
Нерухомість

ЗДАМ У НАЙМ

• 2 кімнати в 3-кімн. 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, зупин-
ка автобуса поряд з будинком, на тривалий 
термін. Тел.0-96-942-84-19.
• Земельна ділянка під посадку овочів, не-
далеко від міста, на вигідних умовах. Тел.0-
68-169-95-83, 0-98-305-48-26.
• Кімнату в будинку (за доглядом будин-
ка)  5км від санаторію м.Миргород, піч-
не опалення, туалет, ванна в буд., вода на 
подвір’ї, дрова, газ. плита (балон), 30сот., 
л/кухня, два сарая, не для переселен-
ців, без шкідл. звичок, на трив. термін.
Тел.0-98-836-50-92.
• Чечелеве с., кооп. Мрія (Мечта), будинок 
житл. веранда, 5х6м, 2 поверх., сарай 2 по-
верх. 4х6м, 10 сот. приват., на тривалий 
термін. Тел. 097-217-15-90

Молодіжний

• М/с р-н Молодіжний,18 кв.м, загальна 
кухня, ванна, туалет, комора, частково ме-
бльована, на тривалий термін, опл. поміс. 
+ світло. Тел.0-67-973-91-05.

Нагірна частина

• 1 кімн. в 2-кімн. квартирі, р-н БК КрАЗ, 
зупика В.Бойко, для студента, або працю-
ючого хлопця, підселення, мешкання з 
господаркою, на трив. термін, опл. поміс. 
наперед. Тел.0-97-594-26-38.
• 2-кімн. кв., 5 пов., вул. Пугачова (Мос-
ковська), на тривалий термін, меблі, ре-
монт, на тирвалий термін, 4000 грн/міс. + 
ком. послуги. Тел.0-97-496-15-46.
• 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 посередників, на 
тривалий термін. Тел.0-68-543-35-82.
• 3-кімн. кв., р-н водоканал, 81 кв.м, бой-
лер, пральна машина, холодильник, кон-
диціонери, шість спальних місць, на три-
валий термін, 8000 грн/міс. + ком. послуги.  
Тел.0-96-522-79-28.
• М/с 18 кв.м, р-н Автопарку, вул. Кошово-
го, 5, на тривалий термін. Тел.0-68-000-63-
74, 0-50-301-44-64.

Центр

• 1-кімн. кв., 2/3пов., центр р-н ринка, Billa, 
стал., на тривалий термін, для молодої сі-
мейної пари, без тварин, та шкідл. звичок, 
меблі, холод., інтернет, поряд зупинки, 
магазини, 3500грн/міс. + ком. посолуги. 
Тел.0-68-955-46-00 від господаря
• 1-кімн. кв. в центрі, 2 поверх, на трива-
лий термін. Тел.0-96-212-64-53.
• 1-кімн. кв., в центрі, частково мебльова-
на, бойлер, на тривалий термін, 5000 грн/
міс. + світло, газ за лічильником, від госпо-
даря. Тел.0-96-437-95-52.
• 1-кімн. кв., р-н молокозавода, вул. Сум-
ська, в новом будинку, меблі, побут. тех-
ніка, на тривалий термін, для однієї лю-
дини 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., недо-
рого. Тел.0-98-850-15-34.
• 1-кімн. кв., центр, р-н автовокзала, 1 по-
верх, мебльована, в житл. стані, на трива-
лий термін. Тел.0-97-083-97-45.
• 2-кімн. кв. в центрі, на тривалий термін, 
для мешканців без шкідливих звичок та 
будь-яких тварин. Тел.0-98-223-89-98.
• 2-кімн. кв., в цетрі,  на тривалий термін. 
Тел.0-96-212-64-53.
• 2-кімн. кв., р-н центр. ринку, 5/5 
пов., на тривалий термін, недорого. 
Тел.0-97-613-99-16.
• М/с в центрі, на тривалий термін, недо-
рого. Тел.0-96-212-64-53.

• М/с по вул. Першотравневій, 39, мебльо-
вана, холодильник, на тривалий термін. 
Тел.0-97-400-07-84.

НАЙМУ

• Будинок з городом в Полтавській облас-
ті, в сільській місцевості, варіанти. Пере-
селенець 49 років, порядність гарантую. 
Тел.0-96-253-07-25.
• Будинок невеликий, флігель, в селі, для 
жінки пенсійн. віку, опалення дровами, 
терміново. Тел.0-68-228-83-19.
• Будинок, дачу, флігель, півбудинка, з по-
слідуючим 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 ремонту, 
23000. Тел.0-96-942-84-19.

