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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
• Будинок, р-н Чередники, зуп. Водоканал, 
вул. Щорса, 3-кімн., ванна, газ, меблі (дива-
ни), холод., 4 сот., на тривалий термін, 6000 
грн/міс.+світло. Тел.0-96-155-17-28.

Молодіжний

• 1-кімн. кв. в р-ні Керченскої, частко-
во мебльована, на тривалий термін. 
Тел.0-68-650-48-70.
• М/с на Молодіжному, 18 кв.м, част-
ково мебльована, на тривалий тер-
мін, оплата поміс.+ світло (коридор). 
Тел.0-67-973-91-05.

Нагірна частина

• 1 кімн. в 2-кімн. кв., р-н парку Миру, для 
порядної людини (бажано чоловіка), на три-
валий термін. Тел.097-410-47-49
• 1-кімн. кв., 1 поверх, вул. В.Пугачо-
ва, 37, р-н Автопарк, решітки на вікнах, 
косм. ремонт, меблі, холод., телевізор, 
пральна машинка, кондиціонер, на три-
валий термін, 4000грн/міс. + ком. посл. 
Тел.0-67-911-93-00.
• 1-кімн. кв., зупинка Гвардійська, хо-
лод., телевізор, на тривалий термін. 
Тел.0-99-198-01-34.
• Чередники р-н міського саду, півбудин-
ку 33 кв.м, після рем., зі зручностями, все 
окремо, зем. ділянка, для 2-3 чол., на трива-
лий термін, з початку жовтня. Тел.0-96-024-
80-02 Viber, 0-97-225-18-37.

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., інтер-
нет, на трив. термін, опл. поміс., недорого. 
Тел.0-98-850-15-34.
• 2-кімн. кв., р-н залізнич. вокзалу, 1 по-
верх, меблі: стінка, кухня, 1-спал. ліжко, 
стіл, телевізор, тільки для сім’ї, можливо з 
дитиною, для платоспроможних, на трива-
лий термін, 3000грн/міс.+ усі ком. послуги. 
Тел.0-67-960-39-64.
• Візьму на квартиру двох хлопців до 25 
років, без шкідливих звичок, проживання з 
господинею у 3-кімн. квартирі в центрі міста, 
на тривалий термін. Тел.0-68-641-31-68.
• Візьму на квартиру дівчину чи жінку, 
проживання (не постійно) з господаркою, 
в 1-кімн. квартиру, р-н річкового вокза-
лу та військкомату, на тривалий термін.
Тел.0-68-095-05-89.
• М/с в р-ні центр. ринку, 14 кв.м, на трива-
лий термін. Тел.0-66-718-44-94.

• М/с в центрі, 18 кв.м, частково мебльова-
на, для самотніх, без тварин, на тривалий 
термін. Тел.0-98-760-75-14.
• М/с в центрі, вул. Перемоги, на тривалий 
термін. Тел.0-98-851-80-52.
• М/с в центрі, на тривалий термін, 2000 грн. 
Тел.0-96-212-64-53.

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.
• 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 Вересня, 
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

• 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 
окремі, м/пл. вікна, балкон, нові труби, лі-
чильники води, кондиціонер, в житл. стані, 
20500 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
• 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
• 4/5 пов., вул. Правобережна, 44 кв.м, не 
кутова, лiчiльники на все, новi металевi вхiд-

