-2-кімн. кв. в м. Кре-
менчуці. Тел. 096-356-02-76.

• 3-кімн. кв., 2/5 пов. цегл. буд., 
не кутова, тепла, вул. В.Пугачова, 
косм. ремонт, 60 кв.м, м/пласт. вік-
на, брон. вхід. двері, в житл. ста-
ні = вар-ти житла в Кременчуці. Тел. 
095-222-45-4
• Земельна ділянка 10 сот. приват., 
кутовий, р-н Молодіжний, світло, 
газ, вода, асфальт поряд = вар-ти в 
Кременчуці. Тел. 067-540-95-84.

Перетягування та модернізація 
м’яких меблів, заміна пружин, 
зламантх деталей, каталог 
тканин. Пенсіонерам знижки.
Т. 067-136-50-19
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• Автомийнику з д/р, без шкідливих 
звичок. Тел.0-97-506-23-23.
• Водієві кат. Е, з допуском ADR для 
перевезення небезпечних вантажів. 
Тел.0-97-774-14-77.
• Водієві на вантажний автомобіль 
MAN-18-224, рейси по центральній 
Україні. Тел.0-68-433-16-67.
• Двірникам, ф-ма «Порядок», діль-
ниця на Молодіжному, з/п 7000 грн/
міс. Тел.0-67-531-15-43, 0-98-879-
83-41з 8.00 до 17.00
• Доглядальниці для лежачого чоло-
віка після інсульту, на 2 часа в день. 
Тел.0-68-794-88-34.
• Жіночому майстрові, майстрові 
манікюра та педикюра в перукарню 
«Аврора», графік з 8.00 до 19.00, 2 
дня через 2. Тел.0-67-530-76-31.
• Майстрові-універсалу, жіночо-
му, з д/р, майстрові манікюра та пе-
дикюра в перукарню «Красуня». 
Тел.0-67-892-90-95.

• Менеджеру на металобазу, зуп. 
Присадки, на постійній основі, пра-
цевлашт., гнучкий графік, повний 
соц. пакет, можл. навчання, знання 
ПК, комунікаб. Тел.0-98-056-08-47.

• Молодшому інспектору відділу ре-
жиму і охорони, Кременчуціька ви-
ховна колонія, графік день-ніч-48, 
з/п від 8500 грн/міс. Тел.0-98-667-
00-13, 0-95-482-30-10.
• Офіціанту, бармену у кафе 
«Full House» р-н Б.Кохнівка, з/п 
ставка + % від продажу, гра-
фік змінний, дружній колектив. 
Тел.0-98-924-05-00.
• Охоронникам на підприємство, на 
постійній основі, офіц. працевл., всі 
соц. гарантії. Тел.067-506-6126
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, про-
їзд, проживання за рахунок фірми, 
з/п 300-500 грн/за добу, м. Кремен-
чук, автовокзал, кімн. №4. Тел.0-96-
659-56-89, 095-427-70-98

• Перукареві, оренда робочого місця 
в перукарні. Тел.0-96-079-39-40.
• Помічниці для жінки-інваліда, за-
міна памперсів, приготування їжі, 
допомога, робота для порядної, тер-
плячої жінки. Тел.0-93-166-95-13.

• Працівникам в кафе-бар, пра-
цевлаштув., навчання, ста-
жування, без досвіду роботи. 
Тел.0-98-284-31-86.

• Пресувальнику вторинної си-
ровини, з д/р, графік роботи з 
08.00 до 16:00, р-н Ревївка. Тел. 
050-308-99-09
• Різноробочтому, сімейній парі, ро-
бота на територіїї за містом, з про-
живанням. Тел.0-97-964-46-63.
• Робочому на шиномонтаж, з до-
свідом роботи, терміново. Тел.0-67-
717-18-27, 0-95-787-68-74.

