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Телефонуйте, будь ласка,
і Вам відповідатимуть:

Приймальня (оголошення):
(0536) 74-00-49
(050) 777-2-777
(067) 531-30-90

ПЕРЕЛІК РУБРИК
1. Нерухомість
здам у найм..........................................5
найму ....................................................6
продам квартири................................6
продам будинки................................12
продам дачі, земельні ділянки......13
куплю...................................................14
обмін....................................................14
міжміський обмін..............................14

email: lesya.rabota@gmail.com

Ви можете подати
оголошення в будь-якому
кіоску продажу преси

19

9. Робота
надам роботу.....................................21
шукаю роботу....................................23
таблиця вакансій............................... 23

3. Меблі, килими

15

4. Техніка для дому

16

5. Будівництво

17

6. Торговельне обладнання

19

10. Послуги
різне.....................................................28
• обслуговування заходів............28
• репетиторство, переклад
навчання..............................................28
автопослуги........................................28
спецтехніка.........................................29
будівництво, ремонт........................29
• будівельні послуги......................29
• ремонт, облицювання................30
• електромонтаж...........................30
• сантехніка.....................................31
• послуги перфоратора,
відбійника, болгарки....................31
скористаюсь послугами.................31

7. Тварини

19

11. Стіл знахідок...................... 31

2. Авто-мототехніка
• автомобілі.....................................14
• мотоцикли.....................................14
• гаражі.............................................14
• запчастини....................................15
• колеса, покришки........................15

74-35-73
(099) 502-00-36
(068) 640-44-48

8. Різне

ІНШІ

МіськДОВІДКА

«Еталон», «Ордана» ТМ
т. 74-34-84, 2-33-14,
067-6324296, 066-2432945

Служба доставки води

ПОСЛУГИ, ВИГОТОВЛЕННЯ
НЕРУХОМІСТЬ
АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ

«Міська нерухомість»
вул. Софіївська (колишня
Чапаєва), 80/13
т. 098-296-36-93

Поміч у реалізації
проблемних квартир

Продаж, купівля, обмін,
АН «Стандарт»
оренда жилої та комерційної
вул. Пролетарська, 80\27Б
т.096-822-49-11,067-604-27-76 нерухомості

АВТО, МОТО
АВТОСЕРВІСИ, СТО

«АвтоГазЦентр»
Встановлення газового
вул. 40 років ДАІ, 1-А,
обладнання (пропан, метан)
т. (0536) 76-46-00 098-2205888 на всі види авто

БУДІВНИЦТВО

ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ

Пам’ятники (ПП
Васильченко)
вул. Київська, 3
т. 70-42-97, 067-7231979

Виготовлення та
встановлення пам’ятників

РЕМОНТ
«Кремінь-котлосервіс»
вул. Самойлівська, 7
т. 700-497, 067-5313276

Ремонт і обслуговування
газових котлів, колонок

ДЕ КУПИТИ (МАГАЗИНИ, СУПЕРМАРКЕТИ)
МЕБЛІ

«Мир мебели»
вул. Київська, 24
вул. Троїцька (Красіна), 101
т. 067-5306723

М’які, корпусні, вітальні,
дитячі, шафи-купе,
передпокої, спальні

«Люкс меблі»
Молодіжне, ринок
“Універсальний“
т. 098-898-63-10

Корпусні, м`які меблі.
Фабричні та меблі на
замовлення

ВІКНА, ДВЕРІ, СТЕЛІ

«Demi-Lune Кременчуг»
т.79-71-15, 067-535-02-97
Французьскі натяжні стелі
www.demikremenchug. com.ua
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УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ОГОЛОШЕНЬ
БЕЗКОШТОВНІ ОГОЛОШЕННЯ
УВАГА! Перш, ніж подати безкоштовне
оголошення, прочитайте, будь ласка,
уважно, чи виконані вами всі вимоги про
подачу такого оголошення.
Вартість бланку оголошень “Приватна газета” (тобто купон чи його вартість за
кожний повтор оголошення) становить 3 грн
00 коп.
Всі подані до газети оголошення автоматично будуть розміщені на сайті privatka.
ua (окрім куплю). Термін розміщення 30 днів.

До публікації допускаються:
• Оголошення від приватних осіб, які
не займаються бізнесом чи діяльністю, що
дає постійний прибуток.
• Оголошення написані тільки на бланку
з кольоровим зворотним боком, вирізаному
з газети (ксерокопії бланків до друку не приймаються).
• Текст оголошення має бути написаний
друкованими літерами.
• Оголошення має містити не більше 20
слів і не більше двох номерів телефону.
• В оголошенні про продаж-купівлю
вказується назва одного товару (не більше
двох одиниць) та його конкретні характеристики (розмір, колір).
Оголошення, що не відповідають вище
зазначеним вимогам, не публікуються.
Шановні клієнти! Просимо в оголошенні
про продаж вказувати ціну товару, а в
оголошенні про надання роботи – розмір
заробітної плати.
Рубрика 1–«НЕРУХОМІСТЬ»:
• Одне оголошення на один номер
телефону(в кожний із розділів: здам, зніму,
продам, куплю, міняю, тобто не більше 5-ти
позицій в номер) .......................БЕЗКОШТОВНО
• Більше однієї позиції на один номер
телефону в кожний із розділів.....................
2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор
• Оголошення від агентств нерухомості
.... 2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор
Погодинна, подобова, до 1 місяця здача
квартир ............................................... 22 грн.
+ вартість бланку за кожний повтор
Рубрики: 2 – «АВТО-МОТО»; 4 – «ТЕХНІКА
ДЛЯ ДОМУ»:
• Три оголошення на один номер телефону у рубрику «куплю» та три – у рубрику
«продам»........................ БЕЗКОШТОВНО
• Більше 3-х оголошень на один номер
телефону, за кожне наступне.......................
2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор
Рубрики: 3 – «МЕБЛІ»; 7 – «ТВАРИНИ»:
• Всі оголошення ....................................
...... БЕЗКОШТОВНО
Рубрика 8–«РІЗНЕ»:
• оголошення про купівлю металобрухту,
макулатури, поліетилену, антикваріату становить
2.00 грн.+вартість бланку за кожний повтор.

Рубрики: 5 – «ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ,
БУДІВНИЦТВО». Рубрика 6 – «ТОРГОВЕЛЬНЕ
ОБЛАДНАННЯ»*
• Вікна, двері, рами, сантехніка, б/у
............. БЕЗКОШТОВНО
• Всі оголошення ...................................
....... 2.00 грн. + вартість бланку за кожний
повтор
• Бетон, розчин .......................................
...... 22 грн. + вартість бланку за кожний повтор
•
Купівля
будматеріалів
............................... БЕЗКОШТОВНО
* (Поняття «торговельне обладнання
включає: пересувні та невеликі торговельні
точки до 20 кв.м, контейнери, оверлоки, морозильні камери понад 240 л та всі
горизонтальні, всі види дрібного обладнання
(торговельне, промислове, банківське та ін.)
Рубрика 9–«РОБОТА»:
• Всі оголошення .....................................
..... 2.00 грн. + вартість бланку за кожний повтор (не більше 3-х вакансій на 1-му бланку)
• Оголошення від кадрових агентств
.......... 4.00 грн.
• Оголошення у розділ «Гарячі вакансії»
.... 22 грн.
• Надання роботи без зазначення конкретного місця роботи та спеціальності,
пошук додаткового заробітку, допомога у
працевлаштуванні (посередництво), ділові
контакти ................. 22 грн. + вартість бланку за кожний повтор
• Допомога у працевлаштуванні за кордоном, консультації щодо роботи за кордоном, навчання за кордоном (обов’язкова
наявність ліцензії).................... 35 грн.
Таблиця вакансій.................................
БЕЗКОШТОВНО
УВАГА! В таблицю приймаються лише
оголошення від прямих роботодавців (юридичних, фізичних осіб/підприємців).
Максимальний строк розміщення оголошення у таблиці – 1 місяць. Якщо посада і
надалі залишається вакантною, оголошення
можна подати ще раз – знову максимально
на місяць і т.д.
Рубрика 10–«ПОСЛУГИ»
• Всі оголошення ....................................
...... 22 грн. + вартість бланку за кожний повтор
• Автопослуги – не більше двох авто в
одному оголошенні.
• Репетиторство – не більше двох мов в
одному оголошенні.
• Оголошення про виготовлення
товарів народного споживання, токарні,
зварювальні роботи, будівництво під ключ,
видачу нормативних документів, юридичні
послуги ..................... 35 грн.
Рубрика 11–«СТІЛ ЗНАХІДОК»
• Всі оголошення ....................................
...... 2 грн + вартість бланку за кожний повтор
• Втрата печаток та штампів
....................... 22 грн. + вартість бланку за
кожний повтор
• Довідка про подачу оголошення
щодо
втрати
документів
............................... 10 грн.

Останній термін подачі
оголошень
У редакції:
на номер вівторка – п’ятниця, до 12.00
на номер п’ятниці – вівторок, до 15.00

У кіосках:

на номер вівторка – четвер, до 19.00
на номер п’ятниці – понеділок, до 19.00

По картках платних послуг:

на номер вівторка – п’ятниця, до 16.00
на номер п’ятниці – вівторок, до 16.00

Приймальня «Приватної газети» працює:
пн.–пт.: з 8.00 до 18.00, сб.: з 9.00 до 12.00

Як подати оголошення,
якщо Ви живете в іншому
місті:
• заповніть купон
• перерахуйте на рахунок газети вартість платного оголошення або повторів (умови на стор. 4-5
або за тел.: (0536) 79-00-49.
• відправте конверт з купоном та квитанцією
на адресу: вул.Шевченка, 50-а, Кременчук,
редакція ПГ, 39600
Реквізити: ФОП Кулясов Сергій Володимирович, р/р №2600585117, «Райффайзен Банк
Аваль» м. Київ, код ЄДРПОУ 2408711815, МФО
380805.

Оголошення можна подати:
• На купонах безкоштовних оголошень, вирізаних із газети. Ксерокопії
купонів не приймаються. Заповнений
купон можна занести до приймальні
редакції газети або віддати продавцю
у будь-який із кіосків продажу преси.
• У приймальні редакції «Приватна газета» – вул.Шевченка 50-а;
УВАГА! Вартість купону без газети
– 3 грн. 00 коп. Його можна придбати в
офісі «Приватної газети» (вул.Шевченка, 50-а) та у кіосках продажу преси.

• По телефону, придбавши Картку
платних послуг. (читай: Як подати оголошення з допомогою Картки платних
послуг).
• На сайті «Приватної газети» –
http://privatka.ua
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Попередження
За будь-яких обставин газета не несе відповідальності
за достовірність надрукованої
інформації, оскільки не має ні змоги, ні повноважень перевірити її
правдивість. Відповідальність за
зміст інфомації, розміщеної в газеті,
несуть її подавачі. Редакція не несе
відповідальності за будь-яку шкоду,
заподіяну опублікуванням оголошення подавачу оголошення та особам,
які використали таке оголошення.
У випадку виявлення
недобросовісної інформації у вигляді
подання оголошення на чужі номери телефонів або адреси, редакція
передає відповідні матеріали для
розслідування у правоохоронні органи.
Редакція залишає за собою право розумного скрочення тексту без
втрати його змісту та редагування у
витриманому газетою діловому стилі.
Претензії щодо оголошень та реклами приймаються протягом 10 днів
з дня публікації.
Редакція наперед вибачається
за всі можливі неточності та помилки у надрукованій інформації.
Ми намагаємося передати вам
інформацію якомога швидше. При
цьому суцільна коректура не є можливою.

Як подати
оголошення по
телефону – за
допомогою Картки
платних послуг

• КУПІТЬ КАРТКУ потрібного вам
номіналу (на 10; 25; 50 чи 95 грн)
• ЗІТРІТЬ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ, під яким
знаходиться ваш особистий пін-код, і зателефонуйте до редакції за тел: 74-00-49,
(050) 162-00-07, (097) 655-55-18.
• З ВАМИ РОЗМОВЛЯТИМЕ дівчинаоператор. Їй ви називаєте номер своєї картки, пін-код та диктуєте текст оголошення.
Картку платних послуг можна купити: в
редакції “Приватної газети” (вул.Шевченка,
50-а); в мережі кіосків продажу преси.

ЯК ПОДАТИ ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТ
WWW.PRIVATKA.UA
1 . Зареєструйтеся через кнопку
«Вход/регистрация».
2. Через 1-3 хвилини на Вашу
електронну поштову скриньку від
адміністратора сайту прийде лист з
інструкцією.
3. Перейдіть за вказаним у листі посиланням.
4. Натисніть кнопку «Добавить
объявление». Оберіть куди Ви плануєте розмістити оголошення: на сайт
або в газету. Авторизуйтеся у своєму
акаунті – введіть свій Логін (адресу
ел.пошти) та пароль.
5. В оголошенні обов’язково пропишіть заголовок. Наприклад: продам
2-кімнатну квартиру в Кременчуці,
або продам дитячий велосипед в
Кременчуці.
6. Для того, щоб користувачі сайту
за допомогою кнопки «Поиск»
швидко знайшли Ваше оголошення,
обов’язково оберіть потрібні три
категорії (рубрика, підрубрика, підрубрика в категорії). Заповніть поля
«Телефон», «Область», «Город»,
«Операции».
7. Додайте фото до Вашого оголошення.
8. Натисність кнопку «Сохранить».
9. Після того як Ваше оголошення

пройде модерацію, воно буде опубліковано у відповідній рубриці.
10. Розміщення приватних оголошень на сайті безкоштовне. Платними вважаються оголошення з бізнес
текстом, надання послуг населенню
та оголошення які подаються через
сайт в газету. Як правильно написати
оголошення в газету Ви можете
подивитися у електронному варіанті
Приватної газети. Для цього зайдіть
у розділ PDF, оберіть на Ваш розсуд
номер газети та подивіться як прописані оголошення подібні Вашому.
11. Щоб скористатися платними
послугами на сайті, Вам потрібно поповнити свій електронний
гаманець. Для цього потрібно зайти
у свій акаунт та натиснути кнопку
«Мой кабинет» обрати «Платежи»
и «Пополнение». Вам буде запропоновано обрати суму поповнення та системи: Приват24, Visa,
MasterCard та інші.
12. Більш детальну інформацію читайте на сайті у рубриках «Правила»
та «Помощь». У розділі «Связаться
с нами» Ви можете написати повідомлення адміністратору сайта або подзвонити за вказаними телефонами:
097-227-49-61, 095-346-81-43.

УВАГА! Подаючи оголошення або рекламу, ви погоджуєтеся з внесенням і обробкою своїх персональних даних в базу даних
ПП «ВД «Приватна газета» в обсязі, необхідному для публікації вашої інформації (оголошення або реклами) у “Приватній газеті».

Нерухомість
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Рубрика 1

Здам приміщення під офіс в готелі
«Дніпровські Зорі» від 12 до 25
кв.м. Повністю обладнані місця
для перукаря, манікюру-педикюру,
косметолога, масажиста.
Т. 050-812-96-52, 097-973-51-00

Здам в оренду міні-магазини
35 кв.м, торг.приміщення
19 кв.м, 100 кв.м, 200 кв.м,
Центральний ринок м. Горішні
Плавні. Т. 067-531-30-14

Здам офіси по
19 кв.м, р-н Водоканалу за магазином
«М'ясна лавка».
Т. 097-495-19-28
Здам в оренду окреме
торгове приміщення
80 кв.м, р-он Аврори біля
«Маркетопт».
Т. 050-533-37-53, 097086-18-87, 096-681-26-20
Здам: Козельщина, центр,
магазин 150 кв.м, ремонт 2020
р., торгова зала 90+40, 20 кВт,
опалення, кондиц., 20 м до
Маркетопту, парковка. Через
стіну - Аврора. 125 грн/кв.м.
Т. 067-532-89-10

Оренда складу 330 кв.м,
у відмін. стані, закрита
територія, цілодобова охорона, зручний під'їзд, 380V.
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

Здам в оренду приміщення:
слюсарна майстерня, столярна майстерня, офісні
приміщення.
Т. Київстар 099-346-12-52
Оренда приміщень під склад
або виробництво 80 кв.м, 50
кв.м. Приміщення під охороною,
відеоспостереження, зручний
в'їзд, вода на території, 380 кВт.
Т. 097-404-41-01, 097-119-03-07

ЗДАМ У НАЙМ
• 1 комн. на 3 Занасыпи, мебель, техника, на длит. срок, 2000+ ком. усл.
Тел.0-67-743-59-89
• 1-комн. кв. на длит. срок, кап. косм.
ремонт, р-н 1 Занасыпи, рядом школа,
садик, 3000+ком.усл. в летний период,
2500+ком.усл. в зимний период. Тел.067-798-56-52, 0-97-190-32-96.
• 1/4 будинку, Глобинський р-н, 2-кімн.
кв., з усіма зручностями, город, сарай,
л/кухня, погріб, на трив. термін. Тел.067-160-40-19.
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• Бесплатно сдам дом и участок земли
для любителей дачного труда и отдыха
в с.Обозновка, 25км от города. Тел.095-533-86-20.
• Будинок в Семенівському р-ні, з припискою, порядність вітається, на трив.
термін, можл. з послід. викупом. Тел.098-113-50-80.
• Будинок поблизу Семенівки, забудова
60-х років, саман, до вікон цеглою, шифер, 50кв.м, кухня 37кв.м, ракушняк,
погріб, колодязь, 25сот., на трив.термін,
автомагістр., залізниця, 2700грн/рік.
Тел. 066-676-43-37
• Дача, Сады-3 кооп., дом кирп. 2 эт.,
полив круглосут., сад, туалет, 4 сот.,
рядом вода, на длит. срок. Тел.0-67545-19-51.
• Дачи две, Власовка, Сады-4, домики,
вода круглосуточно, 5,8 и 6,8га. Тел.096-076-29-86, 0-96-408-25-14.
• Дачу в кооп.Чайка (Самусиевка), на
длит.срок, на берегу Днепра, кондиц.,
холод., СВЧ-печь, бойлер, мебель,
интернет, удобства в доме, охрана, лето (сезон)-2500грн.+ком., зима
1000грн.+ком. Тел.0-67-505-02-72,
0-96-179-57-84.
• Дом в Ковалёвке, удобства на улице,
на длит. срок. Тел.0-97-299-77-10
• Дом в Максимовке, центр. часть,
2комн., кухня, удобства в доме, на длит.
срок. Тел.0-63-602-25-57.
• Флигель для сем. пары без детей,
газ, вода, бойлер, мебель, душ, туалет
внутри, р-н Петровки, на длит. срок.
Тел.0-96-675-08-02
• Флигель на летний сезон, для одного
человека, 1 Занасыпь. Тел.0-97-11577-94.

Крюків-Раківка
• 1-комн. кв. на Раковке, 4/9 эт., комн.
18кв.м, кухня 9кв.м, с/у разд., окна стеклопласт., на длит. срок, 2600+ счётч.
Тел.0-98-735-67-00.
• 1-комн. кв. на Раковке, ул.Л.Днепрова,
д. 48а, 5/5 эт., на длит. срок, 2900.
Тел.0-67-689-47-48, 0-67-540-55-41.
• 2-комн. кв. на Раковке, без ремонта,
на длит. срок, только ком. услуги, без
посред. Тел.0-97-994-77-29, 0-97-13495-52.
• 2-комн. кв., Крюковский р-н, на длит.
срок. Тел.0-97-913-08-31.
• 3-комн. кв. в Крюкове, мебель и техника, на длит. срок. Тел. 097-299-77-10
• Возьму на кв-ру одинокую женщину,
без в/п, все коммун. бытов. условия,
Раковка, на длит. срок, без посред.
Тел.0-96-637-92-40 зв. в вечер.время.

Молодіжний
• 1 комн. в 2-комн.кв. для женщины,
2чел. в комн., подселение к жен., мебель, р-н пивзавода, прож. без хоз-и,
на длит. срок, 1000грн+ ком.усл. Тел.096-862-55-25.
• 1-комн. кв. в р-не Керченской, на
длит. срок, част. меблир., на длит. срок.
Тел.0-68-650-48-70.
• 1-комн. кв., ост.Керченская, на длит.
срок. Тел.0-96-446-02-39.
• 1-комн. кв., пивзавод, с нишей, мебель, стир.машина, ТВ, кондиц., хор.
сост., на длит. срок, 2000+ком. услуги.
Тел. 067-499-75-37, 095-481-59-19

• 1-комн. кв., Техучилище, част. меблир., на длит. срок, 1800+ ком. усл.
Тел.0-98-939-45-86.
• 2-комн. кв., 90кв.м, с/у разд., стир.
маш., холод., ТВ- Т2, 2балкона, возм. со
своей мебелью, р-н С.Армии (квт 278,
д.37), на длит. срок, 6500* Тел.0-98786-12-73.
• 2-комн. кв., Г.Сталинграда, 9/9 эт.
блоч. дома, 55кв.м, косм.ремонт, на
длит. срок, 3500+ свет. Тел.0-97-86574-84.
• 2-комн. кв., для семьи на Молодёжном, р-н Авроры, на длит. срок, 2000
грн./мес+ ком. услуги, част. меблир.
Тел. 067-531-82-46
• 2-комн. кв., Сов. Армии, р-н Спортлайф, евроремонт, мебель, техника,
комн. разд., на длит. срок, 6000+ком.
кслуги. Тел. 067-499-75-37, 095-48159-19
• Возьму на кв-ру 1,2 работ. молод.
парней, студентов, без в/п, р-н Керченской, все коммун. и бытов. условия, на
длит. срок, срочно, недорого. Тел.0-99499-21-47.
• Комн. в 2-комн. кв., все бытов.приборы, прож. с хоз-й, для девушки/женщины, в р-не Керченской- Г.Сталинграда,
на длит. срок. Тел.0-97-352-43-93.
• М/с на Молодёжном, на длит. срок.
Тел.0-98-769-26-56.
• М/с на ост.Аврора, гор./хол. вода,
меблир., на длит. срок. Тел.0-67-88753-99.

длит. срок, в зимний период 3400грн.
Тел.0-66-208-99-27.
• 2-комн. кв. в нагорной части, с мебелью, на длит. срок. Тел.0-97-29977-10
• 2-комн. кв. по Г.Бреста, р-н горгаза, меблир., косм. ремонт, 2 дивана,
холод., гарнит., стир. маш., на длит.
срок, 3500грн.+ком.усл. Тел.0-96-15517-28.
• 3-комн. кв., в нагор. части. Тел. 097299-77-10
• 3-комн. кв., водоканал, 2/5 эт. кирп.
дома, полн. меблир., холод., ТВ, на
длит. срок, 3000+ком. Тел. 067-499-7537, 095-481-59-19
• Возьму на кв-ру молодого человека,
без в/п, с подселением, р-н ДК КрАЗ, на
длит. срок. Тел.0-96-967-63-96.
• Возьму срочно на кв-ру 2 дев.студенток пед/мед.колледжа, 9 эт. дом,
прож. с хоз-й, Wi-Fi, на длит. срок.
Тел.0-96-778-76-42.
• Комн. в 3-комн. кв., нагор. часть,
прож. с хоз-й, на длит. срок. Тел.0-68094-65-35.
• Комн. для 2 парней студентов из
училища, р-н ДК КрАЗ, на длит. срок.
Тел.0-96-033-48-11.
• Полдома, р-н водоканала (Европейская), 50кв.м, газ, вода, без удобств,
место д/авто, рядом сад, школа№1,
вход отд., 3,5сот., на длит.срок, выезд
на ц/дорогу, с послед.выкупом. Тел.098-179-08-97.

нагірна частина

центр

• 1 комн. в 2-комн. кв., водоканал,
прож. без хоз., на длит. срок. Тел.0-96523-25-07, 0-63-495-48-86.
• 1-кімн. кв., пр.Свободи, р-н військ.частини, косм. ремонт, част. мебльов. або
без меблів, на трив. термін, опл. поміс.
Тел.0-98-850-15-34.
• 1-комн. кв. в р-не оптовой базы, без
мебели, без ремонта, на длит. срок,
3/5 эт., кухня 9,8кв.м, комн. 17,3кв.м.
Тел.0-98-863-42-89, 0-63-646-74-51.
• 1-комн. кв. по Г.Бреста, р-н 5шк., 2
дивана, холод., шкафы, гарнит., на
длит. срок, 2500грн.+ ком.усл. Тел.0-98857-38-77.
• 1-комн. кв. по ул.Мира, част. меблир.,
на длит. срок. Тел.0-67-889-47-30.
• 1-комн. кв., р-н водоканал, ремонт,
совр. мебель, холод., стир. машина,
пылесос, wi-fi, на длит. срок, 4000 грн/
мес. + ком. услуги. Тел. 067-748-06-97.
• 1-комн. кв., р-н водоканала, на длит.
срок, евроремонт, студия, мебель, быт.
техника, стир. маш., интернет, рядом
ост. Тел.0-67-105-59-20.
• 1-комн. кв., семейн. паре, р-н рынка
Гвардейский, 5 эт., част. меблир., на

• 1-комн. кв. в центре (ул.Чапаева-ул.
Бутырина), мет.дверь, холод., кабел.ТВ,
меблир., для семьи или одной девушки,
без детей и животных, на длит.срок,
3300грн.+ ком.усл., за 2мес. вперёд.
Тел.0-99-777-65-76.
• 2-комн. кв. в центре, полн. меблир.,
стир.машина, СВЧ-печь, ТВ, на длит.
срок, 5000*+ ком.усл. Тел.0-96-43633-96.
• 2-комн. кв. по Ленина, р-н Мега, еврорем., меблир., встр.кухня, холод.,
стир. маш., кафель в ванной, пылесос,
на длит. срок, 5000грн.+ ком.усл. Тел.098-857-38-77.
• 2-комн. кв., в центре, все удобства, на
длит. срок. Тел.0-98-395-96-85.
• 2-комн. кв., р-н центр. рынка (автовокзала), меблир., част. техникой, на
длит. срок, косм. ремонт. Тел.0-67-99243-12.
• 3-комн. кв., центр, без мебели, на
длит. срок, 3000 грн/мес. + ком. усл.
Тел. 097-266-13-13
• 3-комн. кв., центр, р-н ЦНАП (автовокзал), меблир., на длит. срок, недорого.
Тел.0-97-440-11-17.
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Продам магазин,
окремо розташований
по вул. Київській,
площа 30 кв.м.
Т. 096-95-11-812

• Комн. в 3-комн. кв. для девушки, р-н
автовокзала, прож. без хоз., мебель,
техника, Wi-Fi, гор. вода, стир. маш., на
длит. срок, 1000грн.+ ком. усл. Тел.068-643-42-35.
• Комн. в м/с, центр, 10 кв.м, с мебелью, гор. вода, кухня, туалет, тёплая,
жил. сост., на длит. срок. Тел.0-99-24188-80.
• М/с в центре, на длит. срок, без в/п.
Тел.0-96-212-64-53.
• М/с по Победы, 12кв.м, в хор. сост.,
холод., шкаф, диван, 3/5 эт., сем. паре
или 1чел., на длит. срок, 2000грн.+
свет. Тел.0-67-531-70-29.
• М/с, 1 эт., р-н центр. рынка, быт.
техника, ремонт, мебель, для 1-2 чел.,
на длит. срок, 2000+ свет. Тел.0-68-16378-08, 0-66-626-46-99.
• М/с, Победы, д.18, меблир., холод.,
гор. вода, на длит. срок, 1700. Тел.0-96184-12-84.

Готельний номер
• 1-кімн. кв., погодинно, подобово, потижнево, помісячно, р-н автовокзалу та
ж/д вокзалу, автостоянка поруч, чисто,
затишно, гарний ремонт, меблі, техніка,
інтернет, від 50грн/г, 200грн/доба.
Тел.0-68-437-80-65

НАЙМУ
• 1-2-кімн. кв., будь-який район міста
для молодої сім. пари, порядок та
своєчасн. опл. гарант. Тел.0-67-87700-60.
• 1-2-комн. кв., центр, меблир., жил.
сост., для порядочной серьёзной женщины без детей и животных, без посред. Тел.0-96-571-44-35.
• 1-комн. кв. в любом районе. Тел. 097299-77-10
• 2-3-комн. кв., срочно. Тел.097-29977-10
• Дом в черте города, на длит. срок, семье, до 4000грн. в мес., или до 10км от
Кременчуга. Тел.0-96-155-17-28.
• Комн. в 2-3-комн. кв. для одинокой
женщины 55 лет, работающей, прожи-

вание с мужчиной (хозяином), оплата
до 1800 грн/мес., своеврем. гарант.
Тел.0-98-557-48-58.
• Комн. отд., прож. с хоз-ми, для женщины 57 лет, за умерен. плату. Тел.097-917-15-30.
• Комн., малогабарит. в м/с, до 8кв.м,
без в/п, до 1300грн. Тел.0-96-831-4561 Наташа.

ПРОДАМ
Оцінка
нерухомості.
Викуп квартир
Т. 098-850-15-34
5-кімнатні
квартири
• 1/9 эт. кер./бет. дома, р-н С.Армии,
96,2кв.м, кухня 9кв.м, комн. и с/у разд.,
с дизайн.евроремонтом, кухня-столовая со встр.мебелью, бойлер, счет.
воды, газа, столярка натур.дерево,
полы выравнены линолиум. Тел. 096078-16-19.

4-кімнатні
квартири
• 1/5 эт. пан. дома, нагор. часть, в жил.
сост., 60 кв.м. Тел. 097-299-77-10
• 3/5 эт. кирп. дома, Техучилище, 63
кв.м, ремонт, заменены окна, трубы,
счётчики воды и газа, встр. кухня. Тел.
096-870-35-34
• 3/9 эт. кирп. дома, Молодёжный,
78,4/49,2/10кв.м, ремонт. Тел.0-98-20701-18
• 3/9 эт. кирп. дома, р-н автопарка, евроремонт, 72кв.м. Тел.0-97-299-77-10
• 7/10 эт. пан. дома, Молодежный, 86
кв.м, ремонт, мебель, техника. Тел. 098308-01-01

• 7/9 эт. кирп. дома, 1 Занасыпь,
76кв.м, ремонт, встр. кухня, вид на
Днепр. Тел.0-67-136-04-03
• 7/9 эт. кирп. дома,1 Занасыпь, 80
кв.м, кап. ремонт, встр. кухня, бытовая
техника, не угловая. Тел. 067-689-38-26
• 8/9 эт. кирп. дома, Г.Крут, 5,
81/50/10кв.м, комн. разд., два балкона,
д/с, школа, Маркетопт, река рядом, м/
пласт. окна, дверь нов., срочно, риелторам не беспок., кв-ра с долгами.Тел.067-740-15-88.
• 9,10/13 эт., ул. Первомайская,1,
2-уровн., 150 кв.м, вид на Днепр, парк,
панорамные окна, газ. котёл, дом в
эксплуатации, возм. рассрочка, кредит.
Тел.0-50-777-74-60.

3-кімнатні
квартири
• 1/2 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь,
54кв.м, стяжка стен, потолков, счётчики (вода, газ, свет), автоном. отопл.,
пл/окна, балкон заст., ремонт, 14111.
Тел.0-67-530-76-20.
• 1/2 эт., с. Майбородовка, 67,7 кв.м,
еврорем. Тел. 097-299-77-10
• 1/4 эт., пгт Власовка, ул. Молодёжная, д.17, 53 кв.м, 10000. Тел.0-97-75755-44.
• 2/2 эт. кирп. дома К.Потоки с.,
58/7кв.м, индив. газ. отопл., индив.
скважина с питьевой водой, индив. канализ., м/пласт. окна, косм. ремонт, все
удоб. Тел. 0970540736
• 2/2 эт., Градижск пгт, индив. отопл.,
скважина, гараж, место под гараж, подвал, 19000*. Тел.0-66-287-82-16, 0-95890-85-09 после 18.00
• 2/5 эт. кирп. дома, Власовка, 59/37/9
кв.м, ул. план., комн. разд., без ремонта, два балкона, рядом парк, недорого.
Тел. 098-094-10-75
• 3/5 эт., дома, 1 Занасыпь, р-н пенс.
фонда, 65/43/8кв.м, ул. план., комн.
разд., кап. ремонт, встр. кухня, м/п
окна, нов. трубы, сантех., с/у разд.кафель, бам. проект, не угловая, срочно,
недорого. Тел. 067-499-75-37, 097-461461-1

Продам комерційну і
промислову нерухомість
в Кременчуці та районі.
Варіанти. www.kbc.in.ua
Т. 067-532-33-67
Продаються одноповерхові
будівлі магазинів за адресою
с. Недогарки, вул. Приморська, 155Б та с. Недогарки,
вул. Приморська, 157В.
Т. 096-056-82-85, з 9-16.00

Продам приміщення комерційна нерухомість в
м. Горішні Плавні (Комсомольськ) 50 кв.м в центрі
міста. Т. 067-564-44-28

Продаються виробничі
приміщення в
м. Горішні Плавні по
вул. Будівельників, 23.
Т. 050-308-21-33
• 3/5 эт., на Власовке, евроремонт, мебель, 78кв.м, вид на лес, возм. обмен
на Кременчуг. Тел.0-98-308-01-01
• 5/5 эт. пан. дома, 1 Занасыпь, 50кв.м
с ремонтом. Тел.0-67-116-71-11

Крюків-Раківка
• 1/1 эт. кирп. дома, Крюков 59кв.м,
отдельный двор, вход, потолок 3,2
м, индив. газ. печ. отопл., счет. на
газ, воду, свет, комн. см-разд., кухня
8,6кв.м, с/у совм., большой подвал, без
рем.,10500*. Тел. 067-77-334-77.

