
Нерухомість

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 
від 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
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ЗДАМ У НАЙМ

• 2 кїмнати в 3-кїмн. кв., 1 Занасип, на 
тривалий термін, 2500 грн/міс.+ ком. 
послуги, сплата за перший та остан-
ній міс., проживання без господарів. 
Тел.0-67-698-27-03.
• Будинок в Семенівському р-ні, глино-
бит. обкладений цеглою до вікон, шифер, 
потребує ремонту, пічне опалення, кухня, 
погріб, для невеликої сім’ї, залізн. спо-
лучення, автотраса, Тел.0-66-676-43-37 
телефонувати пізно ввечері

Нагірна частина

• 1-кімн. кв., вул. Київська, у хор. ста-
ні, частково мебльована, на тривалий 
термін, 3000 грн/міс. ком. послуги. 
Тел.0-98-227-18-89.
• Кімн. в 3-кімн. кв., вул.Миру, на три-
валий термін, жін. 35-55 років, про-
живання з господарем, 3000 грн/міс. 
Тел.0-67-191-82-88.
• Кімната в 2-кімн. кв., р-н ПК КрАЗ, зуп. 
В.Бойко, для студента або працюючого 
хлопця, підселення, проживання з госпо-
даркою, на трив. термін, опл. поміс. впе-
ред. Тел.0-97-594-26-38.

Центр

• 1-кімн. кв., в центрі, частково мебльова-
на, на трив. термін. Тел.0-96-945-59-00.
• 1-кімн. кв., р-н центр.ринку, вул.Пер-
шотравнева, ремонт, гарн.стан, мет. 
вх.дв., гар.вода, частково мебльов. 
або без меблів, вже вільна, на три-
валий термін, опл. поміс., недорого. 
Тел.0-98-850-15-34.
• М/с в центрі, на тривалий термін, 2000 
грн. Тел.0-96-212-64-53.
• М/с по вул. Першотравневій, 12 кв.м, 
меблі, на тривалий термін. Тел.0-97-400-
07-84, 0-98-299-34-61.

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, для 
молодої сімейної пари, працюючі, по-
рядок і своєчасну оплату гарантуємо. 
Тел.0-67-877-00-60.
• 1-2-кімн. кв., центр, нагірна частина, 
КрАЗ, Московська, сімья, на 6-12 міс, до 
8000грн/міс. Тел.0-96-155-17-28.
• 3-кімн. кв. або будинок, для сім’ї, на 
тривалий термін, бажано з меблями, хо-
лодильником, своєчасну оплату гарантує-
мо. Тел.0-98-850-15-34.
• Пенсіонерці терміново потрібне неве-
лике житло в селі, на тривалий термін. 
Тел.0-68-228-83-19 Олена

• Флігель, літнюю кухню з пічним опа-
ленням, в межах міста, на тривалий 
термін, можливо з подальшим викупом. 
Тел.0-97-677-60-35.

ПРОДАМ

4-кімнатні

• 2/4 пов. цегл. буд., центр, вул. 29 
Весресня, 62 кв.м, кухня 8 кв.м, в звич. 
стані, 33000*. Тел.0-97-335-15-70.

3-кімнатні

• 3/5 пов., Равківка, р-н Розвилка, чеш. 
проект, кімнати розд., кухня 7 кв.м, 
два балкони, кондиціонер, поряд зу-
пинка, ринок, АТБ, Маркетопт, пошта. 
Тел.0-97-268-15-19.
• 8/9 пов., вул. Героїв України, покращ. 
планування. Тел.0-67-338-78-80.

2-кімнатні

• 1/5 пов., пер. Г.Бреста, буд. 69, з ремон-
том. Тел.0-67-338-78-80, 0-96-171-82-76.
• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 кв.м, 
кiмнати роздiльно, лiчiльники на все, 
газова колонка, балкон, пiд ремонт, 
поруч сквер Пономаренка, 19777. Тел. 
067-530-76-20
• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупинка Аптека, і 
житл. стані, 25000. Тел.0-96-256-70-91.
• 2/9 пов. цегл. буд., вул. Героїв Крут, 5, 
лоджія, в житл. стані. Тел.0-67-505-66-89.
• 3/4 пов., Крюків, вул. І. Приходька, 
46/30/7 кв.м, стал., підвесні стелі, душ. ка-
біна, бойлер, можлива розстрочка, 16000. 
Тел.0-98-857-38-77.
• 3/5 пов., Раківка, р-н лікарні № 2, кімн. 
суміжні, радянс. часів, 44/29/6 кв.м, 
13300, або обмін на 1-кімн. кв. + допл. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 3/5 пов. цегл. буд., р-н Молодіжний, 
43,5 кв.м, кімнати окремі з меблями, вік-
на, двері з натурального дерева, в гарн. 
стані, 21000* .Тел.0-67-706-79-86 Микола 
Миколайович
• 4/5 пов., вул. Правобережна, 44 кв.м, не 
кутова, лiчiльники на все, новi металевi 
вхiднi дверi, 2 пiдвали, пiд ремонт, 13555. 
Тел. 067-530-76-20
• 4/5 пов. пан. будинку, водоканал, пров. 
Героїв Бреста, вид на парк, 44/30/5 кв.м, 
кімн. суміжні, підвал, лічильники, в житл. 
стані, 21000*. Тел.0-98-906-05-57.
• 4/5 пов., смт Власівка на в’їзді з Кре-
менчука, не кутова, тепла, південна сторо-
на, кімн. розд., засклений балкон, 2-кам. 

