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ЗДАМ У НАЙМ

• Будинок в Семенівському р-ні, глинобит. 
обкладений цеглою до вікон, шифер, потре-
бує ремонту, пічне опалення, кухня, погріб, 
для невеликої сім’ї, залізн. сполучення, ав-
тотраса, Тел.0-66-676-43-37 телефонувати 
пізно ввечері
• Візьму на квартиру (приватний сек-
тор) самотнього чоловіка, без шкідл. 
звичок, Раківка, проживання з господа-
рем, чоловік 52 роки, на тривалий термін. 
Тел.0-98-392-31-23.

Центр

• 1-кімн. кв., 3 поверх, мебльована, вул. 
Соборна, б. 5, кв. 8, на тривалий термін. 
Тел.0-97-984-35-00.
• 1-кімн. кв., р-н центр. ринку, вул.Пер-
шотравнева, м/пл.вікна, частк. мебльов. 
або без меблів, балкон заскл., мет. вх. 
дв., інтернет, на трив. термін, опл. поміс. 
Тел.0-98-850-15-34.
• Кімнату в м/с, вул.Першотравнева, на три-
валий термін, 1500. Тел.0-96-167-61-38.

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.
• Будинок в Кременчуці для сімейної пари 
терміново, бажано Раківка або Садки, без 
дітей, є кіт (домашній, стерилізований, при-
вчений до лотка) та собака ( алабай, вулич-
на), платоспроможні, порядок гарантуємо. 
Тел. 066-423-72-14
• Кімн. в приватному секторі, будинок, в 
р-ні водоканалу, 3 лікарні, Ревівці, цен-
тру, для чоловіка без шкідлив. звичок. 
Тел.0-67-919-28-14.
• Пенсіонерці терміново потрібне невелике 
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 Весрес-
ня, 62 кв.м, кухня 8 кв.м, в звич. стані, 
33000*. Тел.0-97-335-15-70.

3-кімнатні

• 1/5 пов. цегл. буд., зуп. Водоканал, 51 
кв.м, м/п вiкна, вбудована кухня, с/в обкла-
дений плиткою, лiчiльники на все, гарний 
житловий стан, 24999. Тел. 067-530-76-20
• 2/5 пов. цегл. буд., центр, сталінка, 85 
кв.м, автономне опалення, два гаражі поряд 
з будинком. Тел.0-67-632-88-57.
• 5/5 пов. цегл. буд., паркова зона, на 
березі Дніпра, 132 кв.м, з ремонтом. 
Тел.0-67-530-82-98.
• 5/9 пов. блок. буд., р-н Жовтого аеропла-
ну, 67 кв.м, кімн. суміжно-окремі, новая сан-
тех, кахель, в житл. стані, 2 заскл. балкони 
або обмін. Тел. 067-689-38-26

2-кімнатні

• 1/9 пов. пан. буд., вул.Жадова, 55кв.м, 
звичайний житловий стан, бойлер, броньо-
вані двері, балкон, лоджія, лічильники на 
воду, 24000. Тел.0-97-335-15-70.
• 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.
• 3/5 пов. залізобет. буд. покращ. планув., 
вул.Пугачова, 52//9 кв.м, кімнати та с/в ок-
ремі, м/пл. вікна, балкон, нові труби, лічиль-
ники води, кондиціонер, в житл. стані, 20500 
Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• 3/5 пов. цегл. буд., Раківка, 46 кв.м., кім-
нати та с/в сумісні, нові труби, лічильники 
води, бойлер, в житл. стані, 15000. Тел.067-
736-79-42, 099-448-38-18
• 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., вул. Правобережна, 44 кв.м, не 
кутова, лiчiльники на все, новi металевi вхiд-
нi дверi, 2 пiдвали, пiд ремонт, 13333. Тел. 
067-530-76-20
• 4/5 пов. пан. будинку, водоканал, пров. Ге-
роїв Бреста, вид на парк, 44/30/5 кв.м, кімн. 
суміжні, підвал, лічильники, в житл. стані, 
21000*. Тел.0-98-906-05-57.
• 5/5 пов. цегл. буд., вул. Соборна, 47 кв. м, 
не кутова, кiмнати роздiльно, кондицiонер, 
пiд ремонт, 18444. Тел. 067-530-76-20

1-кімнатні

• 1/5 пов. цегл. буд., вул. Мазепи, 31,5 
кв.м, не кутова, пiд ремонт, 14444. Тел. 
067-530-76-20
• 2/5 пов. цегл. буд., 3 Занасип, 35 кв.м, 
меб. гарнитур, 2 дивани, ТВ, холод., пральн. 
машинка, без ремонту. Тел.0-50-595-07-14, 
0-96-958-49-54.
• 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.
• 2/9 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 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 с., буд. обкл. цеглою, 48кв.м, 
3кiмнати, без трiщин, дах не тече, за газом, по-
грiб, сарай, 17сот., пiд ремонт, у самому почат-
ку села по центральнiй вулицi, магазин та зу-
пинка бiля будинку, 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.
• Бурти с., передмістя Кременчука, будинок 
цегл. 88кв.м, парове, та печне опалення, 