Молодіжний
• 1/5 эт. кирп. дома, Аврора, пр. Л.
Украинки,14, комн. см.разд., с/у разд.,
64кв.м, счет воды, бр. двери, р-н №17,
2 д/с рынок, АТБ, недорого, вар-ты
обмена на 1-комн.кв. нагор. части. Тел.
096-078-16-19.
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный,
61/5,5кв.м, комн. см-разд., ванная, с/у
совм., счётчики на воду, трубы, стояки
нов., душ. кабина, без рем., 2 кладовки,
балкон. Тел.0-67-747-18-45.
• 2/5 эт. кирп. дома, Молодёжный, 62
кв.м, недорого. Тел.0-67-531-19-77
• 2/9 эт. пан. дома ул. В.Великого
комн. см-разд., в жил. сост.,16000.Тел.
097-169-63-38
• 4/9 эт. кирп. дома, на Г.Сталинграда,
60кв.м, без ремонта. Тел.0-67-13604-03
• 6/9 эт. кирп. дома, Молодёжный,
63/37,7/7,5кв.м, под ремонт. Тел.0-98207-01-18
• 7/9 эт., р-н Г.Сталинграда, 73,5 /9 /44
кв.м, с ремонтом и мебелью, балкон,
лоджия, кладовка, 30000. Тел. 050698-70-30

Нерухомість
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• 5/5 эт. пан. дома, Раковка, 49кв.м,
комн. и с/уразд., ремонт, балкон заст.,
стены утеплен. Тел.098-28-44-544
• 7/9 эт. блоч. дома, Крюков, не угловая, комн., с/у разд., лоджия жилая,
возм. обмен на 1-комн. кв. Тел. 098308-01-01

Молодіжний

нагірна частина
• 1/5 эт., водоканал, р-н 5 гимназии,
65/10кв.м, большой пристр. балкон,
нов. еврорем., встр. кухня, мебель , не
угловая, ОСББ, счётчик на отопление,
срочно, недорого. Тел. 067-499-75-37,
095-481-59-19
• 2/2 эт. кирп. дома, ул.Толстого,
87/53/10кв.м, комн. разд., без рем.,
сарай и погреб, рядом остан., школа,
садик. Тел.0-67-532-33-67
• 2/5 эт. пан. дома, водоканал, 62 кв.м,
комн. см.-разд., балкон заст., жил.
сост., 18500. Тел 067-887-18-66
• 3/5 эт. пан. дома, Киевская, 62 кв.м,
комн., с/у разд., м/пласт. окна, в жил.
сост., счётчики на газ, воду, брон.
дверь. Тел.0-97-335-15-70.
• 4/5 эт., р-н шк №5, комн. разд., счётчики, м/пласт. окна.Тел.0-96-551-18-15.
• 4/9 эт., нагорная часть, 67/43/9 кв.м,
косм. ремонт, м/п окна, окна во двор,
два балкона, срочно, недорого. Тел.
097-461-46-11, 067-499-75-37
• 5/5 эт., 1/2 часть квартиры р-н детской больницы, ремонт., разделены лицевые счета, 7000. Тел. 068-724-30-15
• 6/9 эт. блоч. дома, водоканал, 67
кв.м, комн. см.-разд., м/пл. окна, нов.
сантех., кафель, нов. столярка, 28500.
Тел. 096-445-33-80
• 6/9 эт. кирп. дома, нагор. часть, ул.
Щорса, ремонт, мебель, 2 балкона. Тел.
067-136-04-03
• 8/9 эт. блоч. дома, нагор. часть, 67
кв.м, комн. см-разд., два балкона, без
ремонта, недорого. Тел.0-67-689-38-26.
• 9/14 эт. монол. дома, ул. Киевская,
еврорем., 80 кв.м, мебель, очень тёплая. Тел. 067-743-59-89

центр
• 1/5 эт. пан. дома, ул. Иринеева, ост.
Спартак, 56/39/6 кв.м, дерев. столярка,

без балкона, решётки на окнах, 17600.
Тел.0-96-155-17-28.
• 2/14 эт. кирп. дома, центр, р-н 4 школы, ремонт, гараж. Тел.0-67-743-59-89
• 2/2 эт., центр кирп. дома, центр, 78
кв.м, комн., с/у разд., выс. потолки,
автоном. отопл., без ремонта. Тел.0-95777-64-50, 0-66-518-64-89.
• 2/5 эт. кирп. дома, р-н горисполкома,
55кв.м, комн. с/у разд., косм. ремонт,
с мебелью и техникой, или обмен на
1-комн. кв. в центре. Тел. 096-078-16-19.
• 3/4 эт. кирп. дома, центр, комн., с/у
разд., 65 кв.м. Тел. 098-308-01-01
• 3/5 эт. кирп. дома, центр, с/у кафель,
нов.сантехника, косм. рем., окна во
двор, срочно, недорого. Тел. 097-46146-11, 067-499-75-37
• 3/5 эт., центр, ремонт, м/пласт. окна,
нов. балкон, кухня, двери, прихожая,
без посредников, 32000, или обмен на
1 +1. Тел.0-68-731-27-54.
• 3/9 эт., на берегу р. Днепр, стадион,
82 кв.м, пляж рядом. Тел.0-50-748-2447, 0-98-851-41-31.
• 4/4 эт., ул. Соборная, 79 кв.м., комн.
разд., нов. ремонт, закрытый двор,
51000. Тел. 050-698-70-30
• 4/5 эт. кирп. дома, р-н парка,
55/41(18,2+12,4+10,5)/4,8кв.м, переплан. узакон., после косм. ремонта,
бойлер, УЗО, разводка. воды от стояка
нержав. счет. газ, воды, свет, 26000.
Тел. 097-054-07-36
• 4/5 эт. кирп. дома, ул. Цюрупы, р-н кодитерской фабрики, 56/39/6 кв.м, комн.
смеж., в жил. сост., подвал, 20520, или
обмен + допл. Тел.0-96-155-17-28.
• 4/5 эт., центр, част. ремонт, мпо,
счетчики, трубы новые. Тел.0-97-26613-13
• 4/9 эт. нов. дома, центр, 106 кв.м, без
внутр. работ, индив. отопл., закрытый
двор, парковка. Тел.0-96-677-47-47.
• 5/5 эт. кирп. дома, центр, мебель,
ремонт, р-н детской поликл. Тел. 067743-59-89

• 5/5 эт., центр, пл/окна, счётчики, хор.
жилое сост., р-н Пушкина. Тел.0-68724-30-15
• 6/13 эт. нов. дома, р-н речпорт, свобод. планировка, 104,8кв.м, залиты
полы, штукатурка, газ.котёл Вайленд,
вид на Днепр, дом сдан в эксплуат, докум.готовы, стоим. 700 за 1кв.м. Тел.050-777-74-60.
• 7/9 эт. блоч. дома, центр, по ул. Пролетарской, ул. план., без ремонта. Тел.
067-743-59-89
• 8/9 эт. кирп. дома, центр, 62кв.м., капит.
ремонт, встр. меб. Тел.0-67-532-33-67

2-кімнатні
квартири
• 1/2 пов. цегл. буд., с.Придніпрянське
(с.Дзержинське), 47,1/26,3/8,0 кв.м,
кімн., с/в роздільні, велика лоджія +
зем. ділянка 6 сот., л/кухня, погріб, або
обмін на авто. Тел.0-67-572-33-21.
• 1/2 эт., пгт Власовка, центр, частич.
меблир., или обмен на Кременчуг.
Тел.0-68-250-21-06.
• 5/5 эт., 1 Занасыпь, комн. разд.,
кухня 7 кв.м, в жил. сост., 17500. Тел.067-916-81-75.
• 8/9 эт. блоч. дома, 1 Занасыпь, част.
ремонт, мпо, жилая лоджия. Тел.0-67116-71-11

Крюків-Раківка
• 3/3 эт. кирп. дома, Крюков, ост. Почта, 47кв.м, комн. разд., балкон заст.,
нов. вход. дверь, чистая, под ремонт,
13500. Тел.0-96-155-32-97.
• 3/4 эт. кирп. дома, Раковка, р-н Вагонзавода, 44кв.м, хор. жилое сост.,
14444. Тел. 067-530-76-20
• 3/5 эт. пан. дома, Раковка, 52 квм,
кухня 7,5 кв.м, косм. рем., кондиц.,
встр. мебель. Тел. 068-094-9205

• 1/9 эт. блоч. дома, Молодёжный, евроремонт. Тел.0-97-266-13-13
• 1/9 эт. пан. дома, ост.Керченская,
51,7/7кв.м, м/пл.окна, мет. дверь,
балкон с погребом, кафель, плиткас/у, жил. сост., косм.ремонт, кондиц.,
20000* Тел.0-98-690-39-64, 0-66-49370-19.
• 2/5 эт. пан. дома, пивзавод, 44кв.м.,
дорогой еврорем., встр.меб. и техника.
Тел.0-97-974-10-53
• 2/9 эт., Молодежный, 52/8 кв.м, ул.
план., не угловая, косм.рем, нов. сантехника, с/у кафель, ремонт на балконе,
бронир. двери, срочно, недорого. Тел.
067-499-75-37, 097-461-461-1
• 4/5 эт. кирп. дома, Аврора,
ул.Тельмана, 48/30/6кв.м, м/пл.окна
и балкон, кафель- кухня и с/у, счётч.
гор./хол. воды, мет.вход.дверь,
15900, или обмен на 1-комн. кв.
Тел.0-67-401-48-63.
• 4/5 эт. пан. дома, Молодёжный, м/
пласт. окна, в жил. сост., комн. разд.
Тел. 067-136-04-03
• 4/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда,
лоджия, 56 кв.м, в жил. сост., м/пласт.
окна. Тел. 098-207-01-18
• 4/9 эт. пан. дома, Молодёжный,
52/30/8,5кв.м, м/пласт. окна, в жил.
сост., ОСББ, дом утеплён, част. меблир., кондиц., холод, стир. маш. Тел.
098-207-01-18
• 6/10 эт. пан. дома, квт 297, комн.,
с/у разд., 52/8кв.м, потолок 2,7м, м/
пласт. окна, батареи, нов., счётчики,
плитка напольн., с/у совм., или обмен
на 1-ком. на В.Интернац. Тел. 096-07816-19.
• 7/9 эт. кирп. дома, Молодёжный, 50
кв.м, кухня 7,5 кв.м, в жил. сост., м/
пласт. окна, трубы, ремонт с/у, част.
мебель. Тел. 097-266-13-13

нагірна частина
• 2/2 эт. кирп. дома ост. ДК КрАЗ,
50кв.м, комн. разд., ремонт, нов.проводка, трубы, отоплен., столярка из
дуба, встр.кухня, с/у в плитке, хор.сост.,
23777. Тел.0-67-530-76-20.
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть,
45кв.м, балкон заст. м/пласт. блоком, с
новым кап. рем., не угловая. Тел. 06777-334-77
• 3 эт., нагорная, жил. сост., м/пл окна.
Тел. 068-724-30-15
• 3/5 эт. кирп. дома, нагорная часть,
46/29/6 кв.м, окна во двор, не угловая,
нов.вх. дверь, хор. сост., срочно, недорого. Тел. 097-461-46-11, 067-499-75-37
• 3/9 эт., нагор. часть 55 кв.м, кухня
увеличена 9 кв.м, рем.Тел. 097-26613-13
• 4/5 эт. пан. дома, нагор. часть,
44/26/6 кв.м., комн. разд., сост. жилое.
Тел. 067-887-18-66
• 4/5 эт. пан. дома, пер. Г.Бреста, гимназ. №5, комн. смеж., 45/31/6 кв.м, с/у
разд., в жил. сост., балкон здастекл.,
или обмен на г.Черкассы. Тел.0-68247-02-79.
• 5/5 эт. пан. дома, нагорная часть,
комн.смеж., с/у разд., балкон заст., свежий косм. рем. Тел. 098-284-45-44
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Нерухомість

• 5/5 эт., нагор. часть, жилое сост.,
45кв.м, комн. разд. Тел.0-67-136-04-03
• 5/6 эт., водоканал, 48кв.м, под ремонт, комн., с/у разд. Тел.0-68-35878-31.
• 5/9 эт. пан. дома, нагорная часть, 50
кв.м, ремонт, встр. кухня, счётчики. Тел.
098-308-01-01

центр
• 1/2 эт., центр, ремонт, комн. разд.,
очень теёлая, подвал. Тел. 068-72430-15
• 1/3 эт., ул. Леонова, 40кв.м., ремонт,
толстые стены, индивидуальное отопление, свой сарай во дворе. Тел. 050698-70-30
• 1/5 эт. пан. дома, центр, 44 кв.м, в
норм. сост., межкомн. столярка нов.,
счётчики на газ, воду, мет. дверь,
16000. Тел.0-97-335-15-70.
• 1/5 эт., центр, 48,5кв.м, выс. цоколь,
м/пласт. окна, решётки, натяж. француз. потолки, счётчики, трубы, стены,
линолеум, 25000, или обмен на ч/дом,
квартиру, вар-ты. Тел.0-68-155-79-98.
• 1/5 эт., центр, ул. Халаменюка, в хор.
сост., комн. разд., 19500. Тел.0-98-96077-52.
• 2/13 эт. нов. дома, р-н речпорт,
свобод.планировка,123кв.м, летняя
терраса с видом на сосны, 80кв.м, газ.
котёл, вид на парк, дом сдан в эксплуат, докум.готовы, стоим.650 за 1кв.м.
Тел.0-50-777-74-60.
• 2/5 эт., центр, жил. сост., не угловая,
окна во двор, срочно, недорого. Тел.
067-499-75-37, 097-461-461-1
• 3/4 эт. кирп. дома, центр, стал., 58/8
кв.м, комн., с/у разд., выс. потолки, в
жил. сост. Тел.0-67-747-18-45.
• 3/9 эт. кирп. дома, центр,
ул.Бутырина, 43/6кв.м, комн., с/у разд.,
м/пласт. окна, косм. ремонт, балкон
заст., м/пл. блоком, встр. мебель. Тел.
097-054-07-36
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, 45кв.м,
евроремонт, никто не жил. Тел.0-67531-19-77
• 4/5 эт. кирп. дома, центр, хор. ремонт, проводка новая, сантех., кафель,
стяжка стен, натяж. потолки, француз.
балкон, столярка, кафель+ гараж.
Тел.0-67-743-59-89.
• 4/5 эт. пан. дома, центр, 44/26/6 кв.м,
комн. см.-разд., сост. жилое. Тел. 067887-18-66
• 4/5 эт., ул. Первомайская, ремонт,
23500. Тел.0-96-212-64-53.
• 5/5 эт. кирп. дома, ул. Шевченко,
комн. разд., 20000. Тел.050-698-70-30
• 8/9 эт. нов. дома, центр, ул.
И.Сердюка,19, 48 кв.м, 1 комн.
11,6кв.м, кухня-студио 16,6кв.м, окна,
газ. котёл, разводка под сантехнику и
электр., без ремонта, 35000.Тел.0-68247-01-25.
• 9/9 эт. нов. дома, центр, без внутр.
работ, 85 кв.м, индив. отопл., закрытый
двор, парковка. Тел.0-96-677-47-47.
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1-кімнатні
квартири

• 1/2 эт., Н.Галещина, 32 кв.м, в жил.
сост., 3500. Тел. 067-136-04-03
• 2/5 эт., Власовка, жил. сост., без ремонта. Тел.0-98-764-64-17.
• 3/5 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь,
35/6/19,5 кв.м, с/у совм., балкон заст.,
без ремонта, 11000. Тел. 067-77-33477.
• 3/9 эт. кирп. дома, ул.Мичурина, 28
кв.м, балкон, кухня 6,4 кв.м, жил. сост.
Тел.067-743-59-89
• 5 эт., г. Светловодск, р-н Спецстрой,
37кв.м, в идеал. сост., нов. электропров., водопровод (м/пласт. трубы),
нов. аллюм. батареи, м/пласт. окна,
балкон заст., отл. ремонт. Тел.097-17676-40
• 5/5 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь,
35/6/19,5 кв.м, ремонт, м/пласт. окна,
балкон утепл., частично мебель. 14000.
Тел. 0970540736.
• 5/5 эт., Власовка, 35,4/18,2/7,6 кв.м.
Тел.0-96-242-82-43.
• 5/9 эт. кирп. дома, 3 Занасыпь, ул.
Мичурина, в жил. сост., 37/19/8 кв.м,
кладовка, балкон застекл., 10500,
или обмен на 2-комн. кв.+наша допл.
Тел.0-67-401-48-63.
• М/с, р-н колёсного завода, 3/5 эт.
кирп. дома, 12 кв.м, туал., душ, секция
на две семьи, балкон, 3300. Тел.0-97335-15-70.

Крюків-Раківка
• 4/5 эт., Раковка, 30,89/17,30кв.м, не
угловая, светлая, с балконом, 12000.
Тел.0-98-588-95-80, 0-50-305-16-16.
• 5/5 эт., на Раковке, ул.Днепрова, 48а,
13000. Тел.0-67-540-55-41.
• 7/9 эт. блоч. дома, Раковка,
35,8/17/7,1кв.м, 13000*. Тел.0-96-94999-15.
• М/с, Раковка, 4/5 эт., 12кв. м, секц.
на 6 семей, гор. вода, душ, нов. вход.
дверь, жил. сост., 3399. Тел. 096-15532-97

Молодіжний
• 2/4 эт. кирп. дома, р-н 17школи, 26/13/7.5 кв.м, гарн. житл. стан,
терміново. Тел. 097-974-10-53
• 2/9 эт. кирп. дома,Молодёжный,
37/18/10кв.м, евроремонт, с/у-кафель,
нов.проводка и сантехника, встр.кухня, кладовка-шкаф-купе, не угловая,
теплая, срочно, недорого. Тел.097-46146-11, 067-499-75-37
• 6/9 эт. блоч. дома, Г.Сталинграда,
36/17/7,4 кв.м, м/п окна, новая сантех.,
встр. кухня, мет. дверь, срочно. Тел.
067-887-18-66
• 6/9 эт. кирп. дома, Г.Сталинграда
30/15/7 кв.м, в жил. сост., балкон. Тел.
097-266-13-13

• М/с 2комн., ост.Техучилище, 35кв.м,
3/5 эт., с ремонтом, 7000. Тел.0-96-07484-02.
• М/с на Молодёжном. Тел.0-98-76926-56.
• М/с, 3/5 эт. кирп. дома, ост. Аврора,
17кв.м, не угловая, очень теплая, центр.
гор. вода, срочно, 4000*. Тел. 097-46146-11, 067-499-75-37.
• М/с, Молодёжный, 1/5 эт. кирп. дома,
2 комн., 40 кв.м, в хор. сост. Тел. 096078-16-19.
• М/с, Техучилище, 1/5 эт.кирп. дома,
36/24кв.м, жил. сост., индивид. с/у с
ванной, умыв., туалет., коридором, кладовка-гардеробная, м/пл. окна, решётки, стяжки, кафель, окна во двор, 7800.
Тел.097-381-80-74.

нагірна частина
• 1/5 эт. кирп. дома, нагор. часть,
ул.В.Бойко, 30/17/5 кв.м, под ремонт,
без балкона, 11200, или обмен на
2-комн. кв. Тел.0-67-401-48-63.
• 10/10 эт. кирп. нов. дома, нагор.
часть, 45 кв.м, стяжка стен, полов,
автоном. отопл., м/пласт. окна. Тел.
098-207-01-18
• 2/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, жилое состояние. Тел.0-68-724-30-15
• 2/5 эт. пан. дома, нагорная часть,
жил. сост., м/пласт. окна. Тел. 097-29977-10
• 3/5 эт. пан. дома, нагор. часть,
32/5/17 кв.м, в жил. сост. Тел. 097-26613-13
• 3/9 эт., Киевская, д.44, гост., хор.
сост., пл/окна. Тел.0-66-277-72-36.
• 3/9 эт., нагорная часть, ул. план.,
39/19/8 кв.м, не угловая, окна во двор,
срочно, рядом остановка, не угловая,
срочно, недорого. Тел. 067-499-75-37,
097-461-461-1
• 4/5 эт. кирп. дома, ДК КРАЗ, 31 кв.м,
с ремонтом. Тел.0-67-136-04-03
• 4/9 эт. нов. дома, нагор. часть, 45
кв.м, автоном. отопл., разводка отопл.,
электрич., 23000. Тел. 067-573-91-96
• 5/5 эт. кирп. дома, нагор. часть, жилое сост., 30/17/6 кв.м, заменены окна
и входная дверь, 12500. Тел.096-16091-65
• 8/9 эт. кирп. дома, Киевская, с нишей, 37,2кв.м, балкон, кладовка, с/у
совм. Тел.0-67-136-04-03
• 8/9 эт. кирп. дома, р-н Троицкого
рынка, 38/20/8 кв.м, жил. сост. Тел.097974-10-53
• М/с, 3/5 пов., зуп.Гвардійська, 18кв.м,
косм. ремонт, тепла, гар.вода, душ, без
боргів. Тел.0-67-877-00-60.

центр
• 1/5 эт., р-н Спартака, 34,7/17,1кв.м,
пристр. балкон, счётчики на все виды
услуг, 15000. Тел.0-67-532-51-15.
• 1/5 эт., ул. Театральная, р-н центр.
рынка (Плеяда) 31/17/6кв.м, не угловая, удоб. трансп. развязка, мет. вход.
дверь, от собственника, 15500. Тел.
067- 950-17-21 Валентина
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 30/17/6
кв.м, окна во двор, жил. сост., срочно,
недорого. Тел. 067-499-75-37, 097-461461-1
• 2/5 эт. кирп. дома, центр, 31 кв.м.,
м/п окна, сост. жилое. Тел. 067-88718-66
• 2/9 эт. кирп. дома, центр, 24 кв.м.,
косм. ремонт. Тел. 067-887-18-66
• 3/5 эт. кирп. дома, ул.Бутырина, пл/
окна, жил. сост. Тел.0-67-743-59-89

• 4/5 эт. пан. дома, центр,
31/17/6кв.м, м/пл.окна и балкон,
кухня и с/у в кафеле, счётч. хол./
гор. воды, мебель, холод., стир.
маш., 16900, или обмен на 2-комн.
кв.Тел.0-67-401-48-63.
• 5/5 эт. кирп. дома, ул.Бутырина,
31/17/6кв.м, жил. сост., м/пл.окно на
кухне, бойлер, счётч. хол/гор. воды,
балкон заст., мет.дверь, или обмен
на 2-комн.кв., 13900. Тел.0-67-40148-63.
• 5/5 эт. кирп. дома, ул.Бутырина,
31кв.м, пл/окно в кухне, балкон заст.,
бойлер, счётчик хол. воды, хор. жилое
сост., 15999. Тел. 067-530-76-20
• 5/5 эт., центр, 33кв.м, евроремонт,
встр. кухня. Тел.0-68-358-78-31.
• 8/9 эт. нов. кирп. дома, центр, р-н 19
школы, 48/20/10кв.м, ремонт, автоном.
отопл., счётчики, закр. двор, вид на город, 38000*. Тел. 097-054-07-36.
• М/с 3/5 эт., ул. Первомайская, 18
кв.м, гор. вода, м/пласт. окна. Тел. 097266-13-13
• М/с, 2 комн., центр (Победы, д.18),
2/5 эт., 22кв.м, гор. вода, рядом университет, центр. пляж, 6800. Тел.0-96184-12-84.
• М/с, центр, 3/5 кирп., комн. 18кв.м,
ул.Гагарина,16, выровн. потолки, стены,
м/пласт. окно, центр. гор. вода, душевые, комн. не угловая, без мебели. Тел.
097-054-07-36.

Будинки інше
• 1 Занасыпь, дом 80кв.м, обл. кирп.,
5 сот., гараж, с/у, газ, свет, треб. внутр.
ремонта или обмен на кв-ру с допл.,
21500. Тел.0-67-530-76-55.
• 1 Занасыпь, по ул.Кучмы, дом 85кв.м,
удобства в доме, утеплён., нов. дверь,
5 сот., гараж, погреб, вар-ты обмена
на кв-ру, возм. без ремонта, 17500*.
Тел.0-67-782-21-65.
• 1 Занасыпь, р-н конечной маршр.
№11, 60кв.м, утепл., 3 комн., удобства
в доме, 4 сот., гараж, асфальт. заезд,
срочно, 20000.* Тел. 097-461-46-11,
067-499-75-37
• 2 Занасыпь, дом кирп., уч-к 4,5 сот.,
с/у в доме, газ, вода в доме.Тел. 097169-63-38
• 3 горбольницы р-н, дом 2-х эт., 250
кв.м., 7 сот., сауна, спортзал, гараж,
325000. Тел. 050-698-70-30.
• 3 Занасыпь, дом 19х8м, саманнокирп., все удобства, спутник, интернет,
кондиц., виноград, теплица, гараж,
погреб, 9,5 сот., 37500. Тел.0-96-45974-13.
• Б.Кахновка с., дом газ, вода, 85 кв.м,
10 сот., гараж, хоз. стр. р-н больницы.
Тел.067-136-04-03
• Б.Кахновка с., р-н ост.Развилка, кирп.
дом, 60кв.м, 3-комн., кухня, газ, вода,
ванная в доме, жил.сост., л/кухня, сарай, 2 погреба, 15сот. приват., остановка рядом Тел. 067-689-38-26
• Б.Кахновка, дом 68кв.м, в жил.
сост., 4 комн., кухня, сарай, гараж,
газифиц., вода в доме, 8 сот., или
обмен на 2-комн.кв., 17000. Тел.0-67966-09-34.
• Белецковка с., дом г/б обл. плиткой
на бут.фундам., 50кв.м, 4комн., кухня
7,4кв.м, газ/печн.отопл., удобства на
улице, жил.сост., л/кухня из 2комн.
газифиц., хоз.постр., погреб, теплица,
19сот.приват., 5600. Тел.097-054-07-36.
• Белецковка с., дом кирп. 67кв. м,
3комн., газ, вода, удобства, л/кухня с
газом, кирп. гараж,погреб, хоз.постр.,
2скважины, 15сот. приват., 8555 или
обмен на кв-ру. Тел. 067-530-76-20
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1-кімнатні квартири
4/5, Центр, вул Гагаріна

4-кімнатні квартири
3/9 цеглян.буд., Центр, вул. Небесної

Агентства нерухомості

2-кімнатні квартири
2/5 цегл. буд., Нагірна частина, 45

8 / 9 Водоканал, покращ.планув.,

Сотні, пласт.вікна.

без ремонту
4/5 Аптека, балкон, хор.стан.

Будинки

кв.м, балкон заскл. мет./пласт. бло-

Центр, будинок шлаколитий, обкла-

ком, з кап. ремонтом 2019 року. Тел.

лу, 66 кв.м, 2 балкони, частково
ремонт.

дений плиткою, 50 кв.м, 5 соток,
зручності.
Центр, новий ремонт, 70 кв.м, 3
кімнати, заїзд для машини.
Б. Кахнівка, 75 кв.м, 6 кімнат, 10 соток
приватиз., гараж, госп.будівлі.
Нагірна частина, будинок нової споруди, ремонт, великий гараж (можливо під бізнес).
Кривуші, 50 кв.м, уч-к 18 соток, газове опалення.
Піщане, будинок 60 кв.м, 15 соток
землі, зупинка поруч.

1-кімнатні квартири
8/9 цегл. р-н Троїцький ринок, 38/20/8,
жил.стан. 18 500
2/9 нов.буд, Центр, 47 кв.м, індив.опален., під чистове облицювання
2/4 цегл., р-н 17 школи, 26/13/7.5, гарний житл.стан. Терміново. 11000
2-кімнатні квартири
2/5пан.буд., Пивзавод, 44 кв.м., дорогий
єврорем., вбуд.меблі і техніка.
Новобудова в Центрі за ціною від 350
за кв.м
3-кімнатні квартири
Аврора, 4/5 цегл.буд., 63/47/6, космет.
рем., пласт.вікна, меблі. 20 000*
вул. Толстого, 2/2 цегл., 87/53/10, кімн.
розд., без ремонту, є сарай і льох +
гараж.
8/9 Центр, 8/9 цегл., 62 кв.м, капіт.ремонт , вбуд.меблі.
4-кімнатні квартири
Автопарк, 5/9 поверх. цеглян.буд,
74/45/8, кімн.роздільні, без ремонту.
25500*

1 Занасип, 4/5 пан., 74 кв.м, кімн.
суміжно-окремі, вбуд.меблі, 2 кондиц.,
відеоспостер., нова проводка, ремонт.
29000*
Будинки
Центр, р-н Щемиловки, цегл., 75 кв.м,
жил.стан, гараж, госп.будівлі, 8 сот.
Центр, р-н Щемиловки, 200 кв.м., ремонт,
меблі, сигналіз., ландшафт, автом.ворота, гараж, навіс, у дворі плитка, 5 сот.
Щорса-Чкалова, нов.буд. без внут.робіт,
96 м, є коммунікації, 4 сот., дах мет.череп, автомат.ворота 70000*
Нагір.частина, шлакол.обкл.плит., 56 м,
газ, вода, с/вуз, м/пл вікна, забор, 6,5
сот., жил.стан.
р-н Рад..Армії, пл. 113 кв.м., 2007 р/п.
На 1 пов. вітальня 27 кв.м. та кухня 18
кв.м., на 2 пов - две спальні та санвузол,
ремонт, газ, вода в доме, 30 сот.
Земельні ділянки
Київська вул., 77а, р-н «Айсберга», приватиз., під гараж 30 кв.м+30. Обмін
Нагірн.частина, 6 сот приват., світло,
скважина, проєкт будинку. 15000
Кривуши, 20+20+20 сот приват.

3-кімнатні квартири
1/2 пов. цегл.буд., 3 Занасип, 54 кв.м,
зтяжка стін, стель, лічильники (вода,
газ, світло), автномн. опал., пл/вікна,
балкон заскл., ремонт, 14111.
2-кімнатні квартири
2/2 пов. цегл. будинку, зуп. ДК КрАЗ, 50
кв. м, кімн. розд., ремонт, нов.проводка,
труби, опалення, столярка з дуба, вбуд.
кухня, с/вуз в плитці, гарн.стан, 23777.
3/3 эт. цегл. будинку, Крюків, зуп. Пошта, 47 кв.м, кімн. розд., балкон заскл.,
нов. вх. двері, чиста, під ремонт, 13500.
3/4 эт. цегл.буд., Раковка, р-н Вагонзаводу, 44 кв.м, гарний жил.стан, 14444.
1-кімнатні квартири
5/5 цегл. буд, вул. Бутиріна, 31 кв. м, пл/
вікно на кухні, балкон заскл., бойлер,
лічильник хол.води, гарний жил.стан.
15999.

Будинки
Білецьківка с., буд. цегл. 67 кв.м, 3 кімн.,
газ, вода, зручності, л/кухня з газом,
цегл. гараж, льох, госп.буд, 2 свердловини, 15 сот приват., 8555 або обмін
на кв-ру.
К.Потоки (р-н «Маяк), буд. цегл., 63
кв.м, вода, зручності у дворі, газ.труба
у дворі, госп.буд., льох, л/кухня, 8 сот,
гарн.жил.стан, поруч зуп., магаз., або
обмін на 1-кімн.кв. на Раківці, 12999.
Крюків, буд., зуп. Гарматна, цегл. 53 кв.м,
газ, вода, зручн.у дворі, цегл. гараж, кутова ділянка огороджена.цегл. забором,
6 сот приват. + будинок 65 кв.м цегл. без
внутр. робіт., 13999.
Чечелево с., р-н школи, буд. 45 кв.м, газ,
вода і зручності у дворі, цегл. л/кухня з
газом, вхідн.льох, 7 сот., гран.стан, поруч зуп., маг., 8500.

2-кімнатні квартири
4 / 5 цеглян.буд., водоканал, ре-

монт.
2/9 блочн.буд, лоджія, центр,

Красіна
3-кімнатні квартири
4/5 цеглян.буд., вул. Соборна, 64

кв.м.
1/9 блочн.буд., район 101 кварта-

067-77-334-77
5-кімнатні квартири
1/9 кер. буд., р-н Р. Армії,
96,2(17+17+8,2+11,6) кв.м, кухня 9
кв.м, кімнати та сан/вузол окремо з
дизайнерським євроремонтом, кухняїдальня з вбуд. меблями, бойлер,
лічильник води, газу, столярка натур.
дерево, підлога вирівняна лінолеум.

