
Нерухомість

ЗДАМ У НАЙМ

• Будинок в с.Бурти, газ, світло, вода, 
сарай, погріб, сад, на трив. термін. 
Тел.0-97-841-83-81.

Крюків-Раківка

• 1-кімн. кв., 5/5 пов., на дальній Раківці, 
частково мебльована, на тривалий термін. 
Тел.0-98-089-03-10.
• М/с на Раківці, на трив. термін, з мебля-
ми, холод., ТВ, вода в кімнаті + гар. вода. 
Тел.0-97-399-03-81.
• М/с, Раківка, на довг. строк, кухня, санвузол, 
пральна машина. Тел.0-97-899-59-08.

Молодіжний

• 1-кімн. кв. (гостинка), 6/9 пов., зуп.Техучи-
лище, капіт.ремонт (ніхто не жив), частково 
мебльована кухня, пральна машина, інтернет 
проведений (в оплату не входить), на трив.
термін, 6500грн/міс. (комун.послуги включе-
ні), опл. за 3міс. вперед+ сума гарант. за 3міс. 
з поверненням при виселенні, є фото кварти-
ри. Тел.0-98-041-64-14.
• М/с на Аврорі, 18 кв.м, 3 поверх, на трив. 
термін, поряд школа, маг., 2000 грн/міс. 
Тел.0-98-637-37-59.
• М/с на Молодіжному, 18 кв.м, шафа, ліж-
ко, стіл, на тривалий термін, оплата поміс. 
Тел.0-67-973-91-05.

Нагірна частина

• 1 кімната в 3-кімнатній квартирі, р-н Троїць-
кого ринку, прожив. з господаркою, на трива-
лий термін, недорого. Тел.0-96-259-89-23.
• 2-кімн. кв., 6/9 пов., навпроти Автопарку, 
без ремонту, у житлов. стані, від господаря, на 
довгий термін, прохання ріелторам не турбу-
вати. Тел.0-99-200-45-15.
• 2-кімн. кв., зуп.Пугачова, част. меблі, 
холод., на трив. термін, 3000+ ком. посл. 
Тел.0-95-028-19-77
• Кімн. в 3-кімн. кв., вул.Миру, на тривалий 
термін, жін. 35-55років, проживання з госпо-
дарем, 3000грн/міс. Тел.0-67-191-82-88.
• Кімнату в будинку, з усіма зручностями, для 
однієї жінки, р-н водоканалу, на тривалий тер-
мін. Тел.0-67-198-94-41.

Центр

• 1 кімн. в 2-кімн. кв. для дівчини, підселення, 
проживання з господаркою, р-н центр. ринку, 
на тривалий термін. Тел.0-66-225-02-76.
• 1-кімн. кв., р-н центр.ринку, вул.Першотрав-
нева, ремонт, гарн.стан, мет. вх.дв., гар.вода, 

частково мебльов. або без меблів, вже вільна, 
на тривалий термін, опл. поміс., недорого. 
Тел.0-98-850-15-34.
• М/с в центрі, 18 кв.м, 3 поверх, частково 
мебльована, м/пласт. велике вікно, броньвані 
двері, для самотніх, без дітей та тварин, на 
тривалий термін. Тел.0-98-760-75-14.
• М/с в центрі, на тривалий термін, 2000 грн/
міс. Тел.0-96-212-64-53.

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв. у будь-якому р-ні. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 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.
• 1-кімн. кв. у будь-якому р-ні. 
Тел.0-67-141-39-42.
• Кімн., частину будинку, жінка пенсійного 
віку. Тел.0-68-228-83-19.
• Кімнату для чоловіка, проживання з госпо-
дарями, будь-який р-н крім Крюкова. Тел.0-
63-498-58-25, 096-844-34-58
• Кімнату окрему, для жінки 65 років (пра-
цюю), 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

4-кімнатні

• 4/9 пов. цегл. буд., смт Власівка, без ремон-
ту, можливо обмін. обмен. Тел.097-892-01-45

3-кімнатні

• 2/9 пов. цегл. будинку, зуп.Центр, 67 кв.м, 
кiмнати та с/в роздiльно, 2 балкони, лiчiль-
ники води, звичайний житловий стан, 33777. 
Тел. 067-530-76-20
• 3/5 пов., Аврора, 62 кв.м, кімн. розд., 17000. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 4/5 пов. цегл. буд., центр, вул. Перемоги, 58 
кв.м, кухня-студіо, кімн. суміжно-розд., с/в 
спільн., ремонт, меблі, побутова техніка, бал-
кон. Тел.0-67-747-18-45, 0-67-729-59-82.
• 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

• 2-кімн. квартира, Глобинська громада, в 20 
км від Кременчука, з усіма зручностями, сад, 
город, сарай, літня кухня. Тел.0-95-463-93-44.
• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 кв.м, кiмна-
ти роздiльно, лiчiльники на все, газова колон-

ка, балкон, пiд ремонт, поруч сквер Понома-
ренка, 21333. Тел. 067-530-76-20
• 2/5 пов., Молодіжний, 50 кв.м,, два бал-
кони, звичайний житловий стан, 20000. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупинка Аптека, і 
житл. стані, 25000. Тел.0-96-256-70-91.
• 3/5 пов. цегл. буд., р-н Молодіжний, 43,5 
кв.м, кімнати окремі з меблями, вікна, двері 
з натурального дерева, в гарн. стані, 21000* 
.Тел.0-67-706-79-86 Микола Миколайович
• 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, 23333. Тел. 
067-530-76-20
• 9/9 пов., Молодіжний, 54 кв.м, гарний та 
якісний ремонт, 29000. Тел.0-67-141-39-42.