3-кімнатні

• 1/9 пов. блоч. буд., Молодіжний, р-н Ге-
роїв України, 63,5 кв.м, гарний ремонт, 
бойлер, поліпш. планування, від господа-
ря, можливо під офіс. Тел.0-50-327-63-93.
• 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 окремі, 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 Аероп-
лану, 67 кв.м, кімн. суміжно-окремі, новая 
сантех, кахель, в житл. стані, 2 заскл. бал-
кони 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 господаря.  
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.
• 3/5 пов. залізобет. буд. покращ. планув., 
вул.Пугачова, 52//9 кв.м, кімнати та с/в ок-
ремі, м/пл. вікна, балкон, нові труби, лі-
чильники води, кондиціонер, в житл. стані, 
20500 Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• 3/14 пов. цегл. буд., квт 101, підвал, вбу-
довані меблі на кухні та у передпокої, гар-
ний ремонт, 76,5 кв.м, поліпш. планув., 
бойлер, від господаря. Тел.0-50-327-63-93.
• 6/10 пов., Власівка смт, балкон, бой-
лер, велика кухня, поряд школа, магазини, 
пошта, центр, в гарн. житлов. стані. Тел. 
067-236-06-39

1-кімнатні

• 1/9 пов. пан. будинку, Г. Сталінграда, 36 
кв.м, нові труби, лічильники, космет. ре-
монт Тел. 098-296-36-93
• М/с в Крюкові, 18 кв., тепла кімната, ме-
блі, 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 обмін нв земельний 
пай, варіанти.  Тел.0-96-256-70-91.
• Власівка смт, будинок 46,7 кв.м, газове 
та пічне опалення, водопровід, свердлови-
на, гараж, госп. будівлі, город 6 сот. при-
ват., 14000*. Тел.0-67-704-22-09.

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
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• 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. бу-
дівлі, будинок 54,5 кв.м, житловий, ціна за 
домовл. Тел.0-97-492-10-99.
• Козельщина смт, будинок 64 кв.м, хол/
гар. вода, ванна ,туал., м/пласт. вікна, нові 
двері, лінолеум, стеля пласт. (кухня, ван-
на), гараж, погріб, госп. буд., бетон паркан. 
Тел.0-99-043-92-49, 066-036-57-04
• Крюків, 1/2 буд., зуп. Самойлова, 30 кв.м, 
кімната, кухня, 7 сот. приват., оформлення 
за рахунок продавця, 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.
• Між Красноградом та Новомосковськом 
будинок невеликий 50 кв.м, глиноб., об-
кладений плиткою, пічне опалення + газ, в 
глибинку, 25 сот., автобусне сполучення. 
Тел.0-66-676-43-37.
• Нагірна частина, вул.Чкалова, запин-
ка 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 шла-
коблоч., утеплений, 55 кв.м, 2 кімн., кухня, 
с/в, нові вікна, дах, опалення газове, бой-
лер, 11 сот. приват., сарай, гараж, 21500*. 
Тел. 067-689-38-26
• Недогарки с., будинок цегляний, 70кв.м, 
під оздоблювальні роботи, газ, вода, елек-
троенергія підведені, госп. будівлі, гараж, 
25 сот. приват., 11000 Тел. 067-736-79-42, 
099-448-38-18
• Недогарки с., в 15 км від Кременчука, бу-
динок, госп. будівлі, білянка 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, гар-
ний ремонт, вбудована техніка та меблі, га-
зове опалення, альтанка, гараж, вхід. по-
гріб, садок, 19сот. приват., 27000. Тел. 
098-296-36-93
• Ракiвка, вул. Манагарова, р-н 2 лiкарнi, бу-
динок цегляний 60кв.м, 4-кiмн., вода у дворi, 
газ по вулицi, цегляний сарай з погрiбом, 
5,6сот.,, можливий обмiн на 2-3-кiмн. квар-
тиру, 21777. Тел. Тел. 067-530-76-20
• Рублівка с., будинок в передміс-
ті, 3-кімн., газ, пічне опалення, хол., гор. 
вода, ванна, туалет в будинку, інтернет, 
сад, зупинка з/д, автобус, без посередни-
ків. Тел.0-98-836-50-92.
• Садки с., будинок цегл., 65 кв.м, га-
раж, сарай, погріб, л/кухня, газ, вода, 14 
сот. приват.,700м школа та д/с, 20м зупи-
на автоб.,(кінцева автобуса №2), 15м ма-
газини, 20 хвилин до центра Кременчука.
Тел.0-68-270-08-23.
• Садки с., Кременчуцький р-н Полтавської 
обл., передмістя, 1/2 будинка (можливо про-
даж всього будинка), 3,77 сот., дві зупинки 
від Кременчука.  Тел.0-96-725-43-55 Ольга.

