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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
17-30 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 складські
приміщення 120- 145 кв.м.
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

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

Оренда приміщення на
Раківці, Кременчук, під склад,
виробництво, СТО, 380 кВт, вода,
сигналізація, охорона, закрита
територія. Т. 067-532-87-80

Організація здасть в оренду
2 офісні приміщення 40 кв.м і 16
кв.м на одному поверсі в одній
будівлі, розташованій за адресою:
м.Кременчук, вул. Профспілкова, 5.
Т. 067-530-41-90

ЗДАМ У НАЙМ
• 3-кімн. кв., 1 Занасип, з євроремонтом, всі
кімнати розд., на тривалий термін. Тел. 067883-87-09, 0-98-173-31-38.

Крюків-Раківка
• 1-кімн. кв. на Раківці, частково мебльована,
пральна машина, бойлер, лічильники, на тривалий термін. Тел.0-67-194-80-94.
• 2-кімн. кв. в р-ні Крюківського кар’єру частково мебльована ТБ, холодильник, автономне опалення, окремий вхід, на тривалий
термін, оплата попередня + за останній міс.
Тел.0-97-268-15-19.
• 2-кімн. кв., Раківка, вул.Правобережна, 2
поверх, покращ. планування, на трив. термін.
Тел.0-97-941-45-98.
• М/с в Крюкові, за мостом, 18 кв.м, 3 поверх, душ, гор. вода, на тривалий термін.
Тел.0-97-560-70-95.
• М/с, Раківка, на довг. строк, кухня, санвузол,
пральна машина. Тел.0-97-899-59-08.
• Флігель на одну кімнату жінці/дівчині, Крюків,
на довг. строк. Тел.0-97-454-95-84.

Молодіжний
• 1-кімн. кв., зуп.Г.Сталінграда, 5/9 пов., частково мебльована, пл/вікна, брон. двері, лічільники
води, на тривалий термін, 4000 грн.+ світло.
Тел.0-97-865-74-84.
• М/с на Аврорі, 18 кв.м, 3 поверх, на трив.
термін, поряд школа, маг., 2000 грн/міс.
Тел.0-98-637-37-59.

Нагірна частина
• 2-кімн. кв., 6/9 пов., навпроти Автопарку, без
ремонту, у житлов. стані, від господаря, на довгий термін, прохання ріелторам не турбувати.
Тел.0-99-200-45-15.
• 2-кімн. кв., водоканал, р-н 5 школи, на 6-12
міс. Тел.0-68-794-88-34.

Центр
• 1-кімн. кв., р-н центр.ринку, ремонт, гарн.стан,
частково мебльов., холодильник, ТВ, диван,
шафа, вже вільна, можливо переселенцям, працюючім, студентам, на довг.строк, опл. поміс.,
недорого. Тел.0-98-850-15-34.
• Гостинка, в центрі, вул. Сумська, 5 пов., диван,
шафи, телевізор, на тривалий термін, 3500 грн/
міс. + вода. Тел.0-98-857-38-77.
• М/с в центрі, 3 пов., 18 кв.м, бронир. двері,
пл/вікно, частково мебльвоана, самотнім без
дітей, на довг. строк. Тел.0-98-760-75-14.
• М/с р-н центр. ринку (навпроти ринку), 16
кв.м, м/пласт. вікно, кондиціонер, диван, крісло,
на тривалий термін. Тел. 097-232-84-39
• М/с, 3 пов., вул.Першотравнева, 12 кв.м, на
довг. строк. Тел.0-67-103-14-79.
• М/с, 4/5 пов., центр, 15 кв.м, 2 дивана, шкаф,
холодильник, бойлер, на довг. строк, 3000 грн.
Тел. 096-155-17-28

НАЙМУ
• 1-2-кімн. кв. на довг. строк.
Тел.0-97-307-03-97.
• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, для молодої
сімейної пари, працюючі, порядок і своєчасну
оплату гарантуємо. Тел.0-67-877-00-60.

• 1-2-кімн. кв., центр, нагірна частина, КрАЗ,
для сім’ї, до 6000 грн/міс. Тел.0-96-155-17-28.
• Кімнату для чоловіка, проживання з господарями, будь-який р-н крім Крюкова.
Тел.0-63-498-58-25.
• Кімнату окрему, для жінки 65 років (працюю),
недорого. Тел.0-97-917-15-30.
• Флігель, літнюю кухню з пічним опаленням, в
межах міста, на тривалий термін, можливо з подальшим викупом. Тел.0-97-677-60-35.

ПРОДАМ
3-кімнатні
• 3/5 пов., Раківка, р-н розвилка, чешський
проект, два балкони. Тел.0-97-268-15-19.
• 3/5 пов., вул. В.Пугачова, р-н «Нової пошти
№7», кімн. розд., 60 кв.м, в житл. стані, мебльована, від власника. Тел.0-98-664-44-49.
• 2/9 пов. цегл. будинку, зуп.Центр, 67 кв.м,
кiмнати та с/в роздiльно, 2 балкони, лiчiльники води, звичайний житловий стан, 33777. Тел.
067-530-76-20
• 5 поверх, центр, в новому будинку, 132 кв.м,
паркова зона, на березі Дніпра, з ремонтом та
меблями. Тел.0-67-530-82-98.

2-кімнатні
• 1/1 пов., р-н Крюківського кар’єру, окремий
вхід, автоном. опалення. Тел.0-97-268-15-19.
• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 кв.м, кiмнати
роздiльно, лiчiльники на все, газова колонка,
балкон, пiд ремонт, поруч сквер Пономаренка,
21699. Тел. 067-530-76-20
• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупинка Аптека, і житл.
стані, 30000. Тел.0-96-256-70-91.
• 2-кімн. кв., м. Світловодськ, 52 кв.м, терміново, 9000.Тел.0-98-776-12-68.
• 2-кімн. квартира, Глобинська громада, в 20 км
від Кременчука, з усіма зручностями, сад, город, сарай, літня кухня. Тел.0-95-463-93-44.
• 2 пов., нагірна частина, водоканал, 47,5 кв.м,
євроремонт, лічильники, мебльована, балкон
пластиковий, дорого. Тел.0-67-503-38-05.
• 3/4 пов.,Крюків, вул. І.Приходька, 46/30/7
кв.м, кімн. суміжні, ремонт, натяжні стелі, душ.
кабіна, бойлер, 16999, можл. обмін на 1-кімн.
кв. Тел.0-96-155-17-28.
• 3/5 пов. цегл. буд., Молодіжне, 43,5 кв.м,
меблі, кімн. окремі, вікна, двері дерев., 24000*
Тел.0-67-706-79-86.
• 4/5 пов. цегл. буд., вул.Перемоги, 44кв.м,
кiмнати сумiжнi, не кутова, м/п вiкно у кухнi та
балкон. блок, лiчiльники води, мет. вхiднi дверi,
гарний житловий стан, 24999. Тел. 067-530-76-20
• 9/9 пов. блоч. буд, центр, вул. Небесної Сотні.
Тел.0-68-794-88-34.