склопакети, кондиц., кухня, техніка, цен-
траліз. опалення, газ.колонка, лічильники, 
пцо, 15000. Тел 050-308-81-01
• 5/5 пов. цегл. буд., вул. Соборна, 47 
кв. м, не кутова, кiмнати роздiльно, 
кондицiонер, пiд ремонт, 18999. Тел. 
067-530-76-20

1-кімнатні

• 2/5 пов. цегл. буд., 3 Занасип, 38 кв.м, 
кухня 7 кв., кімн. 21 кв.м. Тел.0-68-965-
67-57, 0-98-115-19-11.
• 2/9 пов., вул.Першотравнева, гостинка, 
общ.S 22кв.м, кухня 4кв.м, ванна санвузол 
2,3кв.м, коридор 1,8кв.м, кімн. 12кв.м, м/
пл.вікна, мет.двері, залишається: стінка, 
диван, холод., пральн.машинка, всі меблі 
на кухні. Тел.0-98-726-79-15.
• М/с, 2/5 пов., Ракiвка, зуп.Розвилка, 18 
кв.м, секцiя на 6 ciмей, звичайний житло-
вий стан, 3199. Тел. 096-155-32-97
• М/с в центрі, 10 кв.м, 3600. 
Тел.0-96-212-64-53.
• М/с, 2 кімн., 5/5 пов., вул.Первомай-
ська, буд. 19, під ремонт, 200000грн*. 
Тел.0-97-102-71-77.

Будинки

• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., газ, світ-
ло в будинку, 12000. Тел.0-96-256-70-91.
• Бiлецькiвка с., буд. обкл. цеглою, 
48кв.м, 3кiмнати, без трiщин, дах не тече, 
за газом, погрiб, сарай, 17сот., пiд ре-
монт, у самому початку села по централь-
нiй вулицi, магазин та зупинка бiля будин-
ку, 4000. Тел. 067-530-76-20.
• Білецьківка с., будинок цегл., 10х10 м, 
5-кімн., кухня, газ, пічне опалення, коло-
дязь, свердловина, гараж, літня кухня, 25 
сот. приват. Тел.0-67-799-25-60.
• 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
• Деріївка с., будинок 60-65кв.м, 2 розд. 
кімн., кухня, веранда, пічне опалення, 
двір 11 сот., гараж, колонка-вода у дворі, 
сарай, погріб, туалет, дерева плодоносні, 
город 11 сот., або обмін на м/с в м.Кре-
менчук, 35000грн*. Тел.0-98-786-25-55, 
0-96-631-91-05.
• Кінцева 16 маршруту р-н, будинок 2006 
р/б, 2пов.+ мансарда+ підвал під усім бу-
динком, два житл. флігеля зі зручностя-
ми, 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 будинку, 2 кімнати, кух-
ня, в будинку санвузол, газ, вода 
свердловина, сарай, літн. душ, 2 сот. 
Тел.0-67-524-64-57.
• 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, 34999. Тел. 
067-530-76-20
• Онуфріївка с.Попівка, будинок зі зруч-
ностями, газ, вода, свердловина, парове 
опалення, нова споруда, госп. будівлі, по-
гріб, город, гараж. Тел.0-68-476-98-41.
• Писарщина с., будинок цеглян., гараж, 
в гаражі погріб, пічне опалення, веранда, 
метал.будка для дров 2х3м, сарай, колон-
ка, бадья для води, туалет у дворі, сад, 
приват. Тел.0-67-813-79-52.
• Погреби с., будинок зі зручностями, м/
пласт. вікна, мет. двері, госп. будови, 12 
сот., вихід до річки, терміново, недорого, 
можливий обмін. Тел.0-99-924-12-22.
• Попівка с., Кіровоградська обл., буди-
нок, гараж, сарай, сад, колодязь, 45 сот., 
в 35 км від Кременчука, 3900, можлива 
розстрочка. Тел.0-67-706-79-86 Микола 
Миколайович
• Ревівка, будинок 45,3кв.м, 2 кімн., 
їдальня, кухня, веранда, оталення газов. 
кот., можливо пічкою, водопровід, туалет 
у дворі, погріб, сарай, фрукт. деревья, 8,5 
сот., 19000*. Тел.0-99-643-87-96.
• Рокитне с., будинок цегл. 50 кв.м, 
газ. опалення, вода в будинку, 3-кімн., 
кухня, коридор, в жил. стані, л/кухня, 
сарай, гараж, 32 сот. приват., 10000*. 
Тел.0-97-335-15-70.
• Світловодськ, 25км від Кременчука, 
будинок 2 поверх., житл. S 118 кв.м, 5 
кімнат, 2 туалета, підвал, 2 гаража, сарай, 
свердловина, опалення: газ, дрова, елек-
трика, 15 сот., 70000. Тел.0-97-237-28-82.
• Терешківка с., будинок під знос, сарай, 
колодязь, сад, в 6 км від Кременчука, р-н 
Молодіжний, 4900, можлива розстрочка. 
Тел.0-67-706-79-86 Микола Миколайович
• Успенка с., будинок з усіма зручностями 
+ діюча міні-коптильня з усім устаткуван-
ням, 2,5 га, 22000. Тел. 096-155-17-28.
• Успенка с., будинок з усіма зручностями 
+ діюча міні-коптильня з усім устаткуван-
ням, 2,5 га, 22000. Тел. 096-155-17-28.
• Чечелево с., будинок пор вул. Л.Укра-
їнки, 1 А, 43 кв.м, зем. ділянка 6 сот. 
Тел.0-50-305-50-74.

Дачі, земельні ділянки

• 2 Занасип, вул. Суворова, 23А, зем. 
ділянка 7,2 сот. приват. під будівництво, 
поряд комун., магазини, зупинка тран-
спорту. 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. при-
ват., вул. Комінтерна. Тел.097-217-15-90
• Віддам приват. земельну ділянку 6 сот. 
в кооп. Озон-1, з вашим оформленням. 
Тел.0-67-863-90-13.

