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ЗДАМ У НАЙМ

• 2 кїмнати в 3-кїмн. кв., 1 Занасип, на 
тривалий термін, 2000 грн/міс.+ ком. 
послуги, сплата за перший та остан-
ній міс., проживання без господарів. 
Тел.0-67-698-27-03.
• 4-кімн. кв., 3 Занасип, 5 поверх, зу-
пинка автобуса поряд з будинком, на 
тривалий термін. Тел.0-96-942-84-19.
• 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 овочів, 
недалеко від міста, на вигідних 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.

Крюків-Раківка

• 2-кімн. кв., Раківка, вул. Правобе-
режна, 2 поверх, частково мебльована, 
холод., на трив. термін, 2500 грн/міс. + 
ком. послуги. Тел.0-67-532-87-80.
• М/с на Раківці, вул. Східна, 2 по-
верх, дуже тепла, частково меблі, по-
ряд школа, д/с, на тривалий тер-
мін, 800 грн/міс. + ком. послуги. 
Тел.0-96-523-51-84.

Молодіжний

• 2-кімн. кв., зуп. Козацька, 1 пов., ча-
стково мебльована, лоджія, на трив. 
термін, 4000 грн.+.Тел.0-96-969-13-05.
• 2-кімн. кв., Молодіжний, мебльова-
на, пральна машинка, бойлер, кондиц., 
у дворі великий «Оптовичок», поряд 
зупинка, «Маркетопт», «АТБ», на три-
валий термін, 6000 грн/міс. + ком. по-
слуги. Тел.0-96-097-15-37.
• М/с в Крюкові, за мостом, 3/5 пов., 
гаряча вода, душ, 18 кв.м, без по-
бутової техніки, на тривалий термін. 
Тел.0-97-560-70-95.
• М/с р-н Молодіжний,18 кв.м, за-
гальна кухня, ванна, туалет, комо-
ра, частково мебльована, на три-
валий термін, опл. поміс. + світло. 
Тел.0-67-973-91-05.

Нагірна частина

• 1 кімн. в 2-кімн. кв., для хлопців, 
мешкання з господинею, в нагірній ча-
стині, зуп. В.Пугачова (Московька), на 
тривалий термін. Тел.0-97-242-96-44.
• 1 кімната в 3-кімнатній квартирі, р-н 
Троїцького ринку, прожив. з господар-
кою, на тривалий термін, недорого. 
Тел.0-96-259-89-23.
• 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.
• 3-кімн. кв., 4/5 пов. пан. буд., вул. 
Миру, буд. 27, 4 м, меблі, без по-
середників, на тривалий термін. 
Тел.0-68-543-35-82.
• 3-кімн. кв., р-н водоканал, 81 
кв.м, бойлер, пральна машина, хо-
лодильник, кондиціонери, шість 
спальних місць, на тривалий тер-
мін, 8000 грн/міс. + ком. послуги.  
Тел.0-96-522-79-28.

Центр

• 1-кімн. кв. в центрі, 7/9 пов., по-
кращ., мебльована, холод., ТВ, бойлер, 
нові труби, тепла, інтернет, на трива-
лий термін, 3000 грн./міс. + ком. по-
слуги.  Тел.0-97-237-48-06.
• 1-кімн. кв., р-н молокозавода, вул. 
Сумська, в новом будинку, меблі, по-
бут. техніка, на тривалий термін, для 
однієї людини без дітей та тварин, 
7500 грн/міс. Тел.0-96-224-21-34.
• 1-кімн. кв., центр, р-н автовокзала, 1 
поверх, мебльована, в житл. стані, на 
тривалий термін. Тел.0-97-083-97-45.
• 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.
• 3-кімн. кв., в центрі міста, на трива-
лий термін. Тел.0-98-261-83-45.

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.
• Будинок невеликий, флігель, в селі, 
для жінки пенсійн. віку, опалення дро-
вами, терміново. Тел.0-68-228-83-19.