1-кімнатні
• 1 пов. цегл. буд., центр. Тел.0-68-184-74-52
(від власника).
• 2/5 пов. цегл. буд., гост., вул. Тараса Бульби,
25/14/5 кв.м, м/пласт. вікна, без балкона, 9500.
Тел.0-96-155-17-28.
• 4/5 пов. цегл. буд., центр, хрущ., р-н маг.1000
дрібниць, косм. ремонт, 32кв.м, м/пл.вікна, балкон, без боргів, домофон, лічільники на воду,
або обмін. Тел.0-67-877-00-60.
• М/с, 1/3 пов., центр, кімната 18 кв.м, ремонт,
гарача вода, або обмін на приватний сектор.
Тел.0-98-215-81-69.
• М/с, 2/5 пов., Ракiвка, зуп.Розвилка, 18 кв.м,

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

секцiя на 6 ciмей, звичайний житловий стан,
3199. Тел. 096-155-32-97
• М/с в центрі, 10 кв.м, 3600.
Тел.0-96-212-64-53.

Будинки
• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., газ, світло в
будинку, 12000. Тел.0-96-256-70-91.
• Бiлецькiвка, буд. обкл. цеглою, 48кв.м, 3кiмнати, без трiщин, дах не тече, за газом, погрiб,
сарай, 17сот., пiд ремонт, у самому початку
села по центральнiй вулицi, магазин та зупинка
бiля будинку, 4000. Тел. 067-530-76-20.
• 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.
• Горошино с., Семенівський р-н, будинок
цегляний, з пічним опаленням, потребуючий
ремонту, 40 сот., поряд річка Сула, 10000.
Тел.0-96-982-43-21.
• Градизьк смт, будинок 2 пов., 10х12м, гараж,
госп. будівлі, 30 сот. приват. Тел.0-97-779-2853, 0-96-279-67-43.
• Градизьк смт, будинок 260/58кв.м, на цокольному поверсі майстерні, 4 кімн., усі зручності, літня кухня, баня, гараж, погріб, р-н нов.
гімназії, можливо обмін. Тел.0-96-955-81-03,
098-936-68-19
• Дмитрівка с., будинок 2 пов. біла цегла, м/
пласт. вікна утеплені, усі зручності, 15 сот., госп.
постр., поряд р. Псёл, зупинка автоб., недорого.
Тел.0-67-532-23-39.
• Запсілля с., Кременчуцького р-ну, будинок
6х8м, із німецької цегли, пл/вікна, погріб, полив,
огорожа, 0,15га, поруч, зупинка, р.Псел. Тел.096-425-57-77, 0-96-249-23-81.
• К.Потоки, будинок 48 кв.м, газ + пічне опалення, мансарда, сарай, 2 льохи 0,23 га, 5000.
Тел.0-97-400-11-68.
• Кінцева 16маршруту р-н, будинок 2006 р/б,
2пов.+ мансарда+ підвал під усім будинком,
два житл. флігеля зі зручностями, газ, світло
380V, гор.вода, сад, 20сот., гараж 5х15 вис. 3м.
Тел.0-96-675-08-02.
• Кривуші с., будинок, газ, вода, світло, 28
сот., господарські будівлі, ставок на городі.
Тел.0-96-298-04-97.
• Крюкiв, вул.Макаренка, буд. цегл., 51кв.м,
4кiмн, газ, мiський водопр., всi зручноcтi, м/
пл вікна, ролети, лiтня кухня з газом та водою,
8сот.приват., 31888. Тел. 067-530-76-20
• Крюків, 1/2 будинка р-н Кіровоградської,
4-кімн., котел на твердоопал., та на газ, сарай, новий паркан, насос, город, окремий
вхід, погріб, л/душ, частина будинка утепл. пінопластом, поряд зупинка трол. №26А.
Тел.0-96-995-95-05.
• Крюків, будинок цегл. 52кв.м, 3 кімн., газ,
вода в будинку, світло, л/кухня, гараж великий,
0,06га, свердловина на подвір’ї, госп. будівлі,
докум. готові. Тел.0-98-222-62-13.
• Маламiвка с., новий будинок 106кв.м, м/пл
вiкна, 4кiмнати, з газом, котел, тепла пiдлога,
зроблена провiдка та опалення, скважина 32м,
каналiзацiя 6куб.м, 25сот.приват., загороджено новим парканом, пiд чистове оздоблення,
22999. Тел. 067-530-76-20
• Михайленки с., 1/2 будинку, 25 сот. приват.,
сарай. Тел.0-96-661-07-14.
• Недогарки с., в 15 км від Кременчука, будинок, госп. будівлі, білянка понад 25 сот., 6000.
Тел.0-97-018-66-59, 0-97-018-66-58.
• Писарщина с., будинок гараж з льохом, веранда, пічне опалення, мет.будка 2х3м, сарай,
колонка, бадья ємність під воду, сад. Тел.0-67813-79-52, 0-66-620-28-98.
• Погреби с., будинок зі зручностями, 5 кімнат,
м/пласт. вікна, гараж, госп. будівлі, 12 сот., вихід до річки. Тел.0-99-924-12-22.
• Погреби с., будинок приватизов., 2 кімнати,
кухня, кладова, коридор, л/кухня, сарай, погріб,
колодязь, 15 сот. Тел.0-97-273-01-29.
• Попівка с., будинок. Тел.0-67-706-79-86.

• Світловодськ м., будинок в центрі, в кроковій
доступн. вся інфраструктура, кінцева зупинка
Кременчук, ділянка 5сот. приват., будинок
оформлений, 62кв.м, не заверш. ремонт (оздоблювальні роботи), всі комунік. під ключ, новий
дах, 19000. Тел. 098-679-87-85
• Терешківка с., будинок, сад, город, 2 гаражі, колодязь, сарай, альтанка, 10000.
Тел.0-98-945-31-05.
• Успенка с., будинок з усіма зручностями + діюча міні-коптильня з усім устаткуванням, 2,5 га,
24000. Тел. 096-155-17-28.
• Успенка с.,будинок г/б, з усіма зручностями,
терміново вар-ти обміну. Тел.0-97-270-20-85,
0-50-156-22-82.
• Центр, в одному дворі півбудинку 50кв.м, 3кімнати + будинок 50кв.м, євроремонт, всі зручності, бетон. гараж, погріб плитка, 50000, або обмін
з вашою доплатою. Тел.0-97-195-19-58.
• Ялинці с., вул. Шкільна (Леніна), б.2, будинок
цегляний, в центрі села, усі зручності, газ, вода,
25 сот., 19000. Тел.0-98-986-15-06.

