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Нерухомість
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 офісне приміщення
15-40 кв. м (офісний центр
«Каскад», вул. Вадима Пугачова,
6): ремонт,кондиціонер, інтернет,
цілодобова охорона, парковка.
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

Здам в оренду приміщення кафе
100 кв.м (кухня 20 кв.м, зал 80
кв.м) по вул. В. Пугачева, 6.
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

Здам в оренду приміщення під
швацьку майстерню, «насижене» місце, перший поверх.
Район Пивзаводу. Т. 096-11185-79, 095-426-87-17, Андрій

Здам або продам нежитлове приміщення
400 кв.м, є газ, вода, інтернет, телефон
по вул. Б. Хмельницького під склад, виробництво або реконструкція під житло.
Т. 067-961-07-11

Оренда офісного
приміщення 16 кв.м
в центрі, 160 грн за
кв.м. Т. 067-369-17-43

НАЙМУ

2 гаражі з оглядовою ямою, госп.
будівлі для худоби/птиці, зем. ділянка
0,15га чорнозем, садок, 100000 грн.
Тел. 095-396-39-64
• Воскобійники с., 10 км від Кременчука, будинок 78,2 кв.м, л/кухня, 2 сараї, поряд траса, ліс, 18000.
Тел.0-97-831-33-75.
• Глобине м., вул.Привокзальна, 5/2,
будинок 59 кв.м, 3 кімнати, газ, вода,
ділянка 9 сот., загальна 17, поряд ставок, школа, д/садок. Тел.0-98-020-0524, 0-66-943-34-84.
• Гориславцы с., 15км от города,
2 дома на уч-ке по 50кв.м каждый,
центр села, 36 сот., все удобства в
доме, или обмен на кв-ру в городе.
Тел.0-96-099-15-40, 0-68-743-02-34.
• Дериёвка с., Онуфриевский р-н,
ул.Озёрная, недостр. дом 8х12м, крыша оцинковка, колодец, погреб, сад,
30сот., рядом озеро, сосновый лес,
р.Днепр, участок 30 сот. Тел.0-97-52382-40, 0-97-592-02-19.
• Деріївка с., вул.Скорипіна, будинок
6х10м, госп. будівлі, колодязь, сад,
ділянка 25 сот., поряд зуп. автобуса,
заправки, олійниця, млин. Тел.0-97523-82-40, 0-97-592-02-19.
• Дмитровка с., дом 2 эт. белый
кирп., м/пласт. окна, утеплён, все
удобства, 15 сот., хоз. постр., рядом
р. Псёл, остановка автоб., недорого.
Тел.0-67-532-23-39.
• Запсёлье с., дом кирп., хозблок
кирп., 180000грн* Тел.0-68-489-13-47.
• Каменные Потоки, дом 48 кв.м,
газ + печное отопление, мансарда, сарай, 2 погреба, 0,23 га, 5000.
Тел.0-97-400-11-68.
• Конечной 16маршрута р-н, дом
2006 г/п, 2эт.+ мансарда+ подвал
на весь дом, два жилых флигеля
с удобствами, газ, свет 380V, гор.
вода, сад, 20сот., гараж 5х15 выс. 3м.
Тел.0-96-675-08-02.
• Крюков, дом кирп., 52кв.м, 3 комн.,
газ, вода в доме, электр., л/кухня,
гараж большой, 0,06га, скважина во
дворе, хоз. постр., докум. готовы.
Тел.0-98-222-62-13.
• Лашки, дом 2 эт., 162 кв.м, жил.
сост., участок 15 сот. приват.
Тел.0-98-094-10-75.
• Леонова ул., 1/2 дома, 58кв.м, 4
комнаты, все удобства, двор 3сот.,
отдельный въезд для авто. Тел.0-50525-58-56, 0-67-757-58-61.
• М.Кахновка с., дом 8х12м, незаконч.
внутр. работы, сарай, забор, две колонки, 21 сот., или обмен на 1-комн.
кв. + допл. Тел.0-67-776-27-58.
• Максимівка с., будинок невеликий, в житл. стані, котел під дрова,
госп. будівлі, гараж, 33 сот. приват.,
в 500м від Кременчуцького водосхов.
Тел.0-68-540-29-16.
• Максимовка с., дом 148кв.м, 2
эт., хоз. постр., вода, канализ., сад,
огород, гараж, уч-к 0,22га, на берегу
Кременчуг. водохранил., или обмен на
1-комн.кв.+ допл. Тел.0-98-762-44-48.

ЗДАМ У НАЙМ
• 2 комнаты в 3-комн. кв., 1 Занасыпь,
на длит. срок, 2000 грн/мес.+ ком.
усл., оплата за первый и послед. мес.
Тел.0-67-698-27-03.
• Зем. ділянка 25 сот. виораної землі в
с. Криничне Кременчуцького р-ну, під
бджолярство, гречку, та інше, сільське
дворище, розгляну варіанти, на тривалий термін. Тел.0-96-399-54-24.
• Флигель, конечн. 16 маршрута, со
всеми удобствами, стир. машина, холод., ТВ, для пары без детей, на длит.
срок. Тел.0-96-675-08-02
Крюків-Раківка
• 2-комн. кв. в р-не Крюковского карьера, част. меблирован., ТВ, холодильник, автономное отопление, отдельный выход, на длит. срок, 3000+
свет+ послед. мес. Тел.0-97-268-15-19.
• Возьму в ч/дом парня без в/п, подселение, Крюков, ост.Вокзал, авт.№9, 12,
интернет, холодная вода, газ, на длит.
срок, 600грн/мес. Тел.0-96-189-22-89.
• М/с в Крюкові, біля моста, 18 кв.м,
душ, гаряча вода, на тривалий термін.
Тел.0-97-560-70-95.
Нагірна частина
• 1 комната в 3-комнатной квартире, р-н Троицкого рынка, проживание с хозяйкой, на длительный срок.
Тел.0-96-259-89-23.
• 3-кімн. кв., нагірна частина, гарний стан, космет.ремонт, метал.вхідні
двері, частково мебльов., диван, шафа,
ліжко, балкон заскл., вільна з 10травня, можл. переселенцям, від 2міс.
Тел.0-98-850-15-34.
Центр
• 1/2 дома в центре, по ул.Леонова,
58кв.м, 4 комнаты, все удобства,
двор 3сот., отдельный заезд д/авто
или продам. Тел.0-67-757-58-61,
0-50-525-58-56.
• Кімната (м/с), центр, вул.Першотравнева, частково мебльована, холодильник, ТВ, диван, м/пл. вікно, метал.
вхідні двері, гарн. сусіди, для 1-2 людей, на трив. термін, оплата помісячно.
Тел.0-63-337-33-20.

