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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.

Крюків-Раківка

• Візьму на квартиру 1 або 2 чол., про-
живання з господаркою, в приватно-
му секторі, р-н Крюків, по маршр. № 9, 
на тривалий термін, усі зручності, інтер-
нет. Тел.0-96-775-53-69.

Молодіжний

• 2-кімн. у 3-кімн. кв. (одна кімната за-
чинена), Молодіжний, 1/5 пов., частко-
во мебльована, холод., пральна маши-
на, бойлер, на трив. термін, 5000 грн/
міс. + світло. Тел.0-97-715-85-56.
• М/с на Аврорі, 18 кв.м, на три-
валий термін, 2000 грн/міс. 
Тел.0-98-637-37-59.

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, ба-
жано жінці, або двом жінкам віком від 
35 до 55 років, оплата від 3000 грн/міс., 
на тривалий термін, проживання з го-
сподарем. 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 ма-
шина, диван, ліжко, бойлер, мет. вх. 
двері, вже вільна, опл. поміс., на трив. 
термін.Тел.0-98-850-15-34

Центр

• 1-кімн. кв., пр. Свободи, б. 5, 21 
кв.м, лоджія, 8,5 кв.м кухня, меблі 
(стінка, шкаф, два дивана), на трива-
лий термін. Тел.0-97-984-35-00.

• 1-кімн. кв., р-н центр. ринку, вул.Пер-
шотравнева, м/пл.вікна, частк. мебльов. 
або без меблів, балкон заскл., мет. вх. 
дв., інтернет, на трив. термін, опл. по-
міс., недорого. Тел.0-98-850-15-34.
• 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, 12 кв.м, на тривалий 
термін. Тел.0-97-210-63-63.
• М/с по вул. Перемонги, 8 секц., 
27 кімн. 1., на тривалий термін. 
Тел.0-95-435-18-89.

НАЙМУ

• 1-2- кiм. кв. з євроремонтом. Тел. 
097-713-39-39
• 1-2- кiмн. кв. Тел. 067-881-07-34
• 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.
• 2-3-кiмн. кв., з євроремонтом. Тел. 
097-713-39-39.
• 2-3-кiмн. кв., частково мебльвану. 
Тел. 097-713-39-39.
• Гостинку, малосiмейку в гарному 
станi. Тел. 097-713-39-39
• 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., Власівка смт, лоджія, 
балкон, в житл. стані, 12500. 
Тел.0-98-776-12-68.
• 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, 23777. Тел. 
067-530-76-20
• 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.
• 4/5 пов. пан. буд., вул. Миру, 50,6 
кв.м загална площа, балкон 3,6 м, ви-
сота стель 2,50 м. Тел.0-68-543-35-82.
• 5/9 пов. блок. буд., р-н Жовтого Ае-
роплану, 67 кв.м, кімн. суміжно-окре-
мі, новая сантех, кахель, в житл. ста-
ні, 2 заскл. балкони або обмін. Тел. 
067-689-38-26

2-кімнатні

• 1 пов., м. Світловодськ, окремий 
вхід, під офіс, магаз., індив. опалення, 
16000. Тел.0-98-776-12-68.
• 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.
• 2/5 пов., вул. Соборна, 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, по-
руч сквер Пономаренка, 18444. Тел. 
067-530-76-20
• 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. 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, 17777. Тел. 
067-530-76-20

1-кімнатні

• 1 кімната у гуртожитку м. Світло-
водськ. Тел.0-97-615-43-87.
• 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. 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.
• Кімната у гуртожитку по вул. Пе-
ремоги, 8, секція 27, кімн. 1. 
Тел.0-95-435-18-89.

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.
• 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/гар. вода, ванна ,туал., м/пласт. вік-
на, нові двері, лінолеум, стеля пласт. 
(кухня, ванна), гараж, погріб, госп. 
буд., бетон паркан. Тел.0-99-043-92-49, 
0-98-997-53-16.
• 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 зручностi, 
ремонт, бойлер, кондицiонер, iнтер-
нет, лiтня кухня з газом, сарай, га-
раж, 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.
• Крюків, зуп. Трансформатор, будинок 
цегл., 62кв.м, 3-кімн., після ремонту, 
утеплений, новий дах та всі комунікаці-
її, вбудов. меблі, техніка, 6сот. приват., 
огорож. парканом, заїзд д/авто, ніхто 
не мешкав, 44444. Тел.0-96-155-17-28, 
0-67-530-76-20.
• 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 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
• 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 в оренду приміщення  
320 кв.м під кондитерський 
цех, в наявності все необхід-
не обладнання, 25000 грн. 
Тел.067-929-82-98 