каналіз., баня, гараж, госп. будівлі, погріб, 
центр. вода, залізничне сполучення, автобус, 
100000 грн. Тел.0-67-532-37-68.
• 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
• Демидівка с., зуп. Центр, будинок 50 кв.м, 
обкладений цеглою, 2 кімн., в житл. стані, 
погріб, колодязь на подвір’ї, нова огорожа, 
30 сот. приват., 4000* Тел. 067-689-38-26
• 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.Кременчук, 35000грн*. Тел.0-
98-786-25-55, 0-96-631-91-05.
• Кривуші с., будинок, газ, вода, світло, 28 
сот., господарські будівлі, ставок на городі. 
Тел.0-96-298-04-97.
• Крюкiв, зуп.Трансформатор, шлаколитий 
буд. обкл. цеглою, 76кв.м, 3 роздiльнi кiмна-
ти, м/пл вiкна, всi зручностi у будинку, л/кух-
ня з газом, 6.5сот.приват., звичайний житло-
вий стан, до зупинки та магазину - 5хвилин 
пiшки, 13999. Тел. 067-530-76-20
• Крюків, 1/2 буд., зуп. Самойлова, 30 кв.м, 
кімната, кухня, 7 сот. приват., оформлення 
за рахунок продавця, 5000*. Тел. 067-736-
79-42, 099-448-38-18
• Крюків, 1/2 будинку, 2 кімнати, кухня, в бу-
динку санвузол сумісн.,, газ, вода свердло-
вина, сарай, літн. душ, 2 сот. городу, парник 
6х3м. Тел.0-67-524-64-57.
• Крюків, р-н Кіровоградської, 1/2 будинку, 
4-кімн., котел на твердому паливі та газу, 
сарай, новий паркан, насос, город, окремий 
вхід, погріб, л/душ, частина будинка утепле-
на пінопластом, поряд зупинка тролейб. № 
26. Тел.0-96-995-95-05.
• Маламiвка с., новий будинок 106кв.м, м/
пл вiкна, 4кiмнати, з газом, котел, тепла пiд-
лога, зроблена провiдка та опалення, сква-
жина 32м, каналiзацiя 6куб.м, 25сот.приват., 
загороджено новим парканом, пiд чистове 
оздоблення, 34999. Тел. 067-530-76-20
• Нагірна частина, вул.Чкалова, запинка 
Пекарня, 1/2 будинку, 30 кв.м,1 кімната, кух-
ня, своя свердловина в будинку, опалення 
електричне, окремий вхід, город, 6500. Тел. 
067-689-38-26
• Нагірна частина, р-н Лукас, будинок шла-
коблоч., утеплений, 55 кв.м, 2 кімн., кухня, 
с/в, нові вікна, дах, опалення газове, бойлер, 
11 сот. приват., сарай, гараж, 21500*. Тел. 
067-689-38-26
• 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.
• Павлиш смт Кіровоградська обл., будинок 
цегл. білий, 11 сот. приват., всі госп. будівлі, 
гараж, підвал, вода в будинку, інтернет, газ, 
септик, вигрібна яма. Тел.0-98-948-83-79.
• 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, м/
пласт. вікна, мет. двері, госп. будови, 12 сот., 
вихід до річки, терміново, недорого, можли-
вий обмін. Тел.0-99-924-12-22.
• Погреби с., будинок цегл. 70кв.м, 2-кімн., 
с/в, душова кабіна, кухня, передпокій, гарний 
ремонт, вбудована техніка та меблі, газове 

опалення, альтанка, гараж, вхід. погріб, садок, 
19сот. приват., 27000. Тел. 098-296-36-93
• 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
• Потоки с., будинок, 21 сот. приват., 60 
кв.м, р-н школи, господарські будівлі, кана-
лізація, газове, пічне опалення. Тел. 096-341-
19-25, 098-536-78-93

• Решетилівка м., будинок в центрі, на дві 
половини, цегляний, 2+3 кімн., з окремими 
входами, газ + пічне опалення, окремі кух-
ні, зручності в будинку, госп. будівлі, 7 сот. 
приват. Тел.0-93-487-32-72.

• Рокитне с., будинок цегл. 50 кв.м, газ. опа-
лення, вода в будинку, 3-кімн., кухня, кори-
дор, в жил. стані, л/кухня, сарай, гараж, 32 
сот. приват., 9500. Тел.0-97-335-15-70.
• Світловодськ, 25км від Кременчука, буди-
нок 2 поверх., житл. S 118 кв.м, 5 кімнат, 2 
туалета, підвал, 2 гаража, сарай, свердлови-
на, опалення: газ, дрова, електрика, 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 устаткуванням, 
2,5 га, 20000. Тел. 096-155-17-28.
• Устимівка с., Глобинського р-ну, будинок 
цегл., 10х7 м, в центрі села, газ, колонка, 
вода на подвір’ї, три погреба, зем. ділянка 
60 сот. Тел.0-67-703-77-49.
• 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. 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.