• 1-2-кімн. кв., в будь-якому районі
міста, для молодої сімейної пари,
працюючі, порядок, своєчасну оплату
гарантуємо. Тел.0-67-877-00-60.
• 1-2-комн. кв. с евроремонтом.
Тел.0-97-713-39-39.
• 1-2-комн. кв. Тел.0-97-713-39-39.
• Флигель, летнюю кухню с печным отопл., в черте города, на длит.
срок, возм. с послед. выкупом.
Тел.0-97-677-60-35.

ПРОДАМ
3-КІМНАТНІ
Крюків-Раківка
• 3/5 эт., Раковка, чешский проект, два
балкона. Тел.0-97-268-15-19.
Нагірна частина
• 3/9 эт. блоч. дома, на Г.Бреста,
66 кв.м, жилое состояние. Тел.
0-98-094-10-75
Центр
• 5/5 эт., центр, 132 кв.м, парковая зона, на берегу р. Днепр.
Тел.0-67-754-11-64.

2-КІМНАТНІ
• 5/5 эт., 3 Занасыпь, ул. Мичурина, 41
кв.м, переплан., комн. разд., ремонт,
кодиц., бойлер, или обмен на 1-2-комн.
кв. в нагор. части + допл.Тел.0-98-70826-04, 0-67-376-04-11.
Крюків-Раківка
• 1/1 эт., р-н Крюковского карьера,
отд. вход, автоном. отопление, недорого. Тел.0-97-268-15-19.
• 3/5 эт., Раковка, 46 кв.м, кухня 7 кв.м, комнаты раздельные.
Тел.0-98-094-10-75.

БУДИНКИ
• 2 Занасыпь, 1/2 дома, 6
сот., газ, свет в доме, 12000.
Тел.0-96-256-70-91.
• Бабичёвка с., Глобинский р-н,
усадьба огорожена, рядом трасса,
дом 45кв.м, водян.отопл., 32 сот.приват., много насаждений, скважина, л/
кухня, гараж, вход.погреб, хоз. постр.
Тел.0-67-190-12-79 зв. после 19.00.
• Бабичівка с., будинок
газифікований, господ. будівлі.
Тел.0-96-648-79-48.
• Броварки с., будинок цегл., газ,
3-кімн., л/кухня, погріб, колодязь,

Здам в оренду або продам
кафе «Старий Томас»,
Раківка, наб. Лейтенанта
Дніпрова, 115. Т. 050-34691-25
• Набережне с., Кременчуц. р-ну, будинок г/б обклад. плиткою, 53кв.м,
газов. опалення, комб. скважина
(станція), л/кухня, душ, госп. будівлі,
теплиця, сад, 56сот.приват., вихід до
ставка. Тел.0-97-487-38-07.
• Недогарки с., 15 км от Кременчуга, дом, с хоз. постр., уч-к более
25 сот., 6000. Тел.0-97-018-66-59,
0-97-018-66-58.
• Павлиш смт, будинок біла цегла
7х10м, 4-кімн.+коридор+ванна, 15сот.,
л/кухня, альтанка, всі зручності: вода
хол/гар., туалет, кондиц., бойлер, опалення газове, плита з грубою (дровами), недорого. Тел.0-96-535-47-59.
• Павлиш смт, два будинка поряд, по15сот., будинок біл. цегла, зручності,
4-кімн.+коридор, ванна, туал., бойлер,
кондиц., газ.опалення, груба(дрова),
другий будинок обклад. плиткою, без
газу, 7х10, плита+груба, сарай, погріб.
Тел.0-96-535-47-59.
• Песчаное с., (начало села), дом 60
кв.м, в хор. жилом сост., газов. и печное отопл., городской водопровод, 15
сот. Тел.0-97-166-13-76.
• Писарщина с., дом кирп., гараж с
погребом, веранда, печное отопл.,
мет.будка 2х3м, сарай, колонка, бадья д/воды, сад. Тел.0-67-813-79-52,
0-66-620-28-98.
• Погребы с., дом г/б, обложен кирпичом, участок 15 сот., газ., вода,
интернет в доме, хоз.постр.: летняя кухня, гараж, погреб, рядом ост.
авт., школа, ж/д сообщение, 6000*.
Тел.0-67-198-89-75.
• Погребы с., дом с удобствами, 5
комнат, пл/окна, гараж, хоз.постройки, 12 сот., выход к реке, 10000*.
Тел.0-99-924-12-22.
• Подорожное с., до Светловодска
5км, дом 53 кв.м, печн. отопл., жилая
времянка с электрич. отопл., сарай,
подвал, л/кухня, хоз. постр., 25 сот.
приват., 4500. Тел.0-96-353-87-59.
• Попівка с., еко будинок, гараж,
госп. будівлі, 50 сот., 40км від Кременчука, 3800*. Тел.0-67-706-79-86.
• Потоки с., будинок 90 кв.м, біля
р.Псел. Тел.0-67-437-83-94.
• Придніпрянське с., Кременчуцький р-н, будинок 91 кв.м, 3 кімнати,
туалет, ванна, гар./хол. вода, газове
опалення, сарай, теплиця, погріб, парники, 30000. Тел.0-68-163-80-61.
• Роево с., Кременчугский р-н, дом
жил., 15 сот. огорода, сарай, хоз.
постр., газифиц., вода в доме, нов.
окна, двери. Тел.0-96-704-62-89.
• Садки с., дом, газов. отопление,
косм. ремонт, мебель, во дворе колодец (насос), хоз. постр., 9 сот. приват., или обмен. Тел.0-97-455-95-31.
• Садки с., дом, ост.Бригада,
или обмен на кв-ру на Раковке.
Тел.0-67-706-89-75.
• Успенка с., 15км от Кременчуга, 2
дома в одном дворе, 7х12, 6х8, кирп.,
газиф., сарай, погреб, колодец, 43сот.
приват., рядом Днепр, или обмен на
кв-ру. Тел.0-96-571-44-35.
• Чечелеве с., Кременчуц. р-н, вул.
Лесі Українки 1А, будинок 43 кв.м, 6
сот. Тел.0-50-305-50-74.
• Шепелівка с., 10 км від м.Глобино,
газове опалення, скважина, літня

Продам або поміняю:
1. Виробничі приміщення під будь-який
бізнес, можливо швацький цех, 230 кв.м
по 350/кв.м
2. офісні приміщення 100 і 200 кв.м
за ціною 450/кв.м, роздивлюсь всі
пропозиції, р-н Водоканал, колишня ф-ка
“Дніпрянка”. Тел. 097-495-19-28

кухня, сарай, город, двір асфальтов., всі документи готові, 2500.
Тел.0-50-561-12-88.

