
Нерухомість

ЗДАМ У НАЙМ

• 1 кімната ізольована в приват. будинку с. 
Степове Глобинського р-ну, в 15 км від м. 
Глобине, вода, газ, для однієї людини, мож-
ливо переселенцю, з подальшим викупом. 
Тел.0-97-643-29-13.
• Дача в кооп. Зоря, с. Кривуші, р. Дніпро в 
50 м, в житл. стані, на літо, на рік, дача № 100, 
охорона, місце під авто. Тел.0-95-466-61-54.
• Земельна ділянка під посадку овочів, неда-
леко від міста, на вигідних умовах. Тел.0-68-
169-95-83, 0-98-305-48-26.
• Кімната в будинку, в передмісті Кременчу-
ка, Рублівка, пічне опалення (дрова в  наяв-
ності), туалет в будинку, для порядних лю-
дей, без шкідливих звичок, не переселенцям, 
на тривалий термін, за наглядом будинка.  
Тел.0-98-836-50-92.
• Кімнату в будинку (за доглядом будинка)  
5км від санаторію м.Миргород, пічне опален-
ня, туалет, ванна в буд., вода на подвір’ї, дро-
ва, газ. плита (балон), 30сот., л/кухня, два са-
рая, не для переселенців, без шкідл. звичок, 
на трив. термін.Тел.0-98-836-50-92.
• М/с в центрі, на тривалий термін. 
Тел.0-97-210-63-63.

Крюків-Раківка

• 2-кімн. кв., Раківка, вул. Правобережна, 
2 поверх, частково мебльована, холод., на 
трив. термін, 2500 грн/міс. + ком. послуги. 
Тел.0-67-532-87-80.

Молодіжний

• 1-кімн. в., на Молодіжному, поряд 
ЗОШ №17, 2 поверх, частково мебльова-
на, дві спальні, місця, без тварин, на трив. 
термін, 4000грн/міс. + електроенергія. 
Тел.0-98-946-21-70.
• М/с р-н Молодіжний,18 кв.м, загальна кух-
ня, ванна, туалет, комора, частково мебльо-
вана, на тривалий термін, опл. поміс. + світло. 
Тел.0-67-973-91-05.

Нагірна частина

• 1 кімн. в 2-кімн. кв., для хлопців, або парі 
без дітей, мешкання з господинею, в нагірній 
частині, зуп. В.Пугачова (Московська), на три-
валий термін. Тел.0-97-242-96-44.
• 1 кімн. в 2-кімн. квартирі, р-н БК КрАЗ, зу-
пика В.Бойко, для студента, або працюючо-
го хлопця, підселення, мешкання з госпо-
даркою, на трив. термін, опл. поміс. наперед. 
Тел.0-97-594-26-38.
• 1 кімн. в 3-кімн. кв., вул. Миру, для жінки, 
або двом жінкам віком 35-55 років, на трива-
лий термін, 3500 - 5000 грн/міс., прожив. з го-
сподарем. Тел.0-67-191-82-88.
• 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. в центрі, 2 поверх, на тривалий 
термін. Тел.0-96-212-64-53.
• 1-кімн. кв., в центрі, частково мебльова-
на, бойлер, на тривалий термін, 4000 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 три-
валий термін, для однієї 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., інтер-
нет, 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, бул. Пушкіна, нв трива-
лий термін, від господаря. Тел.0-96-532-51-65.
• 2-кімн. кв., р-н центр. ринку, 5/5 пов., на три-
валий термін, недорого. Тел.0-97-613-99-16.
• 3-кімн. кв., в центрі міста, на тривалий тер-
мін. Тел.0-98-261-83-45.
• М/с в центрі міста, гаряча вода, душова ка-
біна, на тривалий термін. Тел.0-99-432-26-51 
до 20.00

• М/с в центрі, на тривалий термін, недорого. 
Тел.0-96-212-64-53.
• М/с в центрі, р-н ринка, на тривалий термін. 
Тел.0-98-659-02-00.
• М/с по вул. Першотравневій, 39, мебльо-
вана, холодильник, на тривалий термін. 
Тел.0-97-400-07-84.

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, для моло-
дої сімейної пари, працюючі, порядок і своє-
часну оплату гарантуємо. Тел.0-67-877-00-60.
• Будинок або частину будинку, для невеликої 
сім’ї з 3-х чоловік, р-н 3-ї міської лікарні, пед-
коледжу, Новоіванівського ринку, за адекват-
ну ціну. Тел.0-67-468-04-65.
• Будинок з городом в Полтавській облас-
ті, в сільській місцевості, варіанти. Пере-
селенець 49 років, порядність гарантую. 
Тел.0-96-253-07-25.
• Будинок, дачу, з послідуючим викупом. Чол. 
36 років. Тел.0-68-864-00-06, 0-99-090-63-22.

ПРОДАМ

3-кімнатні

• 4/5 пов. пан. буд., Молодіжний, 
60,4/39,3/7кв.м, не кутова, поліпшеного пла-
нування, кімн., та с/вузол окремі, в житл. ста-
ні, 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 Аероплану, 
67 кв.м, кімн. суміжно-окремі, новая сантех, 
кахель, в житл. стані, 2 заскл. балкони або об-
мін. Тел. 067-689-38-26