• Івушка кооп., дачна зем. ділянка 6 
сот., молодий садок, вода, мет. будинок, 
по німецькій трасі. Тел.0-50-659-64-33.

• Кривуші с., 8км від центра міста, зем. 
ділянка 25сот., поряд ліс, річка, газ по 
вулиці, світло, свердловина, підземний 
полив, мет. забор, двоє воріт, план забу-
дов., докум. готові, терміново, недорого. 
Тел.0-67-120-61-41.
• Кривуші с., зем. ділянка 30 сот., 
світло, колодязь, свердловина. 
Тел.0-96-832-86-40.
• Лашки р-н, вул. Василя Симоненка, 
92, земельна ділянка 10 соток, кадас-
тровий номер 5310436100:05:002:0557, 
для будівництва будинку, 75000грн. 
Тел.0-98-536-25-85
• Маламівка с., дача 6 сот. приват., сверд-
ловина, душ, туал., літній дерев. будино-
чок, 2 кімн., поряд сосн. ліс, озеро, автоб., 
залізничне сполучення. Тел.0-67-360-49-
36 Viber (телефонувати, та писати)

• Мрія кооп., р-н с. Ламане та Манже-
лія, дача 6 сот., будинок 2 пов., з бал-
коном, гараж, госп. будівлі, теплиця, 
сад, доглянута, ц/полив, поряд р. Псел. 
Тел.0-68-094-85-80.

• Недогарки с., зем. ділянка під забудову 
40 сот., поряд Крем. водосховище. Тел.0-
95-787-68-74, 0-67-717-18-27.
• Нефтемагістраль кооп., дачна зем. 
ділянка 4,2 сот., мет. вагончик, ліжко, 
стіл, ділянка доглянута, дерева (груша, 
слива, вишні), обгорожений сіткою, земля 
удобрена, 35000 грн. Тел.0-97-513-51-06, 
0-96-492-81-45.
• Піщане с., центр, зем. ділянка під 
забудову 10 сот. 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.
• Федоренки с., дача в кооп. Лаванда, 
вул. Горіхова, 116. Тел.0-68-271-42-28.

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-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
• 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
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• Блок гранвідсівний стіновий 20х20х40. 
Тел.0-96-563-73-86.

• Блок фундаментний, б/в, 30, 40. 
Тел.0-97-879-01-02.

• Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Бут камінь калібрований. Тел.0-67-730-
16-96, 0-99-249-09-09.

• Відходи з/б, будсміття для підсипки 
доріг, майданчиків та інших територій, 
доставка самоскидом 5куб.м, 10куб.м, 
16куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Ворота гаражні, б/в, 2х2,50. 
Тел.0-97-879-01-02.

• Глина жовта, доставка- само-
скид 5 куб.м, 10 куб.м, 16 куб.м. Тел. 
097-879-01-02

• Глина. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Гранвідсів, грансуміш, щебінь, від 10 т. 
Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Гранвідсів, щебінь. Тел.0-63-481-87-07, 
0-68-400-89-33

• Дрова акація, дуб, рубан., дл. 25см, 
30см., 50см, доставка самоскидом, 
будь-який обсяг. Тел.0-98-240-26-20.

• Дрова берези, відходи меблевого ви-
робництва, шпон, доставка-самоскид 5 
куб.м, 2200грн. Тел.0-98-897-01-02.

• Дрова дуб, акація, сосна, колоті, дл. 
30см, 50см, є великий і звичайний, кол. 
окремо, всі породи, доставка самоски-
дами 3куб.м, 5куб.м, 6куб.м, 7куб.м. 
Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова сосна, дуб, акація, колоті, дл. 
25см, 30см, 50см. Тел.0-98-240-26-20.

• Дрова твердих та м’яких порід, ме-
трівки, чурки, колоті, доставка самоски-
дами. Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова твердих та м’яких сортів, дуб, 
акація, сосна, колоті, довж. 30 і 50 см, 
чуркою довж. 50 см, метрівка, достав-
ка-самоскид 3 і 5 куб.м. Тел. 067-196-
56-27, 068-396-07-84

• Земля, чорнозем. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Камінь бут б/в, калібрований, у відмін-

ному стані, сірий та червоний кольори, 
будь-якикй об’єм, доставка самоскидами. 
Тел. 097-879-01-02
• 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. 1,70х0,9м; 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.
• Паркан з/б, набірний, секц. 2х0,5м, в 
к-ті стовпчики. Тел.0-96-563-73-86.

• Пелета з насіння (семечки) та древес-
на, брикет древесний, доставка мішка-
ми, бегами, на піддонах та насипом. Тел. 
097-879-01-02

• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10 т. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14

• Перегній сипкий. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.

• Перегній, гній, чорнозем, достав-
ка самоскид- 3т, 6т, 15 т, 20т. Тел. 
097-879-01-02

• Перегній, доставка- самоскид 5 куб.м, 
10 куб.м, 16 куб.м. Тел. 097-879-01-02

• Перемички з/б несучі (несущие), б/в. 
Тел.0-97-879-01-02.

• 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. Тел.0-63-481-87-07, 
0-68-400-89-33

• Плити перекриття, б/в, 4,20х1,20; 
5,10х1,20. Тел.0-97-879-01-02.

• Плитка вібропресована «старе місто», 
«цеглина», «венеція». Тел.0-96-563-73-86.
• Плитка тротуар. вибропресов. «ста-
ре місто», «цегла», товщ. 6см, 4,5см. 
Тел.0-68-333-68-75.