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ
ДІЛЯНКИ
• 3 Занасыпь, ул. Б.Хмельницкого,
уч-к 16 сот., срочно, недорого.
Тел.0-67-532-44-18.
• Бузкова вул., в р-ні Простора, зем.
ділянка 7 сот., під забудову, терміново,
недорого. Тел.0-97-801-97-55.
• В.Терешківка с., зем. ділянка 15
сот., в 6 км від Кременчука, госп.
приміщення, колодязь, 7500*. Тел.067-706-79-86 Микола Миколайович
• Власовка пгт, кооп. Восход, дача,
дом 2 эт., печное отпление, скважина,
сад, огород 8 сот., хоз. постр. большие.
Тел.0-97-628-27-96.
• Днепровский залив кооп., дача, дом,
сарай,сад, полив из скважины, ручной
и электронасосы, рядом пляж, затока
р. Днепр. Тел.0-67-849-44-25 Ольга
• Дормашевец кооп., дача. Тел.0-97261-04-90 Олег
• Кривуши с., Строитель кооп., дача 0,5
га, 6800 грн. Тел.0-97-291-03-91.
• Кривуши с., уч-к 13 сот. приват.
Тел.0-98-094-10-75.
• Маламовка с., дача 6,5 сот ., дом 2
эт. Тел.0-97-268-15-19.
• Маламовка с., уч-к 5 сот., кооп. Прогресс, дом кирп. 2 эт., сарай, скважина,
канализ., погреб. Тел.0-98-215-58-63.
• Мрія кооп., р-н с. Ламаное и Манжелия, дача 6 сот., дом 2 эт., с балконом, гараж, хоз. постройки, теплица,
сад, ухожена, ц/полив, рядом р. Псёл.
Тел.0-68-094-85-80.
• Мрія кооп., р-н с. Чечелево, домик,
сарай, погреб, душ, колонка, ц/полив, деревья фрукт., 9 сот., транспорт: троллейбус, автобус, маршр. №9,
Тел.0-50-994-60-48.
• Раковка, кооп. Металлург, дача 4,5
сот., свет, вода, выход к р. Днепр.
Тел.0-97-268-15-19.
• Реевка, уч-к 5 сот. приват., есть гараж. Тел.0-98-094-10-75.
• Романки с., дача 4 сот., дом 6х5 м.
Тел.0-96-681-86-61, 0-97-113-97-11.
• Сосновка с., уч-к 15 сот.
Тел.0-98-998-20-95.
• Чередники р-н, зем. ділянка 4,3
сот. під забудову, поряд річка, пакет
документів. Тел.0-67-197-75-86.
• Чечелево с., кооп. вагон завода,
дача 10сот., дом 2-эт., два сарая, погреб, теплица, хол/гор. вода, ванная,
туал. совм., печь+эл. котёл, рядом лес, озеро. Тел.0-98-882-78-81,
0-96-950-71-27.
• Чечелево с., участок 0,15 га, на
участке: цементный фундамент, колодец, домик металлический, 45000грн.
Тел.0-98-825-11-73.
• Чикаловка с., кооп. Родничок, уч-к
6,5сот., дом 8,4х6,5м, недостроен, без
внутр. работ, веранда, погреб, возм.
про. газ, в 5 мин. до р.Днепр, 4000.
Тел.0-97-071-56-75.
• Ялинцы с., уч-к под застройку 0,22 га приват., тех. паспорт.
Тел.0-67-990-44-76.
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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 ремонту або
в будь-якому стані, з боргами, терміново, дорого, для себе.
Тел.0-67-537-41-82
• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н, але в
межах міста, без ремонту, в будьякому стані, з боргами, терміново, дорого, для себе. Тел. 0-96-194-16-88.

• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без ремонту, в будь-якому станi, з боргом,
термiново, дорого. Тел. 096-424-91-96
• 2-3-кiмн. кв., у будь-якому р-нi, в
будь-якому станi, термiново, дорого.
Тел. 098-696-18-23
• 2-кiмн. кв., в будь-якому р-нi, в будьякому станi, термiново, дорого. Тел.
096-424-91-96
• 3-4-кімн. кв., будь-який район, у
будь-якому стані, з боргом, терміново,
дорого. Тел. 098-696-18-23

• Гост., без ремонта, в любом р-не, в
любом сост., для семьи, дорого. Тел.
096-424-91-96
• Дом в городе, в любом р-не, с
удобствами и без, для семьи, дорого.
Тел.098-696-18-23
• М/с будь-який р-н, терміново. Тел.
096-424-91-96
• Участок в городе возм. без коммуникаций под застройку дорого. Тел.
096-424-91-96
• Часть дома в городе Кременчуге,
возможно без ремонта, в любом состоянии, дорого. Тел.098-696-18-23

МІНЯЮ
• 1/2 дома = 2-комн.кв., вар-ты. По
ул.Леонова, 1/2 дома 58кв.м, 4 комнаты, все удобства, двор 3сот., отдельный заезд д/авто. Тел.0-67-757-58-61,
0-50-525-58-56.
• Дом = 1-2-комн. кв., с ремонтом, р-н
автопарк, водоканал. Песчаное с., дом
56кв.м, со всеми удобствами, газ, вода,
колонка, санузел, сарай, л/кухня, баня,
15 сот. Тел.0-97-445-02-16.

Міжміський обмін
• Будинок в 35 км від м. Кременчука
глинобит. «обкожушений», 48 кв.м,
повністю придатен для проживання і ведення господарства, гараж,
госп. будівлі, обмін на квартиру.
Тел.0-67-715-24-59.
• Кременчуцький р-н, в 20 км від
Кременчука, 2-кімн. квартира, з усіма
зручностями, присадибна ділянка
на малосімейку в м. Кременчуці.
Тел.0-95-463-93-44.