2-кімнатні

• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 кв.м, кiмна-
ти роздiльно, лiчiльники на все, газова колон-
ка, балкон, пiд ремонт, поруч сквер Понома-
ренка, 17999. Тел. 067-530-76-20
• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупинка Аптека, в 
житл. стані, 20500. Тел.0-96-256-70-91.
• 2/5 пов., центр. Тел.0-96-212-64-53.
• 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, лічиль-
ники води, кондиціонер, в житл. стані, 20500 
Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• 6/10 пов., Власівка смт, балкон, бой-
лер, велика кухня, поряд школа, магази-
ни, 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. ремонт 
Тел. 098-296-36-93
• 2/9 пов. цегл. буд., вул.Першотравнева, 
гостинка, загальна площа 22кв.м, кухня 4кв.м, 
ванна 2,4кв.м, кімната 12кв.м, коридор 3кв.м, 
м/пл.вікно, мет.двері, залишається: стінка, ди-
ван, холод., пральна машинка, меблі на кухні. 
Тел.0-98-726-79-15.
• 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. приват., 
14000*. Тел.0-67-704-22-09.
• Гориславці с., цегл. будинок 80 кв.м, 4-кімн., 
газове опал., м/пласт. вікна, сарай, підвал, по-
гріб, колодязь, 20 сот. приват., садок 50 де-
рев, виноградник, поряд автобусна зупинка, 
магазин, школа, річка. Тел.0-96-623-64-18.
• Градизик смт, центр, будинок 36 кв.м, газ, 
усі зручності, літня кухня, 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, по-
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гріб, колодязь на подвір’ї, нова огорожа, 30 
сот. приват., 4000* Тел. 067-689-38-26
• Запсілля с., будинок побудований із німець-
кої цегли, 6х8м, нові м/пласт. вікна, вхідний 
погріб, земельна ділянка 0,15 га, огорожена 
парканом, зупинка біля двору, 10 хвилин до р. 
Псел. Тел.0-96-249-23-81, 0-96-425-57-77.
• К.Потоки с., Полтавська обл., Кременчуць-
кий р-н, вул. Сонячна, 9, газ, госп. будівлі, бу-
динок 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, ванна), гараж, 
погріб, госп. буд., бетон паркан. Тел.0-99-043-
92-49, 066-036-57-04
• Кривуші с., будинок 42,5 кв.м, газ, вода, 
санвузол в будинку, зем. ділянка 0,11 га. 
Тел.0-96-293-12-51.
• 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. вок-
залу, 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, запинка Пе-
карня, 1/2 будинку, 30 кв.м,1 кімната, кух-
ня, своя свердловина в будинку, опалення 
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, бойлер, 
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, буди-
нок, госп. будівлі, білянка понад 25 сот., 6000. 
Тел.0-97-018-66-59, 0-97-018-66-58.
• Павлиш смт, будинок, сарай, погріб, коло-
дязь, літня кухня, 15 сот. Тел.0-68-250-49-62.
• Погреби с., будинок цегл. 70кв.м, 2-кімн., 
с/в, душова кабіна, кухня, передпокій, гарний 
ремонт, вбудована техніка та меблі, газове 
опалення, альтанка, гараж, вхід. погріб, садок, 
19сот. приват., 27000. Тел. 098-296-36-93

• Пустовітове с., Глобинського р-ну, вул. 
Шевченка, 5-Б, будинок (1-кімн. з пічним 
опал.), веранда, великий гараж, заг. пло-
ща 60кв.м, ділянка 20сот., садок, огоро-
жа, вихід до річки, з ушляхетненим (обла-
горож.) пляжем, приват., кадастр. номер. 
Тел.0-50-659-64-33.

• 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. кварти-
ру, 21777. Тел. Тел. 067-530-76-20
• Рублівка с., будинок в передмісті, 3-кімн., 
газ, пічне опалення, хол., гор. вода, ванна, туа-
лет в будинку, інтернет, сад, зупинка з/д, авто-
бус, без посередників. Тел.0-98-836-50-92.
• Ручки с., Гадяцького р-ну, будинок з госп. 
будівлями, 25 сот., поряд вигін, за городом 
пасовище, будівлі потребують ремонту, 40000 
грн. Тел.0-98-920-85-61, 0-66-152-05-50.
• Садки с., будинок цегл., 65 кв.м, гараж, са-
рай, погріб, л/кухня, газ, вода, 14 сот. при-
ват.,700м школа та д/с, 20м зупина автоб.,(кін-

цева автобуса №2), 15м магазини, 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 капі-
тал., цегляний, 50 кв.м, 2 пов., ділянка 10 сот. 
приват., поблизу води, та лісу, є транспортне 
сполучення. Тел.0-66-106-50-15.
• 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. приват., вул. Комін-
терна. Тел.097-217-15-90
• Власівка смт, кооп. Труд, Сади-3, дача № 
193, 6 сот., будинок 2-кімн., підвал на дві кім-
нати, дерева, 17000 грн. Тел.0-96-291-25-56.
• Власівка смт, кооп. Труд, Сади-3, дача, бу-
динок 2-кімн., диван, ліжко, холод., під бу-
динком підвал, город 6 сот., 18000 грн. 
Тел.0-96-291-25-56.

• 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., в 8 км від центра міста, дві зе-
мельні ділянки поряд 25 сот., ліс, річка, світло, 
вода, полив, мет. паркан, двоє воріт, газ по-
ряд, план під забудову, терміново, недорого. 
Тел.0-67-120-61-41.
• Кривуші с., дача, будинок цегл., арочний, з 
верандою, 60 кв.м, пічне опалення, решітки 
на вікнах, свердловина, дві суміжні ділянки. 
Тел.0-66-381-70-42.
• Лаванда кооп., вул. Горіхова, будинок 
116, автобус. № 135, зупинка с. Федоренки. 
Тел.0-68-271-42-28.
• Ламане с., кооп. Мрія, дача, будинок 
2-пов., вікна м/пласт., меблі, холод., решіт-
ки, цегл. гараж, туалет, душ, ц/полив, дві єм-
кості по 1 куб.м, сад, виноград, смородина.  
Тел.0-97-403-74-41.
• М.Кахнівка с., зем. ділянка 15 сот. приват., 
блоки, гараж, світло, вода, теплиця, плодонос-
ний сад, та інше. Тел.0-96-287-00-28.