• Dacia-Sandero-Laureate, 2009 р/в, 1.4 
бензин, кондиціонер, ел. дзеркала, сиг-
налізація, максимальна комплектація, 
два комплекти резини, титанові диски, в 
ідеальному стані,розхід палива 5 л/100км, 
6250. Тел.0-67-468-04-65
• Hyundai-Аccent 2008 р/в, 1.4 бензин, 
кондиціонер, титанові діски, колір чорний, 
4250. Тел.0-98-536-25-85
• Renault Laguna, 2004 р/в, в гарн. стані, 
майже нова, пригн. з Берліну, все працює, 
пробіг 139 тис. км, оригінал, 5800. Тел.0-
67-110-39-27 Віталій
• ГАЗель на запчастини, у відм. ро-
боч. 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

• ВАЗ-21154 після ДТП на з/ч, в наявності 
є все крім заднього та переднього скла, 

радиатора, стартера, двигун та коробка 
після к/р. Тел.0-68-780-11-30.
• Генератор до автомобіля ГАЗ (Волга), 
1200 грн. Тел.0-50-659-64-33.
• Двигун ГАЗ-402, повний кап. ремонт, 
навісне, 17000 грн. Тел.0-67-123-27-20.
• Двигун до моторолера МТ-10, Плане-
та-3, Юпітер-3. Тел.0-97-455-16-90.
• Запчастини до мотоциклів Юпітер, МТ, 
Урал, Планета, б/в. Тел.0-97-455-16-90.
• Чохли нові на авто Таврія, повний ком-т, 
терміново, недорого, можливо обмін на 
живність. Тел.0-67-120-61-41.

Гаражі

• Гараж в кооперативі Автолюбитель-9, 
2 поверх, 6х4 м, сухий, заїзд до коо-

перативу з вул.Миру та Бреста, 6000. 
Тел.0-98-536-25-85.
• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., 
обладнаний, підвал, дахперекрытий 
евроруберойдом у 2018 році, або обмін 
+допл. на аналогычний в кооп. Київ-
ський-1, Хорольский, р-н пер. Г.Бресту.
Тел.068-094-85-80

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж по вул. Халаменюка, 2,5х5 
м, на тривалий термін, 400 грн/міс. 
Тел.0-67-724-12-68.
• Гараж у районі авторинку в приватному 
будинку, поряд зупинка № 11 маршрут., 
на тривалий термін. Тел.0-97-115-77-94.

КУПЛЮ

• Daewoo-Lanos або Chevrolet- Aveo, з дви-
гуном 1.5, бажано від першого власника, 
не з під таксі, недорого. Тел.0-67-468-04-65
• 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 кооперативі Автолюбитель КрАЗ, 
або поряд, недорого. Тел.0-67-468-04-65,
• Гараж у будь-якому кооперативі міста, 

розгляну будь-які варіанти, недорого. 
Тел.0-98-536-25-85
• Мотоцикли старі М-72, К-750, МВ-
750, Дніпро 12 та 16, Урал, Іж-49, Іж-пс, 
К-125, Москва, Бмв, ДкВ, Сімсон, та інші, 
також нові та б/в з/ч. Тел. 066-217-22-69, 
068-344-66-15

МІНЯЮ

• Москвич-21412 газ/бензин, в до-
брот. стані на Таврію-Дана, Оку, вар-ти. 
Тел.0-97-340-58-82.

• Модернізація, перетяжка м’яких ме-
блів, повний ремонт, усунення скрипу, 
лакування стільців, хімчистка м’яких 
меблів, гігієнічно чистий матеріал (ва-
телін), гарантія, якість, каталог робіт, 
стаж-25 років. Тел. 0-67-535-25-23, 
0-50-305-72-41
• Диван б/в після ремонту та перетягу-
вання, нова тканина. Тел.098-970-30-30

• Диван Балада з 3-ма подушками, 
у відмін. стані, після перетягування. 
Тел.098-970-30-30
• Диван с дерев. полицею, у від-
мін. стані, після перетягування. Тел. 
050-308-82-98
• Диван с круглими боками, після пере-
тягування. Тел. 050-305-72-41
• Диван-книжка, реставрований, модер-

нізований, колір зелений + 5 подушок 
1,80х1,20, 2500грн. Тел.0-96-397-54-82.
• Диван-малютка, після ремонту, 
новий, тканина, переклеєний. Тел. 
050-308-82-98
• Ком-т меблів: ліжко, комплект 3 в 1, 
стільниця. Тел.0-67-863-90-13.
• Ком-т: стіл дерев’яний, р-р 1,40х0,70м, 
крісла 4 шт., на дачу. Тел.0-96-313-09-75.

• Крісло-ліжко в гарн. стані, після пере-
тягування. Тел. 050-308-82-98
• Ліжко 2-спальне, б/в, в норм. ста-
ні, легко розбирається, 1818грн. 
Тел.0-98-794-63-15.

КУПЛЮ

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

• Витяжка на кухню Venta, нова, 60см, ко-

лір білий, 1200грн. Тел.0-97-455-16-90.

• Пральна машина Волга, напівавтомат, 

б/в, центрифуга, в робоч. стані, 1200*. 

Тел.0-98-794-63-15.

• Телевізор LG, д/у, в робочому стані, 500 
грн. Тел.0-96-397-54-82.
• Холодильник Мінськ, 2-камер., вис. 
1,90см, наявність несправності: не вми-
кається та не вимикається морозильна 
камера, 4000 грн. Тел.0-97-506-12-47.

• Швейна машина Veritas-Rubina-1390, 
Німеччина, нова, електропривід, зі столом 
та тумбою, налагоджена, працює тихо, 
3800грн. Тел.0-66-788-05-18.
• Швейна машина Подольська мод.2М, 
б/в, ніжна, з тумбою, колір слонова кістка, 
робочий стан, 350грн. Тел.0-96-623-64-18.