Авто-мототехніка
Автомобілі
• Audi-200, 1987 г/в, в раб. сост., 2900.
Тел.0-67-182-64-60.
• Daewoo Lanos 2007 г/в, мотор 1,5, 207 тыс. км пробег, 2200.
Тел.0-68-313-44-21.
• Kia Sorento, 2008 г/в, дизель 2,5,
вложений не требует, в отл. сост., гаражное хранение, не бита, не крашена,
9500. Тел.0-98-026-51-87.
• ВАЗ 2109 88г.в., двигатель 1.3, на
титанах, гбо, два комплекта резины. Гнилая, есть рыжики. Цена 850.
Тел.0-67-468-04-65.

Гаражі
• Ж/б (бетонный) без места, срочно,
недорого. Тел.0-67-213-10-25.
• 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. в кооп. «Днепр» в р-не базы
«Домовой», 1 гор. больницы, 24кв.м,
ворота 2,3м, выс. Тел.0-96-079-92-40.
• Кирп. в кооп. Днепр.
Тел.0-96-079-92-40.
• Продам железный гараж по ул Воровского, возле Европейской медицины, 2850. Тел.0-67-468-04-65.

• Мет. в кооп. Нефтяник, ул.
Молодёжная, подвал, яма, стеллажи,
3000*. Тел.0-67-706-79-86.

Колеса, покришки
• Автогуму б/в в гарному стані. Тел.098-482-50-18, 0-50-530-98-87.

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,
0-66-035-77-07
• VW-Transporter 2.4D на з/ч, VWGolf-2, 1.6D, на з/ч. Тел. 067-530-77-07,
0-66-035-77-07

КУПЛЮ
• Авто-мототехнику периода СССР,
также запчасти к ней, дорого, самовывоз. Тел.0-97-399-03-52.
• ВАЗ в любом сост., гнилой, битый, на
ходу, или обмен. Тел.0-96-135-69-49.
• ВАЗ в любом тех. сост., или на з/ч.
Тел.0-67-456-91-34.
• Гараж в черте города, возм. без
места, или обмен дачи на гараж, пгт
Власовка, воле воды, кооп. Строитель.
Тел.0-98-708-26-04, 0-67-376-04-11.
• Гараж в черте города, возм. металлический без места. Тел.0-98-708-26-04,
0-67-376-04-11.

• Гараж ж/б или металлический, без
места. Тел.0-67-853-76-17.
• Куплю гараж в нагорной части города. Рассмотрю любые варианты. Недорого. Тел.0-98-536-25-85
• Мопед, скутер. Тел.0-96-383-31-52.
• Таврию, Славуту, Daewoo.
Тел.0-96-383-31-52.
• Участок под гараж, срочно.
Тел.0-67-853-76-17.

ЗДАМ В ОРЕНДУ
• Гараж ж/б в кооп. Днепр-1, в р-не
1 горбольницы, охрана, свет, на
длит. срок, оплата поквартально.
Тел.0-98-701-75-10.

Меблі, килими
• Модернізація, перетяжка, ремонт
усіх видів м’яких меблів з якісних

матеріалів, каталог робіт, зразки тканин, недорого. Тел.0-97-066-87-77.

• Шкаф со стенки в гостиную, 3 шт.,
б/у. Тел.0-50-683-26-55.

Техніка для дому
• LG плазма 108/43, б/у в отл. сост.,
11000 грн. Тел.0-97-291-03-91.
• Колонка газовая Demrad D-150-S,
производство Турция, в идеальном рабочем состоянии, 2900грн.
Тел.0-97-330-34-93.

• Котёл отопительный газовый Росс
«Эконом», мощность 12,5кВт, б/у, в
хорошем рабочем состоянии, 4000грн.
Тел.0-97-330-34-93.
• Электропростынь, нов., Турция.
Тел.0-96-279-26-75.

КУПЛЮ
• Радиодетали, платы, приборы СССР,
твердосплав. Тел.0-68-503-12-34.
• Радиотехнику б/у, телевизоры,
самовывоз. Тел.0-68-431-16-18,
0-96-905-70-51.

• ТВ на з/ч, в любом сост., возможно с разбитым экраном, недорого.
Тел.0-98-683-74-15.
• Телевизоры старые,
радиоэлектронные приборы, радиодетали, платы и другое. Тел.0-50-30184-52, 0-98-963-54-96.

• Холодильники старые, газовые плиты, газовую колонку, самовывоз. Тел.068-431-16-18, 0-96-905-70-51.

Будівельні матеріали
Бетон і залізобетон.
Доставка. Знижки.
zzbv4.com
Т. 067-532-80-60
• Бетон, розчин. Тел.0-68-153-01-71
• Блок гранотсевный стеновой
20х20х40. Тел.0-96-563-73-86.
• Блок гранотсевный, шлакоблок 20х20х40, сертифиц.
Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр дорожный сухопрессованный, тротуарный, сертифиц., 100х30х15, 300х30х15.
Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр тротуарный 100х18х8м,
50х18х8. Тел.0-68-153-01-71
• Бут калиброванный. Тел.0-67-730-1696, 0-99-249-09-09.
• Глина, земля. Тел.0-67-906-93-35

• Глина. Тел.0-67-906-93-35
• Гранотсев 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранотсев, щебень. Тел.0-63-481-8707, 0-68-400-89-33
• Гранотсев, щебень.
Тел.0-67-906-93-35
• 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.
• Земля. Тел.0-67-906-93-35
• Камень. Тел.0-67-906-93-35
• Кирпич белый, 5 грн/штука.
Тел.0-97-305-07-87.
• Кирпич. Тел.0-67-906-93-35
• 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.0-68-333-68-75.