1-кімнатні

• 2/5 пов. цегл. буд., 3 Занасип, 38 кв.м, кух-
ня 7 кв., кімн. 21 кв.м. Тел.0-68-965-67-57, 
0-98-115-19-11.
• 2/5 пов., Молодiжний, р-н школи 31 школи, 
30,2 кв.м, 420000* грн. Тел. 050-192-64-51
• 2/9 пов. цегл. буд., на Г.України, житловий 
стан. Тел.0-68-930-47-30.
• 3/9 пов., Молодіжний, 36 кв.м, звичайний 
житловий стан,14500. Тел.0-67-141-39-42.
• 3 пов., на Пугачова, 32 кв.м, без ремонту, лі-
чильники, кондиціонер. Тел.0-68-930-47-30.
• 3/9 пов., нагірна частина, р-н пер. Г.Бреста, 
зупинка «Гурман». Тел.0-96-021-43-76.
• М/с, 2/5 пов., Ракiвка, зуп.Розвилка, 18 кв.м, 
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, ма-
газин та зупинка бiля будинку, 4000. Тел. 
067-530-76-20.
• В 15 км від Кременчука, будинок 65 
кв.м, газове опалення, гараж, 25 сот. го-
роду, 170000* грн. Тел.0-97-375-49-02, 
0-97-532-02-64.
• В 40 км від міста, будинок цегл., газ, пічне 
опалення, госп. будівлі, сарай, літня кухня, 
гараж, баня, погріб, заготовлені дрова, 40 
сот., 55000 грн. Тел.0-98-760-75-14.
• Глобине м., садиба в центрі, поряд магазин, 
аптека, суд, торг. Тел. 050-274-46-41.
• Глобине м., садиба, р-н поліції, поряд ап-
тека, магазин, газ, водогін, старенькі меблі, 
літня кухня, 10000*. Тел. 050-274-46-41
• Градизьк смт, будинок 2 пов., 10х12м, га-
раж, госп. будівлі, 30 сот. приват. Тел.0-97-
779-28-53, 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
• К.Потоки, будинок 48 кв.м, газ + пічне 
опалення, мансарда, сарай, 2 льохи 0,23 га, 
5000. Тел.0-97-400-11-68.
• 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 во-
дою, 8сот.приват., 31888. Тел. 067-530-76-20
• Крюків, 1/2 будинка р-н Кіровоградської, 
4-кімн., котел на твердоопал., та на газ, са-
рай, 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 40 кв.м, 10 сот., звичайний 
житловий стан, 6500. Тел.0-67-141-39-42.
• Крюків, будинок цегл. 52кв.м, 3 кімн., газ, 
вода в будинку, світло, л/кухня, гараж вели-
кий, 0,06га, свердловина на подвір’ї, госп. 
будівлі, докум. готові. Тел.0-98-222-62-13.
• Мала Кохнівка с., елитний будинок 
280кв.м, готовий до проживання, ре-
монт, меблі, ставок з рибою Коі, кіно-
театр, басейн, трен.зала, більярдна, 
22сот., 4кімн., гараж на 2 авто, 150000. 
Тел.0-97-343-77-77.

• 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., заго-
роджено новим парканом, пiд чистове оздо-
блення, 34999. 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, бу-
динок, госп. будівлі, білянка понад 25 сот., 
6000. Тел.0-97-018-66-59, 0-97-018-66-58.
• Павлівка с., Олександрійський р-н, будинок 
119кв.м, всі зручності, утеплений, м/пласт. 
вікна, два котли газ-дрова, ремонт, натяж. 
стелі, гараж 3-шт., тимчасові будівлі 2-шт., 
сарай, вхідний погріб, нова будівля цегл. 
Тел.0-96-788-65-34.
• Писарщина с., будинок гараж з льохом, 
веранда, пічне опалення, мет.будка 2х3м, 
сарай, колонка, бадья ємність під воду, сад. 
Тел.0-67-813-79-52, 0-66-620-28-98.
• Писарщина с., будинок цеглян., гараж, 
в гаражі погріб, пічне опалення, веранда, 
метал.будка для дров 2х3м, сарай, колонка, 
бадья для води, туалет у дворі, сад, приват. 
Тел.0-67-813-79-52.
• Погреби с., будинок зі зручностями, 5 кім-
нат, 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, по-
гріб, колодязь, 15 сот. Тел.0-97-273-01-29.
• Попівка с., Кіровоградська обл., будинок, 
гараж, сарай, сад, колодязь, 45 сот., в 35 км 
від Кременчука, 3900, можлива розстрочка. 
Тел.0-67-706-79-86 Микола Миколайович
• Ревівка, 1/2 будинку, 50 кв.м, 4 сот., 
газ, вода в будинку, окремий вхід, 12500. 
Тел.0-67-141-39-42.
• Терешківка с., будинок під знос, сарай, ко-
лодязь, сад, в 6 км від Кременчука, р-н Мо-
лодіжний, 4900, можлива розстрочка. Тел.0-
67-706-79-86 Микола Миколайович
• Успенка с., 18км від міста, в центрі, буди-
нок 91кв.м, газофіков., обкладений цеглою, 
декілька кімн., ванна, туалет, бойлер, піч, 
груба, гараж, погріб, колодязь, госп. будівлі, 
25сот.приват. Тел.0-97-466-56-61.
• Успенка с., будинок з усіма зручностями + 
діюча міні-коптильня з усім устаткуванням, 
2,5 га, 24000. Тел. 096-155-17-28.
• Центр, в одному дворі півбудинку 50кв.м, 
3кімнати + будинок 50кв.м, євроремонт, 
всі зручності, бетон. гараж, погріб плит-
ка, 50000, або обмін з вашою доплатою. 
Тел.0-97-195-19-58.

Дачі, земельні ділянки

• 2 Занасип, вул. Суворова, 23А, зем. ді-
лянка 7,2 сот. приват. під будівництво, по-
ряд комун., магазини, зупинка транспорту. 
Тел.0-67-530-94-60.

• Бузкова вул., зем. ділянка 8,5 сот. приват., 
під житлове будівництво, р-н колишнього 
маркету «Простор». Тел.0-67-530-94-60.

• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот., газ, вода, 
світло, пакет докум., пров. Ягідний, В.Кохнівка 
с., зем. ділянка 8,16 сот. приват., вул. Комінтер-
на. 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.0-
98-613-56-89 Світлана
• 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.
• Кременчуцький р-н, дача 4 сот. приват., бу-
динок 2-пов., цегляний, річка поряд, 5 хвилин. 
Тел.0-98-094-10-75.
• 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, коло-
дязь, свердловина. Тел.0-96-832-86-40.
• Ламане с., кооп. Мрія, будинок 5х6 м, центр. 
полив, фрукт. дерева, виноград. Тел.0-67-281-
58-61 Ірина.
• Маламівка с., дача 6 сот. приват., свердлови-
на, душ, туал., літній дерев. будиночок, 2 кімн., 
поряд сосн. ліс, озеро, автоб., залізничне спо-
лучення. Тел.0-67-360-49-36 Viber (телефону-
вати, та писати)

• Мрія кооп., р-н с. Ламане та Манжелія, дача 
6 сот., будинок 2 пов., з балконом, гараж, 
госп. будівлі, теплиця, сад, доглянута, ц/по-
лив, поряд р. Псел. Тел.0-68-094-85-80.

• Недогарки с., зем. ділянка 40 сот. під забудо-
ву. Тел.0-95-787-68-74, 0-67-717-18-27.
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват., пакет 
докум., пров. Л.Дніпрова, р-н АЗС, котеджне 
містечко. Тел.0-68-250-25-00.
• Ревівка р-н, зем. ділянка 5 сот. під будівниц-
тво, гараж. Тел.0-98-094-10-75.
• Розквіт кооп. (Расцвет) р-н Кохнів-
ка, дача, будинок 2-пов., полив централіз. 
Тел.0-96-994-63-12.
• Чередники р-н, зем. ділянка 4,3 сот. під 
забудову, поряд річка, пакет документів. 
Тел.0-67-197-75-86.
• Чикалівка с., дачна ділянка 6 сот., металева 
будка 1,5х2м, світло- лічильник, колонка, мо-
тор, свердловина, плодові дерева, поряд озеро, 
неприват., 4000 грн. Тел.0-96-550-58-53.

КУПЛЮ

• 1-2-кімн. кв. в будь-якому р-ні, та будь-яко-
му стані, можливо неприват., з боргом. Тел. 
098-696-18-23
• 1-2-кiмн.кв., можливо без ремонту, з боргами, 
арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без ремонту, в 
будь-якому станi, з боргом, термiново, дорого. 
Тел. 096-424-91-96
• 1-кімн. кв. у будь-якому р-ні, терміново. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 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

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

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 офісне приміщення 
 17-28 кв. м (офісний центр  
«Каскад», вул. Вадима Пугачова, 6): 
ремонт, кондиціонер, інтернет, ціло-
добова охорона, парковка.
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

Здам в оренду складське 
приміщення 60 кв.м. 
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

Оренда приміщення, 45 
кв.м., недорого, можливість 
подальшого викупу, вода, 
каналізація, світло. т. 096-399-
85-88 з 9.00 до 18.00 Леонід 
Борисович
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Здам в оренду приміщення
20 кв.м для ремонту одягу (під 
швачну майстерню). Насижене 
місце з клієнтами. Недорога 
оренда. Т. 096-111-85-79

Оренда промислово-складсько-
го приміщення, охорона, закри-
та територія, відеонагляд,
300 кв.м, Раківка, Кременчук.
Т. 067-532-87-80

Здається приміщення в 
оренду,  р-н центрального  
ринку площею 20 кв.м, під 
офіс, перукарню і т.п.
Т. 098-475-22-11
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• 2-кімн. кв. у будь-якому р-ні. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 3-4-кімн. кв., будь-який район, у будь-яко-
му стані, з боргом, терміново, дорого. Тел. 
098-696-18-23
• Будинок в місті, в будь-кому р-ні, зі 
зручностями та без, для сім’ї, дорого. 
Тел.098-696-18-23

• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, Чечелево, 
Садки, можливо без газу та свiтла, з боргами, 
арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• Гостинку, без ремонту, в будь-якому р-ні, 
та будь-якому стані, для сем’ї, дорого. Тел. 
096-424-91-96
• Дачу, р-н Кривуші, Самусіївка, можливо в 
розстрочку, недорого. Тел.0-67-531-11-20.

• 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
• Частину будинка в місті Кременчуці, мож-
ливо без ремонту, в будь-якому стані, дорого. 
Тел.098-696-18-23

МІНЯЮ

• Будинок = 1-2-кімн. кв., з ремонтом, р-н 
автопарк, водоканал. Пісчане с., будинок 
56кв.м, з усіма зручностями, газ, вода, ко-
лонка, санвузол, сарай, л/кухня, баня, 15 сот. 
Тел.0-97-445-02-16.

• 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.

Авто-мототехніка

• Daewoo Lanos ЗАЗ, 2009 р/в, дв. 1,5 газ-
-бензин, гідропідсил., склопід’ємн., 96 тис. 
км, зимова та літня гума, в гарному стані. 
Тел.0-96-265-47-20.
• 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.
• ВАЗ-21011, 1986 р/в, на ходу, колір червоний, 
один власник, 20000 грн. Тел.0-98-760-75-14.
• ВАЗ-2106, 2001 р/в, газ-бензин, гаражне збе-
рігання, один власник, вкладень не потрібно. 
Тел.0-68-501-03-24.

• 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.
• Електроскутер Титан-3000, вантаж-пас. 275 
кг, швидкість 55 км, електродвигун 3 Квт, без 
акумулетов. Тел.0-68-921-46-33

Запчастини

• КрАЗ: домкрат, шланг підкачки, тоно-
метр, шприц плуж., дзеркала, фари про-
титуман. (круглі, квадратні), переноска. 
Тел.0-96-993-19-59.