• Бузкова вул., р-н Простора, зем. ділянка 
7 сот. під забудову, недорого, терміново. 
Тел.0-97-801-97-55.
• 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 ні-
мецькій трасі. Тел.0-50-659-64-33.

• Кривуші с., зем. ділянка 30 сот., світло, ко-
лодязь, свердловина. Тел.0-96-832-86-40.
• Лашки р-н, вул. Василя Симоненка, 92, зе-
мельна ділянка 10 соток, кадастровий 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. будиночок, 
2 кімн., поряд сосн. ліс, озеро, автоб., заліз-
ничне 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.
• Піщане с., центр, зем. ділянка під 
забудову 10 сот. Тел.0-95-787-68-74, 
0-67-717-18-27.
• Політ кооп., будинок 5х7,2 м, кімна-
ти, кухня, коридор, опалення пічне, 9 
сот. приват., зупинка поряд, 8500. Тел. 
098-296-36-93

КУПЛЮ

• 1-2-кімн. кв. в будь-якому р-ні, та 
будь-якому стані, можливо неприват., з бор-
гом. Тел. 098-696-18-23
• 1-2-кiмн.кв., можливо без ремонту, з бор-
гами, арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• 1-2-кімн. кв., в р-ні Гвардійської, Аптеки, 
Вадима Пугачова, можливо без ремонту, 
терміново. Тел.0-67-970-98-18.
• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без ремонту, в 
будь-якому станi, з боргом, термiново, доро-
го. Тел. 096-424-91-96
• 1-кімн. кв. по бартеру, в обмін на два авто 
(б/в), прохання писати на Viber. Тел.0-99-
553-92-75 (Viber), 0-98-326-10-98.
• 2-3-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, в 
будь-якому станi, термiново, дорого. Тел. 
098-696-18-23
• 2-кiмн. кв., в будь-якому р-нi, в будь-якому 
станi, термiново, дорого. Тел. 096-424-91-96
• 3-4-кімн. кв. в нагірній частині, або на 
Молодіжному на 1-3 поверхах, терміново. 
Тел.0-67-970-98-18.
• 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 борга-
ми, арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• Будинок, 1/2 будинку в Кременчуці, р-ні до 
25км. 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
• Дачу в садовому товаристві ОЗОН у Вели-
кій Кохнівці, розглянемо варіанти, недорого. 
Тел.0-98-536-25-85

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

• Зем. ділянку в місті, можливо без ко-
мунікацій 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, доро-
го. Тел.098-696-18-23

МІНЯЮ

• 2-кімн.кв.= будинок або частину будинку, 
р-н 3-лікарні, Стадіону, Педколеджу. 3/5 пов. 
пан. буд., просп.Свободи, між Гвардійською 
та В.Пугачова, житл.стан, м/пл.вікна та бал-
кон, натяжні стелі, бойлер, лічильники води, 
газу. Тел.0-67-468-04-65
• Будинок в с.Бугаївка = 2-х кімн. квартиру в 
м.Кременчук (бажано р-н пивзавод-Молодіж-
ний). Будинок цегл., 72 кв.м, з усіма зручностя-
ми, 4-кімн., кухня, передпокій, с/в, опалення 
газове+пічне, свердловина+колодязь, літня 
кухня з газом.Тел. 095-442-57-61 Володимир

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 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 міні-магазини 
35 кв.м, торг.приміщення 19 
кв.м, 200 кв.м. Центральний 
ринок м.Горішні Плавні
Т. 067-531-30-14

Здам приміщення в оренду, 
в новобудові район центр, 
по вул. Небесної сотні, 53А, 
100 кв.м. Т.097-713-76-79

Здам приміщення в орен-
ду, р-н центр. ринку 15 
кв.м, та 25 кв.м. Т.098-
971-83-34, 098-475-22-11

Здам під офіси або під швей-
ний цех, 80 кв.м, приміщення 
з 2-х кімнат, коридора, туале-
та, Водоканал (р-н маг. «М’яс-
на лавка». Т.097-495-19-28

Здам в оренду офісні та 

складські приміщення в цен-

трі міста. Т.097-236-05-72
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• Блок гранвідсівний стіновий 20х20х40. 
Тел.0-96-563-73-86.
• 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.
• 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., довж. 30см., 
50см, доставка самоскидом, будь-який 
об’єм. Тел.0-98-240-26-20.

