
Нерухомість

ЗДАМ У НАЙМ

• 2 кімнати в 3-кімн. кв., 1 Занасип, на три-
валий термін, 2000 грн/міс.+ ком. послуги, 
сплата за перший та останній міс., прожи-
вання без господарів. Тел.0-67-698-27-03.
• 4-кімн. кв., 3 Занасип, 5 поверх, зупин-
ка автобуса поряд з будинком, на трива-
лий термін. Тел.0-96-942-84-19.
• Будинок невеликий в р-ні кінцевої зу-
пинки 16-го маршрута, 1-кімн., кухня, с/в 
в середині, пральна машина, холод., ТВ, 
інтернет, для 2-3 чол., без тварин, мож-
ливо 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.

Крюків-Раківка

• М/с на Раківці, вул. Східна, 2 поверх, 
дуже тепла, частково меблі, поряд шко-
ла, д/с, на тривалий термін, 800 грн/міс. 
+ ком. послуги. Тел.0-96-523-51-84.

Молодіжний

• М/с р-н Молодіжний,18 кв.м, загаль-
на кухня, ванна, туалет, комора, частко-
во мебльована, на тривалий термін, опл. 
поміс. + світло. Тел.0-67-973-91-05.

Нагірна частина

• 1-кімн. кв., вул. Київська, навпроти ма-
газину «Маркетопт», меблі, для сімей-
ної пари без тварин, на тривалий термін, 
4000 грн/міс. Тел.0-96-675-08-02.
• 2-кімн. кв., водоканал, 2 поверх, на 
тривалий термін, 5000 грн/міс., включ-
но з компослугами. Тел.0-68-359-83-19, 
0-67-951-50-05.
• 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, холодильник, 
кондиціонери, шість спальних місць, на 
тривалий термін, 8000 грн/міс. + ком. по-
слуги.  Тел.0-96-522-79-28.
• М/с 18 кв.м, р-н Автопарку, вул. Кошо-
вого, 5, на тривалий термін. Тел.0-68-
000-63-74, 0-50-301-44-64.

Центр

• 1-кімн. кв. в центрі, 2 поверх, на трива-
лий термін. Тел.0-96-212-64-53.
• 1-кімн. кв., 2/3пов., центр р-н ринка, 
Billa, стал., на тривалий термін, для моло-
дої сімейної пари, без тварин, та шкідл. 
звичок, меблі, холод., інтернет, поряд зу-
пинки, магазини, 3500грн/міс. + ком. по-
солуги. Тел.0-68-955-46-00 від господаря
• 1-кімн. кв., в центрі, частково мебльо-
вана, бойлер, на тривалий термін, 5000 
грн/міс. + світло, газ за лічильником, від 
господаря. Тел.0-96-437-95-52.
• 1-кімн. кв., р-н молокозавода, вул. 
Сумська, в новом будинку, меблі, побут. 
техніка, на тривалий термін, для одні-
єї людини без дітей та тварин, 7500 грн/
міс. Тел.0-96-224-21-34.
• 1-кімн. кв., р-н центр. ринку, вул.Пер-
шотравнева, м/пл.вікна, частк. мебльов. 
або без меблів, балкон заскл., мет. вх. 
дв., інтернет, на трив. термін, опл. поміс., 
недорого. Тел.0-98-850-15-34.
• 1-кімн. кв., центр, р-н автовокзала, 1 
поверх, мебльована, в житл. стані, на 
тривалий термін. Тел.0-97-083-97-45.
• 2-кімн. кв. в центрі, на трива-
лий термін, для мешканців без шкід-
ливих звичок та будь-яких тварин. 
Тел.0-98-223-89-98.
• 2-кімн. кв., 2/5 пов. цегл. буд., в центрі, 
меблі, холод., ТВ, горяча вода, на трилий 
термін. Тел.0-96-356-02-76.
• М/с в центрі, на тривалий термін. 
Тел.0-98-851-80-52.
• М/с по вул. Першотравневій, 39, меб-
льована, холодильник, на тривалий тер-
мін. Тел.0-97-400-07-84.

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, для 
молодої сімейної пари, працюючі, по-
рядок і своєчасну оплату гарантуємо. 
Тел.0-67-877-00-60.
• Будинок невеликий, флігель, в селі, 
для жінки пенсійн. віку, опалення дрова-
ми, терміново. Тел.0-68-228-83-19.
• Будинок, дачу, флігель, півбудинка, 
з послідуючим викупом. Чол. 36 років. 
Тел.0-68-864-00-06, 0-99-090-63-22.