Гаражі

• Гараж в кооперативі Автолюбитель-9, 2 по-
верх, 6х4 м, сухий, заїзд до кооперативу з вул.
Миру та Бреста, 7000. Тел.0-98-536-25-85.
• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., обладна-
ний, підвал, дахперекрытий евроруберойдом 
у 2018 році, або обмін +допл. на аналогыч-
ний в кооп. Київський-1, Хорольский, р-н пер. 
Г.Бресту.Тел.068-094-85-80

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж в р-ні колишніх артскладів, кін-
цева маршруту № 9, на тривалий термін. 
Тел.0-67-535-03-11.

КУПЛЮ

• Авто-мототехніку періоду СРСР, та-
кож 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 кооперативі Автолюбитель КрАЗ, 
або поряд по вул. Вадима Пугачова, недорого. 
Тел.0-67-468-04-65,
• Гараж у будь-якому кооперативі мі-
ста, розгляну будь-які варіанти, недорого. 
Тел.0-98-536-25-85
• Гуму до с/г техніки. Тел.0-97-300-74-59.
• Старі авто: Москвич, ВАЗ (Жигулі) у 
будь-якому стані. Тел.0-93-302-86-54.
• Ступиці, диски коліс до ПРТ-10, ПТС-6, доро-
го. Тел.0-97-300-74-59.

Меблі, килими
• Модернізація, перетяжка м’яких меблів, 
повний ремонт, усунення скрипу, лакування 
стільців, хімчистка м’яких меблів, гігієнічно 
чистий матеріал (вателін), гарантія, якість, ката-
лог 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.
• 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 перетягуван-
ня. Тел. 050-305-72-41
• Диван-малютка, після ремонту, новий, ткани-
на, переклеєний. Тел. 050-308-82-98

• Килим 2х1,50м, колір бежевий, відмінний 
стан. Тел.0-67-919-27-05.
• Крісло-ліжко в гарн. стані, після перетягуван-
ня. Тел. 050-308-82-98
• Сервант. Тел.0-97-472-25-60.
• Стіл дерев’яний, обідній, р-р 1,40х0,70м, кріс-
ла на дачу. Тел.0-96-313-09-75.

Техніка для дому

• Електросоковитискач СВ-1 з автоматич. вида-
ленням вижимів, нова. Тел.0-97-626-33-12.
• Запчастини до газових плит та колонок. 
Тел.0-67-152-42-66.
• Кондиціонер Gree GWH07AAB-K3DNA5A/I 
Bora DC Inverter 7 на 20 кв.м, сплит-система, 
холод., гріє, сушить, вентилірує, провітрює, 
д/у, працює від -15град до +43град, самоочищ., 

електростатичний фільтр, Cold plazma максим. 
довжина магістралі 15 м. Тел. 067-739-23-07
• Пральна машина Пшениця, до 1 т. 
Тел.0-98-178-84-28.

• Супутникове ТБ, тюнер Tiger новий, в упаков-
ці + 2 тарілки, кабель. Тел.0-67-919-27-05.
• Холодильник Smart, б/в 2 роки. 
Тел.0-67-152-42-66.

• Холодильник Snaige 2-камер., в гарному ста-
ні. Тел.0-98-088-61-14.
• Холодильник Дніпро б/в, старого зразку, са-
мовивіз, 400грн. Тел.0-97-841-83-81.
• Холодильник Дніпро-2МС, в гарн. роб. стані. 
Тел.0-96-183-83-18.
• Холодильник Донбасс-10, робочий стан. 
Тел.0-68-965-67-57, 0-50-214-67-11.
• Холодильник Мінск-Атлант 2-камер., в гарн. 
роб. стані. Тел.0-67-929-03-87.

• Швейна машина Veritas-Rubina, Німеччина, 
нова, зі столом та тумбою, електропривід, колір 
коричневий, 3800грн. Тел.0-66-788-05-18.

КУПЛЮ

• Аудиокасети нові (запечатані) Agfa, Basf, 
Sony, TDK, JVC, Maxell, Fuji, Akai, GoldStar та 
інші. Тел.0-67-535-45-80.
• Плати, радіодеталі, осцилограф, телевізори, 

магнітофони, радіотехніку. Тел.0-98-005-63-79, 
0-93-302-86-54.
• ТВ на з/ч, в будь-якому стані, можливо з роз-
битим екраном, недорого. Тел.0-98-683-74-15.
• Телевізор або монітор будь-який, можли-
во неробочий, разбитый екран, післе грози. 
Тел.0-67-260-76-18.
• Холодильник б/в, нероб., у будь-якому стані. 
Тел.0-96-827-18-69.

Будівельні матеріали, інструменти

• 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
• Блок гранвідсівний стіновий 20х20х40. 
Тел.0-96-563-73-86.
• Блок гранвідсівний шлакоблок 20х20х40, сер-
тифікований. Тел.0-68-153-01-71
• Блок гранвідсівний 19х19х39, блок пере-
стінковий 12х19х39. Тел.0-67-110-44-74, 
0-50-661-06-76.
• Бордюр дорожній сухопресований, тро-
туарний, сертифік., 100х30х15, 300х30х15. 
Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр тротуарний 100х18х8м, 50х18х8. 
Тел.0-68-153-01-71

• Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Бут калібрований. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• 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.
• Двері з коробкою, вхідні та міжкімнатні, об-
роблені пінотексом, 214х79, 201х62, недорого. 
Тел.0-68-534-81-87.
• Земля, чорнозем. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• 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 криш-
ка з люком, днище. Тел.0-96-563-73-86.
• 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 склян-
кою. 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
• Пісок в мішку, недорого. Тел.050-661-06-76, 
067-110-44-74
• Пісок гірський, річковий. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Пісок горний, річний митий; глина, від 10 т. 
Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Пісок сухий, просіяний, для піскоструму. 
Тел.0-68-153-01-71
• Пісок, глина, машиною, в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.