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. Комінтерна. Тел.097-217-15-90
• Власівка смт р-н, Сади-2, дача, будинок
цегляний, госп. будівлі, молодий сад, ягідні та
плодові насадження, теплиця, терміново. Тел.098-613-56-89 Світлана
• Власівка смт, зем. ділянка 11 сот. під будівництво, можливо обмін, вар-ти. Тел.0-97-615-43-87.
• Власівка смт, зем. ділянка 17 сот., вул. Героїв
Дніпра, 35, л/кухня, поряд сосновіий ліс, затока
р. Дніпра. Тел.0-99-005-67-33, 0-97-532-63-19.
• Власівка смт, кооп. Будівельник (Строитель),
будинок 2 пов., літня кухня, навіс, 5,5 сот.,
сарай, друга лінія, від Дніпра 50м, або обмін
на гараж в м. Кременчуці. Тел.0-98-708-26-04,
0-67-376-04-11.
• Власівка смт, кооп. Схід (Восход) дача,
будинок 2 пов., пічне опалення, свердловина, сад, город 8 сот., великі госп. будівлі.
Тел.0-97-628-27-96.
• Івушка кооп., дачна зем. ділянка 6 сот., молодий садок, вода, мет. будинок, по німецькій
трасі. Тел.0-50-659-64-33.
• Кривуші с., будинок цегл., з верандою, лоджією, пічне опалення, можливий газ, свердловина
+ зем. ділянка 28 сот., поряд сосновий ліс, можливо постійне проживання. Тел.0-66-381-70-42.
• Кривуші с., зем. ділянка 30 сот., світло, колодязь, свердловина. Тел.0-96-832-86-40.
• Ламане с., кооп. Мрія, будинок 5х6 м, центр.
полив, фрукт. дерева, виноград. Тел.0-67-28158-61 Ірина.
• Маламівка с., дача 6 сот. приват., свердловина, душ, туал., літній дерев. будиночок, 2 кімн.,
поряд сосн. ліс, озеро, автоб., залізничне сполучення. Тел.0-67-360-49-36 Viber (телефонувати,
та писати)
• Маламівка с., кооп. Вагонобудівельник-1
(Вагоностроитель-1), дача 6 сот., будинок 2 пов.
Тел.0-97-268-15-19.
• Маламівка с., кооп. Прогрес, зем. ділянка 5
сот., будинок цегл., 2 пов., сарай, свердловина,
каналіз., прогріб. Тел.0-98-215-58-63.
• Мрія кооп., р-н с. Ламане та Манжелія, дача
6 сот., будинок 2 пов., з балконом, гараж,
госп. будівлі, теплиця, сад, доглянута, ц/полив, поряд р. Псел. Тел.0-68-094-85-80.
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват., пакет
докум., пров. Л.Дніпрова, р-н АЗС, котеджне
містечко. Тел.0-68-250-25-00.
• Раківка, кооп. Металург, р-н дамби, дача 4,5
сот., світло, вода, поряд (через через дорогу) р.
Дніпро. Тел.0-97-268-15-19.
• Розквіт кооп. (Расцвет) р-н Кохнівка, дача,
полив централіз. Тел.0-96-994-63-12.
• Світловодська р-н, дача, 10000 грн.
Тел.0-98-740-62-55.

• 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.
• Чечелеве с., кооп. Мрія (Мечта), будинок
житл. веранда, 5х6м, 2 поверх., сарай 2 поверх.
4х6м, 10 сот. приват., поштова адреса, прописка. Тел.0-96-195-81-91

КУПЛЮ
• 1-2-кімн. кв. в будь-якому р-ні, та будь-якому стані, можливо неприват., з боргом. 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.
• 1-2-кімн. кв., з якісним ремонтом, у будь-якому р-ні, дорого. Тел.0-67-530-95-10.
• 1-2-кімн. кв., можливо без ремонту, з боргами. Тел.0-67-970-98-18.
• 1-2-кімн. кв., терміново, дорого, без ремонту.
Тел.0-67-401-48-63.
• 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
• 2-3-кімн. кв., з якісним ремонтом, дорого.
Тел.0-67-401-48-63.
• 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
• Будинок в Кременчуці та передмісті, у
будь-якому стані, різні варианти, дорого.
Тел.0-67-530-95-10.
• Будинок в місті, в будь-кому р-ні, зі
зручностями та без, для сім’ї, дорого.
Тел.098-696-18-23
• Будинок, 1/2 будинку в Кременчуці, р-ні до 20
км. Тел.0-96-844-37-23.
• Гостинку, без ремонту, в будь-якому р-ні,
та будь-якому стані, для сем’ї, дорого. Тел.
096-424-91-96
• Зем. ділянку в місті, можливо без комунікацій
під забудову, дорого. Тел. 096-424-91-96
• М/с будь-який р-н, терміново. Тел.
096-424-91-96
• М/с, гостинку, дорого, у будь-якій частині міста, можливо з боргами. Тел.0-67-401-48-63.
• Частину будинка в місті Кременчуці, можливо без ремонту, в будь-якому стані, дорого.
Тел.098-696-18-23

МІНЯЮ
• 1-кімн. кв.+ допл.= варианти. Г.Сталінграду, р-н 12 школи, покращ. планув., 36/18/8
кв.м, відмін. житловий стан, або продам.
Тел.0-67-970-98-18.
• Будинок = 1-2-кімн. кв., з ремонтом, р-н
автопарк, водоканал. Пісчане с., будинок
56кв.м, з усіма зручностями, газ, вода, колонка, санвузол, сарай, л/кухня, баня, 15 сот.
Тел.0-97-445-02-16.
• Будинок = м/с, кв-ру, авто+ моя допл., вар-ти.
Успенка с., будинок г/б, з усіма зручностями,
терміново. Тел.0-97-270-20-85, 0-50-156-22-82.
• Будинок, Семенівська громада = житло в
Кременчуці. Або продам з послідов. виплатою.
Тел.0-95-463-93-44.
• Кременчук = Київ, вул. Московська. 2-кімн.
кв. в м. Кременчуці, центр, 5/5 пов., 50 кв.м,
нові вікна, двері, балкон, можливо меблі, в жил.
стані. Тел.0-97-672-56-25.
• Світловодськ 1-кімн. кв. з ремонтом +
квартира у Власівці = житло у Кременчуці.
Тел.0-97-615-43-87.
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Авто-мототехніка

• Renault Megane, дизель 1,9л, 2004 р/в,
кабріолет, чорний колір, 6-КПП, витрата
пального 4/5,5 л на 100 км, ціна за домовл.
Тел.0-96-995-95-05.
• Tico Daewoo, 1997 р/в, на ходу, в норм. стані,
40000 грн.Тел.0-67-282-56-25.
• ВАЗ-2105, 92 р/в, колір червоний, після
кап. ремонту двигуна, кузов перефарбований, нові фари, гума у відмін. стані, 1100.
Тел.0-97-149-99-32.
• ВАЗ-2106, 86 р/в, червоний колір, на ходу,
20000 грн. Тел.0-98-760-75-14.
• ВАЗ-21061, 1961 р/в, 30000 грн.Тел.0-96-79397-03, 0-95-785-44-71.