• Світловодськ м., добротний будинок ка-
пітал., цегляний, 50 кв.м, 2 пов., ділянка 10 
сот. приват., поблизу води, та лісу, є тран-
спортне сполучення. Тел.0-66-106-50-15.
• Солониця с., Полтавської обл., будинок 
65 кв.м житл. площі, газ, конвекторне опа-
лення, 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

• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот., газ, 
вода, світло, пакет докум., пров. Ягідний, 
В.Кохнівка с., зем. ділянка 8,16 сот. при-
ват., вул. Комінтерна. Тел.097-217-15-90
• Власівка смт, дача Сади-1, 5 сот., жилий 
будинок, цілодобовий полив, поруч затока, 
35000 грн. Тел.098-533-99-29 Ігор.
• Кременчуцький р-н, зем. пай 5 га, ціна за 
домовл. Тел.0-66-036-57-04.
• Кривуші с., дача, будинок цегл., арочний, 
з верандою, 60 кв.м, пічне опалення, ре-
шітки на вікнах, свердловина, дві суміжні 
ділянки. Тел.0-66-381-70-42.
• Лаванда кооп., вул. Горіхова, будинок 
116, автобус. № 135, зупинка с. Федорен-
ки. Тел.0-68-271-42-28.
• Ламане с., кооп. Мрія, дача, буди-
нок 2-пов., вікна м/пласт., меблі, хо-
лод., решітки, цегл. гараж, туалет, душ, 
ц/полив, дві ємкості по 1 куб.м, сад  
Тел.0-97-403-74-41.

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

• Недогарки с., зем. ділянка 40 сот. під за-
будову, 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
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват., па-
кет докум., пров. Л.Дніпрова, р-н АЗС, ко-
теджне містечко. Тел.0-68-250-25-00.
• Ялинці с., зем. ділянка 0,22 га приват. під 
забудову, тех. паспорт, нова вулиця, кому-
нікації по вулиці. Тел.0-67-990-44-76.

КУПЛЮ

• 1-2-кiмн.кв., можливо без ремонту, з бор-
гами, арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• Будинок в центральній частині міста, 
можливо потребуючий ремонту, для себе, 
без посередників. Тел.0-96-383-31-52.

• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, Чечелево, 
Садки, можливо без газу та свiтла, з борга-
ми, арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• Будинок, 1/2 будинку Кривуші с., смт 
Власівка, Ковалівка с. Тел.0-96-844-37-23.

МІНЯЮ

• Будинок в Садки, цегл., 65кв.м, гараж, 
сарай, погріб, л/кухня, газ, вода, 14сот. 
приват.,700м школа та д/с, 20м зупина ав-
тоб.,(кінцева автобуса №2), 15м магазини, 
20 хвилин до центра Кременчука = міняю 
на квартиру, або будинок в м. Полтава. 
Тел.0-68-270-08-23.

Авто-
мототехніка

• Зварювальні, рихтувальні роботи. Заміна 
елементів, ремонт вихлопних систем. Ав-
тосалон, вул. Богдана Хмельницького, 20. 
Тел.0-67-730-44-41, 0-95-553-71-10.

ПРОДАМ

• ВАЗ-2106, 1986 р/в, бензин, в гарному 
стані, один власник, зберігання гаражне. 
Тел.0-96-673-15-45.
• Віялка зернова в хор. стані, 6000 грн. 
Тел.0-96-590-45-30.
• 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 червоний. 
Тел.0-97-013-05-62.

Гаражі

• Гараж з/б в кооп. Синтез, 2 пов., 24кв.м, 
4х6м, оглядова яма, погріб, сухий, стелажі, 
електрика, відеоспостереж., неподалік охо-
рони.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
• Мет. в кооп. Луговий, в гарному стані. 
Тел.0-67-665-32-02.

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж мет., в центрі, вул. Перемоги, р-н 
«Арніка», на тривалий термін, недорого. 
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
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• Автомобілі ВАЗ будь-які, Москвичі, іно-
марки.  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 мет., бажано в кооп. Хороль-
ський, Київський-1. Тел.0-98-385-90-50.

• Гараж цегляний в кооп. «Квартал 278». 
Тел.0-99-415-10-83.
• Гаражі старі. Тел.0-96-673-15-45.
• Мопед, скутер, мотоцикл. 
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, ВАЗ. 
Тел.0-96-383-31-52.

Меблі, килими

• Модернізація, перетяжка м’яких меблів, 
повний ремонт, усунення скрипу, лакуван-
ня стільців, хімчистка м’яких меблів, гігіє-
нічно 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 матеріалів, 
каталог робіт, зразки тканин, недорого. 
Тел.0-97-066-87-77.

