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Нерухомість
Здам приміщення під офіс в готелі
«Дніпровські Зорі» від 12 до 25 кв.м.
Повністю обладнані місця для перукаря, манікюру-педикюру, косметолога,
масажиста.
Т. 050-812-96-52, 097-973-51-00

Здам в оренду офісне приміщення
15-40 кв. м (офісний центр
«Каскад», вул. Вадима Пугачова, 6):
ремонт,кондиціонер, інтернет, цілодобова охорона, парковка.
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

Здам в оренду приміщення кафе
100 кв.м (кухня 20 кв.м, зал 80
кв.м) по вул. В. Пугачева, 6.
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

Здам в оренду приміщення під
швацьку майстерню, «насижене» місце, перший поверх.
Район Пивзаводу. Т. 096-11185-79, 095-426-87-17, Андрій

Здам або продам нежитлове приміщення
400 кв.м, є газ, вода, інтернет, телефон
по вул. Б. Хмельницького під склад, виробництво або реконструкція під житло.
Т. 067-961-07-11

Оренда офісного
приміщення 16 кв.м
в центрі, 160 грн за
кв.м. Т. 067-369-17-43

ЗДАМ У НАЙМ
• 1 кімнату окрему в 2-кімн. кв., 3 Занасип, проживання з хозяїном, на тривалий термін. Тел.0-97-772-35-49.
• 2 комнаты в 3-комн. кв., 1 Занасыпь,
на длит. срок, 2000 грн/мес.+ ком.
усл., оплата за первый и послед. мес.
Тел.0-67-698-27-03.
• М/с на Раковке, полностью меблир.,
холод., ТВ, вода в комнате + горячая на
кухне, на длит. срок. Тел.0-97-399-0381 (зв. в любое время).
• Флигель, конечн. 16 маршрута, со
всеми удобствами, стир. машина, холод., ТВ, для пары без детей, на длит.
срок. Тел.0-96-675-08-02
Крюків-Раківка
• 2-комн. кв. в р-не Крюковского карьера, част. меблирован., ТВ, холодильник,
автономное отопление, отдельный выход, на длит. срок, 3000+ свет+ послед.
мес. Тел.0-97-268-15-19.
• Возьму в ч/дом парня без в/п, подселение, Крюков, ост.Вокзал, авт.№9, 12,
интернет, холодная вода, газ, на длит.
срок, 600грн/мес. Тел.0-96-189-22-89.
Центр
• М/с в центрі, з гарячою водою (бойлер), 4 пов., з ремонтом, на довг. час.
Тел.0-96-516-11-46.

НАЙМУ
• Флигель, летнюю кухню с печным отопл., в черте города, на длит.
срок, возм. с послед. выкупом.
Тел.0-97-677-60-35.

ПРОДАМ
3-КІМНАТНІ
Крюків-Раківка
• 3/5 эт., Раковка, чешский проект, два
балкона. Тел.0-97-268-15-19.

2-КІМНАТНІ
КВАРТИРИ
• 2-кімн. квартира, Глобинська громада,
в 20 км від Кременчука, з усіма зручностями, сад, город, сарай, літня кухня.
Тел.0-95-463-93-44.

Крюків-Раківка
• 1/1 эт., р-н Крюковского карьера, отд.
вход, автоном. отопление, недорого.
Тел.0-97-268-15-19.
Молодіжний
• 3/5 пов. цегл. буд., Молодіжне, 43,5
кв.м, меблі, кімн. окремі, вікна, двері
дерев., 24000* Тел.0-67-706-79-86.
Центр
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, бул.
Пушкина, ремонт, в хор. сост.
Тел.0-98-993-92-36.

БУДИНКИ
• 2 Занасыпь, 1/2 дома, 6 сот., газ, свет
в доме, 12000. Тел.0-96-256-70-91.
• В 40 км від міста, будинок з газом та
пічним опаленням, для переселенців
чи дачі, 3 сарая, гараж, погріб, баня,
город 45сот., 50000грн, або здам.
Тел.0-98-760-75-14.
• Воскобійники с., 10 км від Кременчука, будинок 78,2 кв.м, л/кухня, 2 сараї, поряд траса, ліс, 18000.
Тел.0-97-831-33-75.
• Гориславцы с., 15км от города, 2
дома на уч-ке по 50кв.м каждый, центр
села, 36 сот., все удобства в доме, или
обмен на кв-ру в городе. Тел.0-96-09915-40, 0-68-743-02-34.
• Дериёвка с., Онуфриевский р-н,
ул.Озёрная, недостр. дом 8х12м, крыша оцинковка, колодец, погреб, сад,
30сот., рядом озеро, сосновый лес,
р.Днепр, участок 30 сот. Тел.0-97-52382-40, 0-97-592-02-19.
• Деріївка с., вул.Скорипіна, будинок
6х10м, госп. будівлі, колодязь, сад,
ділянка 25 сот., поряд зуп. автобуса, заправки, олійниця, млин. Тел.0-97-52382-40, 0-97-592-02-19.
• Дмитровка с., дом 2 эт. белый кирп.,
м/пласт. окна, утеплён, все удобства, 15
сот., хоз. постр., рядом р. Псёл, остановка автоб., недорого. Тел.0-67-532-23-39.
• Каменные Потоки, дом 48 кв.м,
газ + печное отопление, мансарда, сарай, 2 погреба, 0,23 га, 5000.
Тел.0-97-400-11-68.
• Кривуши с., 6км от города, 28 сот.+
кирпичный дом с верандой, бетон.
фундаментные блоки перекрытия, рядом сосновый лес. Тел.0-66-381-70-42.
• Крюков, 1/2 дома, р-н Кировоградской, 4-комн., котёл на твердотопл. и