Автозапчастини бу Москвич 2140а іж412
із гарантією: двигун, коробка передач,
ходова частина, колеса, пружини, ресори,
редуктор, місти, тормозна система,
барабани, супорта, диски кузовні, деталі
крила, двері, капот. смт Градизьк, тел.
066-335-47-29

• ГАЗель на запчастини, у відм. робоч. стані,
02 р/в, в експлуат. з 03 р., борт-тент (3х2,1х2м)
дв. 4063 (об’єм 2,3л, карб. бенз.) реал. пробіг
14 тис. км, без АКБ, зберігання під навісом.
Тел.0-95-552-28-45.

Запчастини

• Мет. в кооп. Нефтехімик. Тел.0-67-706-79-86.

КУПЛЮ

• Автозапчастини б/в Москвич-2140А, ІЖ-412
із гарантією: двигун, коробка передач, ходова
частина, колеса, пружини, редуктор, мости,
гальмова система, барабани, супорта, диски
кузовні, крила, двері, капот. Смт Градизьк. Тел.
066-335-47-29

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Авто різних марок, Ford, BMW, Toyota, VW,
Lanos, ВАЗ та інші. Тел.0-98-536-25-85
• Авто-мототехніку періоду СРСР, також запчастини до неї, дорого, самовивіз.
Тел.0-97-399-03-52.
• ВАЗ в будь-якому стані, або на з/ч.
Тел.0-67-456-91-34.
• Гараж в кооп. Автолюбитель КрАЗ, або поряд,
недорого. Тел.0-67-468-04-65,
• Гараж в межах міста, можливо без місця.
Тел.0-98-708-26-04, 0-67-376-04-11.
• Гараж у будь-якому кооперативі міста, розгляну будь-які варіанти. Тел.0-98-536-25-85
• Кременчуцькі військові з передової терміново куплять авто УАЗ «Буханка» для бойових
дій. Тел.0-96-213-70-72 Сергій Григорович

Гаражі
• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., обладнаний, підвал, дахперекрытий евроруберойдом
у 2018 році, або обмін +допл. на аналогычний в кооп. Київський-1, Хорольский, р-н пер.
Г.Бресту.Тел.068-094-85-80

• Гараж з/б на Московській, кооп. Автолюбитель-11, верхній ряд, оглядова яма, на тривалий
термін, 600 грн/міс. Тел.0-97-865-74-84.
• Гараж цегл., в кооп. Хорольський, на тривалий термін, 1200 грн/міс.Тел.0-98-208-35-05,
0-96-236-70-09.
• Гараж цегл., по вул. Московській, біля цегляного заводу, підвал, яма, на тривалий термін.
Тел.0-96-737-34-49.

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

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.

• Модернізація, перетяжка м’яких меблів,
повний ремонт, усунення скрипу, лакування
стільців, хімчистка м’яких меблів, гігієнічно

ПРОДАМ
• Диван б/в після ремонту та перетягування,
нова тканина. Тел.098-970-30-30
• Диван Балада з 3-ма подушками, в відмін.
стані, після перетягування. Тел.098-970-30-30
• Диван с дерев. полицею, в відмін. стані, після
перетягування. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглими боками, після перетягування. Тел. 050-305-72-41

• Диван-малютка, після ремонту, новий, тканина, переклеєний. Тел. 050-308-82-98
• Крісло-ліжко в гарн. стані, після перетягування. Тел. 050-308-82-98
• Ліжко дитяче з матрацом. Тел.0-97-708-85-32.
• Стіл дерев’яний, обідній, р-р 1,40х0,70м, крісла на дачу. Тел.0-96-313-09-75.
• Стінка, вироб. Польща, 4 шафи, шир.307, вис.
2м, б/в, 9500. Тел.0-67-336-57-57.
• Тумба світло-коричн., вис. 55см, довж. 113см,

шир. 36см, + 2 дзеркала кожний 103 х 20 см,
400грн. Тел.0-68-546-98-83.
• Шафа платтяна (шкаф плательный) білого
кольору, вис. 2м, глиб. 50 см, ширина 1м.
Тел.0-50-659-64-33.

КУПЛЮ
• Килим б/в, 3х2м. Тел.0-98-836-50-92.

Техніка для дому
• Ремонт LCD, LED, Plazma та старих телевізорів 37-51-54-63-72 см, звук, колір, установка
Т-2, антен, заміна РК-LED підсвічування, відновлення кінескопів, виїзд по місту ра району.
Тел.0-98-920-73-00, 0-98-621-40-77.

ПРОДАМ
• Вентилятор б/в 1 міс, відмін. стан, 100 Вт, 3
швидкості, підсвічування, регул. по висоті, діам.
40см, 500грн. Тел.0-66-788-05-18.
• Електросоковитискач СВ-1 з автоматич. видаленням вичавлювання, нова.
Тел.0-97-626-33-12.
• Т-2 в ідел. стані, з пультом, блоком живлення,
400 грн. Тел.0-98-040-87-76.
• Телевізор Samsung старого зразку, б/в, з д/у,
500 грн. Тел.0-67-336-57-57.
• Холодильник Дніпро-2МС, в гарн. роб. стані.
Тел.0-96-183-83-18.
• Холодильник Камера морозильна Snaige,

Бойлери. Продаж, монтаж, промивання, заміна анода.
Т. 068-70-30-218

Кондиціонери. Встановлення. Дозаправлення. Сервіс.
Продаж. Досвід 20 років.
Т. 097-832-04-20

215л, клас А+, вертикальна, в відмін. стані, б/в
мало, 10000грн. Тел.0-66-788-05-18.
• Холодильник Мінск-Атлант 2-камер., в гарн.
роб. стані. Тел.0-67-929-03-87.
• Швейна машина Veritas-Rubina, нова, з
тумбою і столом, електропривід, 3800грн.
Тел.0-66-788-05-18.

будь-якому стані, неразукомплект., вибірково.
Тел.0-67-742-83-95.
• Машину пральну б/в, радянського виробництва, будь-яку, у будь-якому стані, неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• Ноутбук, комп’ютер (системний блок)
можливо неробочий, с розбитим екраном.
Тел.0-67-260-76-18.
• 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

КУПЛЮ
• Магнітофон бобін., у будь-якому стані, неразукомлект. Тел.0-67-742-83-95.
• Магнітофон касетний часів СРСР, б/в у

Установка кондиціонерів.
Ремонт, обслуговування,
очищення. Виклик безкоштовно. т. 067-530-85-12
• Радіодеталі, плати, прилади СРСР, твердосплав. Тел.0-68-503-12-34.
• Радіоприймач або підсилювач (усилитель)
можливо неробочий. Тел.0-67-260-76-18.
• ТВ на з/ч, в будь-якому стані, можливо з розбитим екраном, недорого. Тел.0-98-683-74-15.
• Телевізор або монітор будь-який, можливо неробочий, разбитый екран, післе грози.
Тел.0-67-260-76-18.
• Телевізор б/в, ч/б, кольоровий часів СРСР, в
дерев. оправі, у будь-якому стані, неразукомлект. Тел.0-67-742-83-95.