ПРОДАМ

• Диван б/в після ремонту та перетягуван-
ня, 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 відмін. стані, 
після перетягування. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглими боками, після перетя-
гування. Тел. 050-305-72-41
• Диван-малютка, після ремонту, новий, 
тканина, переклеєний. Тел. 050-308-82-98
• Крісло-ліжко в гарн. стані, після перетя-
гування. Тел. 050-308-82-98
• Стіл дерев’яний, розм. 1,40х0,70 
см, два крісла, в задовіл. стані. 
Тел.0-96-313-09-75.
• Стіл кухонний дерев. каркас, столешниця 
плитка, в розкл. вигляді 1,40 см, у зібрано-
му 72х79 см, 2000 грн. Тел.0-67-662-04-20.

КУПЛЮ

• Диван, недорого. Тел. 0-67-535-25-23.
• Доріжку килимову 5,5 м, або килим б/в 
в хор. стані для тимчасового житла  в при-
ватному сеторі.  Тел.0-68-253-42-38.

Техніка 
для дому

• Котел твердопаливний довготривалого 
горіння 26кВт, розміри 130-50-45, в комп-
лект входить автоматика та вінтелятор. 
Тел. 067-256-27-68
• Полюс-10 1-камерний, 200 л, б/в, в ро-
бочому стані, капіт. відремонтований, 2000 
грн., з доставкою. Тел.0-96-624-89-09.
• 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 Orion в роб. стані, діаг. 53 
см, підходить до Т-2, без д/у, 900 грн. 
Тел.0-97-330-34-93.
• 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 в роб. стані, підхо-
дить до Т-2, без д/у, диаг. 53 см, 750 грн. 
Тел.0-97-330-34-93.
• Холодильник Stinol, б/в, в хор. стані, 
вис. 1,90х60х60см, не працюючий, 1500 
грн., можл. доставка, смт Нова Галещина. 
Тел.0-67-250-19-59.
• Центрифуга до пральної маши-
ни «Малютка», віджим прання, нова, 
в упаковці, вар-ти обміну, 1000 грн. 
Тел.0-68-155-06-44.

КУПЛЮ

• Магнітофон бобін., у будь-якому стані, 
неразукомлект., магнітофон касетний часів 
СРСР, б/в у будь-якому стані, неразукомп-
лект., вибірково. Тел.0-67-742-83-95.
• Магнітофони, плати, радіодеталі, телеві-
зори, будь-яку радіотехніку. Тел.0-93-302-
86-54, 0-96-673-15-45.
• Машину пральну б/в, радянського вироб-
ництва, будь-яку, у будь-якому стані, нера-
зукомпл. Тел.067-742-83-95
• Підсилювач (усилитель) часів СРСР, 
у будь-якому стані, неразукомлект. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Праска (утюг) імпорт.; вентилятор, пило-
сос імпорт. та радянського виробництва, та 
інше. Тел.067-742-83-95
• Телевізор б/в, ч/б, кольоровий часів 
СРСР, в дерев. оправі, у будь-якому стані, 
неразукомлект. Тел.0-67-742-83-95.

• Телевізори, комп’ютери, ноутбуки, під-
силювачі, мікрохвильовки, радіоприйма-
чі, магнітофони, радіостанції, програва-
чі у будь-якому стані. Тел.0-67-260-76-18.

• Холодильник, б/в, радянського виробни-
цтва 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.

Будівельні 
матеріали, 

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 порід, 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, чорнозем, 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
• Перемичка 3Б, 220х25х22 см - 6 шт., по 
350 грн/шт.; перемичка 3Б, 246х25х21 см - 
1 шт., 400 грн/шт. Тел.0-96-623-64-18.
• Пінопласт, товщ. 10 см, 100 грн/кв.м. 
Тел. 096-523-53-31
• Пінопластові шарики. Тел. 
096-523-53-31.
• 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, доставка 
самоскидом 5т, 10т, 16т. З достакой. Тел. 
096-081-51-24

• Пісок, відсів, щебінь, камінь, доставка 
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

• Скло 3 мм, б/в, різних розмірів, недоро-
го. 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

• Електрошліфмашина по дереву, майже 
нова, 450 грн. Тел.0-97-626-33-12.
• Мотоблок-культиватор, б/в, 4000 грн. 
Тел.0-97-706-73-51.
• Подаючий пристрій для промисло-
вого зварювального напівавтомата. 
Тел.0-97-194-56-48.
• 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.
• Двері квартирні б/в, профнастил б/в, 
дошки б/в, лінолеум б/в, недорого. 
Тел.0-68-329-33-66.
• Лещата (тиски), зварювальний апарат 
саморобний, електродвигуни, зварюваль-
ний кабель, верстати. Тел.0-98-005-63-79, 
0-93-302-86-54.