нi дверi, 2 пiдвали, пiд ремонт, 12999. Тел. 
067-530-76-20
• 4/5 пов., Раківка, р-н 2-лікарні, 45/30/6 
кв.м, кімн. вагонч., без ремонту, балкон за-
скл., 12920, або обмін на 1-кімн. кв. в будь-я-
кому р-ні. Тел.0-96-155-17-28.
• 5/5 пов., 1 Занасип, 46 кв.м, будинок уте-
пл., не кутова, кiмнати роздiльно, лiчiльники 
на все, металевi вхiднi дверi, великий бал-
кон, пiд ремонт, 19555. Тел. 067-530-76-20
• 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, 34,5 кв.м, 
без ремонту, гарнітур, два дивани, телевізор, 
холод., пральна машина. 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.
• 5/5 пов., центр. Тел.0-68-184-74-52 (від 
власника).
• 5/9 пов. блоч. буд., р-н Г.України, покращ. 
планув., 37/17/8 кв.м, гарний стан, терміно-
во. Тел.0-63-403-68-64.
• 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, 
погрiб, сарай, 17сот., пiд ремонт, у самому 
початку села по центральнiй вулицi, ма-
газин та зупинка 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.
• Власівка смт, вул. Героїв Дніпра, 35, 
будинок, л/кухня, фундамент, поряд со-
сновий ліс, окраїна. Тел.0-99-005-67-33, 
0-97-532-63-19.
• Гориславці с., будинок цеглян., 2 поверх., 
83кв.м, газ, м/пл. вікна, сарай, підвал, по-
гріб, колодязь, сад, ж/д контейнір, 20 сот. 
приват., поряд: школа, маг., зуп. автобуса, 
річка. Тел.0-96-623-64-18.
• 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, са-
рай, 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.
• К.Потоки с., будинок. Тел.0-96-930-91-36 
Наталія
• Кривуші с., будинок, газ, вода, світло, 28 
сот., господарські будівлі, ставок на городі. 
Тел.0-96-298-04-97.
• 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, 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
• 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.
• Новобудова с., Глобинський р-н, будинок 
цеглян., з газом, вода у двору, л/кухня з 
газом, погріб, сарай, гараж, 25 сот. приват., 
3500. Тел.0-97-335-15-70.
• Онуфріївка с.Попівка, будинок зі зручно-
стями, газ, вода, свердловина, парове опа-
лення, нова споруда, госп. будівлі, погріб, 
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.
• Піщане с., будинок 2-пов.,150кв.м, 10-
кімн., город 19сот., сад, газ, світло, вода, 
крите паркувальне місце з виходом до 
будинку під 2-авто, 1-поверх: зал, спальня, 
вбиральня, ванна, кухня, меблі, 2-поверх: 
3-кімн., Тел.098-408-21-91
• Погреби с., будинок цегл. 70кв.м, 2-кімн., 
с/в, душова кабіна, кухня, передпокій, гар-
ний 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

• 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.
• Чечелево с., будинок пор вул. Л.У-
країнки, 1 А, 43 кв.м, зем. ділянка 6 сот. 
Тел.0-50-305-50-74.
• Чечелево с., будинок цеглян. 64 кв.м, 
газ.опалення, вода в будинку, газ.колонка, 
3-кімн., кухня, коридор, житл. л/кухня з 
газом, вхід. погріб, 25 сот. приват., 24000*. 
Тел.0-97-335-15-70.
• Щемилівка р-н, 0,5сот., 1/4 будинку 28,3 
кв.м, 2-кімн., кухня, газ, вода, с/в в будинку, 
м/пласт. вікна, косм. ремонт, окремий вхід, 
сарай 20кв.м, 6300. Тел.0-97-384-61-96.

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.
• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот., газ, 
вода, світло, пакет докум., пров. Ягідний, 
В.Кохнівка с., зем. ділянка 8,16 сот. приват., 
вул. Комінтерна. Тел.097-217-15-90
• Вишнівці с., Кіровоградська обл., Олек-
сандрійський р-н, зем. пай 5,15 га під сад, 
дорого. Тел.0-96-790-87-85.
• 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.

• 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.

• Політ кооп., дача, будинок 5х7,2 м, кім-
нати, кухня, коридор, опалення пічне, 9 
сот. приват., зупинка поряд, 8500. Тел. 
098-296-36-93
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват., пакет 
докум., пров. Л.Дніпрова, р-н АЗС, котеджне 
містечко. Тел.0-68-250-25-00.

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 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 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
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• Ремонт Akai, Bravis, LG, Samsung, Saturn, 
Philips, Elenberg, діагностика Plazma, LCD, LED, 
28-32-37-39-40-42, заміна РК-LED-підсвічу-
вання, настройка Т-2 та антен, виїзд по району. 
Тел.0-98-920-73-00, 0-98-621-40-77 Viber

• Ремонт будь-яких телевізорів, також 
кінескопних, моніторів, радіоприйма-
чів, магнітофонів, DVD-програвачів, 
підсилювачів та іншої радіоапаратури. 
Тел.0-67-260-76-18.