• Дрова дуб, акація, сосна, колоті, довж. 
30см, 50см, є великий і звичайний, кільк. 
окремо, всі породи, доставка самоскидами 
3куб.м, 5куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

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

• Дрова твердих та м’яких порід, колоті, 
довж. 30см, 50см, доставка самоскидами. 
Тел.0-97-879-01-02.

• Земля, чорнозем. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

• 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.
• Перегній коровій, грибний, чорнозем, від 
10 т. Тел 067-902-17-55; 066-517-05-14
• Перегній сипкий. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Перемички з/б, несучі: 220х25х22 - 
6 шт., по 300грн.; 246х25х21, 350грн. 
Тел.0-96-623-64-18.
• Пісок гірський річний митий; глина, від 10 
т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.

• Пісок гірський, річковий. Тел.0-67-730-16-
96, 0-99-249-09-09.
• 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 тротуар. вибропресов. «ста-
ре місто», «цегла», товщ. 6см, 4,5см. 
Тел.0-68-333-68-75.
• Цегла біла (Кременчук); червона (Ка-
гамлик) від 3 пачок. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14
• 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.

Інструменти

• Газонокосарки електрична та бензинова 
Dolmаr. Тел.0-68-352-48-15.
• Лебідка електрична. Тел.0-68-352-48-15.
• Сінокосарка MTD. Тел.0-68-352-48-15.
• Фрезер електричний. Тел.0-68-352-48-15.

КУПЛЮ

• Зварювальний апарат саморобний, 
електродвигуни, лещата (тиски), верстати, 
зварювальні кабелі. Тел.0-98-005-63-79, 
0-93-302-86-54.
• Плити дорожні. Тел.0-98-021-81-05.
• Тротуарну плитку б/в, можливо з невели-
ким браком, для дачі. Тел.0-97-801-97-55.

• Chery Amulet, 2008 р/в, перша реєстрація 
2010 р., колір бежевий, в норм. стані, 2100*. 
Тел.0-97-942-47-54.
• Dacia-Logan MCV 7 місць, 2008 р/в, тита-
нові диски, гарний вишневий колір, конди-
ціонер, склопідіймачі, повна комплектація, 
5300. 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
• Skoda-Octavia Tour 2009 р/в, універсал, 

двигун 1.6 бензин, пригнана з Європи, 5500. 
Тел.0-98-536-25-85
• ВАЗ-21011, 1978 р/в, 54 тис. км, бен-
зин, в гарн. стані, гаражне зберігання. 
Тел.0-68-501-03-24.
• ВАЗ-2106, 1987 р/в, терміново, 19000 грн. 
Тел.0-67-872-08-86.
• ГАЗ-53, вантажний бортовий, буд-
ка, газ-бензин, в/п 4т, в гарному стані. 
Тел.0-67-800-14-05.
• Мінітрактор з мотоблоку «Кентавр» з 

причепом та навісним устаткуванням. 
Тел.0-68-352-48-15.
• Мотоцикл Днепр-11, в гарн. стані. 
Тел.0-67-800-14-05.

Запчастини

• Генератор до автомобіля ГАЗ (Волга), 1200 
грн. Тел.0-50-659-64-33.

Гаражі

• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., облад-
наний, підвал, дахперекрытий еврорубе-
ройдом у 2018 році, або обмін +допл. на 
аналогычний в кооп. Київський-1, Хорольс-
кий, 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.
• Гараж цегл., в р-ні першої лікарні, поряд 
АЗС, 5х9,5м, вис. воріт 4,15м, вис. гаража 
4,5м, оглядова яма 6м, на тривалий термін. 
Тел.0-67-703-25-29.

КУПЛЮ

• Daewoo-Lanos, Dacia-Logan, Sandero 
або Chevrolet-Aveo, бажано від першо-
го власника, не з під таксі, недорого. 
Тел.0-67-468-04-65

• Авто ВАЗ, ЗАЗ в будь-якому стані, 
також на запчастини, в будь-який час. 
Тел.0-99-708-13-16.
• Авто-мототехніку періоду СРСР, також 
запчастини до неї, дорого, самовивіз. 
Тел.0-97-399-03-52.
• ВАЗ (Жигулі), іномарки, Москвичі, у 
будь-якому стані. Тел.0-98-005-63-79, 
0-93-302-86-54.
• 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 Пугачева, недоро-
го. Тел.0-67-468-04-65,
• Гараж в межах міста, або обмін дачі смт 
Власівка, будинок 2 пов., поблизу води на 
гараж. Тел.0-98-708-26-04, 0-67-376-04-11.
• Гараж у будь-якому кооперативі міста, роз-
гляну будь-які варіанти. Тел.0-98-536-25-85
• Мотоцикли старі М-72, К-750, МВ-750, Дні-
про 12 та 16, Урал, Іж-49, Іж-пс, К-125, Мо-
сква, Бмв, ДкВ, Сімсон, та інші, також нові та 
б/в з/ч. Тел. 066-217-22-69, 068-344-66-15