• Столяру, на постійній осно-
ві, з 8.00 до 17.00, 5-денний гра-
фік, умови праці за телефоном. 
Тел.0-97-495-76-79.
• Хатній робітниці, обов‘язки: веден-
ня домашнього господарства в при-
ватному будинку (прибирання бу-
динку 100 кв.м, прання речей) та 
догляд за прибудинковою територі-
єю (підмітання, косіння газонної тра-
ви газонокосилкою), офіційне пра-
цевлаштування. Тел. 096-546-58-84
• Швачкам на масовий пошив три-
котажних виробів з д/р, потрібна 
швідкість в роботі, гарний колектив, 
вчасна з/п. Тел. 097-149-41-47

ШУКАЮ РОБОТУ

• Доглядальниці на 2-3 години в 
день, з досвідом роботи, мешкаю 
на Раківці, інтим не пропонувати. 
Тел.0-99-002-44-67.

• Зварювальника, слюсаря, охо-
ронника, будь-яку, вар-ти, з гра-
фіком доба-3, 5-денним, разову. 
Чол. 36 років. Тел.0-68-864-00-06, 
0-63-195-63-70.
• Кур’єра у приватної особи, мож-
ливі варіанти. Чол. 50 років, у фі-
зич. формі, сумлінний, чесний. 
Тел.0-97-050-60-16.
• Няні, підготовка дітей до шко-
ли, виконання домашніх завдань та 
інше, як на вашій території, так і на 
моїй, в центрі, рекомендації, недоро-
го. Тел.0-97-062-69-81.
• Няні. Дівч. 26 років. 
Тел.0-97-090-48-15.
• Прибиральниці на 0,5 ставки, до-
глядальниці, будь-яку на 0,5 став-
ки, варіанти. Тел.0-97-286-44-87, 
0-99-296-32-89.

Різне
• АТ «Укртранснафта» шляхом 
продажу на конкурентних заса-
дах із застосуванням електро-
нної торгової системи - Адмі-
ністративно-службова будівля, 
вартістю 6426000 грн. з ПДВ, за 
адресою: м. Кременчук, пров. Те-
цівський, 4-А загальною площею 
1720,4 кв.м. Земельна ділянка міс-
ця розташування об’єкту: на зе-
мельних ділянках, кадастровий 
номер: 5310436100:02:001:0052, 
загальною площею 1,1803 га. 
Контактна особа з питань озна-
йомлення з майном: Віталій Чіхі-
чін, E-mail: dmna@ukrtransnafta.
com Телефон: +38044-206-96-31, 
+38099-6000-785

• АТ «Укртранснафта» шляхом 
продажу на конкурентних заса-
дах із застосуванням електронної 
торгової системи - будівлі, вартіс-
тю 30000000 грн. з ПДВ, за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Микола-
ївська, 3 загальною площею 12 
548,5 кв.м. Земельна ділянка місця 
розташування об’єкту: на земель-
них ділянках, кадастровий номер: 
I діл. -5310436100:08:004:0037, 
загальною площею 2,4231 га, II 
діл. -5310436100:08:004:0038, за-
гальною площею 0,0057 га. Кон-
тактна особа з питань ознайом-
лення з майном: Віталій Чіхічін, 
E-mail: dmna@ukrtransnafta.com 
Телефон: +38044-206-96-31, 
+38099-6000-785

• ФОП Янко О.А. повідомляє, що 
17.02.2023 о 11-00 будуть прово-
дитися роботи із закріплення меж 
земельної ділянки в натурі (на міс-
цевості) по вул. Івана Франка, 13 в 
м. Кременчуці. Прохання власників 
(користувачів) суміжних земельних 
ділянок бути присутніми при ви-
конні даного виду робіт або напра-
вити уповноважену особу. Тел. для 
довідок 066-290-20-45.

ПРОДАМ

• Брикети паливні дров’яні типу 
«Nestro», «Ruf», «Pini Kay» з твер-
дих порід, одна тона заміщує 5-6 ку-
бів дров, також в наявності є брикет 
«Nestro» з соняшника, можлива до-
ставка. Тел.0-67-530-88-10.

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

• Велосипед Argo, б/в всього 6 мі-
сяців, колір темносиній перламутр, 
в ідеал. стані, недорого, ціна за до-
мовл. Тел.0-98-040-87-76.
• Велотренажер USA виробн. Ки-
тай, б/в в хор. стані, 4000 грн. 
Тел.0-68-794-88-34.