на газу, сарай, новый забор, насос, огород, отдел. вход, погреб, л/душ, часть
дома утепл. пенопластом, рядом остан.
трол. №26А. Тел.0-96-995-95-05.
• Крюков, дом кирп., 52кв.м, 3 комн.,
газ, вода в доме, электр., л/кухня,
гараж большой, 0,06га, скважина во
дворе, хоз. постр., докум. готовы.
Тел.0-98-222-62-13.
• Максимовка с., дом 148кв.м, 2 эт.,
хоз. постр., вода, канализ., сад, огород,
гараж, уч-к 0,22га, на берегу Кременчуг. водохранил., или обмен на 1-комн.
кв.+ допл. Тел.0-98-762-44-48.
• Набережне с., Кременчуц. р-ну, будинок г/б обклад. плиткою, 53кв.м, газов.
опалення, комб. скважина (станція),
л/кухня, душ, госп. будівлі, теплиця,
сад, 56сот.приват., вихід до ставка.
Тел.0-97-487-38-07.
• Недогарки с., 15 км от Кременчуга, дом, с хоз. постр., уч-к более
25 сот., 6000. Тел.0-97-018-66-59,
0-97-018-66-58.
• Писарщина с., дом кирп., гараж с
погребом, веранда, печное отопл.,
мет.будка 2х3м, сарай, колонка, бадья д/воды, сад. Тел.0-67-813-79-52,
0-66-620-28-98.
• Погребы с., дом г/б, облож. кирп.,
уч-к 15сот., газ, вода, интернет в доме,
хоз. постр., л/кухня, гараж, погреб,
рядом ост., школа, ж/д сообщ., 6000*
Тел.0-67-198-89-75.
• Погребы с., дом с удобствами, 5
комнат, пл/окна, гараж, хоз.постройки, 12 сот., выход к реке, 10000*.
Тел.0-99-924-12-22.
• Подорожное с., до Светловодска
5км, дом 53 кв.м, печн. отопл., жилая
времянка с электрич. отопл., сарай,
подвал, л/кухня, хоз. постр., 25 сот.
приват., 4500. Тел.0-96-353-87-59.
• Попівка с., будинок.
Тел.0-67-706-79-86.
• Потоки с., будинок 90 кв.м, біля
р.Псел. Тел.0-67-437-83-94.
• Садки с., дом, ост.Бригада,
или обмен на кв-ру на Раковке.
Тел.0-67-706-89-75.
• Успенка с., 15км от Кременчуга, 2
дома в одном дворе, 7х12, 6х8, кирп.,
газиф., сарай, погреб, колодец, 43сот.
приват., рядом Днепр, или обмен на квру. Тел.0-96-571-44-35.
• Успенка с., дом со всеми удобствами + действующая мини-коптильня со
всем оборудованием, 2,5 га, 24000. Тел.
096-155-17-28.

Здам в оренду або продам
кафе «Старий Томас»,
Раківка, наб. Лейтенанта
Дніпрова, 115. Т. 050-34691-25
• Чечелеве с., Кременчуц. р-н, вул. Лесі
Українки 1А, будинок 43 кв.м, 6 сот.
Тел.0-50-305-50-74.
• Ялинцы с., ул.Школьная (Ленина),
д.2, дом кирпичный, в центре села,
все удобства, газ, вода, 25 сот., 19000.
Тел.0-98-986-15-06.

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ
ДІЛЯНКИ
• 3 Занасыпь, ул. Б.Хмельницкого, уч-к 16 сот., срочно, недорого.
Тел.0-67-532-44-18.
• Власовка пгт, кооп. Восход, дача,
дом 2 эт., печное отпление, скважина,
сад, огород 8 сот., хоз. постр. большие.
Тел.0-97-628-27-96.
• Власовка пгт, Сады-2, кооп. Рассвет,
недорого. Тел.0-67-947-29-46.
• Днепровский залив кооп., дача, дом,
сарай,сад, полив из скважины, ручной
и электронасосы, рядом пляж, затока р.
Днепр. Тел.0-67-849-44-25 Ольга
• Дормашевец кооп., дача. Тел.0-97261-04-90 Олег
• Ивушка кооп., дачный уч-к 6 сот., молодой сад, вода, мет. домик, по немецой трассе. Тел.0-50-659-64-33.
• Маламовка с., дача 6,5 сот ., дом 2 эт.
Тел.0-97-268-15-19.
• Мрія кооп., р-н с. Ламаное и Манжелия, дача 6 сот., дом 2 эт., с балконом, гараж, хоз. постройки, теплица,
сад, ухожена, ц/полив, рядом р. Псёл.
Тел.0-68-094-85-80.
• Мрія кооп., р-н с. Чечелево, домик, сарай, погреб, душ, колонка, ц/
полив, деревья фрукт., 9 сот., транспорт: троллейбус, автобус, маршр. №9,
Тел.0-50-994-60-48.
• Раковка, кооп. Металлург, дача 4,5
сот., свет, вода, выход к р. Днепр.
Тел.0-97-268-15-19.
• Раковка, огород 9,5 сот., домик 3х4м,
погреб хороший, деревья, виноград,
возм. торг, аренда. Тел.0-96-293-64-46.
• Романки с., дача 4 сот., дом 6х5 м.
Тел.0-96-681-86-61, 0-97-113-97-11.
• Сади-3, кооп. «Промінь», дача 2
пов., 30 кв.м, надвірні пристр., 4 сот.,
поряд залив- водосховище, недорого.
Тел.0-67-545-19-51.
• Самусиевка с., дачный участок 4 сот.
+ контейнер 5т. Тел.0-67-747-09-38.
• Сосновка с., уч-к 15 сот.
Тел.0-98-998-20-95.
• Терешківка с., зем. ділянка.
Тел.0-67-706-79-86.
• Чередники р-н, зем. ділянка 4,3 сот.
під забудову, поряд річка, пакет документів. Тел.0-67-197-75-86.
• Чечелево с., участок 0,15 га, на
участке: цементный фундамент, колодец, домик металлический, 45000грн.
Тел.0-98-825-11-73.

