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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 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
• Будинок невеликий, смт Власівка, 
5-спальних місць, з усіма зручностями, з 
індивід. електро та дров’яним опалюван-
ням, в мальовничому місці, вихід до води, 
альтанка, баня, на тривалий термін, мож-
ливо подобово. Тел.0-98-483-94-10.

Крюків-Раківка

• 1-кімн. кв., Раківка, 8/9 пов., 36 кв.м, в 
житл. стані, стіл, стільці, диван, на трива-
лий термін, 3000 грн/міс. + ком. послуги. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 2-кімн. кв., Крюків, на тривалий тер-
мін, 2000 грн/міс. + ком. послуги поміс. 
Тел.0-97-208-36-82.
• Візьму на квартиру 1 або 2 чол., 
мешкання з господинею в приватно-
му секторі, р-н Крюків, по маршр. 9, усі 
зручності, інтернет, на тривалий термін. 
Тел.0-96-775-53-69.
• Флігель в Крюкові, зуп. Кіровоград-
ська, 2 кімн., кухня, газ, вода, част. 
меблі, 2 сот., заїзд під авто, на трива-
лий термін, 3500 грн/міс. + лічильники. 
Тел.0-96-155-17-28.

Молодіжний

• 1-кімн. кв., Молодіжний, р-н Героїв 
України, ремонт 2021 р., частково мебльо-
вана, тепла, на тривалий термін. Тел.0-96-
556-42-81 Світлана
• 2-кімн. кв., Квт 297, меблі, техніка, на 
тривалий термін, 8000 грн/міс. + ком. по-
слуги. Тел.0-98-095-71-81.
• 2-кімн. кв., Молодіжний, зупин-
ка Керченська, меблі, на трив. термін. 
Тел.0-67-291-75-27.

Нагірна частина

• 1 кімн. в 2-кімн. квартирі, р-н льотно-
го коледжу, прожив. з господаркою, для 
двох дівчат студентів, або працюючих, на 
тривалий термін. Тел.0-96-456-43-62.
• 1 кімн. в 3-кімн. кв., по вул. Миру, бажа-
но жінці, або двом жінкам віком від 35 до 
55 років, оплата від 3000 грн/міс., на три-
валий термін, проживання з господарем. 
Тел.0-67-191-82-88.
• 1-кімн. кв., 4 поверх, вул. Переяс-
лівська, буд. 40, м/пласт. вікна, бойлер, 
пральна машина, на тирвалий термін. 
Тел.0-97-151-60-31.
• 1-кімн. кв., вул. Київська, 3 поверх, на 
тривалий термін. Тел.0-96-945-59-00.
• 2-кімн. кв., нагірна частина, зуп. Водо-
канал, кімн. окремі, космет. ремонт, част. 
мебльов., холод., ТВ, пральна маши-
на, диван, ліжко, бойлер, мет. вх. двері, 
вже вільна, опл. поміс., на трив. термін.
Тел.0-98-850-15-34
• Будинок в р-ні водолікарні, без меблів, 
на тривалий термін, 2500 грн/міс. + ком. 
послуги. Тел.0-97-647-92-34.

Центр

• 1-кімн. кв. в центрі, вул. Богаєвського, 
4 пов., меблі, два дивана, телев., холод., 
на тривалий термін, 3800 грн/міс. + ком. 
посл. Тел.0-96-155-17-28.
• 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, 1500грн/міс.+ усі ком. 
послуги. Тел.0-67-960-39-64.
• М/с в центрі, 10 кв.м, на тривалий тер-
мін, 1800 грн/міс. Тел.0-96-212-64-53.
• М/с в центрі, в районі магаз. «1000 
дрібниць» 12 кв.м, частково мебльована, 
на тривалий термін. Тел. 098-391-02-18
• М/с по вул. Першотравневій, 12 кв.м, 
меблі, на тривалий термін. Тел.0-97-400-
07-84, 0-98-299-34-61.
• М/с центрі, вул. Небесної Сотні, 16 кв.м, 
2-спал. ліжко, холод., гарнітур, душ. кабі-
на, бойлер, на тривалий термін, 3300 грн/
міс.+ ком. послуги. Тел.0-98-857-38-77.