• Телевізор виробництва СРСР, радіотехніку.
Тел.0-68-070-87-98 Олександр
• Холодильник б/в, нероб., у будь-якому стані.
Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильник, б/в, радянського виробництва
будь-який, у будь-якому стані, битий, в нероб.
стані. Тел.067-742-83-95

Будівельні матеріали, інструменти
Бетон і залізобетон.
Доставка. Знижки.
zzbv4.com
Т. 067-532-80-60
• Бетон М-200, М-400 міксером об’єм 6 куб.м,
12 куб.м. Тел.097-1-802-820
• Бетон, розчин. Тел.0-68-153-01-71
• Бетон-розчин. Тел.0-96-355-15-65,
0-50-694-30-20.
• Блок гранвідсівний стіновий 20х20х40.
Тел.0-96-563-73-86.
• Блок гранвідсівний шлакоблок 20х20х40, сертифікований. Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр дорожній сухопресований, тротуарний, сертифік., 100х30х15, 300х30х15.
Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр тротуарний 100х18х8м, 50х18х8.
Тел.0-68-153-01-71
• Бут 0,1- 24 т. Тел.0-96-355-15-65,
0-50-694-30-20.
• 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 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранвідсів, грансуміш, щебінь, від 10 т. Тел.
067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Гранвідсів, щебінь. Тел.0-67-906-93-35
• Гранотсів, щебінь. Тел.0-63-481-87-07,
0-68-400-89-33
• ДСП плита будівельна, ламінована, 2х1м, недорого. Тел.0-67-520-43-21.
• Земля, перегній, Тел.0-67-453-21-73.
• 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
• Кільце з/б діам. 0,7 м, 1 м, кришка, дно.
Тел.0-68-153-01-71
• Кільце з/б діам. 1,15х0,9м; 2х0,9м, в к-ті
кришка з люком, днище. Тел.0-68-333-68-75.
• Кільце з/б діам. 1,4х0,9м; 2,2х0,9м, в к-ті
кришка з люком, днище. Тел.0-96-563-73-86.
• Кільце з/б діам. 1,5 м, 2 м, кришка, дно.
Тел.0-68-153-01-71
• Кільце з/б діам. 1,70х0,9м; 2,3х0,9м, в к-ті
кришка з люком, днище. Тел.0-68-333-68-75.
• Кільце з/б діам. 1х0,9м; 1,7х0,9м, в к-ті кришка з люком, днище. Тел.0-96-563-73-86.

• Лист метала оцінков., р-р 2,05х1м, р-р
2,05х0,50м. Тел.0-97-626-33-12.
• Напівшпала з/б для підкранових шляхів.
Тел.0-68-153-01-71
• Опора ЛЕП з/б, дл. 11 м, б/в.
Тел.0-68-153-01-71
• Паркан бетонний 2,2х4 м, ж/б П6В зі склянкою. Тел.0-68-153-01-71
• Паркан з/б, набірний, секц. 2х0,5м, в к-ті
стовпчики. Тел.0-96-563-73-86.
• Перегній коровій, грибний, чорнозем, від 10 т.
Тел 067-902-17-55; 066-517-05-14
• Перегній, гній ВРХ. Тел.0-67-906-93-35
• Пісок гірський, річковий. Тел.0-67-906-93-35
• Пісок горний, річний митий; глина, від 10 т.
Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Пісок річковий, гірський. Тел.0-96-355-15-65,
0-50-694-30-20.
• Пісок сухий, просіяний, для піскоструму.
Тел.0-68-153-01-71
• Пісок, глина, машиною, в мішках.
Тел.0-97-180-28-20.
• Пісок, глина. Тел.0-67-453-21-73.
• Пісок. Тел.0-63-481-87-07, 0-68-400-89-33
• Плитка вібропресована «старе місто», «цеглина», «венеція». Тел.0-96-563-73-86.

• Плитка (кахель), нова, р-р 15х15 см, 6 упаковок, 50грн/упаковка. Тел.0-97-626-33-12.
• Плитка тротуар. вибропресов. «старе місто»,
«цегла», товщ. 6см, 4,5см. Тел.0-68-333-68-75.
• Плитка тротуарна вібропрес. «цегла»,
«старе місто», товщ. 4 див, сертифікат.
Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпичик», «старый город», толщ. 6 см, сертифиц.
Тел.0-68-153-01-71
• ФБС № 4, 5, б/в. Тел.0-68-153-01-71.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71
• Цегла біла (Кременчук); червона (Кагамлик)
від 3 пачок. Тел 067-902-17-55; 066-517-05-14
• Цегла нова, б/в, біла, червона.
Тел.097-1-802-820
• Цегла. Тел.0-67-906-93-35
• Цемент М-400. Тел.0-68-153-01-71
• Шпала з/б, б/в. Тел.0-68-153-01-71
• Щебінь 5/20, 20/40; гранвідсів, від 10 т. Тел.
067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебінь, гранвідсів. Тел.0-67-453-21-73.
• Щебінь, гранвідсів. Тел.0-96-355-15-65,
0-50-694-30-20.
• Щебінь, гранвідсів. Тел.097-1-802-820

Тварини
• Вулики-лежаки, корпусні та рамки.
Тел.0-95-700-65-46.
• Індичата БІГ-6, курчата бройлера КООБ-500,

курчата м’ясо-яєчної породи, корм та ліки в наявності. Тел.0-98-391-02-18, 0-95-836-20-85.
• Клітка для курей + годівниці, напувалки.
Тел.0-68-922-47-11.

• Козенята, вік 3 міс. від дійних кіз, для
вирощування (не на м’ясо), с. Білецьківка.
Тел.0-68-706-28-58.
• Кролики породи Бельгійський велетень,

Полтавське срібло, Каліфорнійський, самці на паровку, сукрольні самки, кроленята.
Тел.0-98-357-27-55.
• Свині дикі. Тел.0-68-153-01-71

Сантехніка
• Ванна чавунна, р-р 160х70, б/в, самовивіз (Аврора), 350. Тел.0-96-884-66-92, 0-96-330-46-31.
• Сушарка для рушника Korado, нов., в упаковці, імпорт., вис. 90см, відстань між трубами 47см, 950 грн. Тел.0-96-549-08-38.

Інструменти
• Бетонозмішувач б/в в роб. стані. Тел.
098-272-17-39
• Інвертор зварювальний, в граному стані,
900грн. Тел.0-67-919-28-14.