Тварини
• Віддам в дбайливі руки домаш-
ніх двох котиків віком 10 міс., чорно-
го та чорно-білого, кішечку-витівницю ві-
ком півроку, біла з чорними цятками. 
Тел.0-68-086-10-27.
• Бджолосім’ї з вуликами та без, ціна за 
домовл. Тел. 097-908-33-76
• Кози (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.

Різне
• Банка 3 л, 20 шт., 15 грн/шт. 
Тел.0-98-985-83-03.
• Банки скляні 3 л, 10 грн/шт., самовивіз. 
Тел.0-96-524-64-50.
• Брезент нов., прогумований, 2 шт., 
розм. 2х1,7 м, 2х1м, для причепа, 900 грн. 
Тел.0-97-626-33-12.
• Брикети паливні дров’яні типу «Nestro», 
«Ruf», «Pini Kay» з твердих порід, 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

• 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.

• 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.
• Електронасос «Дачник» для подачі води. 
Тел.0-96-614-77-42.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Інвалідна коляска вулична і кімнатна, 
нова, в упаковці. Тел.0-68-079-20-55.
• Капуста морськая суха, різана, 70 
грн/100 гр., завжди свіжа, будь-яка вага. 
Тел.0-96-550-58-53.
• Ком-т ножів 5 шт., на підставці, ножиці, 
виробн. Peterhof. Тел.0-97-626-33-12.
• Куртка чол., розм. 52-54, б/у, утепле-
на, подовжена, в хор. стані, 200 грн. 
Тел.0-98-985-83-03.
• Перегній грибний, курячий, елітний в 
мішках, машиною. Тел.0-97-180-28-20.
• Перегній кінський, коров’ячий в мішках, 
машиною. Тел.:097-180-28-20
• Перегній коровій, грибний, чорнозем, 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, самоски-
дами. Тел. 096-081-51-24

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

• Подушка пір’яна, б/в, в гарному ста-
ні, 3 шт., розм. 70х70 см, 130 грн/шт. 
Тел.0-96-623-64-18.
• 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.
• Рушниця ТОЗ-34ЕП, вертикал., інжектор, 
12-калібр, 1985 р/в, в хор. роб. стані, 8500 
грн. Тел.0-97-330-34-93.
• Сіно тюковане, різнотрав’я. 
Тел.0-96-833-74-74.
• Сіно тюковане, ціна до 100 тюків 70 
грн., більше 100 по 65 грн., самовивіз. 
Тел.0-96-963-88-21.

• 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

• Волоський горіх, 8 грн/кг. Тел.0-67-875-
07-79, 0-98-126-76-60.
• Картопля Білла Роса, Гренада, посадкова 
та для їжі. Тел.097-1-802-820
• Картопля для їжі та для посадки, м. Світ-
ловодськ. Тел.0-98-461-69-72.
• Картопля для посадки, та їжі  (Гала, Гре-
нада, Бела Росса). Тел. 067-530-81-13 
Володимир
• Сухарі, 15 грн/кг. Тел.0-96-230-47-65.

КУПЛЮ

• Алюміній, крани, змішувачі, мідь, нержа-
віюча сталь, латунь. Тел.0-93-302-86-54, 
0-96-673-15-45.
• Баяни, акордеони, музичні інструменти. 
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.
• Вторинну сировину, макулатуру, ПЕТ 
пляшку, плівку, склобій. Тел.0-96-096-51-12.
• Вторинну сировину, макулатуру, ПЕТ 
пляшку, плівку, склобій. Тел.0-67-933-82-01.
• Єврокуб б/в під воду, бочку пластикову 
200л, б/в під воду.Тел.0-67-531-11-20.
• Карнізи на вікна б/в, для села, дорого, 
люстри б/в, 2 шт. Тел.0-98-836-50-92.
• Кольоровий та чорний метал, акуму-
лятори, радіоплати, та багато що інше. 
Тел.0-96-096-51-12.
• Кольоровий та чорний метал, акуму-
лятори, радіоплати, та багато що інше. 
Тел.0-67-933-82-01.
• Коронки зубні, самовари, медалі, брош-
ки, статуетки, роги оленя, лося, сайгака, 
годинники, будь-яку біжутерію, каблучки. 
Тел.0-93-302-86-54, 0-96-673-15-45.
• Метал б/в (лист, труба, куток), масло 
відпрацьоване, ящик, шкаф, сейф метале-
вий, радіодеталі, плати, рукарські машин-
ки. Тел.0-91-910-48-10.
• Пір’я, перини, подушки. 
Тел.0-68-501-03-24.
• Посуд металевий: каструлі, казани, ско-
ворідки, лопатки, шумівки, та інше сучас-
ний та часів СРСР. Тел.0-67-742-83-95.
• Самовар електричний на вугіллі. 
Тел.0-67-742-83-95.