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

• Мрія кооп., р-н с. Ламане, дача 6сот., буди-
нок 2-пов., вікна м/мласт., решітки, меблі, хо-
лод., цегляні: гараж, душ, туалет; ц/полив, 2 
ємн. по 1куб.м, сад, виноград, смородина, 
ожина. Тел.0-97-403-74-41.
• Політ кооп., дача, будинок 5х7,2 м, кімнати, 

кухня, коридор, опалення пічне, 9 сот. приват., 
зупинка поряд, 8000. Тел. 098-296-36-93
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват., пакет 
докум., пров. Л.Дніпрова, р-н АЗС, котеджне 
містечко. Тел.0-68-250-25-00.
• Самусіївка с., дачна зем. ділянка 5 сот. при-
ват., контейнер. Тел.0-67-747-09-38.
• Чечелеве с., кооп. Мрія (Мечта), буди-
нок житл. веранда, 5х6м, 2-поверх., сарай 
2-поверх. 4х6м, 10сот. приват., від кінце-
вої зупинки тролейб. 26А, автобуса №9 10-
13 хвилин пішки, можливо здам у найм. Тел. 
097-217-15-90
• Ялинці с., зем. ділянка 0,22 га приват. під за-
будову, тех. паспорт, нова вулиця, комунікації 
по вулиці. Тел.0-67-990-44-76.

КУПЛЮ

• 1-2-кiмн.кв., можливо без ремонту, з борга-
ми, арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• 1-кімн. кв., в житл. стані, в р-ні зуп. Аптека 
або БК КрАЗ, для молодої сім’ї, недорого, роз-
глянемо будь-які варіанти. Тел.0-67-468-04-65.
• Будинок в центральній частині міста, мож-
ливо потребуючий ремонту, для себе, без по-
середників. Тел.0-96-383-31-52.
• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, Чечелево, 
Садки, можливо без газу та свiтла, з боргами, 
арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• Земельний пай. Тел.0-96-256-70-91.

МІНЯЮ

• Будинок в Садки, цегл., 65кв.м, гараж, са-
рай, погріб, л/кухня, газ, вода, 14сот. при-
ват.,700м школа та д/с, 20м зупина автоб.,(кін-
цева 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

• ВАЗ-2106, 1986 р/в, бензин, в гарно-
му стані, один власник, зберігання гаражне. 
Тел.0-96-673-15-45.
• 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.

Запчастини

• Борони зубчаті важкі, радянського виробн., 
в гарн. стані, 5 шт., Тел.0-97-300-74-59.
• 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.
• Двигун + коробка «Таврія», праві двері «Сла-
вута». Тел.0-67-601-50-28, 0-50-670-61-31.

Гаражі

• Гараж з/б в кооп. Синтез, 2 пов., 24кв.м, 
4х6м, оглядова яма, погріб, сухий, стелажі, 
електрика, відеоспостереж., неподалік охоро-
ни.Тел.0-96-674-68-12.
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• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., облад-
наний, підвал, дах перекритий еврорубе-
ройдом у 2018 році, або обмін +допл. на 
аналогічний в кооп. Київський-1, Хороль-
ский, р-н пер. Г.Бресту.Тел.068-094-85-80, 
099-437-66-97

• З/б в центрі, 40 кв.м, підвал, оглядова яма, 
8500 Тел. 067-736-79-42, 099-448-38-18
• Мет. в кооп. Луговий, в гарному стані. 
Тел.0-67-665-32-02.

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, іномар-
ки.  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 нагірній частині міста, Автолюби-
тель КрАЗ, Київський,

проспект Свободи, вул. Пугачова або поряд, 
недорого. Тел. 067-468-04-65

• Гараж мет., бажано в кооп. Хорольський, 
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.
• Куплю Ваш автомобіль, розгляну всі варіан-
ти. Тел. 068-091-22-23
• 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, гігієнічно 
чистий матеріал (вателін), гарантія, якість, ка-
талог робіт, стаж-25 років. Тел. 0-67-535-25-
23, 0-50-305-72-41
• Модернізація, перетяжка, ремонт усіх ви-
дів м’яких меблів з якісних матеріалів, ка-
талог робіт, зразки тканин, недорого. 
Тел.0-97-066-87-77.

ПРОДАМ

• Віддам диван з поличкою, б/в, колір корич-
невий. Тел.0-96-557-72-40.
• Диван б/в після ремонту та перетягування, 
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, піс-
ля перетягування. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглими боками, після перетягу-
вання. Тел. 050-305-72-41
• Диван-малютка, після ремонту, новий, тка-
нина, переклеєний. Тел. 050-308-82-98
• Крісло-ліжко в гарн. стані, після перетягу-
вання. Тел. 050-308-82-98
• Ліжко-крісло. Тел.0-67-943-11-86.
• Матрац пружинний на двоспальне ліжко 
160х200 см, б/в, 1000 грн. Тел.0-67-186-31-05.
• Сервант кутовий, дуб, виробн. Білорусь. 
Тел.0-97-651-78-81.
• 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 зібраному 
72х79 см, 2000 грн. Тел.0-67-662-04-20.
• Шафа для книг, 150х140х32 см. 
Тел.0-50-308-21-86.
• Шафа-купе 60х1,80х2,40, виробн. Білорусь. 
Тел.0-97-651-78-81.

КУПЛЮ

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

Техніка 
для дому

• Котел твердопаливний довготривалого го-
ріння 26кВт, розміри 130-50-45, в комп-
лект входить автоматика та вінтелятор. Тел. 
067-256-27-68
• Однофазний стабілізатор напруги «Люксе-
он-10000», потужність 6000 Вт, макс. струм 
27А, б/в у відмін. стані. Тел.0-67-961-11-98, 
0-63-224-74-55.