• Чикаловка с., кооп. Родничок, уч-к
6,5сот., дом 8,4х6,5м, недостроен, без
внутр. работ, веранда, погреб, возм.
про. газ, в 5 мин. до р.Днепр, 4000.
Тел.0-97-071-56-75.
• Ялинцы с., уч-к под застройку 0,22 га приват., тех. паспорт.
Тел.0-67-990-44-76.

КУПЛЮ
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в любом
сост., возм. не приват., с долгом. Тел.
098-696-18-23
• 1-2-кімн. кв., без ремонту або в
будь-якому стані, з боргами, терміново,
дорого, для себе. Тел.0-67-537-41-82
• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н, але в
межах міста, без ремонту, в будь-якому
стані, з боргами, терміново, дорого, для
себе. Тел. 0-96-194-16-88.
• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без ремонту, в будь-якому станi, з боргом, термiново, дорого. Тел. 096-424-91-96
• 2-3-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, в
будь-якому станi, термiново, дорого.
Тел. 098-696-18-23
• 2-кiмн. кв., в будь-якому р-нi, в
будь-якому станi, термiново, дорого.
Тел. 096-424-91-96
• 3-4-кімн. кв., будь-який район, у
будь-якому стані, з боргом, терміново,
дорого. Тел. 098-696-18-23
• Гост., без ремонта, в любом р-не, в
любом сост., для семьи, дорого. Тел.
096-424-91-96
• Дом в городе, в любом р-не, с
удобствами и без, для семьи, дорого.
Тел.098-696-18-23
• М/с будь-який р-н, терміново. Тел.
096-424-91-96
• Участок в городе возм. без коммуникаций под застройку дорого. Тел.
096-424-91-96
• Часть дома в городе Кременчуге, возможно без ремонта, в любом состоянии, дорого. Тел.098-696-18-23

МІНЯЮ
• Будинок, Семенівська громада = житло в Кременчуці. Або продам з послідов. виплатою. Тел.0-95-463-93-44.
• Дом = 1-2-комн. кв., с ремонтом, р-н
автопарк, водоканал. Песчаное с., дом
56кв.м, со всеми удобствами, газ, вода,
колонка, санузел, сарай, л/кухня, баня,
15 сот. Тел.0-97-445-02-16.
Міжміський обмін
• Будинок в 35 км від м. Кременчука глинобит. «обкожушений», 48
кв.м, повністю придатен для проживання і ведення господарства, гараж,
госп. будівлі, обмін на квартиру.
Тел.0-67-715-24-59.
• Кременчуцький р-н, в 20 км від
Кременчука, 2-кімн. квартира, з усіма зручностями, присадибна ділянка на малосімейку в м. Кременчуці.
Тел.0-95-463-93-44.
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Авто-мототехніка
Автомобілі
• Daewoo Lanos 2007 г/в, мотор 1,5, 207 тыс. км пробег, 2200.
Тел.0-68-313-44-21.
• ВАЗ-2106, 86 г/в, цв. красный, на
ходу, 20000 грн. Тел.0-98-760-75-14.
• Москвич-2140, 86 г/в, не варен, не
крашен, на ходу. Тел.0-99-270-59-57.
Гаражі
• Ж/б (бетонный) без места, срочно,
недорого. Тел.0-67-213-10-25.

• Ж/б в кооп. Луговой, 6х4 м, 2-эт.,
оборудован, подвал, крыша перекрыта еврорубероидом в 2018 году,
или обмен +допл. на аналогичный в
кооп. Киевский-1, Хорольский, р-н пер.
Г.Бреста.Тел.068-094-85-80
• Кирп. в кооп. Днепр.
Тел.0-96-079-92-40.
• Мет. в кооп. Нефтехимик.
Тел.0-67-706-79-86.
• Мет. в кооп. Нефтяник, ул. Молодёжная, подвал, яма, стеллажи,
3000*. Тел.0-67-706-79-86.

• Мет., возле Европейской медицины, ул.Воровского, 2500.
Тел.0-67-468-04-65

КУПЛЮ
• Авто-мототехнику периода СССР, также запчасти к ней, дорого, самовывоз.
Тел.0-97-399-03-52.
• Автошини б/в в гарному стані. Тел.098-482-50-18, 0-50-530-98-87.
• ВАЗ в любом тех. сост., или на з/ч.
Тел.0-67-456-91-34.
• ВАЗ, ЗАЗ, Москвич в хор. сост., или
требующий ремонта. Тел.0-98-400-4979, 0-99-270-59-57.