ПРОДАМ

4-кімнатні

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

3-кімнатні

• 1/9 пов. блоч. буд., Молодіжний, р-н 
Героїв України, 63,5 кв.м, гарний ре-
монт, бойлер, поліпш. плануван-
ня, від господаря, можливо під офіс. 
Тел.0-50-327-63-93.
• 2/5 пов. цегл. буд., В.Пугачова, 60 
кв.м, м/пласт. вікна, с/в розд., плитка, 
балкон м/пласт. рама, космет. ремонт. 
Тел.0-67-540-95-84.
• 4/5 пов. пан. буд., Молодіжний, 
60,4/39,3/7кв.м, не кутова, поліпшено-
го планування, кімн., та с/вузол окремі, 
в житл. стані, без ремонту, 19000. Тел. 
067-736-79-42, 099-448-38-18
• 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. цегл. буд., вул. Миру, 52 
кв.м, с/в розд., в хор. стані, 19000. 
Тел.0-96-809-84-94.
• 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 Аеро-
плану, 67 кв.м, кімн. суміжно-окремі, но-
вая сантех, кахель, в житл. стані, 2 заскл. 
балкони або обмін. Тел. 067-689-38-26

2-кімнатні

• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 кв.м, кiм-
нати роздiльно, лiчiльники на все, газова 
колонка, балкон, пiд ремонт, поруч сквер 
Пономаренка, 17999. Тел. 067-530-76-20
• 2/5 пов. блоч. буд., Гвардійська, хрущ., 
в житл. стані, 44 кв.м, підвал, від госпо-
даря.  Тел.0-50-327-63-93.
• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупинка Аптека, 
в житл. стані, 20500. Тел.0-96-256-70-91.
• 3/14 пов. цегл. буд., квт 101, під-
вал, вбудовані меблі на кухні та у пе-
редпокої, гарний ремонт, 76,5 кв.м, по-
ліпш. планув., бойлер, від господаря. 
Тел.0-50-327-63-93.
• 3/5 пов. залізобет. буд. покращ. пла-
нув., вул.Пугачова, 52//9 кв.м, кімнати 
та с/в окремі, м/пл. вікна, балкон, нові 
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труби, лічильники води, кондиціонер, в 
житл. стані, 20500 Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18.
• 4/5 пов. цегл. буд., м. Горішні Плавні, 
не кутова, тепла, 56,7/30/9,5 кв.м, авто-
томне опал., нов. газ. котел, труби нові, 
м/пласт. вікна, нов. вхід. двері, або об-
мін. Тел.0-96-356-02-76.

1-кімнатні

• 1/9 пов. пан. будинку, Г. Сталінграда, 
36 кв.м, нові труби, лічильники, космет. 
ремонт Тел. 098-296-36-93.
• М/с в Крюкові, 18 кв., тепла кімната, 
меблі, ТВ, інтернет, поряд зупинка, Мар-
кетопт, р. Днепр, паркова зона, 4500. 
Тел.0-67-833-76-22.

Будинки

• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., газ, 
світло в будинку, 11000*, або об-
мін нв земельний пай, варіанти.  
Тел.0-96-256-70-91.
• Власівка смт, будинок 46,7 кв.м, газо-
ве та пічне опалення, водопровід, сверд-
ловина, гараж, госп. будівлі, город 6 сот. 
приват., 14000*. Тел.0-67-704-22-09.
• Градизик смт, центр, будинок 36 кв.м, 
газ, усі зручності, літня кухня, гараж, по-
гріб. 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 подвір’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, буди-
нок 2006 р/б, 2пов.+ мансарда+ під-
вал 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. вік-
на, 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. Самойло-
ва, 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.
• Нагірна частина, вул.Чкалова, запинка 
Пекарня, 1/2 будинку, 30 кв.м,1 кімната, 
кухня, своя свердловина в будинку, опа-

лення 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 газо-
ве, бойлер, 11 сот. приват., сарай, гараж, 
21500*. Тел. 067-689-38-26
• Недогарки с., будинок цегляний, 
70кв.м, під оздоблювальні роботи, газ, 
вода, електроенергія підведені, госп. бу-
дівлі, 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, кухня, перед-
покій, гарний ремонт, вбудована техніка 
та меблі, газове опалення, альтанка, га-
раж, вхід. погріб, садок, 19сот. приват., 
27000. Тел. 098-296-36-93
• Потоки с., будинок 5 кімн., 60 кв.м, 
газ., та пічне опалення, госп. будівлі: по-
гріб, сарай, 21сот. приват., район школи. 
Тел. 096-341-19-25, 098-536-78-93
• Ракiвка, вул. Манагарова, р-н 2 лiкар-
нi, будинок цегляний 60кв.м, 4-кiмн., 
вода у дворi, газ по вулицi, цегляний са-
рай з погрiбом, 5,6сот.,, можливий обмiн 
на 2-3-кiмн. квартиру, 22222. Тел. Тел. 
067-530-76-20
• Садки с., будинок цегл., 65 кв.м, гараж, 
сарай, погріб, л/кухня, газ, вода, 14 сот. 
приват.,700м школа та д/с, 20м зупина 
автоб.,(кінцева автобуса №2), 15м мага-
зини, 20 хвилин до центра Кременчука.
Тел.0-68-270-08-23.
• Солониця с., Полтавської обл., буди-
нок 65 кв.м житл. площі, газ, конвектор-
не опалення, сарай, гараж, город, в 20 
км від Кременчука, 240000 грн. Тел.0-97-
532-02-64, 0-97-375-49-02.
• Хорішки с., Козельщинсього р-ну, бу-
динок, присадибна ділянка 0,30 га. 
Тел.0-97-644-39-37.
• 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 р-н, зем. ділянка 0,15 га. 
Тел.0-97-644-39-37.
• Власівка смт, дача Сади-1, 5 сот., жилий 
будинок, цілодобовий полив, поруч зато-
ка, 35000 грн. Тел.098-533-99-29 Ігор.
• Власівка смт, Сади-5, дачна зем. ді-
лянка 5,9 сот., будинок цегл., 1 по-
верх., світло цілодобово, полив, фрукт. 
дерева, виноградник, затока Дніпра. 
Тел.0-67-649-55-07.