• Плитка вібропресована «старе місто», 
«цеглина», «венеція». Тел.0-96-563-73-86.
• 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 тротуарна, 30х30, 50х50, бордюр. 
Тел.0-67-110-44-74, 0-50-661-06-76.
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпи-
чик», «старый город», толщ. 6 см, сертифиц. 
Тел.0-68-153-01-71
• Труба металева, газоводопровідна, діам. 
33мм, 45мм, довж. 7м. Тел.0-97-822-26-15.
• 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
• Цемент М-400 - Кам’янець-Подільський, 

М-500 - Здолбунов, Югцемент в мішку 25 кг, 
недорого. Тел.050-661-06-76, 067-110-44-74
• 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. Тел.0-67-730-
16-96, 0-99-249-09-09.
• Щебінь 5/20, 20/40; гранвідсів, від 10 т. Тел. 
067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебінь в мішку, недорого. Тел.0-67-110-44-
74, 0-50-661-06-76.

Інструменти

• Двигуни електр. Тел.0-97-211-74-81.

КУПЛЮ

• Апарат зварювальний саморобний, ел.дви-
гун, тиски, зварювальні кабелі. Тел.0-98-005-
63-79, 0-93-302-86-54.
• Верстат свердлильний, б/в, можливо в нераб. 
стані, недорого. Тел.0-67-531-11-20.

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

Бетон і залізобетон. 
Доставка. Знижки. 
zzbv4.com
Т. 067-532-80-60

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

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

Установка кондиціонерів. 
Ремонт, обслуговування, 
очищення. Виклик безко-
штовно. т. 067-530-85-12

Кондиціонери.
Продаж, встановлен-
ня, ремонт будь-якої 
складності.
Т. 097-1-802-820
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Тварини
• Індичата БІГ-6, курчата бройлера КООБ-500, 
курчата м’ясо-яєчної породи, корм та ліки в на-
явності. Тел.0-98-391-02-18, 0-95-836-20-85.
• Козочка від породистої високоудойної кози 
вік 4 міс., Кременчуцький р-н. Тел. 098-311-63-
58, 068-436-42-07
• Кролики породи Бельгійський велетень, 

Полтавське срібло, Каліфорнійський, сам-
ці на паровку, сукрольні самки, кроленята. 
Тел.0-98-357-27-55.
• Курчата домашні, різного віку, м’ясо-яєчних 
порід Брама, Лівенські ситцеві. Кременчук, р-н 
Крюків. Тел.0-98-496-63-07.
• Свині дикі. Тел.0-68-153-01-71

КУПЛЮ

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

Різне

• 05.08.2022 року о 10 годині 00 хвилин від-
будеться погодження меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для будівництва і об-
слуговування житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд по вул. Миру, 143 в с. 
Кам’яні Потоки Кременчуцького району. Про-
понуємо суміжним власникам та землекорис-
тувачам бути присутніми та погодити межі 
земельної ділянки. З повагою інженер-земле-
впорядник Риженко І.В. Тел. 097-572-45-13

• Надам допомогу літній самотній людині, 
яка потребує за права на спадкування житла, 
акуратна, сумлінна, без шкідливих звичок. 
Тел.0-98-960-81-01.
• Надам міську прописку на будь-який термін в 
Автозаводському р-ні. Тел.0-97-333-26-33.
• 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, приго-

тування їжі, допомога в гігієнічних процеду-
рах, будинок в передмісті, безкошт. прожи-
вання та харчув., з/п 5000грн(оговороюється). 
Тел.0-97-759-33-82.

ПРОДАМ

• Банки 3л. Тел.0-96-955-38-83.
• Банки: 3л по 10грн; 2л по 8грн; 1,5л по 7грн; 
1л по 5грн; 0,5л по 3грн. Тел.0-68-779-09-77.
• Босоніжки розм. 40, білі, шкіряні, нові. 
Тел.0-67-152-42-66.
• Бутиль 10л, 3 шт., по 90грн. 
Тел.0-68-779-09-77.
• Бутиль 20л під вино, біле скло, 2 шт. 
Тел.0-97-555-23-32.
• 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 німецький, 4-швидкост., чолові-
чий, удосконал., престиж., 5500грн. Тел.0-97-
935-77-07, 0-50-813-87-78.

• Велосипед Україна, б/в, 1 чоловічий, 1 жіно-
чий, 1300грн. Тел.0-97-769-86-64.
• Велосипед Україна, чоловічий. 
Тел.0-96-187-93-38.
• Дрова твердих, м’яких порід пиляні, колоті, 
довж. 30 cм, 1 м, в мішках. Тел.0-97-180-28-20.
• Дрова тополя пилян. 30-40 см. Тел.0-67-730-
16-96, 0-99-249-09-09.
• Килим та килимові доріжки, б/в, в відмін. ста-
ні. Тел.0-97-027-55-10.
• Коляска дитяча, б/в, 4 колеса надувних, в 
норм. стані, 700грн. Тел.0-68-546-98-83.
• Кукурудза екструдована. Тел.0-68-153-01-71
• Машинка для консервування овочів, нова. 
Тел.0-97-211-74-81.
• Мед майський (акація) з власної пасіки, 230 
грн/літр. Тел.0-97-314-65-60.

• Милиця (рос. костыль) підлокітна. 
Тел.0-97-626-33-12.
• Перегній коровій, грибний, чорнозем, від 10т. 
Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Ходунки дорослі, дворівневі, складаються. 
Тел.0-96-954-71-37.
• Часник зимовий, постійно. 
Тел.0-97-370-48-27.

Торговельне обладнання

• Здам в оренду кіоск під послуги, або тогівлю, 
місце розташування Квт 278, поряд магазин 
«Хата ламінату». Тел.0-93-166-95-13.
• Здам в оренду ларьок площею 14 кв.м, по 
вул. Київській, 60. Тел.0-98-045-79-63.
• Продам Стол манікюрний, б/в мало. 
Тел.0-67-152-42-66.

КУПЛЮ

• Акордеон, баян, музичні інструменти. Тел.0-
98-005-63-79, 0-93-302-86-54.
• Антикваріат (альбом с марками, орден, ме-
даль, фототехніку, монети, годинники, статует-
ку), дорого. Тел.0-96-194-30-02.