• Гараж в черте города, возм. металлический без места. Тел.0-98-708-26-04,
0-67-376-04-11.
• Гараж ж/б или металлический, без
места. Тел.0-67-853-76-17.
• Мопед, скутер. Тел.0-96-383-31-52.
• Старі авто, ВАЗ-2101 до 2109.
Тел.0-93-302-86-54.

• Таврию, Славуту, Daewoo.
Тел.0-96-383-31-52.
• Участок под гараж, срочно.
Тел.0-67-853-76-17.
Запчастини
• Маслёнки для сельхозтехники, нов.,
фото- в Viber. Тел.0-96-844-60-26.

Меблі, килими
• Модернізація, перетяжка м’яких меблів, повний ремонт, усунення скрипу,
лакування стільців, хімчистка м’яких
меблів, гігієнічно чистий матеріал (вателін), гарантія, якість, каталог робіт,
стаж-25 років. Тел. 0-67-535-25-23,
0-50-305-72-41

ПРОДАМ
• Диван б/у после ремонта и перетяжки, новая ткань. Тел.098-970-30-30
• Диван Баллада с 3-мя подушками, в отл. сост., после перетяжки.
Тел.098-970-30-30

• Диван с дерев. полкой, в отл. сост.,
после перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглыми боками, после перетяжки. Тел. 050-305-72-41
• Диван-малютка, после ремонта, новый, ткань, переклеен. Тел.
050-308-82-98

• Кресло-кровать в хор. сост., после
перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Стулья дерев., после ремонта. Тел.
050-308-82-98

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

Техніка для дому
Телевізори
• Liko, б/у в нерабоч. сост., кинескоп Электрон в отличн. раб.
сост., возм. на з/ч, срочно, дёшево.
Тел.0-97-265-56-78.
• Samsung, б/у в раб. сост.
Тел.0-96-293-64-46.

Побутова техніка

КУПЛЮ

• Плита газовая 4-конфорная, пр-во
Польша, цвет белый, в отличном состоянии. Тел.0-50-659-64-33.
• Prime, стриральная машина, новая.
Тел.0-97-070-75-62.

• Ноутбук, компьютер (системный
блок) возможно нерабочий, с разбитым
экраном. Тел.0-67-260-76-18.
• Радиодетали, платы, приборы СССР,
твердосплав. Тел.0-68-503-12-34.
• Радиоприёмник или усилитель, возможно нерабочий. Тел.0-67-260-76-18.

• Радіодеталі, плати, телевізори. Тел.098-005-63-79, 0-68-501-03-24.
• ТВ на з/ч, в любом сост., возможно с разбитым экраном, недорого.
Тел.0-98-683-74-15.
• Телевизор или монитор любой, возможно нерабочий, разбитый экран, после грозы. Тел.0-67-260-76-18.

• Телевизоры старые, радиоэлектронные приборы, радиодетали,
платы и другое. Тел.0-50-301-84-52,
0-98-963-54-96.
• Холодильник, металобрухт, самовивіз. Тел.0-98-005-63-79,
0-68-501-03-24

Будівельні матеріали
Бетон і залізобетон.
Доставка. Знижки.
zzbv4.com
Т. 067-532-80-60
• Бетон М-200, М-400 миксером объем
6 куб.м, 12 куб.м. Тел.097-1-802-820
• Бетон, розчин. Тел.0-68-153-01-71
• Блок гранотсевный стеновой
20х20х40. Тел.0-96-563-73-86.
• Блок гранотсевный, шлакоблок 20х20х40, сертифиц.
Тел.0-68-153-01-71
• Борбюр б/у, по 3м, 2,5м, 1,2м, в
кооп.Металлург (Раковка), самовывоз.
Тел.0-96-991-81-00.
• Бордюр дорожный сухопрессованный, тротуарный, сертифиц., 100х30х15, 300х30х15.
Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр тротуарный 100х18х8м,
50х18х8. Тел.0-68-153-01-71

• Бут калиброванный. Тел.0-67-730-1696, 0-99-249-09-09.
• Глина, земля. Тел.0-67-906-93-35
• Глина. Тел.0-67-906-93-35
• Гранотсев 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранотсев, щебень.
Тел.0-67-906-93-35
• Забор бетонный 2,2х4 м, ж/б П6В со
стаканом. Тел.0-68-153-01-71
• Забор ж/б, наборной, секц. 2х0,5м, в
к-те столбы. Тел.0-96-563-73-86.
• Земля. Тел.0-67-906-93-35
• Камень. Тел.0-67-906-93-35
• Кирпич белый, 5 грн/штука.
Тел.0-97-305-07-87.
• Кирпич новый, б/у, белый, красный.
Тел.097-1-802-820
• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35
• Кольцо ж/б диам. 0,7 м, 1 м, крышка,
дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,15х0,9м; 2х0,9м,
в к-те крышка с люком, днище.
Тел.0-68-333-68-75.