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

• 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., смт Власівка, індивід. опаден-
ня, 14500. Тел.0-67-236-06-39.
• 3/5 пов., смт Власівка, індивід. опален-
ня, 14500. Тел.0-67-236-06-39.
• 3/5 пов., Молодіжний, р-н Аврора, кімн. 
розд., м/пласт. вікна, без ремонту, 14800. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 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 пов., центр, 45 кв.м, частково ремонт, 
30000. Тел.0-96-212-64-53.
• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 кв.м, 
кiмнати роздiльно, лiчiльники на все, 

газова колонка, балкон, пiд ремонт, 
поруч сквер Пономаренка, 18444. Тел. 
067-530-76-20
• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупинка Аптека, і 
житл. стані, 25000. Тел.0-96-256-70-91.
• 2/5 пов., Молодіжний, 50 кв.м, кімн. 
розд., два балкона, в житл. стані, 19000. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 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
• 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
• 4/5 пов. пан. будинку, водоканал, пров. 
Героїв Бреста, вид на парк, 44/30/5 кв.м, 
суміжні кімнати, з підвалом, лічильники, в 
житлов. стані 18500*. Тел. 098-906-05-57
• 4/5 пов. пан. буд., вул. Героїв Украї-
ни, Молодіжний, 45 кв.м, нові батареї, 
сантехніка, електрика, бойлер новий 
на 50л, інтернет, частковий ремонт, 
або обмін на гостинку + ваша доплата. 
Тел.0-67-605-98-16.
• 5/5 пов. цегл. буд., вул. Соборна, 47 
кв. м, не кутова, кiмнати роздiльно, 
кондицiонер, пiд ремонт, 18222. Тел. 
067-530-76-20

1-кімнатні

• 1/5 пов., центр, р-н «Бізнес Бу-
кет», 32 кв.м, в житл. стані, 21500. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 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, 21555. Тел. 067-530-76-20
• 1/9 пов. блок. буд., Героїв України, 36 
кв.м ,лічильники на все, в жил. стані, 
поряд зупинка, школа, дит. садок, 15500. 
Тел. 098-296-36-93
• 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., Аптека р-н, косм. ремонт, м/
пласт. вікна, вбудована кухня, 15500. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 2/9 пов., вул. Першотравнева, гост., 
загальна 22 кв.м, кухня 4 кв.м, с/в 3 
кв.м, коридор 2 кв.м, м/пласт. вікно, мет. 
двері, меблі залишаються: стінка, диван, 
пральна машина, холод., меблі на кухні. 
Тел.0-98-726-79-15.
• М/с в центрі, 10 кв.м, 3600. 
Тел.0-96-212-64-53.
• М/с в центрі, 14 кв.м, 5-пов. цегляний 
будинок, житловий стан, по вул. Гагарі-
на, до центрального ринку 1 хвилина. 
Тел.0-68-802-00-98.
• М/с в центрі, 14 кв.м, 5-пов. цегляний 
будинок, житловий стан, по вул. Гагарі-
на, до центрального ринку 1 хвилина. 
Тел.0-68-802-00-98.

• М/с в центрі, 5/5 пов., вул. Першотрав-
нева, д. 19, 2 кімнати, без ремонту, тер-
міново, 200000 грн.Тел.0-97-102-71-77.

• 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, 2299. Тел. 
096-155-32-97