• Антикваріат (бінокль, фотоапарат, ордени, 
медалі, монети, юбілейні монети СРСР та 
України, альбом з марками), дорого, для ко-
лекції. Тел.0-67-941-38-74.

• Годинники, медалі, значки, бурштинове та ко-
ралове намисто, статуетки, самовари, брошки, 
портсигари, зубні коронки, срібні ложки. Тел.0-
68-501-03-24, 0-93-302-86-54.
• Лист, труба, куточок метал., б/в, масло від-
працьоване. Тел.0-91-910-48-10

• Металобрухт чорний та кольоровий. 
Тел.0-96-056-82-02.

• Модельки автомобілів: Запорожець, Мо-
сквич, Жигулі, Волга, Чайка, КамАЗ, виробни-
цтвао СРСР, в коробках та без, пусті коробки 
від моделей та на з/ч. Тел.0-67-535-45-80.
• Мотор човновий радян. «Нептун», «Ветерок», 
«Салют», «Москва» и др., у будь-якому стані 
(роб/нероб.). Тел.0-97-234-39-77.

• Олово-припій, графіт, сплави. 
Тел.0-98-385-90-50.

• Перину, подушки. Тел.0-68-501-03-24.
• Роги оленя, лося, сайгака, бивні мамонта. 
Тел.0-98-005-63-79

Робота

• У зв’язку з розширенням маємо вільні ро-
бочі місця! Кондитерський завод: пакуваль-
ник, формувальник, комірник. Автомобільні 
заводи: оператори, механіки, комірники, 
налагоджувач. Велика імовірність відря-
дження за кордоном (Чехія). За детальною 
інформацією звертайтесь за телефоном 
+38-067-751-04-81.

• Автокранівнику, з досвідом ремонту трансп. 
засобів, житло надається, з/п своєчасно від 
13000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Автослюсареві з д/р ходової на автостанцію. 
Тел.0-67-530-33-76.
• Бульдозеристу з досвідом ремонту трансп. 
засобів, житло надається, з/п своєчасно від 
15000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Вантажнику в макаронний цех. Тел.0-97-525-
89-59, 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 зі своїм легковым авто, неповний 
робочий день (округа до 100 км), оплата 

щоденно (км + вихід). Тел.0-96-099-46-52, 
0-50-054-05-95.
• Водієві кат. Е, на авто DAF, порядному, з д/р 
закордонних відряджень, з/п від 35000 - 50000 
грн/міс.+ відрядж. (300грн.) Тел.0-67-868-48-
95, 0-50-409-82-20 Сергій
• Водієві кат. С, Е на авто MAN зерно-
воз, зчеплення, д/р, без шкідливих звичок. 
Тел.0-67-532-87-80.
• Водіям кат. С на самоскиди: Mercedes, MAN, 
КрАЗ, д/р від 1 року з/п відрядна, від 10000 грн/
міс., ЧП «ДВД-Транс», Єрестівський кар’єр, с. 
Дмитрівка. Тел.0-67-761-72-27, 0-67-535-52-36.
• Доглядальниці (компаньону, помічниці), са-
мотня жінка 45-50 років для допомоги в побуті 
чоловіку в інвалідному візку, вранці пересісти в 
коляску, ввечері - до ліжка, вдень він самостій-
ний, приготування іжі, допомога в гігієнічних 

процедурах, постійне проживання, будинок в 
передмісті, 5000-6000грн. Тел. 097-759-33-82
• Жіночому майстрові, чоловічому, майстро-
ві-універсалу, та майстрові манікюру в перукар-
ню «Ника», вул. Київська, 58. Тел.0-97-572-68-
80, 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 висо-
ка. Тел. 0-68-240-95-81.
• Кухареві, пекарю, 8-годинний робочий день. 
Тел.0-97-552-73-02.
• Лаборанту будівельно-випробувальної лабо-
раторії. Тел. 0-68-240-95-81.
• Майстрові-перукареві. Тел.0-98-971-83-34.
• Машиністу фронтального навантажува-
ча, з досв. ремонту трансп. засобів, жит-

ло нажається, з/п вчасно від 15000грн. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Менеджеру з підбору та продажу автоза-

пчастин, бажано з д/р, активним, мотивова-
ним, з бажанням працювати та заробляти. 
Тел.0-63-076-96-68.
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Створюється база знайомств. 
Хто хоче знайти свою поло-
винку - звертайтесь. Ми буде-
мо раді допомогти. т. 096-83-
82-682 з 9.00 до 18.00

Продам ларі морозильні 
200 л, 300 л, 350 л, б/в,
у відмінному стані. 
Т. 098-660-76-56,
067-535-04-05

Візьму в оренду об-
ладнання для перу-
карні.
Т. 098-971-83-34,
098-475-22-11

В магазин «Авоська» 
потрібен працівник тор-
гівельного залу. Графік 
9-18.00. З/п 12000 грн.
Т. 067-747-06-98

Продам сіно, солому, яши-
ну в тюках, з доставкою.
Т. 068-400-73-10,
050-902-36-00

Продам сіно, солому, в 
тюках, недорого, з до-
ставкою. т. 096-549-17-88, 
050-132-22-82
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• Ремонт пральних машин-автоматів вдома 
у клієнта (стаж 27 років), швидко, якісно, га-
рантія. Тел.0-67-703-96-84, 099-023-48-62, з 
8: 00 до 20: 00 без вихідних.
• Покіс трави, спилювання дерев будь-
якої складності, подрібнення та вивезення 
гілок, розчищення від заростей, акурат-
но, швидко, професійно, виїзд за місто. 
Тел.0-96-492-96-65.
• Буріння (можливо в закритому приміщен-
ні), а також глибинні свердловини, встанов-
лення та ремонт усіх видів насосів, монтаж, 
швидко, 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
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Домашній майстер: установка сантехніки, 
та бойлерів, пральних машин, ремонт уніта-
зів, електрики, роботи з перфоратором, ре-
монт, установка замків, обшивка пластиком, 
лінолеум, плинтус, ін. дрібний ремонт.Тел. 
0-98-004-51-76, 093-283-62-00 у будь-який 
час доби

• Майстер на годину. Роботи з 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.