• Івушка кооп., дачна зем. ділянка 6 
сот., молодий садок, вода, мет. буди-
нок, по німецькій трасі, ціна за домовл. 
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.
• Лаванда кооп., вул. Горіхова, будинок 
116, автобус. № 135, зупинка с. Федо-
ренки. Тел.0-68-271-42-28.
• Молодіжний, зем. ділянка 10 сот. при-
ват., кутовий, рівний, комунікації та  ас-
фальт поряд. Тел.0-95-222-45-46.

• Мрія кооп., р-н с. Ламане та Манже-
лія, дача 6 сот., будинок 2 пов., з бал-
коном, гараж, госп. будівлі, теплиця, 
сад, доглянута, ц/полив, поряд р. Псел. 
Тел.0-68-094-85-80, 099-437-66-97

• Недогарки с., зем. ділянка 40 сот. під 
забудову, поряд Крем. водосховище. 
Тел.0-67-717-18-27, 0-95-787-68-74.
• Політ кооп., дача, будинок 5х7,2 м, кім-
нати, кухня, коридор, опалення пічне, 9 
сот. приват., зупинка поряд, 8000. Тел. 
098-296-36-93
• Ялинці с., зем. ділянка 0,22 га при-
ват. під забудову, тех. паспорт, 
нова вулиця, комунікації по вулиці. 
Тел.0-67-990-44-76.

КУПЛЮ

• 1-2-кiмн.кв., можливо без ремонту, з 
боргами, арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• 1-кімн. кв., для молодої сім’ї, в р-ні зуп. 
Аптека, або БК КрАЗ, недорого, від влас-
ника. Тел.0-67-468-04-65.
• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, Чечеле-
во, Садки, можливо без газу та свiтла, з 
боргами, арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• Гостинку, малосімейку смт Власівка, м. 
Світловодськ. Тел.0-96-844-37-23.

МІНЯЮ

• 2-кімн. кв., м. Горішні Плавні, 56,7 кв.м, 
автономне опал., м/пласт. вікна, нов. 
вхід. двері, новий газ. котел, лічильники 
обмін на будинок, квартиру в Кременчу-
ці.  Тел.0-96-356-02-76.
• 3-кімн. кв., 2/5 пов., вул. В.Пуга-
чова, 60 кв.м, в хор. стані = вар-ти. 
Тел.0-96-809-84-94.
• 3-кімн. ув., в нагірній частині, 52 кв.м, в 
хор. стані = на 1-кімн.кв. + допл., 2-кімн. 
кв., будинок, 1/2 будинку, зем. ділянка.
Тел.0-67-540-95-84.
• 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, гараж, 
сарай, погріб, л/кухня, газ, вода, 14сот. 
приват.,700м школа та д/с, 20м зупи-
на автоб.,(кінцева автобуса №2), 15м ма-
газини, 20 хвилин до центра Кременчу-
ка = міняю на квартиру, або будинок в м. 
Полтава. Тел.0-68-270-08-23.
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Авто-
мототехніка

• Зварювальні, рихтувальні роботи. За-
міна елементів, ремонт вихлопних сис-
тем. Автосалон, вул. Богдана Хмель-
ницького, 20. Тел.0-67-730-44-41, 
0-95-553-71-10.

ПРОДАМ

• Daewoo Lanos, 2013 р/в, ГБО 4 поко-
ління, кондиц., підігрів сидінь,  елек-
тросклопідійм., не фарбований, пробіг 
47 тис. км, 4350. Тел.0-67-468-04-65.
• ВАЗ-2106, 1986 р/в, бензин, в гарному 
стані, один власник, зберігання гаражне. 
Тел.0-96-673-15-45.
• ВАЗ-2108, у доброму стані, газ-бен-
зин, переоформлюється, ціна за домовл. 
Тел.0-96-140-75-24.
• ГАЗель вантаж-пасаж., 2002 р/в, 
9-місць+водійське, піднятий дах, газ-бен-
зин, нова гума, радіатор, АКБ, можл. 
оформлення в МРЕО, один господар, про-
біг 165 тис.км, 1700*. Тел.0-96-675-08-02.
• Мопед Honda AE-24, мопед Yamaha 
Neos, терміново. Тел.0-67-415-90-50.
• Москвич-2140 люкс. Тел.0-96-379-42-08.
• Таврія, 2003 р/в, кап. ремонт кузова, 
нова гума, новий акумулятор, колір чер-
воний. Тел.0-97-013-05-62.

Запчастини

• Віялка зернова в хор. стані, 6000 грн. 
Тел.0-96-590-45-30.
• Генератор до автомобіля ГАЗ (Волга), 
1200 грн. Тел.0-50-659-64-33.