9

Будинки
Рад. Армії, р-н «Спортлайф» будинок
1966 р/п, глиноб. обкладений цегл.
на бутовому фундаменті, 46/31 кв.м,
з газом. Зручності у дворі. На приват. ділянці 7 сот. л/ кухня, новий
сарай, гараж, госп. будівлі. Двір огороджений. Поруч школа, річка, зуп.
громадс. транспорту. 16000 *. Тел.

Тел. 096-078-16-19.

096-078-16-19

1-кімнатні квартири
2/5 пов. цеглян. буд., Нагірна, 30/16/6
кв.м., жилий стан, терміново. Тел. 067887-18-66
2-кімнатні квартири
3/9 пов.блок.буд., Г.Сталінграда (р-н 31
шк), 54 кв., кімнати окремі, без ремонту,
жила лоджія, терміново. Тел.067-88718-66
3-кімнатні квартири
2 пов. цеглян. буд., Петрівка, 50/34/5,2
кв.м, кімн. і с/в окремо, жилий стан, газ.
колонка, ліч.газа, терміново, 11500 Тел.
067-736-79-42, 099-448-38-18
2/5 пов.блок.буд., Тех.училище, 62 кв.м,
кімн. і с/в окремо, 2 балкона,частково
мп/вікна,стяжка стель, нові труби, нов.
вх. двері,не вуглова, жилий стан. Можливий обмін. Тел. 067-689-38-26

4/9 пов.цеглян.буд., Центр, 62 кв.м, кімнати
окремо, нова сантехніка, кахлі, труби,
лічильники, балкон, лоджія, жилий стан,
можливий обмін. Тел. 067-689-38-26
Будинки
В.Кохнівка(р-н зуп.Развилка), цеглян.
будинок, 60 кв.м, 3 кімн., кухня, газ, вода,
ванна в будинку, жилий стан, літня кухня,
сарай, 2 погреба, 15 сот. приват. землі,
зупинка поряд. Тел. 067-689-38-26
Чередники (р-н з/д технікума), ½ цеглян.
буд., 45 кв.м, 2 кімн., кухня, с/в, жилий
стан, газ, вода в будику, 2,3 сот. приват.
землі, можливий обмін на кв-ру. Тел.
067-689-38-26
Піщане, будинок із білої цегли, 60 кв.м.,2
кімн., кухня, кімната під с/в та душеву,
м/п вікна, нова покрівля, 30сот. приват.
землі або обмін. Тел. 098-296-36-93

10 Нерухомість
• Белецковка с., дом кирп., 64кв.м,
хоз. постр., 0,18га приват. Тел.0-67877-81-59.
• Белецковка с., дом кирп., утепл.,
0,15га, 60кв.м, газ, вода, бойлер, все
удобства в доме, хоз. постр., скважина,
полив, л/душ, туалет, нов.забор, рядом
ост.,лес, 6500*. Тел.0-67-858-62-21.
• Белецковка с., дом, с ремонтом, 65
кв.м, 14500, возм. обмен на 2-комн. кв.
Тел.0-67-116-71-11
• Белецковка с., ост.Ленина, дом 45
кв.м с удобствами, евроремонт, мебель,
техника, 10 сот. приват. Тел. 097-0540-736.
• Белецковка с., р-н школы, дом обл.
белым кирп. 48 кв.м 2 ком., кухня, печное отоп., газ по улице, погреб, сарай,
24 сот. приват., 4500 Тел. 097-05-40736.
• Белецковка с., центр, дом, 0,8га приват., хоз. постр., колодец- скважина,
погреб, в доме газ, рядом адик, школа,
7300. Тел.0-67-135-36-64.
• Бетонная, кирп. дом 100 кв.м., 5
комн., с/у, все коммуник., сост. жилое,
гараж, флигель, сарай, 6 сот. приват.
Тел. 067-689-38-26
• Бодаква, Лохвицкий р-н, Полтавская
обл., дом, газ, сад, хоз. постр., 15 сот.,
рядом лес, река, в селе-школа, д/сад.
Тел.0-97-227-14-24, 0-68-333-89-69,
+380-67-744-85-80- Viber.
• Бурты с., дом 60кв.м, 3 комн., веранда, коридор, сарай, гараж, хоз. постр.,
во дворе колодец, полив, душ с подогревом, погреб, сад, 12 сот. Тел.0-67702-50-50, 0-67-715-24-88.
• В 30км от города, дом, 2 сарая, вход.
погреб, 33 сот. огорода. Тел.0-67-18114-75.
• В 40км от Кременчуга с газом, водой,
30 сот., 55 кв.м, хоз. постр., гараж,
возм. рассрочка. Тел. 098-481-95-37
• В р-не 3 гор.больницы, по пер.Толстого, дом. Тел.0-67-376-13-48.
• В.Терешківка с., будинок обклад.
плиткою, гараж, сарай, л/кухня,
централіз. газов. постачання, водогін,
сад, 30 сот., 10000. Тел.0-50-671-84-72,
0-97-484-72-56 телеф. з 09.00 до 15.00.
• В.Терешковка с., дом на центр. улице,
газ в доме. Тел.0-67-186-04-10.
• Власовка, жил. дом 43кв.м, в центре,
л/кухня, гараж, хоз. постр., газ, скважина, 15 сот. приват. Тел.0-68-308-50-50,
5-27-94.
• Водоканал (нагор.часть), дом 8х9м,
1998г/п, кирп., со всеми удобствами,
5 сот., л/кухня газифиц. Тел.0-95406-67-32.
• Водоканал, 2х эт. кирп. дом, 70 кв.м.,
без внутренних работ. 10 сот. приват.,
11000* Тел. 067-689-38-26
• Глобино, дом кирп. со всеми удобствами, л/кухня, газ, гараж, сарай, погреб, теплица уголок, 0,13 га приват.,
или обмен на 1-2-комн.кв. Тел.0-96199-16-76.
• Гориславці с., будинок 2 поверх.
100кв.м, сад 12 сот., город 12 сот., газ,
вода. Тел.0-67-665-85-12.
• Гориславцы с., 12км от города, в
доме газ, вода гор./хол., интернет,
0,37га, 9000. Тел.0-98-668-60-48.
• Гориславцы с., 15км от города, центр
села, два дома на уч-ке по 50кв.м. каждый, все удобства в доме, или обмен на
кв-ру. Тел.0-96-099-15-40, 0-68-74302-34.
• Гориславцы с., дом кирп. 74 кв.м,
хоз. постр., приват. уч-к 0,57 га, рядом
речка, остановка 2 мин. Тел.0-96-30606-32.
• Гориславцы с., дом, л/кухня, сарай,
газ, 20сот. приват., или обмен на
1-комн.кв. Тел.0-96-225-71-98.

• Горішні Плавні, будинок 2 пов., р-н
Піддубного, гараж, сад, огород, госп.
будівлі, можл. в оренду під виплату.
Тел.0-63-733-12-27, 0-97-764-61-64.
• Градижск пгт, дом 2-эт., 260/58кв.м,
4 комн., все удобства, баня, гараж, погреб, р-н нов. гимназии, возм. обмен.
Тел.0-96-955-81-03, 0-97-135-45-49.
• Градижск пгт, дом 90 кв.м, р-н автопарка, газ, вода, с/у, 5-комн., хоз.
постр., лес, водохран., гараж, сарай,
или обмен на Кременчуг. Тел.0-67-86901-55.
• Градижск, дом, гараж, л/кухня, ремонт, удобства, отопление газовое, дом
под сайдингом, или обмен. Тел.0-68724-30-15
• Градижск, ул.Степовая, д.31, дом
40кв.м, хоз. постр., 2000. Тел.0-97-94973-75 Татьяна.
• Градижск, центр, дом 68кв.м, газ
вода, удобства, 10000. Тел.0-67-13604-03
• Градижск, центр, дом 80 кв.м, с мебелью, с техникой, хоз. постр., огород,
срочно, недорого. Тел.0-67-970-10-68,
050-724-88-77
• Гуньки с., дом кирп., 2 комн., удобства, хоз. постр., гараж, погреб, газ.
отопл., 25 сот. огород, р.Псёл, или обмен на квартиру. Тел.0-96-298-20-90.
• Дереёвка с., Онуфр. р-н, ул.Озёрная
(обращаться ул.Прибрежная, 27), недостр.дом 8х12м, крыша оцинков., колодец, погреб, сад, 30сот. рядом озеро,
Днепр, соснов.лес, возм. устан. солнеч.
батарей 8х10м. Тел.0-97-779-69-47.
• Дереївка с., будинок 52кв.м, кухня,
дві госп. будівлі, ділянка орна 20 сот.,
сад, поряд Дніпро. Тел.0-96-798-67-03,
0-96-599-80-02.
• Дереївка с., вул.Скориніна, будинок
6х10м, госп. будівлі, колодязь, сад, 25
сот., поряд зуп. автобуса, заправка,
олійниця, млин, зверт. по вул.Прибережна, 27. Тел.0-97-523-82-40.
• Европейская ул., д.4, дом 1980г/п,
40кв.м, 3комн., кухня, прихожая, индив.
отопл., погреб, л/кухня, гараж 40кв.м,
нов.беседка, окна, двери, котёл, заборнов., или обмен. Тел.0-67-190-24-55.
• Запсілля с., будинок 58кв.м, усі
зручності, 2 кімн., кухня, веранда 2
пов., 1кімн. літн.вар-т, гараж, сарай, душова, хол./гар. вода в будинку, водян.
опалення. Тел.0-96-245-01-59.
• Запсілля с., Кременчуц. р-н, вул.Центральна, б.4, будинок 69,7кв.м, житл.S
34кв.м, газ. опал., госп. будівлі, недорого. Тел.0-67-540-99-52.
• К.Потоки (р-н «Маяк»), дом кирп.,
63кв.м, вода, удобства во дворе, газов.
труба во дворе, хоз.постр., погреб, л/
кухня, 8сот., хор.жил.сост., рядом ост.,
маг., или обмен на 1-комн.кв. на Раковке, 12999. Тел.0-67-530-76-20.
• К.Потоки с., 1/2 дома кирп., комн.,
спальня, кухня, коридор, 22 сот. + 8
сот., газ подведён к дому. Тел.0-96-16310-68, 0-67-734-51-19.
• К.Потоки с., дом 63кв.м, 22 сот., нов.
сад, гараж, 3 теплицы, отопл. газов. и
печное, возм. обмен на кв-ру. Тел.0-96291-32-05.
• К.Потоки с., дом 70 кв.м, 28 сот., в
доме все коммуникации, хоз. постр.,
двор покрыт европлиткой. Тел.0-98903-10-00, 0-50-873-22-57.
• К.Потоки с., Кременчуц. р-ну, будинок
з газом, 28 сот. приват. Тел.0-96-38952-16, 0-67-713-90-20.
• К.Потоки с., усадьба, дом 46кв.м, хоз.
постр., два подвала, полив, еврозабор,
газ по улице, кадастр. номер, приват.
Тел.0-96-980-59-29.
• К.Потоки, дом 72 кв.м, подвал, газ,
25 сот. приват., бетонный забор, 7000.
Тел.0-67-116-71-11

ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №26 (2019) • 27 березня 2020 року
• К.Потоки, дом с газом, с/у в доме,
9000. Тел.0-67-116-71-11
• К.Потоки, дом, огород, сад, газ, хоз.
постр., вода во дворе, или обмен на
кв-ру на Раковке, 9500. Тел.0-67-70689-75.
• К.Потоки, р-н Маяк, дом, газ, вода,
15 сот., выход к воде,15500. Тел.0-67116-71-11
• Калантаев с., Светловодского р-на,
дом, с докум., 76 сот., вода, туалет,
ванна в доме, срочно. Тел.0-97-250-2142, 0-98-209-12-00.
• Киевская, р-н Fozzy1/2 дома 54 кв.м,
кирп., 3-комн., м/п окна, без рем., газ,
свет в доме, вода централиз., 6 сот., рядом остан. Тел. 097-169-63-38
• Коржовка, дом + 60соток, газ, удобства, хоз.постройки, гараж, погреб.
Тел.0-68-724-30-15
• Крамаренки с., 25км от города, дом
68,5кв.м, кирп., печн. отопл., газбаллон, вода, с/у в доме, хоз. постр.,
погреб, скважина, теплица, фрукт.сад,
огород. Тел.0-96-313-09-75.
• Крамаренки с., дом, 3 комн., постр.,
гараж, 60 сот., 6500. Тел.0-97-836-9110.
• Кривуши с. (начало), дом кирп.,
81кв.м, 4 комн. Тел.0-99-488-94-28.
• Кривуши с., дом недостр.,18 сот., или
обмен на 2-комн. кв. Тел. 067-531-19-77
• Кривуши, район школы, 32сотки, дом
глинобитный, печное отопление, свет,
вода на участке, газ рядом. Тел.0-67136-04-03
• Крюков, 1/2 дома кирп., 52кв.м, отд.
вход, газ в доме, хоз. постр., 3,5 сот.,
или обмен на кв-ру + моя допл. Тел.098-948-74-32.
• Крюков, дом 55кв.м, хоз. постр., газ,
свет, вода, срочно. Тел.0-67-707-30-09.
• Крюков, дом, ост.Гарматная, кирп.
53кв.м, газ, вода, удоб. во дворе, кирп.
гараж, угловой уч-к огражд. кирп. забором, 6сот. приват.+ дом 65кв.м кирп.
без внутр. работ., 13999.Тел.0-67-53076-20.
• Крюков, Кировоградская ост.,1/2
кирп.дома, 50 кв.м, газ в доме, 2-комн.,
в жил. сост., отдел. вход, 1,5 сот.,
магазин, остан. рядом, 7500. Тел. 067689-38-26
• Крюков, ост.Гарматная, дом кирп.,
65кв.м, 4комн., с газом, вода и удобства во дворе, л/кухня с газом, погреб,
кирп. забор, 5сот. приват., хор. сост.,
14300. Тел.0-96-155-32-97.
• Крюков, ост.Трансформатор, дом
65кв.м, 4комн., с газом, вода и удобства во дворе, л/кухня, 8сот., 9999. Тел.
067-530-76-20
• Крюков, р-н 23шк., дом 58кв.м,
3комн., кухня, газ, вода, 6 сот., хоз.
постр., фрукт.сад, с/у на улице, 12000,
или обмен 1-2-комн. кв. Тел.0-98-85738-77.
• Крюков, р-н вагонзавода, дом со
всеми удобствами, веранда, коридор,
с/у, кухня, 4комн., гараж 2эт. с комн.
наверху, сарай, погреб, лет.душ, туалет,
8,4сот.приват., 26000* Тел.0-97-147-9372, 0-99-337-06-72.
• Крюков, р-н заправки на Зеленой,
кирп. дом, свет, газ, удобства во дворе,
скважина 50кв.м, 4 комн., 10 сот. Тел.067-545-19-51.
• Крюков, р-н карьера, дом кирп., 4
комн., 52,5кв.м, газ, вода в доме, сарай,
погреб, гараж мет., 8,2сот. приват.,
11000. Тел.0-68-595-76-11.
• Крюков, р-н Кострома, дом, сарай,
гараж, 5 сот., рядом Днепр. Тел.0-97232-77-68.
• Крюков, р-н ул.Кировоградской, 1/2
дома, 4 комн., котёл на газе и твёрд.топливе, сарай, нов. забор, насос, огород,
лет. душ, отд. вход. Тел.0-96-995-95-05.

• Лашки р-н, 184кв.м, 16,5 сот., дом 2
эт., газ. отопл., котёл, ц/водоснаб., камин, простор. терраса с вых. во внутр.
двор, теплица, 32000*. Тел. 093-77491-15
• Лашки р-н, дом кирп., 115 кв.м,
2-эт., 3-комн., кухня, с/у, кафель, м/
пласт. окна, газ. котёл, 7сот., 30000,
или обмен на 1-комн. кв. Тел.0-67401-48-63.
• Лашки, дом жилой, с хоз. постр.
Тел.0-97-906-52-65.
• Лашки, р-н магазина, 60кв.м, кирп.
дом в жил.сост., выс.потолки, 4комн.,
кухня, коридор, комн.под с/у, треб.
косм.ремонт, вода городская, заведена
в дом, слив.яма, 5сот.приват., нов.бетон.забор, мет.ворота, 16000*. Тел.097054-07-36.
• Леонова ул., дом кирп. 70 кв.м, газ.
отопл., в норм. сост., 5 сот. приват.,
17000. Тел.0-97-335-15-70.
• М.Кахновка (начало села), дом
кирп., 75кв.м, 3 комн., кухня, м/пл.
окна, газов.котёл и отопл., гараж,
сарай, 9сот., 11900, или обмен на
1-комн. кв. Тел.0-67-401-48-63.
• М.Кахновка р-н, дом 55кв.м, глиноб.
обл. кирп., 2-комн., жил. сост., газ.
котёл, вода в доме, кондиц.,13сот.
приват., вар-ты, 9900, или обмен на
1-комн. кв. Тел.0-67-401-48-63.
• М.Кахновка с., дом 85кв.м, с удобствами в доме, сарай 100кв.м, зимняя
кухня, две скважины, сарай для коз,
20сот. приват., подвал, ореховый сад.
Тел. 066-475-89-72 (от хозяина)
• М.Кахновка, дом 160кв.м, 2016г/п,
2 эт., 3 комн., кухня, с/у в доме, 2
гаража, м/пл.окна, проводка, газ.
котёл, отопл., бетон.забор, 23сот.,
20900. Тел.0-67-401-48-63.
• М.Кахновка, дом, газ, вода, нов. забор, нов. окна, л/кухня жилая, 10 сот.,
срочно, вар-ты. Тел.0-97-567-99-23,
0-97-416-56-09.
• Максимівка с., будинок 64кв.м, газов./пічне опалення, вода в будинку, криниця, л/кухня газофік., сарай,
підвал, 2гаражі (на авто та на мотоцикл), погріб, 25сот. Тел.0-98-808-7633 Ольга.
• Максимовка с., дом кирп., 50кв.м, 4
комн., газ, вода, л/кухня, кирп. гараж,
подвал, хоз. постр., 20 сот., сад, рядом
ост., маг., водохранилище, 8000. Тел.098-808-76-33.
• Максимовка с., Кремен.р-н, дом
1971г/п, 78кв.м, 5комн., коридор, кирп.,
хор.жил. сост., газ, колодец с насосом,
л/кухня, 2гаража, сарай, 25сот., виноградник, рядом водохран., ост., маг.,
10500. Тел.0-97-763-99-64.
• Максимовка с., центр, дом 45,8кв.м,
жилая 27,5кв.м, 2 комн., кухня, пл/окна,
с/у в доме, 28сот., 5000*. Тел.0-63-60225-57.
• Манжелия с., дом 60 кв.м, газ, вода,
30 сот., 75000грн. Тел. 067-136-04-03

Нерухомість
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Назва компанії,
СПДФО, фірми
Адвокат
Тетяна Гузь

(cв-во №1230 від 22.03.2013 року)

Послуги

Адреса, телефон

Графік роботи

Послуги адвоката в кримінальних та цивільних справах. Складання всіх видів правових документів. Представництво в судах
всіх інстанцій. Надання усних та письмових консультацій. Адво
катське розслідування

м.Кременчук, вул. Шевченко, 30/7, кв.4.
Тел. 098-66-55-143; 093-708-97-84,
097-07-08-245 (телефонувати в невідкладних
випадках цілодобово)
E-mail: advokat-tatiana-guz@mail.ru
Сайт: advokat.webgid.info

Пн.-Пт. з 9:00 до 18:00;
Сб. з 9:00 до 12:00;
Нд. за домовленістю
У невідкладних випадках
телефонувати цілодобово

• Мануйловка с., Козельщ. р-на, дом
1973г/п, 7х9м, 4комн., газ, дрова, хоз.
постр., л/кухня, гараж, 0,50га приват.,
рядом Псёл, луг, лес. Тел.0-95-730-6677, 0-66-296-04-49.
• Н.Знам’янка с., будинок 45кв.м, 21
сот., в будинку: газ, вода, зручності.
Тел.0-97-594-60-18.
• Н.Знаменка, дом 50кв.м, 2 комн., м/
пл.окна, газов.котёл и отопл., гараж с
ямой, л/кухня, погреб, забор, ворота,
20сот., 12000, или обмен на 1-2-комн.
кв. Тел.0-67-401-48-63.
• Набережное с., дом, 40 сот., сад
(60деревьев), малина, клубника, сортовый виноград, газ в доме, печка,
колонка с мотором. Тел.0-96-363-03-92,
0-98-391-03-06.
• Нагорная часть, дом нов. постройки, 160м.кв, камин, отопл. газовое,
удобства, ремонт, гараж 8х12, 4 сот.,
возм. обмен на 2 кв-ры. Тел.0-67136-04-03
• Нагорная часть, по Чкалова, дом
73кв.м, 3 комн., удобства, газ, вода
центральная, хоз.постройки, 5 сот.
Тел.0-98-207-01-18
• Нагорная часть, часть дома с отдел.
входом, гараж, заезд, хоз.постр., паровое отопление (2-контурный котёл).
Тел.0-67-136-04-03
• Недогарки с., будинок, 5кімн., гараж,
сарай, л/кухня, газ, колодязь, приват.,
поблизу зуп., траса, водосховище, ліс.
Тел.0-97-260-34-77.
• Недогарки с., вул.Київська, будинок,
30 сот., газ, госп. будівлі, гараж, сарай,
л/кухня. Тел.0-98-938-14-05.
• Недогарки с., дом 80кв.м, 3комн.,
кухня, с/у и газ в доме, м/пл.окна,
роллеты, нов.кафель, нов.сант., ремонт. 25сот., гараж, погреб, хоз.постр.,
20500*, или обмен. Тел.067-689-38-26
• Недогарки с., дом с газом, хоз.
постр., 25 сот. приват., возм. рассрочка,
4300*, нотариал. оформл.включено,
или обмен на жильё в Кременчуге +
моя допл., вар-ты.Тел.0-97-335-15-70
• Недогарки с., старий будинок, можл.
під знесення, ділянка 0,25га приват.,
поблизу газ, зуп. автобуса, водосховище. Тел.0-98-210-37-93.
• Никольское с., Светловодского р-на,
дом 44 кв.м, печ. отопл., хоз. постр.,
колодец во дворе, баня, приват., 2500*.
Тел. 068-319-61-19 Владислав.
• Новосёловка с., дом 114кв.м,
2015г/п, 20 сот., 3 комн., с/у, утеплён,
м/пл. окна, утеплён, забор, ворота,
свет, газ, канализ. Тел.0-97-423-4393.
• Онуфриевка с., дом 75кв.м, колодец,
скважина, баня, л/кухня, 6 сот. Тел.096-087-47-35.
• Павлиш смт., будинок цегл. 55кв.м,
2котли- газ та твердопалив., гараж,
госп. буд., л/кухня, курник, колодязь,
12 сот. приват. Тел.0-67-710-37-23.

• Павлиш, по трасі на Олександрію, будинок із білої цегли, 15сот. приват., усі
зручності, газ, кондиц., гар./хол. вода,
туалет, л/кухня, альтанка. Тел.0-96-53547-59.
• Павлівка с., ул.Шевченка, будинок
цегл. 48кв.м, шифер, газове та пічне
опалення, госп. будівлі, поруч магазини, автоб.зупинка, на вулиці централіз.
освітлення та інтернет, 25сот., 4500.
Тел.0-67-858-72-56.
• Павловка, дом 100кв.м, 13 сот. приват., 5 комн., газ, вода, газ. котёл, без
удобств, фрукт. деревья, или обмен на
кв-ру в Кременчуге. Тел.0-96-245-01-87.
• Павлыш пгт, два кирп. дома рядом,
хоз. постр., или обмен на 2-комн. кв. в
Светловодске. Тел.0-67-973-46-72.
• Павлыш пгт, дом кирп., в удовл.сост.,
3комн., кухня, комн. под с/у, в доме газ,
вода, свет, простор.двор, хоз.постр.,
15сот., или обмен на кв-ру в Кременчуге. Тел.0-97-301-24-64.
• Павлыш пгт, дом с пар. отопл., газ,
летняя кухня, сарай, подвал, душ, туалет, колодец, 60 сот., огород, фрукт.
дер., 5500*. Тел. 097-449-99-96
• Павлыш, дом, газ, вода, канализ.,
рядом остан. поезда, автобуса, срочно,
недорого. Тел.0-98-909-56-18.
• Педучилища р-н, дом 98 кв.м, 10 соток, гараж, новое отопление. 40000.
Тел. 050-698-70-30
• Пески с., дом 55 кв.м, газ вода 30
сот., или обмен, возм. рассрочка. Тел.
067-136-04-03
• Песчаное с., дом ветх. постр., вода
скважина, 15 сот., свет. Тел. 067-70199-95
• Песчаное с., дом кирп. 60 кв.м, 2
комн., кухня, комната под с/у, душевую,
м/пласт. окна, новая крыша, 30 сот.
приват., или обмен. Тел. 098-296-36-69
• Песчаное с., дом кирп. 60кв.м, без
удобств, 17сот., 26000. Тел.0-96-18585-16, 0-67-532-53-30.
• Песчаное с., р-н Fozzy, газ вода 6 сот.,
гараж. Тел. 067-136-04-03
• Песчаное с., центр, дом, 15 сот., хоз.
постройки, гараж. Тел.0-97-299-77-10
• Песчаное, дом 2 эт., бел. кирп., 90
кв.м, 4 комн., кухня, с/у, гардеробная,
хоз. постр., двор плитка, сад. Тел 067743-59-89
• Петровки р-н, дом 2 эт.+ подвал,
мансарда, хоз.постр., гараж, 2 флигеля,
газ, вода. Тел.0-96-675-08-02.
• Підгірне с., Білецьків. п/в, 3км від
Крюківа, будинок обклад. біл.цеглою,
50кв.м, 2кімн., в будинку газ, вода, с/
вз., вхід.погріб, л/кухня, гараж, 25сот.,
9000 або обмін на 1-кімн.кв. Тел.0-98293-72-10.
• Піски c., 33км від Кременчука, будинок 6х9, діл-ка 70 сот., пічне опалення,
електр., фрукт. дерева. Тел.098-831-9573 Ганна Дмитрівна
• Погреби с., Глобин. р-н, будинок
58кв.м, газ, вода, вхід. погріб, гараж,

сарай, 0,30га приват., поблизу зуп.,
траса Кременчук-Хорол. Тел.0-96-31550-78.
• Погребы с., дом 7х10м, л/кухня, 2
сарая, 2 гаража, колодец, газ, вода,
огород 40сот., 2 погреба. Тел.0-96-53468-38, 0-98-272-00-35.
• Погребы с., дом г/бит., 45 сот.приват., л/кухня кирп., отапл., м/пл.окна,
скважина, 2погреба, подвал, сарай,
птичник, фруктов.сад, виноградник, рядом остан., река, 25км от Кременчуга.
Тел.0-96-213-71-15.
• Погребы с., дом из белого кирп., 180
кв.м., 2 эт., цокольный этаж с гаражом,
под отдел. работы, эл.проводка сделана, 25 сот., 9000* Тел.067-736-79-42,
099-448-38-18
• Погребы с., дом с удобствами, газ.
отопл., пл/окна, гараж, сарай, 12 сот.,
выход к реке, или обмен на кв-ру.
Тел.0-99-924-12-22.
• Погребы с., дом, хоз. постр., большой
огород, без газа, печное отопл., колодец. Тел.0-97-878-35-44.
• Потоки с., 1/2 дома, 43кв.м, газ, вода,
ванна в доме, туалет на улице, 2комн.,
кухня, прихожая, 10 сот., отд. даор,
6500. Тел.0-67-972-15-77.
• Потоки с., в центрі, будинок, усі госп.
будівлі, біля Маркетопта. Тел.0-96-99374-92, 0-97-382-01-45.
• Потоки с., вул.Перемоги, 6, біля
школи, будинок 60кв.м, газифік., госп.
будівлі, 21 сот. приват. Тел.0-96-341-1925, 0-98-536-78-93.
• Потоки с., дом 60кв.м, со всеми удобствами, упирается в р.Псёл и лес, баня,
67сот. Тел.0-68-094-54-74.
• Потоки с., дом, или обмен на кв-ру в
г.Кременчуг с допл. Тел.0-96-571-29-81
(Владимир), 0-98-846-71-75 (Юлия).
• Потоки с., часть дома нов. постр., 90
кв.м, уч-к 18 сот., отдел. вход и двор,
хоз. постр. Тел. 067-743-59-89
• Пустовійтове, Глобин. р-на, будинок
56,7кв.м, колодязь, газ по вулиці, сад,
город, 25 сот. приват., 67000грн*.
Тел.0-67-535-79-72.
• Пухальщина с., Кременчуг. р-н, 10км
от города, дом, баня, бассейн, 7000.
Тел.0-97-465-30-60.
• Пятихатки с., Кременчугский р-н, 1/2
дома, жилой, газ, скважина, рядом ост.,
маг., д/сад, 6000. Тел.0-68-636-68-45.
• Р-н ж/д техникума, 1/2 шлакол. дома,
облож.плиткой, выс. фундам., потолки,
57кв.м, 3-комн., кухня, без ремонта,
газ, вода подв. к дому, 3,13 сот.приват.,
гараж, флигель (4-комн. кухня), хоз.
постр., 10500* Тел.067-736-79-42, 099448-38-18
• Ракитное с., дом 76 кв.м, 0,44га, хоз.
постр., гараж, скважина, вода, туалет,
ванна, л/кухня, паров. отопл., газ, сад,
5км от Кременчуга, маршрутка каждые
30мин. Тел.0-97-522-14-56.

• Раковка, добротный коттедж с евроремонтом, 750+350кв.м, сауна, бассейн,
бильярд, рядом р.Днепр. Тел.0-68-72430-15
• Раковка, дом кирп., 56 кв.м, 3 комн.,
вода, газ в доме, летняя кухня, сарай,
погреб, 5 сот. Тел.067-887-18-66
• Реевка, дом 10х8м, два входа, газ,
свет, вода, 10 сот. приват. Тел.0-68955-69-11.
• Реевка, дом 2 эт., кирпичный, добротный, хоз. постр., гараж, уч-к 8 сот.
Тел.0-67-136-04-03
• Реевка, дом 57кв.м, с ремонтом,
удобствами, литой обшит пенопластом,
кирп. флигель и гараж с ямой, 24000.
Тел.0-97-712-73-74, 0-96-785-02-55 (от
хозяина).
• Реевка, дом в конце Реевки, рядом лес, 15 соток, глинобитный, без
удобств. Тел.0-97-299-77-10
• Реевка, дом кирп., 55кв.м,
4комн.,кухня, коридор, веранда, м/
пл.окна, ролеты, газ, все удобства, ремонт, гараж, сарай, л/кухня с подвалом,
приват.,недорого, или обмен на кв-ру.
Тел.0-96-378-83-27, 0-95-553-85-22.
• Реевка, дом кирп., 77 кв.м, в жил.
сост., вода, газ, свет в доме, хоз. постр.,
возм. обмен. Тел. 098-094-10-75
• Реевка, дом кирп., бутов.
фундам.,75кв.м, потолки 2,9м, 4комн.,
газ/печн.отопл., удобства в доме, м/
пл.окна, косм.ремонт, выс.цокол. этаж
с погребом, подвалом, котельной, 6сот.
приват.,л/кухня газифиц.,2кирп.гаража,
возм.обмен с вашей допл.,35000*.Тел.
097-05-40-736
• Реевка, дом с газом, удобства в доме,
5 сот. Тел.0-67-743-59-89
• Реевка, ост.Магазин, 1/2 дома,
42кв.м, 2комн., кухня, газ, 5сот., отд.
вход, сарай, с/у во дворе, 7970, или обмен 1-комн.кв. Тел.0-98-857-38-77.
• Роевое с. (Кам.Потоки), дом из белого кирп., 73кв.м, 3комн., кухня, помещение под с/у, газ, вода в доме, жил.
сост., 25сот., 8000*. Тел.067-736-79-42,
099-448-38-18
• Рокитне с., будинок, 25 сот., газ, л/
кухня, гараж, колодязь, сарай. Тел.096-818-26-40.
• Рокитне с., будинок, 3 кімн., госп.
побуд., газ, вода в будинку. Тел.0-96967-63-96.
• Рокитне с., Кременчуц. р-ну, будинок
60кв.м, 12сот. Тел.0-97-963-18-70,
0-97-567-87-06.
• С.Армии р-н, дом 113кв.м, 2007 г/п,
на 1 эт. - прихожая 27кв.м и кухня
18кв.м, на 2 эт. - 2 спальни и с/у, ремонт, газ, вода в доме, 30 сот. Тел.067573-91-96
• Садки с., 1/2 дома, 40кв.м, из
белого кирп., 2комн., кухня, газ.
котёл, отопл., м/пл.окна, скважина,
10сот., сарай, забор, отд. вход, 9300.
Тел.0-67-401-48-63.