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

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

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

• Дрова твердих порід колоті, скла-
дені в кузові. Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова твердих порід пилені, ру-
бані, довж. 30 см, метрові, цур-
ки, від 5 куб.м. Тел.0-63-481-87-07, 
0-68-400-89-33.
• Дрова твердих порід рубані, цурки, 
1600 грн./1 куб. Тел.0-67-453-21-73.
• Дрова твердих порід, колоті. 
Тел.0-96-196-67-41.

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

• Дрова твердих, м’яких порід пиля-
ні, колоті, довж. 30 cм, 1 м., в міш-
ках. Тел.0-97-180-28-20.
• Дрова твердых та м’яких порід. 
Тел.0-67-906-93-35.
• Електропростирадло, розм. полу-
торне, 220 Вт, б/в, в хор. стані, 1000 
грн. Тел.0-98-040-87-76.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Інвалідна коляска вулич-
на і кімнатна, нова, в упаковці. 
Тел.0-68-079-20-55.
• Інвалідні коляски 2 шт. виробн. 
Швейцарія, ходунки-коляска, недо-
рого. Тел.0-68-961-66-70.
• Капуста морськая суха, водорос-
ті (бурі та хлорела), деревний гриб 
муер. Тел.0-96-550-58-53.
• Коляска дитяча Ninos, колір тем-
ний, б/в в норм. стані, 750 грн. 
Тел.0-68-546-98-83.
• Метал пруток, листовий. 
Тел.0-67-779-31-22.
• Палатка зимова одномісна, нова, 
800 грн. Тел.0-97-769-86-64.
• Пальто жін. вовняне нове, палюто 
з капюшоном, б/в колір зелений, р. 

52-56, дві кофти б/в в норм. стані, за 
все 1000 грн. Тел.0-68-546-98-83.
• Перегній грибний, коров’ячий. 
Тел.0-67-453-21-73.
• Перегній грибний, курячий, 
елітний в мішках, машиною. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Перегній кінський, коров’я-
чий в мішках, машиною. 
Тел.:097-180-28-20
• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

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

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

• Рушниця мисливська ТОЗ-25, 1965 
р/в, 16-кал., б/в в гарному стані, 
приладдя, 10000 грн. Тел.0-95-519-
89-09, 0-67-546-86-53.
• Санки часів СРСР, для рибалки, 
450 грн. Тел.0-97-626-33-12.
• Сіно люцерна - різнотрав’я, 1 мі-
шок - 40 грн., ГАЗель-будка - 2500 
грн. Тел.0-98-094-10-12.
• Сіно люцерна тюкована, смт Гра-
дизьк. Тел.0-99-072-23-42.

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

• Чорнозем. Тел. 097-1-802-820

Продукти харчування

• Жом кислий 1 т - 270 грн. Тел.0-
67-251-64-20, 0-95-413-96-74.
• Жом. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Картопля Білла Роса, Пі-
кассо, посадкова та для їжі. 
Тел.097-1-802-820
• Сухарі, 15 грн/кг. 
Тел.0-96-230-47-65.

КУПЛЮ

• Алюміній, крани, змішувачі, нер-
жавійка, мідь, газові колонки. Тел.0-
93-302-86-54, 0-68-501-03-24.
• Банку 3л вартістю до 10 грн/за шт. 
Тел.0-97-400-86-68.
• Бінокль, підзорну трубу. Тел.0-68-
864-00-06, 0-63-195-63-70.
• Годинники, медалі, ордени, значки, 
статуетки, брошки, намиста буршти-
нові, самовари, роги лося, сайгака, 
оленя, інші старовинні речі. Тел.0-
98-005-63-79, 0-93-302-86-54.
• Зубні коронки, ланцюжки, коль-
ца, срібні ложки, виделки, кулони. 
Тел.0-68-501-03-24, 0-93-302-86-54.
• Лопатку сапожну. 
Тел.0-98-536-83-28.
• Пір’я, перини, подушки. 
Тел.0-68-501-03-24.