• Модернізація, перетяжка м’яких меблів, 
повний ремонт, усунення скрипу, лакування 
стільців, хімчистка м’яких меблів, гігієнічно 
чистий матеріал (вателін), гарантія, якість, 

каталог робіт, стаж-25 років. Тел. 0-67-535-
25-23, 0-50-305-72-41
• 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, 
у відмін. стані, після перетягування. 
Тел.098-970-30-30

• Диван Малютка, в відмін стані, з ящиком 
для білизни, 2 шт. офісних стільця, б/в, вар-
ти обміну, 1500грн. Тел.0-68-155-06-44.
• Диван с дерев. полицею, у відмін. стані, 
після перетягування. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглими боками, після перетягу-
вання. Тел. 050-305-72-41
• Диван-книжка, реставрований, модернізо-
ваний, 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, стіль-
ниця. 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 перетягу-
вання. Тел. 050-308-82-98
• Крісло-ліжко, в гарному стані, б/в, 500грн. 
Тел.0-98-908-41-84.
• Меблі: стінка кімнати та стін-
ка передпокою, терміново, недорого. 
Тел.0-98-729-87-47.

• Столик журнальний на колесах, 3 ярусний, 
овальний, б/в; малогабаритний столик обі-
дній на колесах саморобний, б/в, в гарному 
стані, вар-ти обміну. Тел.0-68-155-06-44.
• Тумба світло-коричн., б/в, вис. 55см, 
довж. 113см, шир. 36см, 2 дзеркала 103х20, 
для дачі, 200грн. Тел.0-68-546-98-83.

КУПЛЮ

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

• Телевізор LG 51 см, сірий корпус, в хор. 
роб. стані, 600 грн., LG 51 см, чорний кор-
пус, відео/вхід, д/у, в хор. роб. стані, 400 грн. 
Тел.0-67-260-76-18.
• Телевізор LG, д/у, в робочому стані, 500 
грн. Тел.0-96-397-54-82.
• Телевізор Samsung, б/в, в робоч. 
стані, музичний центр б/в, недорого. 
Тел.0-96-293-64-46.

• Телевізор виробн. КНР, кнопковий, діаг. 
44 см, робочий, у відмін. стані, 250 грн. 
Тел.0-97-626-33-12.
• Холодильник Днепр-2МС, в гарн. робочо-
му стані. Тел.0-96-183-83-18.
• Холодильник Донбас, б/в, в відм. 
раб. стані, для дачі, вар-ти обміну. 
Тел.0-68-155-06-44.

• Холодильник Мінськ-Атлант в гарн. робо-
чому стані. Тел.0-67-929-03-87.
• Центрифуга Юла-малютка для віджиму 

білизни, Донбас, нова, в упаковці, 1500грн. 
Тел.0-68-155-06-44.
• Швейна машина Veritas-Rubina, нова, зі 
столом та з електродвигуном, 3800грн. 
Тел.0-66-788-05-18.
• Швейна машина Орша, ножна + машинка з 
електричним приводом. Тел.0-96-283-77-46.
• Швейна машина Подольська- 2М, б/в, 
ножна, з тумбою, колір- слонова кістка, в 
гарному стані, 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 непрацюю-
чий. Тел.0-67-260-76-18.
• Радіоелектроніку, магнітофони, телевізо-
ри, плати, підсилювачі, радіодеталі, осцело-
графи. Тел.0-98-005-63-79, 0-93-302-86-54.
• Радіоприймачі на з/ч: VEF-214, VEF-216, 
VEF-317, Урал Авто. Тел.0-97-232-01-44.
• Телевізор, радіоприймач, можливо непра-
цюючий. Тел.0-67-260-76-18.
• Телевізори, монітори, комп’ютери, мікро-
хвильові печі на з/ч. Тел.0-97-232-01-44.
• Холодильник б/в, неробочий, у будь-якому 
стані, самовивіз. Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильники, акумулятори, металобрухт 
зі своїм вивезенням. Тел.0-68-501-03-24, 
0-93-302-86-54.

Авто-мототехніка

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, інструменти

• Клітка з піддоном, б/в для шиншил, 
хом’яків, щурів. Тел.0-98-272-52-72.
• 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.
• Кози заан. породи, 5-й окіт, 10 міс., по-
криті 100 % нубійським козлем, с. Кривуші, 
5000 грн. Тел.0-98-869-57-44.