КУПЛЮ
• Апарат зварювальний вироб.СРСР, можливо в робочому стані. Тел.0-68-070-87-98
Олександр.

Розміщення реклами
067–531–30–90
КУПЛЮ
• Куплю: бика, корову, телицю, дорого. Тел.050-327-64-90, 0-67-733-85-78.
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Різне
• Чернозем. Тел. 097-1-802-820
• Чобіток ортопедич. модель ORT р-р №№ 4044, 1000грн. Тел.0-96-209-65-07.

КУПЛЮ
• Антикваріат (альбом с марками, орден, медаль, фототехніку, монети, годинники, статуетку), дорого. Тел.0-96-194-30-02.
• Антикваріат (бінокль, фотоапарат, ордени,
медалі, монети, юбілейні монети СРСР та
України, альбом з марками), дорого, для колекції. Тел.0-67-941-38-74.
• Балон для газу до плити, б/у.
Тел.0-98-836-50-92.
• Гирі від 8кг до 40кг, гантелі від 1кг до 16кг
(різні). Тел.0-50-393-00-02.

Продам ларі морозильні
200 л, 300 л, 350 л, б/в,
у відмінному стані.
Т. 098-660-76-56,
067-535-04-05
• Надам міську прописку на будь-який термін в
Автозаводському р-ні. Тел.0-97-333-26-33.
• Сім’я надасть допомогу та догляд, за право спадкоємства житла.Тел.0-97-270-20-85,
0-50-156-22-82.
• Шукаємо помічницю (самотню) по догляду та
допомозі в побуті чоловіку в інвалідному візку
(вранці пересісти у візок, ввечері пересісти у

ліжко), на протязі дня він самостійний, приготування їжі, допомога в гігієнічних процедурах, будинок в передмісті, безкошт. проживання та харчув., з/п 5000грн(оговороюється).
Тел.0-97-759-33-82.

ПРОДАМ
• Бочка металева, на 200л, кришка герметично
закривається. Тел.0-97-167-81-22.
• Вагончик-побутівка, потребує ремонту, р-р
6х3 м, вис. 2,85 м. Тел.0-96-046-82-82.
• Ванночка дитяча + гірка, в відмін. стані.
Тел.0-97-027-55-10.
• Велосипед гірський з електромотором 350 W
- 36 V, у нормальному стані, б/в мало, 8700грн.
Тел.0-67-919-28-14.

• Велосипед німецький, 4-швидкост., чоловічий, удосконал., престиж., 5500грн. Тел.0-97935-77-07, 0-50-813-87-78.
• Велосипед України, чоловічий.
Тел.0-96-187-93-38.
• Дрова колоті, метрівки, твердих порід.
Тел.0-67-453-21-73.
• Дрова твердих порід, пиляні, рубані, довж.
30см, метрівки, чурки, від 5 куб.м. Тел. 063-48187-07, 0-68-400-89-33
• Дрова твердих, м’яких порід пиляні, колоті,
довж. 30 cм, 1 м. Тел.0-97-180-28-20.
• Дрова твердых та м’яких порід.
Тел.0-67-906-93-35
• Жом. Тел.0-67-906-93-35

• Килим та килимові доріжки, б/в, в відмін. стані. Тел.0-97-027-55-10.
• Комплект: ходунки дорослі, медичні, дворівневі, б/в мало+ відро-унітаз. Тел.0-96-954-71-37.
• Кукурудза екструдована. Тел.0-68-153-01-71
• Лодка Прогрес-2 з мотором Вихор-25, 23000
грн. Тел.0-67-747-46-76.
• 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.
• Фідерна котушка Daiwa Ninja, нова, 5000.
Тел.0-96-238-39-93.
• Ходунки дорослі без коліс- 400грн, памперси
дорослі М- 400грн. Тел.0-63-516-93-12.

• Металобрухт чорний та кольоровий.
Тел.0-96-056-82-02.
• Модельки автомобілів: Запорожець, Москвич,
Жигулі, Волга, Чайка, КамАЗ, виробництвао
СРСР, в коробках та без, пусті коробки від моделей та на з/ч. Тел.0-67-535-45-80.
• Олово-припій, графіт, сплави.
Тел.0-98-385-90-50.
• Подушки, перину, б/в. Тел.0-68-070-87-98
Олександр.
• Посуд металевий: каструлі, казани, сковорідки, лопатки, шумівки, та інше сучасний та часів
СРСР. Тел.0-67-742-83-95.
• Самовар електричний на вугіллі.
Тел.0-67-742-83-95.

Робота

• Автокранівнику, з досвідом ремонту трансп.
засобів, житло надається, з/п своєчасно від
13000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Адміністратору у студію танцю та фітнесу,
терміново, приємн. зовнішності, без шкідл. звичок, знання ПК, уміння працювати у соцмережах, граф. з 8.30 до 20.00, змін. через тиждень,
з/п ставка +%. Тел. 098-814-07-01
• Бульдозеристу з досвідом ремонту трансп.
засобів, житло надається, з/п своєчасно від
15000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Вантажнику в макаронний цех. Тел.0-97-52589-59, 0-96-330-31-30.
• Водiєві кат. С, Е, житло надається, з/п вчасно.
від 13000грн. Тел. 0-68-240-95-81.

• Водiєві кат. С, житло надається, з/п вчасно від
13000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Водієві кат. Е, авто MAN, зцепка, зерновоз, досвід, без шкідливих звичок.
Тел.0-67-532-87-80.
• Водієві кат. Е, з дозволом перевезення небезпечних вантажів, офіц. працевлаштув., на
тривалий термін. Тел.0-98-260-33-77.
• Водієві кат. Е. Тел.0-67-731-31-67
• 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
• Жіночому майстрові, чоловічому, майстро-

ві-універсалу, та майстрові манікюру в перукарню «Ника», вул. Київська, 58. Тел.0-97-572-6880, 0-67-161-88-33.
• Зварювальнику, слюсарю-зварювальнику,
житло надається, з/п своєчасно від 13000грн.
Тел. 0-68-240-95-81.
• Інженеру-будівельнику (виконробу), з/п висока. Тел. 0-68-240-95-81.
• Кухареві, 8 годиний робочий день, українська
кухня. Тел.0-97-552-73-02.
• Лаборанту будівельно-випробувальної лабораторії. Тел. 0-68-240-95-81.
• Машиністу фронтального навантажувача, з досв. ремонту трансп. засобів, житло нажається, з/п вчасно від 15000грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Медсестрі в стомат. кабінет, яка мешкає на
Раківці. Тел.0-67-772-88-80.
• Менеджеру логістики, менеджеру з продажу,
з/п висока. Тел. 0-68-240-95-81.
• Оператору розчинного вузла, житло надається, з/п висока. Тел. 0-68-240-95-81.
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд, проживання за рахунок фірми, з/п 280-500 грн/
за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. №4.
Тел.0-96-659-56-89, 095-427-70-98
• Охоронцю, графік доба/три, з/п 500 грн/доба.
Тел. 0-68-240-95-81.
• Охоронцю, нічна зміна – з 17.00 до 08:00, з/п
250 грн/зміна. Тел. 0-68-240-95-81.

