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ЗДАМ У НАЙМ

• 2 кїмнати в 3-кїмн. кв., 1 Занасип, на 
тривалий термін, 2500 грн/міс.+ ком. 
послуги, сплата за перший та остан-
ній міс., проживання без господарів. 
Тел.0-67-698-27-03.
• Будинок в с. Чечелеве, для сім’ї із 4 
чол., усі зручності, газ. опалення, туа-
лет, душ, вода х/г, на тривалий термін.  
Тел.0-68-095-05-25.
• Півбудинку, р-н 2 Занасип, 3 кімн., 
усі зручності, на тривалий термін. 
Тел.0-97-779-40-79.

Молодіжний

• 1 кімн. в 2-кімн. кв., 5 поверх, 
р-н пивзавод, бажано для жінки, 
на тривалий термін, 2000 грн/міс.
Тел.0-97-070-47-97.
• 1-кімн. кв., 1/9 пов. .Керченська, ме-
блі, техніка, на трив. термін, 3000 грн/
міс. + ком. послуги. Тел. 067-141-39-42
• 2-кімн. кв., Квт 297, меблі, техніка,  
на тривалий термін, 8000 грн/міс. + 
ком. послуги. Тел.0-98-095-71-81.
• 2-кімн. кв., р-н Молодіжний, на три-
валий термін. Тел.0-68-608-23-21, 
0-95-918-24-77.

Раківка

• 1-кімн. кв., 8/9 пов., Раківка, з мебля-
ми, без техніки, на трив. термін, 2400 
грн/міс. + ком. посл. Тел. 067-141-39-42

Нагірна частина

• 1 кімн. в 2-кімн. квартирі, р-н льот-
ного коледжу, прожив. з господар-
кою, для двох дівчат студентів, або 
працюючих, на тривалий термін. 
Тел.0-96-456-43-62.
• 1 кімн. в 3-кімн. кв., по вул. Миру, 
бажано жінці, або двом жінкам віком 
від 35 до 55 років, оплата від 3000 грн/
міс., на тривалий термін, проживання 
з господарем. Тел.0-67-191-82-88.
• 1-кімн. кв., 4 поверх, вул. Переяслів-
ська, буд. 40, м/пласт. вікна, бойлер, 
пральна машина, на тирвалий термін. 
Тел.0-97-151-60-31.
• 1-кімн.кв., Київська, частково меблі, 
після косм. ремонту, на тривалий тер-
мін. Тел.0-96-945-59-00.
• 2-кімн. кв., нагірна частина, зуп. Во-
доканал, кімн. окремі, космет. ремонт, 
част. мебльов., холод., ТВ, пральна 
машина, диван, ліжко, бойлер, мет. вх. 
двері, вже вільна, опл. поміс., на трив. 
термін.Тел.0-98-850-15-34
• Кімн. в 2-кімн. кв., р-н БК КрАЗ, зуп. 
В.Бойко, для студента, або працюю-
чого хлопця, підселення, прожив. з 
господаркою, на тривалий термін, опл. 
поміс. вперед. Тел.0-97-594-26-38.
• М/с в р-ні Автопарк, на три-
валий термін, 3000 грн/міс. 
Тел.0-68-955-15-41.

Центр

• 1-кімн. кв., пр. Свободи, б. 5, 21 кв.м, 
лоджія, 8,5 кв.м кухня, меблі (ствнка, 
шкаф, два диван), на тривалий термін. 
Тел.0-97-984-35-00.
• 1-кімн. кв., р-н центр. ринку, вул.
Першотравнева, м/пл.вікна, частк. 
мебльов. або без меблів, бал-
кон заскл., мет. вх. дв., інтернет, на 
трив. термін, опл. поміс., недорого. 
Тел.0-98-850-15-34.
• 1-кімн. кв., центр, вул. Ватутіна,3, 
меблі, в житл. стані, на тривалий тер-
мін, , 3000 грн/міс. + ком. послуги. Від 
господаря, риелторам прохання не 
турбувати. Тел.0-98-114-19-89.
• 2-кімн. кв. в центрі, р-н станціі 
«Швидкої допомоги», частково ме-
бльов., без оргтехніки, газ. колон-
ка, на тривалий термін, 3000 грн/міс. 
Тел.0-96-205-26-24.
• 2-кімн. кв., бул. Пушкіна, не куто-
ва, дуже тепла, в гарному стані, меб-
льована, побут. техніка, на трив. тер-
мін, 4500 грн/міс.+ ком. послуги. 
Тел.0-67-970-98-18.
• М/с в центрі, в районі магаз.  «1000 
дрібниць» 12 кв.м, частково меб-
льована, на тривалий термін. Тел. 
098-391-02-18
• М/с по вул. Перемонги, 8 секц., 
27 кімн. 1., на тривалий термін. 
Тел.0-95-435-18-89.

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, 
для молодої сімейної пари, працюючі, 
порядок і своєчасну оплату гарантує-
мо. Тел.0-67-877-00-60.
• Флігель, літнюю кухню з пічним опа-
ленням, в межах міста, на тривалий 
термін, можливо з подальшим вику-
пом. Тел.0-97-677-60-35.