Робота

• Водієві кат. С, С1, по місту на авто 
Mercedes Atego, графік 2 дні на тиж-
день, можливо пенсійного віку. 
Тел.0-67-780-62-82.
• Доглядальниці для лежачого чоловіка 
після інсульту. Тел.0-68-794-88-34.
• Зварювальникам, монтажникам, відря-
дження. Тел.0-68-104-46-53.

• Майстрові-універсалу, жіночому, з д/р, 
майстрові манікюра та педикюра в перу-
карню «Красуня». Тел.0-67-892-90-95.

• Менеджеру в «АвексТекс», трикотажне під-
приємство, на постійній основі, хороші умо-
ви праці, з/п висока + премі, дорогу оплачує-
мо, 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, 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
•Оператору-охороннику на автостоянку, 
р-н центр, графік доба/три, з/п 500-600 
грн/доба. Тел.0-98-037-31-94.

• Охоронникам на підприємство на постій-
ній основі, офіційне працевлаштув., всі 
соц. гарантії. Тел.067-506-6126
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, про-
їзд, проживання за рахунок фірми, з/п 

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства 
розвитку громад та територій України від 19 серпня 2020 року № 191 «Про затвердження порядків 
розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у 
сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування 
діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації», до відома споживачів доводиться інформація про 
розроблений проєкт інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2023-2024 роки.

Ознайомитись з проєктом інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2023-2024 роки можна 
на сайті комунального підприємства: http://kremenchuk-teplo.orq.ua/.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань приймаються протягом 
14 календарних днів з дня опублікування даної інформації на електронну адресу office@kremen-
chuk-teplo.orq.ua та за адресою: вул. Софіївська, 68, м. Кременчук, Полтавська область, 39600.

КП «Теплоенерго»

В магазин «Авоська» 
потрібен працівник торгі-
вельного залу, з/п 15000 
грн., графік з 8.30 до 18.00. 
Тел. 067-747-06-98

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

• Працівнику на шиномонтаж, з д/р, термі-
ново. Тел.0-67-717-18-27.
• Прибиральниці, графік з 9.00 до 17.00, 
з/п 10000 грн/міс. Тел.0-50-287-74-09.
• Продавцю в м’ясний магазин, енергій-
ній, доброзичл., відповідал., чесній, з ба-
жанням спілкуватися з покупцями, графік 
роботи 3/3, висока з/п. Тел. 096-086-92-
28 Володимир, телефонувати Вівт.-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

• Слюсарю-ремонтнику  металооброб-
ного обладнання, графік 5-денний. 
Тел.0-97-641-82-13.
• Сторожу-охороннику. Тел.0-97-374-00-92.
• Фасувальнику-пакувальнику не-
продовольчих товарів, оплата від-
рядно-преміальна, від 500 грн/зміна. 
Тел.0-96-299-30-03.
• Чоловічому майстрові, майстрові-уні-
версалу, майстрові манікюра та педикюра 
в перукарню «Ника», вул. Київська, 58. 
Тел.0-97-572-68-80, 0-67-161-88-33.

• Швачкам на масовий пошив трикотаж-
них виробів з д/р, потрібна швідкість в ро-
боті, 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 квартир, 
великий досвід роботи. Жінка 62 роки. 
Тел.0-68-273-51-34.
• Зварювальника, слюсаря, охоронника, 
будь-яку, вар-ти, з графіком доба-3, 5-ден-
ним, разову. Чол. 36 років. Тел.0-68-864-
00-06, 0-99-090-63-22.
• Кухаря, в сім’ї. Жінка, з д/р, приготуван-
ня дуже смачної їжі. Тел.0-67-108-58-68.
• Няні, прибиральниці, доглядальниці, 
будь-яку, інтим не пропонувати. Жінка 63 
роки, за освітою вихователь. Тел.0-97-286-
44-87, 0-99-551-30-77.
• Прибиральниці на дому, посудомийниці. 
Тел.0-98-375-14-65.

Послуги
• Ремонт пральних машин-автоматів вдо-
ма у клієнта (стаж 28 років), швидко, якіс-
но, 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 примі-
щенні), а також глибинні свердловини, 
встановлення та ремонт усіх видів насосів, 
монтаж, швидко, якісно, гарантія, обслуго-
вування. 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 сантехні-
ки, та бойлерів, пральних машин, ремонт 
унітазів, електрики, роботи з перфорато-
ром, 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 електроз-
варювань, складання меблів, установка 
дверних замків, сантехніка, чищення ка-
налізації, різання скла, демонтаж стін,  
карнизів, електрика, установка світиль-
ників, 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.
• Ремонт побутових холодильників в пра-
вобережній частині міста (Раківка, Крюків, 
Садки, Кіровоградська), виїзд до клієнта, 
гарантія на ремонт. Тел.0-98-045-85-28.