ПРОДАМ

• Машина посудомийна Gorenje на з/ч. 
Тел.0-96-951-18-12.

• 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.
• Холодильник Днепр-2МС, в гарн. робочо-
му стані. Тел.0-96-183-83-18.
• Холодильник Мінськ-Атлант в гарн. робо-
чому стані. Тел.0-67-929-03-87.

• Швейна машина Veritas-Rubina, нова, 
вироб. Німеччина, електропривід, декільна 
різних операцій, працює тихо, 4200грн. 
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.

• 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, мі-
крохвильові 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
• Chery Amulet, 2008 р/в, перша реєстра-
ція 2010 р., колір бежевий, в норм. стані, 
газ-бензин, 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, 
5250. 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
• VW Passat B-6, 2007 р/в, одне незначне 
фарбування, нічого ремонтувати не потріб-
но, 7400*. Тел.0-97-488-83-10.
• ZAZ Lanos, 2011 р/в, 138 тис. км, одне 
підфарбув., нічого ремонтувати не потрібно, 
3500*. Тел.0-97-488-83-10.
• 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

• ГАЗель на з/ч, у відмін. робоч. стані, 02р/в, 
в експлуат. з 03, борт-тент (3х2,1х2м), колір 
білий, 3-місць, дв. 4063 (V- 2,3л, карб.,-
бенрз.), реал. пробіг 14тис км, без АКБ, 
зберігання під навісом. Тел.0-95-552-28-45.
• Генератор до автомобіля ГАЗ (Волга), 1200 
грн. Тел.0-50-659-64-33.
• Електродвгун 4 Квт, 2850 об/хв. 
Тел.0-68-921-46-33.
• Каталізатор з авто Soda Roomster, 2007 
р/в, 1,4 двигун. Тел.0-96-951-18-12.

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 в р-ні авторинку, кінцева зу-
пинка 11 маршр., на тривалий термін. 
Тел.0-97-115-77-94.
• Гараж мет. в кооп. Горизонт за овочевою 
базою, яма, погріб, на тривалий термін, 800 

грн/міс., телефонувати та писати на Viber. 
Тел.0-67-700-20-56.
• Гараж мет., в центрі, вул. Перемоги, р-н 
«Арніка», на тривалий термін, недорого. 
Тел.0-96-827-45-02.
• Гараж по вул. Небесної Сотні, кінце-
ва маршр. № 9, на тривалий термін. 
Тел.0-67-535-03-11.
• Гараж по вул. Халаменюка, 2,5х5 
м, на тривалий термін, 400 грн/міс. 
Тел.0-67-724-12-68.

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 ВАЗ, Таврію, в гарному ро-

бочому стані, для себе, терміново. 
Тел.0-98-696-47-84.
• 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, розгляну будь-які варіанти. 
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, та-
кож нові та б/в з/ч. Тел. 066-217-22-69, 
068-344-66-15
• Тракторний причіп, гноєрозкидач, запча-
стини та гуму до них. Тел.0-97-300-74-59.

• 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 новий, довж. 1,9 м, шир. 1,3м, опл. 
за домовленістю. Тел.0-63-495-63-16.
• Диван с дерев. полицею, у відмін. стані, піс-
ля 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, тка-
нина, 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, кріс-
ла 4 шт., на дачу. Тел.0-96-313-09-75.
• Крісло-ліжко в гарн. стані, після перетягу-
вання. Тел. 050-308-82-98

• Меблі: стінка кімнати та стінка передпокою, 
терміново, недорого. Тел.0-98-729-87-47.

КУПЛЮ

• Диван, недорого. Тел. 0-67-535-25-23.
• Шафу платтяну, тридверну, з антресоллю, 
225х133х60, світло-коричневу, шафу плаття-
ну дводверну, з антресоллю, 225х90х60 2шт. 
Тел.0-97-302-35-00.