ПРОДАМ

4-кімнатні

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

3-кімнатні

• 1/1 пов., р-н Крюківського кар’є-
ра, автономне газве опалення, во-
донагрівач (бойлер), недорого. 
Тел.0-96-210-57-49.
• 4/5 пов. пан. буд., вул. Миру, буд. 27, 
загальна площа 50,6 кв.м, жила 32,8 
кв.м,  балкон 4 м, без посередників. 
Тел.0-68-543-35-82.
• 4/5 пов. пан. буд., Молодіжний, 
60,4/39,3/7кв.м, не кутова, поліпшено-
го планування, кімн., та с/вузол окре-
мі, в житл. стані, без ремонту, 19000. 
Тел. 067-736-79-42, 099-448-38-18
• 5 пов. пан. будинку, вул Козацька 
(Квт 278), 68,6 кв.м, лоджія, паркет, 
кахель, у задовільному стані, ціна за 
домовл.  Тел.0-68-642-22-05.
• 5/9 пов. блок. буд., р-н Жовтого 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, 
17999. Тел. 067-530-76-20

• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупинка 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. 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
• 5 пов., нагірна частина, 44 кв.м, лі-
чильники на воду, ріелторам не турбу-
вати, 14000. Тел.0-97-555-13-67.
• 5/9 цегл. буд., р-н Бреста, кімн. 
розд., балкон, під ремонт, 17500. 
Тел.0-95-282-91-45.

1-кімнатні

• 1/9 пов. пан. будинку, Г. Сталінгра-
да, 36 кв.м, нові труби, лічильники, 
космет. ремонт Тел. 098-296-36-93
• 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, кім-
ната 12кв.м, коридор 2,5квм, м/пл.ві-
кно, мет.двері, залишається: стінка, 
диван, холод., пральна машинка, меблі 
на кухні. Тел.0-98-726-79-15.
• 5/9 пов., Героїв України, покращ. 
планув., част. ремонт, в житл. стані, 
36/17/8 кв.м, все поруч, лічильники, 
24000. Тел.0-63-403-68-64.
• 7/9 пов. цегл. буд., нагірна частина, 
в житл. стані, 37 кв.м, з нішею, лічиль-
ники 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 Крюкові, 18 кв., тепла кімна-
та, меблі, ТВ, інтернет, поряд зупин-
ка, Маркетопт, р. Днепр, паркова зона, 
4500. Тел.0-67-833-76-22.
• М/с в центрі, 15 кв.м, 3 поверх, 4500. 
Тел.0-96-004-01-74.

Будинки

• Власівка смт, будинок 46,7 кв.м, га-
зове та пічне опалення, водопро-
від, свердловина, гараж, госп. бу-
дівлі, город 6 сот. приват., 14000*. 
Тел.0-67-704-22-09.
• Градизик смт, центр, будинок 36 
кв.м, газ, усі зручності, літня кух-
ня, гараж, погріб. Тел.0-98-018-77-90, 
0-66-456-10-38.
• Демидівка с., зуп. Центр, будинок 
50 кв.м, обкладений цеглою, 2 кімн., 
в житл. стані, погріб, колодязь на по-
двір’ї, нова огорожа, 30 сот. приват., 
4000* Тел. 067-689-38-26
• К.Потоки с., Полтавська обл., Кремен-
чуцький р-н, вул. Сонячна, 9, газ, госп. 
будівлі, будинок 54,5 кв.м, житловий, 
ціна за домовл. Тел.0-97-492-10-99.
• Кінцева 16маршруту р-н, будинок 
2006 р/б, 2пов.+ мансарда+ підвал під 

усім будинком, два житл. флігеля 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, 066-036-57-04
• Козельщина смт, центр, будинок 47 
кв.м, гараж, садок, 7 сот., літня кух-
ня, госп. будівлі, вхідний погріб, тер-
міново, недорого. Тел. 0-98-490-84-57, 
095-492-49-41
• Крюків, 1/2 буд., зуп. 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, 1/4 будинку, р-н залізнич. 
вокзалу, 48 кв.м, в жил. стані, 10000. 
Тел.0-98-418-37-21.
• 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.
• 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, будинок 
шлакоблоч., утеплений, 55 кв.м, 2 кімн., 
кухня, с/в, нові вікна, дах, опалення га-
зове, бойлер, 11 сот. приват., сарай, га-
раж, 21500*. Тел. 067-689-38-26
• Недогарки с., будинок цегляний, 
70кв.м, під оздоблювальні роботи, газ, 
вода, електроенергія підведені, госп. 
будівлі, гараж, 25 сот. приват., 11000 
Тел. 067-736-79-42, 099-448-38-18
• Недогарки с., в 15 км від Кременчу-
ка, будинок, госп. будівлі, білянка по-
над 25 сот., 6000. Тел.0-97-018-66-59, 
0-97-018-66-58.
• Павлиш смт, будинок, сарай, по-
гріб, колодязь, літня кухня, 15 сот. 
Тел.0-68-250-49-62.
• Погреби с., будинок цегл. 70кв.м, 
2-кімн., с/в, душова кабіна, 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
• Ракiвка, вул. Манагарова, р-н 2 
лiкарнi, будинок цегляний 60кв.м, 
4-кiмн., вода у дворi, газ по вулицi, 
цегляний сарай з погрiбом, 5,6сот.,, 
можливий обмiн на 2-3-кiмн. кварти-
ру, 22222. Тел. Тел. 067-530-76-20
• Садки с., будинок цегл., 65 кв.м, га-
раж, сарай, погріб, л/кухня, газ, вода, 
14 сот. приват.,700м школа та д/с, 20м 
зупина автоб.,(кінцева автобуса №2), 
15м магазини, 20 хвилин до центра 
Кременчука.Тел.0-68-270-08-23.
• 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.
• Чечелеве с., будинок по вул. Л.Укра-
їнки, 1 А, 43 кв.м, зем. ділянка 7,4 сот. 
Тел.0-50-305-50-74.