• 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. ста-
ні, д/у, в/вхід, 500 грн., Samsung 37 см, в хор. 
роб. стані., 450 грн. Тел.0-67-260-76-18.
• Телевізорamsung в роб. стані, підхо-
дить до Т-2, без д/у, диаг. 53 см, 750 грн. 
Тел.0-97-330-34-93.
• Телевізор Hyundai, диаг. 35 см. 
Тел.0-50-308-21-86.

КУПЛЮ

• Магнітофон бобін., у будь-якому стані, нера-
зукомлект., магнітофон касетний часів СРСР, 
б/в у будь-якому стані, неразукомплект., ви-
бірково. Тел.0-67-742-83-95.
• Магнітофони, плати, радіодеталі, телевізо-
ри, 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, неразу-
компл. Тел.067-742-83-95
• Підсилювач (усилитель) часів СРСР, 
у будь-якому стані, неразукомлект. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Праска (утюг) імпорт.; вентилятор, пилосос 
імпорт. та радянського виробництва, та інше. 
Тел.067-742-83-95
• Радіоприймачі, магнітофони та 
іншу радіотехніку, б/в, виробн. СРСР. 
Тел.0-68-431-16-18.
• Телевізор б/в, ч/б, кольоровий часів СРСР, в 
дерев. оправі, у будь-якому стані, неразуком-
лект. Тел.0-67-742-83-95.

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

• Холодильник, б/в, радянського виробництва 
будь-який, у будь-якому стані, битий, в нероб. 
стані. Тел.067-742-83-95

Будматеріали, 
інструменти

• Пісок, щебінь, гранвідсів. Тел.0-97-233-88-99.
• Перегній сипкий, 6 років. 
Тел.0-97-233-88-99.
• Блок гранвідсівний19х19х39, блок пере-
стінковий 12х19х39. Тел.0-67-110-44-74, 
0-50-661-06-76.
• 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.Тел.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, 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
• Пінопласт, товщ. 10 см, 100 грн/кв.м. Тел. 
096-523-53-31
• Пінопластові шарики. Тел. 096-523-53-31.
• Пісок в мішках, недорого. Тел.050-661-06-
76, 067-110-44-74

• 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 са-
москидом 5т, 10т, 16т. З доставкой. Тел. 
096-081-51-24

• Пісок, відсів, щебінь, камінь, доставка са-
москидом 5т, 10т, 16т. З доставкой. 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 до-
ставкой. Тел. 098-240-26-20

• Плити перекриття, ФБС блоки, б/у, з до-
ставкой. Тел. 096-081-51-24

• Плитка тротуарна, 30х30, 50х50, бордюр. 
Тел.0-67-110-44-74, 0-50-661-06-76.
• Цегла біла (Кременчук); червона (Кагамлик) 
від 3 пачок. Тел 067-902-17-55; 066-517-05-14
• Цегла вогнетривка, б/в, внутрішність нержа-
віюча від каміна. Тел.0-96-046-82-82.
• Цегла нова, б/у, біла, червона. Тел. 
097-1-802-820
• Цегла. Тел.0-67-906-93-35
• Цемент М-400 - Кам’янець-Подільський, 
М-500 - Здолбунов, Югцемент в мішку 25 кг, 
недорого. Тел.050-661-06-76, 067-110-44-74

• 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 в мішках, недорого. Тел.0-67-110-
44-74, 0-50-661-06-76.
• Щебінь, гранвідсів. Тел. 097-1-802-820

Інструмененти

• Мотоблок-культиватор, б/в, 4000 грн. 
Тел.0-97-706-73-51.
• Циркулярка 3 Квт, б/в в гарному стані, само-
робна, 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.
• Електролобзик. Тел.0-68-864-00-06, 
0-99-090-63-22.
• Зварювальний апарат, дроти зварювальні, 
виробн. СРСР. Тел.0-68-431-16-18.
• Лещата (тиски), зварювальний апарат са-
моробний, електродвигуни, зварюваль-
ний кабель, верстати. Тел.0-98-005-63-79, 
0-93-302-86-54.
• Перфоратор електричний. Тел.0-68-864-00-
06, 0-99-090-63-22.
• Шуруповерт електричний акумуляторний. 
Тел.0-68-864-00-06, 0-99-090-63-22.

Тварини
• Бджолосім’ї з вуликами та без, ціна за до-
мовл. Тел. 097-908-33-76
• Дві кози за другим окотом ламанча і нубій-
ка; двоє козенят ламанча та нубієць на плем’я. 
Тел.0-66-978-59-32.
• Кози (двоє), вік 1,5 років, злучені, ціна за 
домовл. Тел.0-96-537-00-40.
• Попередній запис: курчата бройлера, м’я-
со-яєчні, несучки, індичата БІГ-6. Тел.0-98-
391-02-18, 0-95-836-20-85.

Різне
• Надам міську прописку. Тел.0-96-714-49-10.

ПРОДАМ

• Акваріум 150 л, повний комплект, з тумбою, 
білого кольору. Тел.0-97-651-78-81.
• Алое, вік 3 роки. Тел.0-68-773-14-89.
• Бандаж на плечовий суглоб (пов’язка дезо), 
розмір S/M. Тел.0-68-773-14-89.
• Банки скляні 3 л, 10 грн/шт., самовивіз. 
Тел.0-96-524-64-50.
• Банки скляні 3 л, 10 грн/
шт.Тел.0-97-757-36-81.
• Бігова доріжка в хор. стані + велотренажер, 
за все 20000 грн. Тел.0-68-794-88-34.
• Брикети паливні дров’яні типу «Nestro», 
«Ruf», «Pini Kay» з твердих порід, одна тона за-
міщує 5-6 кубів дров, також в наявності є бри-
кет «Nestro» з соняшника, можлива доставка. 
Тел.0-67-530-88-10.