КУПЛЮ

• 1-2-кімн. кв. в будь-якому р-ні, та будь-я-
кому стані, можливо неприват., з боргом. 
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.

• 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-1 або 

ОЗОН-2 у Великій 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

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

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

Меблі, килими

Техніка для дому

Будівельні матеріали, інструменти

• 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
• 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.
• Циркулярка 3 Квт, б/в в гарному стані, 
саморобна, полотна, 5000 грн. Тел.0-67-546-
86-53, 0-95-519-89-09.

КУПЛЮ

• Двері металеві на госп. блок, недорого. 
Тел.0-98-094-10-12.
• 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.

Бетон і залізобетон. 
Доставка. Знижки. 
zzbv4.com
Т. 067-532-80-60
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• Надам міську прописку на будь-я-
кий 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

• Акваріум 500х300х20мм, 25л. 
Тел.0-67-740-06-42.
• 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 Україна, б/в, 1 чоловічий, 1 жі-
ночий, 1300грн. Тел.0-97-769-86-64.
• Вугілля «семечка» 1,5т, самовивезення, 
Крюків, р-н школи № 7. Тел.0-96-551-48-87, 
0-97-251-69-39.
• Гарбуз, 3 грн/кг. Тел.0-66-948-37-22.
• Гарбузи червоні круглі, опт. 
Тел.0-68-921-46-33.
• 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 пи-
ляні, колоті, довж. 30 cм, 1 м., в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Картопля Білла Роса, Пікассо. 
Тел.097-1-802-820

• Колба для термоса, вироб. КНР, нов., 2 
шт.- 2л, 1шт.- 1л. Тел.0-97-626-33-12.
• Масажер турманієвий Nuga Best NM 4000 
2010 р/в. Тел.0-67-740-06-42.

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

• 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.

• Рушниця мисливська МР (ІЖ) 43, 12-ка-
лібр, 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, приладдя, 12000 
грн. Тел.0-95-519-89-09, 0-67-546-86-53.
• Сіно люцерна-різнотрав’я, свіже, 40грн.- 1 
мішок або ГАЗель-будка - 2500грн, с.Кри-
вуші. Тел.0-98-094-10-12.

• Спідниця плісирована, сірий колір, р. 46-
48, ручна робота. Тел.0-98-971-40-09 Олена.
• Сукня в’язана, р. 44-46, малинова, ручна 
робота. Тел.0-98-971-40-09 Олена.

• Трансформат. масло Т-1500, 50 гр-
н/л, смазка ЖРО (солидол) 40 грн/кг. 
Тел.0-66-789-30-86.
• Чернозем. Тел. 097-1-802-820

Торговельне обладнання

• Оренда кіоска 10 кв.м, р-н Квт 278, поряд 
магазин «Хата ламінату», на тривалий тер-
мін. Тел.0-93-166-95-13.

НАЙМУ

• Найму в оренду приміщення (кіоск) під 
приймальний пункт вторинної сировини. 
Тел. 050-308-99-09

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.
• Баяни, акордеони німецького виробництва. 
Тел.0-68-501-03-24, 0-98-005-63-79.
• Годинники, статуетки, зубні коронки, бро-
ші, самовари, намиста бурштинові (янтар-
ные) 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.

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

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

• Клітка з піддоном, б/в для шиншил, хом’я-
ків, 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.
• Козочка вік півроку. Тел.0-97-048-97-12.

Тварини

Різне

Робота
• Автослюсареві з ремонту ходової на СТО. 
Тел.0-67-530-33-76.
• Автослюсареві зі знанням будови та прин-
ципів роботи дизельних двигунів. Тел.0-97-
232-44-50, 0-99-232-94-68.
• Бляхар (жестянщик) на виробництво, з 
тонколист., оцинкованим та нержав. листом, 
графік п’ятиден., 8-годин. робочий день, з/п 
від 8000 до 18000 грн.+бонуси. Тел.: 097-
912-14-40 Світлана
• Водієві кат. Е, наявність закордон. паспор-
ту. Тел.0-67-731-31-67, 099-568-97-33.
• Водієві кат. С, Е на авто MAN зерновоз, 
зчеплення, д/р, без шкідливих звичок. 
Тел.0-67-532-87-80.
• 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, постійне 
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.
• Керівнику-технологу швейного вироб-
ництва, у зв’язку з релокацією-переїздом 
швейного виробництва з Харкова, запуск 
цеху з 0. Вимоги: досвід, що дозволяє нала-
годити і контролювати весь ланцюжок, умо-
ви 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.