Дачі, земельні ділянки

• Власівка смт, кооп. Труд, буди-
нок цегл., город, недалеко вода, 900. 
Тел.0-97-787-07-57.
• Власівка смт, Сади-1, дача 5 сот.,бу-
динок 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. бу-
динок, по німецькій трасі, ціна за до-
мовл. Тел.0-50-659-64-33.

• Кременчуцький р-н, зем. пай 5 га, 
ціна за домовл. Тел.0-66-036-57-04.
• Кривуші с., дача, будинок цегл., ароч-
ний, з верандою, 60 кв.м, пічне опален-
ня, решітки на вікнах, свердловина, дві 
суміжні ділянки. Тел.0-66-381-70-42.
• Кривуші с., земельні ділянки поряд, 
25 сот., 8км від центра міста, поряд 
ліс, річка, на ділянках світло, вода, по-
лив, мет. паркан, двоє воріт, поряд газ, 
план забудовника, ємкість під воду, 
будка, недорого. Тел.0-67-120-61-41.
• Лаванда кооп., вул. Горіхова, буди-
нок 116, автобус. № 135, зупинка с. 
Федоренки. Тел.0-68-271-42-28.

• 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, 
8000. Тел. 098-296-36-93

КУПЛЮ

• 1-2-кiмн.кв., можливо без ре-
монту, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.
• Будинок в центральній части-
ні міста, 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

• Будинок в Кременчуці, Ракiвка, вул. 
Манагарова, р-н 2 лiкарнi, будинок 
цегл. 60кв.м, 4- кiмнати, вода у дворi, 
газ по вулицi, цегл. сарай з погрiбом, 
5,6 сот., на 2-3-кiмнатну квартиру. Тел. 
Тел. 067-530-76-20
• Будинок в Садки, цегл., 65кв.м, га-
раж, сарай, погріб, л/кухня, газ, 
вода, 14сот. приват.,700м школа та 
д/с, 20м зупина автоб.,(кінцева ав-
тобуса №2), 15м магазини, 20 хви-
лин до центра Кременчука = міняю на 
квартиру, або будинок в м. Полтава. 
Тел.0-68-270-08-23.

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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• Автобус Рута-20, SI - 20, S2 - 5, 2007 
р/в, після капремонту, Кременчук. 
Тел.0-67-902-63-62, 0-68-954-67-50.
• ВАЗ-2108, у доброму стані, газ-бен-
зин, переоформлюється, ціна за до-
мовл. Тел.0-96-140-75-24.
• ВАЗ-2109, 2000 р/в, у відмін. техніч-
ному 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 го-
сподар, пробіг 165 тис.км, 1700*. 
Тел.0-96-675-08-02.
• Москвич-2140 люкс. 
Тел.0-96-379-42-08.
• Таврія, 2003 р/в, кап. ремонт кузо-
ва, нова гума, новий акумулятор, колір 
червоний. Тел.0-97-013-05-62.

Запчастини

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

Гаражі

• Бетон., у районі між авто та залізнич-
ним вокзалами. Тел.0-96-095-87-60.
• Гараж з/б в кооп. Синтез, 2 пов., 
24кв.м, 4х6м, оглядова яма, погріб, су-
хий, стелажі, електрика, відеоспосте-
реж., неподалік охорони, на тривалий 
термін. Тел.0-96-674-68-12.
• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., 
обладнаний, підвал, дах перекритий 
евроруберойдом у 2018 році, або об-
мін +допл. на аналогічний в кооп. Ки-
ївський-1, Хорольский, р-н пер. Г.Бре-
сту.Тел.068-094-85-80, 099-437-66-97

• З/б в центрі, 40 кв.м, підвал, огля-
дова яма, 8500 Тел. 067-736-79-42, 
099-448-38-18
• Мет. в кооп. Луговий, в хор. стані. 
Тел.0-67-665-32-02.
• Цегл. під БУС, в кооп. Енергетик, р-н 
залізн. вокзалу. Тел.0-68-459-36-96.