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

• Вагончик-побутівка, потребує ремонту, р-р 
6х3 м, вис. 2,85 м. Тел.0-96-046-82-82.
• Дитяча коляска Ninos, б/в , в норм. стані, 
700 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, цурки 
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 твердих порід, 1400 грн. 
Тел.0-97-359-52-66.
• Дрова твердих порід, дуб, ясінь, акація, пи-
лені, 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.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Інвалідна коляска вулична і кімнатна, нова, 
в упаковці. Тел.0-68-079-20-55.
• Інвалідна коляска нова, 30000 грн. 
Тел.0-98-748-34-99.
• Камін з електрообігрівачем, білого кольору. 
Тел.0-97-651-78-81.
• Капуста морськая суха, різана, 70 
грн/100 гр., завжди свіжа, будь-яка вага. 
Тел.0-96-550-58-53.
• Перегній грибний, курячий, елітний в міш-
ках, машиною. Тел.0-97-180-28-20.
• Перегній кінський, коров’ячий в мішках, ма-
шиною. Тел.:097-180-28-20
• Перегній коровій, грибний, чорнозем, від 
10т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.

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

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

• Рушниця мисливська ТОЗ-25, 1965 р/в, 16-
кал., б/в в гарному стані, приладдя, 10000 грн. 
Тел.0-95-519-89-09, 0-67-546-86-53.
• Рушниця ТОЗ-34ЕП, вертикал., інжектор, 
12-калібр, 1985 р/в, в хор. роб. стані, 8500 грн. 
Тел.0-97-330-34-93.
• 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

Одяг, взуття

• Напівчеревики жіночі, нові, виробн. Цебо, на 
паралоні, на застібках, весна-осінь, нат. шкіра, 
колір коричневий, товста підошва, розм. 37,5, 
350 грн. Тел.0-97-626-33-12.
• Туфлі чоловічі, нові, розм. 43, виробн. Іта-
лія, нат. шкіра, товста підошва, весна-осінь. 
Тел.0-97-626-33-12.

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. Світло-
водськ. Тел.0-98-461-69-72.
• Картопля для посадки, та їжі  (Гала, Гренада, 
Бела Росса). Тел. 067-530-81-13 Володимир
• Кукурудза очищена, у двох бочках по 200 л. 
Тел.0-96-432-46-57.
• 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. Тел.0-68-864-00-06, 0-99-090-63-22.
• Вторинну сировину, макулатуру, ПЕТ 
пляшку, плівку, склобій. Тел.0-67-933-82-01.
• Вторинну сировину, макулатуру, ПЕТ 
пляшку, плівку, склобій. Тел.0-96-096-51-12.
• Горіхи, насіння гарбузове, самовивіз. 
Тел.0-68-431-16-18.
• Значки, медалі, та інші предмети СРСР. 
Тел.0-68-431-16-18.

• Карнізи на вікна б/в, для села, дорого, лю-
стри б/в, 2 шт. Тел.0-98-836-50-92.
• Кольоровий та чорний метал, акуму-
лятори, радіоплати, та багато що інше. 
Тел.0-67-933-82-01.
• Кольоровий та чорний метал, акуму-
лятори, радіоплати, та багато що інше. 
Тел.0-96-096-51-12.
• Коронки зубні, самовари, медалі, брошки, 
статуетки, роги оленя, лося, сайгака, годин-
ники, будь-яку біжутерію, каблучки. Тел.0-93-
302-86-54, 0-96-673-15-45.
• Мотори човнові радянського виробн., типу: 
«Ветерок», «Нептун», «Салют», «Москва», та 
інші, у будь-якому стані, робочі та неробочі, 
ціна за домовл. Тел.0-97-234-39-77.
• Перегній свинячий. Тел.0-68-864-00-06, 
0-99-090-63-22.
• Пір’я, перини, подушки. Тел.0-68-501-03-24.
• Подушки, перини, пух, пір’я,  годинники руч-
ні, механічні, статуетки фарфорові, виробн. 
СРСР, дорого,  самовивіз. Тел.0-68-431-16-18.
• Посуд металевий: каструлі, казани, сково-
рідки, лопатки, шумівки, та інше сучасний та 
часів СРСР. Тел.0-67-742-83-95.
• Посуд, кришталь виробництва ГДР. 
Тел.0-98-996-81-20.
• Самовар електричний на вугіллі. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Шкірки кролика, роги оленя, сайгака, та 
інше. Тел.0-68-431-16-18.

Робота

• Бухгалтеру, знан. 1С управління торговим 
підприємством, з/п висока, хороші умови пра-
ці, соц. гарантії, дорогу оплачуємо, м. Горішні 
Плавні. Тел. 097-647-90-40
• Водієві автонавантажувача вилкового ТОВ 
«Шкір-Агро», графік 5-днів на тиждень, з 8.00 
до 17.00, з/п 9500 грн/міс. Тел.0-67-503-16-03.
• Водієві кат. С, С1, по місту на авто Mercedes 
Atego, графік 2 дні на тиждень, можливо пен-
сійного віку. Тел.0-67-780-62-82.
• Доглядальниці для лежачого чоловіка після 
інсульту, на цілий день. Тел.0-68-794-88-34.
• Зварювальникам, монтажникам, відряджен-
ня. Тел.0-68-104-46-53.
• Менеджеру в «АвексТекс», трикотажне під-
приємство, на постійній основі, 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, працевлашт., гнучкий 
графік, повний соц. пакет, можл. навчання, 
знання ПК, комунікаб. Тел.0-98-056-08-47.