Гаражі

• Гараж з/б в кооп. Синтез, 2 пов., 
24кв.м, 4х6м, оглядова яма, по-
гріб, сухий, стелажі, електрика, ві-
деоспостереж., неподалік охорони.
Тел.0-96-674-68-12.
• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., об-
ладнаний, підвал, дах перекритий ев-
роруберойдом у 2018 році, або обмін 
+допл. на аналогічний в кооп. Київ-
ський-1, Хорольский, р-н пер. Г.Бресту.
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.

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж мет., в центрі, вул. Перемоги, 
р-н «Арніка», на тривалий термін, недо-
рого. Тел.0-96-827-45-02.

КУПЛЮ

• Chevrolet Aveo, Dacia Logan, Renault 
Sandero, Daewoo Lanos від власника для 
себе, або інші варіанти, недорого. Тел. 
067-468-04-65
• Авто будь-які радянського виробни-
цтва, та запчастини до них, самовивіз. 
Тел.0-68-431-16-18.
• Автомобілі ВАЗ будь-які, Москвичі, 
іномарки.  Тел.0-93-302-86-54.
• ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ, Москвич, у будь-якому 
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 нагірній частині міста, Автолю-
битель КрАЗ, Київський,
проспект Свободи, вул. Пугачова або по-
ряд, недорого. Тел. 067-468-04-65
• Гараж цегляний в кооп. «Квартал 278». 
Тел.0-99-415-10-83.
• Гаражі старі. Тел.0-96-673-15-45.
• 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), розгляну 
будь-які пропозиції. Тел. 096-758-25-64 
Ігор (Viber, Telegram).

Меблі, килими
• Модернізація, перетяжка м’яких меблів, 
повний ремонт, усунення скрипу, лаку-
вання стільців, хімчистка м’яких меблів, 
гігієнічно чистий матеріал (вателін), га-
рантія, якість, каталог робіт, стаж-25 ро-
ків. Тел. 0-67-535-25-23, 0-50-305-72-41
• Модернізація, перетяжка, ремонт усіх 
видів м’яких меблів з якісних матеріалів, 
каталог робіт, зразки тканин, недорого. 
Тел.0-97-066-87-77.

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 пере-
тягування. 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 новий, в упак., вис. 2,2 м, ши-
рина 1,7 м, товщ. 0,4 м, колір червоного 
дерева, місткий. Тел.0-95-368-07-35.
• Серванти (два), в хор. стані, колір під 
горіх, 600 грн. Тел.0-97-490-62-79.
• Стіл дерев’яний, розм. 1,40х0,70 
см, два крісла, в задовіл. стані. 
Тел.0-96-313-09-75.
• Стіл кухонний дерев. каркас, сто-
лешниця плитка, в розкл. вигляді 1,40 
см, у зібраному 72х79 см, 2000 грн. 
Тел.0-67-662-04-20.

КУПЛЮ

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

Техніка  
для дому

• Котел твердопаливний довготривало-
го горіння 26кВт, розміри 130-50-45, в 
комплект входить автоматика та вінтеля-
тор. Тел. 067-256-27-68
• Міксер Росток, електричний, но-
вий, з насадками, в упаковці, 350 грн. 
Тел.0-97-626-33-12.
• 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 Samsung 54 см, в хор. роб. 
стані, д/у, в/вхід, 500 грн., Samsung 
37 см, в хор. роб. стані., 450 грн. 
Тел.0-67-260-76-18.
• Телевізор Samsung, 57 см, д/у, в хор. 
стані, 1000 грн. Тел.0-95-368-07-35.
• Холодильник Stinol, б/в, в хор. стані, 
вис. 1,90х60х60см, не працюючий, 1500 
грн., можл. доставка, смт Нова Галещи-
на. Тел.0-67-250-19-59.
• Холодильник Полюс-10 1-камерний, 
200 л, б/в, в робочому стані, капіт. від-
ремонтований, 2000 грн., з доставкою. 
Тел.0-96-624-89-09.

КУПЛЮ

• Магнітофон бобінний часів СРСР 
б/в у будь-якому стані неразукомп-
лект.,  магінтофон касетний вибірко-
во у будь-якому стані неразукомплект.
Тел.0-67-742-83-95.
• Магнітофони, плати, радіодеталі, теле-
візори, будь-яку радіотехніку. Тел.0-93-
302-86-54, 0-96-673-15-45.
• Машину пральну б/в, радянського ви-
робництва, будь-яку, у будь-якому стані, 
неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• Телевізор б/в, ч/б, кольоровий часів 
СРСР, в дерев. оправі, у будь-якому ста-
ні, неразукомлект. Тел.0-67-742-83-95.

• Телевізори, комп’ютери, ноутбу-
ки, підсилювачі, мікрохвильовки, ра-
діоприймачі, магнітофони, радіос-
танції, програвачі у будь-якому стані. 
Тел.0-67-260-76-18.

• Холодильник, б/в, радянського вироб-
ництва будь-який, у будь-якому стані, 
битий, в нероб. стані. Тел.067-742-83-95
• Швацьку машину для пошиття мішків, 
важких тканин, брезенту. Тел.0-68-864-
00-06, 0-99-090-63-22.