Здам в оренду приміщення 
320 кв.м у М.Кохнівці, газове 
опалення, можливо під мага-
зин, зручна парковка, 380В, 
25000 грн. Тел.067-929-82-98

Продам приміщення у 
М.Кохнівці 320 кв.м, 
380В, газове опалення. 
Тел. 067-929-82-98

Здам приміщення в орен-
ду, р-н центр. ринку 15 
кв.м, та 25 кв.м. Т.098-
971-83-34, 098-475-22-11
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• 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 16.9-Р24 до комбайнів, мінітрак-
торів, 2 шт., нова. Тел.097-300-7459
• 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 трак-
тора МТЗ-898. Тел.0-97-300-74-59.
• Пічка КрАЗ, нова. Тел.0-96-546-71-93.

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. Ки-
ївський-1, Хорольский, р-н пер. Г.Бре-
сту.Тел.068-094-85-80

• Мет. в кооп. Крюківський, або 
здам в оренду на тривалий термін. 
Тел.0-97-841-71-86.
• Мет. в кооп. Луговий, в хор. стані. 
Тел.0-67-665-32-02.

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж бетон. в р-ні залізнично-
го вокзалу, на тривалий термін. 
Тел.0-96-095-87-60.
• 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 з/б або металевий, терміново. 
Тел.0-67-853-76-17.
• Гараж у будь-якому кооперативі міста 
недорого, розгляну будь-які варіанти. 
Тел. 098-536-25-85
• Масло моторне, трансмісійне, гід-
равлічне, трансформаторне, без води 
та емульсії, від 100 л, самовивіз. 
Тел.067-913-55-70
• 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

 • Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 

0-66-517-05-14.

• Ванна чавунна, б/в. 

Тел.0-96-546-71-93.

• 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
• Пісок гірський річний митий; гли-
на, від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• 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.

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.

КУПЛЮ

• Зварювальний апарат, лещата (тис-

ки), електродвигуни, зварювальні ка-

белі, баббіт, побідіт, токарний верстат. 

Тел.0-98-005-63-79.

• Прийму будівельне сміт-

тя для відсипки дороги, терміново. 

Тел.0-67-853-76-17.

• Модернізація, перетяжка м’яких ме-

блів, повний ремонт, усунення скри-

пу, лакування стільців, хімчистка м’яких 

меблів, гігієнічно чистий матеріал (ва-

телін), гарантія, якість, каталог ро-

біт, 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 ремон-

ту, новий, тканина, переклеєний. Тел. 

050-308-82-98

• Крісло-ліжко в гарн. стані, після пере-

тягування. 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.

• Ремонт телевізорів LCD, LED, Plazma, 
ТВ з кінескопами 37-51-54-63-72см, 
звук, колір, установка Т-2, антен, віднов-
лення кінескопів, ремонт, заміна РК-LED 
підсвічування, виїзд по району, недоро-
го. Тел. 050-748-03-55, 098-621-40-77

ПРОДАМ

• Котел твердопаливний довгого горін-
ня 26 Квт, розміри 130-50-45, в ком-т 

входить автоматика та вінтелятор. Тел. 

096-967-80-56

• Міксер кухонний б/в, у відмін. стані, 

150 грн. Тел.0-97-626-33-12.

• Обігрівач керамічний 400 Вт, нагріва-

ється до 90* Тел.0-68-797-33-62.

• 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 ЗиЛ 1984 р/в, в робоч. 

стані.Тел.0-67-545-67-94.

КУПЛЮ

• Аудиокасети нові (запечатані) Agfa, 
Basf, Sony, TDK, JVC, Maxell, Fuji, Akai, 
GoldStar та інші. Тел.0-67-535-45-80.
• Магнітофони, плати, радіодеталі, магні-
тофон Sharp, радіоелектроніку, підсилю-
вачі, відеомагнітофони, осцелографи, та 
інше. Тел.0-98-005-63-79, 0-93-302-86-54.
• 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

• 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.