Тварини
КУПЛЮ

• Бика, корову, 
телицю, дорого. 
Тел.0-50-327-64-90, 
0-67-733-85-78.
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• Автослюсареві з ремонту ходової на 
СТО. Тел.0-67-530-33-76.
• Автослюсареві зі знанням будови та 
принципів роботи дизельних двигунів. 
Тел.0-97-232-44-50, 0-99-232-94-68.
• 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
• Водієві кат. Е, наявність закор-
дон. паспорту. Тел.0-67-731-31-67, 
099-568-97-33.
• Водіям кат. С на самоскиди: Mercedes, 
MAN, КрАЗ, д/р від 1 року з/п відрядна, від 

10000 грн/міс., ЧП «ДВД-Транс», Єрестів-
ський 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.
• Доглядальниці (компаньону, помічниці), 
самотня жінка 45-50 років для допомоги в 
побуті чоловіку в інвалідному візку, вранці 
пересісти в коляску, ввечері - до ліжка, 
вдень він самостійний, приготування іжі, 
допомога в гігієнічних процедурах, по-
стійне проживання, будинок в передмісті, 
5000-6000грн. Тел. 097-759-33-82
• Електрику АТ « Вепр», без шкідл. зви-

чок, можливо пенсійного віку, офіц. 
працевлашт., на постійній основі, повна 
зайнятість, 5-ден. робочий тиждень. 
Тел.0-68-679-69-69.
• Зварювальнику. Тел.0-67-874-41-41.
• Керівнику-технологу швейного вироб-
ництва, у зв’язку з релокацією-переїздом 
швейного виробництва з Харкова, запуск 
цеху з 0. Вимоги: досвід, що дозволяє на-
лагодити 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.

• Мулярам (каменщикам), підсобним 
робітникам. Тел.0-67-406-13-88.

• Муляру (каменщику), підсобним робітни-
кам. Тел.0-67-811-58-22.
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд, 
проживання за рахунок фірми, з/п 280-
500 грн/за добу, м. Кременчук, авто-
вокзал, 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-бармену в кафе-бар. 
Тел.0-96-219-03-02.

• Різноробочим. Тел.0-96-393-54-66.
• Різноробочому для ландшафтних робіт, 
графік пн - пт., з/п 9000 грн/міс., випл. по-
тижнево. Тел.0-67-938-43-77.
• Різноробочому-підсобнику, поміч-
нику автослюсаря на будівництві. 
Тел.0-67-532-87-80.

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

• Робочому з д/р на шиномонтаж. Тел.0-
67-717-18-27, 0-95-787-68-74.

• 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

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

ШУКАЮ РОБОТУ

• Будь-яку на дому, вар-ти. Чол., 56 років. 
Тел.0-67-191-82-88.
• Вахтера, консьєржа, гардеробниці, 
контролера, охоронника, диспетчера, фа-
сувальника, помічника кухаря, посудомий-
ниці, прибиральниці, пакувальника, про-
давця-кіоскера. Тел.0-68-811-01-34.
• Домашньої робітниці. Дів. 25 років. 
Тел.0-68-380-56-47.
• Няні. Дівч. 25 років. Тел.0-68-380-56-47.
• Охоронника, сторожа. Чол. 52 роки, з 
д/р. Тел.096-286-91-20
• Охоронника, сторожа. Чол., без шкідл. 
звичок. Тел.0-97-211-26-47.
• Сторожа, консьєржа. Жінка 62 роки, по-
рядна, сумлінна, з д/р. Тел.0-98-304-39-50.

• 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.

• Приватний нотаріус Піцул В.Ю., роз-
шукує Літвінову Єлизавету Борисівну, 
14.07.1984 р. н., спадкоємця за запові-
том померлої 05.11.2021 року Літвінової 
Ельзи Іванівни, 1939 р.н.. Звертатись за 
адресою: місто Кременчук, пр. Л.Україн-
ки, б.№51. Тел. 098-784-33-87

• 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

• Акваріум 500х300х20мм, 25л. 
Тел.0-67-740-06-42.
• Банки б/в, 1л- 80шт; 3л- 30шт. 
Тел.0-96-293-64-46.

• Брикети паливні довгого горіння. Тел.0-
50-315-06-08, 0-96-466-12-06.

• Велосипед Kettler чоловічий, «чи-
стий» німець, надійний, легкий у керу-
ванні, 4 швидк., 2 гальма, багажник, 
динамо-світло, підсвітки, від 7700 грн. 
Тел.0-97-935-77-07.

• Велосипед гірський з електромотором 
36 V - 350 W, б/у, в гарному стані, 7650грн. 
Тел.0-67-919-28-14.
• Велосипед Україна, б/в, 1 чоловічий, 1 жі-
ночий, 1300грн. Тел.0-97-769-86-64.
• Відро-туалет. Тел.0-96-645-55-31.
• Відходи металу в мішках, дорого. 
Тел.0-98-113-87-98.
• Вугілля «семечка» 1,5т, самовивезення, 
Крюків, р-н школи № 7. Тел.0-96-551-48-87, 
0-97-251-69-39.
• Графін в оплетці для вина на 5л, 60грн. 
Тел.0-97-626-33-12.