Продам кіоск, 4,75кв.м, 
2,5х1,9х2,5 м, металевий, 
утеплений, вікна м/п, 
ролети, т. 096-549-08-38

Робота

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

• Пісок, щебінь 5/20, 20/40. Тел.0-
67-730-16-96, 0-99-249-09-09.
• Пісок. Тел.0-63-481-87-07, 
0-68-400-89-33

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

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

• Цегла біла (Кременчук); червона 
(Кагамлик) від 3 пачок. Тел 067-902-
17-55; 066-517-05-14
• Цегла. Тел.0-67-906-93-35

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

• Щебінь 5/20, 20/40; гранвід-
сів, від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

Інструменти

• Верстат деревообробний настіль-
ний: пила, фуганок, розпилювання 
подовжнє, поперечне, фабричний, 
виробн. СРСР, потужність 1 Квт, 220 
Вт. Тел.0-98-040-87-76.

• Циркулярка 3 Квт, б/в в гар-

ному стані, саморобна, полот-

на, 5000 грн. Тел.0-67-546-86-53, 

0-95-519-89-09.

КУПЛЮ

• Двері металеві на хоз. блок, недо-

рого. Тел.0-98-094-10-12.

• Зварювальний апарат самороб-

ний, електродвигун, лещата (тис-

ки), зварювальний кабель, то-

карний верстат, фрезерний. 

Тел.0-98-005-63-79.

• Прийму будівельне сміття для 

відсипки дороги, терміново. 

Тел.0-67-853-76-17.

Тварини
• Жом кислий 1 т - 270 грн. Тел.0-67-251-64-20, 

0-95-413-96-74.

• Попередній запис: курчата бройлера, м’ясо-яєчні, несучки, 

індичата БІГ-6. Тел.0-98-391-02-18, 0-95-836-20-85.

• Телиці третяки, не тільні, терміново, недорого. 

Тел.0-97-190-75-95.
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Послуги

• Ремонт пральних машин-автома-
тів вдома у клієнта (стаж 28 років), 
швидко, якісно, гарантія. Тел.0-67-
703-96-84, 099-023-48-62, з 8: 00 до 
20: 00 без вихідних.
• Буріння (можливо в закрито-
му приміщенні), а також глибин-
ні свердловини, встановлення та ре-
монт усіх видів насосів, монтаж, 
швидко, якісно, гарантія, обслугову-
вання. Тел.0-97-491-36-96 Анатолій
• Буріння свердловин (можливо в 
приміщенні), підведення води у бу-
динок, розводка по будинку, сантех-
ніка, земельні роботи, установка усіх 
видів насосів і ремонт, швидко, якіс-
но. Тел.0-67-875-30-01 Олексій
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-
16-96, 0-99-249-09-09.
• Домашній майстер з досвідом ро-
боти допоможе в будинку, квартирі: 
сантехніка, електрика, столярні, зва-
рювальні роботи, недорого, гарантія. 
Тел.0-98-988-96-61, 0-66-114-49-78.
• Домашній майстер: установка сан-
техніки, та бойлерів, пральних ма-
шин, ремонт унітазів, електрики, 
роботи з перфоратором, ремонт, 
установка замків, обшивка пласти-
ком, лінолеум, плинтус, ін. дрібний 
ремонт.Тел. 0-98-004-51-76, 093-
283-62-00 у будь-який час доби
• Заточка різального інструмента: 
дискових пил, ланцюгів, ножів, но-
жиць, м’ясорубок, реставрація за-
вісів автомобіля, гужон під зірвану 
різьбу, свічки. Тел. 096-421-05-70

• Ремонт професійний комп’юте-
рів, ноутбуків, установка Windows 
і програм, ремонт телевізорів, 
моніторів, супутникових тюне-
рів, духових шаф, газових плит, 
мікрохвильових печей, хлібопі-
чок, пилососів, іншої апаратури. 
Тел.098-290-86-89, 095-561-90-07