Будинки

• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., газ, світ-
ло в будинку, 12000. Тел.0-96-256-70-91.
• Бабичівка с., Глобинський р-н, 25км від 
Кременчука, садиба огорожена, поряд 
траса, будинок 45кв.м, водяне опалення, 
32сот. приват., багато насаджень, сверд-
ловина, л/кухня з пічкою, гараж, вхід. 
погріб, госп. будівлі. Тел.0-67-190-12-79 
після 19.00
• 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, 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.
• В.Кохнівка р-н, будинок 50кв.м + сарай 
з 2-кімн., в будинку: вітальня, спальня, 
кухня, туалет з ванною, коридор, 15сот. 
приват., сад, город, в 15 хвил. магазин, зу-
пинка, 17000. Тел.0-68-922-41-28 Вячеслав
• В.Терешківка с., будинок 80 кв.м, 
4-кімн., газ, вода в будинку, бойлер, ван-
на, гараж, літня кухня, госп. буд., 10 сот., 
17500. Тел.0-67-141-39-42.
• Горішні Плавні м., р-н Піддубного, бу-
динок 2 поверховий. Тел.0-97-764-61-64, 
0-97-278-92-07.
• 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
• Дмитрівка с., півбудинку, поряд ліс, 
річка Псел, 40-60 сот., 170000 грн. 
Тел.0-97-192-60-13.
• К.Потоки с., будинок 45 кв.м, по вул. 
Лесі Українки, 40, зем. ділянка 30 сот. 
Тел.0-98-061-76-75, 0-67-969-92-20.
• 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.
• 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, 2-кімн., 10 
сот., газ рядом, вода централіз. на под-
вір’ї, госп. буд., 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.
• М.Кохнівка р-н, будинок 40 кв.м, 10 
сот., газ, вода в будинку, 2-кімн., 12500. 
Тел.0-67-141-39-42.
• М.Кохнівка с., будинок 86 кв.м, 4-кімн., 
газ, вода в будинку, госп. буд., л/кухня, 10 
сот. Тел.0-67-141-39-42.
• М.Кохнівка, будинок 100 кв.м, ванна, 
туалет, газ в будинку, сарай 100 кв.м, са-
рай 70 кв.м, підвал 24 кв.м, сарай 30 кв.м, 
кухня (зимовий варіант), з пічним опален-
ням. Тел.0-96-440-43-88.
• 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.
• 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.
• Погреби с., будинок 80 кв.м, 6-кімн., 
газ, вода , туалет, ванна в будинку, літ-
ня кухня з газом, 1 га, гараж, 15500. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 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
• Ревівка р-н, будинок 80 кв.м, 4-кімн., 
газ, вода в будинку, м/пласт. вікно, ви-
сокі стелі, 6 сот., гараж, л/кухня велика, 
25500. Тел.0-67-141-39-42.
• Ревівка, 1/2 будинка, 50 кв.м, окремий 
вхід, 3-кімн., газ, вода в будинку, госп. 
буд., 4 сот., 13000. Тел.0-67-141-39-42.
• Солониця с., Полтавської обл., будинок 
65 кв.м житл. площі, газ, конвекторне 
опалення, сарай, гараж, город, в 20 км від 
Кременчука, 240000 грн. Тел.0-97-532-02-
64, 0-97-375-49-02.
• Успенка с., будинок з усіма зручностями 
+ діюча міні-коптильня з усім устаткуван-
ням, 2,5 га, 20000. Тел. 096-155-17-28.
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• Мультиварка тифлонова нова, в упаков-
ці, 4000 грн. Тел.0-50-659-64-33.
• Пральна машина Whirlpool, б/в, за-
висає програма. Тел.0-97-761-74-83, 
0-66-968-59-83.
• Телевізор Samsung 32 см, в хор. роб. 
стані, д/у, 300 грн., Телевізор Samsung 54 
см, 400 грн., в хор. роб. стані, д/у, 400 грн. 
Тел.0-67-260-76-18.

• Холодильник Hotpoint/Ariston, 2020 
р/в, у зв’язку з переїздом, 9000 грн. 
Тел.0-97-028-72-98.

Газове обладнання

• Котел твердопаливний довгого горін-
ня 26 Квт, розміри 130-50-45, в ком-т 
входить автоматика та вінтелятор. Тел. 
096-967-80-56
• Насос до газового котла універсальний, 
новий, 1200 грн. Тел.0-50-659-64-33.

КУПЛЮ

• Аудиокасети нові (запечатані) Agfa, 
Basf, Sony, TDK, JVC, Maxell, Fuji, Akai, 
GoldStar та інші. Тел.0-67-535-45-80.
• Відеомагнітофон «Електроніка» виробн. 

СРСР, комп’ютер, клавіатуру, приставки, 
магнітофон «Sharp» касетний. Тел.0-98-
005-63-79, 0-93-302-86-54.
• 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.
• Магнітофони, плати, радіодеталі, 
магнітофон Sharp, радіоелектроніку, 
підсилювачі, відеомагнітофони, осце-
лографи, та інше. Тел.0-98-005-63-79, 
0-93-302-86-54.
• 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
• 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, радянського вироб-
ництва будь-який, у будь-якому стані, би-
тий, в нероб. стані. Тел.067-742-83-95

• BMW 530-D, 2004 р/в, універсал Е-61, 
диски R-17, із Германії, перший госпо-
дар в Україні, розмитнена, КПП ато-
мат, мотор М-57, у відмін. стані, 8000. 
Тел.0-97-710-05-27.
• Ford Transit, вантажний, високий, дов-
ге крило, дизель 2,5, 1996 р/в, 1800. 
Тел.0-96-882-74-37.
• ВАЗ-2106, в гарному стані, гаражне 
зберігання, газ вписаний, 1991 р/в, без 
зварювальниїх робіт та без фарбування, 
один власник. Тел.0-68-501-03-24.
• ВАЗ-2106, в хор. стані, газ-бензин, газ 
вписаний, гаражне зберігання, доку-

менти, 1990 р/в. Тел.0-68-501-03-24, 
0-93-302-86-54.
• Мотоцикл Honda CB 600 2007 р/в в гар-
ному стані, пробіг 100 тис. км, 4600 (184 
000 грн.). Тел. 096-317-87-80
• Таврія, 2003 р/в, кап. ремонт кузова, 
нова гума, новий акумулятор, колір чер-
воний. Тел.0-97-013-05-62.