ПРОДАМ

4-кімнатні

• 4/9 пов. цегл. буд., смт Власів-
ка, 1 балкон, 3 лоджії, без ремонту. 
Тел.0-97-892-01-45.

3-кімнатні

• 1/5 пов. буд., зуп. Водоканал, 51 
кв.м, м/пласт. вікна, вбудована кух-
ня, с/в обклад. плиткою, лічильники 
на все, гарний житл. стан, 23777. Тел. 
067-530-76-20
• 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., Молодiжний, Аврора, без 
ремонта, м/пласт. вiкна, 63 кв.м, 15300. 
Тел. 067-141-39-42.
• 3/5 пов., смт Власівка, індивід. опа-
дення, 14500. Тел.0-67-236-06-39.

• 3/5 пов., смт Власівка, індивід. опа-
лення, 14500. Тел.0-67-236-06-39.
• 4/4 пов. цегл. буд., пров. Гвардій-
ський, р-н 18 школи, 55/40/6 кв.м, бал-
кон, кладова, гот. документи, 16500. 
Тел.0-67-970-98-18.

2-кімнатні

• 1/5 пов., р-н ринка, 48,5кв.м, вис. цо-
коль, усі лічильники, нові труби, франц. 
натяжні стелі, незакінч. ремонт, або об-
мін на іншу квартиру, прив. будинок. 
Тел.0-68-155-79-98.
• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 кв.м, 
кiмнати роздiльно, лiчiльники на все, 
газова колонка, балкон, пiд ремонт, по-
руч сквер Пономаренка, 18444. Тел. 
067-530-76-20
• 2/5 пов., вул. Соборна, 30000. 
Тел.0-96-212-64-53.
• 2/5 пов., Молодiжний, Аврора, 50 
кв.м, два балкона, в житл. станi, 19000. 
Тел. 067-141-39-42.
• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупин-
ка Аптека, і житл. стані, 25000. 
Тел.0-96-256-70-91.
• 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 тру-
би, лічильники води, бойлер, в житл. 
стані, 15000. Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 4/5 пов. пан. буд., вул. Героїв Укра-
їни, Молодіжний, 45 кв.м, нові бата-
реї, сантехніка, електрика, бойлер но-
вий на 50л, інтернет, частковий ремонт, 
або обмін на гостинку + ваша доплата.  
Тел.0-67-605-98-16.
• 4/5 пов. цегл. буд., центр, вул. Коцю-
бинського,9/6, кімн. суміжні, 42/5,6 кв., 
ремонт, 30000. Тел.0-98-205-05-63.
• 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

• 1/9 пов. цегл. буд., новобудова, вул. 
Манагарова, утеплена, 50кв.м, ав-
тономне опалення, окремий вхід, 3 
фази, 24кВт, можливо використовува-
ти під офіс чи під житло, 21555. Тел. 
067-530-76-20
• 2/5 пов., нагiрна частина, р-н Ап-
тека, 22 кв.м, ремонт, 14500. Тел. 
067-141-39-42.
• 2/5 пов. цегл. буд., 3 Занасип, 38 
кв.м, кухня 7 кв., кімн. 21 кв.м. Тел.0-
68-965-67-57, 0-98-115-19-11.
• 2/9 пов., вул.Першотравнева, гостин-
ка, загальна S-22кв.м, кухня 4кв.м, ван-
на, санвузол 2,3кв.м, кімн. 12кв.м, м/
пл.вікна, мет.двері, залишається: стінка, 
диван, холод., пральна машинка, всі ме-
блі на кухні. Тел.0-98-726-79-15.

• 9/9 пов., 1 Занасип, покращ. пла-
нування, без ремонту, 13000. 
Тел.097-587-72-63
• Кімната у гуртожитку по вул. Пе-
ремоги, 8, секція 27, кімн. 1. 
Тел.0-95-435-18-89.
• М/с, р-н Автопарк, 8500. 
Тел.0-68-955-15-41.