• Ремонт те регулювання м/п ві-
кон, дверей, усунення протягів, замі-
на та ремонт фурнітури. Жалюзі, ро-
лети, майстер з 15-річним досвідом. 
Тел.0-50-213-83-73 Олексій
• Ремонт холодильників на 
дому у замовника, з гарантією. 
Тел.0-97-554-42-88.
• Реставрація петель автомобіля, ді-
стаю зірвані болти в доступних міс-
цях, нова різьба в ступеці колеса, 
виготовлення нестандартних ключів 
(токарних, плоских, падаючих). Тел. 
096-421-05-70

• Спилювання дерев, послуги бен-
зопили, послуги подрібнюва-
ча гілок, пенькодробилки, куль-
тиватора, корчування пнів, покос 
трави-бур’яну, земельні робо-
ти, послуги садівника, обприску-
вання дерев, можливий виїзд за 
межі міста.Тел. 098-482-50-18, 
050-530-98-87

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

Репетиторство, навчання

• Репетитор по хімії, 20 років стажу, 
викладання предмету, можу працю-
вати онлайн. Тел.0-97-403-03-97.

АВТОПОСЛУГИ

• Екскаватор JSB-4, котловани, 
траншеї, знос будинків, планування 
ділянок, вивезення сміття 2 КамА-
За (самоскиди). Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Будь-які види демонтжних ро-
біт, дахів, стін, плитки, стягуван-
ня та інше, а також виконуємо 
будь-які види дахів (шифер, чере-
пиця, профнастил) швидко та якіс-
но, гарантія, доставка матеріалів. 
Тел.0-96-297-41-29.
• Будівельні роботи: стяжка, шту-
катурка, шпаклівка, фарбування, 
поклейка шпалер, багета, монтаж 
гіпсокартона, укладка плитки. Тел.0-
96-306-28-15, 0-99-985-04-32.
• Виготовлення стін, стель, укосів, 
білення, фарбування, шпалери, ба-
гет, гіпсокартон, пластик, лінолеум, 
ламінат, штукатурка, стягування під-
логи, світло, плитка, вікна, утеплен-
ня, сайдинг, демонтажні роботи, ар-
мстронг, якість, д/р18-років, виїзд за 
місто.Тел.0-98-385-90-50.

• Виконаю ремонтно-будівель-
ні роботи в комплексі та частково: 
укоси, плитка, сантехніка, зварю-
вальні роботи, гіпсокартон, де-
монтаж, електрика, та інші роботи. 
Тел.0-96-675-08-02.
• Внутрішні роботи: гіпсокартон, 
пластик, МДФ, армстронг, шпаклю-
вання стін, стель, укоси, багет, по-
клейка шпалер, лінолеум, штука-
турка, електрика, арки, фарбування, 
стягування підлоги, досвід 18 років. 
Тел.0-67-920-33-86 Микола
• Всі види покрівельних робіт: ме-
талочерепиця, профнастил, ши-
фер, бітумна черепиця, еврорубе-
ройд, монтаж водосточної системи, 
підшив, проектування дахів, достав-
ка матеріалів. Тел. 0-98-204-79-02, 
099-188-92-72
• Кладка печей, послуги піч-
ника, можливий виїзд за місто. 
Тел.0-96-393-54-66.
• Кладки, стягування, штукатур-
ка, укоси, шпаклівка, фарбування, 
кахельна плитка, дрібний ремонт, 
послуги відбійного молотка, можли-
вий виїзд за місто. Тел.0-96-393-54-
66, 0-66-886-28-83.
• Комплексний ремонт: штука-
турка, шпаклівка, укоси, поклей-
ка шпалер, фарбування, багет. 
Тел.098-011-74-99
• Поклейка будь-яких видів шпалер, 
підготовчі роботи, фарбування, по-
клейка багета. Тел.0-67-195-44-69.
• Покрівельні роботи усіх видів: че-

репиця, профнастил, шифер, бітум-
на черепиця, монтаж водосточної 
системи, підшив будинків, достава 
матеріалів, гарантія, якість, недоро-
го. Тел.0-96-297-41-29.
• Санвузли під ключ, водопро-
від, каналізація, встановлення ванн, 
унітазів, бойлерів, пральних ма-
шин, меблів, обшивка гіпсокар-
тоном, електрика, а також ремонт 
сантехприладів, чистка каналі-
зації, чистка та ремонт грубок. 
Тел.0-97-068-09-42.