12 Нерухомість
• Садки с., дом 60 кв.м,15 сот.,1954 г/п,
скважина, л/кухня, погреб, газ. котёл,
печ, нов. крыша, остановка рядом,
12500. Тел. 050-698-70-30
• Садки, 2,5км от города, уч-к 24сот.+
2дома, на уч-ке свет, газ, гараж для
авто, рядом маг., ост., не агентство,
6000*+ переоформление и налоги.
Тел.0-68-921-94-21.
• Светловодск г., ул.Богуна, д.18,
полкоттеджа сс всеми удобствами,
130кв.м, уч-к 6 сот. Тел.0-98-052-87-80.
• Светловодск, р-н Табурище, возле
церкви и озера, дом 2-эт., коммуник.
все подведены, гараж, погреб, 10 сот.,
новый, никто не жил. Тел.0-96-52948-86.
• Светлогорское с., дом обл. кирп.
100кв.м, все удобства, уч-к 16 сот.
Тел.0-97-035-99-85, 0-95-528-64-68.
• Сов.Армии, р-н Спортлайфа, дом
1966г/п, г/б обл.кирп. на бутов.фундам., 46/31кв.м, газ, удобства во дворе,
7сот.приват., бетон.погреб, л/кухня,
нов.сарай, гараж, хоз.постр., огорожен., рядом школа, речка, ост.,16000*.
Тел.096-078-16-19
• Солониця с., Козельщ.р-н, будинок,
26 сот. приват., л/кухня, сарай, сад,
центр, недорого. Тел.0-98-493-15-13.
• Троицкого рынка р-н, 1/2 дома, 3
комн., кухня, вода в доме, газ рядом,
8000. Тел.0-68-439-27-05.
• Успенка с., 15км от Кременчуга, 2
дома в одном дворе, 7х12, 6х8, кирп.,
газиф., сарай, погреб, колодец, 43сот.
приват., рядом Днепр, или обмен на квру. Тел.0-96-571-44-35.
• Успенка с., дом г/б, со всеми удобствами, срочно, вар-ты обмена. Тел.097-270-20-85, 0-50-156-22-82.
• Успенка с., домик, 40 сот. приват.,
хоз. постр., мет.гараж с погребом,
асфальт.двор, система полива, сад,
виногр., выход к реке, дачный вар-т, рядом остан. Тел.0-96-874-46-84.
• Устимівка с., Глобинський р-н, будинок, газ, скважина, с/г споруди, с/вуз. в
будинку. Тел.0-96-298-28-98.
• Хорольская ул., дом на две половины.
Тел.0-67-796-13-71.
• Хорольская, 2 эт. дом, 180кв.м.,
1й эт. с ремонтом - 2комн., кухнястоловая, с/у, ванная, 2эт. под
ремонт., гараж, хоз.постр., 6 сот.
приват., 58000*. Тел.096-445-33-80
• Центр, 2 эт.дом 211кв.м бутов.фундам., 2003г/п, 4 комн., со всеми удобствами, 10 сот. приват. на охраняемой
территории, гараж, бассейн. Тел. 09705-40-736
• Центр, 49 кв.м, газ. отопл., удобства в
доме, уч-к 5 сот., или обменяю на квартиру. Тел. 067-743-59-89
• Центр, дом 80 кв.м, новый ремонт, навес для авто. Тел. 067-531-19-77
• Центр, дом 80кв.м, жил. сост., гараж,
флигель. Тел.0-67-531-19-77
• Центр, дом кирп., 64,4/21,3 кв.м, кухня 9,5кв.м, газ, вода, счётчики, м/пласт.
окна, ремонт, хоз. постр., л/кухня, уч-к
4,7сот., срочно, недорого. Тел.0-96-54846-12, 0-50-256-59-45.
• Центр, дом со всеми удобствами,
60кв.м. Тел.0-99-488-94-28.
• Центр, дом, 10 сот., хоз. постр., 2 гаража. Тел.0-67-607-87-66.
• Центр, пересеч. ул. Щорса и
ул.Хорольской, 1/2 дома кирп., 70кв.м,
2гаража, огород, в доме газ, вода, с/у,
4 комн., 5мин. до Троиц.рынка и водоканала. Тел.0-99-777-65-76.
• Центр, р-н Щемиловки, дом 200 кв.м.,
ремонт, мебель, сигнализ., ландшафт,
автом.ворота, гараж, навес, во дворе
плитка, 5 сот. Тел.0-97-974-10-53

ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №26 (2019) • 27 березня 2020 року

• Чередники р-н, дом новострой
130кв.м., благоустр. двор, двое ворот,
газ, вода, канализ., свет. Тел.0-97573-24-32.
• Чередники р-н, уч-к 8 сот. с домом
до 40кв.м, в доме газов.отопление,
времянка, водопровод, свой колодец с
чистой водой, или обмен на 1-комн.кв.
Тел.0-67-941-45-16.
• Чередники, р-н ж/д техникума, 1/2
кирп.дома, 45кв.м, 2 комн., кухня, с/у,
в жил. сост., газ, вода в доме, 2,3 сот.
приват., возм. обмен на кв. Тел. 067689-38-26
• Чечелево с., дом кирп., газ,15сот.,
забор, вода скважина, больш. сухой
погреб, нов.ворота, молод. сад, нов.
слив. яма 6куб.м,15995, возм. обмен на
кв-ру в Кременчуге+моя допл. Тел.0-67530-76-20
• Чечелево с., р-н школы, дом 45кв.м,
с газом, вода и удобства во дворе,
кирп. л/кухня с газом, вход.погреб, 7
сот., хор. сост., рядом ост., маг., 8500
Тел.0-67-530-76-20.
• Чечелевская ул., дом, газ, вода, свет,
с/у в доме, 8 сот., гараж 6х8м, колодец.
Тел.0-96-773-55-68, 0-97-106-29-66.
• Чкалова ул., дом кирп., 45 кв.м, газ.
отопл., 12 сот. приват., вода во дворе,
10500*. Тел.0-97-335-15-70.
• Щемиловка, дом шлакол., 60кв.м,
3-комн., в жил. сост., газ, вода в доме,
гараж, флигель, хоз. постр., 6,8 сот.
приват., возм. обмен. обмен.Тел.067689-38-26
• Щемиловки р-н, дом кирп. 75кв.м,
нов.котёл, нов.газ.колонка, вода, газ,
все условия в доме, 3 комн., гараж, хоз.
постр., 8 сот. Тел.0-67-532-33-67
• Щорса-Чкалова, новый дом без
внутр. работ, 96 кв.м, есть коммун., 4
сот., крыша мет./черепица, автомат.ворота. Тел. 067-532-33-67
• Ялинці с., будинок 52кв.м, жит.
пл.32,1кв.м, с/вузол, гор. вода,
інтернет, 25 сот., госп. буд., поряд
школа, д/с, зупинка трансп. поряд. Тел.
098-742-49-61
• Ялинці с., будинок, л/кухня, сарай,
погріб, 25 сот., газов. та твердопалив.
опалення. Тел.0-97-552-82-16.
• Ялинці с., Кременчуц.р-н, будинок
41,2кв.м, газофіков., л/кухня, сарай,
погріб, колодязь, пічне опален., 0,10га
під будівлями, 0,15га під оранкою,
приват., переоформл. докум.- спільне.
Тел.0-97-887-64-29.
• Яроши с., Глобинский р-н, 28км от
города, дом, 25сот.+ 27сот., газ, печь,
л/кухня, гараж, хоз. постр., возм. в рассрочку, 70000грн. Тел.0-97-241-95-33,
0-67-535-58-91.
• Яроши, дом, газ, вода, удобства,
70кв.м, отл. жил. сост., гараж, 20сот.,
рассрочка, 85000грн. Тел.0-67-13604-03

Дачі, земельні
ділянки
• Б.Кахновка р-н, Кооператор кооп.,
дача 5 сот., дом мет. 8 кв.м, сарай, душ,
туал., скважина, ц/полив. Тел.0-98-64574-52, 0-96-953-03-03.
• Берёзка кооп., дача 5,5 сот., дом 2
эт., 5х4м, туал., душ, залив р. Псёл в
50м, или обмен на гараж, авто, вар-ты.
Тел.0-67-376-04-11, 0-98-708-26-04.
• Бузкова вул., зем. ділянка 7 сот., або
обмін на гараж в гараж. кооп. Лада,
можл. авто КрАЗ. Тел.0-97-965-67-02.
• В р-не с. Потоки и Щербаки (между
ними), дачный уч-к 4 сот., мет. домик,
сарай, деревья, кустарн., виноград, ц/
полив, летом круглосуточно, колонка.
Тел.0-96-283-77-46.

• В р-не школы № 7, уч-к 10 сот. приват., свет, колодец, ограждён, ухожен,
на два входа. Тел.0-67-881-42-89, 0-97671-92-01.
• В районе колёсного завода уч-к 16
сот. Тел.0-67-116-71-11
• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот.,
газ, вода, свІтло, пакет докум., пров.
Ягідний, В.Кохнівка с., зем. ділянка 8,16
сот. приват., вул. Комінтерна. Тел.0-97217-15-90.
• Власівка смт, дача 5 сот., коридор,
веранда, кімната, підвал, туал., парник,
місткість для води, дерева, кущі, 1200.
Тел.0-98-606-61-16.
• Власовка кооп. Строитель,
дом 5х6м, 2эт., 5сот,полив весь
сезон(круглосуточно) уютная беседка,
сарай, душ, туалет, молод. фруктовые
деревья, мебель,техникой, 7500 Тел
067-294-08-47
• Власовка пгт, 2 уч-ка рядом, кооп.
Строитель,10 сот., 2 дома, свет, полив
круглосут., 200м р.Днепр, рядом остан.
трансп. Тел. 097-266-13-13
• Власовка пгт, дача 6 сот., сад, дом 2
эт., кирп., шифер, рядом р. Днепр, ост.
Павильон рядом, 35000. Тел.0-96-09780-13.
• Власовка пгт, дача ухож., на берегу
р. Днепр, дом 2 эт., сарай, сад, полив,
вода в 50 м, 3500*. Тел. 097-883-55-51
• Власовка пгт, кооп. Днепр-2, левый
берег, за мостом (со стороны Светловодска), дача 6 сот., фрукт. деревья, виногр., смородина, дом 2-эт., хоз. постр.
Тел.0-96-166-36-91, 0-66-581-18-83.
• Власовка пгт, кооп. Мичуринец, ост.
Павильон, дача, дом, уч-к у воды. Тел.050-308-48-83.
• Власовка пгт, ост. Павильон, дача,
кухня, вода из скваж., м/пласт. окна,
решётки, беседка, забор, туал., душ
нов., деревья, кустарн., клубника, цветы, рядом река. Тел.0-98-232-31-08.
• Власовка пгт, р-н церкви, уч-к 10 сот.
приват. под застройку, без коммуникац., 63000* грн. Тел.0-98-959-02-41.
• Власовка пгт, Сады-2, дача, срочно,
2500. Тел.0-96-287-14-00.
• Власовка пгт, Сады-3 кооп., дача, дом
2 эт., первая линия от залива, срочно,
2000. Тел. 095-777-64-50, 066-51864-89.
• Власовка пгт, Сады-3, дача, дом 2-эт.,
первая линия от залива, срочно, 2000.
Тел. 095-777-64-50
• Власовка пгт, Сады-4, две дачи рядом
5,8 сот., 6,8 сот., домики, вода куруглосут. Тел.0-96-076-29-86, 0-96-40825-14.
• Власовка пгт, Сады-4, кооп. Металлург, 6 сот., дом 2 эт., хоз. постр., 50м
от воды, полив круглосут. Тел.0-96079-01-87.
• Власовка пгт, Сады-4, кооп. Промінь,
уч-к 4.0 сот., дом 4х4 м, погреб в доме,
полив круглосут, вода 5-6 мин., сад,
айва, лимонник, клубника виноград.
Тел. 097-283-61-45
• Власовка пгт, Сады-5, дача. Тел.0-96061-53-18.
• Власовка пгт, Строитель кооп., дача 5
сот., по дамбе. Тел.0-98-591-74-17.
• Власовка, Сады-3, дача. Тел.0-97424-63-11.
• Глобинский р-н, зем. пай 2,99 га,
130000* грн.Тел.0-97-241-95-33.
• Гранит кооп., дача, дом 2эт., 50кв.м,
приват., сауна на воде 2эт., душ, бассейн, мангал, печь на улице, беседка,
свой пляж 20м, причал, газ, сад, стоянка. Тел.0-67-793-70-11.
• Дзержинка с., уч-к 6 сот. Тел.0-67116-71-11
• Дмитровка с., кооп. Углерод, дачный уч-к 6 сот. приват., дом 5х6м, без
внутр. работ, на уч-ке плодов. деревья,

ц/полив, или обмен на гараж. Тел.0-97018-84-01 Анатолий
• Днепр кооп., ост. Павильон, Власовка
пгт, р-н дамбы, дача 7 сот., полив, свет,
дом 20 кв.м, подвал, чердак, 14500 грн.
Тел.0-95-462-73-15, 0-68-642-22-28.
• Днепр-1, ост. Павильон, дача, дом
2-эт., 48кв.м, отапл. л/кухня, хоз.
постр., свет, сад, полив круглосут.,
рядом Крем. водохр., залив, магазин.
Тел.0-97-186-98-96.
• Днепровский залив кооп., дача 5 сот.
Тел.0-96-217-37-83.
• Днепровский залив кооп., дачный уч-к
5 сот., без дома. Тел.0-96-217-37-86.
• Заречная ул., уч-к 7 сот. под застройку. Тел.0-98-301-41-84, 0-96-511-51-68.
• Заря кооп., дача, р. Днепр, сауна,
ландшаф.дизайн, бассейн, газ, скважина, ц/полив. Тел. 097-266-13-13
• Ивки кооп., дача 8,5 сот., домик небольшой, два сарая, фрукт. деревья,
кустарн., полив кртуглосут., рядом
водоём, Днепр, лес, недорого. Тел.0-96423-48-74.
• К.Потоки с., Кременчуцький р-н, зем.
ділянка 25 сот. приват. Тел.0-67-71390-20.
• К.Потоки, участок 25 сот., план под
застройку. Тел.0-97-299-77-10
• Калина кооп., дача, дом кирп. облож.
саманом, рядом пляж, 8000. Тел.0-96551-18-15.
• Киевская ул., 77а, р-н «Айсберга»,
приватиз. под гараж 30кв.м+30, или
обмен. Тел.067-532-33-67
• Кооп. Лиман, с.Самусиевка, 50 кв.м,
кирп., газ, свет., 4 сот. приват., рядом
Днепр, вар-ты. Тел. 097-974-10-53
• Кременчугский р-н, дача, рядом р.
Псёл, для разв. хозяйства, пчеловодства, возм. рассрочка. Тел. 098-48195-37
• Кривуши с., дача, дом 2-эт. кирп.,
веранда, откр. терраса, погреб под всем
домом, 20сот. приват., разводкаполива
по всему огороду, две скважины, сарай
2-эт., туал., душ.Тел.0-98-935-61-63.
• Кривуши с., дача, кооп.в Мрия, уч-к
под лесом. Тел. 098-308-01-01
• Кривуши с., кооп. Росинка, 4 сот. приват., дом, л/кухня, туалет кирп., хоз.
постр., сад, огород, ц/полив, скважина,
свет, лес сосновый, озеро. Тел.0-66899-64-81, 0-97-449-99-76.
• Кривуши с., Радуга кооп., дача 6 сот.,
дом 6х7м, сарай, туал. Тел.0-68-48069-10 Вера
• Кривуши с., уч-к 11сот. Тел.0-67-11671-11
• Кривуши, уч-к 3 га приват. под. строительство, разбит на уча-ки прив. Тел.067-532-33-67
• Кривуші с., Ягідка кооп., дача 5сот.,
будинок 6х4м, пічне опалення, сарай,
душ, туал. цегл., загальний та індив.
полив, прописка. Тел.0-95-065-68-03,
0-98-875-05-93.
• Крюков, р-н 7 школы, уч-к 9 сот. приват., фундамент под дом, 9000. Тел.067-747-19-29.
• Ландыш кооп., дачный уч-к 6 сот.,
дом кирп., ц/полив, 1500. Тел.0-67-26743-90.
• Лебединая ул. (Кирова), р-н ДК КрАЗ,
уч-к 5,5 сот. под застройку, коммун.
рядом. Тел.0-67-960-90-00.
• Лісовод кооп., дача, вод. станц., гор.
вода, молод. сад, будинок 2 пов., 6500.
Тел.0-67-532-54-40.
• Лотос кооп., дача, дом 2 эт., погреб,
скважина, уч-к 10,2сот., два сарая, плод.
деревья, кустарн., виноград, рядом лес,
озеро, автоб. остан., магазин, 4000*.
Тел.0-67-896-65-69.
• М.Жукова р-н, Кременчуг, зем. уч-к
под застройку. Тел.0-63-323-05-10.
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• Піщане с., зем. ділянка 30 сот. приват. під забудову, план забудовника.
Тел.0-67-960-83-63.
• Потоки с., дача 10 сот. Тел.0-50-99017-76 Алла

• М.Кахнівка р-н, кооп. Висотник, дача,
будинок, сарай, теплиця, свердловина (колонка). Тел.0-67-696-20-36,
74-17-71.
• М.Кахновка с., уч-к 15 сот. приват., на
уч-ке блоки, свет, вода, теплица, гараж,
хоз. постр., плодов. сад. Тел.0-96-28700-28.
• М.Кахновка с., уч-к 15,7 сот. под застройку, 1500*. Тел.0-67-535-09-05.
• М.Кахновка, две дачи кирп. по 50
кв.м, вода, туал., 6 сот., 3600*, вар-ты
обмена. Тел.0-67-782-21-65.
• М.Кахновка, кооп. Силикатчик, дача
4сот., рядом лес, залив р. Днепр, дом
2-эт., терраса, гараж, вольер, свет, ц/
полив круглосут., сад, остан. 10мин.,
10000*. Тел.0-67-748-02-75, 0-63-42778-35.
• М.Кахновка, уч-к 20 сот. под застройку, рядом лес, все коммун. рядом,
2500*, вар-ты обмена. Тел.0-67-78221-65.
• Маламовка с., кооп. Здоровье, дом
уч-к 5,4 сот., забор, вода сезонно,
сад, клубника, сад, смородина, дом
7,2х5,4м, срочно. Тел.0-98-741-35-15.
• Маламовка с., кооп. Здоровье, уч-к
5,6 сот., лес, озеро, забор, труба для
полива, уч-к ухожен. Тел.0-98-74135-15.
• Мечта кооп., дача 6 сот., дом, сарай.
Тел.0-67-972-15-83.
• Михайленки с., вул. Травнева, 2,
Кременчуцький р-н, зем. ділянка 13
сот., можл. обмін на гараж в кооп. авто
КрАЗ. Тел.0-66-371-99-13.
• Мичуринец кооп., дача 6 сот., дом
4х3м, хоз. постр., сарай, туал., душ,
остан. рядом, вода 4м, 1000.Тел.0-68533-91-01.
• Молодёжный, в р-не конечной маршр.
№11, уч-к 10 сот., без построек, рядом
р. Сухой Кагамлык. Тел.0-50-592-40-42,
0-96-283-43-37.
• Мрія кооп., в р-ні с. Ламане та
Манжелія, будинок, садок, город. Тел.096-444-59-19.
• Н.Знаменка с. (Кр.Знаменка), уч-к
10 сот. под застройку, газ, свет рядом,
маршрутное сообщ. в 400м. Тел.0-68159-75-27.
• Н.Знаменка с., ул. Циолковского, уч-к
10-20 сот. приват., под застройку, р-н
конечной остан. маршр. № 16. Тел.0-67916-63-05.
• Недогарки с., уч-к 40 сот. под застройку, рядом водохран., все коммуник. Тел.0-67-717-18-27, 0-95-78768-74.
• Нефтемагистраль кооп., дача, дом
нов., уч-к 4,5сот., ремонт, 31кв.м, с/у,
вывод воды на кухне, скважина, насос,
м/пл. окна, р.Псёл-100 м, р.Днепр-200 м.
Тел.0-67-535-02-97 (МТС), 0-67-590-8242 (Киевстар)
• Песчаное с., ул. Маяковского, уч-к
16 сот., или сдам в аренду. Тел. 097869-45-35.
• Песчаное с., ул. Циолковского, уч-к
16 сот., или аренда. Тел. 097-869-4535.
• Песчаное с., уч-к 15 сот. приват., газ,
свет, вода, рядом лес, под застройку.
Тел.0-97-822-03-62.
• Песчаное с., уч-к 23 сот. приват.,
центр. Тел. 067-116-71-11
• Петровка, квт 304, уч-к 10 + 6 сот.,
всё подведено, отлич. месторасполож.,
15000. Тел.0-97-925-50-54.

• Потоки с., уч-к 16 сот. под
застройку, утепл. дом, 4х6м,
скважина проб., частич. строймат.,
рядом 380В, ц/водопр., автоб.
остан., магаз., школа, д/с,
р.Псёл,Тел.0-97-900-51-90 Елена
• Радочины с., дом + баня, 40 сот., выход к озерам. Тел. 067-116-71-11
• Ракитное с., дом нов. постр. без внутр.
работ 100 кв.м. Тел. 067-116-71-11
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват.,
пакет докум., пров. Л.Дніпрова, р-н
АЗС, котеджне містечко. Тел.0-68-25025-00.
• Романки с., дача 6 сот., дом кирп. 2
эт., скважина, л/душ, туал., сарай, погреб, теплица, фрукт. деревья. Тел.068265-24-13
• Романки с., дача приват., дом,
л/кухня, сад, л/душ, туал., новая
теплица, рядом остан. автобуса.
Тел.0-97-466-36-37.
• Романки с., дача, дом 2 эт., 5 сот., колонка, насос, 3000. Тел.0-68-071-31-62.
• Романки с., дача, рядом р.Псёл,
остан. 50м от автобуса, 8сот., дом
2-эт., погреб, веранда, балкон 3х3м,
сарай 2 отдела, насос+станция,
строит. материалы, 4500*.Тел.0-97563-62-00.
• Садки с., вул. Набережна, зем. ділянка
20 сот. приват. під будівництво, поряд
світло, газ, поряд Раківка. Тел.0-97371-52-51
• Сады- 2 кооп., дача, 6 сот., дом 2 эт.,
сарай, рядом море. Тел.0-97-245-41-99.
• Сады-3 кооп., дача 4 сот., дом 17
кв.м, свет, подвал, полив круглосут.,
плод. деревья, кусты, ухож. грядки
клубники. Тел. 097-688-17-41 Татьяна
Ивановна.
• Сады-4 кооп., г. Светловодск, дача 12
сот., дом 2 эт., печное отопл., баня, л/
кухня, 60 сот., виноград, сад. Тел.0-50294-07-07.
• Сады-4, кооп. Металлург, Светловодск, 6 сот., дом 2 эт., 5х6м, подвал
бетонир., фрукт. деревья, полив ежеднев., рядом залив. Тел.0-97-414-75-11.
• Сады-5, кооп. Металлург, дача, ухожена, 6 сот. Тел.0-98-053-85-31.
• Самусиевка, кооп. Чайка, дом из
белого кирп. 40 кв.м., газ, вода, бойлер
в доме, беседка, 4 сот., рядом Днепр,
лес, остановка. Тел. 067-887-18-66
• Самусіївка с., в центрі, зем. ділянка
10 сот., поряд р. Дніпро, ліс. Тел.0-68095-05-89.
• Самусіївка с., зем. ділянка 17сот. приват., молод. сад, ц/полив, літня кухня,
сарай, альтанка, погріб з погрібн., дитячий будинок, вбиральня, л/душ. Тел.097-232-71-13.
• Светловодск г., Сады-3 кооп., дача,
вторая от залива, душ, туал., дом кирп.,
с верандой, 10 сот., ухожена, плод. деревья, клубн. Тел.0-97-235-93-87.
• Світловодськ м., Сади-4, дача 5
сот.,будинок 6х6м, 2 пов., полив
цілодобово, поряд залив, Кременчуцьке
водосхов. Тел.0-96-119-99-38.
• Світловодськ м., ст Аврора-лісозавод,
дача 5 сот. приват., будинок 2-пов., з
опаленням, гараж, госп. буд., свердловина, дерева, кущі, вода в 100м. Тел.097-510-34-71.
• Силикатчик-2 кооп., поворт на Приднепрянское (Дзержинка), дача с учком 7 сот., рядом лес. Тел.0-98-222-0775, 0-67-863-90-13.

• Ст. Белецковка с., уч-к 25сот. приват.,
центр.трасса, огражд. бетон. забором,
дом под снос, жил сост., свет, вода, с/у
во дворе, газ по улице, 3500.Тел. 097054-07-36
• Строитель кооп., два дома у воды,
гараж под лодку, газ, вода, м/пласт.
окна, решётками на 1-м доме, на 2-м
роллеты, еврорем., спут. антенна, огород, видеонабл., с/у, бойлер.Тел.0-97322-89-76, 0-98-559-30-39.
• Строитель кооп., Кривуши с., уч-к 6
сот., рядом с пляжем, полив, фруктовые деревья. Тел. 067-744-39-96
• Устимовка с., дачн. уч-к 0,15 сот. приват., Глобинский р-н, дом, свет, скважина, погреб, сарай. Тел.0-97-672-11-90.
• Федоренки с., 2 эт., уч-к 25 сот., выход к р. Псёл. Тел. 067-116-71-11
• Федоренки с., дачный уч-к 5 сот.,
подвед. свет, мет. будка, деревья, кустарн., скважина, съёмный насос, 7000
грн. Тел.0-97-447-92-70.
• Чайка кооп., с.Самусиевка с хоз.
постр., кухня 2 этажа, сарай, туалет,
помещ. под душ, погреб, фундамент на
дом, полив, свет, рядом лес и р.Днепр.
Тел. 067-421-30-33
• Чечелево с., кооп. Мечта, будинок
житл. веранда, 5х6м, 2 поверх., сарай 2
поверх. 4х6м, 10 сот. приват., поштова
адреса, прописка. Тел.0-98-332-73-74.
• Чечелево с., уч-к 15 сот. приват.,
свет 380В, вода колонка, гараж, забор,
фруктов. деревья. Тел.098-284-45-44
• Чечелево с., уч-к 18 сот. под застройку, 10 минут от конечной маршр. № 9.
Тел. 098-207-01-18
• Чикаловка с., Крюковский-2 кооп.,
дача, уч-к 12 сот., хоз. постр., сад, полив. Тел.0-97-386-55-28.
• Щербаки с., кооп. Ландыш (мебельн.), дом 2 эт., ламаная, 5 сот.,
5,5х6м, решётки, сарай, погреб, сад,
мет. забор, ц/полив, колонка. Тел.0-67389-96-21.
• Юность-1 кооп., дача 2 эт., сарай, гараж мет., полив, 6 сот., рядом остановка. Тел.0-99-545-74-75, 0-95-702-14-62.
• Юность-1 кооп., дача недостроен., рядом р.Псёл. Тел.0-67-576-20-42.

КУПЛЮ
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в любом
сост., возм. не приват., с долгом. Тел.
098-696-18-23
• 1-2-кімн. кв. без рем. або у будьякому стані, з боргами, терміново.
Тел.0-67-710-19-56.
• 1-2-кімн. кв., без ремонту, або
у будь-якому стані, з боргами,
терміново, дорого. Тел.0-67-53095-10.
• 1-2-кімн. кв., терміново, без
ремонту, можливо з боргами, дорого.
Тел.0-67-401-48-63.
• 1-2-кімн. кв., терміново, можл. з
боргом, у будь-якому стані. Тел.096006-43-78
• 1-2-кімн. кв., терміново, можливо з
боргом, у будь-якому стані. Тел. 096006-43-78
• 1-2-комн. кв. в любом р-н, в любом
сост. Тел. 096-078-16-19.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, в
любом сост., с долгами, арестами,
проблемным. докум. любой
сложности, дорого. Тел.0-97-33326-33.
• 1-2-комн. кв. в любом р-не, возм. с
долгами, срочно. Тел.096-982-93-44
• 1-2-комн. кв. в любом районе, срочно.
Тел.096-006-43-78
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• 1-2-комн. кв. в любом районе.
Тел.097-656-01-18,
• 1-2-комн. кв. на Раковке под ремонт,
возм. неприват., с долгами. Тел. 067883-68-90
• 1-2-комн. кв. срочно или обменяю
дом в городе. Тел. 067-77-334-77
• 1-2-комн. кв., в любом р-не, возм. с
долгами, срочно, дорого. Тел.0-67401-48-63.
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел.
067-136-04-03
• 1-2-комн. кв., в любом районе. Тел.
068-724-30-14
• 1-2-комн. кв., в любом состоянии,
с долгом, дорого, срочно. Тел.0-97974-10-53
• 1-2-комн. кв., дорого, в любом р-не,
возм. с долгом. Тел. 067-532-33-67
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 067-11671-11
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел. 098-30801-01
• 1-2-комн. кв., срочно. Тел.0-67-74359-89
• 1-2-комн. кв., центр, нагор. часть,
Молодежный, Раковка, возм. без ремонта и с долгами, срочно. Тел. 068265-37-02
• 1-кiмн. кв. будь–який р-н, без ремонту, у будь-якому станi, з боргом,
термiново, дорого. Тел. 096-424-91-96
• 1-комн. кв., Г.Сталинграда, Керченская, срочно. Тел. 067-887-18-66
• 1-комн. кв., Молодёжный, невысок.
этаж, р-н школа №31, в любом сост.
Тел. 067-883-68-90
• 2-3-кiмн. кв. у будь-якому р-нi, у будьякому станi, термiново, дорого. Тел.
098-696-18-23
• 2-3-кімн. кв., терміново, у будьякому р-ні, з боргами, дорого або
обмін на будинок. Тел.0-67-401-48-63.
• 2-3-комн. кв. в любом районе города,
возм. без ремонта, срочно. Тел.097656-01-18,
• 2-3-комн. кв. в любом районе города,
возможно крайние этажи. Тел.097-65601-18
• 2-кiмн. кв.у будь-якому р-нi, у будьякому станi, термiново, дорого. Тел.
096-424-91-96
• 2-комн. кв. нагорная часть, можно без
рем., с долгами, устроит скромное состояние. Тел. 067-883-68-90
• 2-комн. кв., 1 Занасыпь, Раковка, ул.
план., невысокий этаж. Тел. 067-88368-90
• 3-4-кімн. кв., будь-який район, у будьякому стані, з боргом, терміново, дорого. Тел. 098-696-18-23
• 3-4-комн. кв. в любом р-н, в любом
сост., возм. с долгами. Тел. 096-07816-19.
• 3-4-комн. кв. срочно или обменяю
дом в городе. Тел. 067-77-334-77
• 3-комн. кв., в жилом сост., 1 Занасыпь - Молодёжный. Тел. 068-72430-14
• Гост. без ремонта, в любом р-не, в
любом сост., для семьи, дорого. Тел.
096-424-91-96
• Гостинку або м/с, терміново, без
ремонту, можливо з боргами, дорого.
Тел.0-67-401-48-63.
• Дом в городе, в любом р-не, с
удобствами и без, для семьи, дорого.
Тел.098-696-18-23
• Дом в Кременчуге, пригороде или обменяю на кв-ру. Тел. 067-77-334-77
• Дом в Кременчуге, пригороде, в любом сост., рассмотр. все вар-ты, дорого. Тел.0-67-530-95-10.
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• Уч-к в городе возм. без коммуникаций, под застройку, дорого. Тел. 096424-91-96
• Участок под застройку. Тел. 096-07816-19.
• Часть дома в городе Кременчуге,
возм. без ремонта, в любом сост., дорого. Тел.098-696-18-23

МІНЯЮ
• Дом в Кременчуге, пригороде. Тел.
096-078-16-19
• Дом в черте города, возм. треб.ремонта, для себя, без посред. Тел.0-96383-31-52.
• Дом кирп., возм. без газа и ремонта,
Крюков, Садки, Чечелево, Белецковка,
К.Потоки. Тел. 067-883-68-90
• М/с в любом р-не, в любом сост.,
возм. с долгами. Тел. 096-078-16-19.
• М/с, будь-який р-н, терміново. Тел.
096-424-91-96
• М/с, гостинку, дорого, в любом
р-не, возм. с долгами или неприват.
Тел.0-67-530-95-10.
• М/с, желат. с гор. водой и душем,
возм. неприват., с долгами. Тел.0-67883-68-90
• М/с. Тел. 098-308-01-01

4-кімнатні
квартири
• 4 = 2+ допл. 3/9 эт. кирп. дома, на
Г.Сталинграда, ремонт. Тел.0-98-20701-18

3-кімнатні
квартири
• 3-кімн. кв., Молодіжний = м/с + допл.;
1+1; гост. + допл.; гост. + м/с, або продам. Тел.0-67-160-40-19.
• 3-комн. кв. в центре, ремонт, по
ул.Сердюка = 1- комн. кв.+ допл. Тел.067-531-19-77
• 3-комн. кв., ул. план., р-н квт 101 =
1-комн. кв., р-н Новой линии + допл.
Тел.0-67-743-59-89

Рубрика 2

ПОСЛУГИ
• Комп’ютерна діагностика авто (ВАЗ,
ГАЗ, Daewoo), всі іномарки (в тому
числі старі), діагностика фур, можливо
виїзд до авто. Тел.0-96-757-89-66.