Будинки

• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., 
газ, світло в будинку, 12000. 
Тел.0-96-256-70-91.
• 2 Занасип, півбудинку, 3-кімн., усі 
зручності.  Тел.0-97-779-40-79.
• Бабичівка с., Глобинський р-н, 25км 
від Кременчука, садиба огорожена, по-
ряд траса, будинок 45кв.м, водяне опа-
лення, 32сот. приват., багато наса-
джень, свердловина, 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, піч-
не опалення, колодязь, свердлови-
на, гараж, літня кухня, 25 сот. приват. 
Тел.0-67-799-25-60.
•  В.Терешківка с., будинок 55 кв.м, 
4-кімн., газ, вода в буд., госп. буд., га-
раж, л/кухня, 10 сот., 17500. Тел. 
067-141-39-42
• Демидівка с., зуп. Центр, будинок 
50 кв.м, обкладений цеглою, 2 кімн., 
в житл. стані, погріб, колодязь на по-
двір’ї, нова огорожа, 30 сот. приват., 
4000* Тел. 067-689-38-26
• Демидівка с., зуп. Центр, будинок 
50 кв.м, обкладений цеглою, 2 кімн., 
в житл. стані, погріб, колодязь на по-
двір’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.
• Козельщина смт, будинок 64 кв.м, 
хол., гор. вода, ванна, туал., м/пласт. 
вікна, нові двері, лінолеум, стеля пласт. 
(кухня, ванна), гараж, погріб, госп. бу-
дівлі, бетон. паркан. Тел. 099-043-92-
49, 098-99-75-316
• Кривуші с., будинок цегл., в 6км від 
міста, 60кв.м, 3-кімн., пічне опален-
ня, подвійні рами, решітки, бетон. фун-
даментні блоки, перекриття, 28сот., 
свердловина. Тел.0-66-381-70-42.
• Крюкiв, зуп.Кiровоградська, буд. 
цеглян., 57кв.м, утеплений, новий 
дах, 3кiмнати, м/п вiкна, усi зруч-
ностi, ремонт, бойлер, кондицiонер, iн-
тернет, лiтня кухня з газом, сарай, 
гараж, погрiб, доглянутий двiр з моло-
дим 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. Самойло-
ва, 30 кв.м, кімната, кухня, 7 сот. при-
ват., оформлення за рахунок про-
давця, 5000*. Тел. 067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 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.
• Крюкiв, будинок 42 кв.м, цегл., 3 
кiмн., без ремонту, 10 сот., госп. буд., 
13000. Тел. 067-141-39-42.
• Крюкiв, зуп. Трансформатор, буд. 
цегляний 62 м2, 3 кiмнати, пiсля ремон-
ту, утеплений, новий дах та всi комунi-
кацiї, вбудованi меблi i технiка, 6 сот 
приват., огородженi парканом, заїзд 
для авто, ще нiхто не мешкав, 44444. 
Тел. 067-530-76-20
• 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 но-
вим парканом, пiд чистове оздоблення, 
34999. Тел. 067-530-76-20
•  М.Кохнівка с., будинок 40 кв.м, 
2-кімн., 10 сот., газ, вода в будинку, 
12500. Тел. 067-141-39-42
• Нагірна частина, вул.Чкалова, запин-
ка Пекарня, 1/2 будинку, 30 кв.м,1 кім-
ната, кухня, своя свердловина в будин-
ку, опалення 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 га-
зове, бойлер, 11 сот. приват., сарай, га-
раж, 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., бу-
динок цегл. білий, 11 сот. приват., всі 
госп. будівлі, гараж, підвал, вода в бу-
динку, 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 2-пов., 4-кімн., 
газ, вода в будинку, решітки на вікнах, 1 
га, госп. буд., 15500. Тел. 067-141-39-42
• Погреби с., будинок цегл. 70кв.м, 
2-кімн., с/в, душова кабіна, кух-
ня, передпокій, гарний ремонт, вбу-
дована техніка та меблі, газове опа-
лення, альтанка, гараж, вхід. погріб, 
садок, 19сот. приват., 27000. Тел. 
098-296-36-93
• Ревiвка, 1/2 будинку 50кв.м, окремий 
вхiд, 3кiмн., газ, вода в будинку, 4 сот., 
13000. Тел. 067-141-39-42
• Солониця с., Полтавської обл., буди-
нок 65 кв.м житл. площі, газ, конвек-
торне 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 зруч-
ностями + діюча міні-коптильня з усім 
устаткуванням, 2,5 га, 27000. Тел. 
096-155-17-28.
• 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.

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

Здам приміщення 74 кв.м в 
центрі під відділення банка, 
офіс, магазин. Тел. 068-
608-23-21, 095-918-24-77
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• BMW 530-D, 2004 р/в, універсал 
Е-61, диски R-17, із Германії, перший 
господар в Україні, розмитнена, КПП 
атомат, мотор М-57, у відмін. стані, 
8000. Тел.0-97-710-05-27.
• Ford Transit, вантажний, високий, до-
вге крило, дизель 2,5, 1996 р/в, 1800. 
Тел.0-96-882-74-37.
• ВАЗ-21061, 1991 р/в, 34000 грн. 
Тел.0-96-793-97-03 Михайло
• ГАЗ-31105, ДВС 3М340621, 

ГБО-4 вписане, новий АКБ, 800. 
Тел.0-96-087-98-52.
• Таврія, 2003 р/в, кап. ремонт кузо-
ва, нова гума, новий акумулятор, колір 
червоний. Тел.0-97-013-05-62.

Запчастини

• Гума нова 16.5-70-18, модель КФ-
97, 2 шт., до гноєрозкидача ПРТ-10. 
Тел.0-97-300-74-59.

• Довантажувач в зборі, новий до 
трактора МТЗ-898. Тел.0-97-300-74-59.

Гаражі

• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., 
обладнаний, підвал, дахперекрытий 
евроруберойдом у 2018 році, або об-
мін +допл. на аналогычний в кооп. 
Київський-1, Хорольский, р-н пер. 
Г.Бресту.Тел.068-094-85-80

• Мет., в кооп. Крюківський.  
Тел.0-97-841-71-86.