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

лянка під забудову 7 сот., терміново, 
недорого. Тел.0-97-801-97-55.
• Власівка смт, зем. ділянка 11 сот., 
вар-ти обміна. Тел.0-97-615-43-87.
• Низи с., р-н м. Горішні Плавні, зем. ді-
лянка 10 сот., під забудову, гарне роз-
ташув., 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 піч-
не, 9 сот. приват., зупинка поряд, 8500. 
Тел. 098-296-36-93
• Романки с. кооп. Бригантина, зем. ді-
лянка 5 сот. приват., поряд р. Псел, ліс, 
центр. водопровід, світло в кооперати-
ві, недалеко з/д станція, зупинка тран-
спорту, 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.
• 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

ОБМІН

• 1-кімн. кв. у м. Світловодськ = 1-кімн. 
кв. м. Кременчук. Тел.0-97-615-43-87.

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

Тварини
• Віддам в дбайливі руки дуже 

гарних кошенят різних за ко-

льором від домашньої кішки. 

Тел.0-97-799-42-80.

• Віддам в дбайливі руки цуценя від 
маленької непородистої собаки, ді-
вчинка чорненька, з білими лапками, 
вік 2 місяці, ість самостійно, можемо 
підвезти. Тел. 067-121-13-26

• Віддам в дбайливі руки цуценя від 
маленької непородистої собачки, 
чорної масті, з білими лапками, ді-
вчинка 1,5 міс., їсть самостійно, мо-
жемо підвезти. Тел.0-67-121-13-26.

• Віддам цуценя в дбайливі руки, 
від маленької непородистої собачки, 
чорненька дівчинка, з білими лапка-
ми, вік 2 місяці, ість самостійно, мо-
жемо підвезти. Тел. 097-685-99-38

• Зимовий комбінезон, светр для со-

баки. Тел.0-98-938-67-63.

• Телиці з телятами від високоуд. ко-

рови, терміново. Тел.0-98-706-87-82.
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• Надам міську прописку на будь-
який термін в Автозаводському р-ні. 
Тел.0-97-333-26-33.

• Приватний нотаріус Кременчуцько-
го районного нотаріального округу 
Полтавської області Гафяк М.О. пові-
домляє спадкоємців за заповітом про 
відкриття спадщини після смерті Пан-
телеймонова Михайла Андрійовича, 
померлого 01 листопада 2021 року. 
Спадкоємцям та кредиторам необхід-
но звернутися до приватного нотаріу-
са за адресою: проспект Лесі Україн-
ки, буд. 61/2 в м. Кременчуці в строк 
до 10 січня 2023 р., або за телефо-
ном: +38097-848-49-96

• Розшукуються Вербицький Станіс-
лав Віталійович та Вербицький Ва-
лерій Віталійович - спадкоємці після 
померлої 11 травня 1998 року Вер-
бицької Віри Іллівни, яким необхідно 
звернутись до Третьої Кременчуцької 
державної нотаріальної контори про-
тягом 30 днів з моменту опублікуван-
ня цього повідомлення. За довідками 
звертатись: Тел.0-98-898-59-79.

ПРОДАМ

• Акваріум 500х300х20мм, 25л. 
Тел.0-67-740-06-42.
• Бінокль 8х50 просвітлений, нов., в 
упак., 1850* грн.Тел.0-66-700-28-29.

• Велосипед Kettler чоловічий, «чи-
стий» німець, надійний, легкий у керу-
ванні, 4 швидк., 2 гальма, багажник, 
динамо-світло, підсвітки, до 7500 грн. 
Тел.0-97-935-77-07, 050-813-87-78

• Велосипеди б/в, жін., чол., з ра-
мою, в хор. стані, 1200 грн/один. 
Тел.0-98-040-87-76.
• Дзеркало нове, розм. 80х60 см, 120 
грн. Тел.0-97-626-33-12.
• Дрова (відходи виробництва), 
500-700 грн. Тел.0-98-832-19-35, 
0-67-972-15-20.

• 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 твердих порід (ясень, 
дуб, акація та інші). Тел.0-67-345-01-59.
• 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.
• Електросушарка для взуття (у сере-
дину), нова, 80 грн. Тел.0-97-626-33-12.
• Квіти: кактуси різних розмірів, недо-
рого. Тел.0-67-687-97-42.
• Ком-т для перукарні: стаціонар-
ний фен 3 режима, бігуді металеві в 
асорт., коклюшки для хімічної завивки. 
Тел.0-96-193-09-65.
• Масажер турманієвий Nuga Best NM 
4000 2010 р/в. Тел.0-67-740-06-42.

• 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.