• Послуги бензопили, спилювання, валка, 
кряжування стовбурів, спилювання ава-
рійних дерев, викошування трави, робота 
будь-якої складності, виїзд по району. Тел. 
0-95-446-49-10
• Послуги токаря, токарні роботи. 
Тел.0-68-153-01-71.

• Ремонт побутових холодильників в пра-
вобережній частині міста (Раківка, Крюків, 
Садки, Кіровоградська), виклик до клієнта, 
гарантія на ремонт. Тел.0-98-045-85-28.
• Ремонт професійний комп’ютерів, ноут-
буків, установка Windows і програм, ремонт 
телевізорів, моніторів, супутникових тюнерів, 
духових шаф, газових плит, мікрохвильових 
печей, хлібопічок, пилососів, іншої апарату-
ри. Тел.098-290-86-89, 095-561-90-07
• Ремонт телевізорів, моніторів, супутни-
кових антен, тюнерів, НВЧ-печей (мі-
крохвильових печей) на дому, розводка 
ТБ кабелів, монтаж телевізорів на стіну. 
Тел.0-67-744-90-34.

• Спилювання дерев, послуги бензопили, 
послуги подрібнювача гілок, пенькодробил-
ки, 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, настройка, підключення антен та 
тюнерів Т-2. Тел.0-97-232-01-44.

АВТОПОСЛУГИ

• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення достав-
ки, квартирні переїзди, по Кременчуку, Украї-
ні, довж. 4,2м, вис. 2,20м, шир. 2,10м, 20куб.м, 
обладнана для перевезення меблів, піаніно, 
будматеріалів, послуги професійних вантаж-
ників. Тел.096-330-10-10

• 0,5т, Opel Vivaro, 5 пасажирських місць, по 
місту та області. Тел.0-67-930-77-92.
• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентований, 
вантажні перевезення по місту, Україні. 
Тел.0-98-989-10-34.

Спецтехніка

• 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

• Абразивна алмазна вирізка арок бетонних, 
вибивання отворів, стін, перестенків, отворів 
під витяг, зняття підлог, стягування, збиття 
плитки, штукатурки, вивезення сміття, недо-
рого. Тел.0-97-970-15-57.
• Алмазне свердління, діаметр від 32 до 252 
мм, відбійний молоток. Тел.0-97-180-28-20.
• Арки, армстронг, багет, гіпсокартон, шпа-
клівка, фарбування, ламінат, лінолеум, плин-
тус, електрика, МДФ, пластик, укоси, якісно, 
недорого. Тел.0-68-755-05-75.
• Арки, армстронг, гіпсокартон, пластик, 
МДФ, штукатурка, шпаклівка, укоси, шпале-
ри, багет, стягування підлоги, плитка, перене-
сення розеток, вимикачів, настил лінолеуму, 
ламінату, плинтус, сантехніка, установка 

дверей, комплексний ремонт. Тел.0-67-368-
75-60, 0-50-266-69-33.
• Виготовлення стін, стель, укосів, білення, 
фарбування, шпалери, багет, гіпсокартон, 
пластик, лінолеум, ламінат, штукатурка, 
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, по-
клейка шпалер, багет, фарбування. 
Тел.0-97-778-79-93.
• Водопровід, водовідвід, опалення, заміна, 
монтаж, сантехприлади, лічильники, поліпро-
пілен, металопластик. Тел. 0-67-191-82-88.
• Всі види покрівельних робіт: металочере-
пиця, профнастил, шифер, бітумна черепиця, 
евроруберойд, монтаж водосточної системи, 
підшив, проектування дахів, доставка матері-
алів. Тел. 0-98-204-79-02, 099-188-92-72
• Облицювання плиткою стін, підлог, сходи-
нок, водопровід, каналізація. Встановлення: 
бойлери, унітази, ванни. Пластик, гіпсокар-
тин, збивання, стягування підлоги, чистка 
каналізації, ремонт, кладка, чистка грубок. 
Тел.0-97-068-09-42.
• 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
• Покрівельні роботи будь-якої складнос-
ті: балкони, лоджії, гаражі, пром. будівлі, а 

також фарбування дахів, парканів, монтаж 
та проектування шиферних, металочерепи-
ця, профнастил, ондулін, доставка матері-
алів, якість, гарантія. Тел.0-96-981-23-49, 
096-297-41-29
• Покрівельні роботи євроруберойдом: га-
ражі, балкони, лоджії, будинки, квартири, 
ангари, прибудови, гідроізоляція, стягування, 
коньки, оцинкування, відливи, фарбування 
дахів, утеплення, профлист, забори, дріб-
ний ремонт, виїзд за місто, гарантія, якість. 
Тел.0-96-329-13-56.
• Покрівельні роботи усіх видів: метало-
черепиця, профнастил, шифер, бітумна 
черепиця, монтаж водосточної системи, 
підшив, утеплення будинків та даху, достав-
ка матеріалів, гарантія, якість, недорого. 
Тел.0-67-600-60-10.
• Покрівельні роботи: балкони, лоджії, при-
будови, 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: 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.
• Сантехроботи: установка бойлерів, водо-
провід, каналізація, опалення, ванні кімнати 
в приватному секторі під ключ, будь-які 
установки, допомога в закупівлі матеріалів. 
Тел.0-95-195-45-31.
• Утеплення будинків, дач, госп. будівель, 
газових труб, структурне фарбування, деко-
ративна штукатурка, завершуємо недобудо-
вані об’єкти, виїзд за місто, ліса в наявності, 
якісно. Тел.0-97-222-41-47.
• Цегляна кладка, заливка фундаментів, 
стягування, камині, печі, барбекю, покрі-
вельні роботи, швидко, якісно, недорого. 
Тел.0-97-223-32-38.

• Менеджеру логістики, менеджеру з прода-
жу, з/п висока. Тел. 0-68-240-95-81.
• Оператору розчинного вузла, житло нада-
ється, з/п висока. Тел. 0-68-240-95-81.

