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

Здам в оренду офісні 
приміщення в р-ні
«Лукас»
Т.098-559-32-60 

ЗДАМ У НАЙМ

• 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

Крюків-Раківка

• 1 кімн. в приватному будинку для од-
нієї людини, р-н Раківка, кінцева маршр. 
№ 2, 25, будинок з газовим та пічним 
опаленням, проживання з господарем 
(чол. 52 роки), на тривалий термін, не-
дорого. Тел.0-98-392-31-23.

Молодіжний

• 1-кімн. кв., Г.Сталінграда, частко-
во мебльов., опл. поміс., на трива-
лий термін, опл. поміс., 3500 грн/міс. 
Тел.0-67-990-06-11.
• 1-кімн. кв., Молодіжний, р-н школи № 
17, частково мебльована, два спальних 
місця, холодильник, без тварин, на трива-
лий термін, 4000 грн/міс. за все + світло. 
Тел.0-98-946-21-70.
• 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

• 2 кімн., в приватному будинку р-н 
Чередники, на другому поверсі, кух-
ня, ванна, туал., хол/гор. вода, інтернет, 
холод., меблі, на тривалий термін, без 
тварин. Тел.0-67-867-57-88, 0-98-311-03-
87 (господар)
• Частина будинку по вул. Щорса, р-н 
Чередники, 3-кімн., кухня, газ, душ, три 
ліжка, холод., кухон. гарнітур, на трива-
лий термін, 4500 грн/міс. + ком. послуги. 
Тел.0-96-155-17-28.

Центр

• 1-кімн. кв., в центрі, р-н молокозаводу, 
два дивана, гарнітур, холод., на трива-
лий термін, 4000 грн/міс. + ком. послуги. 
Тел.0-98-857-38-77.
• 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., не-
дорого. 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, можли-
во з дитиною, для платоспроможних, на 
тривалий термін, 1800грн/міс.+ усі ком. 
послуги. Тел.0-67-960-39-64.
• 2-кімн. кв., центр, вул. Соборна, космет. 
ремонт, кімнати окремі, в гарн. стані, 
частково мебльована, холод., диван, ліж-
ко, ТВ, інтернет, опл. поміс., на тривалий 
термін, недорого. Тел.0-98-850-15-34.
• М/с в центрі, 18 кв.м, частково мебльо-
вана, для самотніх, без тварин, на трива-
лий термін. Тел.0-98-760-75-14.

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.
• Житло терміново для 4-х літніх людей, 
пенсіонерів, квартира (1-2 поверх), в 
приватному секторі зі зручностями в бу-
динку (душ, туалет), можливо предмістя, 
на тривалий термін. Тел.0-95-715-53-93.

• Пенсіонерці терміново потрібне неве-
лике житло в селі, або в Кременчуці в 
приватному секторі, 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

• 4/5 пов. цегл. буд, вул. Правобережна, 
63 кв.м, ремонт, с/в розд., лічильники на 
воду, світло, газ на будинок, без мешкан-
ців, ціна за домовл. Тел.0-98-556-39-88.

3-кімнатні

• 1/5 пов. цегл. буд., зуп. Водоканал, 
51 кв.м, м/п вiкна, вбудована кухня, 
с/в обкладений плиткою, лiчiльники на 
все, гарний житловий стан, 24444. Тел. 
067-530-76-20
• 3/5 пов., Молодіжний, 62 кв.м, 
без ремонту, кімнати розд., 15500. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 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 аеро-
плану, 67 кв.м, кімн. суміжно-окремі, но-
вая сантех, 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. блоч. буд., вл. Халаменюка, 
буд. 4, в хор. стані. Тел.0-96-283-77-46.
• 2/5 пов., Молодіжний, Аврора, 
в житл. стані, два балкони, 19500. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 3/4 пов., Крюків, зуп. Пошта, 46/30/7 
кв.м, кімн. суміжні, частково ремонт, 
бойлер, 15950, можлива розстрочка. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 3/5 пов. цегл. буд., Раківка, 46 кв.м., 
кімнати та с/в сумісні, нові труби, лічиль-
ники води, бойлер, в житл. стані, 15000. 
Тел.067-736-79-42, 099-448-38-18
• 3/5 пов. залізобет. буд. покращ. пла-
нув., вул.Пугачова, 52//9 кв.м, кімнати 
та с/в окремі, м/пл. вікна, балкон, нові 
труби, лічильники води, кондиціонер, в 

житл. стані, 20500 Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 4/5 пов. пан. будинку, водоканал, пров. 
Героїв Бреста, вид на парк, 44/30/5 кв.м, 
кімн. суміжні, підвал, лічильники, в житл. 
стані, 18500*. Тел.0-98-906-05-57.
• 5/5 пов. цегл. буд., вул. Соборна, 47 
кв. м, не кутова, кiмнати роздiльно, 
кондицiонер, пiд ремонт, 18222. Тел. 
067-530-76-20
• 10/10 пов., Молодіжний, 54 кв.м, косм. 
ремонт. Тел.0-67-141-39-42.