• Педагогу-вихователю у приватний садок,
повний робочий тиждень, можливо з мінімальним досвідом, любов до дітей, відповідальність
за дітей, креативність у завданнях, спортивність, охайність, на пост. основі, з/п від 6500грн.
Тел.0-67-507-87-70.
• Перукарям, чоловічим, жіночим майстрам.
Тел.0-98-971-83-34, 0-98-475-22-11.
• Помічниці (самотній) по догляду та допомозі
в побуті чоловіку в інвалідному візку (вранці
пересісти у візок, ввечері пересісти у ліжко), на
протязі дня він самостійний, приготування їжі,
допомога в гігієнічних процедурах, будинок в
передмісті, безкошт. проживання та харчув., з/п
5000грн(оговороюється). Тел.0-97-759-33-82.
• Помічниці по дому, для жінки-інваліда, змінний графік, неповний робочий день, оплата
щоденно, бажано місце прожив. в центрі м.
Кременчука. Тел.0-93-166-95-13.
• Прибиральниці офісних приміщень.
Тел.0-67-535-34-77.
• Прибиральниці. Тел. 0-68-240-95-81.
• Промоутерам від 18 років - робота в Кременчуці та районі, неповний робочий день - ставка
+ %. Тел.096-099-46-52, 050-054-05-95.
• Різноробочому, бажано з сільської місцевості, без шкідл. звичок, можливо з проживанням. Тел. 068-304-72-72

• Різноробочому, житло надається, з/п своєчасно від 12000грн/мес. Тел. 0-68-240-95-81.
• Робітнику з виготов. тротуар. плитки, житло
надається, з/п своєчасно від 12000 грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Робочому на шиномонтаж, з д/р. Тел.0-67717-18-27, 0-95-787-68-74.
• Слюсару-ремонтнику з автотранспорту на
ТОВ «Шкір-агро». Тел.0-67-977-78-66.
• Сторожу, графік доба-троє.
Тел.0-67-535-34-77.
• Токарю-фрезерувальнику, житло надається,
з/п висока. Тел. 0-68-240-95-81.
• Трактористу на трактор МТЗ-892 з досвідом
ремонту трансп. засобів, житло надається, з/п
від 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.
• Учню по нарощуванню нігтів. Тел.0-96-05269-86, 0-68-458-07-64.
• Швачкам з ремонту одягу. Тел.0-98-475-2211, 0-98-971-83-34.
• Швачкам на оверлок та розпошив, на швейне
пiдприемство в м. Горiшi Плавнi, на постiйну
роботу, доставка транспортом пiдприемства.
Тел.0-98-153-28-57.
• Штукатуру, житло надається безкоштовно.
Тел. 0-68-240-95-81.

Шукаю роботу
• Двірника в будинках ОСББ, прибиральника
в під’їздах. Чоловік без шкідливих звичок, без
судимості, з в/о, можливо неповний тиждень.
Тел.0-66-788-05-18.
• Двірника. Чоловік.Тел.0-98-951-62-15.
• Доглядальниці, д/р 8 років. Жінка 65 років. Телефонувати впродовж дня.
Тел.0-97-917-15-30.
• Няні, хатньої робітниці, доглядальниці, інтим
не пропонувати. Тел.0-63-149-82-59.

Стіл знахідок
• Втрачене посвідчення багатодітної сім’ї на
ім’я Яворської Аліни Андріївни видане 30 травня
2017 р. вважати недійсним.
• Втрачене свідоцтво про базову середню загальну освіту з додатком серія ТА № 22066414
видане Чечелевською середньою загально-освітньою школою I-II ступеня Кременчуцького
району Полтавської області від 20.06.2003 р.

на ім’я Чурсіна Володимира Юрійовича вважати
недійсним.
• Втрачений атестат про повну середню освіту
серія С № 389324 виданий 17 червня 1989 року
загально-освітньою школою № 26 м. Кременчука на ім’я Філіпчук Марина Валентинівна вважати недійсним.
• Втрачений диплом про вищу освіту за спе-

ціальністю «Облік та аудит» виданий у 2003
році Кременчуцьким державним політехнічним
університетом на ім’я Сивокінь Тетяни Іванівни
вважати недійсним.
• Втрачений диплом та додаток до диплому на
ім’я Панасенко Олександр Вікторович, виданий
Кременчуцьким державним політехнічним університетом 2006 р. вважати недійсним.
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Послуги
Ремонт побутової техніки з гарантією:
комп'ютери, телевізори, супутнікове ТБ,
монітори, мікрохвильові печі, пилососи,
пральні, посудомийні машини і ін. т. 098290-86-89, 095-561-90-07

Послуги сантехніка
будь-якої складності.
25 років досвіду.
Т. 098-061-06-23
Ремонт газових
котлів, колонок, плит
всіх моделей.
Т. 068-460-98-58

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

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

Буріння свердловин,
можливо в приміщенні.
Ремонт насосів. Гарантія.
Т. 068-228-82-38

Скважини. Ремонт
насосних станцій.
Промивання, чищення.
т. 097-832-04-20

Покіс трави від 50 грн за сотку.
Професійний покіс бур’янів, очерету.
Будь-яка форма оплати. Дзвоніть
саме зараз для безкоштовного
прорахунку ціни! т. 097-234-04-04

Автономне опалення, водопровід, заміна
батарей, установка лічильників, бойлерів,
сантех.приладів, чищення каналізації,
стояків, лежаків, пробивка свердловин,
установка, ремонт насосних станцій,
зварювальні роботи (нержавіюча сталь).
Т. 097-392-01-07, 095-383-83-59

Ремонт холодильників
та морозильних камер
всіх видів на дому, з
гарантією. т. 096-03345-92, 068-590-41-29

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

Натяжні стелі. Глянець, матові, сатинові.
Т. 097-343-29-62

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

Ремонт холодильників на
дому. Гарантія. Пенсіонерам
знижки. Т. 097-241-06-25,
095-850-61-80

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

Сантехнік. Аварійний виклик майстра.
Опалення, водопровід, каналізація.
Будь-які сантехнічні та газозварювальні
роботи в квартирах і приватних будинках.
Досвід роботи більше 20 років. т. 097222-67-51