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж капітальний 1 Занасип, р-н 
«Нібулон», 6,0х6,0 м, яма, підвал, на 

тривалий термін, 800 грн/міс. Тел.0-
67-771-61-44, 0-63-461-80-04.

КУПЛЮ

• Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo, 
Lada , не биту, в гарному стані. Тел. 
098-536-25-85
• Авто ВАЗ, Таврію, в гарному ро-
бочому стані, для себе, терміново. 
Тел.0-98-696-47-84.
• Авто старих моделей ВАЗ, Москвич, 
мотоцикли 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 Пугачо-

ва, недорого. Тел. 067-468-04-65
• Гараж у будь-якому кооперативі мі-
ста недорого, розгляну будь-які варі-
анти. Тел. 098-536-25-85
• Запчастини до трактора ЮМЗ. Тел. 
098-178-84-28
• Культиватор суцільного обробіт-
ку грунту до трактора ЮМЗ. Тел. 
098-178-84-28
• Масло моторне, трансмісійне, гід-
равлічне, трансформаторне, без води 
та емульсії, від 100 л, самовивіз. 
Тел.067-913-55-70
• Мопед, скутер. Тел.0-96-383-31-52.
• Мотоцикли старі М-72, К-750, МВ-
750, Дніпро 12 та 16, Урал, Іж-49, Іж-
пс, К-125, Москва, Бмв, ДкВ, Сімсон, 
та інші, також нові та б/в з/ч. Тел. 066-
217-22-69, 068-344-66-15
• Обприскувач 600 л, 800 л. Тел. 
098-178-84-28
• Таврію, Славуту, Daewoo, ВАЗ. 
Тел.0-96-383-31-52.

• Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• 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, со-
сна, колоті, довж. 30 см, 50 см, 
Тел.0-97-879-01-02.

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

• Дрова твердих та м’яких по-
рід, 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.
• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10 т. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14

• 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;  гли-
на, від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Пісок, гранвідсів. Тел.0-67-453-21-73.
• Пісок. Тел.0-63-481-87-07, 
0-68-400-89-33
• 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, від 10 
т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебінь, гранвідсів від 1т, в міш-
ках, 50 грн/мішок.Тел.0-68-864-00-06, 
0-99-090-63-22.
• Щебінь-камінь буд. 
Тел.0-67-453-21-73.

Інструменти

• Електромотор 3 Квт, 380 Вт, в хор. 
стані, недороого. Тел.0-98-040-87-76.

• Лещата (тиски) слюсарні, ве-
ликі, вертачні, нов., недорого. 
Тел.0-98-040-87-76.
• Робочий інструмент для догля-
ду за садом: оприскувач бензино-
вий, бензопила, сучкоріз, драбини 
алюмін., та ін., у зв’язку з переїздом. 
Тел.0-97-028-72-98.

КУПЛЮ

• Зварювальний апарат, лещата (тис-
ки), електродвигуни, зварювальні ка-
белі, баббіт, побідіт, токарний верстат. 
Тел.0-98-005-63-79.

• 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 пе-
ретягування, 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 від-
мін. стані, після перетягування. Тел. 
050-308-82-98
• Диван с круглими боками, після пе-
ретягування. Тел. 050-305-72-41
• Диван-малютка, після ремонту, 
новий, тканина, переклеєний. Тел. 
050-308-82-98
• К-т меблів для дома: два ди-
вана, стінка, два столи, табурет-

ки та ін., у зв’язку з переїздом. 
Тел.0-97-028-72-98.
• Килим 2х3м, б/у мало. 
Тел.0-98-485-34-60.
• Крісло-ліжко в гарн. стані, після пе-
ретягування. Тел. 050-308-82-98
• Ліжко дитяче дерев. Тел. 
097-067-58-18
• М’який куток в гарному стані візу-
ально, одна частина під  реставрацію 
пружин. блоку, ніша під постільну бі-

лизну, брус усередині у відмін. ста-
ні, великий розмір, ідеально для сім’ї. 
Тел.0-97-710-05-27.
• Сервант в упак., колір ко-
ричневий, 1,7х0,4 м, вис. 2 м. 
Тел.0-95-368-07-35.

КУПЛЮ

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

• Камін настінний електричний, у зв’язку 

з переїздом. Тел.0-97-028-72-98.

• Котел твердопаливний довгого горін-

ня 26 Квт, розміри 130-50-45, в ком-т 

входить автоматика та вінтелятор. Тел. 

096-967-80-56

• Обігрівач керамічний 400 Вт, нагріва-

ється до 90* Тел.0-68-797-33-62.

• Пральна машина Samsung, 6 кг, 
1200 об., у зв’язку з переїздом. 
Тел.0-97-028-72-98.
• Пральна машина Whirlpool, б/в, за-

висає програма. Тел.0-97-761-74-83, 
0-66-968-59-83.
• Телевізор LG 28»MT49S-PZ, чор-
ний, smart TV, у зв’язку з переїздом. 
Тел.0-97-028-72-98.
• 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.
• Швейна машина б/в мало. 
Тел.0-98-485-34-60.