1-кімнатні

• 1/9 пов. цегл. буд., новобудова, вул. 
Манагарова, утеплена, 50кв.м, автономне 
опалення, окремий вхід, 3 фази, 24кВт, 
можливо використовувати під офіс чи під 
житло, 21999. Тел. 067-530-76-20
• 1/5 пов. цегл. буд., вул. Мазепи, 31,5 
кв.м, не кутова, пiд ремонт, 14444. Тел. 
067-530-76-20
• 1/5 пов., центр, р-н Бізнес Бу-
кет, 32 кв.м, житловий стан, 21500. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 2/5 пов. цегл. буд., 3 Занасип, 34,5 кв.м, 
без ремонту, гарнітур, два дивани, телеві-
зор, холод., пральна машина. Тел.0-50-
595-07-14, 0-96-958-49-54.
• 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.
• 2/5 пов., нагірна частина, р-н Ап-
тека, 22 кв.м, косм. ремонт, 15500. 
Тел.0-67-141-39-42.
• М/с в центрі, 3600. Тел.0-96-212-64-53.
• М/с, Ракiвка, зуп. Розвилка, вул. Схiд-
на, 3/5 пов., 9 кв.м, м/п вікно, вода у 
кімнаті, секцiя на 4 ciм’ї, 2 душових та 
туалета на секції, з меблями, 2499. Тел. 
096-155-32-97

Будинки

• 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.
• Білецьківка с., передмістя Кременчу-
ка, р-н сільради, будинок цегл., 90 кв.м, 
5-кімн., веранда, газ, вода, душ, відлив, 
17 сот., сад, виноград. Тел.0-97-461-51-
47, 0-98-556-39-88.
• Бурти с., передмістя Кременчука, буди-
нок цегл. 88кв.м, парове, та печне опален-
ня, каналіз., баня, гараж, госп. будівлі, по-
гріб, центр. вода, залізничне сполучення, 
автобус, 100000 грн. Тел.0-67-532-37-68.
• Горішні Плавні м., р-н Піддубного, бу-
динок 2 поверховий. Тел.0-97-764-61-64, 
0-97-278-92-07.
• 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
• Градизьк смт, Кременчуцький р-н, 
будинок 2 пов., 140 кв.м, гараж, госп. 

будівлі, 30 сот. приват., сад, в 15 хви-
линах від центру. Тел.0-97-779-28-53, 
0-96-279-67-43.
• 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
• К.Потоки с., будинок. Тел.0-96-930-91-
36 Наталія
• Кривуші с., будинок цегл., в 6км від 
міста, 60кв.м, 3-кімн., пічне опалення, 
подвійні рами, решітки, бетон. фунда-
ментні блоки, перекриття, 28сот., сверд-
ловина. Тел.0-66-381-70-42.
• Кривуші с., будинок, газ, вода, світло, 
28 сот., господарські будівлі, ставок на го-
роді. Тел.0-96-298-04-97.
• Крюкiв, зуп.Кiровоградська, буд. це-
глян., 57кв.м, утеплений, новий дах, 
3кiмнати, м/п вiкна, усi зручностi, ремонт, 
бойлер, кондицiонер, iнтернет, лiтня кухня 
з газом, сарай, гараж, погрiб, догляну-
тий двiр з молодим садом, 6сот. приват., 
43333. Тел. 067-530-76-20
• Крюкiв, кiнцева 12маршруту, буд. 
цеглян., 74кв.м, 4кiмнати, з газом, во-
да-скважина, зручностi у дворi, лiтня 
кухня з газом, гараж, погрiб, 5сот., пiд 
ремонт, 11555. 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, будинок 40 кв.м, житловий 
стан, світло, пічне опалення, 10 сот., 6500. 
Тел.0-67-141-39-42.
• Крюків, будинок 56 кв.м, 3-кімн., газ, 
вода, світло, свердловина, літня кухня, 
мет. гараж, погріб, город, сараї, туалет на 
подвір’ї. Тел.0-98-222-62-13.
• Крюків, р-н Кіровоградської, 1/2 будин-
ку, 4-кімн., котел на твердому паливі та 
газу, сарай, новий паркан, насос, город, 
окремий вхід, погріб, л/душ, частина 
будинка утеплена пінопластом, поряд зу-
пинка тролейб. № 26. Тел.0-96-995-95-05.
• 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
• Нагірна частина, вул.Чкалова, запинка 
Пекарня, 1/2 будинку, 30 кв.м,1 кімната, 
кухня, своя свердловина в будинку, опа-
лення електричне, окремий вхід, город, 
6500. Тел. 067-689-38-26
• Нагірна частина, р-н Лукас, будинок 
шлакоблоч., утеплений, 55 кв.м, 2 кімн., 
кухня, с/в, нові вікна, дах, опалення газо-
ве, бойлер, 11 сот. приват., сарай, гараж, 
21500*. Тел. 067-689-38-26
• Недогарки с., в 15 км від Кременчу-
ка, будинок, госп. будівлі, білянка по-
над 25 сот., 6000. Тел.0-97-018-66-59, 
0-97-018-66-58.
• Нова Знам’янка с., будинок 40 кв.м, газ, 
вода, санвузол ванна в будинку, 10 сот., 
госп. будівлі, 9500. Тел.0-67-141-39-42.
• 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., буди-
нок цегл. білий, 11 сот. приват., всі госп. 
будівлі, гараж, підвал, вода в будин-
ку, інтернет, газ, септик, вигрібна яма. 
Тел.0-98-948-83-79.
• Павлиш смт, будинок, сарай, по-
гріб, колодязь, літня кухня, 15 сот. 
Тел.0-68-250-49-62.
• 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 цегл. 70кв.м, 
2-кімн., с/в, душова кабіна, кухня, перед-
покій, гарний ремонт, вбудована техніка 
та меблі, газове опалення, альтанка, га-
раж, вхід. погріб, садок, 19сот. приват., 
27000. Тел. 098-296-36-93
• Потоки с., будинок 5-кімн., 60 кв.,газ., 
та пічне опалення, госп. будівлі: погріб, 
сарай, 21 сот. приват., р-н школи. Тел. 
096-341-19-25, 098-536-78-93
• Ревівка, 1/2 будинку, 50 кв.м, цегля-
ний, 3 кімнати, газ, вода в будинку, 4 сот., 
окремий вхід, 12500. Тел.0-67-141-39-42.