• Кольцо ж/б диам. 1,4х0,9м; 2,2х0,9м,
в к-те крышка с люком, днище.
Тел.0-96-563-73-86.
• Кольцо ж/б диам. 1,5 м, 2 м, крышка,
дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кольцо ж/б диам. 1,70х0,9м;
2,3х0,9м, в к-те крышка с люком, днище. Тел.0-68-333-68-75.
• Кольцо ж/б диам. 1х0,9м; 1,7х0,9м,
в к-те крышка с люком, днище.
Тел.0-96-563-73-86.
• Опора ЛЭП ж/б, дл. 11 м, б/у.
Тел.0-68-153-01-71
• Перегной 10 куб., КамАЗ.
Тел.0-67-115-45-92.
• Перегной, навоз КРС.
Тел.0-67-906-93-35
• Песок горный, речной. Тел.0-67-73016-96, 0-99-249-09-09.
• Песок горный, речной.
Тел.0-67-906-93-35

• Песок сухой, просеянный, для пескоструя. Тел.0-68-153-01-71
• Песок. Тел.0-63-481-87-07,
0-68-400-89-33
• Плитка вибропрессов. «старый
город», «кирпичик», «венеция».
Тел.0-96-563-73-86.
• Плитка кафельная для стен и
пола- разнобой, 1 кв.м, от 50грн.
Тел.0-67-920-14-86.
• Плитка тротуар. вибропрессов. «старый город», «кирпичик», толщ. 6см,
4,5см. Тел.0-68-333-68-75.
• 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
• Полушпала ж/б для подкрановых путей. Тел.0-68-153-01-71

• ФБС № 4, 5, б/у. Тел.0-68-153-01-71.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71
• Цемент М-400. Тел.0-68-153-01-71
• Шпала ж/б, б/у. Тел.0-68-153-01-71
• Щебень 5/20, 20/40, гранотсев. Тел.067-730-16-96, 0-99-249-09-09.
Сантехніка
• Унитаз чаша Генуя, производство
Турция, 800грн. Тел.0-96-675-08-02.

КУПЛЮ
• Остатки ж/б гаража, крышу, мет. ворота. Тел.0-67-853-76-17.
• Плиту перекрытия 6х1,2м, 6х1,5м,
6х3м; кирпич. Тел.0-67-853-76-17.
• Плиты дорожные 140 куб.м.
Тел.0-98-021-81-05.

Тварини
• Бджолосім’ї. Тел.0-68-259-66-54,
0-66-933-20-66.
• Індичата БІГ-6, курчата бройлера
КООБ-500, курчата м’ясо-яєчної породи, корм та ліки в наявності. Тел.0-98391-02-18, 0-95-836-20-85.
• Козочки, род. 14.01.22 г., молочная линия, от козы - удой 5л, ко-

зёл - % заан., пьют из миски, едят
сено, комбикорм, с. Кривуши, 500грн.
Тел.0-98-869-57-44.
• Козы котные 5-й, 4-й окот, рыжей масти, окот в марте, с. Белецковка, 1000 грн. Тел.0-68-706-28-58,
0-63-479-43-38.

• Кролики породи Бельгійський
велетень, Полтавське срібло,
Каліфорнійський, самці на паровку, сукрольні самки, кроленята.
Тел.0-98-357-27-55.
• Отдам в хор. руки щенков от маленькой собачки, возр.1,5 мес., будут
хорошими охранниками и верными

друзьями, один мальчик и две девочки.
Тел. 067-794-19-97
• Пасека. Тел.0-67-270-42-74 Владимир Александрович
• Пчелосемьи, пасека в Глобинском
районе. Тел.0-97-069-58-62.
• Свиньи дикие. Тел.0-68-153-01-71

КУПЛЮ
• Куплю: бика, корову, телицю, дорого. Тел.0-50-327-64-90,
0-67-733-85-78.
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Різне
Створюється база знайомств.
Хто хоче знайти свою другу
половину - звертайтесь. Ми
будемо раді вам допомогти.
Т. 096-83-82-682 з 9-18.00
• Надам міську прописку на будьякий термін в Автозаводському р-ні.
Тел.0-97-333-26-33.

ПРОДАМ
• Бандаж Деротационный сапожок
ORT-15, р-р 40-44, использ. при деформац. нижней части стопы, для
фиксации среднего положения сустава
лежач.больных, 900грн. Тел.0-67-19012-79 зв. после 19.00.
• Брезент военный, 9,5х8,1м, б/у,
в хорошем состоянии, 3500грн.
Тел.0-97-330-34-93.
• Бутыль стекл., 20л, 10л, два по 5л.
Тел.0-67-190-12-79.
• Дрова твердих порід, пиляні, колоті.
Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова твердых пород, пилен.,
рублен., дл. 30см, метровки, чурки, от 5 куб.м. Тел. 063-481-87-07,
0-68-400-89-33
• Дрова твёрдых и мягких пород.
Тел.0-67-906-93-35
• Дрова твёрдых пород, колотые, сложен. в кузове. Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова тополь пилен., 30-40 см.
Тел.0-67-730-16-96, 0-99-249-09-09.

• Дрова, отходы произ-ва, сухие, сосна, 400грн/1куб.м. Тел.0-67-972-1520, 0-98-832-19-35.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Кастрюля эмалир. 50л.
Тел.0-67-190-12-79.
• Коляска инвалидная, новая, недорого. Тел.0-99-461-56-45.
• Матрас противопролежневый ячеистый с компрессором OSD-QDC-300,
соответ. европейской Директиве
93/42ЄЕС изделий медназначения, гарантия до 21.02.2024г, 2130грн. Тел.067-190-12-79 зв. после 19.00.
• Перегной 10 куб., КамАЗ.
Тел.0-67-115-45-92.
• Перегной грибной, коровий
в мешках, самосвал 11 куб.м.
Тел.0-96-562-23-34.
• Перегной коровий, грибной, чернозём, от 10т. Тел.0-67-902-17-55,
0-66-517-05-14.
• Подушка пуховая 60х60, 2 шт.
Тел.0-68-352-05-35.
• Самовар старинный на углях рюмочн.типа с узорами, латунный, литой, покрыт серебром, вес 10кг, 8л.,
изготовл.в 1882г. на марочной фабрике царского генерала Б.Г.Тейле, с
изображ. царя Александра ІІІ, надписи.
Тел.0-97-523-82-40, 0-97-592-02-19.
• Сіно в тюках, 20 кг/тюк, до 100 шт,
70грн/тюк. Тел.0-95-302-29-01
• Сіно лугове тюковане.
Тел.0-97-637-15-17.
• Часы портатив. ручные, мужские,
механич. самозаводящ. Полёт, с центр.
секун. стрелкой, 29 рубиновых камней,