• Дрова акація, дуб, сосна, колоті, довж. 
30см, 50см., доставка самоскидами 3 
куб.м, 5 куб.м. Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова дуб, акація, сосна, рубан., довж. 
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, м’яких порід пиля-
ні, колоті, довж. 30 cм, 1 м., в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Духовка для печі, дверцята, та двер-
цята для піддування, б/в, недорого. Тел. 
096-720-09-82
• Картопля Білла Роса, Пікассо. 
Тел.097-1-802-820
• Картопля та інші дом. овочі. Тел 
066-131- 22-27
• Масажер турманієвий Nuga Best NM 4000 
2010 р/в. Тел.0-67-740-06-42.
• Мобільна бурова установка (1 осний 
причіп госномер), 47 обсадних труб. 
Тел.0-67-183-02-98.

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

• Пароварка на газу для яблук, вино-
граду, фруктів, в гарному стані, 200грн. 
Тел.0-67-531-58-78.
• 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.
• Покривало на 2-сп. ліжко, гарне, виши-
ванка, 2,20х2,20. Тел.0-68-155-06-44.

• 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

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, орде-
ни, медалі, монети, юбілейні монети СРСР 
та України, альбом з марками), дорого, для 
колекції. Тел.0-67-941-38-74.
• Баяни, акордеони німецького виробни-
цтва. Тел.0-68-501-03-24, 0-98-005-63-79.
• Бінокль, фотоапарат плівковий, посуд 
у гарному стані, годинники механічні. 
Тел.0-98-850-15-34.
• Годинники, статуетки, зубні коронки, 
броші, самовари, намиста бурштинові 
(янтарные) та коралові, медалі, значки, 
небезпечні бритви, старі речі, фотоапарати. 
Тел.0-98-005-63-79, 0-93-302-86-54.
• 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.

• Пір’я, перини, подушки. 
Тел.0-68-501-03-24.

Робота

Різне

Послуги

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

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

Ремонт побутової техніки з гарантією: 

комп'ютери, телевізори, супутнікове ТБ, 

монітори, мікрохвильові печі, пилососи, 

пральні, посудомийні машини і ін. т. 098-

290-86-89, 095-561-90-07

• Ремонт 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 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 примі-
щенні), підведення води у будинок, розводка 
по будинку, сантехніка, земельні роботи, 
установка усіх видів насосів і ремонт, швид-
ко, 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 електроз-
варювань, складання меблів, установ-
ка дверних замків, сантехніка, чищення 
каналізації, різання скла, демонтаж стін, 
карнизів, електрика, установка світильни-
ків, розеток. Тел.0-97-552-83-47.

• 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, 

ноутбуків, установка Windows і програм, 

ремонт телевізорів, моніторів, супутнико-

вих тюнерів, духових шаф, газових плит, 

мікрохвильових печей, хлібопічок, пило-

сосів, іншої апаратури. 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 будь-якої складності, 

подрібнення та вивезення гілок, розчи-

щення від заростей, покіс трави, акурат-

но, швидко, професійно, виїзд за місто. 

Тел.0-96-492-96-65.

• Спилювання дерев, послуги бензопили, 

послуги подрібнювача гілок, пенькодро-

билки, 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

АВТОПОСЛУГИ

• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення до-
ставки, 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
• 10т, КамАЗ бортовий + 10т причіп, пере-
везення зернових, будматеріалів та інше по 
місту, Україні. Тел.0-67-267-28-30.
• 6т, ЗиЛ-130 самоскид, доставка буд. мате-
ріалів (пісок, щебінь, та інше), вивезення бу-
дівельного сміття, вантажні перевезення по 
місту, області. Тел.0-97-328-88-82 Микола

Професійний ремонт холо-
дильного обладнання. Мон-
таж холодильних камер із 
сендвіч-панелей. Т. 067-272-
14-42, 095-628-83-05
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Спецтехніка

• Екскаватор JSB-4, котловани, траншеї, 
знос будинків, планування ділянок, вивезен-
ня сміття 2 КамАЗа (самоскиди). Тел.0-67-
902-17-55, 0-66-517-05-14.

БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Алмазне свердління, діаметр від 
32 до 252 мм, відбійний молоток. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Арки, армстронг, гіпсокартон, пластик, 
штукатурка, шпаклівка, укоси, шпалери, ба-
гет, стягування підлоги, плитка, перенесен-
ня розеток, вимикачів, настил лінолеуму, 
ламінату, плинтус, сантехніка, установка 

дверей, комплексний ремонт,утеплення бу-
динків. Тел.0-67-368-75-60, 0-50-266-69-33.
• Внутрішні роботи: арки, укоси, гіпсо-
картон, шпаклівка, штукатурка, шпалери. 
Тел.0-98-314-46-20.
• Внутрішні роботи: гіпсокартон, МДФ, плас-
тик, шпаклівка стін та стелі, багет, штукатур-
ка, укоси, фарбування, поклейка шпалер, 
лінолеум, електрика, стягування підлоги, дос-
від 22 роки. Тел.0-67-920-33-86 Микола
• Внутрішні роботи: укоси, стіни, по-
клейка шпалер, багет, фарбування. 
Тел.0-97-778-79-93.