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

• 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.
• Успенка с., будинок з усіма зручностями 
+ діюча міні-коптильня з усім устаткуван-
ням, 2,5 га, 20000. Тел. 096-155-17-28.
• Устимівка с., Глобинського р-ну, буди-
нок цегл., 10х7 м, в центрі села, газ, ко-
лонка, вода на подвір’ї, три погреба, зем. 
ділянка 60 сот. Тел.0-67-703-77-49.
• Чечелево с., будинок пор вул. Л.У-
країнки, 1 А, 43 кв.м, зем. ділянка 6 сот. 
Тел.0-50-305-50-74.
• 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. ре-
монт, окремий вхід, сарай 20кв.м, 6300. 
Тел.0-97-384-61-96.

Дачі, земельні ділянки

• Вишнівці с., Кіровоградська обл., Олек-
сандрійський р-н, зем. пай 5,15 га, мож-
ливо під сад, дорого. Перетелефоную. 
Тел.0-96-790-87-85.
• Власівка смт, кооп. Труд, Сади-2, 
дача 5 сот., будинок 4х5м, поряд вода. 
Тел.0-67-762-58-05.

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

• Конвалія (Ландиш) кооп., дачна зем. 
ділянка 4 сот., будинок-вагончик 8 
кв.м, фрукт. дерева, виноград, сверд-
ловина для поливу, светло по вулиці. 
Тел.0-98-206-75-92.
• Кривуші с., вул. Б.Хмельницького, зем. 
ділянка 16,5 сот. під будівництво, з вихо-
дом до водойм. Тел.0-98-871-75-23.
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• Запчастини до газових плит та газових 
колонок. Тел.0-67-152-42-66.
• Магнітофон «Нота-303» непрацюючий, 

200 грн. Тел.0-68-546-98-83.
• Обігрівач (дуйчик) приміщення. 
Тел.0-97-189-49-25.
• 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 Samsung, 32 см, кольоровий, 

в робочому стані, 2 супутн. антени, тюнер 
до них. Тел.0-97-658-21-36.
• ХолодильникДнепр-2МС, в гарн. робо-
чому стані. Тел.0-96-183-83-18.
• ХолодильникМінськ-Атлант в гарн. ро-
бочому стані. Тел.0-67-929-03-87.