• Маляру-штукатуру. Тел.0-67-535-78-47, 
0-97-470-60-20.
• Офіціанту, з д/р. Тел.0-98-664-44-00.
• 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 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 на будівництво. Тел. 
096-347-37-64
• 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.
• Слюсарю (бляхар), з нержав., та тонко-
лист. металом, можливо без д/р, поряд-
ному, без шкідл. звичок, графік пн-пт., з 
8.00-17.00, з/п від 8000 до18000 грн/міс., 
переробки оплачуються додатково, теле-
фонуватиз 9.00 до 16.30 Тел.097-912-14-40 
Світлана
• Слюсарю на шиномонтаж на СТО, можли-
ве навчання. Тел.0-67-530-33-76 Олександр

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

• Швачкам, на човникову машину, ф-ма 
«АвексТекс» на постійній основі, з/п висока, 
хороші умови праці, соц. гарантії, дорога 
оплачується до місця роботи, м. Горішні 
Плавні. Тел. 097-647-90-40

• Швачці в трикотажний цех, м. Кременчук, 
з д/р масового пошиття, з/п відвироб., своє-
часна. Тел. 097-149-41-47
• Швачці на прямий рядок (прямая строчка). 
Тел.0-67-101-34-00.
• Швачці на прямий рядок (прямострочка). 
Тел.0-96-979-30-28.

ШУКАЮ РОБОТУ

• Будь-яку на дому, вар-ти. Чол., 56 років. 
Тел.0-67-191-82-88.
• Доглядальниці за літніми людьми. Мед. 
працівник (уколи, крапельниці), інтим не 
пропонувати. Тел.0-96-359-05-88.
• Домашньої робітниці. Дів. 25 років. 
Тел.0-68-380-56-47.
• Няні. Дівч. 25 років. Тел.0-68-380-56-47.
• Прибиральника-сторожа в фітнес-клубі, 
а також прибиральника в закладах хар-
чування, магазинах, будинках ОСББ, 
підсобного робітника, крім будівництва. 
Тел.0-66-788-05-18.

КУПЛЮ

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

Послуги

• 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 сантех-
ніки, та бойлерів, пральних машин, ремонт 
унітазів, електрики, роботи з перфорато-
ром, ремонт, установка замків, обшивка 
пластиком, лінолеум, плинтус, ін. дрібний 
ремонт.Тел. 0-98-004-51-76, 093-283-62-00 у 
будь-який час доби

• 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, 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.

Аварійний виклик електрика 
цілодобово. Ремонт, заміна, 
установка розеток, люстр, ви-
микачів, автоматів. Можливий 
виїзд за місто. Т.067-260-76-18

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

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

Виконання ремонтно-будівельних 

робіт будь-якої складності: внутрішні, 

фасад, покрівля, паркани, тротуарна 

плитка, бетон. роботи.Т.096-3473764
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здамобміняюкуплюпродам

• 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

Репетиторство,  

навчання

• Репетитор. Математика, англійська, 
французька, німецька та всі інші предмети. 
Підготовка до школи, допомога з домашнім 
завданням, контрольними, вул. Троїцька, 25. 
Попередній запис за телефоном.Тел.0-66-
095-58-83, 0-66-405-62-32 Viber, Telegram

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
• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентований, 
вантажні перевезення по місту, Україні. 
Тел.0-98-989-10-34.