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.
• Гума нова 16.5-70-18, модель КФ-97, 2 
шт., 26000 грн. Тел.0-97-300-74-59.

Гаражі

• Гараж 18 кв.м, р-н Пугачова, в 
гарн. стані, підвал 18 кв.м, 4700. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 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

• Мет. в кооп. «Луговий», у відмін. стані. 
Тел.0-67-665-32-02.

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж капітальний 1 Занасип, р-н «Нібу-
лон», 6,0х6,0 м, яма, підвал, на тривалий 
термін, 800 грн/міс. Тел.0-67-771-61-44, 
0-63-461-80-04.

КУПЛЮ

• Авто старих моделей ВАЗ, Москвич, мо-
тоцикли у будь-якому стані. Тел.0-93-302-
86-54, 0-98-005-63-79.
• ВАЗ у будь-якому стані, або на з/ч. 
Тел.0-67-456-91-34.

• 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 кооперативі Автолюбитель КрАЗ 
або поряд по вул Вадима Пугачова, недо-
рого. Тел. 067-468-04-65
• Гараж у будь-якому кооперативі міста 
недорого, розгляну будь-які варіанти. Тел. 
098-536-25-85
• Мопед, скутер. Тел.0-96-383-31-52.
• Мотоцикли ІЖ, Ява, будь-які марки 
старого випуску. Тел.0-93-302-86-54, 
0-98-005-63-79.
• 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
• Таврію, Славуту, Daewoo, ВАЗ. 
Тел.0-96-383-31-52.

• Модернізація, перетяжка м’яких ме-

блів, повний ремонт, усунення скрипу, 

лакування стільців, хімчистка м’яких 

меблів, гігієнічно чистий матеріал (ва-

телін), гарантія, якість, каталог робіт, 

стаж-25 років. Тел. 0-67-535-25-23, 

0-50-305-72-41

• Диван б/в після ремонту та перетягу-

вання, нова тканина. Тел.098-970-30-30

• Диван Балада з 3-ма подушками, 
у відмін. стані, після перетягування. 
Тел.098-970-30-30
• Диван кутовий «Меблі Прогресс» 
спальне місце 140Х200 мм. Тел. 
068-134-88-61
• 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

• М’який куток в гарному стані візуаль-
но, одна частина під реставрацію пружин. 
блоку, ніша під постільну білизну, брус 
усередині у відмін. стані, великий розмір, 
ідеально для сім’ї. Тел.0-97-710-05-27.

КУПЛЮ

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

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

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.
• 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, рублен., довж. 30 
см, 50 см. Тел.0-98-240-26-20

• Дрова дуб, акація, сосна, колоті, довж. 
30 см, 50 см, Тел.0-97-879-01-02.

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

• Дрова твердих та м’яких порід, колоті, 
довж. 30 см, 50 см, 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.
• Крюків, р-н Самойлова, буди-

нок, газ, вода, госп. будівлі, 18 сот. 
Тел.0-97-321-32-13.
• 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.
• Перегній, чорнозем. Тел.0-67-453-21-73.
• Пісок в мішках, 50 грн/мішок. Тел.0-68-
864-00-06, 0-99-090-63-22.
• 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, гранвідсів. Тел.0-67-453-21-73.
• 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

• 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.

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

• Чечелеве с., будинок 60 кв.м, обклад. 
цеглою, 3-кімн., с/в, газ, госп. будівлі, 29 
сот. приват., 12500*. Тел.0-67-689-38-26, 
0-67-736-79-42, 0-99-448-38-18.
• Ялинці с., будинок недобуд., пічне опал., 
світло, вода, меблі, побут. техніка, 19 сот., 
без документів на житло, терміново, у 
зв’язку з переїздом. Тел.0-97-028-72-98.
• Ялинці с., будинок недобудований, зем. 
ділянка 19 сот., без докум. на будинок, 
у зв’язку з переїздом, ціна за домовл. 
Тел.0-97-028-72-98.

Дачі, земельні ділянки

• Бузкова вул., р-н Простор, зем. ділянка 
7 сот. під забудову, терміново, недорого. 
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. при-
ват., вул. Комінтерна. Тел.097-217-15-90

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

• М.Кохнівка р-н, зем. ділянка 15 сот., на 
проїз. частині, 32000. Тел.0-67-141-39-42.

• 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.

• Низи с., р-н м. Горішні Плавні, зем. 
ділянка 10 сот., під забудову, гарне розта-
шув., газ, світло, свердловина, фун-
дамент, паркан на фундаменті, 15000. 
Тел.0-68-694-40-78.
• Політ кооп., дача, будинок 5х7,2 м, 
кімнати, 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.
• Романки с. кооп. Бригантина, зем. 
ділянка 5 сот. приват., поряд р. Псел, ліс, 
центр. водопровід, світло в кооперативі, 
недалеко з/д станція, зупинка транспорту, 
5000. Тел.0-97-710-05-27.