• Оператору-охоронцю на автостоянку, р-н 
центр, графік доба/три, з/п 500-600 грн/
доба. Тел.0-98-037-31-94.

• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд, про-
живання 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
• Охороннику на базу, вул. Лебина, 1. 
Тел.0-97-374-00-92.
• 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.
• Охоронцю-контролеру на автостоянку, по-

рядний, відповідальний, без шкідл. звичок, з/п 
3000 грн. Тел.0-93-866-99-77 з 17.00 до 20.00
• Педагогу-вихователю у приватний садок, 
повний робочий тиждень, можливо з міні-
мальним досвідом, любов до дітей, відпові-
дальність за дітей, креативність у завданнях, 
спортивність, охайність, на пост. основі, з/п 
від 6500грн. Тел.0-67-507-87-70.
• Перукареві, майстру манікюра та педикюра. 
Тел.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, приготуван-
ня їжі, допомога в гігієнічних процедурах, 
будинок в передмісті, безкошт. проживан-
ня та харчув., з/п 5000грн(оговороюється). 
Тел.0-97-759-33-82.

• Працівникам у бар, р-н Раківка та 1 За-
насип, порядним, охайним, вік без обме-
жень, працевлаштування. Тел.0-98-284-31-
86 телеф. з 9.00 до 18.00

• Прибиральниці, повний графік, пн-
пт, з/п 10000 грн/міс., Кременчук. 
Тел.0-67-508-67-68.
• Прибиральниці. Тел. 0-68-240-95-81.

• Продавцям в кафе. Тел.0-96-219-03-02

• Різноробочому, житло надається, з/п своє-
часно від 12000грн/мес. Тел. 0-68-240-95-81.
• Різноробочому, с. Обізнівка Глобинського 
р-ну. Тел.0-96-476-52-12.
• 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.0-67-
717-18-27, 0-95-787-68-74.

• Слюсару-ремонтнику з автотранспорту на 
ТОВ «Шкір-агро». Тел.0-67-977-78-66.
• Столяру-верстатнику на складання (сборка) 
піддонів, пилорамщику на стрічкову пилораму. 
Тел.0-97-749-16-91.

• Стропальнику на металобазу р-н зуп. При-
садки, умови.праці: офіційно, 5-ден. роб.
тиждень, 8-год. роб. день, повний соц.пакет, 
додаткові навики газорізчика та вміння пра-
цювати на крані буде перевагою.Тел.098-
056-08-47, 095-423-17-69

• 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.

• 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.
• Доглядальниці, д/р 8 років. Жінка 65 
років. Телефонувати впродовж дня. 
Тел.0-97-917-15-30.
• Підсобника, різноробочого на будівни-
цтві, по утепленню будинків, тимчасову, з 
щоденною оплатою, в межах Кременчука. 
Тел.0-98-504-88-50.
• Підсобника, різноробочого на будівництві. 
Чол. 53 роки. Тел.0-97-073-48-60.
• Сторожа, конс’єржа. Жінка 62 роки, чесна, 
порядна, з д/р. Тел.0-98-304-39-50.

Послуги

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

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

Всі види демонтажних робіт будь-
якої складності (перестінків, 
підлог, стель, будівель, дахів). 
Збивка кахлів, штукатурки, стяж-
ки. Можливо з навантаженням і 
вивозом. т. 096-234-04-04

Професіний спил дерев (вручну, ав-
товежею, краном) у важкодоступних 
місцях (над дахом, біла проводів, на 
кладовищах). Можливе розпилюван-
ня на дрова, навантаження, вивезен-
ня. 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

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 газових  
котлів, колонок, плит 
всіх моделей.  
Т. 068-460-98-58

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

Ремонт та техн.обслуговуван-
ня побутових, промислових 
холодильників, пральних ма-
шин, з гарантією.
Т. 067-542-82-20

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

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

Свердловини. Ремонт 
насосних станцій, 
промивка чистка.  
т. 097-832-04-20

Стіл знахідок
• Втрачене посвідчення серія УБД N° 625053 
виданне 16.11.2021р. Східним регіональним 
управлінням Державної прикордонної служ-
би України на ім’я Чепеленко Олександр Во-
лодимирович вважати недійсним.
• Втрачене свідоцтво про право власно-
сті від 07.03.1993 р. № 517 видане на ім’я 
Луценко Тетяна Івнаівна за адресою: Кірово-

градська обл., м. Олександрія смт Пантаївка, 
вул. Леніна б. 5 кв. 3 вважати недійсним.
• Втрачений атестат за № 006763 виданий 
12.06.1993р. про середню освіту виданий 
середньою школою № 21 м. Кременчу-
ка на ім’я Біла Оксана Василівна вважати 
недійсним.
• Втрачений атестат та додаток до нього 
на ім’я Швець Євгеній Олександрович про 

закінчення середньої школи № 22 Крюків-
ського району Полтавської області, виданий 
30.07.2020 р. серія ТА № 51703671 Кремен-
чуцької міської ради Полтавської області 
вважати недійсним.
• Втрачений диплом магістра М21 № 011771 
виданий Східноукраїнським національним 
університетом імені Володимира Даля 15 

лютого 2021 року на ім’я Ольга Захарова 
вважати недійсним.
• Втрачений диплом спеціаліста ЖВ-I 
№113747 виданий Рубіжанським філіалом 
Ворошиловградського машинобудівного 
інституту 15.06.1987 року на ім’я Колбасіна 
Ольга Іванівна вважати недійсним.
• Втрачений диплом спеціаліста АН № 
10676410 виданий Сєвєродонецьким тех-

нологічним інститутом Східноукраїнського 
державного університету 25 січня 1999 р. 
на ім’я Шведун Наталії Вікторівни вважати 
недійсним.
• Втрачені документи на квартиру за адре-
сою м. Кременчук, проїзд Арсенальний буд. 
2 кв. 63 на ім’я Міщенко Валентина Григо-
ровна вважати недійсними.