Електромонтаж

• Аварійний виклик електри-
ка. Цілодобово, ремонт, установ-
ка, перенесення розеток, вимика-
чів, люстр, автоматів, проводки 
та інше, можливий виїзд за місто. 
Тел.0-67-260-76-18.

Сантехніка послуги

• Монтаж: опалення, водопоста-
чання, газових та твердопаливних 
котлів, басейнів, фільтрації води. 
Тел.0-97-545-71-54.

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

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

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

Стіл знахідок

№ 6 

здамобміняюкуплюпродам

Евакуатор DAF, перевезення ек-
скаваторів, вантажівок, легкового 
транспорту та інш., в/п авто 20 т, 
довж. платформи 8 м, лебідка 16 т. 
Цілодобово. Т. 096-081-51-24, 097-
879-01-02

Екскаватор-навантажувач JCB 4 cx.  
Всі земельні і будівельні роботи.  
Готівковий та безготівковий розраху-
нок. Можлива доставка евакуатора  
на об’єкт.  По місту,  області.  
Т. 097-879-01-02,  096-081-51-24

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

• Втрачений державний акт на пра-
во власності на землю серія II-ПЛ № 
049824 виданий Лутовинівською сіль-
ською радою Козельщинського райо-
ну Полтавської області від 27.03.2002 
р. для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва на ім’я Ля-
шок Валентини Михайлівни вважати 
недійсним.
• Втрачене посвідчення учасника бо-
йових дій серія МВ № 017333 видане 
ГУМВС України на ім’я Гетьман Геннадій 
Васильович вважати недійсним.

• Втрачене свідоцтво про право власно-
сті на житло серія САА № 232607 вида-
не 21.01.2004р. УЖКГ виконкому Кре-
менчуцької міської ради на ім’я Штефан 
Сергія Володимировича за адресою вул. 
Володимира Великого, 38, кв. 126 вва-
жати недійсним.
• Втрачене свідоцтво про право на спад-
щину видане Першою Кременчуць-
кою державною нотаріальною конто-
рою на ім’я Хорішко Миколи Кузьмича 
від 18.05.2021 року за реєстром № 5-452 
вважати недійсним.

• Втрачений диплом на ім’я Распопов 
Артем Валерійович виданий 2004 р. на-
вчального закладу Кременчуцького ко-
леджу транспортної інфраструктури 
(КрКТІ) вважати недійсним.
• Втрачений диплом на ім’я Распопов 
Артем Валерійович виданий 2008 р. на-
вчального закладу КНУ ім. Остроград-
ського вважати недійсним.
• Втрачений диплом на ім’я Распопо-
ва Марина Сергіївна виданий 2008 р. на-
вчального закладу КНУ ім. М.Остроград-
ського вважати недійсним.

• Втрачений диплом на ім’я Распопової 
Марини Сергіївни виданий 2004 р. на-
вчального закладу Кременчуцького ко-
леджу транспортної інфраструктури 
(КрКТІ) вважати недійсним.
• Втрачений додаток до диплома спе-
ціаліста СК № 11011661 виданий 
18.06.1999 року Одеського гідрометео-
рологічного інституту на ім’я Гребенюк 
Інни Леонідівни вважати недійсним.
• Втрачений єдиний квиток № 343 ви-
даний 03.12.2021 року на ім’я Мінько 
Олександри Ігорівни вважати недійсним.

• Втрачені печатку та оригінал стату-
ту ГФ УК «Соколи Полтавщини» вважа-
ти недійсними.
<В рамке> Втрачену картку водія на ім’я 
Стеценко Дмитро Володимирович за но-
мером UAD0000005KV5000, дата за-
кінчення дії - 25.11.2024р. вважати 
недійсною.
• Втрачену картку водія на ім’я Стецен-
ко Дмитро Володимирович за номером 
UAD0000005KV5000, дата закінчення дії 
- 25.11.2024р., вважати недійсною

Столярні вироби: двері, 
вікна. Виготовлення, 
встановлення. 
Т. 097-556-94-38