• Кольцо ж/б диам. 1,4х0,9м; 2,2х0,9м,
в к-те крышка с люком, днище.
Тел.0-96-563-73-86.
• Кольцо ж/б диам. 1,5 м, 2 м, крышка,
дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,70х0,9м; 2,3х0,9м,
в к-те крышка с люком, днище.
Тел.0-68-333-68-75.
• Кольцо ж/б диам. 1х0,9м; 1,7х0,9м,
в к-те крышка с люком, днище.
Тел.0-96-563-73-86.
• Опора ЛЭП ж/б, дл. 11 м, б/у.
Тел.0-68-153-01-71
• Перегной, навоз КРС.
Тел.0-67-906-93-35
• Песок горный, речной. Тел.0-67-73016-96, 0-99-249-09-09.
• Песок горный, речной.
Тел.0-67-906-93-35
• Песок сухой, просеянный, для пескоструя. Тел.0-68-153-01-71
• Песок, глина, машиной, в мешках.
Тел.0-97-180-28-20.

• Плитка вибропрессов. «старый
город», «кирпичик», «венеция».
Тел.0-96-563-73-86.
• Плитка кафельная для стен и
пола- разнобой, 1 кв.м, от 50грн.
Тел.0-67-920-14-86.
• Плитка тротуар. вибропрессов. «старый город», «кирпичик», толщ. 6см,
4,5см. Тел.0-68-333-68-75.
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпичик», «старый город», толщ. 4 см,
сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпичик», «старый город», толщ. 6 см,
сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Полушпала ж/б для подкрановых путей. Тел.0-68-153-01-71
• Ракушняк б/у, новый. Тел.
097-1-802-820
• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-01-71.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71
• Цемент М-400. Тел.0-68-153-01-71

• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 5/20, 20/40, гранотсев. Тел.067-730-16-96, 0-99-249-09-09.
• Щебень, гранотсев. Тел.097-1-802-820

КУПЛЮ
• Апарат зварювальний саморобний.
Тел.0-98-005-63-79, 0-68-501-03-24.
• Електродвигун. Тел.098-005-63-79,
0-68-501-03-24.
• Остатки ж/б гаража, крышу, мет. ворота. Тел.0-67-853-76-17.
• Плиту перекрытия 6х1,2м, 6х1,5м,
6х3м; кирпич. Тел.0-67-853-76-17.
• Плиты дорожные 140 куб.м.
Тел.0-98-021-81-05.
• Тиски. Тел.098-005-63-79,
0-68-501-03-24.
• Циркулярку с фуганком на 220В,
терміново. Тел.0-98-400-49-79,
0-99-270-59-57.

Тварини
• Гусенята, індики та яйця індика на
інкубацію, Крюків, р-н вагонзаводу.
Тел.0-97-109-22-54, 0-99-647-25-78.
• Індичата БІГ-6, курчата бройлера
КООБ-500, курчата м’ясо-яєчної поро-

ди, корм та ліки в наявності. Тел.0-98391-02-18, 0-95-836-20-85.
• Кролики породи Бельгійський велетень, Полтавське срібло, Каліфорнійсь-

кий, самці на паровку, сукрольні самки,
кроленята. Тел.0-98-357-27-55.
• Пасека. Тел.0-67-270-42-74 Владимир
Александрович

• Пчелосемьи, пасека в Глобинском
районе. Тел.0-97-069-58-62.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-01-71

КУПЛЮ
• Куплю: бика, корову, телицю, дорого.
Тел.0-50-327-64-90, 0-67-733-85-78.

Різне
• Надам міську прописку на будь-який термін в Автозаводському р-ні.
Тел.0-97-333-26-33.
• Окажу помощь одинокому нуждающемуся человеку за право наследования жилья. Аккуратная, порядочная,
без в/п, с о/р. Тел.0-98-960-81-01.

ПРОДАМ
• Дрова твердих порід, пиляні, колоті.
Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова твёрдых и мягких пород.
Тел.0-67-906-93-35

• Дрова твёрдых, мягких пород
пиленые, колотые, дл. 30 cм, 1 м.
Тел.0-97-180-28-20.
• Дрова тополь пилен., 30-40 см. Тел.067-730-16-96, 0-99-249-09-09.

• Дрова, отходы произ-ва, сухие, сосна,
400грн/1куб.м. Тел.0-67-972-15-20,
0-98-832-19-35.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Перегной грибной, коровий в мешках,
самосвал 11 куб.м. Тел.0-96-562-23-34.

• Перегной грибной, куриный,
элитный, в мешках, машиной.
Тел.0-97-180-28-20.
• Перегной конский, коровий, в мешках, машиной. Тел.:097-180-28-20
• Противогаз ГП-5. Тел.0-98-844-37-23.
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• Самовар старинный на углях рюмочн.
типа с узорами, латунный, литой, покрыт серебром, вес 10кг, 8л., изготовл.в 1882г. на марочной фабрике
царского генерала Б.Г.Тейле, с изображ. царя Александра ІІІ, надписи.
Тел.0-97-523-82-40, 0-97-592-02-19.
• Сіно в тюках, 20 кг/тюк, до 100 шт,
70грн/тюк. Тел.0-95-302-29-01
• Часы портатив. ручные, мужские,
механич. самозаводящ. Полёт, с центр.
секун. стрелкой, 29 рубиновых камней,
1969г, не ношены, изг. 1-й ордена Ленина Московский часов. з-д им.Кирова, стрелки, циферблат, корпус
покрыты золотом. Тел.0-97-523-82-40,
0-97-592-02-19.
• Чернозем. Тел. 097-1-802-820

3

Одяг, взуттяі

Велосипеди

Дитячі коляски

• Костюм мужской, тёмно-серый, р. 4850, рост 3, возм. на выпускной; брюки
кофейные, р. 48-50, срочно, дёшево.
Тел.0-97-265-56-78.
• Ком-т детских вещей: 3 платья
джинсов. для девочки 5-6лет; спортивный костюм и джинсы, р.44-46,
б/у, в отл. сост., срочно, дёшево.
Тел.0-97-265-56-78.