1969г, не ношены, изг. 1-й ордена Ленина Московский часов. з-д им.Кирова,
стрелки, циферблат, корпус покрыты золотом. Тел.0-97-523-82-40,
0-97-592-02-19.
• Электропростынь, нов., Турция.
Тел.0-96-279-26-75.
Відпочинок, спорт
• Мотор лодочный Mercury, мощность 2,5 л.с., 2-тактный, 2014 г/в, в
хорошем рабочем состоянии, 9000грн.
Тел.0-97-330-34-93.
• Ружьё ИЖ-27, охотнич.,1996 г/в,
12калибр, в отл. сост., при наличии
разрешения, 9000грн. Тел.0-67-546-8653, 0-95-519-89-09.
• Ружьё ТОЗ-34ЕР, инжектор, 12 калибр, вертикалка, в хорошем состоянии, 8500грн. Тел.0-97-330-34-93.
Музичні інструменти
• Аккордеон Weltmeister полный, цв.тёмно-красный перламутр,
в раб. сост. Тел.097-523-82-40,
0-97-592-02-19.
Велосипеди
• Велосипед німецький, 4-швидкост., чоловічий, удосконал., престиж., 5500грн. Тел.0-97-935-77-07,
0-50-813-87-78.

• Детский для ребёнка от 5 лет, 2-колёсный, б/у, в хорошем состоянии.
Тел.0-67-249-65-96.
Продукти харчування
• Крупа соевая, семечка кормовая.
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза зерно, крупа, пшеница.
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Кукуруза экструдированная.
Тел.0-68-153-01-71
Торговельне обладнання
• Контейнер на рынке Плеяда, 4х2,4м,
2 шт. Тел.0-97-331-09-89.

КУПЛЮ
• Акордеон, баян, гармошку, гітару,
можливо інший музич. інструмент.
Тел.0-99-221-08-17.
• Антиквариат (альбом с марками, оредн, медаль, фототехнику,
монеты, часы, статуэтку), дорого.
Тел.0-96-194-30-02.
• Антиквариат (бинокль, фотоаппарт, ордена, медали, монеты, юбил.
монеты СССР и Украины, альбом с
марками), дорого, для коллекции.
Тел.0-67-941-38-74.
• Банку из-под пива, дорого.
Тел.0-96-462-28-70.
• Бой стекла (бутылка, банка, окон.
стекло), от 500 кг, возм. самовывоз.
Тел.0-96-462-28-70.

Закуповуємо брухт чорних кольорових металів. Вторсировину,
макулатуру, плівку, пет-пляшку,
відпрацьоване мастило. Дорого.
Т. 067-914-15-30
Куплю різні речі часів СРСР: ялинкові,
дитячі іграшки, фігурки, статуетки; значки,
монети, листівки, марки, фотографії; фотоапарати, біноклі, годинники, самовари;
військову атрибутику, мельхіор, сервізи,
посуд; намиста, біжутерію, підстаканники,
парфум, книги, меблі та інші речі до 1917р.
Т. 050-301-84-52, 098-963-54-96

• Бутылку б/у, пивную, водочную, от 500шт., возм. самовывоз.
Тел.0-96-462-28-70.
• Гири от 8кг до 40кг, гантели от 1кг до
16кг (разные). Тел.0-50-393-00-02.
• Металобрухт та макулатуру.
Тел.0-68-503-12-34.
• Модельки автомобилей: Запорожец, Москвич, Жигули, Волга, Чайка,
Камаз, пр-во СССР, в коробках и без,
пустые коробки от моделей и на з/ч.
Тел.0-67-535-45-80.
• Одеяло пуховое б/у, подушки,
самовывоз. Тел.0-68-431-16-18,
0-96-905-70-51.
• Олово-припой, графит, сплавы.
Тел.0-98-385-90-50.
• Пшеницу, ячмень, зерноотходы.
Тел.0-67-530-77-07, 0-66-035-77-07.
• Рога оленя, лося, сайгака, бивень
мамонта, слона, моржа, зуб кашалота, бусы янтарные, коралловые.
Тел.0-68-642-41-04.

Робота
В охоронну фірму вахтовим методом
21/21 потрібні охоронники та начальники охорони. Робота постійна. З/п
300-400 грн. за зміну. Проживання в
гуртожитку, харчування на об’єкті за
рахунок роботодавця. Т. 050-305-38-28

• Автокрановщику, с опытом ремонта трансп. средств, жильё предост.,
з/п своеврем. от 13000грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Автомойщику с о/р на автомойку, без
в/п, р-н авторынка. Тел.0-97-506-23-23.
• Автослесарю, р-н Петровки, срочно,
з/п высокая. Тел.0-97-210-32-00.
• Бульдозеристу, с опытом ремонта трансп. средств, жильё предост.,
з/п своеврем. от 15000грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Водителю кат. С, Е, жильё предост., з/п своеврем. от 13000грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Водителю кат. С, Е, з/п своевременно.
Тел.0-98-580-27-41.
• Водителю кат. С, жильё предостав., з/п своеврем. от 13000грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Водителю на авто MAN, вод. удостов. кат. С, с о/р, на постоян. онове.
Тел.0-67-741-88-61.
• Водителю, кат. Е, на авто DAF, порядочному, с о/р загран. командиров., з/п
от 35000 - 40000 грн/мес.+ командировочные. Тел.0-67-868-48-95, 0-50-40982-20 Сергей
• Водієві кат. Е, порядному, з
досвідом роботи за кордоном, Европа, країни Прибалтики, Фінляндія,
Англія, без шкідл. звичок, паспорт біометрія, офіційне працевлаштув., з/п по домовленості.
Тел.0-98-153-29-55.
• Водієві кат. С на авто MAN-18-224,
район по центральній Україні, умови за
телефоном. Тел.0-68-027-27-56.
• Водіям категорії С, Е, міжнародні
перевезення країни Європи, Прибалтики, Скандинавії, на постійній основі, з/п
висока. Тел.0-67-973-17-51.
• Грузчикам в макаронный цех. Тел.097-525-89-59, 0-96-330-31-30.
• Двірникам, малярам-штукатурам на
пост. основі, ТОВ «Фірма Порядок».
Тел.0-67-531-15-43, 0-98-879-83-41.
• Енергетику-електрику, контролеру КПП, на пост. основі, повна
зайнятість, 5-ден. робочий тиждень,
бажання працювати, старанність,
відповідальність. Тел.0-68-679-69-69
Андрій Володимирович