• Ремонт пральних машин-автоматів вдома у
клієнта (стаж 27 років), швидко, якісно, гарантія. Тел.0-67-703-96-84, 099-023-48-62, з 8: 00
до 20: 00 без вихідних.
• Буріння (можливо в закритому приміщенні),
а також глибинні свердловини, встановлення
та ремонт усіх видів насосів, монтаж, швидко,
якісно, гарантія, обслуговування. Тел.0-97-49136-96 Анатолій
• Буріння свердловин (можливо в приміщенні),
підведення води у будинок, розводка по будинку, сантехніка, земельні роботи, установка усіх
видів насосів і ремонт, швидко, якісно. Тел.067-875-30-01 Олексій
• Буріння свердловин (можливо в приміщенні), установка ручних, ел. насосів, станцій,
підведення води в будинок, розводка по будинку, каналізація, земельні роботи, досвід
роботи, швидко, якісно. Тел. 0-97-270-20-85,
0-50-156-22-82.
• Вивезення будівельного сміття. Тел.0-96-35515-65, 0-50-694-30-20.
• 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. 0-98-00451-76, 093-283-62-00 у будь-який час доби

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

комплексний ремонт. Тел.0-67-368-75-60,
0-50-266-69-33.
• Бригада мулярів (рос. мова - каменщиков)
виконає будь-якої складності кладку з будь-якого матеріалу будинків, парканів, гаражів, та
іншого. Тел.0-68-922-90-90.

• Майстер на годину. Роботи з електрозварювань, складання меблів, установка дверних замків, сантехніка, чищення каналізації, різання скла, демонтаж стін, карнизів,
електрика, установка світильників, розеток.
Тел.0-97-552-83-47.
• Послуги з роботи на дачній ділянці: прополка,
покіс, згрібання, прибирання та інше, недорого
Тел.0-67-919-28-14.
• Послуги токаря, токарні роботи.
Тел.0-68-153-01-71.

• Ремонт телевізорів, моніторів, супутникових
антен, тюнерів, НВЧ-печей (мікрохвильових
печей) на дому, розводка ТБ кабелів, монтаж
телевізорів на стіну. Тел.0-67-744-90-34.
• 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
• Установка Windows XP, 7, 8.1, 10 та програмного забезпечення, лікування та видалення вірусів, реклами, діагностика ноутбуків і ПК, виїзд
на дом. Тел.0-95-833-78-08, 0-97-237-32-37.
• Установка, настройка, підключення антен та
тюнерів Т-2. Тел.0-97-232-01-44.

Репетиторство
• Досвідчений репетитор надасть послуги з вивчення англійської та німецької мови.
Тел.0-67-782-76-27.

АВТОПОСЛУГИ
• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення доставки,
квартирні переїзди, по Кременчуку, Україні,
довж. 4,2м, вис. 2,20м, шир. 2,10м, 20куб.м, обладнана для перевезення меблів, піаніно, будматеріалів, послуги професійних вантажників.
Тел.096-330-10-10
• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентований,
вантажні перевезення по місту, Україні.
Тел.0-98-989-10-34.

продам

куплю

обміняю

Спецтехніка
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
• 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.0-50308-82-82, 0-98-559-32-60.
• Екскаватор JSB-4, котловани, траншеї, знос
будинків, планування ділянок, вивезення сміття
2 КамАЗа (самоскиди). Тел.0-67-902-17-55,
0-66-517-05-14.
• Послуги автокрана 20т на базі КрАЗа.
Тел.0-68-153-01-71
• Послуги бульдозера. Тел.0-68-153-01-71.
• Послуги маніпулятора 16т.
Тел.0-68-153-01-71
• Послуги міні екскаватора, земельні роботи.
Тел.0-98-989-10-34.

БУДІВНИЦТВО,
РЕМОНТ
• Алмазне свердління, діаметр від 32 до 252
мм, відбійний молоток. Тел.0-97-180-28-20.
• Арки, армстронг, гіпсокартон, пластик, МДФ,
штукатурка, шпаклівка, укоси, шпалери, багет, стягування підлоги, плитка, перенесення
розеток, вимикачів, настил лінолеуму, ламінату, плинтус, сантехніка, установка дверей,

• Виготівка стін, стель, укосів, штукатурка,
армування, фарбування, багети, стеклохолст,
фасадні роботи, можливий виїзд в межах 50
км. Тел.0-67-774-64-56.
• 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.
• Виклик майстра: водопровід, каналізація,
опалювання, зварювальні роботи, батареї,
ванни, кабіни, стояки, лічильники, унітази,
умивальники, та інші роботи, виїзд за місто.
Тел.0-98-898-58-16.
• Внутрішні роботи: укоси, стіни, поклейка шпалер, багет, фарбування. Тел.0-97-778-79-93.
• Водопровід, водовідвід, опалення, заміна,
монтаж, сантехприлади, лічильники, поліпропілен, металопластик. Тел. 0-67-191-82-88.
• Електромонтажні роботи в квартирах, будинках, нова проводка, ремонт, установка щитів,
автоматів УЗО, перенос розеток, вимикачів,
установка світильників, люстр, заземлення, штроби, доставка матеріалів, та інше.
Тел.0-98-272-52-72.
• Комплексний ремонт: гіпсокартон, пластик, плитка, шпаклівка, укоси, сантехніка,
зварювальні роботи, демонтаж, інші роботи.
Тел.0-96-675-08-02.
• Комплексний ремонт: штукатурка, стягування
підлоги, облицювання стін та підлоги плиткою,
електромонтажні роботи. Тел.0-97-955-77-96.
• Облицювання будь-якими видами плитки,
стягування підлоги, штукатурка, шпаклів-

ка, всі види бетонних робіт, пороги, укоси.
Тел.0-97-400-02-17.
• Оздоблювальні роботи: г/к будь-якої складності, укоси, шпаклівка, шпалери, покриття для
підлоги, установка дверей. Тел.0-95-195-45-31.
• Плитка, штукатурка, шпаклівка, та інші будівельні роботи, якісно.Тел.0-97-309-04-57
Андрій
• Поклейка будь-яких видів шпалер, підготовчі
роботи, фарбування, багет. Тел.0-67-195-44-69.
• 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 усіх видів: металочерепиця, профнастил, шифер, бітумна черепиця,
монтаж водосточної системи, підшив, утеплення будинків та даху, доставка матеріалів, гарантія, якість, недорого. Тел.0-67-600-60-10.
• Покрівельні роботи: балкони, лоджії, прибудови, гаражі, квартири, магазини, будинки. 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: євроруберойд, шифер, черепиця, профлист, промислова топінгова підлога, утеплення фасадів,
монтаж пластика, зварювальні роботи, ремонт, фарбування шиферних дахів, огорож,
гаражів, доставка матеріалу, якість, гарантія.
Тел.0-98-989-10-34.
• Сантехроботи: установка бойлерів, водопровід, каналізація, опалення, ванні кімнати в приватному секторі під ключ, будь-які
установки, допомога в закупівлі матеріалів.
Тел.0-95-195-45-31.
• Утеплення будинків, гаражів, госп. будівель,
фарбування будинків, утеплення газових труб,
виїзд за місто, ліси в наявності, гарантія, якість.
Тел.0-97-222-41-47.
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