• Ремонт професійний комп’ютерів, 
ноутбуків, установка Windows і програм, 
ремонт телевізорів, моніторів, супутнико-
вих тюнерів, духових шаф, газових плит, 
мікрохвильових печей, хлібопічок, пило-
сосів, іншої апаратури. Тел.098-290-86-
89, 095-561-90-07

• Ремонт телевізорів, тюнерів з офіцій-
ною гарантією на дому та в майстерні, за-
міна підсвітки LED, діагностика можливих 
майбутніх поломок, можливість привез-
ти в майстерню після 17.00 та у вихідн, 
професійний стаж більше 28 років. Тел. 
098-210-36-48
•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 бензопили, 
послуги подрібнювача гілок, пенькодро-
билки, культиватора, корчування пнів, 
покос трави-бур’яну, земельні роботи, 
послуги садівника, обприскування дерев, 
можливий виїзд 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, 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, виве-
зення 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.

• Виготовлення стін, стель, укосів, бі-
лення, фарбування, шпалери, багет, гі-
псокартон, пластик, лінолеум, ламі-
нат, штукатурка, стягування підлоги, 
світло, плитка, вікна, утеплення, сай-
динг, демонтажні роботи, армстронг, 
якість, д/р18-років, виїзд за місто.
Тел.0-98-385-90-50.

• Внутрішні роботи: укоси, стіни, сте-
лі, поклейка шпалер, фарбування. 
Тел.0-97-778-79-93.
• Кладки, стягування, штукатурка, укоси, 
шпаклівка, фарбування, кахельна плит-
ка, дрібний ремонт, послуги відбійного мо-
лотка, можливий виїзд за місто.  Тел.0-96-
393-54-66, 0-66-886-28-83.
• Поклейка будь-яких видів шпалер, під-
готовчі роботи, фарбування, багет. 
Тел.0-67-195-44-69.
• Покрівельні роботи євроруберойдом: га-
ражі, балкони, лоджії, будинки, квартири, 
ангари, прибудови, гідроізоляція, стягуван-
ня, коньки, оцинкування, відливи, фарбу-
вання дахів, утеплення, профлист, забори, 
дрібний ремонт, виїзд за місто, гарантія, 
якість. Тел.0-96-329-13-56.
• Покрівельні роботи: балкони, лоджії, 
прибудови, гаражі, квартири, магазини, бу-
динки. Стягування, відливи, гідроізоляція, 
можливо дрібний ремонт, великий досвід, 
гарантія, недорого. Тел.0-97-453-28-38, 
0-99-310-86-40 Олександр
• Покрівля будь-якої складності: євро-
руберойд, шифер, черепиця, профлист, 
промислова топінгова підлога, утеплен-
ня фасадів, монтаж пластика, зварюваль-
ні роботи, ремонт, фарбування шиферних 
дахів, огорож, гаражів, доставка матеріалу, 
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, деко-
ратвні штукатурки, фарбування будинків, 
виїзд за місто, ліси в наявності, закупівля 
матеріалів. Тел.0-97-222-41-47.

• Утеплення будинків. Тел. 
096-523-53-31

Електромонтаж

• Аварійний виклик електрика. Цілодобо-
во, ремонт, установка, перенесення ро-
зеток, вимикачів, люстр, автоматів, про-
водки та інше, можливий виїзд за місто. 
Тел.0-67-260-76-18.

Сантехніка послуги

• Аварійний виїзд, всі роботи з сантехніки, 
електрики, газу та опалюванню будь-якої 
складності, ремонт газових котлів, плит, 
колонок, бойлерів, закупівля, доставка ма-
теріалів, повний, дрібний ремонт, якісно, 
гарантія, по місту та районам. Тел.0-97-
280-57-04, 0-66-529-97-21

СКОРИСТАЮСЬ 
ПОСЛУГАМИ

• Скористаюсь послугами майстра по ви-
готовленню металевої дитячої гойдалки. 
Тел.0-50-308-28-23.