КУПЛЮ

• Аудиокасети нові (запечатані) Agfa, 
Basf, Sony, TDK, JVC, Maxell, Fuji, Akai, 
GoldStar та інші. Тел.0-67-535-45-80.
• Магнітофон бобін., у будь-якому стані, 
неразукомлект. Тел.0-67-742-83-95.
• Магнітофон касетний часів СРСР, б/в у 

будь-якому стані, неразукомплект., вибір-
ково. Тел.0-67-742-83-95.
• Машину пральну б/в, радянського ви-
робництва, будь-яку, у будь-якому стані, 
неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• Ноутбук, комп’ютер, можливо непрацю-
ючий. Тел.0-67-260-76-18.
• Підсилювач (усилитель) часів СРСР, 
у будь-якому стані, неразукомлект. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Праска (утюг) імпорт.; вентилятор, пи-
лосос імпорт. та радянського виробни-
цтва, та інше. Тел.067-742-83-95
• Радіоелектроніку, магнітофони, те-
левізори, плати, підсилювачі, радіоде-

талі, осцелографи. Тел.0-98-005-63-79, 
0-93-302-86-54.
• Телевізор б/в, ч/б, кольоровий часів 
СРСР, в дерев. оправі, у будь-якому стані, 
неразукомлект. Тел.0-67-742-83-95.
• Телевізор, радіоприймач, можливо не-
працюючий. Тел.0-67-260-76-18.
• Холодильник б/в, неробочий, у будь-я-
кому стані, самовивіз. Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильник, б/в, радянського вироб-
ництва будь-який, у будь-якому стані, би-
тий, в нероб. стані. Тел.067-742-83-95
• Холодильники, акумулятори, металоб-
рухт зі своїм вивезенням. Тел.0-68-501-
03-24, 0-93-302-86-54.

• Кривуші с., зем. ділянка 30 сот., 
світло, колодязь, свердловина. 
Тел.0-96-832-86-40.

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

• Недогарки с., зем. ділянка 40 сот. 
Тел.0-67-717-18-27.
• Піщане с., зем. ділянка 10 сот. під забу-
дову. Тел.0-67-717-18-27.
• Політ кооп., дача, будинок 5х7,2 м, 
кімнати, кухня, коридор, опалення пічне, 

9 сот. приват., зупинка поряд, 8500. Тел. 
098-296-36-93
• Ялинці с., зем. ділянка 0,22 га приват. 
під забудову, тех. паспорт, нова вулиця, 
комунікації по вулиці. Тел.0-67-990-44-76.

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.
• 1-2-кімн. кв. у будь-якому р-ні міста, 
терміново. Тел.0-67-141-39-42.

• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без ремонту, 
в будь-якому станi, з боргом, термiново, 
дорого. Тел. 096-424-91-96
• 1-кімн. кв. у будь-якому р-ні міста, тер-
міново. Тел.0-67-141-39-42.
• 2-3-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, в 
будь-якому станi, термiново, дорого. Тел. 
098-696-18-23
• 2-3-кімн. кв. у будь-якому р-ні міста, 
терміново. Тел.0-67-141-39-42.
• 2-кiмн. кв., в будь-якому р-нi, в будь-я-
кому станi, термiново, дорого. Тел. 
096-424-91-96
• 3-4-кімн. кв., будь-який район, у будь-я-

кому 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
• Дачу в садовому товаристві ОЗОН-1 або 
ОЗОН-2 у Великій Кохнівці, розглянемо 
варіанти, недорого. Тел.0-98-536-25-85
• 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

• 1-кімн. кв.+ допл., 9/9 пов. блоч. буд., 
поліпшен. плану, в р-ні 12 школи по 
В.Великого, 36 кв.м, в житловому стані = 
1-кімн. кв., поліпш. плану, в нагірній ча-
стині. Тел.0-67-970-98-18.

• Ford Transit, вантажний, високий, дов-
ге крило, дизель 2,5, 1996 р/в, 1800. 
Тел.0-96-882-74-37.
• 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 по-
трібно, 7400*. Тел.0-97-488-83-10.
• ZAZ Lanos, 2011 р/в, 138 тис. км, одне 
підфарбув., нічого ремонтувати не потріб-
но, 3500*. Тел.0-97-488-83-10.
• 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.

Гаражі

• 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 в кооп. Дормашівець, на трива-
лий термін. Тел.0-67-901-45-27.
• Гараж мет., в центрі, вул. Перемоги, р-н 
«Арніка», на тривалий термін, недорого. 
Тел.0-96-827-45-02.
• 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.
• Акумулятор літієвий 12 V 40 Ah, ви-
робн. КНР, 2000 грн.Тел.0-97-712-83-00, 
0-66-094-58-78.
• Важкі зубчаті борони, в хор. стані, недо-
рого. Тел.0-97-300-74-59.
• ВАЗ (Жигулі), іномарки, Москвичі, у 
будь-якому стані. Тел.0-98-005-63-79, 
0-93-302-86-54.

• Викуп авто будь-якої марки. Тел.0-96-
535-03-16 Олександр

• Викуп будь-яких марок авто у 
будь-якому стані, від 100 до 20000. 
Тел.0-98-888-92-77.