Будматеріали, 
інструменти

• Пісок, щебінь, гранвідсів. 
Тел.0-97-233-88-99.
• Перегній сипкий, 6 років. 
Тел.0-97-233-88-99.
• 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, 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, сосна, колоті, 
довж. 30 см, 50 см, Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова сосна, дуб, акація, 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;  глина, 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, достав-
ка самоскидом 5т, 10т, 16т. З достакой. 
Тел. 096-081-51-24

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

• Пісок, глина, машиною, в мішках. Тел. 
097-1-802-820
• 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

• Рама подвійна, не фарбована нова, 
1,4х1,1м; дошка різна залишки 2,5м, 2м; 
двері дерев., б/в різні, недорого. Тел.0-
98-778-26-94, 0-68-095-10-63.
• Скло 3 мм, б/в, різних розмірів, недо-
рого. Тел.0-66-815-97-78.
• Цегла біла (Кременчук); червона (Ка-
гамлик) від 3 пачок. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14
• Цегла нова, б/у, біла, червона. Тел. 
097-1-802-820
• Цегла. Тел.0-67-906-93-35

• Чорнозем, грунт з доставкою, в міш-
ках, самоскидами. 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.
• Щебінь, гранвідсів. Тел. 097-1-802-820

Інструменти

• Електрообігрівач 400 Вт, нагрі-
вається до 90*, розмір 60х60 см.  
Тел.0-99-453-24-09.
• Мотоблок-культиватор, б/в, 4000 грн. 
Тел.0-97-706-73-51.
• Циркулярка 3 Квт, б/в в гарному стані, 
саморобна, полотна, 5000 грн. Тел.0-67-
546-86-53, 0-95-519-89-09.

КУПЛЮ

• Бензопилу, бензокосу. Тел.0-68-864-
00-06, 0-99-090-63-22.
• Болгарку б/в, перфоратор-дрель, при-
чіп до легк. авто. Тел.0-96-432-46-57.
• Верстат свердлувальний, б/в, можливо 
в неробочому стані. Тел.0-67-531-11-20.
• Двері квартирні б/в, профнастил б/в, 
дошки б/в, лінолеум б/в, недорого. 
Тел.0-68-329-33-66.
• Зварювальний апарат, дро-
ти зварювальні, виробн. СРСР. 
Тел.0-68-431-16-18.
• Лещата (тиски), зварювальний апа-
рат саморобний, електродвигуни, зварю-
вальний кабель, верстати. Тел.0-98-005-
63-79, 0-93-302-86-54.
• Перфоратор, електролобзик, пилку. 
Тел.0-68-864-00-06, 0-99-090-63-22.
• Перфоратор. Тел.0-68-864-00-06, 
0-99-090-63-22.
• Шуруповерт. Тел.0-68-864-00-06, 
0-99-090-63-22.

Тварини
• Віддам в дбайливі руки домашніх 
двох котиків віком 10 міс., чорного та 
чорно-білого, кішечку-витівницю ві-
ком півроку, біла з чорними цятками. 
Тел.0-68-086-10-27.
• Кози (двоє), вік 1,5 років, злучені, ціна 
за домовл. Тел.0-96-537-00-40.
• Попередній запис: курчата бройле-
ра, м’ясо-яєчні, несучки, індичата БІГ-6. 
Тел.0-98-391-02-18, 0-95-836-20-85.

Різне

• ТОВ «Компанія Терра-Макс» пові-
домляє, що 17.03.2023 р. о 11.00 бу-
дуть проводитися роботи із погоджен-
ня меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) з суміжними власника-
ми та землекористувачами гр. Канар-
ському Сергію Романовичу за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Профспілкова, 
10. Прохання власників (користува-
чів) суміжних земельних ділянок бути 
присутніми при виконанні даного виду 
робіт, або направити уповноважену 
особу. Тел.0-67-530-74-17.

ПРОДАМ

• Банки скляні 3 л, 10 грн/шт., самови-
віз. Тел.0-96-524-64-50.
• Брикети паливні дров’яні типу «Nestro», 
«Ruf», «Pini Kay» з твердих порід, одна 
тона заміщує 5-6 кубів дров, також в на-
явності є брикет «Nestro» з соняшника, 
можлива доставка. Тел.0-67-530-88-10.

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

• Велосипед «Україна» жіночий, 1500 
грн. Тел.0-97-199-21-96.
• Дитяча коляска Ninos, б/в , в норм. 
стані, 750 грн. Тел.0-68-546-98-83.
• Дозатор для рідкого мила, новий, ви-
робн. Польща. Тел.0-96-844-37-23.