Стіл знахідок
• Втрачене посвідчення УБД серія АА № 
432112 від 31.07.2020 р. видане Полтав-
ським ОВК на ім’я Чус Петро Дмитрович 
вважати недійсним.
• Втрачене свідоцтво № 343 про право влас-
ності на житло видане УЖКГ виконкому Кре-
менчуцької міської ради народних депутатів 
від 29.09.1997 р. на ім’я гр. Шевчука Валерія 
Володимировича за адресою: м. Кременчук, 
квт 278 буд. 4 кв. 101 вважати недійсним.
• Втрачений атестат про повну загальну 
середню освіту серія ТА №18554580 та до-
даток до нього серія А №094580 виданий 
21.06.2002 року вечірньою (змінною) шко-
лою №1 м. Кременчука Полтавської обл. 
на ім’я Якимець Андрія Сергійовича вважа-
ти недійсним.
• Втрачений атестат про повну загаль-
ну середню освіту школи № 6 імені Л.Ко-
рабліної м. Кременчука Полтавської обл.
за серією И № 665903 виданий 27 червня 
1977 року на ім’я Карпенка Миколи Юрі-
йовича вважати недійсним.
• Втрачений атестат середньої школи № 22 
м. Кременчука Полтавської обл., № 2/3447 
виданий 27 червня 1985 р. на ім’я Штефан 
Вікторії Артурівни вважати недійсним.
• Втрачений диплом Кременчуцького ма-
шинобудівного технікуму виданий в 2005 
році на ім’я Марченко Людмили Микола-
ївни вважати недійсним.
• Втрачений документ на нерухоме майно 
на ім’я Налойченко Борис Михайлович, за 
адресою: м. Кременчук Полтавської обл., 
вул. Небесної Сотні (Пролетарської), буд. 
27, кв. 6, вважати недійсним.
• Втрачену карту водія на ім’я Ма-
лихіна Віталія Івановича за № UAD 
0000004IZA010 діюча до 11.03.2024 року 
вважати недійсною.
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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 

Налагоджування газового 
обладнання: котлів, 
колонок, газ. плит. 
Якість роботи гарантую. 
Тел. 067-130-21-09

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

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

Ремонт газових 
котлів, колонок, плит 
всіх моделей. 
Т. 068-460-98-58
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по Полтавській області
з 16 до 19 березня

Лео-
пард

Поп-
зірка ... 
Ноулз

Пустеля 
з До-

линою 
Смерті

Головний 
комп’ютер

Силь-
не ба-
жання

Ферма 
ковбоя

Балка, 
що під-
тримує 
палубу

Літера 
після 

альфи

Беш-
кет

Ман-
дрівка 
морем

Кавказь-
кий суп з 

нута

Амулет-
заступник

Заспо-
кійливі 

ліки

Чорний 
турма-

лін

Місце 
авто-
ралі

При-
стрій для 

поливу 
вулиць

Дикий 
предок 
гаяла

Бічна 
частина 
дороги

Нанесена 
водою 

частина 
берега

Стік 
для 

води

Чвари 
через 

міфічне 
яблуко

Гармо-
нія в 

музиці

Ріка в 
Дрез-
дені

“Ле-
щата” 

тирана і 
деспота

Турець-
кий 

бранець

Ви-
окрем-
лення 
майна

Томас 
... Еді-

сон

Пер-
сонаж 

фентезі

Пер-
цева 

...

Мере-
жевий 

журнал 
подій

Кохана 
Пе-

трарки

Місто в 
Нідер-
ландах

“До-
вжина” 

талії

Опонент 
кредиту

Удар у 
тенісі

Подія, 
факт

По-
ема про 
троян. 
коня

Кіноге-
роїня ... 
Крофт

Америк. 
пізній 

сніданок

Тягуча 
цукер-

ка

Чернець 
суворого 
режиму

Давній 
меш-

канець 
Криму

Фра-
зео-
логія

Клініч-
на ...

Грошова 
одиниця 

Грузії

Цвинтар 
у країнах 
античн. 

світу

... ві-
кон в 
оселі

Окса-
митка

Ліхтар 
будівлі

Здво-
єна 

літера

Слов’ян. 
дух 

вогню

Контора 
з клер-

ками

Колесо 
фуніку-

лера

Монас-
тир. 

держава 
в Греції

Брак 
засобів 
для іс-

нування

Плащ 
бойків, 
лемків

Гордо-
щі та 
пиха

Актор 
Мікі ...

Вірш на 
честь 

шлюбу

А нумо 
ще 

раз!

Україн-
ський 
квас

Мовчазн. 
знак 

згоди

Ді-
вчинка з 
Канзасу

Струмок 
між 

двома 
річками

Прохан-
ня дати 
довідку

Сма-
колик 

іспанця

Дім 
мо-

литви

Атака 
для 

відбиття 
наступу

Знатна 
особа 
в Індії

Емірат 
ОАЕ

Тем-
ний 

граніт

Та-
бличка 
з ім’ям

Ви-
воріт 

решки

... жити, 
шкода 
вмерти

Тілесні 
ушко-

дження

Том, 
друг Гека 

Фінна

Паризька 
порце-

ляна

Бале-
арські 

...

Брат 
князя 

Бориса

Сітка – 
на ринок 

піти

Час-
тина 

борони

Роки 
життя, 
“вбиті” 
працею

Знак для 
позначен-
ня фарва-

теру

... 
Лон-
дон

100 
см

Шор-
стка 

тканина

Ореол 
свято-

го

Роман 
і по-
вість