• Велосипед німецький, 4-швидкост.,
чоловічий, удосконал., престиж.,
5500грн. Тел.0-97-935-77-07,
0-50-813-87-78.
• Детский для ребёнка от 5 лет, 2-колёсный, б/у, в хорошем состоянии.
Тел.0-67-249-65-96.
Продукти харчування

Музичні інструменти
• Аккордеон Weltmeister полный, цв.тёмно-красный перламутр,
в раб. сост. Тел.097-523-82-40,
0-97-592-02-19.

• Картофель Белла Роса, Пикассо, посадочная и для еды. Тел.097-1-802-820
• Кукуруза экструдированная.
Тел.0-68-153-01-71

• Коляска дитяча, б/в, 4 колеса- надувні, норм. стан, в центрі міста, 600грн.
Тел.0-68-546-98-83.

КУПЛЮ
• Банку из-под пива, дорого.
Тел.0-96-462-28-70.
• Бой стекла (бутылка, банка, окон.
стекло), от 500 кг, возм. самовывоз.
Тел.0-96-462-28-70.
• Бутылку б/у, пивную, водочную, от 500шт., возм. самовывоз.
Тел.0-96-462-28-70.
• Гири от 8кг до 40кг, гантели от 1кг до
16кг (разные). Тел.0-50-393-00-02.
• Годинники, зубні коронки, статуетки,
медалі, значки, самовар, бурштинові,

Куплю різні речі часів СРСР: ялинкові, дитячі іграшки, фігурки, статуетки; значки,
монети, листівки, марки, фотографії; фотоапарати, біноклі, годинники, самовари;
військову атрибутику, мельхіор, сервізи,
посуд; намиста, біжутерію, підстаканники,
парфум, книги, меблі та інші речі до 1917р.
Т. 050-301-84-52, 098-963-54-96

коралові, бакелітові намисто. Тел.0-98005-63-79, 0-68-501-03-24.
• Металобрухт та макулатуру.
Тел.0-68-503-12-34.
• Модельки автомобилей: Запорожец, Москвич, Жигули, Волга, Чайка,
Камаз, пр-во СССР, в коробках и без,
пустые коробки от моделей и на з/ч.
Тел.0-67-535-45-80.
• Олово-припой, графит, сплавы.
Тел.0-98-385-90-50.
• Рога оленя, лося, сайгака, бивень
мамонта, слона, моржа, зуб кашалота, бусы янтарные, коралловые.
Тел.0-68-642-41-04.

Робота
НАДАМ РОБОТУ
• Автокрановщику, с опытом ремонта трансп. средств, жильё предост., з/п своеврем. от 13000грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Автомойщику с о/р на автомойку, без
в/п, р-н авторынка. Тел.0-97-506-23-23.
• Бульдозеристу, с опытом ремонта трансп. средств, жильё предост.,
з/п своеврем. от 15000грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Водителю кат. С, Е, жильё предост., з/п своеврем. от 13000грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Водителю кат. С, жильё предостав., з/п своеврем. от 13000грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Водителю, кат. Е, на авто DAF, порядочному, с о/р загран. командиров., з/п
от 35000 - 40000 грн/мес.+ командировочные. Тел.0-67-868-48-95, 0-50-40982-20 Сергей
• Водієві кат. Е, порядному, з досвідом
роботи за кордоном, Европа, країни
Прибалтики, Фінляндія, Англія, без
шкідл. звичок, паспорт біометрія, офіційне працевлаштув., з/п по домовленості. Тел.0-98-153-29-55.
• Грузчику в макаронный цех. Тел.0-97525-89-59, 0-96-967-35-62.
• Енергетику-електрику, контролеру
КПП, на пост. основі, повна зайнятість,
5-ден. робочий тиждень, бажання
працювати, старанність, відповідальність. Тел.0-68-679-69-69 Андрій
Володимирович
• Заточнику ленточных пил.
Тел.0-97-749-16-91.
• Инженеру-строителю (прорабу), з/п
высокая. Тел. 0-68-240-95-81.
• Комірнику будівельних матеріалів,
стаж роботи не менше 5 років. Тел.067-535-78-47, 0-97-470-62-89.
• Лаборанту будівельно-випробувальної лабораторії. Тел. 0-68-240-95-81.
• Майстрові з ремонту взуття, з д/р, на
постійній основі. Тел.0-96-111-85-79,
0-95-426-87-17.
• Мастеру мужскому, мастеру маникюра и педикюра, с о/р в парикмахерскую «Ника». Тел.0-67-161-88-33,
0-97-572-68-80.