• Менеджеру у відділ закупівель (молод., 
енерг., зі смаком), на трикотажне підприєм-
ство, на пост. основі, хороші умови праці, з/п 
висока + премії. телеф. з пон. по п’ятн. з 8.00 
до 17.00 (дорогу оплачуємо, м. Горішні Плав-
ні). Тел. 067-402-07-77
• Модельєру в «АвексТекс» на постійній осно-
ві, з/п висока, хороші умови праці, соц. гаран-
тії, 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 постійній 
основі, офіційне працевлаштув., всі соц. га-
рантії. Тел.067-506-6126
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд, про-
живання за рахунок фірми, з/п 300-500 грн/
за добу, м. Кременчук, автовокзал, 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

• Перукареві в перукарню «Мелірін», оренда 
робочого місця. Тел.0-96-079-39-40.
• Покрівельникам, підсобникам, оздоблю-
вальникам. Тел.0-98-989-10-34.
• Працівнику на шиномонтаж, з д/р, терміно-
во. 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, енергійній, 
доброзичл., відповідал., чесній, з бажанням 
спілкуватися з покупцями, графік роботи 3/3, 

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

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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висока з/п. Тел. 096-086-92-28 Володимир, те-
лефонувати Вівт.-Нед 9.00-18.00
• Робітникові на установку фурнітури в швей-
ний цех. Тел.0-97-313-35-51.
• Слюсареві з ремонту виробничого облад-
нання, ТОВ «Шкір-Агро», графік 5 днів на 
тиждень, з 8.00 до 17.00, з/п 8500 грн/міс. 
Тел.0-67-503-16-03.

• 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 непродоволь-
чих товарів, оплата відрядно-преміальна, від 
500 грн/зміна. Тел.0-96-299-30-03.
• Хатній робітниці, обов‘язки: ведення домаш. 
господарства в приват. будинку (прибирання, 
прання речей), та догляд за прибуд. територі-
єю (підмітання, косіння газон. трави газоно-
кос), з/п 7500 грн/міс., графік роботи з 8.00-
17.00, плаваючі вихідні. Тел. 096-546-58-84
• Швачкам на «АвексТекс» на човникову ма-
шину, на пост. основі, з/п висока, хороші умо-
ви праці, соц. гарантії, (дорогу оплачуємо, м. 
Горішні Плавні. Тел. 097-647-90-40
• Швачкам на масовий відшив трикотажних 
виробів з д/р, гарний колектив, вчасна з/п,  
вимоги: швідкість в роботі. Тел. 097-149-41-47
• Швачкам на масовий пошив трикотажних 
виробів з д/р, потрібна швідкість в роботі, гар-
ний колектив, вчасна з/п. Тел. 097-149-41-47
• Швачкам на швейне підприємство, з/п від 
9000 до 22000 грнмі., детальніше за телефо-
ном. Тел.0-50-348-38-08.
• Швачкам по ремонту одягу. Тел.0-98-475-
22-11, 0-98-971-83-34.
• Швачкам, офіційне працевлаштув., з/п від 
11000 грн/міс. Кременчук, р-н Молодіжний. 
Тел. 067-158-48-14
• Швачці на виробництво, д/р на промислових 
машинах, прямий рядок, робота пооперацій-
но (товари для тварин на експорт), з/п 11000-
12000 грн., графік з 8.00-17.00, сб, нед. ви-
хідні, є перерва Тел. 097-912-14-40 Світлана, з 
10.00 -16.30 пн-пт.
• Швачці на швейне виробництво. Тел. 
067-101-34-00

ШУКАЮ РОБОТУ

• Доглядальниці, з д/р, без шкідливих звичок, 
інтим не пропонувати. Тел.0-96-638-43-28.
• Доглядальниці, з д/р, няні. Жінка 67 років, 
інтим не пропонувати. Тел.0-97-232-87-98.
• Зварювальника, слюсаря, охоронника, 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, приготування 
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.

Послуги
• Ремонт пральних машин-автоматів вдома у 
клієнта (стаж 28 років), швидко, якісно, гаран-
тія. 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 приміщенні), 
а також глибинні свердловини, встановлення 
та ремонт усіх видів насосів, монтаж, швид-
ко, якісно, гарантія, обслуговування. Тел.0-97-
491-36-96 Анатолій
• Буріння свердловин (можливо в приміщен-
ні), підведення води у будинок, розводка по 
будинку, сантехніка, земельні роботи, уста-
новка усіх видів насосів і ремонт, швидко, 
якісно. Тел.0-67-875-30-01 Олексій
• Вантажники, без шкідливих звичок, будь-якої 
складності вага, поверх, складання-розбирання 
меблів, працюємо без вихідних. Тел.0-66-663-
46-28 Сергій, 0-68-985-22-94 Луіза
• Домашній майстер: установка сантехніки, 
та бойлерів, пральних машин, ремонт унітазів, 
електрики, роботи з перфоратором, ремонт, 
установка замків, обшивка пластиком, ліноле-
ум, плинтус, ін. дрібний ремонт.Тел. 0-98-004-
51-76, 093-283-62-00 у будь-який час доби

• Майстер на годину. Роботи з електрозва-
рювань, складання меблів, установка двер-
них замків, сантехніка, чищення каналіза-
ції, різання скла, демонтаж стін,  карнизів, 
електрика, установка світильників, розеток. 
Тел.0-97-552-83-47.