• Гараж в кооперативі Автолюбитель 
КрАЗ, або поряд по вул.Вадима Пугачева, 
недорого. Тел.0-67-468-04-65,
• Гараж у будь-якому кооперативі 
міста, розгляну будь-які варіанти. 
Тел.0-98-536-25-85
• Гуму до сільгосп. техніки. 
Тел.0-97-300-74-59.
• 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, гноєрозки-
дач, запчастини та гуму до них. 
Тел.0-97-300-74-59.

• Модернізація, перетяжка м’яких меблів, 
повний ремонт, усунення скрипу, лаку-
вання стільців, хімчистка м’яких меблів, 
гігієнічно чистий матеріал (вателін), га-
рантія, 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 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 відмін. стані, 
після перетягування. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглими боками, після перетя-
гування. Тел. 050-305-72-41
• Диван-малютка, після ремонту, новий, 
тканина, переклеєний. Тел. 050-308-82-98
• Ком-т: стіл дерев’яний, р-р 1,40х0,70м, 
крісла 2 шт., на дачу. Тел.0-96-313-09-75.

• Крісло-ліжко в гарн. стані, після перетя-
гування. Тел. 050-308-82-98
• Матрац ортопедичний, б/в, 1,60х2,00м. 
Тел.0-96-645-55-31.

КУПЛЮ

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

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

Меблі, килими

Техніка для дому

Будівельні матеріали, інструменти

• Бетонні блоки ФБС № 4, недорого. 
Тел.0-68-921-46-33, 0-96-515-34-98.
• Блок гранвідсівний стіновий 20х20х40. 
Тел.0-96-563-73-86.
• Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Ванна металева, б/в. 
Тел.0-96-597-94-20.

• 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 зви-
чайний, 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 самоскида-
ми. Тел.0-97-879-01-02.

• Євровікно заклене, 1 шт., 1700х1210мм. 
Тел.0-67-740-06-42.

• 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, 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.
• 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

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

Викуп авто різних марок та мо-
делей, швидке оформлення, 
висока ціна, швидко, вигідно 
та надійно. Т. 098-536-25-85

Авто-мототехніка
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Різне

• Надам міську прописку на будь-я-
кий термін в Автозаводському р-ні. 
Тел.0-97-333-26-33.

ПРОДАМ

• Акваріум 500х300х20мм, 25л. 
Тел.0-67-740-06-42.
• Банки 3л, 1л, 0,5л. Тел.0-67-152-42-66.
• Банки, 0,5л, 1,5л, 3л, недорого. 
Тел.0-63-733-08-73.
• Валіза для інструментів часів СРСР, 
р-р 65х33 см, відмін. стан, 220грн. 
Тел.0-97-626-33-12.

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

• Вугілля «семечка» 1,5т, самовивезення, 
Крюків, р-н школи № 7. Тел.0-96-551-48-
87, 0-97-251-69-39.

• 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 самоски-
дом. Тел.0-98-240-26-20.

• Дрова твердих порід дуб, 1 м, пи-
лено-колоті. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Дрова твердих порід колоті, складені в 
кузові. Тел.0-96-196-67-41.
• 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 пиляні, 
колоті, довж. 30 cм, 1 м., в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Жом свіжовіджатий, 1 т - 300 грн. Тел.0-
67-251-64-20, 0-95-413-96-74.
• Квіти: алое, кактуси, калачики, недоро-
го. Тел.0-98-440-42-74.
• Книжки із домашньої бібліотеки: 
класика, фентезі, фантастика, книж-
ки по медицині, саду-городу та ін. 
Тел.0-97-658-21-36.
• Масажер турманієвий Nuga Best NM 
4000 2010 р/в. Тел.0-67-740-06-42.
• Милиця (рос. костыль) з підлокітником, 
180грн. Тел.0-97-626-33-12.

• Паливні брикети: Ruf, Nestro, Pini-Kay 
з твердих порід дерев. Одна тонна замі-
щує 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, чор-

нозем, від 10т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

• Рушниця мисливська МР (ІЖ) 43, 
12-калібр, нова, через дозвільну систе-
му, 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.
• Саджанці ожини ранньої великоплід-
ної, сорт Надчес, ожина-малина Мак-Б-
лек-25, ягода чорна, ожина-малина Ред 
Долимонд, ягода червона, всі ранні сорти. 
Тел.0-97-658-21-36.
• Стол манікюрний. Тел.0-67-152-42-66.
• Тирса (опилки) твердих порід. 
Тел.0-96-196-67-41.
• Чернозем. Тел. 097-1-802-820

• Чорнозем, грунт з доставкою. Тел. 
097-879-01-02, 098-240-26-20

Одяг, ввзуття

• Напівчобітки жіночі, на поролоні, р.37,5, 
фабр.Цебо, нові, колір коричневий, 
350грн. Тел.0-97-626-33-12.
• Пальто жін., вовняне, нове; пальто з 
капюшоном, б/в, р. 52-56; 2 кофти б/в, за 
все 2500грн. Тел.0-68-546-98-83.
• Пальто жіноче д/с, р.56-58, кол. чорний, 
тканина кашемір, двобортне, довжина від 
плеча 120 см, гудзики з гербом України, 
нове. Тел.0-97-658-21-36.