ПРОДАМ
Автомобілі
• Audi A-6 Allroad, 2003 р/в, в доброму
стані, 9000*. Тел.0-50-992-93-03.
• Audi-200, в отл. сост., 2900. Тел.0-67182-64-60.
• Chevrolet-Aveo, 07 г/в, дв. 1, газбензин, кондиц., эл. ст./под., норм.
сост., 3750, или обмен на кв-ру. Тел.099-241-88-80.
• Daewoo Lanos, 2006г/в, 8-кл.,
дв.1,5, один хозяин, гараж. хран.,
цв. т-зелёный, нов. резин, АКБ, ц/з,
сигнализ., тонир., 2Д-магнит., новые
расходники, газ-метан, 3800*. Тел.067-902-63-68.
• Ford Scorpio Sierra, расходомер воздуха для инжектора. Тел.0-97-812-97-43.
• Mitsubishi Pajero Wagon, 2008 р/в,
потребує ремонту роздатки, на ходу,
11000*. Тел.0-50-992-93-03.
• Opel Zafira, минивен, 2002 г/в.
Тел.067-156-85-29
• Renault минивен 2004г/в, в хор. сост.,
цв. красный, не бит, не крашен, оцинков. днище, дв. 1,9, новый аккумул.,
прицепное, 3950. Тел.0-98-584-68-84,
0-96-884-03-62.

2-кімнатні
квартири
• 2-комн. кв.= дом в черте города. 3/9
эт. кирп. дома, водоканал, комн. и с/у
разд., в хор. жилом сост., с ремонтом.
Тел. 067-77-334-77.

1-кімнатні
квартири
• 1 = 3 в 9-этажном доме. 2 эт., пер.
Гвардейский, нов. сантехника, м/пласт.
окна, балкон заст., встр. кухня, 2 эт.
Тел. 098-004-43-94
• М/с + допл., в центре, с ремонтом =
1-комн. кв. Тел.0-98-467-27-90, 0-96807-92-75.

Будинки
• Дом = 1-2-комн. кв. В доме газ.
отопл., хол./гор. вода, туалет, ванна,
душ, фрукт. деревья, 30 сот. приват.
Тел.0-98-958-73-31, 0-96-087-83-70.
• Дом = 2-комн. кв.; две 1-комн.кв.
Песчаное с., дом со всеми удобствами,
газ, вода, сарай, л/кухня, баня, 15 сот.
Тел.0-97-445-02-16.

• Дом = кв-ра в Кременчуге, возм. моя
допл. Белецковка, газ, удобства, 15
сот., в хор. сост., газиф. флигель, погреб, кирп. сарай. Тел.0-67-530-76-20
• Дом = кв-ру на Раковке. Крюков,
дом кирп., 75кв.м, р-н почты, по
ул.Кировоградской, газ, гор. вода,
гараж, л/кухня, газиф., 6 сот. приват.,
погреб. Тел.0-67-768-05-86.
• Дом = м/с, кв-ру, авто+ моя допл.,
вар-ты. Успенка с., дом г/б, со всеми
удобствами, срочно. Тел.0-97-270-2085, 0-50-156-22-82.
• Дом в Крюкове, ул.Кировоградская,
кирп., 55кв. м, газ, городская вода в
доме, нов.батареи, погреб, кирп. гараж,
7сот. = кв-ру, возм. моя доплата. Тел.067-530-76-20
• Дом в центре = 2-3-комн. кв. Тел.067-743-59-89
• Часть дома в Крюкове, р-н Лукаса,
62кв.м, 3 комн., кухня, газ, ванна, 2
сот., отд. вход+ м/с в Крюкове, 14кв.м,
приват.=1-2-комн.кв. Тел.0-96-15517-28.

МІЖМІСЬКИЙ
ОБМІН
• Власівка на Кременчук. 3-кімн. кв.=
кімн. в гуртожитку. Тел.0-67-307-55-59.

Авто-мото

Проектування, пошив, пайка, ремонт тентів. Металоконструкції,
супутня фурнітура. Нанесення логотипів, брендування.
Півпричеп, фура, авто, причеп.
Т. 096-081-08-81
• Subaru Forester, 2006 г/в, 118 тыс. км,
в хор. сост., все ТО по регламенту, полный привод, макс. комплектация, 8499.
Тел.0-67-600-73-98, 0-95-254-12-24.
• Toyota-Corolla 2011г/в, дв.1.3л бензин, cерый металлик, пробег 109тыс.
км, ц/з, подушка безопасн.(Airbag),
ABS, сигнализ.,замок на КПП, усил.
руля, эл.стеклопод., кондиц., подогрев
сидений, CD, MP3, тонир.стекла, не бит,
не крашен, 10400. Тел.050-551-48-53
• VW Passat B6 Turbo, 2009г/в, дв. 1,8,
137 тыс. км, чёрный седан, не окрашена, владелец. Тел.0-50-702-70-67, 0-97250-79-34.
• ВАЗ Калина, 06 г/в, 1,6 дв., инжектор,
после кап. рем., по тех. паспоту, в норм.
сост., 1500. Тел.0-63-517-71-87.
• ВАЗ Нива, 2003 г/в, га-бензин, в отл.
сост. Тел.0-95-787-68-74, 0-67-71718-27.
• ВАЗ-2101, или на з/ч. Тел.0-68-79475-22.
• ВАЗ-21011 в идеал. сост., налич. ГБО,
новая резина, 18600 грн.Тел.0-96-45691-67.
• ВАЗ-2107, 06 г/в, дв. 1,6, инжектор,
газ-бензин, цв.зелёный, ц/з, магнитола,
резина всесезон., пробег 81 тыс. км, не
бита, не крашена. Тел.0-97-650-30-08.
• ВАЗ-2107, инжектор, 1500 куб.см,
2008 г/в, 5-КПП, 53 тыс. км, сигнализ.,
страховка. Тел.0-68-966-45-30.

• ВАЗ-2115, 06г/в, дв. 1,5, инжектор,
5-КПП, ц/з, магнитола, титан. диски, цв.
чёрный метал., не крашен, не варен,
стеклопод., вар-ты обмена на авто дешевле. Тел.0-67-454-79-58.
• ГАЗ-21 Волга, 1966 р/в в робочому
стані. Тел.0-67-891-19-12.
• ГАЗ-24, Волга, 1985 г/в, з/ч, запасная
резина, в хор. раб. сост. Тел.0-96-77877-64.
• ГАЗель 02г/в, в э.ксплуат. с 03г., цв.
белый, 3-мест., борт-тент(3х2,1м), дв.
4063(V-2,3л), реал. пробег 14 тыс.км,
хран. под навесом, раб. сост., возм. на
з/ч, 9000. Тел.0-95-552-28-45.
• ЗиЛ самоскид, у робоч. стані, газбензин. Тел.0-67-683-26-80.
• ЗиЛ-130 самосвал (колхозник). Тел.050-276-07-35.
• Москвич-2141, зимняя резина, 1993
г/в, в раб. сост., любое переоформление. Тел.0-96-642-86-05.
• Москвич-412, 85 г/в, прицепное, страховка, в норм. сост. Тел.0-68-160-86-45,
0-63-646-71-39.
• РАФ, 85 г/в, газ-бензин, грузопассажир, треб. ремонта. Тел.0-67-734-51-19.
• Трактор Т-40 АМ в роб. стані, з докум.
Тел.0-67-683-26-80.
• Трактор Т-40, в роб. стані, з докум.,
плуг, ПЛН-2-35 + борони важкі, середні.
Тел.0-50-357-38-03.

Мотоцикли
• Мопед Honda Pax Club, в хор. сост.
Тел.0-98-456-46-54

Гаражі
Гаражі, теплиці, альтанки
металеві. Доставка, монтаж,
гарантія. www.metgar.in.ua
Т. 097-447-32-32,
050-998-22-24
• Бет., 1 Занасыпь, ул. Флотская,
кооп. Днепровский, напротив
Нибулона. Тел.0-67-930-77-92.
• В р-не мясокомбината, 3 эт. Тел.0-67198-50-97.
• Два участка рядом в гаражном кооп.
под гараж. Тел. 098-308-01-01
• Ж/б без места, срочно. Тел.067-21310-25
• Ж/б в кооп. Луговой, 6х4 м, 2-эт.,
оборудован, подвал, крыша перекрыта
еврорубероидом в 2018 году, или обмен +допл. на аналогичный в кооп. Киевский-1, Хорольский, р-н пер. Г.Бреста.
Тел.068-094-85-80
• Кирп. два гаража рядом, с докум., с.
Омельник, в центре села. Тел.0-97-09688-84.
• Кирп. с подвалом, ямой в кооп.
Киевский, высокие ворота, свет,
полки, ремонт, с докум. Тел.0-67795-93-03.
• Кирп., в центре, приватизир. Тел.0-67743-59-89
• Кирп., кооп. «Лада», р-н Керченская,
свет, яма. Тел. 067-887-18-66
• Кирп., кооп. Ветеран, в р-не табачной
фабрики. Тел.0-50-748-24-49.

Авто-мото
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• Гараж кирп., 2 эт., в центре, в кооп.
Ветеран, р-н табачной ф-ки, ремонт,
кладовка, смотр. яма, 3 подвала. Тел.067-804-65-25.
• Гараж мет. в кооп. Автолюбитель
КрАЗ, р-н овощебазы, по Московской,
свет, яма, на длит. срок, 700 грн/мес.
Тел.0-68-478-38-08.
• Гараж на крытой стояне, р-н Молодёжный, охрана. Тел.0-97-892-44-23,
0-66-220-16-69.

ПРОДАМ
• Мет. в кооп. Московский 3,5х5,5 м,
утепл., свет, погреб, стеллажи, бетон.
пол, 3150*. Тел.0-67-535-03-66.
• Металл на гараж 4мм, 4х1,2м. Тел.067-287-14-92.

КУПЛЮ
Автовикуп. Обмін. Пригон США, Грузія, Європа.
Т. 096-099-36-60 вайбер,
вацап, 099-246-01-60
Терміновий викуп
автомобілів в будь-якому
стані будь-яких марок.
Т. 097-965-34-80,
066-615-81-68

Викуп авто в
будь-якому стані
будь-яких марок.
Т. 096-53-50-316
• Audi, VW нерастам., возм. после ДТП,
в любом сост. Тел.0-67-781-93-01.
• Daewoo-Lanos, Sens в любом тех.
сост., возм. после ДТП. Тел.0-67-78193-01.
• Авто нерастам., треб. рем., после
ДТП. Тел.0-67-781-93-01.

• ВАЗ в любом сост. Тел.0-96-828-2870, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ в любом тех. сост., битый, гнилой, нерастаможен. или на з/ч. Тел.097-523-66-96.
• ВАЗ в любом тех. сост., или на з/ч.
Тел.0-67-456-91-34.
• ВАЗ треб. рем., возм. после ДТП.
Тел.0-96-828-28-70, 0-66-296-12-08.
• ВАЗ, ЗАЗ в любом сост., гнилой, треб.
рем. Тел.0-96-828-28-70, 0-66-29612-08.
• Гараж ж/б, метал., срочно. Тел.0-96494-11-59.
• Гараж или место, кроме Моложёного,
силикат. завода, Кахновки. Тел.0-98385-90-50.
• Мопед, скутер, мотоцикл. Тел.0-96383-31-52.
• Москвич 2125 - 2140. Тел.0-67-15290-69.
• Москвич 2140 - 412. Тел.0-67-15290-69.
• Таврию, Славуту, ВАЗ. Тел.0-96-38331-52.

ЗДАМ В ОРЕНДУ
• Гараж в кооп. Дормашевец, в р-не
горсада, на длит. срок. Тел.0-97-22176-11.
• Гараж ж/б, р-н Молодёжный, охрана,
яма, на длит. срок, 600 грн/мес., срочно. Тел.0-98-760-48-17.
• Гараж кирп. по Г.Бреста, р-н мясокомбината, на длит. срок. Тел.0-67-53277-10.
• Гараж кирп. р-н Молодёжный, 4,5х6м,
высота ворот 2,2м, на длит. срок.
Тел.0-50-308-81-92, 0-97-219-24-87.

Рубрика 3

ПОСЛУГИ
• Модернізація, перетяжка м’яких
меблів, автомобільних сидінь, повний
ремонт, усунення скрипу, хімчистка
м’яких меблів, салонів автомобілів,
лакування стільців, гігієнічно чистий
матеріал (вателин), гарантія, якість,
каталог робіт, стаж 20 років. www.
webgid.info/company/Peretyazkamebeli-Kremenchug. Тел. 0-67-535-2523, 0-50-305-72-41
• Перетяжка, модернізація м’яких
меблів, тканина, кож.зам. і шкіра,
материал-вателин, устран. скрипу,
бактерицидна обробка меблів,
фарбування і ремонт шкір.меблів,
каталог робіт, охайно, гарантія, якість.
www.my-mebel.io.ua Тел.0-50-308-8298, 0-98-970-30-30

Запчастини
• Audi-100C4, дв.2.6, 2,5TDI, на з/ч. Тел.
067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• BMW, дв.2,0, 2,4, на з/ч. Тел. 067-53077-07, 0-66-035-77-07
• Ford-Transit 92 г/в, 2,5D, на з/ч. Тел.
067-530-77-07, 0-66-035-77-07
• Mercedes-508D, 609D, военн. вариант,
дв.3,8, на з/ч. Тел.067-530-77-07, 0-66035-77-07
• VW-Transporter 2.4D на з/ч, VW-Golf-2,
1.6D, на з/ч. Тел. 067-530-77-07, 0-66035-77-07
• ГАЗ-3307, 53: редуктор заднего моста
на 37, 41 зубов.Тел.0-96-001-46-15.
• ГАЗ-3307, 53: рессоры передние, задние с кроншт. Тел.0-67-600-96-45.
• ЗиЛ-130, 131: КПП, б/у. Тел.0-96-00146-15.
• ЗиЛ-130: гипоидный мост в сборе,
отл. сост. Тел.0-67-600-96-45.
• ЗиЛ-130: двигатель на з/ч (головка,
блок, кожух). Тел.0-96-001-46-15.
• ЗиЛ-130: передние и задние рессоры
с подресс. Тел.0-67-600-96-45.
• МАЗ, з/ч в к-те: ступицы, колодки, барабан, рессивер. Тел.0-50-346-92-56.
• Москвич-2140 на з/ч: передня балка
в зборі з рульовими тягами регульов.,
прицепний пристрій, кардан. Тел.0-96820-58-07.
• Мотоблок «Нева», в к-те фреза, плуг,
грунтозахват, прицеп, двиг. Honda.
Тел.0-67-577-57-74.
• Мотоблок Садко-М-500, 4-такт.,
6,5л.с. бензин, 10000грн. Тел.0-68-26493-41.
• Прицеп для легкового авто КРЗ, 94
г/в. Тел.0-67-992-82-07.
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Запчастини Audi-100, С4, А44,
А80-В3, BMW 3-й, 5-й, 7-й серій,
VW Transporter, Golf, Passat,
35i, Jetta, LT 2855. Мастила із
Німеччини. Т. 067-530-77-07,
066-035-77-07 Автошубін Віктор
• Прицеп к легков. авто. Тел.0-97-47982-33.
• Сівалка СУПН-6 в гарному стані.
Тел.0-97-778-78-07.
• Тельфер до кранбалки 2т. Тел.0-97778-78-07.

Колеса,
покришки
• Резина летняя Toursport, 225х55,
R-14, 4шт., 5 мм ост., 2800. Тел.0-96486-47-43.

КУПЛЮ
• ВАЗ, Таврия, Москвич, битый, гнилой,
нерастаможен, в любом тех. сост. на
з/ч. Тел.097-523-66-96, 0-96-606-33-46
• ГАЗ-3307, 53 на з/ч (борт, будка, самосвал). Тел.0-67-600-96-45.
• З/ч на Москвич нов. и б/у, пр-ва
СССР. Тел.0-67-152-90-69.
• ЗиЛ-130, 131 на з/ч. Тел.0-67-60096-45.
• Зубок бороны МP-6, лапа КПС, шину
9.00-16, возм. б/у. Тел.0-97-242-87-10.
• Прицеп к легковому автомобилю, б/у
в любом сост., для себя. Тел.0-96-31458-51, 0-99-115-89-05.

Меблі, килими
ПРОДАМ

• Диван б/у после ремонта и перетяжки, новая ткань. Тел.098-970-30-30
• Диван б/у, в хор. сост., цв. терракотовый, под велюр, р-р 192х102. Тел.0-98054-68-30.
• Диван Баллада с 3-мя подушками, в
отл. сост., после перетяжки. Тел.098970-30-30
• Диван Малютка треб. ремонта. Тел.097-322-89-76.
• Диван с дерев. полкой, в отл. сост.,
после перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Диван с круглыми боками, после
перетяжки. Тел. 050-305-72-41
• Диван с полочкой, в отл. сост., цв
св.-зеленый. Тел.0-67-276-17-72, 0-95908-18-74.

Якісне виготовлення
меблів на замовлення. Ремонт виробів з МДФ, ДСП,
пластику. Виїзд дизайнера. Розстрочка 0%.
Т. 097-783-76-92
• Диван-книжка, с круглыми боками,
диван с полкой на пружинах. Тел. 067535-25-23
• Диван-малютка, после ремонта, новый, ткань, переклеен. Тел. 050-30882-98
• Ковёр нов., 2х3м, импорт.; ковёр, недорого. Тел.0-68-955-20-49.
• Ком-т мебели б/у: столы (письмен.,
стол-тумба), кровать детская (для новорожденных), кровать 2-спальн. Тел.067-863-90-13.
• Ком-т мебели д/дачи: шкаф 2-створч.

Виготовлення меблів на
замовлення: кухні, шафикупе, дитячі, ліжка. Встановленя безкоштовно.
Т. 068-694-43-39
с антрес.; шкафы кухон. тумба и навесной. Тел.0-97-322-89-76.
• Ком-т меблів для спальн.кімн. з
м’якою обивкою: дві тумбочки та ліжко
з матрасом 2,45х2,00м. Тел.0-95-44425-32, 0-97-708-70-79.
• Ком-т мягкой мебели: мягкий уголок
+ журн. стол, кожзам., цв. слонов. кости, перламутр., ид. сост., диван- угол L
1,96; 2,45. Тел.0-98-054-68-30.
• Ком-т садових меблів: стіл, лавка,
крісло, лавка-гойдалка. Тел. 097-40-44101, 097-11-90-307

16 Меблі, килими
• Комод, дл. 150см, цв. коричн., состоит из 4 ящиков и 2 тумб, ид. сост.,
1100грн. Тел.0-97-232-11-55.
• Кресло-кровать в хор. сост., после
перетяжки. Тел. 050-308-82-98
• Кресло-кровать, нов., на колесах,
возм. на никел. ножках. Тел. 098-97030-30
• Кровать дерев. 200х110 на высоком
матрасе. Тел.0-97-757-55-44.
• Ліжко дитяче дерев., з матрасом та
ком-том білизни, відм. стан. Тел.0-95444-25-32, 0-97-708-70-79.
• Сервант. Тел.0-97-757-55-44.
• Стіл-тумба кутова (під ТВ, акваріум),
80х80х73. Тел.0-95-444-25-32, 0-97708-70-79.

• Стол обеден. полирован. Тел.0-97757-55-44.
• Стол стекл., чёрный, с полками, под
ТВ, б/у, в отл. сост., 600. Тел.0-98-45156-95.
• Стол-книжка, полир., времён СССР,
расклад. на две половины, б/у в хор.
сост., стол журнал. полиров. времён
СССР разборной. Тел.0-67-742-83-95.
• Столик журнал. Тел.0-95-444-25-32,
0-97-708-70-79.
• Стул дерев., после ремонта. Тел. 050308-82-98
• Шифоньер 3-створчат., полирован.
Тел.0-97-757-55-44.

Рубрика 4

ПРОДАМ
Телевізори
• LG, в раб. сост. Тел.0-97-322-89-76.
• Panasonic, диаг. 55 см, в хор. сост.
Тел.0-68-546-99-04.
• Philips, видимая область кинескопа
355мм, небольшой, надёжный, в раб.
сост., возм. д/кухни или дачи, 500грн.
Тел.0-97-781-03-31.
• Samsung диаг. 31см, 51 см, с д/у, б/у,
в отл. раб. сост., под кабельное ТВвыход, 650 грн. Тел.0-68-478-38-08.
• Samsung, 54см, серый корпус, плоский экран, в хор. сост., 500 грн.,
Samsung, 54см, чёрный корпус, в хор.
раб. сост., д/у, 400 грн. Тел.0-67-26076-18.
• Sharp LC 32SH 7E, ж/к, диаг. 32 см,
б/у, в отл. сост., 2800 грн. Тел.0-98451-56-95.
• Катран, диаг. 50 см. Тел.0-96-82176-53.
• Орион, диаг. 72 см (29»), б/у, плоский
экран, в хор. сост., 1200 грн. Тел.0-68247-22-21, 0-68-497-42-12.

КУПЛЮ
• Магнитофон бобин., в любом сост.,
неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• ТВ любой, возм. в нерабоч. сост.,
разбитый экран, после грозы. Тел.0-67260-76-18.
• Телевизор б/у, ч/б, цветной врем.
СССР в дерев. оправе, в любом сост.,
неразукомпл. Тел.067-742-83-95

ПОСЛУГИ
Комп’ютери
• Встановлення Windows 10, 8.1, 7
XP та програмного забезпечення,
лікування вірусів, налаштування роутера, чищення, діагностика, ремонт
ПК, ноутбуків, недорого, виїзд додому.
Тел.0-95-833-78-08, 0-97-237-32-37.

КУПЛЮ
• Компьютер, ноутбук,, монитор, возм.
в нерабоч. сост. Тел.0-67-260-76-18.
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КУПЛЮ
• Кресло-кровать в любом сост. на колесиках. Тел. 067-535-25-23

Техніка для дому
Ремонт ноутбуків,
планшетів,
комп'ютерів, моніторів.
Т. 098-11-44-388,
050-05-44-388

• Ноутбук в любом сост., б/у, нов., или
на з/ч. Тел.0-98-114-43-88.
• Ноутбук, компьютер, монитор, в любом состоянии, возможно с поломкой,
недорого, возм. обмен нерабочей техники на рабочую + ваша доплата. Тел.067-554-18-00.
• Ноутбук, ПК, нов. или б/у, на з/ч,
комплектующие к ним. Тел.0-96-00660-06 Дмитрий

ПОСЛУГИ
Побутова
техніка
• Ремонт пральних, посудомийних,
сушильних машин, мікрохвильовок.
Виїзд на діагностику в день звертання, всі бренди, оригінальні запчастини,
професійний підхід, сервіс, гарантія.
Тел. 096-005-33-24
• Ремонт холодильників будь-якої
складності, від радянських до сучасних,
швидко і якісно. Ремонт на дому у замовника, діагностика, заміна реле, компресора, випарника, пайка алюмінію,
усунення витіку, оригінальні запчастини, виїзд у день замовлення, гарантія.
Тел. 0-96-019-72-93

ПРОДАМ
• Машина вязальная. Тел.0-67-86390-13.
• Машина посудомоечная Beko,
60х60х80, б/у. Тел.0-98-178-39-56.
• Простынь электрическая (обогревательная), пр-во Турция, нов. Тел.0-96279-26-75.

• СВЧ-печь (микроволновка) Samsung,
б/у, в отл. раб. сост., цв. чёрный/белый, сенсор./механич. управл.,1550 грн.
Тел.0-68-478-38-08.

Холодильники

Ремонт всіх видів
холодильників, пральних, посудомийних машин. Виїзд додому.
Т. 097-118-90-70
• Indesit б/у, 2500. Тел.0-67-280-29-73,
0-67-891-38-02.
• Nord 2-камер., выс. 1,80м, мороз.
кам. квадратная большая вверху,
работ. тихо, без постор. запахов, или
обмен на сломан., 2000грн. Тел.0-98677-66-15.
• Philips, б/у, в хор. раб. сост., срочно,
недорого. Тел.0-98-904-53-59.
• Snaige 2-камер., б/у, в раб. сост.,
2500грн. Тел.0-98-239-33-18, 0-67-85808-69.
• Snaige 2-камер., в хор. сост. Тел.0-96074-84-73.
• Stinol, в отл. раб. сост., работает тихо,
не ремонтировался, мороз. кам. на 3
ящика внизу, выс. 1,8м, или обмена на
сломан. быт. технику, вар-ты. Тел.0-98202-45-91.
• Whirpool. Тел.0-97-207-04-99.
• Атлант 1-камер., мороз.кам. внутри,
вверху, работ. тихо, не ремонтир., или
обмен на сломан. быт.технику, 2500грн.
Тел.0-98-677-66-15.
• Днепр, 1-камер., выс. 1,20м, в отл.
раб. сост., мороз./кам. вверху, 1350грн.
Тел.0-68-478-38-08.
• Днепр-2МС, в отл. сост. Тел.0-96-18383-18.
• Днепр-Донбасс-2, в хор. раб. сост.,
не гнилой, без посторон.запахов, или
обмен на сломан. быт. технику. Тел.098-202-45-91.
• Донбасс 2-камер., в хор. раб. сост.,
мороз.кам. вверху, вместит., без запахов, или обмен на сломан. технику.
Тел.0-98-677-66-15.
• Донбасс-316Е, в хор. раб. сост. Тел.096-827-18-69.
• Камера мороз. Бирюза 5-камер., в
отл. сост. Тел.0-67-724-12-68.
• Минск-11 МЗХ, б/у, в хор. сост., недорого. Тел.0-97-339-06-31.

• Минск-Атлант, в хор. раб. сост. Тел.067-929-03-87.

Пральні машини
• Candy б/у, 1000. Тел.0-67-280-29-73,
0-67-891-38-02.
• Аурика полуавтомат, с центриф., совет. поколения, бак мет. нерж., б/у, в
отл. раб. сост., 1500грн. Тел.0-68-47838-08.
• Малютка, б/у, на 2кг. сухого веса, бак
пласт., отл. раб. сост., 750грн. Тел.0-68478-38-08.
• Рига-17, б/у, круглый бак, нерж., в
раб. хор. сост., 700грн. Тел.0-96-90817-41, 0-50-852-26-78.
• Рига-3 (бочка), б/у, метал., круглая,
бак нерж., в хор. раб. сост., 950. Тел.068-478-38-08.

Пилососи
• Ракета, совет. поколения, б/у, в хор.
раб. сост., с выходом на побелку, пылесборн. стационар., 550грн. Тел.0-68478-38-08.

Швейні машини
• Мальва, с электр.приводом, есть к
ней тумба, настроена, в хор. раб. сост.,
1150грн. Тел.0-68-478-38-08.

Газове та
твердопаливне
обладнання
• Газ.плита Электа 3-конф., б/у, в отл.
сост. Тел.0-67-357-97-11.
• Газ.плита, 2шт., 2-конф., 4-конф., б/у,
цв. белый/коричн., духовка рабочая, в
хор. раб. сост., 950грн. Тел.0-68-47838-08.
• Котёл воздушн. отопления на дровах,
мощн. от 50 до 150кВт. Тел.0-66-60087-84, 0-68-045-07-64.
• Таганок с газов. баллоном, в отл.
сост., 500грн. Тел.0-97-115-77-94.

КУПЛЮ
• Машину стир., б/у, сов. пр-ва, любую,
в любом сост., неразукомпл. Тел.067742-83-95
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• Утюг, вентилятор, пылесос и т.д. и
т.п. Тел.067-742-83-95
• Холодильник б/у, нераб., в любом
сост. Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильник любых заводов изготовит., в любом сост., нов. или б/у. Тел.098-677-66-15.
• Холодильник любых заводов изготовителей, в любом сост. Тел.0-98202-45-91.
• Холодильник, б/у, сов. пр-ва, любой,
в любом сост., битый, в нераб. сост.
Тел.067-742-83-95

Рубрика 5

ПОСЛУГИ
Електроприлади
• Сдам в аренду бетономешалку, 165л,
на колёсах, р-н Московской (овощной
базы), самовывоз. Тел.0-68-478-38-08.

ПРОДАМ
• Оборудование по произ-ву литой
тротуар. плитки, не демонтир. для показа, Кременсуг, 10000грн. Тел.0-96079-92-40.
• Установка по изготовл. пенобетона в
комплекте. Тел.0-68-955-25-53.

КУПЛЮ
• Бензопилу, кроме произв. СССР,
бензокосу, другой бензоинструмент на
з/ч, недорого. Тел.0-50-530-98-87, 0-98482-50-18.
• Дрель электрич. прибалтийскую.
Тел.0-67-804-29-21.
• Круги на болгарку, электроды. Тел.067-853-76-17.
• Станок свердлильний невеликого
розміру 220/380В, терміново. Тел.0-98696-47-84.
• Станок токарний, невеликий. Тел.098-696-47-84.

ПОСЛУГИ
Будівельні
матеріали
• Аренда тромбовки для грунта (плита,
нога), 15 грн/кв.м. Тел.0-67-742-73-00.
• Сдам в аренду вышки туры. Тел.0-98989-10-34.
• Сдам в аренду леса строительные.
Тел. 096-523-53-31
• Сдам в аренду леса-вышку 10 м, на
колёсах, 100 грн/сутки. Тел.0-67-74273-00
• Строймусор, вывоз ЗиЛ. Тел.0-67730-16-96.

ПРОДАМ
• OSB 10мм, 15мм. Тел.0-67-535-30-15,
0-96-038-33-83.
• Арматура стальн. рифлён. 10мм,
12мм; стальн. гладкая, 8мм, 14мм.
Тел.0-63-157-15-58.

Електроприлади,
будівництво

• Бетон М-200, М-400 миксером объем
6 куб.м, 12 куб.м. Тел.097-1-802-820
• Бетон раствор, самосвал ЗИЛ. Тел.067-730-16-96.
• Бетон, розчин. Тел.0-68-153-01-71
• Бетон-раствор, доставка миксером.
Тел.066-619-67-16, 098-962-51-58
• Блок газобетонный (газоблок)
200х300х600, 100х200х600. Тел.0-67742-73-00
• Блок гранотсевн.-бетон.,
перестеноч.,19х19х39, 12х19х39. Тел.067-110-44-74, 0-50-661-06-76.
• Блок гранотсевный стеновой
20х20х40, перестеночный 12х20х40.
Тел.097-1-802-820
• Блок гранотсевный стеновой
20х20х40. Тел.0-68-333-68-75.
• Блок гранотсевный, шлакоблок
20х20х40, сертифиц. Тел.0-68-15301-71
• Бордюр дорожный сухопрессованный, тротуарный, сертифиц.,
100х30х15, 300х30х15 Тел.0-68-15301-71
• Бордюр тротуар. 100х18х8м, 50х18х8.
Тел.0-68-153-01-71
• Брус 50х100, 50х50, L 4,5м., 6м. Тел.
097-40-44-101, 097-11-90-307
• Брус 50х100х4,5, 50х150х6. Тел.0-67535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Брус 50х150, 100х100, L 4,5м., 6м.
Тел. 097-40-44-101, 097-11-90-307
• Брус 50х50, 50х100, камерної сушки.
Тел. 097-40-44-101, 097-11-90-307
• Брус строит. 100х100х6, 100х150х6.
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Бут калибров. Тел.0-67-730-16-96.
• Бут от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 0-66517-05-14.
• Ворота гараж. 2,50х2,50, 3х3, двойная
рамка, недорого. Тел.0-67-491-17-09.
• Ворота дворовые с калиткой
1,85х3,50, 0,95х1,85, в к-те столбы, замок, недорого. Тел.0-67-491-17-09.
• Газоблок 200х300х600, 100х300х600.
Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Гранотсев 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранотсев смесь. Тел.0-67-730-16-96.
• Гранотсев, грансмесь, щебень, от 10т.
Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Гранотсев, щебень. Тел.0-97-23213-33.
• Доска 25х100х6, 25х150х4,5. Тел.067-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Дошка ясеня камерної сушки 1, вищий сорт 50мм, 30мм. Тел. 097-40-44101, 097-11-90-307
• Забор бетонный 2,2х4 м, ж/б П6В со
стаканом. Тел.0-68-153-01-71
• Забор ж/б, наборной, секц. 2х0,5м, в
к-те столбы. Тел.0-96-563-73-86.