• Машинисту фронтального погрузчика, с опытом ремонта трансп. средств,
жильё предост., з/п своевременная, от
15000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Менеджеру логистики, менеджеру по продажам, з/п высокая. Тел.
0-68-240-95-81.
• Оператору растворного узла,
жильё предост., з/п высокая. Тел.
0-68-240-95-81.
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд,
проживання за рахунок фірми, з/п 280500 грн/за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. №4. Тел.0-96-659-56-89,
095-427-70-98
• Охраннику, график сутки/трое, з/п 500
грн/сутки. Тел. 0-68-240-95-81.
• Охраннику, ночная смена - с 17.00
до 08:00, з/п 250 грн/смена. Тел.
0-68-240-95-81.
• Пилорамщику на ленточную пилораму. Тел.0-97-749-16-91.
• Подсобному рабочему, без в/п, з/п
500грн./день. Тел.0-96-830-40-77.

• Посудомойщице, уборщице в кафе
«Друзі та вино». Тел.0-97-448-11-88.
• Працівнику, фізично здоровому, вахтовий метод праці, 5 днів, 2 вихідних
(субота, неділя). Тел.0-96-057-46-76
Олег Олександрович
• Прибиральниці. Тел. 0-68-240-95-81.
• Продавцу в киоск от кафе «Просто и
вкусно», р-н овощной базы. Тел.0-68851-10-48, 0-97-020-57-02.
• Продавцу на центральный рынок, желат. пенсионного возраста.
Тел.0-98-305-69-63.
• Продавцям в м’ясний магазин, енергійним, доброзич., відповідал., графік
роботи 3/3, з/п висока. Тел. 096-086-9228 Володимир, вт-нед 9.00-18.00
• Рабочему по изготов. тротуар. плитки, жильё предост., з/п своеврем. от
12000 грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Разнорабочему, жильё предост.,
з/п своеврем. от 12000грн/мес. Тел.
0-68-240-95-81.

• Разнорабочим в рыбный цех,
на постоян. основе, з/п высокая,
стабильная. Тел.0-97-969-29-45,
0-67-928-78-49.
• Сварщику, слесарю-сварщику, жильё
предост., з/п своеврем. от 13000грн.
Тел. 0-68-240-95-81.
• Слесарям по ремонту грузового авто
DAF, MAN, VOLVO, в транспортную компанию, з/п от 10000 до 18000, стажировка, обучение, иногородним проезд
компенсируется. Тел. 0-98-570-81-84     
• Столярам на заготовку и сборку поддонов. Тел.0-97-749-16-91.
• Токарю-фрезеровщику, жильё предост., з/п высокая. Тел. 0-68-240-95-81.
• Трактористу на трактор МТЗ-892, с
опытом ремонта трансп. средств, жильё предост., з/п от 13000 грн/мес. Тел.
0-68-240-95-81.
• Трактористу та помічниці по господарству та за худобою, сімейній парі,
житло надається безкоштовно. Тел.
0-68-240-95-81.

Вакансії провідних компаній міста
Вартість блоку–50 грн

• Швачка в ательє. Тел.0-96-618-64-18.
• Швачкам з пошиття трикотажного та
текстильного асортименту, бажано з
досвідом роботи. Тел.0-67-530-57-97.
• Швачкам на швейне підприємство в
м. Горішні Плавні, пошиття військового
замовлення, терміном на 6 місяців, на
оверлок, розпошив на човникову машину, можливо робота позмінно, доставка
транспортом підприємства, терміново.
Тел.0-96-567-40-44.
• Штукатуру, жильё предост. бесплатно. Тел. 0-68-240-95-81.

ШУКАЮ РОБОТУ
• Водителя кат. В, сторожа, завхоза,
экспедитора. Тел.0-67-153-75-97.
• Муж и жена ищут работу по стройке, возможно варианты (быстро
обучаемы), желательно с помощью жилья, решения работодателя.
Тел.0-63-054-02-20.

ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №19 (2125) • 12 травня 2022 року

4

Послуги
Всі види демонтажних робіт будьякої складності (перестінків,
підлог, стель, будівель, дахів).
Збивка кахлів, штукатурки, стяжки. Можливо з навантаженням і
вивозом. Т. 096-234-04-04

Спилювання дерев від 300 грн.
Т. 096-234-04-04

Професіний спил дерев (вручну, автовежею, краном) у важкодоступних
місцях (над дахом, біла проводів, на
кладовищах). Можливе розпилювання на дрова, навантаження, вивезення. Без вихідних. Т. 096-234-04-04

Французькі натяжні стелі.
www.demikremenchug.com.ua.
Т. 067-590-82-42 - Київстар,
067-535-02-97 - МТС

Буріння свердловин
будь-якої складності. Підключення під
ключ. Т. 098-95-71-432

Буріння свердловин в приватн. секторі, будинку, підвалі, гаражі. Монтаж, ремонт
насосів. Оплата після виконання робіт, гарантія обслуговування. Т. 097-831-38-95

Ремонт та техн.обслуговування побутових, промислових
холодильників, пральних машин, з гарантією.
Т. 067-542-82-20

Автовишка 24 м, оренда від 400 грн за
годину. Цілодобово. Робота будь-якої
складності: поклейка бордів, спилювання дерев, установка кондиціонерів,
пропозиція руки та серця або, навіть,
зняти котика. Т. 096-234-04-04

• Ремонт пральних машин-автоматів
вдома у клієнта (стаж 27 років), швидко, якісно, гарантія. Тел.0-67-703-9684, 099-023-48-62, з 8: 00 до 20: 00 без
вихідних.
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-1696, 0-99-249-09-09.
• Домашній майстер: установка сантехніки, та бойлерів, пральних машин, ремонт унітазів, електрики, роботи з перфоратором, 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

• Ремонт та регулювання металопластикових вікон та дверей. Тел.0-97-33122-70, 0-93-645-60-01.