КУПЛЮ

• 1-2-кiмн.кв., можливо без ремонту, з 
боргами, арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• 1-2-кімн. кв., в нагірній частині міста, 
можливо з боргами, без ремонту. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 1-кімн. кв. у будь-якому р-ні міста, 
можливо з боргами, без ремонту. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 2-кімн. кв. у будь-якому р-ні міста, 
з боргами, без ремонту, терміново. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 2-кімн. кв., р-н смт Власівка, терміново. 
Тел.0-67-141-39-42.
• 3-кімн. кв., в новому будинку, р-н льот-
ного коледжу. Тел.0-67-141-39-42.
• 3-кімн. кв., у будь-якому р-ні міста, 

можливо з боргами, без ремонту, термі-
ново. Тел.0-67-141-39-42.
• Будинок в центральній частині 
міста, можливо який потребує ре-
монту, для себе, без посередників. 
Тел.0-96-383-31-52.
• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, Чечеле-
во, Садки, можливо без газу та свiтла, з 
боргами, арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• Гостинку у будь-якому районі міста, 
можливо з боргом, без ремонту. 
Тел.0-67-141-39-42.
• Дачу в садовому товаристві Озон-1 або 
поряд у Великій Кохнівці, розглянемо 
варіанти, недорого. Тел. 098-536-25-85

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



ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №47 (2153) • 24 листопада 2022 року 3

 Тварини

• 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.
• Бутиль скляний 20 л, 10 л, 2 шт. по 5 
л.Тел.0-67-190-12-79 після 19.00

• 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.

• Дрова акація, дуб, сосна, колоті, довж. 
30 см, 50 см. Тел.0-97-879-01-02.

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

• Дрова колоті метров., жом. 
Тел.0-67-453-21-73.
• 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 та м’яких порід. Тел. 
096-081-51-24

• Дрова твердих, м’яких порід пиляні, 
колоті, довж. 30 cм, 1 м., в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Душ літній з бочкою на 200 л, 
у зв’язку з переїздом, 2500 грн. 
Тел.0-97-028-72-98.
• 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 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.
• Перегній під дерева. Тел.0-66-900-85-13.
• Перегній, гній у мішках кінський, куря-
чий, коров’ячий, грибний, земля, 60 грн/
мішок. Тел.0-68-864-00-06, 099-090-63-22

• Перегній, чорнозем в мішках. Тел. 
096-081-51-24

• Перегній, чорнозем в мішках. Тел. 097-
879-01-02, 098-240-26-20

• 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, 10000 грн. Тел.0-95-519-89-09, 
0-67-546-86-53.
• Сіно зелене, 3000 грн. 
Тел.0-97-066-52-85.
• Тирса (опилки) твердих порід. 
Тел.0-96-196-67-41.
• Черв’як червоний бігунець 25 
грн. 1 порція. Тел.0-68-864-00-06, 
0-99-090-63-22.
• Чернозем. Тел. 097-1-802-820

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

Одяг, взуття

• Кожух на рибалку, розм. 52, у відмін. 
стані. Тел.0-97-626-33-12.
• Пальто жін. вовняне нове, палюто з ка-
пюшоном, б/в колір зелений, р. 52-56, дві 
кофти б/в в норм. стані, за все 2500 грн. 
Тел.0-68-546-98-83.
• Шуба нутрієва розм. 48-50, недорого. 
Тел.0-97-761-74-83, 0-66-968-59-83.

• Чоботи жін., роз. 37, нат. шкіра, колір 
чорний, хутро овчина, виробн. Швейцарія, 
на замках, б/в зовсім мало, в гарному 
стані, 550 грн. Тел.0-97-626-33-12.

Продукти харчування

• Буряк кормовий. Тел.0-96-552-50-09.
• 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, продаж, доставка. 
Тел.066-340-39-21
• Сухарі, 15 грн/кг. Тел.0-96-230-47-65.

Торговельне обладнання

• Здам в оренду кіоск в р-ні Квт 278 
під послуги, або під ремонт одя-

гу, з обладнанням або без нього. 
Тел.0-67-645-81-36.
• Здам у найм ларьок 14 кв.м за адресою: 
вул. Київська, 60, на тривалий термін. 
Тел.0-96-435-80-07.