• Забор залізобетонний сірий. Тел. 09740-44-101, 097-11-90-307
• Забор мет. из уголка и выштамповки 1,50х2,50, в к-те столбы, недорого.
Тел.0-67-491-17-09.
• Земля, чернозём, от 10т. Тел.0-67902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Керамзит в мешках, новый. Тел.0971-802-820
• Кирпич белый (Светловодск, Кременчуг); красный (Кагамлык), от 3 пачек.
Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Кирпич белый, б/у, пачками. Тел.0-97232-13-33.
• Кирпич белый, красный, нов. и б/у.
Тел.0-96-383-31-52.
• Кирпич белый, красный. Тел.0-67535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Кирпич белый, Харьков, полуторный,
5,5 грн/шт. Тел.067-742-73-00
• Кирпич красный (9 отверстий) Кропивницкий, 3,8 грн/шт., упаковка 480
шт. Тел.0-67-742-73-00
• Кирпич новый, б/у, белый, красный.
Тел.097-1-802-820
• Кирпич огнеупорный + клей огнеупорный. Тел.0-67-742-73-00
• Кільця залізобетонні, д.1м., 1,7 м.
Тел. 097-40-44-101, 097-11-90-307
• Кольцо ж/б диам. 0,7 м, 1 м, крышка,
дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,15х0,9м; 2х0,9м,
в к-те крышка с люком, днище. Тел.068-333-68-75.
• Кольцо ж/б диам. 1,4х0,9м; 2,2х0,9м,
в к-те крышка с люком, днище. Тел.096-563-73-86.
• Кольцо ж/б диам. 1,5 м, 2 м, крышка,
дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,7х0,9м; 2,3х0,9м,
в к-те крышка с люком, днище. Тел.068-333-68-75.
• Кольцо ж/б диам. 1х0,9м; 1,7х0,9м, в
к-те крышка с люком, днище. Тел.0-96563-73-86.
• Кругляк стальн. 12мм, 26м, нов., недорого. Тел.0-63-157-15-58.
• Металлочерепица (Pruszynski)
1180х4000. Тел. 097-934-05-54, 050636-69-19
• Минвата. Тел.0-67-535-30-15, 0-96038-33-83.
• Опора ЛЭП ж/б, дл. 11 м, б/у. Тел.068-153-01-71
• Отдам даром бетон. плиты БМЗ, самовывоз. Тел.0-67-195-16-79.
• Пенопласт 50мм, 100мм. Тел.0-67535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Пенопласт для утепления, толщ. 5 см
— 28 грн./кв.м, 10 см — 56 грн./кв.м,
Тел. 096-523-53-31
• Пенопласт М-25 50мм, 100мм. Тел.097-264-31-29.

Бетон і залізобетон від
виробника. Доставка.
Ціни договірні.
zzbv4.com
Т. 067-532-80-60

Брус, дошка,
рейка, вагонка.
Доставка.
Т. 097-214-28-86
Металопластикові та
алюмінієві вікна та двері
Steko, ролети, ворота, фасади, розсувні системи.
Т. 050-63-66-919,
097-93-40-554
Продам товарний бетон
з доставкою міксером
V=4 куб.м. Можливий
рохрахунок готівковий/
безготівковий.
Т. Київстар 099-346-12-25

Металопрокат: арматура,
кут, труба, лист, газоблок; шифер. Хороша ціна.
Порізка, доставка.
Т. 067-601-67-60,
096-638-04-94
• Пенопластовые шарики 1 куб.м,
450грн/куб.м. Тел.0-96-523-53-31.
• Перегной коровий, грибной, чернозём, от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 0-66517-05-14.
• Перегной коровий, грибной. Тел.
0-68-040-37-99.
• Перегной сыпучий, 6-7 лет, 7куб.м.
Тел.0-67-730-16-96.
• Перемычка ж/б 1-ПБ, 3-ПБ Тел.066619-67-16, 0-98-962-51-58
• Песок 4куб.м, горный, речной намывной. Тел.0-96-079-54-50, 0-66-50422-54.
• Песок 6т. Тел.0-67-730-16-96.
• Песок в мешках, 25кг, 50кг. Тел.0-67535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Песок в мешке, недорого. Тел.050661-06-76, 067-110-44-74
• Песок горный, речной мытый; глина,
от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 0-66-51705-14.
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• Песок речной мытый, недорого.
Тел.0-67-181-14-75.
• Песок речной мытый, недорого.
Тел.0-98-600-32-59.
• Песок речной мытый. Тел.0-67-25164-20.
• Песок сухой, просеянный, для пескоструя. Тел.0-68-153-01-71
• Песок. Тел.0-97-232-13-33.
• ПК 7,2х1,2м, 6,0х1,2м. Тел.066-61967-16, 0-98-962-51-58
• Плитка вибропрессов. «старый город», «кирпичик», «венеция». Тел.0-96563-73-86.
• Плитка тротуарна 45 мм, 60 мм, «старе місто», «кирпичик». Тел.097-40-44101, 097-11-90-307
• Плитка тротуарная вибролитая
30х30см, «кирпичик», «тучка», бордюр,
жёлоб, цв. серый, красный. Тел.0-68723-70-68.
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпичик», «старый город», толщ. 4 см,
сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпичик», «старый город», толщ. 6 см,
сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная, 30х30, 50х50,
бордюр. Тел.0-67-110-44-74, 0-50-66106-76.
• Поддон. Тел.0-67-535-30-15, 0-96038-33-83.
• Поликарбонат, гарантия 15 лет, пр-во
Карбо Глас. Тел. 050-551-48-53, 097399-04-91
• Полушпала ж/б для подкрановых путей. Тел.0-68-153-01-71
• Пояс оцинкованный на забор, толщина 0,7мм, дл. 3м, цена 85 грн/шт. Тел.
097-934-05-54, 050-636-69-19
• Проволока стальн. арматур., катаная,
3-6,5 мм. Тел.0-63-157-15-58.
• Профнастил (Pruszynski) Т-10; Т-40.
Тел. 097-934-05-54, 050-636-69-19
• Секция (забор) из уголка и выштамповки («капелька») 1,5х3м, 1,5х2,5м,
нов., 350грн/шт. Тел.0-50-300-40-32,
0-97-327-30-85.
• Стеклоблок 19х19см, 70шт, 10грн/шт.
Тел.0-67-880-76-43.
• Уголок стальн., 30мм, 50мм, нов. и
б/у, недорого. Тел.0-63-157-15-58.
• Утеплитель Isover, Rockwool
(Rockmin). Тел. 097-934-05-54, 050636-69-19

• Утеплитель Технониколь 100, 50. Тел.
097-934-05-54, 050-636-69-19
• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-01-71.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №3, №4. Тел.066-619-67-16,
0-98-962-51-58
• ФБС №5, №6 Тел.066-619-67-16, 0-98962-51-58
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71
• Цемент М-400 - Каменец-Подольский,
Кр.Рог, М-500 - Здолбунов, в мешке 25
кг, недорого. Тел.050-661-06-76, 067110-44-74
• Цемент М-400, М-500, в мешках 25
кг. Тел.0-67-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Цемент М400. Тел.0-68-153-01-71
• Шифер 8-волн. Тел.0-67-535-30-15,
0-96-038-33-83.
• Шифер 8-волн., б/у, недорого. Тел.097-572-63-53.
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• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 20/40, 5/20; гранотсев. Тел.067-730-16-96.
• Щебень 5/20, 20/40; гранотсев, от 10т.
Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебень в мешках 25кг, 50кг. Тел.067-535-30-15, 0-96-038-33-83.
• Щебень в мешке, недорого. Тел.0-67110-44-74, 0-50-661-06-76.
• Щебень, гранотсев, недорого. Тел.067-181-14-75.
• Щебень, гранотсев, недорого. Тел.098-600-32-59.
• Щебень, гранотсев. Тел.097-1-802820
• Щебень. Тел.0-67-251-64-20.

Вікна, двері, рами
• Вікна (рама з коробкою), дерево, сосна, нов., під склопакет, 1100х1300,
4шт. Тел.0-95-444-25-32, 0-97-70870-79.
• Дверь вход., б/у, 800х2000х40мм, в
хор. сост., 1800грн. Тел.0-97-218-86-75.

КУПЛЮ
• Вагонку, сосна, недорого. Тел.0-67532-70-11.
• Кругляк на 16, гайка М-16, М-20.
Тел.0-67-853-76-17.
• Крышу ж/б гаража, остатки гаража.
Тел.0-96-494-11-59.
• Проволоку сварочную СВ 08 Г2С,
омеднён. и чёрную, диам 1,2-1,6мм, в
хор. сост. Тел. 0-96-525-40-15, 0-50605-80-61.
• Респиратор Микрон, Лепесток, Росток серии ЗМ. Тел.0-50-605-80-61,
0-96-525-40-15.
• Рукавицы рабочие с брезентовыми
наладонниками и полностью брезентовые; перчатки. Тел.0-50-605-80-61,
0-96-525-40-15.
• Трубу профил., круглую, арматуру,
лист мет., возм. б/у, недорого. Тел.0-68478-38-00.
• Трубу: круглую, профильную; лист
метал., возм. б/у. Тел.0-97-242-87-10.
• Электроды АНО, МР, УОНИ, ЦЛ,
ОЗЛ6, диам. 3-4мм, в хор. сост. Тел.050-605-80-61, 0-96-525-40-15.
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Рубрика 6

ПРОДАМ
• Кега пивная «Оболонь» б/у, или обмен на бочки 200 л под мёд. Тел.0-68094-85-80.
• Киоск мет., р-н ост. С.Армии (Казацкая) 2х3м, б/у, самовывоз, недорого.
Тел.0-98-725-52-75.
• Киоск, Комсомольск, в хор. месте,
рядом парк, больница, почта, дворец
культуры, водопров., канализ., срочно.
Тел.0-97-301-50-25.
• Контейнер двойной на Новоивановском рынке, с местом в промтоварном
ряду, 10000 грн. Тел.0-98-113-74-27.

• Отдам в хор. руки собак среднеазиат.
овчарки на охрану, наличие взрослых и
подрощ. Тел.0-50-930-23-29 Игорь

ПРОДАМ
• Бджолопакети українська степова на
5 рамок 230. Весна, кінець квітня - початок травня. Тел.0-96-820-58-07.
• Бджолосім’ї та бджолопакети. Тел.095-667-77-36.
• Бджолосім’ї. Тел.0-67-155-41-13,
0-97-403-99-32.

• Ларёк, ширина 4 м, длина 3
м.Тел.0-98-045-79-63.
• Павильон на рынке Крюковчанка 5
кв.м, под общепит, или другой вид деятельности. Тел.0-97-769-20-84.
• Павильон на центральном рынке 9
кв.м, проходной ряд. Тел.0-97-08705-60.

Продаж нових холодильних вітрин.
Т. 067-532-72-48,
096-00-64-601

Тварини

• Бройлер КООБ-500, испанка, ред-бро,
гриз-бар, мулард, башкирка, чери-велли. Тел.0-96-817-35-37, 0-50-308-60-35.
• Домик пасечника на колёсах к прицепному машины и улья. Тел.0-98-30069-28.
• Коза молодая с козлятами, с.Мосты.
Тел.0-67-599-21-14.
• Корова чёрно-рябой масти, после пятого отёла, тельность 8 мес., с. Павловка. Тел.0-68-249-03-11, 0-96-163-09-41.
• Кролики порода бельгійський велетень та каліфорнійський, самці на паров., самки поросні, кроленята, якість,
породу гарантую. Тел.0-98-357-27-55.
• Нутрии. Тел.0-96-287-14-00.

Рубрика 8

• Поросята мясной породы, прокол.
железом, витамином, кабанчики стерилиз., 1700 грн. Тел.097-993-96-44,
0-50-563-60-52.
• Пчелосемьи + уля-лежаки (отдельно),
б/у. Тел.0-96-230-88-05, 0-95-520-1491.
• Пчелосемьи и отводки, ухож., м-ки
2019 г., возм. с ульями (лежаками).
Тел.0-68-769-78-79.
• Пчелосемьи порода карника. Тел.067-866-45-12.
• Пчелосемьи, воск, мёд. Тел.0-67-60721-05.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-01-71
• Стадо кіз різних порід 2000 - 3000

• Куртка кож., Турция, р.48, б/у, отл.
сост., короткая, на молнии, 2800. Тел.096-486-47-43.

• Бика, корову, телицю. Тел.0-67-73385-78, 0-50-327-64-90.
• Быка, корову. Тел.0-66-805-55-66.

• Ружьё охотн. ТОЗ-63, 1964 г/в, 16
кал., 720мм, 70мм, в отл. сост. Тел.067-846-86-53, 0-95-519-89-09.

Книжки

куртки, плащі

• Сапоги осенние, кож. с замшей, цв.
чёрный, р.37, высокие, тонкий каблук
11см., б/у мало, в хор. сост., 500грн.
Тел.0-96-778-76-42.

КУПЛЮ

Хто хоче знайти свою другу половинку - звертайтеся. Ми будемо раді Вам
допомогти. Дзвонити з
9-18.00. Т. 096-83-82-682

Одяг, взуття

Взуття

грн., козенята: ламанча, чешка, зааненка, від 500 - 1000 грн., с. Чикалівка.
Тел.0-96-993-10-06, 0-66-426-71-61.
• Цыплята мясо яичной породы брама,
ливенские, утята шипуны. Тел.0-98496-63-07.
• Щенки среднеазиат. овчарки, род.
16.01.2020 г., привиты по возрасту.
Тел.0-68-655-98-99 Игорь

Різне

ПРОДАМ

• Куртка муж., короткая, кож.,
цв.чёрный, р.50-52, нов., пр-во Турция,
под резинку, 4000грн; куртка муж., под
резинку, короткая, цв.коричн., кож.,
р.50, б/у, ид.сост., 700грн. Тел.0-96282-68-35.
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Рубрика 7

РІЗНЕ

Різне

ПРОДАМ
Відпочинок,
спорт
• Винтовка, пистолет пневмат., нов.
и б/у в отл. сост., недорого. Тел.0-67894-66-10.
• Лодка Крым. Тел.0-68-924-07-09.
• Лодка надувн. резинов. нов., в к-те,
упаковка. Тел. 096-213-70-72, 099-18612-81

• Лодка ПВХ, б/у, дл. 2,7м, диам. борта
36см, съем. транец, недорого. Тел.0-67871-30-90.
• Мотор лод. Вихрь-30. Тел.0-68-924-07-09.
• Мотор лодоч. Mercury-50, б/у. Тел.097-121-72-24, 0-50-308-21-86.
• Мотор лодоч. Nissan Marine 3,5с.
Тел.0-67-738-78-49.
• Револьвер травмат. под патрон
Флобер, 4мм, стандарт. и усилен., разрешения не требует, докум., упаковка,
гарантия, недорого. Тел.0-67-894-66-10.
• Ружьё ИЖ-17, 16 калибр, одноствол.,
с разрешен. Тел.0-67-532-08-52, 0-50146-33-21.

• Книги нов.: Чейз «Туз в рукаве», Честертон «Все тайны отца Брауна», Фицджеральд «Великий Гэтсби», Гофман
«Эликсир дьявола», фантастика. Тел.097-232-11-55.
• Книги: по плетению, по ласкутному
шитью, производство тортов и пирожных. Тел.0-97-479-82-33.

20 Різне
Велосипеди

Продам
велосипеди б/у
з Німеччини.
Т. 067-280-20-96
• Велосипед б/у из Швеции в отл. сост.,
электро-велосипед. Тел. 097-167-82-62
• Велосипед спортивный, б/у, в раб.
сост. Тел.0-96-675-08-02.

КУПЛЮ
• Велосипед с дамск. рамой, б/у, на
ходу, в хор. сост., до 1500грн.; велосипед подрост. для ребёнка 10-12лет, б/у,
в хор. сост. Тел.0-68-067-80-17.
• Винтовку, пистолет пневмат. под Флобер, стартовый, в любом сост., недорого. Тел. 067-932-89-11

ПРОДАМ
Продукти
харчування
• Буряк кормовий. Тел.0-68-769-94-44.
• Картофель беллароза, гренада. Тел.097-180-28-20.
• Крупа соевая, семечка кормовая.
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза зерно, крупа. Тел.0-67-53077-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдированная. Тел.0-68153-01-71
• Сок берёзовый, свежий, возм. подвезти. Тел.0-97-339-06-31.
• Сок домашний: томатный, виноградный, яблочный, в 3 л банках. Тел.0-67777-12-07.

КУПЛЮ
• Грецкий орех. Тел.0-98-041-22-56.
• Кукурузу, пшеницу, отходы. Тел.0-68094-96-24, 0-50-546-60-60.
• Кукурузу, пшеницу, разные отходы,
вар-ты, от 50кг, самовывоз. Тел.0-98264-47-01, 0-50-193-15-81.
• Орех, возм. самовывоз. Тел.0-68-92181-43, 0-63-676-04-44.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы.
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Сою, половинки сои, отходы сои,
семечки, в любом сост., от 50кг, возм.
самовывоз. Тел.0-98-264-47-01, 0-50193-15-81.
• Сою, семечку. Тел.0-68-094-96-24,
0-50-546-60-60.

РІЗНЕ
• 03.03.2020 р. о 10-й годині за
адресою м. Кременчук, вул. Ватутіна,
22 будуть проводитись роботи
щодо встановлення меж земельної
ділянки. Прохання щодо суміжних
користувачів бути присутніми за
адресою.
• Догляну людину хвору, або похилого
віку у мене вдома, на договірних умовах. Тел.0-95-725-57-53.
• Окажу помощь пожилому человеку
за право унаследования жилья. Тел.067-883-69-90
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• Предоставлю гор. прописку гражданам Украины и зарубежья, возможно
бессрочно. Тел.0-97-882-00-50, 0-99433-10-88.
• Предоставлю городскую прописку на
короткий срок в Автозаводском р-не.
Тел.0-97-333-26-33.
• Пропишу одного человека в свою
квартиру в г.Кременчуге 3900 грн/год.
Тел.0-96-885-96-39.
• Семья окажет помощь и уход за
право наследования жилья. Тел.0-97270-20-85, 0-50-156-22-82.

ПРОДАМ
• Бидон алюмин. с крышкой и ручкой,
10л, б/у мало, в отл. сост. Тел.0-96-90817-41, 0-50-852-26-78.
• Бидон молочный 40л. Тел.0-97-47982-33.
• Бочка мет. 200л, нов. Тел.0-97-32289-76.
• Бочка металева, 25 куб.м. для ПММ.
Тел. 097-40-44-101, 097-11-90-307
• Брикеты топливн. для котлов, печей,
груб, в мешках по 30кг. Тел.0-96-56879-52, 0-99-246-48-18.
• Вулики-лежаки та рамки, нов. Тел.066-928-77-19.
• Гній в Білецьківці, самовивіз, недорого. Тел.0-95-881-29-50.
• Дорожка тканная, пр-во Молдавия,
150грн. Тел.0-67-880-76-43.
• Дрова акація, дуб, сосна, рубані, чурка, метрові. Тел.0-97-616-32-66.
• Дрова рублен., недорого. Тел.0-97994-45-04.
• Дрова твердых, мягких пород пилен.,
колот., дл.30cм, 1м. Тел.097-1-802-820
• Дрова твёрдых и мягких пород. Тел.097-522-13-86.
• Дрова твёрдых пород, пилен. 3040см. Тел.0-67-944-63-64.
• Дрова твёрдых пород, пиленые 3040 см, дёшево. Тел. 098-221-11-53
• Дрова твёрдых пород, сухие. Тел.096-330-29-03, 0-66-471-04-80.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-67-94463-64.
• Дрова твёрдых пород. Тел.0-98-77183-53.
• Дрова тополь, верба, пилен., 5 куб.м,
2300грн. Тел.0-98-482-50-18, 0-50-53098-87.
• Дрова, дуб, ясень, акация. Тел.0-98054-44-62.
• Дрова, отходы произ-ва, сухие, сосна, 400грн/1куб.м. Тел.0-67-972-15-20,
0-98-832-19-35.
• Дрова: ясень, клён, дуб, берёза, сосна, недорого. Тел.0-97-760-24-45,
0-96-459-74-61.
• Земля на подсыпку, чернозем. Тел.097-180-28-20.
• Земля, чернозём. Тел.0-97-232-13-33.
• К-т инструментов для мягкой (рулон.)
кровли: пропан. баллоны 6шт., горелки,
шланги, топоры, разборной блок, возм.
по отдельн. Тел.0-67-154-73-32, 0-95777-54-79.
• Камень пианит полудрагоцен., розовый, редкий, 10000. Тел.0-97-53853-40.
• Картины маслом, недорого. Тел.0-98440-42-74.
• Коляска инвалид. Тел.74-17-71, 0-67696-20-36.
• Кресло-туалет регулируемое для
людей с ограничен. возможностями,
б/у мало, в отл. сост., 600грн. Тел.0-97781-03-31.
• Отходы кондитерского произ-ва: печенье, круассаны. Тел.0-98-284-57-61.

• Памятник Габбро бетон., мраморн.
крошка, плитка тротуар. 30х30. Тел.096-174-04-15.
• Пеньки ореха на дрова, 5куб.м, срочно, недорого. Тел.0-97-499-30-36.
• Перегній у мішках. Тел.0-97-37102-92.
• Перегной грибной в мешках, 35 грн/
мешок. Тел.0-67-115-45-92.
• Перегной грибной в мешках, 35 грн/
мешок. Тел.0-96-562-23-34.
• Перегной грибной, куриный, элитный,
в мешках, машиной. Тел.0-97-180-2820.
• Перегной коровий, грибной, в мешках. Тел.0-97-449-87-22, 0-95-798-4846.
• Перегной коровий, грибной, чернозём, от 10т. Тел.0-67-902-17-55, 0-66517-05-14.
• Перегной коровий, грибной. Тел.0-68040-37-99.
• Перегной коровий. Тел.0-97-23213-33.
• Поддон деревян., 1,20х2м,
1,20х2,40м. Тел. 050-551-48-53
• Простынь электрическая (обогревательная), пр-во Турция, нов. Тел.0-96279-26-75.
• Пчелы с ульями и без, 20 рамок х230
на выбор до 10шт., Чечелево. Тел.0-96359-05-25.
• Пчёлопавильон на 12 многокорпусных ульев, будка для откачки и отдыха,
25000, Чечелево. Тел.0-96-359-05-25.
• Саженцы винограда современ. селекции: «Коронный», «Дубовский
розовый», «Олимп» и др. Тел.0-96-54693-77.
• Сіно різнотрав’я в тюках. Тел.0-68153-01-71
• Сіно, недорого, м. Кременчук. Тел.067-953-69-48, 0-98-562-43-89.
• Сіно, солома, в тюках, недорого.
Тел.0-67-606-17-97.
• Сіно, солома, тюковане, недорого.
Тел.0-97-637-15-17.
• Стул туалетный, нов. Тел.0-97-20704-99.
• Ткань гобелен, пр-во Китай, 5м.
Тел.0-67-880-76-43.
• Ткань сирийская с люрексом, красная
и голубая, 2 отреза по 2м. Тел.0-67880-76-43.
• Ходунки взрослые, б/у, 600. Тел.0-68094-65-35.
• Цветы комнатные: каланхое, алое, золотой ус, кактусы, калачики, недорого.
Тел.0-98-440-42-74.
• Чемодан нов. и б/у. Тел.0-67-86390-13.

КУПЛЮ
• Антиквариат (альбом с марками,
бинокль, фотоаппарт, ордена,
медали, монеты, юбил. монеты СССР
и Украины), дорого, для коллекции.
Тел.0-67-941-38-74.

• Антиквариат (альбом с марками,
оредн, медаль, фототехнику, монеты,
часы, статуэтку), дорого. Тел.0-96-19430-02.
• Антиквариат, предметы старины времён СССР. Тел.0-98-826-81-51.
• Антиквариат: бинокль, монеты, награды, фотоаппарат, часы, статуэтки,
игрушки, кортик, скл. ножи, янт.бусы,
предметы старины времён СССР, дорого, для коллекции. Тел.0-96-244-12-72,
0-95-778-09-94.
• Антиквариат: часы, статуэтки, стол.
приборы, награды, монеты, фотоаппараты, бинокли, янтарные изделия,
воен. вещи, кортик, предметы старины
времён СССР, дорого, для коллекции.
Тел.0-96-577-57-54, 0-95-778-09-94.
• Бак пластик. еврокуб, недорого.
Тел.0-97-339-06-31.
• Бой стекла, дорого, от 1т, возм. самовывоз. Тел.0-96-462-28-70.
• Брухт чорних та кольорових металів,
дорого. Тел.0-96-056-82-02.
• Будильники времён СССР, в любом
сост. Тел.0-67-742-83-95.
• Бутылку пивную, водочную, б/у, от
500шт., возм. самовывоз. Тел.0-96462-28-70.
• Віса механічні напольні- 200кг. Тел.096-820-58-07.
• Духи СССР, игрушки СССР (в т.ч.
ёлочные). Тел.0-98-826-81-51.
• Знаки наградные, посуда серебряная.
Тел.0-98-826-81-51.
• Изделия из янтаря, статуэтки из фарфора, металла. Тел.0-98-826-81-51.
• Индейцев резиновых, про-во ГДР,
железную дорогу, про-во ГДР. Тел.0-98996-81-20.
• Олово-припой, свинец, сплавы.
Тел.0-98-385-90-50.
• Орехи, перья, часы ручные. Тел.0-68693-53-21, 0-68-718-97-94.
• Посуду метал.: кастрюли, казанки,
сковородки, лопатки, шумовки, и т.д. и
т.п., современ. и времён СССР. Тел.067-742-83-95.
• Респираторы «Микрон», ЗМ 9322,
9332, Uvex 2310, 2220, дорого. Тел.097-430-43-95.
• Рукавицы х/б, брезентовые рабочие
костюмы. Тел.0-97-430-43-95.
• Скороварку алюмин., возм. без крышки. Тел.0-67-804-29-21.
• Спиртометр стеклян., до 70 гард., прва СССР. Тел.0-97-812-97-43.
• Фотоаппараты (объективы), часы
старые. Тел.0-98-826-81-51.
• Часы, рога оленя, лося, сайги, медали, ордена, награды, хлам, самовывоз.
Тел.0-97-567-99-23, 0-97-416-56-09.

Робота
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Рубрика 9

В магазин господарчих товарів потрібен
працівник. Графік
9.00-19.00. Заробітна
плата 10000 грн.
Т. 067-747-06-98

РІЗНЕ
• Высокооплачиваемая работа для
молодежи, возм. студентам, возм. без
опыта работы. Тел.0-96-512-01-04

НАДАМ РОБОТУ
• Автоелектрикам, з/п висока. Тел. 067940-41-93 с 9.00 до 17.00
• Автозварювальникам (усі види зварювання). Тел. 067-940-41-93 с 9.00
до 17.00
• Автокрановщику, с опытом ремонта
трансп. средств, жильё предост., з/п
своеврем. от 13000грн. Тел. 098-58148-51
• Автомойщику с о/р без в/п на автомойку, р-н авторынка, все условия.
Тел.0-97-506-23-23, 0-96-552-55-22.
• Автослесарю на СТО о/р, з/п достойная. Тел.0-67-542-82-74.
• Автослесарю на СТО, с о/р. Тел.0-67520-85-20.
• Автослюсарам. Тел. 067-940-41-93 с
9.00 до 17.00
• Автоэлектрику на СТО, с о/р. Тел.067-520-85-20.
• Агенту по рекламе, з/п 6000, обучение в процессе. Тел.068-45-88-570
• Агенту по рекламе, з/п от 4000 грн, на
постоян.основе, стажировка оплачивается. Тел.0-98-898-35-48.
• Администратору в офис, ставка, %.
,Тел. 0-68-749-11-82
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• Бульдозеристу, с опытом ремонта
трансп. средств, жильё предост., з/п
своеврем. от 10000грн. Тел. 098-58148-51
• Водителю в такси, с о/р. Тел.0-67776-06-87.
• Водителю в такси, стаж вождения не
менее 5 лет. Тел.0-67-256-42-85.
• Водителю в такси, стаж вождения не
менее 5 лет. Тел.0-67-256-42-85.
• Водителю в такси, стаж вождения не
менее 5 лет. Тел.0-67-256-42-85.
• Водителю кат. D, на маршрут (пригород). Тел.0-96-438-93-91.
• Водителю кат. С, Е, жильё предост.,
з/п своеврем. от 10000грн. Тел. 098581-48-51
• Водителю кат. С, жильё предостав.,
з/п своеврем. от 10000грн. Тел. 098581-48-51
• Водію в таксі на авто Daewoo. Тел.096-882-56-36.
• Водію кат. D, графік вільний. Тел.097-160-82-99.
• Водіям кат. Е, на пост. основі, з/п
від 20000 грн/міс. Тел.0-63-733-12-27,
0-97-764-61-64.
• Водіям, кат Е (DAF, Volvo). Тел. 068910-93-78 с 9.00 до 17.00
• Врачу-стоматологу, г. Горишние плавни (Комсомольск). Тел.0-67-564-44-28.
• Грузчику, на постоян. основе,
график сменный, з/п 11000 грн/мес.
Тел.0-97-351-51-47, 0-68-640-38-15.

• Инженеру-строителю (прорабу), з/п
высок. Тел. 098-581-48-51
• Консультанту в торговую фирму, з/п
от 6000, оплачиваемая стажировка. Тел.
068-45-88-570
• Консультанту по продаже на строит.
предприятие, возм. без о/р, з/п + премия, стажировка оплачивается. Тел.098-898-35-48.
• Консультанту, возм. без о/р, з/п 5600
грн. + премиальные. Тел.068-45-88-570
• Консультанту-продавцу на ЧП, о/р
приветствуется, з/п от 6000+бонусы.
Тел. 068-45-88-570
• Контент-менеджеру, грамонтая устная, письменная речь, владение соцсетями. Тел.0-68-247-01-25.
• Кровельщикам, отделочникам, подсобникам. Тел.0-98-989-10-34.
• Курьеру по доставке рекламы, з/п
4500. Тел.068-45-88-570
• Кухарю, бармену-офіціанту,
посудомийниці, на постійній основі, з/п
стаб., своєчасна, граф. позмінний, кафе
на воді «Осьминог». Тел.0-96-866-7792, 0-96-262-25-58.
• Лаборанту будівельновипробувальної лабораторії. Тел. 098581-48-51
• Логисту в строительную компанию,
срочно, возм. без о/р. Тел.0-98-74693-15
• Маляру по покраске столярных изделий. Тел.0-97-186-04-38.

• Дамскому мастеру, мужскому, мастеру маникюра в парикмахерскую
«Виорика», ост. Пугачёва (Московская).
Тел.0-97-018-66-26.

• Мангальщикам, пиццайоло,
поварам в гриль-бар «Барбарис», на
сезонную работу. Тел.0-98-088-61-72
Наталья Павловна

• Диспетчеру-охраннику на
автостоянку, без в/п и судимости,
график сутки/трое, на постоян.
основе. Тел.0-98-037-31-94.

• Машинисту фронтального погрузчика, с опытом ремонта трансп. средств,
жильё предост., з/п своеврем. от
10000грн. Тел.098-581-48-51

• Менеджерам по продажам (семьи),
соглас. на переезд, бесплат. прожив.
в частноьм доме, 50% коммун. услуг
оплач. предпр, обуч. бесплат., з/п
выс.Тел.0-67-508-18-51, 0-50-337-9994, 0-67-552-75-71.
• Менеджерам по продажам, актив.,
целеустр., з/п стаб., высокая, возм.
без о/р, обуч. беспл.Тел.0-67-508-1851, 0-50-337-99-94, 0-67-552-75-71.
• Менеджеру з продажу, с.Бабичівка,
Глобинський р-н, проїзд сл.автобусом
з Кременчука досвід буде перевагою,
навчання, повна зайнятість з/п від
5000грн+%,стаб., знан. Word,Excel.
Тел.067-191-94-10, 066-401-37-09
• Менеджеру логистики, менеджеру
по продажам, з/п высокая. Тел.098581-48-51
• Менеджеру по заключению договоров в строительную компанию, ставка +
%. Тел.0-96-512-01-04
• Менеджеру по продажам на металлобазу, р-н Крюков. Тел.0-50-270-10-97.
• Менеджеру по работе с клиентами.
Тел.0-68-749-11-82
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Вакансії провідних компаній міста

• Менеджеру, работа в офисе с клиентами, документами. Тел. 097-508-49-92,
050-615-67-00.
• Мерчендайзеру в РО «Радуга», график с 8.00 до 18.00, пн - пт, наличие
санкнижки и мобил. интернета. Тел.067-626-27-57 Ирина
• Начальнику отдела продаж, план
продаж, постан. задач для менеджеров, поиск новых рынков сбыта, поиск
новых торговых баз, раб. с клиентами,
претензионная работа, з/п стаб., выс.
Тел.0-67-508-18-51, 0-67-552-75-71,
0-50-337-99-94.
• Начальнику отдела развития сети
по Украине и за рубежом, о/р, поиск
диллеров и новых рынков сбыта, внешнеэкономич. деят., претензир. работа,
з/п стаб., выс. Тел.0-67-508-18-51, 0-67552-75-71, 0-50-337-99-94.
• Оператору кол-центра, возм. без о/р,
з/п понедельно. Тел.0-97-561-68-37
• Оператору ПК, опл. понедельно.
Тел.0-97-561-68-37

• Оператору растворного узла, жильё
предост., з/п высок. Тел.098-581-48-51
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд,
проживання, харчув. за рахунок фірми,
з/п 280-500 грн/за добу, м. Кременчук,
автовокзал, каб. №4. Тел.0-96-659-5689, 095-427-70-98
• Охороннику, р-н Молодіжний. Тел.098-260-33-77.
• Охранникам, в г. Киеве, з/п 9000 грн/
мес. Тел.0-67-919-86-04.
• Охраннику (охрана ПГОК г.Горишние
Плавни), без в/п, без судимости, граф.
посмен., з/п от 6790 до 8000грн/мес.;
вахта 15/15, прожив.бесплат., з/п от
5800грн. за 15дней. Тел.0-67-50661-26, 0-53-487-49-54 пн-пт с 8:00
до 17:00
• Охраннику, график сутки/трое, з/п 440
грн/сутки. Тел.098-581-48-51
• Охраннику, ноч. смена - с 17.00 до
08:00, з/п 220 грн/смена. Тел.098-58148-51
• Перукарям, жіночий, чоловічий
майстер, д/р від 1 року, пунктуал.,
цілеспрямований, охайний, комунікаб.,
на постійній основі. Тел.0-98-284-31-85.
• Поварам, помощникам повара,
пиццайоло в гриль-бар «Барбарис»,
на сезонную работу. Тел.0-98-088-6172 Наталья Павловна
• Повару, женщ., с навыками быстро
и вкусно приготовл. пищи. Тел.0-97692-96-15.
• Подсобникам по утеплению домов,
без в/п, з/п 300 - 500 грн/день.Тел.0-97222-41-47.