• Плаття весільні, р. 44-48. 
Тел.0-96-597-94-20.
• Туфлі чоловічі, нові, Італія, р. 42, осін-
ні, колір т.-коричн., на товстій підошві. 
Тел.0-97-626-33-12.
• Черевики жіночі, молодіжні, на шнур-
ках, р. 37, хутро натур., каблук 5х5см, 
колір темно-коричн., ГДР, натур. шкіра, 
350грн. Тел.0-97-626-33-12.

Продукти харчування

• Гарбузи червоні круглі, опт 3 грн/кг. 
Тел.0-68-921-46-33, 0-96-515-34-98.
• Горіх. Тел.0-63-733-08-73.
• Жом свіжовіджатий, 1 т - 300 грн. Тел.0-
67-251-64-20, 0-95-413-96-74.
• Жом. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Картопля Білла Роса, Пікассо, посадко-
ва та для їжі. Тел.097-1-802-820
• Молоко козине, доставка. 
Тел.0-66-340-39-21.
• Сухарі, 15 грн/кг. Тел.0-96-230-47-65.
• Топінамбур (земляна груша), корисна 
для здоров’я, має унікальний біохімічний 
склад, людина, яка отримує комплекс-
но-біологічні активні речовини, стає не-
вразливою до всіх захворювань, нервових 
потрясінь, незамінна для діабетиків, 25 
грн/кг. Тел. 097-086-87-56

Торговельне обладнання

• Здам у найм ларьок 14 кв.м за адресою: 
вул. Київська, 60, на тривалий термін. 
Тел.0-96-435-80-07.

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 виробни-
цтва. Тел.0-68-501-03-24, 0-98-005-63-79.
• Годинники, статуетки, зубні коронки, 
броші, самовари, намиста бурштинові 
(янтарные) та коралові, медалі, значки, 
небезпечні бритви, старі речі, фотоапара-
ти. Тел.0-98-005-63-79, 0-93-302-86-54.
• Корову на утримання. 
Тел.0-96-552-50-09.

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

• Новий Завіт «Слово Життя», симфонію. 
Тел.0-63-733-08-73.

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

• Пір’я, перини, подушки. 
Тел.0-68-501-03-24.
• Посуд металевий: каструлі, казани, ско-
ворідки, лопатки, шумівки, та інше сучас-
ний та часів СРСР. Тел.0-67-742-83-95.
• Самовар електричний на вугіллі. 
Тел.0-67-742-83-95.

Робота

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

Чищення колодязів, 
буріння свердловин. 
Тел.096-230-47-65 
Сайт: brigadir.best

• Автослюсареві в транспортну компанію. 
Тел. 097-248-85-25
• Автослюсареві на автотранспортне 
підприємство, д/р в сфері обслугов. ван-
тажних автомобілів та НПЦ, с.Омельник, 
вул.Козацька, 8-б, з/п від 12000-18000грн./ 
міс., обов’язки: технічне обслугов. вантаж. 
автомобілів, контактна особа Манаков Сер-
гій Володимирович. Тел. 098-999-10-33
• Водіям кат. Е, на постійній основі, 
офіційне працевлаштування, з/п висока, 
м.Горішні Плавні. Тел.0-97-764-61-64, 
0-97-278-92-07.
• Двірнику з заклад освіти, центр. частина 
міста, графік роботи з 8.00 до 17.00, з/п 
5000 грн/міс.Тел.0-96-287-78-59.
• Двірнику, р-н Молодіжний, на постіній 
основі, ф-ма «Порядок», з/п 6700грн/міс. 
Тел.0-67-531-15-43, 0-98-879-83-41.
• Доглядальниці (компаньону, помічни-
ці), самотня жінка 45-50 років для допом-
оги в побуті чоловіку в інвалідному візку, 
вранці пересісти в коляску, ввечері - до 
ліжка, вдень він самостійний, приготуван-
ня іжі, допомога в гігієнічних процедурах, 
постійне проживання, будинок в перед-
місті, 5000-6000грн. Тел. 097-759-33-82