ЗДАМ В ОРЕНДУ

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

КУПЛЮ

• Chevrolet Aveo, Dacia Logan, Renault 
Sandero, Daewoo Lanos від власника 
для себе, або інші варіанти, недорого. 
Тел. 067-468-04-65
• Авто: ВАЗ-2101-2109, Москви-
чі, іномарки, у будь-якому стані. 
Тел.0-93-302-86-54.

• ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ, Москвич, у будь-яко-
му технічному стані, або запчастини 
до них. Тел.0-97-523-66-96.
• ВАЗ у будь-якому стані, або на з/ч. 
Тел.0-67-456-91-34.
• Гараж в 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 в нагірній частині міста, Авто-
любитель КрАЗ, Київський, проспект 
Свободи, вул. Пугачова або поряд, не-
дорого. Тел. 067-468-04-65
• Гараж з/б або металевий, терміново. 
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.
• Скутер,  мопед , мотоцикл, авто у 
будь-якому стані  (не на ходу,  після 
ДТП, розібраний, без документів), роз-
гляну будь-які пропозиції. Тел. 096-
758-25-64 Ігор (Viber, Telegram).
• Таврію, Славуту, Daewoo, ВАЗ. 
Тел.0-96-383-31-52.

• Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Вікна б/в в хор. стані 1,5х1,5м 
- 2 шт., 1,5х0,9м - 1 шт. 
1Тел.0-67-943-11-86.
• Глина, земля. Тел.0-67-906-93-35
• Глина. Тел.0-67-906-93-35
• Гранвідсів, грансуміш, щебінь, від 10 
т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Гранвідсів, щебінь. Тел.0-63-481-87-
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, 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

• 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 до-
стакой. Тел. 096-081-51-24

• Пісок, відсів, щебінь, камінь, до-
ставка самоскидом 5т, 10т, 16т. З до-
стакой. 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 блоки, б/в, 
з доставкой. Тел. 098-240-26-20

• Плити перекриття, ФБС блоки, 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; гранвідсів, від 10 
т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.

Інструменти

• Електрообігрівач 400 Вт, нагрі-
вається до 90*, розмір 60х60 см.  
Тел.0-99-453-24-09.
• Пилка ножовка, довж. 47 см, руч-

на, нова, часів СРСР, 250 грн. 
Тел.0-97-626-33-12.
• Циркулярка 3 Квт, б/в в гарному 
стані, саморобна, полотна, 5000 грн. 
Тел.0-67-546-86-53, 0-95-519-89-09.

КУПЛЮ

• Верстат свердлувальний, б/в, 
можливо в неробочому стані. 
Тел.0-67-531-11-20.
• Зварювальний апарат саморобний, 
електродвигун, лещата (тиски), зва-
рювальний кабель, токарний верстат, 
фрезерний. Тел.0-98-005-63-79.
• Прийму будівельне сміття для 
відсипки дороги, терміново. 
Тел.0-67-853-76-17.

• Модернізація, перетяжка м’яких ме-
блів, повний ремонт, усунення скрипу, 
лакування стільців, хімчистка м’яких 
меблів, гігієнічно чистий матеріал (ва-
телін), 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 тканин, 
недорого. Тел.0-97-066-87-77.

ПРОДАМ

• 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 Малютка, б/в. 
Тел.0-98-472-27-74.
• 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 ремонту, 

новий, тканина, переклеєний. Тел. 
050-308-82-98
• Кози безрогі, кітні, одна з пер-
шим окотом, друга з другим окотом, 
с. Маламівка, Кременчуцький р-н.  
Тел.0-97-115-48-52.
• Крісло-ліжко в гарн. стані, після пе-
ретягування. Тел. 050-308-82-98
• Крісло-ліжко після перетягування. 
Тел.0-67-943-11-86.
• Сервант кутовий, дуб, виробн. Біло-
русь. Тел.0-97-651-78-81.

• Стіл обідній дерев’яний, розм. 
140х70 см, два крісла б/в, у доброму 
стані. Тел.0-96-313-09-75.
• Шафа-купе 60х1,80х2,40, виробн. Бі-
лорусь. Тел.0-97-651-78-81.