• Инженеру-строителю (прорабу), з/п
высокая. Тел. 0-68-240-95-81.
• Комірнику будівельних матеріалів,
стаж роботи не менше 5 років. Тел.0-67535-78-47, 0-97-470-62-89.
• Кочегару на сушку.
Тел.0-98-906-50-74.
• Лаборанту будівельно-випробувальної
лабораторії. Тел. 0-68-240-95-81.
• Майстрові будівельних робіт, виконробу, інженеру-будівельнику, прорабу по євроремонтам, д/р від 3 років.
Тел.0-97-470-62-89, 0-67-535-78-47,
0-67-535-78-11.
• Майстрові з ремонту взуття, з д/р, на
постійній основі. Тел.0-96-111-85-79,
0-95-426-87-17.
• Майстрові чоловічому, майстрові
манікюру, з д/р, в перукарню «Ника».
Тел.067-161-88-33, 097-572-68-80
• Маляру, маляру-штукатуру, монтажнику гипсокартонных конструкций,
электрику, стаж не менее 3 лет, на
постоян. основе. Тел.0-67-535-78-47,
0-97-470-62-89.
• Машинисту фронтального погрузчика, с опытом ремонта трансп. средств,
жильё предост., з/п своевременная, от
15000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Менеджеру логистики, менеджеру по продажам, з/п высокая. Тел.
0-68-240-95-81.

• Модельєру в «АвексТекс» трикотажне підприємство, м. Горішні Плавні,
Полтавська обл., на пост. основі, з/п від
20000 грн/міс., хор. умови праці, соц.
гарантії. Тел. 097-647-90-40
• Оператору растворного узла,
жильё предост., з/п высокая. Тел.
0-68-240-95-81.
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд,
проживання за рахунок фірми, з/п
280-500 грн/за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. №4. Тел.0-96-659-56-89,
095-427-70-98
• Охраннику, график сутки/трое, з/п 500
грн/сутки. Тел. 0-68-240-95-81.
• Охраннику, ночная смена - с 17.00
до 08:00, з/п 250 грн/смена. Тел.
0-68-240-95-81.
• Подсобному рабочему, без в/п, з/п
500грн./день. Тел.0-96-830-40-77.
• Працівнику, фізично здоровому, вахтовий метод праці, 5 днів, 2 вихідних
(субота, неділя). Тел.0-96-057-46-76
Олег Олександрович
• Прибиральниці. Тел. 0-68-240-95-81.
• Приёмщику металла и вторсырья на склад, з/п ставка + %, график работы: пн - сб, с 9.00 до 16.00.
Тел.0-97-500-56-24.
• Продавцу в киоск от кафе «Просто и
вкусно», р-н овощной базы. Тел.0-68851-10-48, 0-97-020-57-02.

• Продавцу на центральный рынок, желат. пенсионного возраста.
Тел.0-98-305-69-63.
• Продавцям в м’ясний магазин,
енергійним, доброзич., відповідал.,
графік роботи 3/3, з/п висока. Тел.
096-086-92-28 Володимир, вт-нед
9.00-18.00
• Рабочему по изготов. тротуар. плитки, жильё предост., з/п своеврем. от
12000 грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Разнорабочему, жильё предост.,
з/п своеврем. от 12000грн/мес. Тел.
0-68-240-95-81.
• Сварщику, слесарю-сварщику,
жильё предост., з/п своеврем. от
13000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Слесарям по ремонту грузового авто DAF, MAN, VOLVO, в транспортную компанию, з/п от 10000 до
18000, стажировка, обучение, иногородним проезд компенсируется.
Тел. 0-98-570-81-84     
• Слесарям по ремонту спецтехники, без о/р, з/п 12000 грн/мес.
Тел.0-67-530-96-65.
• Слюсару-налагоджувальнику виробничого обладнання на фірму
в м. Горішні Плавні, проїзд з Кременчука оплачується фірмою.
Тел.0-68-439-22-38.

Вакансії провідних компаній міста
Вартість блоку–50 грн

• Співробітнику охорони (силова
структура - контракт), г/з від 16000
грн. та більше, в залежності від вислуги років в інших структурах: ЗСУ, НГУ,
МЧС, інше, повний соцпакет, до 35р.
(виключно вік). Тел.0-67-238-40-76.
• Токарю-фрезеровщику, жильё предост., з/п высокая. Тел. 0-68-240-95-81.
• Трактористу на трактор МТЗ-892, с
опытом ремонта трансп. средств, жильё предост., з/п от 13000 грн/мес. Тел.
0-68-240-95-81.
• Трактористу та помічниці по господарству та за худобою, сімейній парі,
житло надається безкоштовно. Тел.
0-68-240-95-81.
• Швачка в ательє. Тел.0-96-618-64-18.
• Швачкам з пошиття трикотажного та
текстильного асортименту, бажано з
досвідом роботи. Тел.0-67-530-57-97.
• Швачкам на швейне підприємство в
м. Горішні Плавні, пошиття військового
замовлення, терміном на 6 місяців, на
оверлок, розпошив на човникову машину, можливо робота позмінно, доставка
транспортом підприємства, терміново.
Тел.0-96-567-40-44.
• Штукатуру, жильё предост. бесплатно.
Тел. 0-68-240-95-81.
• Электросварщикам, о/р от 1 года.
Тел.0-67-211-27-26.
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Послуги
Всі види демонтажних робіт будьякої складності (перестінків,
підлог, стель, будівель, дахів).
Збивка кахлів, штукатурки, стяжки. Можливо з навантаженням і
вивозом. Т. 096-234-04-04

Спилювання дерев від 300 грн.
Т. 096-234-04-04

Професіний спил дерев (вручну, автовежею, краном) у важкодоступних
місцях (над дахом, біла проводів, на
кладовищах). Можливе розпилювання на дрова, навантаження, вивезення. Без вихідних. Т. 096-234-04-04

Столярні вироби:
двері, вікна. Виготовлення, встановлення.
Т. 097-556-94-38

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

Буріння свердловин в приватн. секторі, будинку,
підвалі, гаражі. Монтаж, ремонт насосів. Оплата після
виконання робіт, гарантія обслуговування. Т. 097-831-38-95

Ремонт та техн.обслуговування побутових, промислових
холодильників, пральних машин, з гарантією.
Т. 067-542-82-20

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

• Ремонт пральних машин-автоматів
вдома у клієнта (стаж 27 років), швидко, якісно, гарантія. Тел.0-67-703-9684, 099-023-48-62, з 8: 00 до 20: 00 без
вихідних.
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-1696, 0-99-249-09-09.