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

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

• Дрова дуб, акація, сосна, рублен., 
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, 1400 грн. 
Тел.0-97-359-52-66.
• 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
• Дрова фруктові на шашлик, 1800 грн. 
Тел.0-97-359-52-66.
• Електросушарка для взуття, нова, 120 
грн. Тел.0-97-626-33-12.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Інвалідна коляска вулична і кімнатна, 
нова, в упаковці. Тел.0-68-079-20-55.
• Капуста морськая суха, водорості 
(бурі та хлорела), деревний гриб муер. 
Тел.0-96-550-58-53.
• Ковдра п/пух, двоспал., 2х2 м атлас., 
червоного кольору, нова; ковдра п/пух 
1,5 спал., 2х1,5 м синього кольору, ат-
ласн., нова, недорого. Тел.0-98-778-26-
94, 0-68-095-10-63.
• Колба нова, виробн. КНР 2 л, на пне-
вмотермос; термос 05 л, 100 грн.  
Тел.0-97-626-33-12.
• Матрац 1х1,6 м, б/в. 
Тел.0-67-186-31-05.
• Метал листовий, пруток, два колеса з 
моторолера. Тел. 067-779-31-22
• 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, само-
скидами. Тел. 096-081-51-24

• Перегній, чорнозем в мішках, са-
москидами. 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 різнотрав’я. Тел.0-97-066-52-85.
• Сіно тюковане, ціна до 100 тюків 70 
грн., більше 100 по 65 грн., самовивіз. 
Тел.0-96-963-88-21.
• Скатертина нова, льон, український 
орнамент, розм. 175х150 см, скатер-
тина вишивка хрестиком на полот-
ні червоне з чорним, розм. 160х135 см. 
Тел.0-97-626-33-12.

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

• Чорнозем. Тел. 097-1-802-820

Продукти харчування

• Буряк кормовий. Тел.0-96-276-97-39.
• Картопля Білла Роса, Гренада, посад-
кова та для їжі. Тел.097-1-802-820
• Картопля для їжі та для посадки, м. 
Світловодськ. Тел.0-98-461-69-72.
• Картопля для посадки, та їжі  (Гала, 
Гренада, Бела Росса). Тел. 067-530-81-13 
Володимир
• Сухарі, 15 грн/кг. Тел.0-96-230-47-65.

КУПЛЮ

• Алюміній, крани, змішувачі, мідь, нер-
жавіюча сталь, латунь. Тел.0-93-302-86-
54, 0-96-673-15-45.
• Баяни, акордеони, музичні інструмен-
ти. Тел.0-98-005-63-79, 0-93-302-86-54.
• Бінокль, підзорну трубу. Тел.0-68-864-
00-06, 0-99-090-63-22.
• Гній, перегній свинячий. Тел.0-68-864-
00-06, 0-99-090-63-22.
• Горіхи, насіння гарбузове, самовивіз. 
Тел.0-68-431-16-18.
• Єврокуб б/в під воду, бочку пластикову 
200л, б/в під воду.Тел.0-67-531-11-20.
• Коронки зубні, самовари, медалі, бро-
шки, статуетки, роги оленя, лося, сай-
гака, годинники, будь-яку біжуте-
рію, каблучки. Тел.0-93-302-86-54, 
0-96-673-15-45.
• Метал б/в (лист, труба, куток), масло 
відпрацьоване, ящик, шкаф, сейф мета-

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

Анонімні Алкоголіки. Праг-
неш кинути пити? Спробуй з 
нами! одужання 12 кроків АА. 
Безкоштовно. Анонімно. 068-
974-53-12
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левий, радіодеталі, плати, рукарські ма-
шинки. Тел.0-91-910-48-10.
• Перегній свинячий. Тел.0-68-864-00-
06, 0-99-090-63-22.
• Пір’я, перини, подушки. 
Тел.0-68-501-03-24.
• Посуд металевий: каструлі, ка-
зани, сковорідки, лопатки, шумів-
ки, та інше сучасний та часів СРСР. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Трос товщ. 10-20 мм, довж. 12-20 м.
Тел.0-68-864-00-06, 0-99-090-63-22.

Робота
• Вантажнику графік роботи з 08.00 
до16.00, р-н Ревівка. Тел. 050-308-99-09
• Доглядальниці для лежачого чоловіка 
після інсульту. Тел.0-68-794-88-34.

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

• Менеджеру в «АвексТекс», трикотаж-
не підприємство, на постійній основі, хо-
роші умови праці, з/п висока + премі, до-
рогу оплачуємо, м. Горішні Плавні. Тел. 
067-402-07-77

• Менеджеру на металобазу, зуп. При-
садки, на постійній основі, працев-
лашт., гнучкий графік, повний соц. 
пакет, можл. навчання, знання ПК, ко-
мунікаб. Тел.0-98-056-08-47.

• Модельєру в «АвексТекс» на постій-
ній основі, з/п висока, хороші умови пра-
ці, соц. гарантії, дорогу оплачуємо, м. Го-
рішні Плавні. Тел. 067-402-07-77
• Оператору-охороннику на автостоян-
ку, р-н центр, графік доба/три, з/п 500-
600 грн/доба. Тел.0-98-037-31-94.