• 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. ма-
теріалів (пісок, щебінь, та інше), вивезення 
будівельного сміття, вантажні перевезен-
ня по місту, області. Тел.0-97-328-88-82 
Микола

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

• Абразивна алмазна вирізка арок бетонних, 
вибивання отворів, стін, перестенків, отворів 
під витяг, зняття підлог, стягування, збит-
тя 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, шпалери, 
багет, стягування підлоги, плитка, перене-
сення 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.
• Виготовлення стін, стель, укосів, білення, 
фарбування, шпалери, багет, гіпсокартон, 
пластик, лінолеум, ламінат, штукатурка, 
стягування підлоги, світло, плитка, вікна, 
утеплення, сайдинг, демонтажні роботи, 
армстронг, якість, д/р18-років, виїзд за мі-
сто.Тел.0-98-385-90-50.
• Виконаємо будівельні роботи: штукатурка, 
шпаклівка, фарбування, поклейка шпалер, 
багета, стягування, гіпсокартон, укладка 
плитки. Тел.0-96-306-28-15, 0-99-985-04-32.
• Внутрішні роботи: укоси, стіни, по-
клейка шпалер, багет, фарбування. 
Тел.0-97-778-79-93.
• Газоблок, цегляна, бутова кладка, покрівля 
дахів, усі види бетонних робіт, пластик, во-
досток. Тел.0-96-365-22-37.
• Електромонтажні роботи в квартирах, 
будинках, нова проводка, ремонт, установ-
ка щитів, автоматів УЗО, перенос розе-
ток, вимикачів, установка світильників, 
люстр, заземлення, штроби, автоматів, 
датчиків, доставка матеріалів, та інше. 
Тел.0-98-272-52-72.
• Копка фундаментів, бетонні роботи, це-
гляна, 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, 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.

• Плитка, штукатурка, шпаклівка, та інші 
будівельні роботи, якісно.Тел.0-97-309-04-
57 Андрій
• Покрівельні роботи євроруберойдом: га-
ражі, балкони, лоджії, будинки, квартири, 
ангари, прибудови, гідроізоляція, стягуван-
ня, коньки, оцинкування, відливи, фарбуван-
ня 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, під-
шив, утеплення будинків та даху, доставка 
матеріалів, гарантія, якість, недорого. Тел.0-
67-600-60-10, 099-050-03-55
• 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
• 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.
• Стягування механізованим способом. 
Тел.0-98-989-10-34.
• Утеплення будинків, дач, госп. бу-
дівель, квартир, фарбування, структурна, 
декоративна штукатурки, завершуємо 
недобудовані об’єкти, ліса в наявності, 
допомога в закупівлі матеріалів. 
Тел.0-97-222-41-47.

• Цегляна кладка, заливка фундаментів, 
стягування, покрівельні роботи, печі, гру-
би, барбекю, швидко, якісно, недорого. 
Тел.0-97-223-32-38.

Сантехнічні послуги

• Аварійний виїзд, всі роботи з сантехніки, 
електрики, газу та опалюванню будь-якої 
складності, закупівля, доставка матеріалів, 
повний, дрібний ремонт, якісно, гарантія, 
по місту та районам. Тел.0-97-280-57-04, 
0-66-529-97-21
• Опалення та водопровід, встановлен-
ня, підключення котлів та радіаторів. 
Тел.0-97-337-79-69.

СКОРИСТАЮСЬ 
ПОСЛУГАМИ

• Скорист. послугами майстра з ремон-
ту устаткування «Ceragem» (Церагем) 
Тел.0-95-482-67-92.

Стіл знахідок
• Втрачене свідоцтво про базову загальну 
середню освіту серії ТА № 23689023 видане 
18.06.2004 року Кременчуцькою загальноо-
світньою школою I-III ступенів № 27 м. Кре-
менчука Полтавської області на ім’я Худо-

рушко Мар’яни Юріївни у зв’язку з втратою 
оригіналу вважати недійсним.
• Втрачений додаток до диплому Кременчу-
цького державного  політехнічного інституту 
ТА № 10133426  виданий 25 червня 1998 

року студентки Селещевої Оксани Вікторівни 
вважати недійсним
• Втрачену чіп-картку водія № 
UAD0000004RQW000 дійсну до 27.05.2024 
року вважати недійсною

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

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