КУПЛЮ

• Аудиокасети нові (запечатані) Agfa, 

Basf, Sony, TDK, JVC, Maxell, Fuji, Akai, 
GoldStar та інші. Тел.0-67-535-45-80.
• Ноутбук, комп’ютер, можливо непрацю-
ючий. Тел.0-67-260-76-18.
• ТВ на з/ч, в будь-якому стані, мож-
ливо з розбитим екраном, недорого. 
Тел.0-98-683-74-15.
• Телевізор, радіоприймач, можливо не-
працюючий. Тел.0-67-260-76-18.
• Телевізори, монітори, комп’ю-
тери, мікрохвильові печі на з/ч. 
Тел.0-97-232-01-44.

Авто-мототехніка

• 3-4-кімн. кв., будь-який район, у 
будь-якому 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, Чечеле-
во, 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, доро-
го. Тел. 096-424-91-96

• Ділянку під приватний буди-
нок у межах міста, крім Крюківа. 
Тел.0-97-667-32-24.

• 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, 
можливо без ремонту, в будь-якому стані, 
дорого. Тел.098-696-18-23

МІНЯЮ

• 2-кімн.кв.= будинок або частину бу-
динку, р-н 3-лікарні, Стадіону, Педколе-

джу. 3/5 пов. пан. буд., просп.Свободи, 
між Гвардійською та В.Пугачова, житл.
стан, м/пл.вікна та балкон, натяжні 
стелі, бойлер, лічильники води, газу. 
Тел.0-67-468-04-65
• Будинок 90кв.м, в Крюкові, із двох 
окремих половин, 2зливні ями, 2сан-
вузла, 10сот.= 2-кімн.кв., в цегляно-
му будинку, окрім останніх поверхів та 

кінцевого Молодіжного, або продам. 
Тел.0-98-794-63-15.
• Будинок в с.Бугаївка = 2-х кімн. 
квартиру в м.Кременчук (бажано р-н 
пивзавод-Молодіжний). Будинок з усіма 
зручностями, вікна сучасні, опалення 
газове+пічне, свердловина + колодязь, 
літня кухня з газом. Тел. 095-442-57-61 
Володимир

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.
Продаж, встановлен-
ня, ремонт будь-якої 
складності.
Т. 097-1-802-820

Техніка для дому

Меблі, килими

Будівельні матеріали



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №35 (2141) • 1 вересня 2022 року 3

• У зв’язку з розширенням маємо віль-
ні робочі місця! Кондитерський завод: 
пакувальник, формувальник, комір-
ник. Автомобільні заводи: оператори, 
механіки, комірники, налагоджувач. 
Велика імовірність відрядження за 
кордоном (Чехія). За детальною ін-
формацією звертайтесь за телефоном 
+38-067-751-04-81.

• Водієві кат. В, д/р не менше 5 років. 
Тел.0-67-535-78-47, 0-97-470-60-20.
• Водієві кат. Е, м. Горішні Плав-
ні, з д/р на міжнародні перевезення. 
Тел.097-401-34-00
• Водіям кат. С на самоскиди: Mercedes, 
MAN, КрАЗ, д/р від 1 року з/п відряд-
на, від 10000 грн/міс., ЧП «ДВД-Транс», 
Єрестівський кар’єр, с. Дмитрівка. Тел.0-
67-761-72-27, 0-67-535-52-36.
• Двірникам (дільниця на Молодіжному) 
до фірми Порядок, на постійній основі. 
Тел.0-67-531-15-43, 0-98-879-83-41.
• Двірнику в заклад освіти, на постій-
ній основі, графік роботи: пн-пт з 11.00 
до 20.00, з/п 6500 грн/міс. (мінімал.) 
Тел.0-96-287-78-59.
• Доглядальниці (компаньону, поміч-
ниці), самотня жінка 45-50 років для 

допомоги в побуті чоловіку в інвалідному 
візку, вранці пересісти в коляску, вве-
чері - до ліжка, вдень він самостійний, 
приготування іжі, допомога в гігієніч-
них процедурах, постійне проживання, 
будинок в передмісті, 5000-6000грн. Тел. 
097-759-33-82
• Електрику АТ « Вепр», без шкідл. 
звичок, можливо пенсійного віку, офіц. 
працевлашт., на постійній основі, повна 
зайнятість, 5-ден. робочий тиждень. 
Тел.0-68-679-69-69.
• Керівнику-технологу швейного вироб-
ництва, у зв’язку з релокацією-переїздом 
швейного виробництва з Харкова, запуск 
цеху з 0. Вимоги: досвід, що дозво-
ляє налагодити і контролювати весь 
ланцюжок, умови обговорюються. Тел. 
063-238-35-50
• Лікареві-стоматологові в стомат. ка-
бінет «Сана» по вул. Гвардійській, 1/71. 
Тел.0-67-957-68-23.
• Маляру для євроремонту, д/р не 
менше 5 років. Тел.0-67-535-78-47, 
0-97-470-60-20.
• Менеджеру-консультанту в салон две-
рей, бажано з д/р, з/п ставка + %. Тел.0-
67-886-83-34 Євген

• Охоронникам, вахта 14х14 діб, про-
їзд, проживання за рахунок фірми, з/п 
280-500 грн/за добу, м. Кременчук, ав-
товокзал, кімн. №4. Тел.0-96-659-56-89, 
095-427-70-98
• Охороннику АТ «Вепр», без шкідл. 
звичок, офіц. працевлаштув., повна 
зайнятість, 5-ден. робочий тиждень. 
Тел.0-68-679-69-69.
• Продавцю на центральный ри-
нок, бажано пенсійного віку. 
Тел.0-98-305-69-63.
• Різноробочим. Тел.0-96-393-54-66.
• Різноробочому для ландшафтних 
робіт, графік пн - пт., з/п 9000 грн/міс., 
випл. потижнево. Тел.0-67-938-43-77.