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 ста-
ні, неразукомлект. Тел.0-67-742-83-95. 
• Магнітофон касетний часів СРСР, б/в 
у будь-якому стані, неразукомплект., 
вибірково. Тел.0-67-742-83-95.
• Магнітофони, плати, радіодеталі, ра-
діоелектроніку, підсилювачі, відео-
магнітофони, осцелографи, та інше. 
Тел.0-98-005-63-79, 0-93-302-86-54.
• Машину пральну б/в, радянського 
виробництва, будь-яку, у будь-якому 
стані, неразукомпл. Тел.067-742-83-95 
• Підсилювач (усилитель) часів СРСР, 

у будь-якому стані, неразукомлект. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Праска (утюг) імпорт.; вентилятор, 
пилосос імпорт. та радянського вироб-
ництва, та інше. Тел.067-742-83-95
• Телевізор б/в, ч/б, кольоро-
вий часів СРСР, в дерев. оправі, у 
будь-якому стані, неразукомлект. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Холодильник, б/в, радянського ви-
робництва будь-який, у будь-яко-
му стані, битий, в нероб. стані. 
Тел.067-742-83-95
• Телевізор, радіоприймач, можливо 
непрацюючий. Тел.0-67-260-76-18.

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

Техніка для дому

Будівельні матеріали, інструменти

Меблі, килими

Дачі, земельні ділянки

• Бузкова вул., р-н Простора, зем. ді-

лянка 7 сот. під забудову, терміново, 

недорого. Тел.097-801-97-55

• В.Терешківка с., зем. ділянка 0,31 га 

під забудову. Тел. 097-067-58-18

• Мрія кооп., р-н с. Ламане та Манже-
лія, дача 6 сот., будинок 2 пов., з бал-
коном, гараж, госп. будівлі, тепли-
ця, 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, гар-
не розташув., газ, світло, свердлови-
на, фундамент, 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

• Романки с. кооп. Бригантина, зем. 

ділянка 5 сот. приват., поряд р. Псел, 

ліс, центр. водопровід, світло в коопе-

ративі, недалеко з/д станція, зупинка 

транспорту, 5000. Тел.0-97-710-05-27.

КУПЛЮ

• 1-2-кiмн.кв., можливо без ре-
монту, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.
• 1-2-кімн. кв. у будь-якому р-ні міста. 
Тел. 067-141-39-42
• 2-3-кімн. кв., у будь-якому р-ні міста. 
Тел. 067-141-39-42
• Будинок в центральній части-
ні міста, можливо який потребує ре-

монту, для себе, без посередників. 
Тел.0-96-383-31-52.
• Будинок, у будь-якому р-ні міста, 
термінов. Тел.067-141-39-42
• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, Че-
челево, Садки, можливо без газу та 
свiтла, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.
• Дачу в садовому товаристві Озон-
1 або поряд  у Великій Кохнівці, роз-
глянемо 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

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

ПРОДАМ

• Акваріум 500х300х20мм, 25л. 
Тел.0-67-740-06-42.

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

• Велосипеди б/в, жін., чол., з ра-
мою, в хор. стані, 1200 грн/один. 
Тел.0-98-040-87-76.

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

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

• Дрова колоті метров., жом. 
Тел.0-67-453-21-73.
• Дрова твердих порід колоті, складені 
в кузові. Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова твердих порід пилені, ру-
бані, довж. 30 см, метрові, цур-
ки, 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 пиля-
ні, колоті, довж. 30 cм, 1 м., в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Квітка алоє 5 років 2 шт., на зріз, 3 
роки 2 шт., з вазоном, квітка грошове 
дерево. Тел. 098-898-38-31
• Масажер турманієвий Nuga Best NM 
4000 2010 р/в. Тел.0-67-740-06-42.
• Матрац ортопедичний б/в, 
1600х2000. Тел.0-96-645-55-31.
• Опариш кольоровий, 1 порція 30 
грн., білий 1 порція  25 грн. Тел. 0-68-
864-00-06, 099-090-63-22
• Паливні брикети. 
Тел.0-97-242-98-37.
• Перегній, гній у мішках кінський, 
курячий, коров’ячий, грибний, зем-
ля, 60 грн/мішок. Тел.0-68-864-00-06, 
099-090-63-22

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

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

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

• Плита чугун., 2-комфор., нов., стан-
дартна, недорого. Тел.0-98-040-87-76.
• Проектор Nugabest.  
Тел.0-98-485-34-60.

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

• Черв’як червоний бігунець 25 
грн. 1 порція. Тел.0-68-864-00-06, 
0-99-090-63-22.

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

• Чорнозем. Тел. 097-1-802-820

Одяг, взіття

• Кожух чол. на рибалку, розм. 50, у 
гарн. стані, пальто чол. пуховик нов., 

виробн. КНР, з капюшоном, розм. 50. 
Тел. 097-626-33-12
• Пальто пухов., жін., розм. 46-
48, в гарн. стані, колір персик. Тел. 
097-067-58-18
• Шуба жін., розм. 48-50, колір корич-
невий. Тел. 097-067-58-18
• Шуба жін., нат. хутро (козлик) б/в 
мало, розм. 52-54, довга, чорного ко-
льору, 3000 грн. Тел. 097-491-09-93
• Шуба нутрієва розм. 48-50, не-
дорого. Тел.0-97-761-74-83, 
0-66-968-59-83.