• Рушниця мисливська МР (ІЖ) 43, 
12-калібр, нова, через дозвільну си-
стему, до 10500*грн, торг Тел.0-97-
935-77-07, 050-813-87-78

• Сіно зелене, 3000 грн. 
Тел.0-97-066-52-85.
• Тканина: окремі відрізи різні, недоро-
го. Тел.0-67-687-97-42.

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

• Чорнозем. Тел. 097-1-802-820
• Шкаралупа волоського горі-
ха на топливо, 20 грн/1 відро. 
Тел.0-98-938-67-63.

Одяг, взуття

• Брюки зимові для рибалок. 
Тел.0-68-160-84-80.
• Дублянка чол., недорого. 
Тел.0-68-160-84-80.
• Куртка чоловіча світловідбиваюча. 
Тел.0-68-160-84-80.
• Пальто жін. вовняне нове, палюто з 
капюшоном, б/в колір зелений, р. 52-
56, дві кофти б/в в норм. стані, за все 
2000 грн. Тел.0-68-546-98-83.
• Шуба жін., кольорова, розм. 48, у від-
мін. стані, 280 грн. Тел.0-97-626-33-12.
• Шуба натур. хутро козлик, б/в мало, 
розм. 52/54, довга, чорного кольору, 
3000 грн. Тел.0-97-491-09-93.

Продукти харчування

• Картопля Білла Роса, Пікассо, посад-
кова та для їжі. Тел.097-1-802-820
• 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 адре-
сою: вул. Київська, 60, на тривалий тер-
мін. Тел.0-96-435-80-07.

КУПЛЮ

• Брошки, годинники, коронки зубні, са-
мовари, медалі, значки, біжутерію, ста-
туетки, підсвічники, небезпечні бритви, 
антикваріат, вар-ти. Тел.0-98-005-63-79.
• Пір’я, перини, подушки, дорого, само-
вивіз. Тел.0-68-501-03-24.

• Старі фотоапарати, ігрові пристав-
ки, предмети стпровини, аудіокасети, 
намисто, портсигари, годинники, ста-
туетки, нагороди, радіоприймачі, маг-
нітофони, 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, знання 
ПК, креативність, комуцнікаційність, за-
пис на співбесіду. Тел.0-68-397-54-03.
• Водієві автотранспортних засобів (ав-
товишка) КП «Благоустрій Кременчу-
ка», 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 кат. Е, сідловий тягач MAN 
Євро-6 з тентованим напівпричепом, 
міжнародні перевезення, бажано з д/р, 
з/п % + відрядні. Тел.0-67-916-63-05.
• Водієві кат. С, С1 по мі-
сту на авто Mercedes, з/п висока. 
Тел.0-67-780-62-82.
• Електрику, АТ «Вепр», без шкідл. 
звичок, офіц. працевлаштув., повна 
зайнятість, 5-ден. робочий тиждень, 
старанність, відповідальність, бажання 
працювати. Тел.0-68-679-69-69 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
• Майстру для ремонту одягу в ательє. 
Тел.0-96-618-64-18.
• 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 ТОВ «Козацька стріла» 
на підприємство, на постійній основі, 
офіц. працевлаштув., всі соц. гарантії. 
Тел.0-67-506-61-26.
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, про-
їзд, проживання за рахунок фірми, з/п 
300-500 грн/за добу, м. Кременчук, ав-
товокзал, кімн. №4. Тел.0-96-659-56-
89, 095-427-70-98
• 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.
• Охороннику, жін., АТ «Вепр», без 
шкідл. звичок, офіц. працевлаштув., 

повна зайнятість, 5-ден. робочий тиж-
день, старанність, відповідальність, ба-
жання працювати. Тел.0-68-679-69-69 
Андрій Володимирович
• Працівникам в кафе-бар, без обме-
жень по віку, навчання, стажування, від 
вас - порядність, охайність, телефонува-
ти з 9.00 до 18.00. Тел.0-98-284-31-86.

• Працівникам в кафе-бар, працев-
лаштув., навчання, стажування, без 
досвіду роботи. Тел.0-98-284-31-86.

• Продавцю в кафе-бар, з/п від 300 гр-
н/в день, графік з 7.30 до 20.00, через 
тиждень. Тел. 067-929-82-98
• Робочому на шиномонтаж, з д/р, на 
постійній основі. Тел.0-67-717-18-27.
• Слюсарю-електрику 4-5 розр., з до-
пуском до 1000В, з/п висока, ТОВ «Жит-
лорембудсервіс». Тел.0-67-535-98-94.