• Доглядальниці за літніми людьми 
(чоловіком чи жінкою), в р-ні Крюкова, 
Раківки, розгляну всі варіанти, досвід ро-
боти. Тел.0-99-002-44-67.
• Зварювальнику-аргонщику в транс-
портну компанію. Тел. 097-248-85-25
• 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.
• Молодшому інспектору відділу режиму 
і охорони в Кременчуцьку виховну ко-
лонію, графік день-ніч-48, доба-двоє, з/п 
6500 - 8000 грн/міс. Тел.0-98-667-00-13, 
0-95-482-30-10.
• Оператору в макаронний цех. Тел. 
0-96-330-31-30.
• Охороннику на підприємство ТОВ «Ко-
зацька стріла», на пост. основі, офіцій-
не працевлаштування, всі соц.гарантії. 
Тел.067-506-61-26
• Працівникам в кафе-бар, без обмежень 
по віку, навчання, стажування, від вас - 
порядність, охайність, телефонувати з 
9.00 до 18.00. Тел.0-98-284-31-86.

• Працівникам у пивний бар, навчан-
ня, стажування, якщо немає досвіду, 
працевлаштування, від вас - порядність, 
охайність, телефонувати з 9.00 до 19.00. 
Тел.0-98-284-31-86.

• Прибиральниці на виробництво в Глобин-
ському районі с. Бабичівка, служб. автобус 
безкошт., з Кременчука, відвозить та заби-
рає з роботи, графік за домовл., з/п 4500 
грн/міс., терміново. Тел. 067-191-94-10
• Приймальнику макулатури та склотари, 
р-н Раківка. Тел.0-98-874-94-73.
• Продавцю в кафе-бар, графік з 8.00 
до 20.00, з/п 300 грн, через тиждень. 
Тел.0-67-929-82-98.
• Продавцю-консультанту в ме-
блевий салон, на постійній основі. 
Тел.0-67-762-17-71.
• Різноробочим. Тел.0-96-393-54-66.
• Робочому з виготовлення тротуар-
ної плитки, робочому на станок сухо-
прес., вантажнику на фірму, з/п висока. 
Тел.098-134-55-15
• Робочому на шиномонтаж, з д/р, термі-
ново. Тел.0-67-717-18-27.
• Швачкам, на човникову машину, ф-ма 
«АвексТекс» на постійній основі, з/п ви-

сока, хороші умови праці, соц. гарантії, 
дорога оплачується до місця роботи, м. 
Горішні Плавні. Тел. 097-647-90-40

ШУКАЮ РОБОТУ

• Будь-яку на дому, вар-ти. Чол., 56 років. 
Тел.0-67-191-82-88.
• Вихователя, няні, доглядальниці за хво-
рою людиною. Жінка, без шкідливих зви-
чок, відповідальна, інтим не пропонувати. 
Тел.0-97-124-72-34.
• Доглядальниці з д/р, без шкідл. звичок, 
інтим не пропонувати. Тел.0-96-638-43-28.
• Доглядальниці за літніми людьми. Мед. 

працівник (уколи, крапельниці), інтим не 
пропонувати. Тел.0-96-359-05-88.
• Доглядальниці, репетитора. Жінка, педа-
гог, стаж 30 років, інтим не пропонувати. 
Тел.0-97-124-72-34.
• Інженера-механіка з великим д/р у 
сфері машинобудування та гідравліки, 
на повний робочий день, д/р з ремон-
ту гідроциліндрів, гідродомкратів та 
іншого гідравлічного устаткування. 
Тел.0-63-504-60-87
• Сторожа, підсобника, різноробочо-
го, та іншу роботу по господарству, 
бажано в р-ні Крюків, Раківка, Садки. 
Тел.0-98-392-31-23.

Послуги

• 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

• Чорнозем, грунт з доставкою. Тел. 

097-879-01-02, 098-240-26-20

• 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

• Газонокосарк бензинова Dolmаr. 
Тел.0-68-352-48-15.
• Газонокосарка електрична 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

• Зварювальний апарат саморобний, 

електродвигуни, лещата (тиски), верста-

ти, зварювальні кабелі. Тел.0-98-005-63-

79, 0-93-302-86-54.

Створюється база знайомств. 
Хто хоче знайти свою поло-
винку - звертайтесь. Ми буде-
мо раді допомогти. т. 096-83-
82-682 з 9.00 до 18.00
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здамобміняюкуплюпродам