КУПЛЮ

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

• Газова плита Nord, б/в, в ро-
бочому стані, р-н центр, 800 грн. 
Тел.0-97-757-94-45.
• Електошашличниця «Таврія-М» для 
домашнього приготування, на 6 пер-
сон. Тел.0-63-538-91-55.
• Кавоварка КЭ-6 з нержав. сталі, на 6 
персон. Тел.0-63-538-91-55.
• Котел КСТ-20. Тел.0-96-833-74-74.
• Телевізор LG 54 см, в хор. роб. 
стані, д/у, в/вхід, 500 грн., LG 37 

см, в хор. роб. стані., 450 грн. 

Тел.0-67-260-76-18.

• Холодильник Stinol, б/в, в хор. ста-

ні, вис. 1,90х60х60см, не працюючий, 

1500 грн., можл. доставка, смт Нова 

Галещина. Тел.0-67-250-19-59.

• Швейна машинка Janome RXI8S., 

нова, багато операцій, виробн. Японія. 

Тел.0-97-651-78-81.

КУПЛЮ

• Магнітофони, радіодеталі, пла-
ти, оцелографи, підсилювачі, відео-
магнітофони, прилади виробн. СРСР. 
Тел.0-93-302-86-54.

• Телевізори, комп’ютери, ноутбу-
ки, підсилювачі, мікрохвильовки, ра-
діоприймачі, магнітофони, радіос-
танції, програвачі у будь-якому стані. 
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

Авто-мототехніка

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

Тварини
• Жом кислий 1 т - 270 грн. Тел.0-67-251-64-20, 0-95-413-96-74.
• Козочки (двоє), вік 1,5 років, злучені, ціна за домовл. Тел.0-96-537-00-40.

• Попередній запис: курчата бройлера, м’ясо-яєчні, несучки, індичата БІГ-6. Тел.0-98-391-02-18, 
0-95-836-20-85.
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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», 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
• Доглядальниці для лежачого чоло-
віка після інсульту, на 2 часа в день. 
Тел.0-68-794-88-34.

• Жіночому майстрові, майстрові ма-
нікюра та педикюра в перукарню «Ав-
рора», графік з 8.00 до 19.00, 2 дня 
через 2. Тел.0-67-530-76-31.
• Комірнику-прибиральниці за суміс-
ництвом, можливо пенсійного віку, 
що мешкає на Молодіжному. Тел. 096-
099-46-52, 050-054-05-95

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

• Малярам, штукатурам, зварюваль-
никам, різноробочим для будівниц-

тва та ремонту на підприємство. 
Тел.0-50-328-44-29.
• Менеджеру в «АвексТекс», трико-
тажне підприємство, на постійній ос-
нові, хороші умови праці, з/п висока 
+ премі, дорогу оплачуємо, м. Горішні 
Плавні. Тел. 067-402-07-77

• 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.

• Модельєру в «АвексТекс» на постій-
ній основі, з/п висока, хороші умови 

праці, соц. гарантії, дорогу оплачуємо, 
м. Горішні Плавні. Тел. 067-402-07-77
• 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. Кременчук, ав-
товокзал, кімн. №4. Тел.0-96-659-56-
89, 095-427-70-98
• Покоївка в готель «Гелікоптер» , 
вимоги: відповідальність, бажан-
ня працювати, оплата погодинна. Тел. 
067-531-48-78.

• Працівнику на шиномонтаж, з д/р, 
терміново. Тел.0-67-717-18-27.
• Робітникові на установку фурнітури 
в швейний цех. Тел.0-97-313-35-51.
• Робочому на шиномонтаж, з досві-
дом роботи, терміново. Тел.0-67-717-
18-27, 0-95-787-68-74.
• Швачкам на масовий пошив трико-
тажних виробів з д/р, потрібна швід-
кість 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.
• Няні, підготовка дітей до школи, ви-
конання домашніх завдань та інше, 
як на вашій території, так і на моїй, 
в центрі, рекомендації, недорого. 
Тел.0-97-062-69-81.
• Няні. Дівч. 26 років. 
Тел.0-97-090-48-15.

Різне
• ТОВ «Компанія Терра-Макс» по-
відомляє про необхідність прибут-
тя 02.03.2023р. о 11.00 суміжних 
землекористувачів до земельної ді-
лянки гр. Малюченко Роману Гри-
горовичу та розташована за адре-
сою: м. Кременчук, вулиця Данила 
Сущинського, 12 Полтавської об-
ласті, суміжний кадастровий номер 
5310436100:06:003:0205, будуть про-
ведені роботи із підписання акту.

• ТОВ ВФ «Кремінь» повідомляє, що 
03.03.2023р. о 10-й годині відбудуть-
ся роботи по погодженню меж зе-
мельної ділянки з суміжними влас-
никами та землекористувачами за 
адресою: Полтавська обл., м. Кре-
менчук, вул. Олеся Гончара, 59. За-
прошуються власники та користу-
вачі суміжних земельних ділянок. 
Тел.0-68-644-40-98.