• Робітнику для монтажу сис-
тем опалення та водопостачання. 
Тел.0-97-545-71-54.

• Робітнику з обслуговування будівль в 
заклад освіти, на постійній основі, графік 
роботи: пн-пт з 8.00 до 17.00, з/п міні-
мальна. Тел.0-96-287-78-59.
• Робочому з д/р на шиномонтаж. Тел.0-
67-717-18-27, 0-95-787-68-74.
• Свердлувальнику. Тел.0-96-270-17-01.
• Слюсарю механоскладальних робіт. 
Тел.0-96-270-17-01.

• Сторожу на базу, вул. Лебедина, 1. 
Тел.0-97-374-00-92.

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

• Швачкам, м. Кременчук, стаб. робота, 
повна зайнятість. Тел. 093-246-45-44
• Швачкам, м. Кременчук, стаб. робота, 
повна зайнятість. Тел. 097-149-41-47
• Швачкам, м. Кременчук, стаб. робота, 
повна зайнятість. Тел. 099-48-00-392

• Швачці на прямий рядок (прямостроч-
ка). Тел.0-67-101-34-00.
• Швачці на прямий рядок (прямостроч-
ка). Тел.0-96-979-30-28.

ШУКАЮ РОБОТУ

• Няні, домогосподині, доглядальниці. 
Жінка молода, порядна, досвід роботи, 
наявність закордон. паспорту, можли-
вість виїхати, інтим не пропонувати. 
Тел.0-97-399-03-81.
• Охоронника, нічний графік. 
Тел.0-97-970-15-57.
• Сторожа, р-н Ревівка, Садки, 
будь-який графік. Чоловік 52 роки. 
Тел.0-96-286-91-20.

• Надам міську прописку на будь-
який термін в Автозаводському р-ні. 
Тел.0-97-333-26-33.
• Надам прописку (реєстрацію) на 3, 6, 9, 
12 місяців та довше, офіційно, реєстрація 
місця проживання здійснюється в ЦНАП. 
Тел.0-67-134-34-62.
• Шукаю переселенку, молоду жінку з 
дітьми для надання безкоштовного житла 
з подальшим його наслідуванням. Чоловік 
самотній, 87 років, 1935 р/н. Адреса: 39323 
Пробер Михайло, с. Руденківка Полтавська 
обл., Полтавський р-н, вул. Каштанова, 29.

ПРОДАМ

• Банки: 3л- 10грн., 1л- 7грн,; 0,5л- 5грн. 
Тел.0-96-379-54-22.
• Бутиль скляний 20л. Тел.0-97-211-74-81.

• Веловипед Kettler чоловічий, «чистий» 
німець, надійний, легкий у керуванні, 
4 швидк., 2 гальма, багажник, ди-
намо-світло, підсвітки, від 7700 грн. 
Тел.0-97-935-77-07.

• Глина жовта, доставка- само-
скид 5 куб.м, 10 куб.м, 16 куб.м. Тел. 
097-879-01-02

• Дрова акація, дуб, сосна, колоті, дл. 
25см, 30см, 50см, доставка - самоски-
дами 3 куб.м, 5 куб.м, 6 куб.м, 7куб.м. 
Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова дуб, акація, сосна, рубан., дл. 25 
см, 30 см, 50 см, доставка самоскидом. 
Тел.0-98-240-26-20.

• Дрова твердих порід дуб, 1 м, пилено-ко-
лоті. Тел.0-67-730-16-96, 0-99-249-09-09.
• Дрова твердих порід пилені, рубані, 
довж. 30 см, метрові, цурки, від 5 куб.м. 
Тел.0-63-481-87-07, 0-68-400-89-33.

• Дрова твердих та м’яких сортів, дуб, 
акація, сосна, колоті, довж. 30 і 50 см, 
чуркою довж. 50 см, метрівка, доставка- 
самоскид 3 і 5 куб.м. Тел. 067-196-56-27, 
068-396-07-84

• Дрова твердих, м’яких порід пиля-
ні, колоті, довж. 30 cм, 1 м., в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.

• Дублянка нов., п. 44-46, колір пляшко-
вий, до колін. Тел.0-98-971-40-09.
• Картопля Білла Роса, Пікассо. 
Тел.097-1-802-820
• Колба для термоса, вироб. КНР, нова, 2 
шт.- 2л, 1шт.- 1л. Тел.0-97-626-33-12.
• Костюм новий (спідниця, піджак), ні-
мецький, не мнеться, р. 44-46, колір тем-
но-сірий. Тел.0-98-971-40-09.

• Паливні брикети: Ruf, Nestro, Pini-Kay з 
твердих порід дерев. Одна тонна заміщує 
4-5 куб.м дров. Тел.0-67-530-88-10.

• Піаніно Октава, колір чорний, в 
комплекті ноти, стілець, 2000грн*. 
Тел.0-97-455-16-90.

• Пелета з насіння (семечки) та древес-
на, брикет древесний, доставка мішками, 
бегами, на піддонах та насипом. Тел. 
097-879-01-02

• Перегній грибний, курячий, елітний в 
мішках, машиною. Тел.0-97-180-28-20.
• Перегній кінський, коров’ячий в мішках, 
машиною. Тел.:097-180-28-20
• Перегній коровій, грибний, чорнозем, від 
10т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.

• Перегній, доставка- самоскид 5 куб.м, 
10 куб.м, 16 куб.м. Тел. 097-879-01-02

• Перегній, недорого. Тел.0-97-963-86-84.
• Плащ-накидка офіцер., р. 52, в гарному 
стані. Тел.0-97-626-33-12.

• Рушниця мисливська МР (ІЖ) 43, 
12-калібр, нова, через дозвільну систему, 
10500 грн. Тел.0-97-935-77-07.