• Охоронникам на підприємство на по-
стійній основі, офіційне працевлаштув., 
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
• Охороннику на підприємство, 
обов’язки - обхід території, графік - 
нічні зміни. Тел. 093-813-70-49

• Покоївка в готель «Гелікоптер» , вимо-
ги: відповідальність, бажання працювати, 
оплата погодинна. Тел. 067-531-48-78.
• Працівнику на шиномонтаж, з д/р, тер-
міново. Тел.0-67-717-18-27.
• Продавцю в м’ясний магазин, енер-
гійній, доброзичл., відповідал., чесній, 
з бажанням спілкуватися з покупцями, 
графік роботи 3/3, висока з/п. Тел. 096-
086-92-28 Володимир, телефонувати Ві-
вт.-Нед 9.00-18.00
• Робітникові на установку фурнітури в 
швейний цех. Тел.0-97-313-35-51.
• Робочому на шиномонтаж, з досвідом 
роботи, терміново. Тел.0-67-717-18-27, 
0-95-787-68-74.

• Слюсарю по ремонту вантажних 
авто, досвід роботи. Тел. 068-304-72-72

• Фасувальнику-пакувальнику не-
продовольчих товарів, оплата від-
рядно-преміальна, від 500 грн/зміна. 
Тел.0-96-299-30-03.
• Швачкам на масовий пошив трикотаж-
них виробів з д/р, потрібна швідкість в 
роботі, гарний колектив, вчасна з/п. Тел. 
097-149-41-47
• Швачкам по ремонту одягу. Тел.0-98-
475-22-11, 0-98-971-83-34.
• Швачці на швейне виробництво. Тел. 
067-101-34-00

ШУКАЮ РОБОТУ

• Доглядальниці, з д/р, няні. Жін-
ка 67 років, інтим не пропонувати. 
Тел.0-97-232-87-98.
• Доглядальниці, прибиральниці квар-
тир, великий досвід роботи. Жінка 62 
роки. Тел.0-68-273-51-34.
• Зварювальника, слюсаря, охоронни-
ка, будь-яку, вар-ти, з графіком доба-3, 
5-денним, разову. Чол. 36 років. Тел.0-
68-864-00-06, 0-99-090-63-22.
• Кухаря, в сім’ї. Жінка, з д/р, при-
готування дуже смачної їжі. 
Тел.0-67-108-58-68.
• Няні, прибиральниці, доглядальни-
ці, будь-яку, інтим не пропонувати. Жін-
ка 63 роки, за освітою вихователь. Тел.0-
97-286-44-87, 0-99-551-30-77.

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.
• Вивезення сміття. Тел.0-97-233-88-99.
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Буріння (можливо в закритому при-
міщенні), а також глибинні свердлови-
ни, встановлення та ремонт усіх видів 
насосів, монтаж, швидко, якісно, гаран-
тія, обслуговування. Тел.0-97-491-36-96 
Анатолій
• Буріння свердловин (можливо в примі-
щенні), підведення води у будинок, роз-
водка по будинку, сантехніка, земельні 
роботи, установка усіх видів насосів і ре-
монт, швидко, якісно. Тел.0-67-875-30-
01 Олексій
• 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. Роботи з елек-
трозварювань, складання меблів, 
установка дверних замків, сантехні-
ка, чищення каналізації, різання скла, 
демонтаж стін,  карнизів, електри-
ка, установка світильників, розеток. 
Тел.0-97-552-83-47.

• Обрізка Вашого садка та вал-
ка дерев будь-якої складності, 100. 
Тел.0-97-359-52-66.
• Послуги бензопили, спилюю, звалюю, 
крижую, робота будь-якої складності, 
спил аварійних дерев, виїзд по району. 
Тел.0-98-865-79-84, 0-95-446-49-10.
• Послуги лікувального масажу: загаль-
ний, шийно-комірцевий, спини, антице-
люлітний, баночний. Свідоцтво № 4145 
від 07.03.2023р., в центрі Кременчука, 
від 100 грн. Тел.0-67-768-74-42 Галина
• Ремонт побутових холодильників в 
правобережній частині міста (Раків-
ка, Крюків, Садки, Кіровоградська), ви-
їзд до клієнта, гарантія на ремонт. 
Тел.0-98-045-85-28.
• Ремонт побутових холодильників та 
морозильних камер, на дому, з гаран-
тією, по місту та району. Тел.0-96-475-
71-29, 0-68-641-69-72.
• Ремонт та регулювання металопласти-
кових вікон та дверей, усунення протягів, 
москітні сітки, ролети, жалюзі та інше. 
Тел.0-97-090-42-42, 0-50-213-83-73.
• Спилювання дерев будь-якої склад-
ності, подрібнення та вивезення гілок, 
розчищення від заростей, покіс трави, 
акуратно, швидко, професійно, виїзд за 
місто. Тел.0-96-492-96-65.

• Спилювання дерев, послуги бензопи-
ли, послуги подрібнювача гілок, пень-
кодробилки, культиватора, корчування 
пнів, покос трави-бур’яну, земельні ро-
боти, послуги садівника, обприскуван-
ня дерев, можливий виїзд за межі мі-
ста.Тел. 098-482-50-18, 050-530-98-87

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

Репетиторство

• Репетитор по хімії, 20 років стажу, ви-
кладання предмету, можу працювати 
онлайн. Тел.0-97-403-03-97.