перевезення меблів, піаніно, будматеріалів, послуги професійних вантажників. Тел.096-330-10-10

• Спилювання дерев, послуги бензопили, послуги подрібнювача гілок,
пенькодробилки, 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

• 1,5т, ГАЗель, довжина кузова 4м, 18
куб.м, високий тент, обладнана для
перевезення меблів, домашніх речей,
піаніно, будматеріалів, вивезення будсміття в мішках, наявність піраміди,
послуги вантажників, недорого.Тел.
0-67-357-95-82, 0-99-239-97-96

• Знищення шкідників (таргани, клопи, блохи). Тел.0-96-360-03-14.
• Послуги токаря, токарні роботи.
Тел.0-68-153-01-71.
• Пофарбуємо гараж зовні і всередині,
паркан, ворота. Тел.0-67-468-04-65

Спецтехніка

АВТОПОСЛУГИ

• Кран-маніпулятор на бортовому
авто MAN, платформа 6,6х2,5 м, в/п
12 т, кран-стріла 12 м, в/п 7 т + причіп
7,30х2,50м в/п 12т. Тел.0-50-308-82-82,
0-98-559-32-60.
• Послуги автокрана 20т на базі КрАЗа.
Тел.0-68-153-01-71
• Послуги бульдозера.
Тел.0-68-153-01-71.
• Послуги екскаватора JSB. Тел.
097-1-802-820
• Послуги маніпулятора 16т.
Тел.0-68-153-01-71

До 1,5 тонн
• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення
доставки, квартирні переїзди, по Кременчуку, Україні, довж. 4,2м, вис. 2,20м,
шир. 2,10м, 20куб.м, обладнана для

БУДІВНИЦТВО,
РЕМОНТ
• Бетонні роботи, копання фундаментів, цегляна, бутова кладка, отмостка, укладка кахельної та тротуарної
плитки, можливий виїзд за місто. Тел.096-393-54-66, 0-66-886-28-83.
• Бригада мулярів виконає будь-якої
складності кладку цегли, буту та інше,
будинки, котеджі, гаражі, огорожі, інше
Тел.0-68-922-90-90.
• Всі види покрівельних робіт: металочерепиця, профнастил, шифер, бітумна
черепиця, евроруберойд, монтаж водосточної системи, підшив, проектування
дахів, доставка матеріалів. Тел.0-96297-41-29, 0-98-204-79-02.
• Покрівельні роботи будь-якої складності: балкони, лоджії, гаражі, пром.
будівлі, а також фарбування дахів,
парканів, монтаж та проектування
шиферних, металочерепиця, проф-

настил, ондулін, доставка матеріалів,
якість, гарантія. Тел.0-96-981-23-49,
0-99-188-92-72.
• Покрівельні роботи євроруберойдом: гаражі, балкони, лоджії, будинки,
квартири, ангари, прибудови, гідроізоляція, стягування, коньки, оцинкування, відливи, фарбування 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,
будинки. Стягування, відливи, гідроізоляція, можливо дрібний ремонт, великий
досвід, гарантія, недорого. Тел.0-97-45328-38, 0-99-310-86-40 Олександр
• Цегляна кладка будь-якої складності,
бетонні роботи, стягування, земельні, демонтаж, штукатурка, шпаклівка, утеплення будинків, гіпсокартон.
Тел.0-97-529-44-14.
Ремонт, облицювання
• Виготовлення стін, стель, укосів,
білення, фарбування, шпалери, багет, гіпсокартон, пластик, лінолеум,
ламінат, штукатурка, стягування підлоги, світло, плитка, вікна, утеплення,
сайдинг, демонтажні роботи, армстронг, якість, д/р18-років, виїзд за
місто.Тел.0-98-385-90-50.

• Внутрішні роботи: гіпсокартон, пластик, МДФ, армстронг, шпаклювання стін, стель, укоси, багет, поклейка
шпалер, лінолеум, штукатурка, електрика, арки, фарбування, стягування
підлоги, досвід 18 років. Тел.0-67-92033-86 Микола
• Внутрішні роботи: штукатурка,
шпаклівка, фарбування, поклейка шпалер, багети, гіпсокартон.
Тел.0-96-306-28-15.
• Облицювання кахельною плиткою, піщаником на будь-яку поверхню, якість, прийнятні ціни
Тел.0-96-010-23-21.
• Ремонт приміщень: стягування
стель, стін, багети, укоси, малярні роботи, поклейка різних видів шпалер,
якість, гарантії, досвід роботи 22 роки.
Тел.0-97-556-61-53 Світлана
• Шпаклівка стін, стель, укосів, штукатурка по маякам, та гіпсова, армування, теклополотна, фарбування,
фасадні роботи, доставка матеріалів.
Тел.0-67-774-64-56.
Послуги перфоратора,
відбійника, болгарки
• Алмазне свердління, діаметр від
32 до 252 мм, відбійний молоток.
Тел.0-97-180-28-20.

Стіл знахідок
• Втрачене посвідчення багатодітної родини на ім’я Кудінова Катерина Юріївна вважати недійсним.
• Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї видане Комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради
на ім’я Шудренко Єгор вважати недійсним.
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