• Подсобнику-разнорабочему в р-не
Раковки, возм. пенсион. возраста, в
свободное от основной работы время.
Тел.0-68-723-70-68.
• Помощнику повара, уборщице, в кафе
Шашлычный край, на постоян. основе.
Тел.0-67-278-82-04.
• Помощнице по дому для пожилого
мужчины, 2 часа/день, 2 дня в неделю,
приготовление еды, покупка продуктов,
лекарств и др. Тел.0-98-016-95-57.
• Портной, закройщику в ателье. Тел.098-739-70-81 Наталья
• Працівникам в сільське господарство,
праця на фермі з тваринами, з/п висока. Тел.0-96-893-86-85, 0-50-287-06-32.
• Пресувальнику вторсировини, макулатури, поліетилену, з д/р, на постійній
основі. Тел.0-67-532-70-76.
• Прибиральниці в салон краси, центр
міста, повний робочий день.Тел.0-97332-21-66.
• Прибиральниці. Тел. 098-581-48-51
• Продавцу в овощной павильон на Раковке. Тел.0-96-087-83-70.
• Продавцу в прод. магазин на Раковке,
з/п 4500грн. + соц.пакет + бонус. Тел.067-583-78-69, 0-67-530-35-90.
• Продавцу в продуктовый магазин, р-н
Реевки (магазин Поворот). Тел.0-97282-21-65, 0-96-611-53-98.

Вартість блоку–40 грн

• Продавцу на овощи и фрукты, желат.
с о/р. Тел.0-96-219-03-02.
• Продавцу продгруппы ( в магазин),
р-н Молодёжный. Тел.0-50-308-19-18,
0-98-898-65-03.
• Продавцу-консультанту, строй группа, з/п 5400 + %, обучение в процессе.
Тел.068-45-88-570
• Продавцю-консультанту в компанію
«Джерелія». Тел.0-68-166-43-07.
• Промоутерам, на постоянной основе.
Тел.0-98-746-93-15
• Промоутеру, раздача визиток, з/п + %.
Тел.0-63-790-66-57.
• Работнику охраны, на постоян. основе, график день/ночь - 48. Тел.0-96300-77-67.
• Рабочему на шиномонтаж, с о/р,
срочно. Тел.0-95-787-68-74, 0-67-71718-27.
• Рабочему по изготов. тротуар. плитки, жильё предост., з/п своервем. от
8000грн. Тел. 098-581-48-51
• Рабочему по спилу дерева, о/р с бензопилой. Тел.0-97-287-66-15.
• Рабочим на укладку тротуарной плитки и установку гранитных памятников,
физич. крепким, опл. ежедневно. Тел.097-506-86-00.
• Разнорабочему, жильё предост., з/п
своеврем. от 8000грн/мес. Тел. 098581-48-51
• Разнорабочим на предприятие. Тел.098-026-57-96 Ольга, 0-97-468-62-01
Сергей
• Рекламному агенту без в/п, возм. без
о/р, обучение оплачивается. Тел.0-98898-35-48.
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• Різноробочим в рибний цех (жін.),
з/п висока, на постійній основі. Тел.067-545-03-94.
• Різноробочому на склад. Тел.0-67781-25-05.
• Сборщику грибов, возм. вахтовый
метод, грузчикам, оператору,
слесарю, сварщику, электрику на
производственное предприятие, з/п
высокая, выпл. своеврем., 2 раза/мес.
Тел.0-63-933-77-91, 0-68-211-38-99.
• Сварщикам, резчикам, монажникам
металлоконструкций в строительную
компанию. Тел.0-67-211-27-26.
• Сварщику, слесарю-сварщику, жильё
предост., з/п своеврем. от 10000грн.
Тел. 098-581-48-51
• Секретарю в офис, возм. без о/р.
Тел.0-97-561-68-37
• Сиделке, добросов. женщине, желат.
проживание на Молодёжном. Тел.0-67995-12-21, 068-436-60-43
• Специалисту по рекламе в отдел продаж на строит.предприятие, з/п от 5000
грн/мес. Тел.0-98-898-35-48.
• Столяру по изготовлению дверей, з/п
высокая.Тел.0-97-186-04-38.
• Столяру-станочнику, з/п сдельная.
Тел.0-67-270-03-46.
• Сторожу на дачу с. Кривуши, кооп.
Строитель, график сутки/двое, 120 грн/
день, возм доп. заработка. Тел.0-96179-57-84.

• Сторожу, ночная смена, желат. муж.,
р-н Крюков. Тел.0-67-404-00-11.
• Строителям, подсобникам в строительную компанию. Тел.0-68-856-78-96
• Стропальщику на металлобазу,
р-н Молодёжного, без в/п, на пост.
основе, соцпакет, з/п 9500 грн/мес.
Тел.0-98-056-08-47, 75-83-15.
• Токарю-фрезеровщику, жильё предост., з/п высок. Тел. 098-581-48-51
• Торговому агенту в строительное
предприятие, желат. с о/р, без в/п, з/п +
премия. Тел.0-98-898-35-48.
• Торговому представителю в строительную фирму, возм. без о/р, з/п от
6500+ премия. Тел. 068-45-88-570
• Торговому представителю на ЧП, з/п
от 6000+ премия, без в/п, о/р приветствуется. Тел. 068-45-88-570
• Торговому представителю, строй
группа, возм. без о/р, з/п 5300 грн.+%.
Тел.068-45-88-570
• Торговым представителям, возм. без
о/р, з/п 6500 + %. Тел.0-68-865-78-96
• Трактористу на трактор МТЗ-892, с
опытом ремонта трансп. средств, жильё
предост., з/п от 10000 грн/мес. Тел.098581-48-51
• Швее на оверлок, з/п высокая. Тел.096-239-01-73.
• Швее-оверлочнице по пошиву детского трикотажа. Тел.0-97-313-35-51.
• Швеям с о/р, з/п высокая. Тел.0-67208-97-33.
• Штукатуру. Тел.0-98-581-48-51.

• Экспедитору по городу и пригороду, оплата понедельно, иногородним
оплач. проезд. Тел.0-68-856-78-96
• Юристу на фірму «Дорожньо
будівельні інвестиції», м.Кременчук.
Тел.0-97-550-46-46.

ШУКАЮ РОБОТУ
• Бухгалтера, 0,5 стаки, о/р 18 лет, 1-С
предприятия, отчётность. Тел.0-96-58716-20.
• Водителя автовышки, стаж, допуски,
все категории, возм. водителя маршрутки, дальнобой не предлагать. Тел.098-016-95-57.
• Водителя со свом груз. м/а. Тел.0-67265-62-63.
• Водителя, кат. В, С, экспедитора,
водителя-грузчика, рассмотрю ваши
варианты. Тел.0-96-510-60-99.
• Грузчика, разнорабочего, ночного
сторожа без оформления, в свободное
от основной работы время. Тел.0-96282-68-35.
• Гувернантки, няни, с высокой з/п,
возм. почасово. Дев. 30 лет, интим не
предлагать. Тел.0-96-327-44-72.
• Гувернантки-няни, с высокой з/п,
возм. почасово, или неполной занятостью. Дев. Тел.0-96-327-44-72.
• Інженера з охорони праці. Освіта,
посвідчення, на 0,5-0,25 ставки. Тел.068-481-78-55.

Вакансії без посередників!
ВАКАНСІЯ
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• Каменщика по кладке бута, кирпича
любой сложности. Тел.0-95-597-76-90
Олександр
• Каменщика, штукатура, бетонщика,
отделочника. Тел.0-98-707-56-15.
• Каменщика. Тел.0-67-318-37-53.
• Любую, возможно на 0,5 ставки, наличие авто. Муж., пенсионер, бывший
инкассатор, без в/п. Тел.0-96-817-0522.
• Майстра будівельно-монтажних робіт,
д/р 8 років. Тел.0-96-568-79-52.
• Няни, домработницы. Женщ. 52 года,
о/р, рекомендации, интим не предлагать. Тел.0-96-571-25-17.
• Отделочника, шпаклёвщика внутренних помещений, покраска, поклейка
обоев.Тел.0-68-921-69-82 Светлана
• Посудомойщицы, уборщицы, консъержки в доме. Женщ., без в/п, интим
не предлагать. Тел.0-96-831-45-61 Наталья
• Сиделки, о/р 15 лет, посуточно, почасово, возможно с проживанием в
городе, селе, хороший уход, порядочность гарантирую, интим не предлагать.
Тел.0-66-456-18-55.
• Сиделки. Жен., 62 года, о/р 4 года.
Тел.0-97-917-15-30.

Останній термін подачі інформації:
вівторок – до 15:00, п’ятниця – до 15:00.
e-mail: rv.privatka@gmail.com

РОБОТОДАВЕЦЬ

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ / КЕРІВНИКИ
Кременчуцький комбінат
хлібопродуктів
Начальник виробничої бази, вищ. або проф.-техн. освіта, д/р від 5 років,знання нормативн. та
ПП
«Будмонтажпроект-17»
правової документації
Начальник зміни СТО
«Арт Слав Моторс» СТО
Начальник цеху на виробництво меблів, д/р, полна зайнятість, оклад + угода
ТОВ «Меблі Інтер-Стиль»
МЕНЕДЖЕРИ / КЕРІВНИКИ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ
Завідуючий відділом «Кулінарія»
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Завідуючий хлібопекарським виробництвом
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Менеджер в галузі туризму, д/р в туризмі, офіс в центрі міста
Турфірма «Мідас»
Офіс-менеджер, знання ПК, знання англ., д/р на Новій пошті, Укрпошті бажано, граф. 9.00-17.00
ТОВ «Транс Буд Імпекс»
БУХГАЛТЕРА / ЕКОНОМІСТИ / ФІНАНСОВА ГАЛУЗЬ
Бухгалтер, вищ.освіта, д/р, виписка і ведення док-ції в 1С, бух.облік України, підготовка звітів
ПП «Будмонтажпроект-17»
Головний бухгалтер, д/р
ТОВ «Дорожньо-будівельні інвестиції»
Головний бухгалтер на виробництво
ТОВ «Кремагропак»
Економист-бухгалтер (проїзд за рахунок підприємства)
ТОВ «Валері-Текс»
Заступник начальника охорони, зп 5000, соц.пакет, страхування

ІНЖЕНЕРИ / ТЕХНОЛОГИ / МЕХАНІКИ
Інженер-конструктор, д/р, знання обробки матеріалів різаннямм, програми Компас
Сіат ЛТД
ПАТ «Крюківський вагонобудівний заІнженер-конструктор, зп 9300 грн.
вод» (вул.Приходька, 139)
Сіат ЛТД (поставки та продаж виробІнженер-технолог, д/р від 3 років, зн. обробки металу різанням(станків, пресів), без ш/з
нич. устаткування)
ПАТ «Крюківський вагонобудівний заІнженер-технолог, зп 8700-9700 грн.
вод» (вул.Приходька, 139)
Інженер ПТО, д/р з проектн. документами в будівельн. організації
ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»
ВСП «Кременчуцьке територіальне
Інженер сектору виконання ремонтно-будів. робіт, зп 6170 грн.
управління» АТ «Укрзалізниця»
Велико-Кохнівська філія АТ «ПолтаваКонтролер енергонагляду, проф-технічна освіта, зп 5456 грн+премія+надбавка
обленерго»
Провідний інженер відділу реалізації продук-ції на експорт(обов. володіння англ. та нім. моваПАТ «Крюківський вагонобудівний зами), зп 10000грн.
вод» (вул.Приходька, 139)
Технолог кондитерського виробництва
ТОВ «ВТК»Дім ласощів»
Технолог макароного виробництва
ТОВ «Кремагропак»
Технолог на виробництво меблі, д/р, повна зайнятість, оклад + угода
ТОВ «Меблі Інтер-Стиль»

ТЕЛЕФОН

ДАТА
ПОДАЧІ

067-5325990

25.02

067-5457660

03.03

067-5351994
067-5350446 с 9 до 18

07.02
18.02

096-1001818, 098-1171516
096-1001818, 098-1171516
068-5708845
050-3273550

20.02
20.02
20.02
25.02

067-5457660
097-5504646
067-6260698, 067-5354504
067-5355195

03.03
27.02
11.02
11.02

068-7948863

03.03

76-94-71, 76-98-40

21.02

068-7948863

03.03

76-94-71, 76-98-40

21.02

096-2970951

03.03

096-2451970,76-22-79

03.03

76-00-59

02.03

76-94-71, 76-98-40

21.02

067-5315330
067-6260698, 067-5354504
067-5350446 с 9 до 18

11.02
11.02
18.02
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Майстер виробничої дільниці, І гр.
Майстер цеху СТО

Біолог клініко-діагностичної лабораторії
Лаборант клініко-діагностичної лабораторії
Лікар-онколог поліклініки, 0,5 ставки
Лікар-стоматолог, повна або часткова зайнятість
Лікар-терапевт
Сестра медична-анастезист
Сестра медична відділення (стаціонар)
Сестра медична операційна
Сестра медична старша, 1 ставка

Юрисконсульт

РОБОТОДАВЕЦЬ
МАЙСТРИ / БРИГАДИРИ / ПРОРАБИ
Кременчуцька філія АТ «Полтаваобленерго»
«Арт Слав Моторс» СТО
ЛІКАРІ / МЕДПРАЦІВНИКИ
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»
ПП «Новіков і К»
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»
ДНЗ №25
ЮРИСТИ / АДВОКАТИ / НОТАРІУСИ
Кременчуцька філія АТ «Полтаваобленерго»

ТЕЛЕФОН

ДАТА
ПОДАЧІ

760-177

07.02

067-5351994

07.02

70-09-25

28.02

75-81-69

28.02

75-81-69

28.02

067-5644428

10.03

75-81-69

28.02

75-81-69

28.02

75-81-69

28.02

75-81-69

28.02

74-15-33,067-5355411

13.03

760-177

07.02

097-3195234
067-9758424
74-15-33,067-5355411

04.02
13.03
13.03

75-83-83,067-5070706
096-1001818, 098-1171516

27.02
20.02

75-81-69

28.02

050-4845166

20.02

067-5327782,067-5086785

11.02

096-1001818, 098-1171516
75-60-12, 067-5328984
067-5351994
067-5355195
096-1001818, 098-1171516
067-9298298
067-5306723

20.02
27.02
07.02
11.02
20.02
06.03
27.02

096-1001818, 098-1171516

20.02

050-3081918, 098-8986503
098-1297854

25.02
19.02

068-7948863

03.03

067-5314308
067-2629385

07.02
07.02

050-7372148, 097-5726880
068-2478002
097-6941910
067-5307631
098-2843185
098-7209891
096-4387986
096-2344945
097-5165047,067-8845458
068-2478002
097-5165047,067-8845458

14.02
14.02
25.02
21.02
28.02
06.03
27.02
04.02
03.03
14.02
03.03

ВИКЛАДАЧІ / ГАЛУЗЬ ОСВІТИ
Вихователь
Вихователь (1 ставка)
Вихователь для дітей від 3-х років, 1 ставка

ДНЗ №29
ДНЗ №28
ДНЗ №25

КОМПЬЮТЕРИ / ТЕЛЕФОНІЯ / ПРОГРАМУВАННЯЕ / WEB, SEO-ФАХІВЦІ
Адміністратор системи, д/р від 5 років, магыстр, наявність сертифікату Cisco, інвал. 2-3 гр.
ТОВ «Сетілайт»
Оператор 1С,зп від 8960 грн.
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
Оператор комп’ютерного набору
«Правобережна»
Оператор пульту централізованого спостереження, спостереження за обєктами, оперативне реаОхоронна
агенція «Сокіл»
гування, освіта проф-тех. або вища, відмінне знання ПК, граф. позмін.
Системний адміністратор, неповний рабоч.день (проїзд за рахунок підприємства)
ТОВ «Валері Текс»
ТОРГІВЛЯ / ПРОДАЖІ
Касир, зп від 8000, дружн. колектив, кар’єрний зріст, премії
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Касир торгівельного залу
ОАО «Кременчуцьский Річковий порт»
Менеджер з продажу автозапчпстин
«Арт Слав Моторс» СТО
Менедждер з продажу трикотажних виробів, проїзд за рахунок підприємства
ТОВ «Валері-Текс»
Продавець, зп від 8000, дружн. колектив, кар’єрний зріст, премії
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Продавець в шашличну хату, граф. 9.00-23.00, нед./нед., зп 250 грн/день
ПП Іщенко
Продавець-консультант, д/р в торгівлі
Мережа магазинів «Мир Мебели»
Продавець прилавкової торгівлі, зп від 7900 грн,граф. позмінний дружн. колектив, кар’єрний
Оптовичок, просп.Лесі Українки, 110
зріст, премії
Продавець, продуктова група в магазин (Молодіжний), д/р
ФОП Понежа
Флорист
Салон Гарді
ЛОГИСТИКА / СКЛАД / ПОСТАЧАННЯ
Менеджер зі збуту і купівлі обладнання,во, д/р в машинобудуванні, без ш/з, етика спілкування,
Сіат ЛТД (поставки та продаж вироббажано знання англ. мови
нич. устаткування)
Працівник складу, зп від 6000 грн
ФОП Степура О.С.
Робітник складу, зання ПК, граф. Пн-Пт 8.30-17.00, зп 7500 грн
ТОВ «Світова канцелярія»
ПЕРУКАРІ / КОСМЕТОЛОГИ / КРАСА / ФІТНЕС / СПОРТ
Жіночий майстер, д/р, граф.1/1
ФОП Марченко В.О.
Жіночий майстер
Салон «Ніколь»
Жіночий майстер
Перукарня «Ольга»
Жіночий майстер, граф. 2/2, 8.00-20.00
Перукарня «Аврора»
Жіночий майстер, д/р від 1 року, пунктуальн., охайн., граф. 2/2
Салон «Антураж»
Жіночий майстер, д/р в галузі обслугов., порядність, гнучк. граф.
перукарня «Валентина»
Жіночий майстер, наявність ФОП, д/р, граф. з 8 до 20
Перукарня «Стиль»
Жіночий парикмахер, граф. по непарним
Салон «Lucky charm»
Косметолог граф.1/1
Салон «Каріна»
Косметолог-масажист, д/р
Салон «Ніколь»
Майстер манікюру,педікюру граф.1/1
Салон «Каріна»
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Майстер манікюру,педікюру, граф. 2/2, 8.00-20.00
Майстер манікюру,педікюру, наявність диплому
Майстер манікюру,педікюру та наращування нігтів, д/р в галузі обслугов., порядність, гнучк.
граф.
Майстер манікюру, педікюру
Майстер-універсал, граф. 2/2, 8.00-20.00
Майстер-універсал, д/р бажано, граф.1/1
Перукар, наявність диплому
Чоловічий майстер, д/р в галузі обслугов., порядність
Чоловічий майстер, д/р від 1 року, пунктуальн., охайн., граф. 2/2
Чоловічий майстер, д/р бажано, граф.1/1

РОБОТОДАВЕЦЬ

ТЕЛЕФОН

ДАТА
ПОДАЧІ

Перукарня «Аврора»
Салон краси «Акварель»

067-5307631
067-5323263

21.02
20.02

перукарня «Валентина»

098-7209891

06.03

Перукарня «Ольга»
Перукарня «Аврора»
Перукарня «Ніка»
Салон краси «Акварель»
перукарня «Валентина»
Салон «Антураж»
Перукарня «Ніка»

097-6941910
067-5307631
050-7372148, 097-5726880
067-5323263
098-7209891
098-2843185
050-7372148, 097-5726880

25.02
21.02
18.02
20.02
06.03
28.02
18.02

ОХОРОНА / БЕЗПЕКА / СИЛОВІ СТРУКТУРИ
ПАТ «Крюківський вагонобудівний заКонтролер воєнізованої охорони, зп 5000 грн.
вод» (вул.Приходька, 139)
Молодший інспектор відділу режиму і охорони, освіта середня, граф. д/н/48, зп 6500-7500 грн.
ДУ «Кременчуцька виховна колонія»
Охоронник, без ш/з, граф. позмінний, порядн., відповід.
ПП «Явір-2005»
Охоронник, вахта 14/14, проїзд, проживання та харчування за рахунок роботодавця, зп 280-500
Охоронна фірма «Яструб»
грн/доба
Охоронник, зп від 7500, дружн. колектив, кар’єрний зріст, премії
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Сторож
Кафе на воді «Осьминог»
Сторож на 0,5 діб
ПП «Ланг»
Сторож, д/р, граф. 8.00-17.00
ТОВ «Автоторг»
Сторож (на заміну відпусток влітку), Центр
ДНЗ №29
Кременчуцький
комбінат
Сторож, зп 4000, граф. 1/3, соц.пакет, страхування
хлібопродуктів
Сторож, граф. змін.
Спецліс
Сторож, граф. ніч/2
Грандавтобізнес
Сторож на постійну роботу
ТОВ «Юлір»
Сторож нічний, без ш/з, граф.2/2, зп 1800 грн.
Центральний дім меблів Арсенал
БАРМЕНИ / ОФІЦІАНТИ / КУХАРІ / КОНДИТЕРИ
Бариста, зп від 7500 грн
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Бармен, д/р обов’язково, наявність сан.книжки, граф. 2/2, 10.00-00.00
Кафе «Жара»
Бар-менеджер/старший бармен, д/р обов’язково, наявність сан.книжки, граф. 2/2 або 3/3, 10.00Кафе «Жара»
00.00
ТОВ
«Салекс
Абсолют», пр-т Лесі
Варники харчової сировини, на постійн.основі
Українки, 144
Кухар
ДНЗ №29
Кухар
Кафе на воді «Осьминог»
Кухар, 1 ставка
ДНЗ №25
Кухар, диплом кухаря, граф. 6.30-16.00, зп 3800 грн
ЗШ№19
Кухар, д/р на різні процеси, холод., гаряч., мангал, піца, кондитер, наявність сан. книжки, харчуКафе «Жара»
вання за рахуном під-ва
Кухарі, на сезонну роботу
Гриль-бар «Барбарис»
Кухар-шаурміст у відділ «Кулінарія»
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Мангальщики, на сезонну роботу
Гриль-бар «Барбарис»
Офіціант, д/р бажано, наявність сан.книжки, граф. 2/2 або 3/3, 10.00-00.00
Кафе «Жара»
Офіціант-бармен
Кафе на воді «Осьминог»
Пекар, зп від 7600, дружн. колектив, кар’єрний зріст, премії
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
ТОВ «Салекс Абсолют», пр-т Лесі
Пекар, на постійн.основі
Українки, 144
Піцайоло, зп від 9700 грн
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Піцайоло, на сезонну роботу
Гриль-бар «Барбарис»
Помічники кухарів, на сезонну роботу
Гриль-бар «Барбарис»
Посудомийка
Кафе на воді «Осьминог»
Сушист, зп від 8600, дружн. колектив, кар’єрний зріст, премії
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Тістоміс, зп від 7600, дружн. колектив, кар’єрний зріст, премії
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
ТОВ «Салекс Абсолют», пр-т Лесі
Тістоміс, на постійн.основі
Українки, 144
Формувальник, зп від 7600, дружн. колектив, кар’єрний зріст, премії
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
ТОВ «Салекс Абсолют», пр-т Лесі
Формувальник, на постійн.основі
Українки, 144

Водій автомобіля кат. В,С, д/р
Водій автотранспортн. засобу (легкового автомобіля)
Водій бензовозу, з допусками
Водій автотранспортн. засобів, зп 4037 грн.

25

ВОДІЇ / ЕКСПЕДИТОРИ / МАШИНІСТИ
Кременчуцький шкірзавод
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»
МКП «Фенікс»
ВСП «Кременчуцьке територіальне
управління» АТ «Укрзалізниця»

76-94-71, 76-98-40

21.02

098-6670013, 095-4823010
066-3368527, 098-6189158

27.02
06.03

096-6595689, 095-4277098

03.03

096-1001818, 098-1171516
096-2622558, 096-8667792
098-4859967,098-5005400
067-5398410
097-3195234

20.02
03.03
28.02
28.02
04.02

067-5325990

25.02

098-3921911
067-5370120, 096-5152615
099-3461252
098-3375243

25.02
25.02
03.03
27.02

096-1001818, 098-1171516
067-5457747

20.02
06.03

097-9265431, 067-5457747

06.03

067-5312975

20.02

097-3195234
096-2622558, 096-8667792
74-15-33,067-5355411
097-5323146

04.02
03.03
13.03
07.02

067-5457747

06.03

098-0886172
096-1001818, 098-1171516
098-0886172
097-9265431
096-2622558, 096-8667792
096-1001818, 098-1171516

13.03
20.02
13.03
06.03
03.03
20.02

067-5312975

20.02

096-1001818, 098-1171516
098-0886172
098-0886172
096-2622558, 096-8667792
096-1001818, 098-1171516
096-1001818, 098-1171516

20.02
13.03
13.03
03.03
20.02
20.02

067-5312975

20.02

096-1001818, 098-1171516

20.02

067-5312975

20.02

067-5015103,74-15-05

06.03

75-81-69

03.03

098-869-82-52

13.03

067-1104674,76-22-79

03.03

26 Робота

ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №26 (2019) • 27 березня 2020 року

ВАКАНСІЯ

Водій вантажного авто, зп 10000 грн.
Водій кат. С, д/р від 3 років, служба в ЗСУ, зп 10000 грн
Водій кат. С,Е (Daf, Renault), перевезення по Україні, можливо без досвіду
Водій кат. Е на авто MAN, зчіпка зерновоз, д/р, вміння ремонту, відрядж. до 3 діб, Нд вихідн.
Водій кат. Е (DAF, VOLVO)
Водій навантажувача, на постійн.основі
Водій на тягач + п/п-рефрижератор, відрядження Україна, СНД, д/р, рекомендації, з/п 1000грн/
день + ремонт + соцпакет
Водій на тягач + п / п-рефрижератор, відрядження Україна, Європа, Азія, д/р, рекомендації, закордонний паспорт, з/п 1200грн/день + ремонт + соцпакет

РОБОТОДАВЕЦЬ

ТЕЛЕФОН

ДАТА
ПОДАЧІ

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (вул.Приходька, 139)
23ДПРЧ 4ДПРЗ (Пожежна частина)
ПП «АНКАР Транс»
ФОП Ословський
ТОВ «Укрмаслотрейд»
ТОВ «Салекс Абсолют», пр-т Лесі
Українки, 144

76-94-71, 76-98-40

21.02

067-2552566
067-5426345
067-5328780
067-9404193

14.02
03.03
27.02
07.02

067-5323282

20.02

ПП Мирошниченко

068-6432333

20.03

ПП Мирошниченко

068-6432333

20.03

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (вул.Приходька, 139)

76-94-71, 76-98-40

21.02

Машиніст навантажувача, навантажувач EVERUN, середня або проф.-техн. освіта, д/р від 5
років,наявність посвідчення

ПП «Будмонтажпроект-17»

067-5457660

03.03

Регулювальник швидкості руху вагонів, граф. день/ніч/48 год. по 12 год., зп від 7000 грн.

АТ «Українська залізниця» Регіональна
філія «Південна залізниця» вироб.
підрозділ «Полтавська дирекція
залізнич. перевезень» станція Кременчук

76-22-50,098-4752236

11.02

067-2089733
097-2213793
067-5086785
067-2089733
097-2213793
067-6123730
096-3290798

25.02
19.02
11.02
25.02
19.02
03.03
11.02

067-9404193
067-5351994
067-9404193
067-5351994
067-9404193
067-5426345
73-98-00
050-1847537, 067-3599157
067-5398410

07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
03.03
04.02
27.02
28.02

Машиніст крана автомобільного, зп 15000 грн.

Оверлочниця
Портная на самозакрій, д/р, граф. Пн-Пт 9.00-18.00
Технолог по трикотажу (проїзд за рахунок підприємства)
Швачка
Швачка, д/р, граф. Пн-Пт 9.00-18.00
Швачка на оверлок (трикотаж), д/р, зп 7000-8500 грн
Швачки, проїзд за рахунок підприємства

ШВАЧКИ / ЗАКРІЙНИКИ / ДИЗАЙНЕРИ ОДЯГУ
ПП «Денім-Делюкс»
Ательє-шоурум
ТОВ «Валері-Текс»
ПП «Денім-Делюкс»
Ательє-шоурум
ФОП Третяков
ТОВ «Валері-Текс»

РОБОЧІ І БУДІВЕЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Автозварювальник (всі види зварювання)
ТОВ «Укрмаслотрейд»
Автослюсар
«Арт Слав Моторс» СТО
Автослюсар
ТОВ «Укрмаслотрейд»
Автоелектрик
«Арт Слав Моторс» СТО
Автоелектрик
ТОВ «Укрмаслотрейд»
Автоелектрик вантажних автомобілів Daf, Renault, транспортна компанія (власне СТО)
ПП «АНКАР Транс»
Газорізальник, д/р від 2 років, наявність посвідчень
ТОВ «Голді груп»
Гипсокартонщик, д/р, внутр. оздоблення приміщень
ПП «Енергія»
Зварювальник, полуавтомат, д/р, граф. 8.00-17.00
ТОВ «Автоторг»
Сіат ЛТД (поставки і продаж виробнич.
Зуборізальник, д/р від 3-5 років, вміння читати креслення, користув. вимір. інструментом
обладнання)
Електрик
ТОВ «Кремагропак»
Електрик, д/р
ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»
ТОВ «Салекс Абсолют», пр-т Лесі
Електромеханік, на постійн.основі
Українки, 144
Кременчуцький
обл. спеціалізований
Електромонтер, 1,0 ставка
будинок дитини
Електромонтер, д/р
ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»
ТОВ «Салекс Абсолют», пр-т Лесі
Електромонтер, на постійн.основі
Українки, 144
Кременчуцька філія АТ «ПолтаваоблеЕлектромонтер з експлуатації електролічильників
нерго»
Електромонтер з експлуатації приладів обліку, професійно-технічна освіта, зп 7964
Велико-Кохнівська філія АТ «Полтавагрн+премія+надбавка
обленерго»
Кременчуцька філія АТ «ПолтаваоблеЕлектромонтер з експлуатації розподільчих мереж
нерго»
Електромонтер з експлуатації розподільчих мереж, 4 гр., середньо-спец. освіта, д/р в
Велико-Кохнівська філія АТ «Полтаваелектроенергетиці, зп 8800 грн+премія+надбавка
обленерго»
ПАТ
«Крюківський
вагонобудівний заЕлектромонтер, зп 9000 грн.
вод» (вул.Приходька, 139)
Електрослюсар, д/р
ПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»
Конструктор меблів, д/р від 1 року, робота в конструкторських програмах
«ДАСк-Центр»
Кременчуцька
філія АТ «ПолтаваоблеЛицювальник-плиточник, 5 р., повна зайнят., соц.пакет, страхування
нерго»
Майстер виробничої дільниці, вища електротехнічна освіта, д/р в електроенергетиці, зп 11072
Велико-Кохнівська філія АТ «Полтавагрн+премія+надбавка
обленерго»
Маляр, д/р, внутр. оздоблення приміщень
ПП «Енергія»
Маляр по фарбуванню меблевих виробів, д/р, повна зайнятість, оклад + угода
ТОВ «Меблі Інтер-Стиль»
Маляр по фарбуванню метал. виробів, д/р, граф. 8.00-17.00
ТОВ «Автоторг»
Монтажник армстронга, д/р, внутр. оздоблення приміщень
ПП «Енергія»
Облицювальник, д/р, внутр. оздоблення приміщень
ПП «Енергія»
Оператор макаронної лінії
ТОВ «Кремагропак»
Оператор плазмового верстата, д/р від 2 років, наявність посвідчень
ТОВ «Голді груп»

068-7948863

03.03

067-6260698, 067-5354504
097-4651531

11.02
13.03

067-4830128

20.02

70-30-05,096-0346156

17.03

097-4651531

13.03

067-4830128

20.02

760-177

07.02

76-00-59

02.03

760-177

07.02

76-00-59

02.03

76-94-71, 76-98-40

21.02

097-4651531
096-0065708

13.03
11.02

760-177

07.02

76-00-59

02.03

050-1847537, 067-3599157
067-5350446 з 9 до 18
067-5398410
050-1847537, 067-3599157
050-1847537, 067-3599157
067-6260698, 067-5354504
73-98-00

27.02
18.02
28.02
27.02
27.02
11.02
04.02

Робота
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ВАКАНСІЯ

РОБОТОДАВЕЦЬ

ТЕЛЕФОН

ДАТА
ПОДАЧІ

Пилорамщик, граф. змін.
Покрівельник рулонного покриття та покриття із штучного матер., 4 р., повна зайнят., соц.пакет,
страхування
Промисловий альпініст для виконання робіт з зовнішнього утеплення
Розпилювач-складальник на вир-во меблів, д/р, повна зайнятість, оклад + угода
Слюсар-збірник, д/р, граф. 8.00-17.00
Слюсар-ремонтник, д/р від 3-5 років, зн. металорізальні. обладнання. (Верстатів, пресів), без
ш/з
Слюсар-ремонтник-електрик, д/р від 1 року, Сб, Нд вихідні, зп від 10000 грн + продукт.кошик,
доставка безкоштовна
Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування, 4 розряд, д/р
Слюсар з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, 3 розряд
Спеціаліст на вир-во меблів за індивід. замовленням, д/р, повна зайнятість, оклад + угода
Спеціаліст по акриловому штучному каменю, д/р, повна зайнятість, оклад + угода
Столяр, граф. змін.
Тесля, граф. змін.
Тесля, д/р, повна зайнятість, соц. пакет, з/п договірна
Технік в фітнес-клуб, граф. 1/2, зп 9000 грн., сер-техніч. освіта, без ш/з, бажано володіння робоч. спеціальн.