КУПЛЮ

• Антикваріат (альбом с марками, орден, 
медаль, фототехніку, монети, годинники, 
статуетку), дорого. Тел.0-96-194-30-02.
• Антикваріат (бінокль, фотоапарат, ор-
дени, медалі, монети, юбілейні монети 
СРСР та України, альбом з марками), до-
рого, для колекції. Тел.0-67-941-38-74.
• Брошки, годинники, коронки зубні, 
самовари, медалі, значки, біжутерію, ста-
туетки, підсвічники, небезпечні бритви, 
антикваріат, вар-ти. Тел.0-98-005-63-79.
• Метал б/в: листовий, кутом, труба, ір-
жавий, залежаний, обрізки, радіодеталі, 
плати. Тел.0-91-910-48-10.
• Пір’я, перини, подушки, дорого, само-
вивіз. 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.

• Старі фотоапарати, ігрові приставки, 
предмети стпровини, аудіокасети, нами-
сто, портсигари, годинники, статуетки, 
нагороди, радіоприймачі, магнітофони, 
предмети радянських часів, та інше. Тел. 
067-468-04-65

Робота

• Автослюсареві в транспортну компанію. 
Тел. 097-248-85-25

• Вантажнику в макаронний цех. Тел.0-
97-525-89-59, 0-96-330-31-30.

• Вантажнику, графік роботи з 08.00 до 
16.00, р-н Ревївка. Тел. 050-308-99-09
• Водієві кат. Е на авто MAN сцепка, з/п 
від 30000 грн/міс. Тел.0-67-532-87-80.

• Водієві на авто MAN 18.224, кате-
горії С, рейси по центральній Україні. 
Тел.0-68-433-16-67.
• 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.
• 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 жінкою-інвалідом, 
порядній, обов’язки: заміна памперсів, 
приготування їжі, оплата щоденна, графік 
змінний. Тел.0-93-166-95-13.
• Зварювальнику на автоматич-
них та напівавтоматичних машинах. 
Тел.0-96-270-17-01.
• Зварювальнику-аргонщи-
ку в транспортну компанію. Тел. 
097-248-85-25
• Кухарю, помічнику кухаря, в ресторан 
«Арменія» робота позмінна.Тел. 098-924-
05-00, 098-743-82-85.
• Кухарю, ресепшеоністу, покоївці, офі-
ціанту в готельно-ресторанний комплекс 

в смт. Славське Львівської обл., прожи-
вання та харчування надається безко-
штовно. Тел. 097-215-10-05

• Майстру по ремонту взуття та виготов-
лення ключів, д/р обов’язковий, на постій-
ній основі. Тел.0-98-592-60-52 Олександр

В магазин господарчих 
товарів потрібен працівник 
торгівельної зали. Графік з 
8.30 до 18.00, з/п 15000 грн. 
Тел. 067-747-06-98

• Віддам в дбайливі руки дівчинку поро-
ди коккер спанієль віком 2 роки, у зв’язку 
з від’їздом. Тел.0-67-689-60-08.

• Віддам в дбайливі руки кошенят різ-
них за кольором від домашньої кішки. 
Тел.0-97-799-42-80.

 • Жом свіжовіджатий, 1 т - 300 грн. 
Тел.0-67-251-64-20, 0-95-413-96-74.

• Кози, вік 1,5 року злучені. 
Тел.0-96-537-00-40.

• М’ясні відходи для собак. 
Тел.0-66-340-39-21.

Різне
Продам кіоск, 4,75кв.м, 
2,5х1,9х2,5 м, металевий, 
утеплений, вікна м/п, 
ролети, т. 096-549-08-38

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
 ТА РІШЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ  «КАРБОНТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35136095), юридична адреса: 01034, 
м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38Б,  тел.+38(044)238-27-21, повідомляє про 
отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з реконструкції 
резервуарного парку №2, промислового  об’єкту ТОВ «Карбонтранссервіс» шляхом 
будівництва вертикального сталевого резервуару із стаціонарним покриттям об’ємом 6000 
м3 для виконання технологічних операцій з приймання, зберігання і відвантаження суміші 
нафто-коксохімічної сировини (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі ОВД: 
20227209726). 

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження 
такої планованої діяльності (відповідно до ст. 11, ч. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»), виданий  відділом оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки 
та контролю Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 16.11.2022 р., 
номер висновку: 21/01-20227209726/1.

• Щебінь 5/20, 20/40; гранвідсів, від 10 т. 
Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебінь, гранвідсів від 1т, в мішках, 
50 грн/мішок.Тел.0-68-864-00-06, 
0-99-090-63-22.
• Щебінь-камінь буд. Тел.0-67-453-21-73.

Інструменти

• Бетонозмішувач 150л, в гарному 
стані, у зв’язку з переїздом, 6000 грн. 
Тел.0-97-028-72-98.