Продукти харчування

• Буряк кормовий. Тел.0-96-552-50-09.
• Картопля Білла Роса, Пікассо, посад-
кова та для їжі. Тел.097-1-802-820
• Сухарі, 15 грн/кг. Тел.0-96-230-47-65.

Тварини

• Віддам в дбайливі руки дуже гарних 
кошенят різних за кольором від до-
машньої кішки. Тел.0-97-799-42-80.
• Віддам в дбайливі руки цуценя від 
маленької непородистої собачки, чор-
ної масті, з білими лапками, дівчинка 
1,5 міс., їсть самостійно, можемо під-
везти. Тел.0-67-121-13-26.

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 адре-
сою: вул. Київська, 60, на тривалий 
термін. Тел.0-96-435-80-07.

КУПЛЮ

• Брошки, годинники, коронки зуб-
ні, самовари, медалі, значки, біжуте-
рію, статуетки, підсвічники, небез-
печні бритви, антикваріат, вар-ти. 
Тел.0-98-005-63-79.
• Пір’я, перини, подушки, дорого, са-
мовивіз. Тел.0-68-501-03-24.
•  Посуд металевий: каструлі, ка-
зани, сковорідки, лопатки, шумів-
ки, та інше сучасний та часів СРСР. 
Тел.0-67-742-83-95.
•  Самовар електричний на вугіллі. 
Тел.0-67-742-83-95.

• Старі фотоапарати, ігрові  пристав-
ки, предмети стпровини, аудіокасе-
ти, намисто, портсигари, годинники,  
статуетки, нагороди, радіоприймачі, 
магнітофони, предмети радянських 
часів, та інше. Тел. 067-468-04-65

Робота
• Автомаляру, зварювальнику на на-
піавтомат, можливо без д/р. Тел.0-98-
844-58-34, 0-96-798-58-53.
• Адміністратору на ресепшн, знан-
ня ПК, креативність, комуцні-
каційність, запис на співбесіду. 
Тел.0-68-397-54-03.

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

• Водієві автотранспортних засобів 
(автовишка) КП «Благоустрій Кремен-
чука», з д/р, офіц. працевлаштув., ста-
більна з/п з випл. два рази на місяць, 

оплач. лікарняні та відпустки. Тел.3-
41-24, 0-67-407-13-49.
• Водієві для перевезення небезпеч-
них вантажів на 35000 куб., з дозвіль-
ними документами. Тел.0-98-260-33-
77, 0-97-455-64-15.
• Водієві на авто MAN 18.224, кате-
горії С, рейси по центральній Україні. 
Тел.0-68-433-16-67.
• Доглядальниці за жінкою-інвалідом, 
порядній, обов’язки: заміна пампер-
сів, приготування їжі, оплата щоденна, 
графік змінний. Тел.0-93-166-95-13.
•  Електрику, АТ «Вепр», без шкідл. 

звичок, офіц. працевлаштув., повна 
зайнятість, 5-ден. робочий тиждень, 
бажання працювати, старан., відпові-
дальність Тел. 068-679-69-69 Андрій 
Володимирович
• Лікарю-стоматологу, кабінет в цен-
трі міста. Тел.0-97-344-10-51.
• Майстру по ремонту взуття та виго-
товлення ключів, д/р обов’язковий, на 
постійній основі. Тел.0-98-592-60-52 
Олександр
• 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, про-
їзд, проживання за рахунок фірми, з/п 
280-500 грн/за добу, м. Кременчук, ав-
товокзал, кімн. №4. Тел.0-96-659-56-
89, 095-427-70-98
• Охороннику, жін., АТ «Вепр», без 
шкідл. звичок, офіц. працевлаштув., 
повна зайнятість, 5-ден. робочий тиж-
день, бажання працювати, старан., від-

повідальність Тел. 068-679-69-69 Ан-
дрій Володимирович
• Охороннику на автостоянку, відпові-
дальному, пенсійного віку, який меш-
кає в р-ні пер. Героїв Маріуполя (пер. 
Героїв Бреста) та вул. Миру, на по-
стійній основі, офіц. працевлаштув. 
Тел.0-96-424-11-66.
• 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.

• Працівникам у кафе-бар, працев-
лаштування, стажування, без досвіда 
роботи. Тел. 098-284-31-86

• Робочому на шиномонтаж, з д/р, на 
постійній основі. Тел.0-67-717-18-27.

• Стропальнику-вантажнику на мета-
лобазу р-н зуп. Присадки, офіційно, 
на пост. основі,  5-ден. робочий тиж-
день, 8-ми год. робочий день, пов-
ний соц. пакет, з/п на руки 10000 грн. 
Тел.0-50-304-70-33.

• Формувальникам, тістомісам на пе-
карню, з/п стабільна, своєчасна, термі-
ново. Тел.0-96-450-73-48.
• Швачці робоче місце, або додатко-
вий підробіток з пошиву важких тка-
нин, графік роботи корегується за ба-
жанням. Тел.0-67-645-81-36.