• Електромонтажні роботи в кварти-
рах, будинках, нова проводка, ремонт, 
установка щитів, автоматів УЗО, перенос 
розеток, вимикачів, установка світильни-
ків, люстр, заземлення, штроби, автома-
тів, датчиків, доставка матеріалів, та інше. 
Тел.0-98-272-52-72.
• Копка фундаментів, бетонні роботи, 
цегляна, бутова кладка, укладка тротуарної 
та кахельної плитки, отмостки, штукатурка, 
шпаклівка, укоси, можливий виїзд за місто. 
Тел.0-66-886-28-83, 0-96-393-54-66.

• Облицювання плиткою стін, підлог, схо-
динок, водопровід, каналізація. Встанов-
лення: бойлери, унітази, ванни. Пластик, 
гіпсокартин, збивання, стягування підлоги, 
чистка каналізації, 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, квартири, 
ангари, прибудови, гідроізоляція, стягуван-
ня, коньки, оцинкування, відливи, фарбу-
вання дахів, утеплення, профлист, забори, 
дрібний ремонт, виїзд за місто, гарантія, 
якість. Тел.0-96-329-13-56.
• Покрівельні роботи: балкони, лоджії, 
прибудови, гаражі, квартири, магазини, бу-
динки. Стягування, відливи, гідроізоляція, 
можливо дрібний ремонт, великий досвід, 
гарантія, недорого. Тел.0-97-453-28-38, 
0-99-310-86-40 Олександр
• Утеплення будинків, дач, госп. будівель, 
квартир, фарбування, структурна, декора-
тивна штукатурки, завершуємо недобудо-
вані об’єкти, ліса в наявності, допомога в 
закупівлі матеріалів. Тел.0-97-222-41-47.

• Утеплення фасадів, внутрішні роботи під 
ключ (гіпсокартон, шпаклівка, фарбування, 
поклейка шпалер). Тел.0-97-227-20-84.
• Цегляна кладка, заливка фундамен-
тів, стягування, покрівельні роботи, печі, 
груби, барбекю, швидко, якісно, недорого. 
Тел.0-97-223-32-38.

Сантехнічні роботи
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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

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

№ 37

здамобміняюкуплюпродам

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

• Втрачене посвідчення учасника бойо-
вих дій № 335977 на ім’я Гащенко Віктор 
Олексійович видане 27.02.2004 р. вважати 
недійсним.
• Втрачене свідоцтво на право власності 
житла за адресою: м. Кременчук, вул. Респу-
бліканська, 31/3 на ім’я Куян Петро Микола-
йович вважати недійсним.
• Втрачений атестат про закінчення загаль-
ноосвітньої школи м. Кременчука № 27 на 

ім’я Худорошко Мар’яни Юріївни вважати 
недійсним.
• Втрачений диплом Кременчуцького 
національного університету ім. Михайла 
Остроградского на ім’я Самойлик Дмитро 
Володимирович, рік закінчення 2011, фа-
культет ІЕЕСУ спеціальність «Електропривід» 
вважати недійсним.
• Втрачений диплом про вищу освіту на ім’я 
Горюха Каріна Олександрівна виданий Львів-

ським національним медичним университе-
том ім. Данила Галицького 21.03.2014 року за 
номером ВК N46047081 вважати недійсним.
• Втрачений диплом та додаток до нього на 
ім’я Пиримшоєва Олександра Сайшарифо-
вича виданий Кременчуцьким державним 
університетом ім. М.Остроградського за 
спеіальністю: 0922 «Електромеханіка», про-
фесійні права - технічний фахівець з елек-
тромеханіки вважати недійсними.

• Втрачений диплом та додаток до нього на 
ім’я Пиримшоєва Олександра Сайшарифо-
вича виданий Кременчуцьким національним 
університетом ім. М.Остроградського за 
спеціальністю: 7.092204 «Електромеханічне 
обладнання енергоємних виробництв» про-
фесійні права - інженера-електромеханіка 
вважати недійсними.
• Втрачені дипломи на ім’я Ховрак Інни 
Вікторівни серія ТА № 28117143 виданий 

2 липня 2005 р. виданий Кременчуцьким 
державним університетом, та диплом серія 
ТА № 30408399 виданий 1 липня 2006 р. 
Кременчуцьким державним університетом 
вважати недійсними.
• Втрачені документи: військовий квиток, 
паспорт, ідентифікаційний код, довідка про 
реєстрацію місця проживання на ім’я Анто-
нець Олександр Сергійович прохання повер-
нути за винагороду. Тел.0-50-614-48-11.

Стіл знахідок