• 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

• Доглядальниці, інтим не пропонувати. 
Тел. 096-359-05-88

• 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 устаткування. 
Тел.0-63-504-60-87.

• Кухаря у сім’ї. Жін., з д/р, дуже смач-
но 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
Продам кіоск, 4,75кв.м, 
2,5х1,9х2,5 м, металевий, 
утеплений, вікна м/п, 
ролети, т. 096-549-08-38

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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• 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 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
• Ремонт побутових холодильників в 
правобережній частині міста (Раків-
ка, Крюків, Садки, Кіровоградська), 
виїзд до клієнта, гарантія на ремонт. 
Тел.0-98-045-85-28.
• Ремонт телевізорів, тюнерів з офіцій-
ною гарантією на дому та в майстерні, 
заміна підсвітки LED, діагностика мож-
ливих майбутніх поломок, можливість 
привезти в майстерню після 17.00, про-
фесійний стаж більше 28 років. Тел. 
098-210-36-48
• 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, 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

• 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 Кре-
менчуку, Україні, довж. 4,2м, вис. 2,20м, 
шир. 2,10м, 20куб.м, обладнана для пе-
ревезення меблів, піаніно, будматеріа-
лів, 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, вантаж-
ні 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.

• Ванна кімната під ключ. 
Тел.0-97-514-01-41.

• Внутрішні роботи: гіпсокартон, МДФ, 
пластик, армстронг, шпаклівка стін та 
стелі, багет, штукатурка, укоси, фар-
бування, поклейка шпалер, лінолеум, 
електрика, плинтус, стягування підлоги. 
Тел.0-67-920-33-86 Микола
• Кладка печей, послуги піч-
ника, можливий виїзд за місто. 
Тел.0-96-393-54-66.
• Кладки, стягування, штукатурка, уко-
си, шпаклівка, фарбування, кахель-
на плитка, дрібний ремонт, послу-
ги відбійного молотка, можливий 
виїзд за місто. Тел.0-96-393-54-66, 
0-66-886-28-83.
• 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.

• Поклейка будь-яких видів шпалер, 
підготовчі роботи, фарбування, багет. 
Тел.0-67-195-44-69.
• Стягування механізованим способом. 
Тел.0-98-989-10-34.

Електромонтаж

• Виклик електрика. 
Тел.0-97-514-01-41.

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

• Сантехнік. Виклик безкоштовний. 
Тел.0-97-514-01-41.

• 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

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
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Стіл знахідок
• Втрачений диплом молодшого спе-
ціаліста серія та номер Е 17 № 028465 
на ім’я Денисенко Владислав Геннаді-
йович виданий Кременчуцьким коле-
джем транспортної інфраструктури за 
кваліфікацією: ступінь вищої освіти мо-
лодший спеціаліст, спеціальність «Тех-
нічне обслуговування і ремонт вагонів, 
технік-механік з обслуговування та ре-

монту вагонів» від 29 червня 2017 року 
вважати недійсним.
• Втрачені додатки до дипломів ма-
гістра та бакалавра на ім’я Горпин-
ченко Олександра Сергійовича ви-
дані Кременчуцьким державним 
політехнічним університетом ім. Ми-
хайла Остроградського вважати 
недійсними.

• Втрачені документи на ім’я Маляр-
чук Олени Станіславівни за адресою 
м. Кременчук, вул. Миру, б. 27, кв. 12: 
1. Дублікат свідоцтва про право влас-
ності на житло виданий Кременчуць-
ким УЖКГ міської ради Полт. обл. від 
24.10.2008р. замість втраченого, ви-
даного ЖКВ автозаводу м.Кременчук 
від 02.07.1996р. на 1/4 частку; 2. Сві-

доцтво про право на спадщину вида-
не Першою Кременчуцькою держкон-
торою за р. №2-104 від 30.01.2009р. 
на 1/12 частку; 3. Свідоцтво про пра-
во на спадщину видане Першою Кре-
менчуцькою держконторою за р. 
№2-106 від 30.01.09 на 1/2 частку 
вважати недійсними.

• Втрачену печатку Комунального не-
комерційного підприємства м. Генічесь-
ка центральна лікарня Генічеської місь-
кої ради Херсонської області (ІПН 
02003971) вважати недійсною.
• Знайдені документи на ім’я: Пов-
па Н.В., Тюваєв Є.В., Тюваєв В.В. 
Тел.0-97-451-90-11.