АВТОПОСЛУГИ

• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентований, 
вантажні перевезення по місту, Україні. 
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, траншеї, 
знос будинків, планування ділянок, ви-
везення 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

• Алмазне свердління, діаметр від 
32 до 252 мм, відбійний молоток. 
Тел.0-97-180-28-20
• Внутрішні роботи: гіпсокартон, плас-
тик, МДФ, армстронг, шпаклювання стін, 
стель, укоси, багет, поклейка шпалер, лі-
нолеум, штукатурка, електрика, арки, 
фарбування, стягування підлоги, досвід  
18 років. Тел.0-67-920-33-86 Микола.
• Внутрішні роботи: гіпсокартон, шпале-
ри, шпаклівка, штукатурка, укоси на две-
рі та вікна, лінолеум. Тел.0-98-314-46-20.
• Всі види покрівельних робіт: метало-
черепиця, профнастил, шифер, бітумна 
черепиця, евроруберойд, монтаж водо-
сточної системи, підшив, проектування 
дахів, доставка матеріалів. Тел. 0-98-204-
79-02, 099-188-92-72
• 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.
• Поклейка будь-яких видів шпалер, 
підготовчі роботи, фарбування, багет. 
Тел.0-67-195-44-69.
• Покрівельні роботи євроруберойдом: 
гаражі, балкони, лоджії, будинки, квар-
тири, ангари, прибудови, гідроізоля-
ція, стягування, коньки, оцинкування, 
відливи, фарбування дахів, утеплен-
ня, профлист, забори, дрібний ре-
монт, виїзд за місто, гарантія, якість. 
Тел.0-96-329-13-56.
• Покрівля будь-якої складності: євро-
руберойд, шифер, черепиця, профлист, 
промислова топінгова підлога, утеплення 
фасадів, монтаж пластика, зварювальні 
роботи, ремонт, фарбування шиферних 
дахів, огорож, гаражів, доставка матеріа-
лу, якість, гарантія.Тел.0-98-989-10-34.
• Стягування механізованим способом. 
Тел.0-98-989-10-34.
• Утеплення будинків, квартир, дач, піно-
пласт, мінеральна вата, полістерол, де-
коратвні штукатурки, фарбування бу-
динків, виїзд за місто, ліси в наявності, 
закупівля матеріалів. Тел.0-97-222-41-47.

Електромонтаж

• Аварійний виклик електрика. Цілодо-
бово, ремонт, установка, перенесення 
розеток, вимикачів, люстр, автоматів, 
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 сантехні-
ки, електрики, газу та опалюванню будь-
якої складності, ремонт газових котлів, 
плит, колонок, бойлерів, закупівля, до-
ставка матеріалів, повний, дрібний ре-
монт, якісно, гарантія, по місту та райо-
нам. Тел.0-97-280-57-04, 0-66-529-97-21

Стіл знахідок
ВАРТІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВТРАТУ 
ДОКУМЕНТІВ – 50 ГРН.

• Втрачене пенсійне посвідчення серія П 
№ 069689 видане 8.09.2003 року на ім’я 
Радченко Миколи Миколайовича вважа-
ти недійсним.
• Втрачене свідоцтво на право влас-
ності житла серія САА № 800301 від 
22.05.2008 р., видане УЖКГ виконкому 
Кременчуцької міської ради за адресою 
м. Кременчук, вул. Героїв України (Геро-
їв Сталінграду), б. 1, кв. 27 на ім’я: Ко-
дін Євгеній Олексійович, Кодіна Тетяна 
Миколаївна, Кодіна Анжеліка Олексіївна 
вважати недійсним.
• Втрачене свідоцтво про здобуття ба-
зової середньої освіти на ім’я Буркова 
Олексія Даниловича серії ТА № 52998437 
видане 16 червня 2022 р. Кременчуць-
ким ліцеєм № 11 «Гарант» Кременчуць-
кої міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області вважати недійсним.
• Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на житло видане УЖКГ виконко-
му Кременчуцької міської ради народних 
депутатів від 30.10.1996 р. за адресою 
м. Кременчук, вул. Володимира Велико-
го (Е.Тельмана), буд. 68 А, кв. 51, на ім’я: 
Гребенко Ліна Василівна, Гребенко Олек-
сандр Олексійович, Белініна Олена Євге-
ніївна, Белініна Наталія Євгеніївна вважа-
ти недійсним.
• Втрачений атестат про повну загаль-
ну середню освіту середньої школи № 6 
ім. Л.Корабліної м. Кременчука Полтав-
ської області за серією А № 569637 ви-
даний 15.06.1991 року на ім’я Саламаті-
на Олександра Миколайовича вважати 
недійсним.
• Втрачений документ на нерухоме май-
но на ім’я Яцина Галина Іванівна, за адре-
сою: м. Кременчук, Полтавської облас-
ті, вул. Героїв Маріуполя, буд. 79, кв. 100 
вважати недійсним.
• Документи диплому бакалавра Націо-
нальний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут» за спеці-
альністю «Облік і аудит» на ім’я Трухан 
Тетяна Олександрівна вважати недійсни-
ми в зв’язку з їх втратою.
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Асоціація «Незалежні 
регіональні видавці України» 

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

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

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

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