ПРОДАМ

• Акваріум 150 л, повний комплект, з 
тумбою, білий. Тел.0-97-651-78-81.
• Банки скляні, 20 шт., 15 грн/шт. 
Тел.0-98-985-83-03.
• Брикети паливні дров’яні типу 
«Nestro», «Ruf», «Pini Kay» з твердих по-
рід, одна тона заміщує 5-6 кубів дров, 
також в наявності є брикет «Nestro» 
з соняшника, можлива доставка. 
Тел.0-67-530-88-10.

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

• Ваза кришталева 26х11х8, 60 грн., 
ваза кришталева 24х8х5, 70 грн. 
Тел.0-98-985-83-03.
• Велосипед «Україна» жіночий, б/в, 
1200 грн. Тел.0-97-199-21-96.

• Велотренажер USA виробн. Ки-
тай, б/в в хор. стані, 4000 грн. 
Тел.0-68-794-88-34.

• Дрова акація, дуб, со-
сна, колоті, 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 не пиляні, 1500 грн. 
Тел.0-97-963-86-54.
• Дрова твердих порід колоті, складе-
ні 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, дуб, ясінь, 
акація, пилені, рублені, недорого. 
Тел.0-98-054-44-62
• Дрова твердих порід, колоті. 
Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова твердих порід. 
Тел.0-98-771-83-53.

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

• Дрова твердих, м’яких порід пиля-
ні, колоті, довж. 30 cм, 1 м., в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Дрова твердых та м’яких порід. 
Тел.0-67-906-93-35
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Інвалідна коляска вулич-
на і кімнатна, нова, в упаковці. 
Тел.0-68-079-20-55.

• Камін з електрообігрівачем, білий. 
Тел.0-97-651-78-81.
• Капуста морськая суха, водорості 
(бурі та хлорела), деревний гриб муер. 
Тел.0-96-550-58-53.
• Макулатура, 55 кг. 
Тел.0-98-985-83-03.
• Матрац 2х1,60, б/в, 2000 грн. 
Тел.0-67-186-31-05.
• Палатка зимова одномісна, нова, 
800 грн. Тел.0-97-769-86-64.
• 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’ячий в міш-
ках, машиною. Тел.:097-180-28-20
• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Перегній, гній коров’ячий, 1500 грн. 
Тел.0-97-963-86-54.

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

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

• Рушниця ІЖ-27 у доброму стані, ціна 
за домовл. Тел.0-96-140-75-24.
• Рушниця мисливська ТОЗ-25, 1965 
р/в, 16-кал., б/в в гарному стані, при-
ладдя, 10000 грн. Тел.0-95-519-89-09, 
0-67-546-86-53.
• Сіно в тюках. Тел.0-96-833-74-74.
• Сіно зелене. Тел.0-97-066-52-85.
• Сіно люцерна - різнотрав’я, 1 мі-
шок - 40 грн., ГАЗель-будка - 2500 грн. 
Тел.0-98-094-10-12.
• Сіно тюковане, ціна до 100 тюків 70 
грн., більше 100 по 65 грн., самовивіз. 
Тел.0-96-963-88-21.
• Стелаж 4-ярусний, в комору з алю-

мінієвого куточка 40х40х3, висота 215 
см, ширина 110 см, глибина 67 см, б/в, 
2600 грн. Тел.096-954-71-37
• Термос 4л нержав. сталь, з руч-
кою, термос на 2л з кнопкою та но-
сиком, термос 1,5л, виробн. КНР. 
Тел.0-63-538-91-55.
• Чайник зі свистком, на 2 л, у гарно-
му стані, 150 грн. Тел.0-97-626-33-12.

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

• Чорнозем. Тел. 097-1-802-820

Одяг, взуття

• Дублянка жіноча, б/в, розм. 52-54, в 
задовільному стані (для дачі, роботи, 
та інш.), 100 грн. Тел.0-96-954-71-37.
• Пальто жіноче, нове, пальто з капю-
шоном, б/в, в норм. стані, 54-56 розм., 
1000 грн. Тел.0-68-546-98-83.
• Пальто жіноче, розм. 54-55, зи-
ма-осінь, водовідштов. верх мате-
ріалу, синтепон з підкладкою, з ка-
пюшоном, в хор. станы, б/в, 260 грн. 
Тел.0-96-954-71-37.