• Рушниця мисливська ТОЗ-25, 1965 
р/в, 16-кал., б/в в гарному стані, при-
ладдя, 12000 грн. Тел.0-95-519-89-09, 
0-67-546-86-53.
• Сіно (копиця), недорого, с. Терешківка. 
Тел.0-97-816-53-07.
• Чернозем. Тел. 097-1-802-820

• Чорнозем, грунт родючий, доставка- 
самоскид 5 куб.м, 10 куб.м, 16 куб.м. 
Тел. 097-879-01-02

Торговельне обладнання

• Здам у найм ларьок 15 кв.м за адресою: 
вул. Київська, 60. Тел.0-98-045-79-63.

КУПЛЮ

• Автомоделі СРСР в масштабі 1:43: 
ВАЗ, ГАЗ, Москвич, КамАЗ, ЗиЛ та інші, 
у будь-якому стані, з коробками та без. 
Тел.0-67-535-45-80.
• Антикваріат (альбом с марками, орден, 
медаль, фототехніку, монети, годинники, 
статуетку), дорого. Тел.0-96-194-30-02.
• Антикваріат (бінокль, фотоапарат, ор-
дени, медалі, монети, юбілейні монети 
СРСР та України, альбом з марками), до-
рого, для колекції. Тел.0-67-941-38-74.

• Дрова твердих і м’яких порід, об’ємом 
700 куб.м, відходи лісо-, пиломатеріа-
лів, варіанти. Тел. 0-50-194-87-33

• Лещата (тиски), б/в великі, в робочому 
стані, 400 - 450 грн. Тел.0-67-966-09-34.

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

• Перегній, гній, самовивіз. Тел. 
0-50-194-87-33

• ФБС № 5 б/в, у відмін. стані. Доставка. 
Тел. 097-879-01-02
• Цегла біла (Кременчук); червона (Ка-
гамлик) від 3 пачок. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14

• Цегла біла, червона, б/в. 
Тел.0-97-879-01-02.

• Чорнозем, грунт родючий, доставка- 
самоскид 5 куб.м, 10 куб.м, 16 куб.м. 
Тел. 097-879-01-02

• Шлак вугільний для утеплення, до-

ставка. Тел.0-97-879-01-02.

• Шлак вугільний для утеплення. 

Тел.0-97-879-01-02.

• 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.

КУПЛЮ

• Плити дорожні 250 кв.м, б/в. 

Тел.0-67-530-05-24.

№ 35
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Різне

Робота

Тварини
• Індичата Біг-6, курчата бройлера КОББ-
500, курчата м’ясо-яєчної породи, корма 
та ліки в наявності. Тел.0-98-391-02-18, 

0-95-836-20-85.
• Коза зааненської породи після третього 
окоту, терміново, у зв’язку з від’їздом. 

Тел.0-97-283-23-08. Тел.0-97-283-23-08.
• Коза, молоко без запаху, 1500 грн. 
Тел.0-97-115-48-52.

КУПЛЮ

• Бика, корову, телицю, дорого. Тел.0-50-327-64-90, 0-67-733-85-78.
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• Ремонт пральних машин-автоматів 
вдома у клієнта (стаж 27 років), швид-
ко, якісно, гарантія. Тел.0-67-703-96-
84, 099-023-48-62, з 8: 00 до 20: 00 без 
вихідних.
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Домашній майстер: установка сантехні-
ки, та бойлерів, пральних машин, ремонт 
унітазів, електрики, роботи з перфорато-
ром, ремонт, установка замків, обшивка 
пластиком, лінолеум, плинтус, ін. дріб-
ний ремонт.Тел. 0-98-004-51-76, 093-
283-62-00 у будь-який час доби

• Майстер на годину. Роботи з елек-
трозварювань, складання меблів, 
установка дверних замків, сантехні-
ка, чищення каналізації, різання скла, 
демонтаж стін, карнизів, електри-
ка, установка світильників, розеток. 
Тел.0-97-552-83-47.

• Послуги бензопили, спилювання, вал-
ка, кряжування стовбурів, спилювання 
аварійних дерев, викошування трави, 
робота будь-якої складності, виїзд по ра-
йону. Тел. 0-95-446-49-10

• Ремонт побутових холодильників в 
правобережній частині міста (Раків-
ка, Крюків, Садки, Кіровоградська), 
виклик до клієнта, гарантія на ремонт. 
Тел.0-98-045-85-28.
• Ремонт телевізорів, моніторів, супут-
никових антен, тюнерів, НВЧ-печей (мі-
крохвильових печей) на дому, розводка 
ТБ кабелів, монтаж телевізорів на стіну. 
Тел.0-67-744-90-34.
• Спилювання дерев будь-якої склад-
ності, подрібнення та вивезення гілок, 
розчищення від заростей, покіс трави, 
акуратно, швидко, професійно, виїзд за 
місто. Тел.0-96-492-96-65.

• Спилювання дерев, послуги бензопи-
ли, послуги подрібнювача гілок, пень-
кодробилки, культиватора, корчування 
пнів, покос трави-бур’яну, земельні ро-
боти, послуги садівника, обприскуван-
ня дерев, можливий виїзд за межі мі-
ста.Тел. 098-482-50-18, 050-530-98-87

АВТОПОСЛУГИ

• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення 
доставки, квартирні переїзди, по Кре-
менчуку, Україні, довж. 4,2м, вис. 2,20м, 
шир. 2,10м, 20куб.м, обладнана для 
перевезення меблів, піаніно, будматері-

алів, послуги професійних вантажників. 
Тел.096-330-10-10
• 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, ви-
везення сміття 2 КамАЗа (самоскиди). 
Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Послуги міні екскаватора, земельні ро-
боти. Тел.0-98-989-10-34.

БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Абразивна алмазна вирізка арок бе-
тонних, вибивання отворів, стін, пере-
стенків, отворів під витяг, зняття підлог, 
стягування, збиття плитки, штукатурки, 
вивезення сміття. Тел.0-97-970-15-57.
• Алмазне свердління, діаметр від 
32 до 252 мм, відбійний молоток. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Арки, армстронг, гіпсокартон, пластик, 
штукатурка, шпаклівка, укоси, шпале-
ри, багет, стягування підлоги, плитка, 
перенесення розеток, вимикачів, настил 
лінолеуму, ламінату, плинтус, сантехні-
ка, установка дверей, комплексний ре-
монт,утеплення будинків. Тел.0-67-368-
75-60, 0-50-266-69-33.
• Виготівка стін, стель, укосів, штука-
турка, армування, фарбування, багети, 
стеклохолст, фасадні роботи, можливий 
виїзд в межах 50 км. Тел.0-67-774-64-56.
• Внутрішні роботи: арки, укоси, гіпсо-
картон, шпаклівка, штукатурка, шпалери. 
Тел.0-98-314-46-20.
• Внутрішні роботи: гіпсокартон, МДФ, 
пластик, шпаклівка стін та стелі, багет, 
штукатурка, укоси, фарбування, поклей-
ка шпалер, лінолеум, електрика, стягу-
вання підлоги, досвід 22 роки. Тел.0-67-
920-33-86 Микола
• Внутрішні роботи: укоси, стіни, по-
клейка шпалер, багет, фарбування. 
Тел.0-97-778-79-93.
• Зовнішнє утеплення будинків п/с, 
облицювання сходинок, цоколів, водо-
провід, каналізація, кладка, ремонт, чи-
стка грубок. Тел.0-97-068-09-42.
• Копка фундаментів, бетонні роботи, 
цегляна, бутова кладка, укладка тро-
туарної та кахельної плитки, отмостки, 
штукатурка, шпаклівка, укоси, можли-

вий виїзд за місто. Тел.0-66-886-28-83, 
0-96-393-54-66.
• Облицювання плиткою стін, під-
лог, сходинок, водопровід, каналіза-
ція.  Встановлення: бойлери, унітази, 
ванни. Пластик, гіпсокартин, збиван-
ня, стягування підлоги, чистка каналі-
зації, ремонт, кладка, чистка грубок. 
Тел.0-97-068-09-42.
• Плитка, штукатурка, шпаклівка, та інші 
будівельні роботи, якісно.Тел.0-97-309-
04-57 Андрій
• Покрівельні роботи євроруберойдом: 
гаражі, балкони, лоджії, будинки, квар-
тири, ангари, прибудови, гідроізоля-
ція, стягування, коньки, оцинкування, 
відливи, фарбування дахів, утеплен-
ня, профлист, забори, дрібний ре-
монт, виїзд за місто, гарантія, якість. 
Тел.0-96-329-13-56.
• Покрівельні роботи: балкони, лоджії, 
прибудови, гаражі, квартири, магазини, 
будинки. Стягування, відливи, гідроізо-
ляція, можливо дрібний ремонт, великий 
досвід, гарантія, недорого. Тел.0-97-453-
28-38, 0-99-310-86-40 Олександр
• Покрівля будь-якої складності: євро-
руберойд, шифер, черепиця, профлист, 

промислова топінгова підлога, утеплення 
фасадів, монтаж пластика, зварювальні 
роботи, ремонт, фарбування шиферних 
дахів, огорож, гаражів, доставка матеріа-
лу, якість, гарантія.Тел.0-98-989-10-34.
• Стягування механізованим способом. 
Тел.0-98-989-10-34.
• Утеплення будинків, дач, госп. буді-
вель, квартир, фарбування, структурна, 
декоративна штукатурки, завершуємо 
недобудовані об’єкти, ліса в наявно-
сті,  допомога в закупівлі матеріалів. 
Тел.0-97-222-41-47.

Сантехніка послуги

• Виклик майстра: водопровід, каналі-
зація, опалювання, зварювальні роботи, 
батареї, ванни, кабіни, стояки, лічильни-
ки, унітази, умивальники, та інші роботи, 
виїзд за місто. Тел.0-98-898-58-16.

Столярні вироби: двері, 
вікна. Виготовлення, 
встановлення. 
Т. 097-556-94-38

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

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 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
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Послуги

Ремонт холодильників 
та морозильних камер 
всіх видів на дому, з 
гарантією. Т. 096-033-
45-92, 068-590-41-29

Газета надрукована за підтримки Асоціації 
 «Незалежні регіональні видавці України» в рамках 

реалізації грантового проєкту з NDF

Асоціація «Незалежні 
регіональні видавці України» 

Сантехнік. Аварійний виклик майстра. 
Опалення, водопровід, каналізація. 
Будь-які сантехнічні та газозварювальні 
роботи в квартирах і приватних будинках. 
Досвід роботи більше 20 років. т. 097-
222-67-51

Зварювальні роботи 

будь-якої складності. 

Т. 097-216-40-82

Стіл знахідок
• Втрачене свідоцтво про право власно-
сті на житло за адресою: пров. Ціол-
ковського, 10 кімн.19, видане УЖКГ 

виконкому Кременчуцької міської ради 
від 11.12.2013 р. на ім’я Шевченко Тетяна 
Іванівна вважати недійсним.

• Втрачений диплом молодшого спе-
ціаліста на ім’я Дзюбан Олександр 
Григорович коледжу Кременчуцького 

національного університету ім. Михай-
ла Остроградського за спеціальністю 

«Зварювальне виробництво» виданий 30 
червня 2014 року вважати недійсним

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