• Мотооприскувач Forte 3 W 650, в гарно-
му стані, у зв’язку з переїздом, 5000 грн. 
Тел.0-97-028-72-98.
• 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, лещата (ти-
ски), електродвигуни, зварювальні ка-
белі, баббіт, побідіт, токарний верстат. 
Тел.0-98-005-63-79.

• Проволоку в бухтах, просту та оцин-
ковану, діаметром 1,2-2,0 мм. Тел. 
097-296-29-61

№ 47
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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

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

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

Послуги

• Ремонт пральних машин-автоматів 
вдома у клієнта (стаж 27 років), швид-
ко, якісно, гарантія. Тел.0-67-703-96-
84, 099-023-48-62, з 8: 00 до 20: 00 без 
вихідних.
• 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 сантех-
ніки, та бойлерів, пральних машин, ре-
монт унітазів, електрики, роботи з пер-
форатором, 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 про-
грам, ремонт телевізорів, моніторів, 
супутникових тюнерів, духових шаф, 
газових плит, мікрохвильових печей, 
хлібопічок, пилососів, іншої апаратури. 
Тел.098-290-86-89, 095-561-90-07

• 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, виве-
зення 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, обприскуван-
ня дерев, можливий виїзд за межі мі-
ста.Тел. 098-482-50-18, 050-530-98-87

Репетиторство, навчання

• Репетитор по хімії, 20 років стажу, 
викладання предмету, можу працювати 
онлайн. Тел.0-97-403-03-97.

АВТОПОСЛУГИ

• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення 
доставки, 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.
• 6т, ЗиЛ-130 самоскид, доставка буд. 
матеріалів (пісок, щебінь, та інше), ви-
везення будівельного сміття, вантажні 
перевезення по місту, області. Тел.0-97-
328-88-82 Микола

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, траншеї, 
знос будинків, планування ділянок, ви-
везення 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, 
МДФ, штукатурка, шпаклівка, укоси, 
шпалери, багет, стягування підлоги, 
плитка, перенесення розеток, вимикачів, 
настил лінолеуму, ламінату, плинтус, 
сантехніка, установка дверей, ком-
плексний ремонт. Тел.0-67-368-75-60, 
0-50-266-69-33.

• Внутрішні роботи: гіпсокартон, МДФ, 
пластик, армстронг, шпаклівка стін та 
стелі, багет, штукатурка, укоси, фарбу-
вання, поклейка шпалер, лінолеум, елек-
трика, плинтус, стягування підлоги. Тел.0-
67-920-33-86 Микола
• Внутрішні роботи: укоси, стіни, стелі, 
фарбування, поклейка шпалер, багет. 
Тел.0-97-778-79-93.
• Всі види покрівельних робіт: метало-
черепиця, профнастил, шифер, бітумна 
черепиця, евроруберойд, монтаж водо-
сточної системи, підшив, проектування 
дахів, доставка матеріалів. Тел. 0-98-
204-79-02, 099-188-92-72
• Комплексний ремонт: штукатур-
ка, шпаклівка, фарбування, багет. 
Тел.0-67-195-44-69.
• Поклейка будь-яких видів шпалер, 
підготовчі роботи, фарбування, багет. 
Тел.0-67-195-44-69.
• Покрівельні роботи будь-якої склад-
ності: балкони, лоджії, гаражі, пром. 
будівлі, а також фарбування дахів, 
парканів, монтаж та проектування 
шиферних, металочерепиця, проф-
настил, ондулін, доставка матеріалів, 
якість, гарантія. Тел.0-96-981-23-49, 
096-297-41-29
• 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: ме-
талочерепиця, профнастил, шифер, 
бітумна черепиця, монтаж водосточної 
системи, підшив, 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, мага-
зини, будинки. Стягування, відливи, 
гідроізоляція, можливо дрібний ре-
монт, великий досвід, гарантія, недо-
рого. Тел.0-97-453-28-38, 0-99-310-86-
40 Олександр
• Покрівля будь-якої складності: євро-
руберойд, шифер, черепиця, проф-
лист, промислова топінгова підлога, 
утеплення фасадів, монтаж пластика, 
зварювальні роботи, ремонт, фарбуван-
ня шиферних дахів, огорож, гаражів, 
доставка матеріалу, якість, гарантія.
Тел.0-98-989-10-34.
• Стягування механізованим способом. 
Тел.0-98-989-10-34.
• Цегляна кладка, заливка фундаментів, 
стягування, покрівельні роботи, печі, 
каміни, барбекю, швидко, якісно, недо-
рого. Тел.0-97-223-32-38.