• Обрізка Вашого садка та валка дерев будь-
якої складності, 100. Тел.0-97-359-52-66.
• Послуги бензопили, спилюю, звалюю, кри-
жую, робота будь-якої складності, спил ава-
рійних дерев, виїзд по району. Тел.0-98-865-
79-84, 0-95-446-49-10.
• Ремонт побутових холодильників в правобе-
режній частині міста (Раківка, Крюків, Садки, 
Кіровоградська), виїзд до клієнта, гарантія на 
ремонт. Тел.0-98-045-85-28.

• Ремонт професійний комп’ютерів, ноут-
буків, установка Windows і програм, ре-
монт телевізорів, моніторів, супутникових 
тюнерів, духових шаф, газових плит, мі-
крохвильових печей, хлібопічок, пилосо-
сів, іншої апаратури. Тел.098-290-86-89, 
095-561-90-07

• Ремонт телевізорів, тюнерів з офіційною га-
рантією на дому та в майстерні, заміна під-
світки LED, діагностика можливих майбутніх 
поломок, можливість привезти в майстер-
ню після 17.00 та у вихідні, професійний стаж 
більше 28 років. Тел. 098-210-36-48
• Спилювання дерев будь-якої складнос-
ті, подрібнення та вивезення гілок, розчи-
щення від заростей, покіс трави, акурат-
но, швидко, професійно, виїзд за місто. 
Тел.0-96-492-96-65.

• Спилювання дерев, послуги бензопи-
ли, послуги подрібнювача гілок, пенькодро-
билки, культиватора, корчування пнів, по-
кос трави-бур’яну, земельні роботи, послуги 
садівника, обприскування дерев, можли-
вий 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, викла-
дання предмету, можу працювати онлайн. 
Тел.0-97-403-03-97.

АВТОПОСЛУГИ

• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентований, ван-
тажні перевезення по місту, Україні. 
Тел.0-98-989-10-34.
• 12т, DAF самоскид вантажні перевезення по 
місту, області, по Україні. Тел.0-98-989-10-34.
• 6т, ЗиЛ-130 самоскид, доставка буд. матері-
алів (пісок, щебінь, та інше), вивезення буді-
вельного сміття,  вантажні перевезення по мі-
сту, області. Тел.0-97-328-88-82  Микола

Спецтехніка

• Екскаватор JSB-4, котловани, траншеї, знос 
будинків, планування ділянок, вивезення сміт-
тя 2 КамАЗа (самоскиди). Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Оренда екскаватора. Тел.0-98-989-10-34.

БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ

• Абразивна алмазна вирізка арок бетонних, 
вибивання отворів, стін, перестенків, отворів 
під витяг, зняття підлог, стягування, збиття 
плитки, штукатурки, вивезення сміття, недоро-
го. Тел.0-97-970-15-57 Костянтин.
• Алмазне свердління, діаметр від 32 до 252 
мм, відбійний молоток. Тел.0-97-180-28-20.

• Армування, бетонування, стягування, 
кладка цегли, газоблок, бут, м’яка покрівля, 
ремонт покрівлі, земельні роботи, утеплен-
ня підлоги, стін, будь-які будівельні послуги. 
Тел.0-98-220-81-62.

• Будівельні послуги: встановлення парканів, 
бетонні роботи, внутрішні роботи будь-якої 
складності, з виїздом за місто. Тел.0-66-663-
46-28 Сергій, 0-68-985-22-94 Луіза
• Будівельні послуги: каміни, печі, будь-які 
будівельні роботи. Тел.0-97-935-39-20.
• Будівельні роботи: стяжка, штукатурка, 
шпаклівка, фарбування, поклейка шпалер, ба-
гета, монтаж гіпсокартона, укладка плитки. 
Тел.0-96-306-28-15, 0-99-985-04-32.

• Виготовлення стін, стель, укосів, білен-
ня, фарбування, шпалери, багет, гіпсокар-
тон, пластик, лінолеум, ламінат, штукатур-
ка, стягування підлоги, світло, плитка, вікна, 
утеплення, сайдинг, демонтажні роботи, ар-
мстронг, 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.

• Кладка газобетону, покрівля, армопо-
яс, утеплення будинку, стягування, паркани, 
септик, під ключ та демонтування, м’яка по-
крівля, недорого. Тел.0-68-655-38-50.

• Кладки, стягування, штукатурка, укоси, шпа-
клівка, фарбування, кахельна плитка, дріб-
ний ремонт, послуги відбійного молотка, мож-
ливий виїзд за місто.  Тел.0-96-393-54-66, 
0-66-886-28-83.
• Комплексний ремонт: штукатурка, шпа-
клівка, поклейка шпалер, фарбування. 
Тел.0-97-955-77-96.
• Поклейка будь-яких видів шпа-
лер, підготовчі роботи, поклейка багета. 
Тел.0-67-195-44-69.
• Покрівельні роботи євроруберойдом: гара-
жі, балкони, лоджії, будинки, квартири, ан-
гари, прибудови, гідроізоляція, стягування, 
коньки, оцинкування, відливи, фарбуван-
ня дахів, утеплення, профлист, забори, дріб-
ний ремонт, виїзд за місто, гарантія, якість. 
Тел.0-96-329-13-56.
• Покрівельні роботи: балкони, лоджії, при-
будови, гаражі, квартири, магазини, будин-
ки. Стягування, відливи, гідроізоляція, можли-
во дрібний ремонт, великий досвід, гарантія, 

недорого. Тел.0-97-453-28-38, 0-99-310-86-
40 Олександр
• Покрівля будь-якої складності: єврорубе-
ройд, шифер, черепиця, профлист, промис-
лова топінгова підлога, утеплення фасадів, 
монтаж пластика, зварювальні роботи, ре-
монт, 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, піноп-
ласт, мінеральна вата, полістерол, декоратв-
ні штукатурки, фарбування будинків, виїзд за 
місто, ліси в наявності, закупівля матеріалів. 
Тел.0-97-222-41-47.