Спецліс
Кременчуцька філія АТ «Полтаваобленерго»
ПП Федан
ТОВ «Меблі Інтер-Стиль»
ТОВ «Автоторг»
Сіат ЛТД (поставки і продаж виробнич.
обладнання)

098-3921911

25.02

Штукатур, 4 р., зп 4250 грн.
Штукатур, 5 р., повна зайнят., соц.пакет, страхування
Штукатур, д/р, внутр. оздоблення приміщень

Діловод
Секретар
Секретар, вища освіта, зп 5780 грн+премія+надбавка
Статистик медичний

07.02
06.03
18.02
28.02

068-7948863

03.03

ФОП Торубара

096-9462294

17.01

Кременчуцька ТЕЦ
Кременчуцька ТЕЦ
ТОВ «Меблі Інтер-Стиль»
ТОВ «Меблі Інтер-Стиль»
Спецліс
Спецліс
ТОВ «ЖЕД-ЦЕНТР»

76-05-07
76-05-07
067-5350446 с 9 до 18
067-5350446 с 9 до 18
098-3921911
098-3921911
067-610-65-45

10.01
10.01
18.02
18.02
25.02
25.02
13.03

Компанія Спортлайф

050-3515967

03.03

ВСП «Кременчуцьке територіальне
управління» АТ «Укрзалізниця»
Кременчуцька філія АТ «Полтаваобленерго»
ПП «Енергія»

098-3919560,76-22-79

03.03

СЕКРЕТАРІ / АДМІНІСТРАТОРИ / АГВ
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»
Велико-Кохнівська філія АТ «Полтаваобленерго»
КНМП «Кременчуцька міська лікарня
«Правобережна»

НЕКВАЛІФІКОВАНІ РОБОЧІ / ДОМАШНІЙ ПЕРСОНАЛ
ТОВ «Кремагропак»
ТОВ «Салекс Абсолют», пр-т Лесі
Вантажник
Українки, 144
КП «Спеціалізований комбінат ритуальВантажник, граф. Пн-Пт 8.00-17.00, зп 5800 грн.
них послуг»
Вантажник, д/р, граф. 8.00-17.00
ТОВ «Автоторг»
Вантажник-приймальник, зп від 10650 грн, дружн. колектив, кар’єрний зріст, премії
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Вантажник-сортувальник
ТОВ «ВТК»Дім ласощів»
Підсобний робітник
Кременчуцький шкірзавод
Підсобний робітник
ОАО «Кременчуцьский Річковий порт»
Кременчуцька філія АТ «ПолтаваоблеПідсобний робітник, повна зайнят., соц.пакет, страхування
нерго»
Кременчуцький екологоПрибиральник навчальних приміщень, граф. 8-17, зп 4178 грн
натуралістичний центр
АТ «Українська залізниця» Регіональна
філія «Південна залізниця» вироб.
Прибиральник службових приміщень, граф. 2/2 по 12 год., зп від 4000 грн.
підрозділ «Полтавська дирекція
залізнич. перевезень» станція Кременчук
ТОВ «Салекс Абсолют», пр-т Лесі
Прибиральник службових приміщень, на постійн.основі
Українки, 144
КП «Спеціалізований комбінат ритуальПрибиральник території міських кладовищ, граф. Пн-Пт 8.00-16.00, Сб 8.00-14.00 зп 5450 грн.
них послуг»
Прибиральниця, граф. 6.00-11.00, прибирання приміщень, догляд за квітами
ФОП Старцева
Різноробочий
МКП «Фенікс»
ТОВ «Кременчуцьке інкубаторноРізноробочі, без ш/з
птахівниче підприємство»
Різноробочий підсобник в с. Садки, досвід госп. робіт, граф. 8-17, Пн-Пт, зп 6000 грн.
ФОП Ословський С.О.
Робітник в цех наливу води (балон 20л.), без ш/з
ПП «Еко»
Робітник зеленого будівництва,вміння корист. бензопилою та мотокосою, граф. Пн-Пт 8.00КП «Спеціалізований комбінат ритуаль17.00, зп 6220 грн.
них послуг»
Кременчуцький екологоРобітник по обслуговуванню приміщень (0,5 ставки), граф. 9-18, зп 4178 грн
натуралістичний центр
Сортувальник ПЕТ-пляшки
ТОВ «Рубеековторма-Центр»
АТ «Українська залізниця» Регіональна
філія «Південна залізниця» вироб.
Станційний робітник (двірник), граф. 2/2 по 12 год., зп від 4000 грн.
підрозділ «Полтавська дирекція
залізнич. перевезень» станція Кременчук
Технічні працівники, зп від 6900, дружн. колектив, кар’єрний зріст, премії
Маркетопт, просп.Лесі Українки, 110
Вантажник

760-177
066-6008784, 067-0450764
067-5350446 с 9 до 18
067-5398410

760-177

07.02

050-1847537, 067-3599157

27.02

75-81-69

28.02

75-81-69

28.02

76-00-59

02.03

75-81-69

28.02

067-6260698, 067-5354504

11.02

067-5323282

20.02

067-5081838

27.02

067-5398410
096-1001818, 098-1171516
067-5315330
067-5015103,74-15-05
75-60-12,067-5328984

28.02
20.02
11.02
06.03
27.02

760-177

07.02

095-2155136

04.02

76-22-50,098-4752236

11.02

067-5312975

20.02

067-5081838

27.02

098-8140701
098-869-82-52

06.03
13.03

098-0446359

21.02

067-5328780
098-4208146

18.02
06.03

067-5081838

27.02

095-2155136

04.02

050-3089909

28.02

76-22-50,098-4752236

11.02

096-1001818, 098-1171516

20.02

28 Послуги
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Рубрика 10

Ремонт холодильників,
пральних, посудомийних машин. Наявність оригінальних
запчастин. Виїзд на дім замовника. Гарантія.
Т. 097-118-90-70

Буріння свердловин
будь-якої складності.
Підключення
під ключ.
Т. 098-95-71-432

Послуги

Буріння свердловин під
занурювальний насос,
діаметр 125 мм, монтаж
під ключ.
Т. 097-491-36-96,
067-875-30-01

Ремонт холодильників
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

Продаж, монтаж, ремонт кондиціонерів,
холодильників, побут.
Техніки. Виклик майстра додому.
Т. 067-995-50-50,
096-00-64-601

Ремонт холодильників
на дому, гарантія.
Т. 067-416-01-01,
095-850-61-80

Професіне спилювання дерев, кронування, видалення
дерев будь-якої складності,
подрібнення гілок, розчистка
територій, дялянок. Можливий вивіз. Т. 097-234-04-04

Газ.котли, колонки. Продаж, монтаж, ремонт.
Є запчастини.
Т. 068-460-98-58

Ремонт всіх видів
холодильників на
дому з гарантією
Т. 098-236-70-70

РІЗНЕ
• Ремонт пральних машин-автоматів
вдома (стаж 25 років), швидко, якісно,
гарантія. Тел.0-67-703-96-84, 099-02348-62, з 8: 00 до 20: 00 без вихідних.
• Буріння (можливо в закритому
приміщенні), а також глибинні
свердловини, встановлення та ремонт
усіх видів насосів, монтаж, швидко,
якісно, гарантія, обслуговування.
Тел.0-97-491-36-96 Анатолій
• Буріння свердловин (можливо
в приміщенні), підведення води
у будинок, розводка по будинку,
сантехніка, земельні роботи,
установка усіх видів насосів і ремонт,
швидко, якісно. Тел.0-67-875-30-01
Олексій
• Буріння свердловин (можливо в
приміщенні), установка ручних, ел.
насосів, станцій, підведення води
в будинок, розводка по будинку,
каналізація, земельні роботи, досвід
роботи, швидко, якісно. Тел. 0-97-27020-85, 0-50-156-22-82.
• Буріння свердловин на ділянці,
у будинку, підвалі, гаражі, ремонт
та встановлення насосів, насосних
станцій, встановлення бетонних
кілець, обслуговування, гарантія,
недорого. Тел.097-831-38-95, Артем
• Буріння свердловин під питну воду на
дачах, в приватному секторі (можливо в
приміщенні) до 15 метрів, гарантія, недорого. Тел.0-67-600-80-97.

• Буріння свердловин у
важкодоступних місцях без заїзду
важкої техніки, копання зливних
ям зі своїми з/б кільцями, гарантія,
обслуговування. Тел.068-477-00-76
• Домашній майстер, ремонт водопроводу, сантехніки, столярки, електрики, установка дверей, ремонт меблів і пластика.
Тел.0-98-456-46-54, 0-66-646-47-59
• Земельні роботи, корчування пнів,
спилювання дерев, покрос трави, прибирання ділянок, доставка чорнозему, демонтаж, вантажники (вивезення сміття, буд. матеріалів), вантажні
перевезення, забивання свердловин,
сварка-електрика, огорожі (профнатил,
сітка, будівельні роботи, ін. физ. роботи).Тел.0-97-892-44-23, 0-66-220-16-69.
• Майстер на годину. Роботи з
електрозварювань, різання скла,
установка дверних замків, карнизів,
електрика, установка світильників,
розеток, сантехніка, чищення
каналізації, складання меблів та інші
роботи. Тел.0-97-552-83-47.
• Майстер на годину: дрібний побутовий ремонт, установка, ремонт
вимикачів, розеток, електроавтоматів,
люстр, світильників і т.д., установка полиць, дзеркал, карнизів, картин, сушарок і т.д. установка, заміна змішувача,
сифона і т.д. заміна фурнітури, ручок
і т.д. установка побутової техніки.
Тел.096-559-96-75
• Оранка землі мотоблоком швидко,
якісно, професійно, червоний великий
мотоблок. Тел.0-97-668-98-03 Олександр, Ірина.

• Послуги доглядальниці на дому, в
лікарні. Тел. 068-360-11-06
• Послуги токаря, токарні роботи.
Тел.0-68-153-01-71.
• Ремонт пральних машин,
холодильників, гарантія, виїзд
додому. Тел.0-67-542-82-20, 067488-77-48
• Ремонт пральних, посудомийних,
сушильних машин, мікрохвильовок.
Виїзд на діагностику в день звертання, всі бренди, оригінальні запчастини,
професійний підхід, сервіс, гарантія.
Тел. 096-019-72-93
• Ремонт професійний комп’ютерів,
ноутбуків, установка Windows
і програм, ремонт телевізорів,
моніторів, супутникових тюнерів,
DVD, сабвуферів, мікрохвильових
печей, хлібопічок, пилососів, іншої
апаратури. Тел.098-290-86-89, 095561-90-07
• Ремонт телевізорів, моніторів, супутникових антен, тюнерів, СВЧ-печей
(мікрохвильових печей) вдома, розводка ТБ кабелів, монтаж телевізорів на
стіну. Тел.0-67-744-90-34.
• Ремонт холодильників будь-якої
складності, від радянських до сучасних,
швидко і якісно. Ремонт на дому у замовника, діагностика, заміна реле, компресора, випарника, пайка алюмінію,
усунення витіку, оригінальні запчастини, виїзд у день замовлення, гарантія.
Тел. 0-96-005-33-24
• Ремонт холодильників вдома у замовника, з гарантією. Тел.0-97-554-42-88.
• Спилювання дерев, послуги
бензопили, послуги подрібнювача
гілок, пенькодробилки, культиватора,
корчування пнів, косовиця травибур’яну, земельні роботи, послуги
садівника, обприскування дерев,
прибирання снігу, можл. виїзд за
межі міста.Тел. 050-530-98-87, 098482-50-18

Репетиторство,
переклади,
навчання
• Англійська мова для дітей та
дорослих. Тел.0-97-888-23-89, 0-95888-23-89.

АВТОПОСЛУГИ
До 1,5 тонн

Послуги автокрану
25 т на базі КАМАЗ,
виліт стріли 22 м.
Т. 067-532-38-31,
099-076-07-47
MAN- 5т (верхня, задня загрузка), Mercedes - 8т (будь-яка),
Mercedes - 10т (верхня, задня),
форма оплати будь-яка, робота
по місту та Україні.
Т. 096-055-41-75,
067-572-81-12, 066-890-07-24
• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення,
дл. 4,2м, шир. 2м, выс. 2,30м, 20
куб.м, послуги вантажників. Тел.0-96155-00-00.
• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення
по місту, області, Україні, дл. 4,2м,
выс. 2,1м, 17куб.м, 2 пас. місця,
обладнана для перевезення меблів,
послуги вантажників. Тел.0-67-26293-98, 0-95-877-39-92.
• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення,
доставки, квартирні переїзди, дл.
4,2м, вис. 2,10м, шир. 2,10м, 20
куб.м, обладнана для перевезення
меблів, піаніно, будматеріалів,
послуги професійних вантажників.
Тел.096-330-10-10
• 1,5т, ГАЗель, довжина кузова 4м, 18
куб.м, високий тент, обладнана для
перевезення меблів, домашніх речей,
піаніно, будматеріалів, вивезення
будсміття в мішках, наявність
піраміди, послуги вантажників,
недорого.Тел. 0-67-357-95-82, 0-99239-97-96
• 1,5т, ГАЗель, 2х3х1, 8м, борттент, 2 пас. місця, по місту, Україні,
перевезення меблів, будинок. речей,
піаніно, доставка будматеріалів,
вивезення сміття в мішках, послуги
вантажників, недорого, у будь-який
час. Тел.0-97-222-98-25
• 1,5т, ГАЗель, автоперевезення,
2 пас., місця, борт-тент, 2х3х2,
1м, по місту і Україні, перевезення
холодильників, меблів, вивезення
сміття в мішках, послуги вантажників,
недорого. Тел.0-67-977-26-87

Послуги
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• 0,1т, Таврія Пікап автопослуги по
місту, області, Україні. Тел.0-96-14350-52.
• 0,5т, VW Golf з причепом, вантажні
перевезення. Тел.0-67-530-88-51.
• 1,5т, Fiat Ducato, вантажні перевезення мікроавтобусом по місту, області,
Україні, високий, длинний, великий
об’єм, можливі послуги вантажників.
Тел.0-67-265-62-63.
• 1,5т, ГАЗель Дует, 5 посадочних місць,
3х2м, выс. 1,8м, борт, тент, послуги з
вантажних перевезень, по місту, району,
Україні, послуги вантажників. Тел.0-97469-43-68.
• 1т, VW-T5, вантажні перевезення по
місту, області, Україні + 1 пасажир,
досвід роботи. Тел.0-98-637-37-59,
0-50-164-38-31.

До 3 тонн
• 2,5-3т, Mercedes-Sprinter, вантажні
перевезення по місту та Україні. Тел.
096-19-16-470.
• 2,5т, Mercedes Sprinter maxi, вантажні
перевезення, по Україні 6,5 грн./км,
по місту 1 час - 200 грн. Тел.0-68-65046-17.
• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентований,
вантажні перевезення по місту, Україні.
Тел.0-98-989-10-34.
• 2,5т, Renault Master, тент,
4,85х2,30х2,30м, будь-яке завантаження, по місту, області, Укртаїні. Тел.0-67786-91-58 Віталій
• 2т, Mercedes Sprinter, середня база,
вантажні перевезення по місту, району,
Україні. Тел.0-96-056-75-51, 0-63-48012-17 Віктор

До 5 тонн
• 5т, Mercedes (самоскид), вантажоперевезення: пісок, щебінь, гранвідсів,
доставка цегли, блоків, плит, вивантаження на три сторони, є екскаватор-навантажувач. Тел.0-67-594-00-55.
• 5т, ЗиЛ - самоскид (колгоспник),
пісок, щебінь, гранотсів, вивезення
сміття, наявність екскаватора-навантажувача. Тел.0-96-594-32-45, 0-50-18043-84.
• 5т, ЗиЛ- 130 колгоспник, вивантаження, вантаження на три сторони, доставка піску, щебеня, гранотсіву, вивезення
сміття, доставка коров’ячого перегною.
Тел.0-96-097-72-46 Олександр

Спецтехніка

Автоманіпулятор малогабаритний, стріла - 1,5 т,
машина - 4 т, недорого.
Т. 067-530-77-07,
066-035-77-07

• Кран-маніпулятор Volvo, в/п авто
16т, в/п стріли 4 т, виліт стріли 8м,
площадка 7х2,5м. Тел.0-97-513-36-35,
0-95-430-70-89 Віктор
• Автокран ЗиЛ-133 ГЯ в/п 10т, стріла
15,5м. Тел.0-67-531-55-09.
• Екскаватор JCB - 4, котловани,
траншеї, знос будинків, планування
ділянок, вивезення сміття 2 КамАЗа
(самоскиди). Тел.0-67-902-17-55, 0-66517-05-14.
• Екскаватор JSB. Тел.0-97-180-28-20
• Екскаватор Борекс, фронтальний навантажувач, вузький, широкий ківш,
котловани, траншеї, вивезення сміття,
ЗиЛ-самоскид (колгоспник), знос, вивезення старих будівель. Тел.096-59432-45, 050-180-43-84
• Кран-маніпулятор MAN г/п 15т,
кран 6т, довжина платформи 7м,
довжина стріли 12м, перевезення
будматеріалів, кіосків, скла. Тел.096376-19-55, 095-627-69-67
• Кран-маніпулятор Mercedes, габарити
3,20х2,20м, виліт стріли 6,5м, г / п під
собою, 3т. Тел.0-67-594-00-55.
• Маніпулятор Меrcedes, габарит платформи 4,5х2, 5 м, вантажна підйомність
6т. Довжина стріли 11м, піднімає до
2,7т побіля себе.Тел. 096-376-19-55,
095-627-69-67.
• Надам послуги автокрана, в/п 25т,
виліт стріли 21,7м, форма оплати будьяка. Тел. 097-070-03-02 Тел.0-97-07003-02.
• Послуги автокрана 20т на базе КрАЗа.
Тел.0-68-153-01-71
• Послуги бульдозера. Тел.0-68-15301-71.
• Послуги екскаватора JCB - 3 CX, усі
види земел. робіт, монтаж елементів,
розвантаження-подання, складування матеріалів, досвідчений оператор,
працюємо без вихідних, недорого. Тел.
068-056-65-06
• Послуги маніпулятора 16т. Тел.0-68153-01-71

Пасажирські
перевезення
• Mercedes Benz GL-320, послуги по
обслуговуванню весіль, сімейних свят.
Тел.0-67-577-57-74.
• Авто Mercedes Sprinter, 15-18 місць,
TV, DVD, аеропорти, ж/д вокзали, обслуговування весіль та урочистостей,
по місту, Україні. Тел. 067-663-12-76

БУДІВНИЦТВО,
РЕМОНТ
• Утеплення квартир, будинків, промислових будівль, утеплення фасадів,
стель, підлог різними матеріалами.
Тел.0-66-600-87-84, 0-68-045-07-64.
• Альтанки, навіси, тераси, укладання
дошки, обшивка стін. Тел.0-67-60060-10.
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Будуємо будинки, фундаменти,
покрівлі
під ключ.
Т. 067-100-04-88

Професійний демонтаж.
Окремо розташованих
будівль, перегородок,
дахів, підлоги, штукатурки,
збивання кахеля, можливий
вивіз. Т. 097-234-04-04

Стяжки для підлог високої
якості. Котеджі, висотки
(механізований метод).
Полістиролбетон. Т. 067532-82-26, 050-305-11-18

Надаємо послуги по будівництву
будинків під ключ.
Фундамент, зведення стін, покрівля.
Т. 098-545-85-45

Промислові бетонні
підлоги (топпінг, полімер).
Полістиролбетон.
Т. 067-532-82-26,
050-305-11-18

Утеплення
пінопластом.
Робота + матеріали
10 см=390 грн/кв.м.
Т. 098-116-34-21

Виконаємо комплексний ремонт вашого житла з виготовленням меблів за вашим
бажанням під ключ.
Т. 098-131-77-30, Віталій

Французькі натяжні стелі.
www.demikremenchug.
com.ua. Т. 067-590-82-42 Київстар,
067-535-02-97 - МТС

Ремонт квартир будь-якої
складності. Частково або
повністю. Всі види робіт.
Якісно та за розумними
цінами. Т. 097-343-29-62

Утеплення будинків,
фарбування, нанесення декоративних
штукатурок.
Т. 096-523-53-31

Промивання систем
опалення бустером.
Ремонт газ.котлів,
колонок, бойлерів.
Т. 068-460-98-58

Натяжні стелі.
Глянець, матові,
сатинові.
Т. 097-343-29-62

• Армування, бетонування (фундамент,
стягування, отмостка), земельні роботи,
кладка (бут, блоки), внутрішні роботи
(гіпсокартон, плитка, сантехніка). Тел.098-307-08-93.
• Армування, бетонування, бетонноземельні роботи, цегляна, бутова кладка, газоблок, ракушняк, прибудови,
ремонт старих будинків, фундаменти,
розбирання будинків, інші будівельні
послуги, можливо виїзд за місто, недорого.Тел. 0-98-220-81-62, 0-98-46190-81.
• Армування, бетонування, бутова кладка, газоблок, земельні, зварювальні
роботи, цегляна кладка, ракушняк,
стягування, зміцнення старих будівель,
швидко, якісно, недорого, наявність
завершених об’єктів на показ.Тел. 0-97835-04-46 Олександр
• Будь-які будівельні роботи будь-якої
складності. Тел. 098-545-85-45

Роботи з монтажу вагонки, блокхауса, сауни,
дошка підлоги, паркет, шліфування лак,
реставрація. Якісно і в
терміни. Т. 096-486-03-14

30 Послуги

• Бутова кладка будь-якої складності,
фундаментні, зварювальні роботи, 3 - D
модель.Тел. 0-67-582-22-96.
• Виконуємо асфальтобетонні роботи,
наявністьї необхідної техніки. Тел.0-50299-17-57, 0-68-160-51-52.
• Висококваліфікований виконроб
з бригадою будівельників виконає
усі види будівельних робіт будинків,
офісів, квартир, торгових приміщень,
дизайн, розрахунок, прибирання
приміщень. Тел.0-67-741-51-89.
• Кладка будь-якої цегли, блоків, плитки, буту, земельні та бетонні роботи
(фундамент, стягування, отмостка),
покрівля, проектування, наявність усього інвентаря. Тел.0-67-184-43-50.
• Кладка тротуарної плитки, бетонні
роботи, земляні роботи, установка
бордюрів, відливів, якісно, недорого.
Тел.0-67-100-04-88.
• Кладка цегли, блоків, бута, облаштування опалубки, арматурні роботи,
можливо виконання малооб’ємних
робіт. Тел.0-67-491-10-07.
• Комплексні ремонтно-будівельні
роботи, покрівлі, фасади, демонтажні.
Тел. 067-748-07-82
• Монтаж фасадів різними
матеріалами. Тел. 098-545-85-45
• Обшиваємо стіни сайдингом, блокхаусом, профлистом з утепленням і без,
зварювальні роботи, навіси, огорожі з
профлиста, якісно. Тел.0-67-667-67-00.
• Покрівельні роботи (євроруберойд),
гаражі, балкони, лоджії, квартири, прибудови, ангари, стягування,
гідроізоляція, оцинкування, профлист,
утеплення, дрібний ремонт, виїзд за
місто, великий досвід, гарантія, якість.
Тел.0-96-329-13-56.
• Покрівельні роботи євроруберойдом,
великий досвід, гарантія, якість. Тел.096-561-80-98.
• Покрівельні роботи: балкони, лоджії,
прибудови, гаражі, квартири, магазини,
ангари, будинки, гідроізоляція, стягування, оцинкування, реальна гарантія,
великий досвід роботи, недорого.
Тел.0-97-453-28-38, 0-99-310-86-40
Олександр
• Покрівля будь-якої складності:
євроруберойд, шифер, черепиця, профлист, утеплення фасадів, монтаж

ПРИВАТНА ГАЗЕТА • №26 (2019) • 27 березня 2020 року

пластика, зварювальні роботи, ремонт,
фарбування шиферних дахів, огорож,
гаражів, доставка матеріалу, якість,
гарантія. Тел.0-98-989-10-34.
• Покрівля, монтаж і утеплення
фасадів. Тел. 067-748-07-82
• Ремонт дахів, демонтаж, монтаж.
Тел.0-98-718-78-39.
• Ремонти, будівельні роботи. Тел. 067748-07-82
• Утеплення будинків, газових труб,
фундаментів, полістирол, минвата,
пінопласт, декоративні штукатурки,
структурне фарбування, виїзд за місто,
доставка матеріалу, якісно. Тел.0-68755-05-75.
• Утеплення фасадів, зварювальні
роботи, цегляна кладка, штукатурка,
тротуарна плитка, стягування підлоги,
перепланування, бетонні роботи, вибивка отворів. Тел.0-96-535-85-93, 0-99436-77-15.
• Фарбування дахів, заборів, білення.
Тел.0-96-984-24-92.
• Цегляна кладка будь-якої складності,
бетонні роботи, стягування, земельні,
демонтаж, штукатурка, шпаклівка,
утеплення будинків, гіпсокартон. Тел.097-529-44-14.

Ремонт,
облицювання
• Арки, армстронг, гіпсокартон, пластик, штукатурка, шпаклівка, укоси,
шпалери, багет, стягування підлоги,
перенесення розеток, виключателів,
настил лінолеуму, ламінату, плинтус,
сантехніка, установка дверей, комплексний ремонт. Тел.0-67-368-75-60, 0-50266-69-33.
• Виготовлення стін, стель, укосів,
білення, фарбування, шпалери, багет,
гіпсокартон, пластик, лінолеум, ламінат,
штукатурка, стягування підлоги, світло,
плитка, вікна, утеплення, сайдинг,
демонтажні роботи, армстронг, якість,
д/р 18-років, виїзд за місто.Тел.0-98385-90-50.
• Виконаю роботи з сантехніки, електрики, зрубу даху, МДФ, пластик,
шпаклівка, укоси, плитка та інше.
Тел.0-96-675-08-02.

• Внутрішні і зовнішні роботи: виготівка
стін, стель, фарбування, штукатурка,
арки, укоси, поклейка шпалер будь-якої
складності, комплексний ремонт, дорого, швидко, якісно. Тел.0-67-762-24-00.
• Внутрішні роботи будь-якої
складності: плитка, гіпсокартон,
штукатурка по маякам, шпаклівка,
укоси, вагонка, водопровід, установка
сантехніки. Тел.0-68-477-26-34.
• Внутрішні роботи: облицювання
плиткою, штукатурка по маякам, стягування, демонтажно-підготовчі роботи,
пенополістерол, бетон, шпаклювання, заливка підлоги, бетонно-земельні
роботи, пороги, фундамент, та інші
будівельні роботи. Тел.0-97-400-02-17,
0-93-763-83-28.
• Внутрішні роботи: укоси, стіни, стеля,
фарбування, поклейка шпалер, багет.
Тел.0-96-236-07-83.
• Внутрішні роботи: шпатлівка стін,
стель, укосів, гіпсокартон, фарбування,
поклейка шпалер, пластик, ламінат та
інші роботи, якісно, недорого. Тел.0-67130-37-36, 0-50-910-83-63.
• Внутрішні роботи: штукатурка стін,
укоси, поклейка шпалер, фарбування,
багети. Тел.0-96-504-89-77.
• Внутрішні роботи: штукатурка, шпаклювання, декоративна штукатурка,
фарбування, поклейка шпалер. Тел.097-363-55-27.
• Облицювання плиткою, заміна водопроводу та каналізації, установка сантехники, гіпсокартон, пластик, електрика. Тел.0-97-431-00-34.
• Поклейка всіх видів шпалер, фарбу-

вання, багет, підготовчі роботи. Тел.067-195-44-69.
• Ремонт квартир, будівельні роботи будь-якої складності, утеплення
будинків, стягування підлог, цегляна
кладка, монтаж гіпсокартону будь-якої
складності, плиткові роботи, демонтаж,
фундамент, земля. Тел.0-68-094-23-03.
• Ремонт та облицювання приміщень.
Тел. 098-545-85-45

Електромонтаж
Електромонтажні роботи. Установка
нової, заміна старої ел. проводки.
Установка, заміна, ремонт розеток,
викл. Люстр, світильників і т.д.
Установка, заміна ел. лічильників
та ел. автоматів. Аварійний виклик
електрика. Т. 096-559-96-75
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Двері на замовлення: металеві,
броньовані, вхідні, під'їздні,
технічні. Доступні ціни. Заміри,
доставка, монтаж, демонтаж безкоштовно. Пенсіонерам знижки.
Т. 098-639-02-58, 050-755-52-77

Виготовлення
металоконструкцій, двері,
решітки, павільйони, меблі,
ворота. Короткі терміни.
Висока якість.
Т. 067-542-96-58, Роман

Гнемо планки (коньки,
вітрові, відливи і т.д.),
товщина металу 0,45
мм і 0,5 мм, оцинковані
і фарбовані. Т. 050-6366-919, 097-934-05-54

Зварювальні
роботи будь-яких
видів.
Т. 098-131-77-30,
Віталій

• Усі види електромонтажних робіт :
проводка, розетки, освітлення, електрощити, лічильники, заземлення, виїзд за
місто. Тел.0-67-878-07-01, 0-95-74727-37.

• Сантехроботы, швидко, якісно,
заміна водопровідних і каналізаційних
труб, установка лічильників,
заміна, ремонт опалювальних
систем, установка унітазів, ванни,
умивальників, доставка. Тел.0-95699-13-19, 0-96-758-86-95.

• Автономне опалювання, водопровід,
заміна батарей, установка
лічильників, бойлерів, сантех.
приладів, чищення каналізацій,
стояків, лежаків, пробивка
свердловин, установка і ремонт
насосних станцій, зварювальні роботи
(нержавіюча сталь). Тел.0-97-392-0107, 0-95-383-83-59.

• Абразивна алмазна вирізка арок
бетонних, вибивання отворів, отворів
(диам. до 300мм), ніш, штроб,
стягування, кахлю, штукатурки,
якісно, швидко. Тел.70-11-31, 067535-34-85 Владислав.
• Абразивна алмазна вирізка арок
бетонних, вибивання отворів, стін,
перестенків, отворів під витяг, зняття
підлог, стягування, збиття плитки, штукатурки, вивезення сміття, недорого.
Тел.0-97-970-15-57.

продам

куплю

обміняю

• Батареї, бойлеры, заміна стояків, труб
води, каналізації (пробивка), опалювання, унітазів, миття, ванн, установка лічильників води, газових колонок,
інше, досвід роботи більше 20 років.
Тел.0-97-556-70-30.
• Виклик майстра: водопровід,
каналізація, опалювання, батареї, ванни, кабіни, стояки, лічильники, унітази,
умивальники, та інші роботи, виїзд за
місто. Тел.0-98-898-58-16.
• Сантехнічні роботи, водопровід,
каналізація, опалювання. Тел.0-97-36353-08.
• Сантехроботы будь-якої складності,
виконання газозварювальних робіт,
заміна газових котлів, колонок, документи. Тел.0-97-207-77-82.

Послуги
перфоратора,
відбійника,
болгарки

здам

Сантехніка
послуги

Стіл знахідок

РІЗНЕ
• Утерянный техпаспорт на имя Локтева А., нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.0-67-921-99-22.
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