• 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 примі-
щенні), а також глибинні свердловини, 
встановлення та ремонт усіх видів на-
сосів, монтаж, швидко, якісно, гарантія, 
обслуговування. Тел.0-97-491-36-96 
Анатолій
• Буріння свердловин (можливо в примі-
щенні), підведення води у будинок, ро-
зводка по будинку, сантехніка, земельні 
роботи, установка усіх видів насосів і 
ремонт, швидко, якісно. Тел.0-67-875-30-
01 Олексій
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Домашній майстер: установка сан-
техніки, та бойлерів, пральних машин, 
ремонт унітазів, електрики, роботи з 
перфоратором, 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 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, спилюю, звалюю, 
крижую, робота будь-якої складності, 
спил аварійних дерев, виїзд по району. 
Тел.0-98-865-79-84, 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 професійний комп’ютерів, 
ноутбуків, установка Windows і програм, 
ремонт телевізорів, моніторів, супутни-
кових тюнерів, духових шаф, газових 
плит, мікрохвильових печей, хлібопічок, 
пилососів, іншої апаратури. Тел.098-
290-86-89, 095-561-90-07

• 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, подрібнення гілок, 
підстригання кущів, покіс трави, вивезен-
ня сміття. Тел.0-97-287-66-15.

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

Репетиторство, навчання

• Досвідчений педагог підготує вашу ди-
тину до школи (читання, письмо, матема-
тика, логіка). Тел.0-98-261-56-17.

АВТОПОСЛУГИ

• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення до-
ставки, квартирні переїзди, по Кремен-
чуку, Україні, довж. 4,2м, вис. 2,20м, шир. 
2,10м, 20куб.м, обладнана для переве-
зення 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.

Спецтехніка

• Кран-маніпулятор на бортовому 
авто MAN, платформа 6,6х2,5м, в/п 
12т, кран-стріла 12м, в/п 7т причіп 
7,3х2, 5м, в/п 12 т. Тел.0-50-308-82-82, 
0-98-559-32-60.

• Екскаватор JSB-4, котловани, тран-
шеї, знос будинків, планування ділянок, 
вивезення 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.
• Виготовлення стін, стель, укосів, 
білення, фарбування, шпалери, багет, 
гіпсокартон, пластик, лінолеум, ламінат, 
штукатурка, стягування підлоги, світ-
ло, плитка, вікна, утеплення, сай-
динг, демонтажні роботи, армстронг, 
якість, д/р18-років, виїзд за місто.
Тел.0-98-385-90-50.
• Виконання будь-яких ремонтно-бу-
дівельних робіт, внутрішні роботи, фа-
сад, покрівлі, паркани, тротуарна плитка, 
бетонні роботи. Тел. 097-086-30-53
• 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 євроруберой-
дом: гаражі, балкони, лоджії, будинки, 
квартири, ангари, прибудови, гідроі-
золяція, стягування, коньки, оцин-
кування, відливи, фарбування дахів, 
утеплення, профлист, забори, дрібний 
ремонт, виїзд за місто, гарантія, якість. 
Тел.0-96-329-13-56.
• Покрівельні роботи усіх видів: метало-
черепиця, профнастил, шифер, бітумна 
черепиця, монтаж водосточної системи, 
підшив, утеплення будинків та даху, до-
ставка матеріалів, гарантія, якість, недо-
рого. Тел.0-67-600-60-10, 099-050-03-55

• Покрівельні роботи, монтаж даху під 
ключ та демонтаж старого даху, заміна 
старого покриття на металочерепицю, 
монтаж покрівлі зі кроквами: обробка 
пиломатеріалів антисептиком, монтаж 
мауерлату, крокв, гідропароізоляції, 
утеплення покрівлі, монтаж контр. Тел. 
068-218-56-65
• 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 квартир, будинків, дач, 
герметизація швів, балконних козирків. 
Колективним замовникам та першим по-
верхам особливі умови. Тел.0-67-715-91-
03, 0-63-402-24-21.

Сантехніка послуги

• Аварійний виїзд, всі роботи з сантех-

ніки, електрики, газу та опалюванню 

будь-якої складності, закупівля, доставка 

матеріалів, повний, дрібний ремонт, якіс-

но, гарантія, по місту та районам. Тел.0-

97-280-57-04, 0-66-529-97-21

• 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.

• Сантехнік. Водопровід, водовідвід, опа-

лення, заміна, монтаж, сантехприлади, 

лічильники, поліпропілен, металопластик. 

Тел. 0-67-191-82-88.

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

Стіл знахідок
• Втрачене свідоцтво на право власності 
нежитлового приміщення за адресою: м. 
Кременчук, вул. Першотравнева, будинок 
46 площею 7,5 кв.м серія та номер ЯЯЯ 
№ 073322 від 31.03.2005 року видане 

Кременчуцькою міською радою Полтав-
ської області вважати недійсним.
• Втрачений дитячий єдиний квиток 
на ім’я Романюк Олександр Олегович 
02.10.2013 р/н вважати недійсним.

• Втрачені документи на право власності 
на житло за адресою: м. Кременчук, про-
спект Лесі Українки (50 років Жовтня), 
буд. 140, кв. 99 на ім’я Мазур Микола 
Федорович вважати недійсними.