Продукти харчування

• Буряк кормовий. Тел.0-96-276-97-39.
• 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, Пікассо, по-
садкова та для їжі. Тел.097-1-802-820
• Сухарі, 15 грн/кг. 
Тел.0-96-230-47-65.

КУПЛЮ

• Алюміній, крани, змішувачі, нержа-
війка, 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.
• Годинники, медалі, ордени, значки, 
статуетки, брошки, намиста бурштино-
ві, самовари, роги лося, сайгака, оле-
ня, інші старовинні речі.  Тел.0-98-005-
63-79, 0-93-302-86-54.
• Єврокуб б/в під воду, боч-
ку пластикову 200л, б/в під воду.
Тел.0-67-531-11-20.
• Зубні коронки, ланцюжки, кольца, 
срібні ложки, виделки, кулони. Тел.0-
68-501-03-24, 0-93-302-86-54.
• Лапку сапожну. Тел.0-98-536-83-28.
• Метал б/в (лист, труба, куток), мас-
ло відпрацьоване, ящик, шкаф, сейф 
металевий, радіодеталі, плати, рукар-
ські машинки. Тел.0-91-910-48-10.
• Пір’я, перини, подушки. 
Тел.0-68-501-03-24.
• Стіл інверсійний. 
Тел.0-96-087-39-32.
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Стіл знахідок
• Втрачене свідоцтво про право влас-
ності, видане УЖКГ адміністрації Кре-
менчуцької міської ради народних 
депутатів від 22.02.1993 на ім’я гр. 
Славко-Суровцева Ніна Миколаївна 
та гр. Суровцева Сергія Юрійовича, на 
квартиру, яка знаходиться за адресою 
м. Кременчук, вул. Космічна буд. 1 кв. 
51, вважати недійсним.
• Втрачений акт прийому передачі до-
кументів до договору про заміну сторін 
в зобов’язанні від 17 червня 2016 р. між 

ТОВ «Південний квартал» та ТОВ «ІСКО» 
вважати недійсним.
• Втрачений військовий квиток серія 
МО № 564154 від 21.11.2012 р. на ім’я 
Романович Роман Ігоревич вважати 
недійсним.
• Втрачений диплом кваліфікованого 
робітника ТА №38390383 від 25.06.2010 
виданий Вищим професійним учили-
щем № 7 м.Кременчука Полтавської об-
ласті на ім’я Андреєв Едуард Станіславо-
вич знайдений вважати недійсним

• Втрачений договір про заміну сторін в 
зобов’язанні від 17 червня 2016 р. між 
Ходаковим Олексієм Ігоровичем та ТОВ 
«ІСКО» вважати недійсним.
• Втрачений договір № ПК/4/13/528 
купівлі-продажу майнових прав від 
12.02.2016р. на ім’я Ходаков Олексій Іго-
рович вважати недійсним.
• Втрачений технічний паспорт на квар-
тиру за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сте-
шенків, б. 9, кв. 605 вважати недійсним.

• Втрачену довідку про оплату 100% за-
гальної вартості майнових прав об’єкта 
нерухомості до договору № ПК/4/13/528 
купівлі-продажу майнових прав від 
12.02.2016р. видану Олефіру Дмитру Гри-
горовичу вважати недійсною.
• Втрачену додаткову угоду № 1 до до-
говору № ПК/4/13/528 купівлі-продажу 
майнових прав від 12 лютого 2016 року 
між Ходаковим Олексієм Ігоровичем та 
ТОВ «ІСКО» вважати недійсною.

• Втрачену картку водія UAD 
0000016558001 дійсну до 07.12.2023 р. 
видану Омельяненко Юрію Вікторовичу 
вважати недійсною.
• Втрачену угоду вро відступлен-
ня права вимоги за договором № 
ПК/4/13/528 - продажу майнових прав 
від 12.02.2016р., угода від 21.01.2022 р. 
між Олефіром Дмитром Григоровичем 
та ТОВ «ІСКО» вважати недійсною.
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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.
• Буріння (можливо в закритому при-
міщенні), а також глибинні свердлови-
ни, встановлення та ремонт усіх видів 
насосів, монтаж, швидко, якісно, га-
рантія, обслуговування. Тел.0-97-491-
36-96 Анатолій
• Буріння свердловин (можливо в 
приміщенні), підведення води у буди-
нок, розводка по будинку, сантехні-
ка, земельні роботи, установка усіх ви-
дів насосів і ремонт, швидко, якісно. 
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 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
• Послуги бензопили, спилюю, зва-
люю, крижую, робота будь-якої склад-
ності, спил аварійних дерев, ви-

їзд по району. Тел.0-98-865-79-84, 
0-95-446-49-10.
• Ремонт побутових холодильників в 
правобережній частині міста (Раків-
ка, Крюків, Садки, Кіровоградська), 
виїзд до клієнта, гарантія на ремонт. 
Тел.0-98-045-85-28.