Сантехніка послуги

• Виклик майстра: водопровід, каналі-
зація, опалювання, зварювальні роботи, 
батареї, ванни, кабіни, стояки, лічильни-
ки, унітази, умивальники, та інші роботи, 
виїзд за місто. Тел.0-98-898-58-16.
• Сантехнік. Водопровід, водовідвід, опа-
лення, заміна, монтаж, сантехприлади, 
лічильники, поліпропілен, металопла-
стик. Тел. 0-67-191-82-88.

СКОРИСТАЮСЬ 
ПОСЛУГАМИ

• Скорист. послугами масажу за допо-
могою корейського ліжка «Nuga Best». 
Тел.0-97-121-20-32.

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

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

• 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.
• 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 на автостоянку, від-
повідальному, пенсійного віку, який 
мешкає в р-ні пер. Героїв Маріуполя 
(пер. Героїв Бреста) та вул. Миру, на 
постійній основі, офіц. працевлаштув. 
Тел.0-96-424-11-66.
• Охороннику-контролеру на автостоян-
ку. Тел.0-97-960-23-31.

• Працівникам в кафе-бар, без об-
межень по віку, навчання, стажу-
вання, від вас - порядність, охай-
ність, телефонувати з 9.00 до 18.00. 
Тел.0-98-284-31-86.
• Продавцю-бармену в кафе-бар. 
Тел.0-96-219-03-02.

• Формувальникам ковбасних виробів 
м. Глобине (жін., чол., сімейні пари) 
вахта 15 роб. днів/15 вихідних, опл. 
700грн/зміна, випл. щотижня, спецодяг 
та житло надаємо безкоштовно. Тел.0-
99-023-13-08 Віра, телефонувати пн-пт 
з 10.00 до 18.00
• Формувальникам, тістомісам на пе-
карню, з/п стабільна, своєчасна, термі-
ново. Тел.0-96-450-73-48.

• Чоловічому майстру з д/р, майстру 

манікюру в перукарню «Ніка», по вул. 

Київській, 58. Тел.0-67-161-88-33, 

0-97-572-68-80.

• Швачці робоче місце, або додатко-

вий підробіток з пошиву важких тканин, 

графік роботи корегується за бажан-

ням. Тел.0-67-645-81-36.

ШУКАЮ РОБОТУ

• Інженера-механіка з великим д/р 
у сфері машинобудування та гідрав-
ліки, на повний робочий день, д/р з 
ремонту гідроциліндрів, гідродомкратів 
та іншого гідравлічного устаткування. 
Тел.0-63-504-60-87.

• Медсестри (уколи, крапельниці), 
доглядальниці. Інтим не пропонувати. 
Тел.0-96-359-05-88.
• Сторожа, охоронця, бажано в нічні змі-
ни, або інші вар-ти. Чоловік, без шкідл. 
звичок, д/р. Тел. 096-474-26-03
• Сторожа, прибиральника, підсобно-
го робітника. Чол. 53 роки, д/р на бу-
дівництві, всі категоріі водія (крім D). 
Тел.0-96-286-91-20.

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
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Стіл знахідок
• Втрачене свідоцтво на право власності 
житла за адресою: м. Кременчук, вул. Хар-
ківська, б. 20 кв. 1 на ім’я Хайло Олександр 
Анатолійович та Хайло Ігор Олександро-
вич видане УЖКГ виконкому Кременчу-
цької міської Ради народних депутатів від 
08.04.2005 р. вважати недійсним.

• Втрачене службове посвідчення майора 
поліції Шермухамедова Віталія Олегови-
ча оперуповноваженого відділу ПТП № 
008308 з терміном дії до 19.11.2023 р. 
вважати втраченим та прохання поверну-
ти за винагороду. Тел.0-97-932-97-95.

• Втрачений атестат про повну загальну 
середню освіту приватної загальноосвіт-
ньої школи «Ада» за серійним номером 
ТА 40218448 та додаток 12 АС № 746406 
I-III ступенів м. Кременчука Полтавської 
обл. від 28.05.2011р. виданий Воло-

шину Едуарду Георгійовичу вважати 
недійсними.
• Втрачений диплом та додаток до нього 
про вищу освіту Донецького інститу-
ту Внутрішніх Справ при Донецькому 
державному університеті спеціаліста за 
спеціальністю «Правознавство» серії МВ 

№ 12002713 від 1 липня 2000 року на ім’я 
Малахова Ігора Володимировича вважати 
недійсними.
• Втрачений диплом технікуму заліз-
ничного транспорту виданий у 2010 році 
на ім’я Пащенко Владислав Вадимович 
29.04.1993 р/н вважати недійсним.