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

• Утеплення фасадів, внутрішні роботи: гі-
псокартон, шпаклівка, фарбування, поклейка 
шпалер. Тел.0-97-227-20-84.

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 сантехні-
ки, електрики, газу та опалюванню будь-якої 
складності, ремонт газових котлів, плит, ко-
лонок, бойлерів, закупівля, доставка матері-
алів, повний, дрібний ремонт, якісно, гаран-
тія, по місту та районам. Тел.0-97-280-57-04, 
0-66-529-97-21
• Виклик майстра: водопровід, каналіза-
ція, опалювання, зварювальні роботи, бата-
реї, ванни, кабіни, стояки, лічильники, унітази, 
умивальники, та інші роботи, виїзд за місто. 
Тел.0-98-898-58-16.

СКОРИСТАЮСЬ 
ПОСЛУГАМИ

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

Стіл знаходок

• Втрачена справка МСЕК стосовно інвалід-
ності по зору 3 групи на ім’я Андрєєва Віктора 
Васильовича 18 серпня 1960 року народження 
вважати недійсною.
• Втрачений диплом КДПУ ім. Михайла Остро-
градського виданий в 2009 році на ім’я Куян 
Едуард Миколайович, серія ТА № 36802904 
вважати недійсним.
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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 

Анонімні Алкоголіки. 
Прагнеш кинути пити? 
Спробуй з нами! одужання 
12 кроків АА. Безкоштовно. 
Анонімно. т. 068-974-53-12

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

Автовишка 24 м, оренда від 500 грн за го-
дину. Цілодобово. Робота будь-якої склад-
ності: поклейка бордів, спилювання дерев, 
установка кондиціонерів, пропозиція руки 
та серця або, навіть, зняти котика. Будь-яка 
форма оплати. Т. 096-234-04-04 

Спилювання де-
рев від 300 грн.
Т. 096-234-04-04

Професійне спилювання дерев (вручну, 
автовишкою, краном) у важкодоступ-
них місцях (над дахом, біля проводів, 
на кладовищах). Можливе розпилю-
вання на дрова, навантаження, виве-
зення. Без вихідних. Т. 096-234-04-04

Столярні вироби: двері, 
вікна. Виготовлення, 
встановлення. 
Т. 097-556-94-38
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з 23 до 26 березня

Вкидан-
ня зерна 
в землю

ФК 
Нідер-
ландів

Жанр 
япон-
ської 
поезії

Притока 
Прип’яті

Змія і 
ящір-

ка

... 
Рівз

Загадк. 
ідоли 

острова 
Пасхи

Х/ф 
“Гудзон-

ський 
...”

Несамо-
витий 
крик

Том у х/ф 
“Війна 
світів”

Архітек-
турна 

споруда

Най-
більший 

кит

Подруга 
наре-
ченої 

Вакули

Про-
гулянка 

топ-
моделей

Боксер. 
майдан-

чик

Божок 
на ка-
пищі

“Запля-
мована” 

дика 
кішка

Давній 
одяг се-
лянина

Гірський 
хребет у 
Франції

Сусід 
Саудів. 
Аравії

Східний 
за-

ступник 
шефа

Її 
столиця 
Мюнхен

Блазень 
Генріха 

ІІІ

Вбити 
... зай-

ців

Або-
ригени 

ПАР

Му-
зичний 
стиль

Право 
на ро-
боту

Х/ф із 
Кроу “... 
розуму”

Чоловік 
Сари 

(бібл.)

Лом-
бардська 

ліщина

Суміш 
графіту 
з водою

Сусід 
фіна

Час 
рано-
вранці

Співає 
“Золото 
Карпат”

Тро-
пічний 

рожевий 
птах

Пробна 
версія 

продукту

Сорт ма-
леньких 
томатів

Нашив-
ка на 

мундирі

Міра 
спожи-
вання

Не бе-
моль

Башта 
на бу-
динку

Метод 
ство-
рення 

дзвона

... під 
ключ

Старо-
винний 

бойовий 
прапор

Міфічна 
золота 
вовна

Без-
формний 
шматок 
каменю

Іномар-
ка “... 

Ромео”

Власник 
враз-
ливої 
п’ятки

Іновірець 
у маго-
метан

Пози-
тивний 

електрод

На-
ука про 
Давній 
Єгипет

Країна 
Ла-

тинськ. 
Америки

При-
краса на 
ланцюж-

ку

Японська 
порце-

ляна

Ви-
ноград 
піно-...

Літаль-
ний 

апарат

Жор-
стокий 
палес-

тин. бог

В основі 
сендвіча

Хво-
роба 
діток

Охоро-
на зло-
чинців

Драма 
“Вели-
кий ...”

Озеро 
на річці 
Конго

Усього 
боїть-

ся

Темп у 
музиці

Східнослов’янське 
плем’я

Помісь 
соболя 
і куниці

Напів-
мавпа 

тропічн. 
Азії

Сухий 
солдат. 

обід

Місто 
на Ки-
ївщині

Острів в 
Адріа-

тичному 
морі

Осідає 
на дно

Жах-
ливий 

трофей 
індіанця

Місце 
для по-
цілунку

Фахі-
вець із 

ядерної 
фізики

Бара-
банщик 
Рінго ...

Горо-
дній 
овоч

Надія 
у колі 
друзів

... Ко-
бейн

Ді-
вочий і 
нотний

Схил 
гори

Буді-
вельний 
матеріал

Тріум-
фальна у 
Ремарка

Гори 
Євро-

пи

Іслам. 
країна 
в Азії

Широкий 
низький 

диван

“..., або 
ж павук”, 

п’єса

... 
обста-

вин

Ко-
ньяк+ 
окріп

Нефор-
мал із 

ірокезом