• Ремонт професійний комп’юте-
рів, ноутбуків, установка Windows і 
програм, ремонт телевізорів, моні-
торів, супутникових тюнерів, духо-
вих шаф, газових плит, мікрохви-
льових печей, хлібопічок, пилососів, 
іншої апаратури. Тел.098-290-86-89, 
095-561-90-07

• Спилювання дерев будь-якої 
складності, подрібнення та виве-
зення гілок, розчищення від заро-
стей, покіс трави, акуратно, швид-
ко, професійно, виїзд за місто. 
Тел.0-96-492-96-65.

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

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

Репетиторство, навчання

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

АВТОПОСЛУГИ

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

Спецтехніка

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

БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Бригада плиточників. Укладання 
плитки 1200х600 від початку до кінця. 
Тел.0-96-567-76-21.
• Будівельні роботи: стяжка, штука-
турка, шпаклівка, фарбування, по-
клейка шпалер, багета, монтаж 
гіпсокартона, укладка плитки. Тел.0-
96-306-28-15, 0-99-985-04-32.
• Внутрішні роботи: гіпсокартон, 
шпалери, шпаклівка, штукатур-
ка, укоси на двері та вікна, лінолеум. 
Тел.0-98-314-46-20.
• Всі види покрівельних робіт: метало-
черепиця, профнастил, шифер, бітум-
на черепиця, евроруберойд, монтаж 
водосточної системи, підшив, проекту-
вання дахів, доставка матеріалів. Тел. 
0-98-204-79-02, 099-188-92-72
• Кладки, стягування, штукатурка, уко-
си, шпаклівка, фарбування, кахель-
на плитка, дрібний ремонт, послу-
ги відбійного молотка, можливий 
виїзд за місто.  Тел.0-96-393-54-66, 
0-66-886-28-83.
• Покрівля будь-якої складності: єв-
роруберойд, шифер, черепиця, про-
флист, промислова топінгова підлога, 
утеплення фасадів, монтаж пластика, 
зварювальні роботи, ремонт, фарбу-
вання шиферних дахів, огорож, гара-
жів, доставка матеріалу, якість, гаран-
тія.Тел.0-98-989-10-34.

• Покрівельні роботи усіх видів: че-
репиця, профнастил, шифер, бітум-
на черепиця, монтаж водосточної 
системи, підшив будинків, достава ма-
теріалів, гарантія, якість, недорого. 
Тел.0-96-297-41-29.
• Послуги пічника, каміни, груби, піч-
ки, а також будь-які будівельні послу-
ги. Тел.0-97-935-39-20.
• Стягування механізованим спосо-
бом. Тел.0-98-989-10-34.

Електромонтаж

• Аварійний виклик електрика. Ціло-
добово, ремонт, установка, перене-
сення розеток, вимикачів, люстр, ав-
томатів, проводки та інше, можливий 
виїзд за місто. Тел.0-67-260-76-18.

• Електромонтаж: заміна проводки в 
квартирах, будинках, перенос розеток, 
вимикачів АВ. Х30 бар’єр, захищення. 
Тел.0-97-878-44-22.

Сантехнічні послуги

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

Податки - через електронний кабінет
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області 
повідомляють, що платник податків у меню  
«Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини 
Електронного кабінету (http://cabinet.tax.gov.ua) має доступ 
до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та 
інших платежів
При зверненні до зазначеного меню 

відображається зведена інформація ста-
ном на момент звернення, що містить 
інформацію по кожному виду платежу, 
зокрема, бюджетний рахунок на поточ-
ну дату.

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» 
приватної частини Електронного кабінету 
надає можливість фізичним особам піс-
ля ідентифікації за допомогою платіжної 
системи сплатити податки, збори, платежі 
за допомогою платіжної карти. Для юри-

дичних осіб можливість сплати податків, 
зборів та платежів через Електронний ка-
бінет не реалізована.

З інформацією щодо сплати подат-
ків, зборів, платежів фізичними особами 
можна ознайомитись у меню «Стан роз-
рахунків з бюджетом» розділу «Допомо-
га» Електронного кабінету.

Робота у приватній частині Електро-
нного кабінету здійснюється з викорис-
танням кваліфікованого електронного 
підпису, отриманого у будь-якого Квалі-
фікованого надавача електронних довір-
чих послуг.

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