ШУКАЮ РОБОТУ

• Інженера-механіка з великим д/р у 
сфері машинобудування та гідравлі-
ки, на повний робочий день, д/р з ре-
монту гідроциліндрів, гідродомкратів 
та іншого гідравлічного устаткуван-
ня. Тел.0-63-504-60-87.

• Кухаря у сім’ї. Жін., з д/р, дуже 
смачно готую їжу. Тел.0-67-108-58-68.
• Няні, доглядальниці, з д/р. Жін. 
порядна, інтим не пропонувати. 
Тел.0-67-108-58-68.

Різне

Роботодавців почнуть карати за цькування своїх підлеглих
Мобінг отримає статус адміністративного правопорушення, за яке доведеться сплатити штраф до 5100 
грн або відпрацювати 60 годин на громадських роботах
Українських роботодавців почнуть ка-

рати за приниження і цькування своїх під-
леглих. Згідно із законопроєктом №5749, 
остаточно прийнятим Верховною Радою 1 
грудня, за мобінг передбачений штраф або 
покарання у вигляді громадських робіт. Да-
ний документ є доповненням до законопро-
єкту №5748, прийнятого ще 16 листопада, 
який власне і ввів поняття мобінгу. Про це 
повідомила співавторка законопроєкту на-
родна депутатка Юлія Гришина.

Прийнятий закон внесе певні зміни до 
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення. Зокрема до нього буде дода-
но ще два види штрафів:
• за мобінг (цькування) працівника – від 

1700 грн до 2550 грн або виконання гро-
мадських робіт протягом 20-40 годин;

• за мобінг, який здійснювала група осіб, 
або за повторне таке правопорушення, 
скоєне протягом 1 року – від 3400 грн до 
5100 грн штрафу або виконання громад-
ських робіт протягом 40-60 годин.
Такі зміни до закону нардепка Юлія Гри-

шина оцінила як вкрай необхідні і наголоси-
ла, що сподівається з допомогою штрафів та 
примусових громадських робіт повністю ви-
корінити явище цькування на роботі з укра-
їнського суспільства. Тепер роботодавці по-
думають двічі, перш ніж занижувати своїм 
підлеглим зарплатню або будь-яким іншим 
способом принижувати їхню гідність.

Згідно із новим законом мобінгом бу-
дуть вважатися такі дії щодо працівників:
• нерівна оплата праці, яка має однакову 

цінність, або позбавлення підлеглого 

виплат без об’єктивної на те причини;
• висміювання, приниження, погрози, 

зведення наклепу, нерівномірне розпо-
ділення робочих завдань та загального 
навантаження між працівниками тощо;

• намагання ізолювати працівника від ко-
лективу.
Складати адміністративні протоколи 

про цькування на роботі будуть регіональ-
ні підрозділи Державної служби України з 
питань праці.

Законопроєкт, що запровадить покаран-
ня за мобінг, набере чинності після його 
підписання спікером Верховної Ради Рус-
ланом Стефанчуком та Президентом Украї-
ни Володимиром Зеленським. І лише після 
цього закон буде опубліковано у парламент-
ській газеті.
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• Ремонт пральних машин-автоматів 
вдома у клієнта (стаж 27 років), швид-
ко, якісно, гарантія. Тел.0-67-703-96-
84, 099-023-48-62, з 8: 00 до 20: 00 
без вихідних.
• Домашній майстер: установка сан-
техніки, та бойлерів, пральних ма-
шин, ремонт унітазів, електрики, робо-
ти 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, сантех-
ніка, чищення каналізації, різання 
скла, демонтаж стін,  карнизів, елек-
трика, установка світильників, розе-
ток. Тел.0-97-552-83-47.

• Ремонт побутових холодильників в 
правобережній частині міста (Раків-
ка, Крюків, Садки, Кіровоградська), 
виїзд до клієнта, гарантія на ремонт. 
Тел.0-98-045-85-28.
• Спилювання дерев будь-якої 
складності, подрібнення та виве-
зення гілок, розчищення від заро-
стей, покіс трави, акуратно, швид-
ко, професійно, виїзд за місто. 
Тел.0-96-492-96-65.

• Спилювання дерев, послуги бен-
зопили, послуги подрібнювача гілок, 
пенькодробилки, культиватора, кор-
чування пнів, покос трави-бур’яну, 
земельні роботи, послуги садівника, 
обприскування дерев, можливий ви-
їзд за межі міста.Тел. 098-482-50-18, 
050-530-98-87

Репетиторство, авчання

• Репетитор по хімії, 20 років стажу, 
викладання предмету, можу працюва-
ти онлайн. Тел.0-97-403-03-97.
• Творчі заняття для дітей 3-7 років 
(малювання, ліплення, аплікація), по-
робки - техніка орігамі та інші. Тел.0-
98-261-56-17, 0-63-149-83-47.