• 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, 0-99-239-97-96

Автовишка 24 м, оренда від 400 грн за
годину. Цілодобово. Робота будь-якої
складності: поклейка бордів, спилювання дерев, установка кондиціонерів,
пропозиція руки та серця або, навіть,
зняти котика. Т. 096-234-04-04

• Знищення шкідників (таргани, клопи, блохи). Тел.0-96-360-03-14.

До 3 тонн

• Покраска гаража , наружная и
внешняя . Покраска крыши и пола.
Железный, кирпичный или бетонный.
Тел.0-67-468-04-65.

• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентований,
вантажні перевезення по місту, Україні.
Тел.0-98-989-10-34.

Послуги токаря, токарні роботи.
Тел.0-68-153-01-71.
• Спилювання дерев, послуги бензопили, послуги подрібнювача гілок,
пенькодробилки, культиватора, корчування пнів, покос трави-бур’яну,
земельні роботи, послуги садівника,
обприскування дерев, прибирання
снігу, можл. виїзд за межі міста.Тел.
098-482-50-18, 050-530-98-87

АВТОПОСЛУГИ

До 5 тонн
• 5т, MAN-8,163, довжина 6 м, автоперевезення по місту, області, Україні. Тел.0-67-741-88-61.
Більше 5 тонн

БУДІВНИЦТВО,
РЕМОНТ

• 6т, ЗиЛ-130 самоскид, доставка буд.
матеріалів (пісок, щебінь, та інше), вивезення будівельного сміття, вантажні
перевезення по місту, області. Тел.097-328-88-82 Микола

Будівельні послуги

До 1,5 тонн
• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення доставки, квартирні переїзди, по
Кременчуку, Україні, довж. 4,2м, вис.
2,20м, шир. 2,10м, 20куб.м, обладнана для перевезення меблів, піаніно,
будматеріалів, послуги професійних
вантажників. Тел.096-330-10-10

• Екскаватор JCB - 4, котловани,
траншеї, знос будинків, планування
ділянок, вивезення сміття 2 КамАЗа (самоскиди). Тел.0-67-902-17-55,
0-66-517-05-14.
• Послуги автокрана 20т на базі КрАЗа.
Тел.0-68-153-01-71
• Послуги бульдозера.
Тел.0-68-153-01-71.
• Послуги маніпулятора 16т.
Тел.0-68-153-01-71
• Послуги самоскида, сипучі матеріали:
пісок, щебінь, перегній, та інші.
Тел.0-67-115-45-92.

• Армування, бетонування, бутова кладка, газоблок, земельні,
зварювальні роботи, цегляна кладка, ракушняк, стягування, сантехніка,
зміцнення старих будівель, наявність
завершених об’єктів на показ.Тел. 0-97835-04-46 Олександр
• Бетонні роботи, копання
фундаментів, цегляна, бутова кладка, отмостка, укладка кахельної
та тротуарної плитки, можливий
виїзд за місто. Тел.0-96-393-54-66,
0-66-886-28-83.
• Покрівельні роботи євроруберойдом:
гаражі, балкони, лоджії, будинки, квартири, ангари, прибудови, гідроізоляція,
стягування, коньки, оцинкування,
відливи, фарбування дахів, утеплення, профлист, забори, дрібний ремонт, виїзд за місто, гарантія, якість.
Тел.0-96-329-13-56.

Спецтехніка
• Кран-маніпулятор на бортовому
авто MAN, платформа 6,6х2,5 м, в/п
12 т, кран-стріла 12 м, в/п 7 т + причіп
7,30х2,50м в/п 12т. Тел.0-50-308-8282, 0-98-559-32-60.

• Покрівельні роботи: балкони, лоджії,
прибудови, гаражі, квартири, магазини, будинки. Стягування, відливи,
гідроізоляція, можливо дрібний ремонт, великий досвід, гарантія, недорого. Тел.0-97-453-28-38, 0-99-310-86-40
Олександр
• Цегляна кладка будь-якої складності,
бетонні роботи, стягування, земельні,
демонтаж, штукатурка, шпаклівка,
утеплення будинків, гіпсокартон.
Тел.0-97-529-44-14.
Ремонт, облицювання
• 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/р18-років, виїзд за
місто.Тел.0-98-385-90-50.
• Внутрішні роботи: укоси, стіни, поклейка шпалер, багет, фарбування.
Тел.0-97-778-79-93.
• Малярні, плиткові роботи, шпалери,
підлога, ламінат, штукатурка, досвід
роботи 17 років. Тел.0-97-822-80-43
Анатолій

• Плитка, штукатурка, шпаклівка, та
інші будівельні роботи, якісно.Тел.0-97309-04-57 Андрій
• Шпаклівка стін, стель, укосів, штукатурка по маякам, та гіпсова, армування, поклейка шпалер, стеклополотна,
фарбування, фасадні роботи, доставка
матеріалів, можливий виїзд в межах 50
км. Тел.0-67-774-64-56.
• Шпаклівка стін, стель, укосів, штукатурка по маякам, та гіпсова, армування, теклополотна, фарбування,
фасадні роботи, доставка матеріалів.
Тел.0-67-774-64-56.
Сантехніка послуги
• Сантехроботи, швидко, якісно,
заміна водопровідних та каналізаційних труб, установка лічильників,
заміна, ремонт опалювальних систем,
установка унітазів, ванн, умивальників, доставка. Тел.0-95-699-13-19,
0-96-758-86-95.
Сантехнік. Аварійний виклик майстра.
Опалення, водопровід, каналізація.
Будь-які сантехнічні та газозварювальні
роботи в квартирах і приватних будинках.
Досвід роботи більше 20 років. Т. 097222-67-51

Стіл знахідок
• Втрачений диплом з додатком виданий Кременчуцьким технікумом залізничного транспорту у 2001 році на ім’я Бойко
Андрій Юрійович вважати недійсним.
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