АВТОПОСЛУГИ

• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезен-
ня доставки, квартирні переїзди, по 
Кременчуку, Україні, довж. 4,2м, вис. 
2,20м, шир. 2,10м, 20куб.м, обладнана 
для перевезення меблів, піаніно, буд-
матеріалів, послуги професійних ван-
тажників. Тел.096-330-10-10
• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентований, 
вантажні перевезення по місту, Украї-
ні. 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, тран-
шеї, знос будинків, планування ді-
лянок, 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.

• Арки, армстронг, гіпсокартон, плас-
тик, МДФ, штукатурка, шпаклівка, 
укоси, шпалери, багет, стягування під-
логи, плитка, перенесення розеток, ви-
микачів, настил лінолеуму, ламінату, 
плинтус, сантехніка, установка дверей, 
комплексний ремонт. Тел.0-67-368-75-
60, 0-50-266-69-33.
• Кладки, стягування, штукатурка, уко-
си, шпаклівка, фарбування, кахель-
на плитка, дрібний ремонт, послу-
ги відбійного молотка, можливий 
виїзд за місто. Тел. 096-393-54-66, 
066-886-28-83
• Поклейка будь-яких видiв шпалер, 
пiдготовчi роботи, фарбування, багет. 
Тел. 067-195-44-69.
• Покрівельні роботи єврорубе-
ройдом: гаражі, балкони, лоджії, бу-
динки, квартири, ангари, прибудо-
ви, гідроізоляція, стягування, коньки, 
оцинкування, відливи, фарбування 
дахів, утеплення, профлист, забори, 
дрібний ремонт, виїзд за місто, гаран-
тія, якість. Тел.0-96-329-13-56.
• Покрівельні роботи: балкони, лоджії, 
прибудови, гаражі, квартири, магази-
ни, будинки. Стягування, відливи, гід-
роізоляція, можливо дрібний ремонт, 
великий досвід, гарантія, недорого. 
Тел.0-97-453-28-38, 0-99-310-86-40 
Олександр

• Покрівля будь-якої складності: єв-
роруберойд, шифер, черепиця, про-
флист, промислова топінгова підлога, 
утеплення фасадів, монтаж пластика, 
зварювальні роботи, ремонт, фарбу-
вання шиферних дахів, огорож, гара-
жів, доставка матеріалу, якість, гаран-
тія.Тел.0-98-989-10-34.
• Стягування механізованим спосо-
бом. Тел.0-98-989-10-34.

Сантехніка послуги

• Аварійний виїзд, всі роботи з сан-
техніки, електрики, газу та опалюван-
ню будь-якої складності, ремонт газо-
вих котлів, плит, колонок, закупівля, 
доставка матеріалів, повний, дріб-
ний ремонт, якісно, гарантія, по мі-
сту та районам. Тел.0-97-280-57-04, 
0-66-529-97-21
• Виклик майстра: водопровід, ка-
налізація, опалювання, зварюваль-
ні роботи, батареї, ванни, кабіни, 
стояки, лічильники, унітази, умиваль-
ники, та інші роботи, виїзд за місто. 
Тел.0-98-898-58-16.
• Сантехнік. Водопровід, водовідвід, 
опалення, заміна, монтаж, сантехпри-
лади, лічильники, поліпропілен, мета-
лопластик. Тел. 0-67-191-82-88.

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

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

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

Ремонт холодильників на 
дому. Гарантія. Пенсіонерам 
знижки. Т. 097-241-06-25, 
095-850-61-80

Французькі натяжні стелі.

www.demikremenchug.com.ua. 

т. 067-590-82-42 - Київстар,

067-535-02-97 - МТС

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

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

Металовироби: двері, решітки, во-
рота розпашні та відкатні, сходи, 
навіси від простих до найскладні-
ших. Врізка газових та твердопа-
ливних котлів. Тел.067-130-09-92

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

Послуги

Стіл знахідок
• Втрачене свідоцтво про право на 
спадщину за адресою: м. Кремен-
чук, вул. Леніна (Соборна) 40/2, кв. 
99 видане Першою Кременчуцькою 
держнотконторою за р. № 3-1235 від 
16.09.2009р. на ім’я Лихо Володимир 

Петрович вважати недійсним.
• Втрачений атестат про повну загаль-
ну середню освіту Кременчуцької спе-
ціалізованої школи I-III ступенів № 
10 з поглибленим вивченням англій-
ської мові серія ТА № 3609115 та до-

даток до атестату 12 АТ № 476880 дата 
видачі 27 червня 2009 р. на ім’я Сич 
Володимир Олександрович вважати 
недійсними.
• Втрачений диплом за спеціальністю 
«Мисливське господарство» та квалі-

фікацією техніка мисливського госпо-
дарства виданий Ч-БЛК (Чугуєво-Баб-
чанський лісний коледж) від 26 червня 
2014 р., серія та номер ХА № 47328435 
на ім’я Запорожченка Івана Федорови-
ча вважати недійсним.

• Втрачене посвідчення багатодітної 
родини, дитини на ім’я Цвірінько Ми-
кити Сергійовича вважати недійсним.
• Знайдені документи на ім’я: Пов-
па Н.В., Тюваєв Є.В., Тюваєв В.В. 
Тел.0-97-451-90-11.
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