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Нерухомість

ЗДАМ У НАЙМ

• Флігель, кінцева зупинка 16 марш-
рута, з усіма зручностями, праль-
на машина, холод., ТБ, для пари 
без дітей, на тривалий термін. 
Тел.0-96-675-08-02

Крюків-Раківка

• 2-кімн. кв. в р-ні Крюківсько-
го кар’єру частково мебльована ТБ, 
холодильник, автономне опалення, 
окремий вхід, на тривалий термін, 
оплата попередня + за останній міс. 
Тел.0-97-268-15-19.
• Будинок в Крюкові (по маршр. 
№ 9), 5 кімнат, газ, світло, вода, 
туалет на вулиці, на довг. строк. 
Тел.0-97-454-95-84.
• Частина будинку з пічним опален-
ням, р-н Крюків, пров. Художній (Ху-
дожественный) б. 27, на тривалий тер-
мін, 1200 грн/міс. Тел.0-98-262-60-70.

Молодіжний

• 1-кімн. кв., зуп.Г.Сталінграда, 5/9 
пов., частково мебльована, пл/вік-
на, брон. двері, лічільники води, на 
довг. строк, 2500грн.+ ком.посл. 
Тел.0-97-865-74-84.
• 2-кімн. кв. на довгий строк, мож-
ливо з наступним викупом, квт 278. 
Тел.0-67-901-45-27.
• Візьму на квартиру 1-2 жінок (непа-
лящих), можливо з дітьми, можли-
во з тваринами (собакою, кішкою), 
р-н Молодіжний, на довгий строк, . 
Тел.0-97-211-26-47.

Нагірна частина

• 2-кімн. кв., 6/9 пов., навпроти Авто-
парку, без ремонту, у житлов. стані, 
від господаря, на довгий термін, 
прохання ріелторам не турбувати. 
Тел.0-99-200-45-15.
• Будинок невеликий, 2 кімнати, 
кухня, туалет, р-н водоканалу, для 
сім’ї із 4-5 чоловік, гарні умови, на 
довг. строк, 5000+ ком. послуги. 
Тел.0-97-738-30-46.

Центр

• 1-кiмн. кв., р-н центр. ринку, 2/3 пов., 
рядянськi меблi, 2 спальних мiсця, 
бойлер, душ. кабiна, холодильник, на 
довг. строк, 3800грн.+ ком. послуги. 
Тел. 096-155-17-28
• 1-кімн. кв., р-н центр. ринку, вул.
Першотравнева, ремонт, гарн. стан, 
частк. мебльов., вже вільна, на 
довг. строк, опл. поміс., недорого. 
Тел.0-98-850-15-34.
• М/с, 4/5 пов., 15 кв.м, 2 дивана, 
шкаф, холодильник, бойлер, на довг. 
строк, 3000 грн. Тел. 096-155-17-28

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, 
для молодої сімейної пари, працюючі, 
порядок і своєчасну оплату гарантуємо. 
Тел.0-67-877-00-60.
• Кімнату окрему, для жін-
ки 65 років (працюю), недорого. 
Тел.0-97-917-15-30.
• Флігель, літнюю кухню з пічним опа-
ленням, в межах міста, на тривалий 
термін, можливо з подальшим вику-
пом. Тел.0-97-677-60-35.

ПРОДАМ

4-КІМНАТНІ

• 9/9 пов., р-н водоканал, від власника. 
Тел.0-68-794-88-34.

3-КІМНАТНІ

• 3/5 пов., Раківка, р-н розвил-
ка, чешський проект, два балкони. 
Тел.0-97-268-15-19.

2-КІМНАТНІ

• 2-кімн. квартира, Глобинська громада, 
в 20 км від Кременчука, з усіма зручно-
стями, сад, город, сарай, літня кухня. 
Тел.0-95-463-93-44.
• 1/1 пов., р-н Крюківського кар’єру, 
окремий вхід, автоном. опалення. 
Тел.0-97-268-15-19.
• 3/5 пов. цегл. буд., Молодіжне, 43,5 
кв.м, меблі, кімн. окремі, вікна, двері 
дерев., 24000* Тел.0-67-706-79-86.
• 4/5 пов. цегл. буд., центр, бул.
Пушкіна, ремонт, в гарн. стані. 
Тел.0-98-993-92-36.

1-КІМНАТНІ

• 3/9 пов., пров. Г.Бреста, 35 кв.м. 
Тел.0-96-021-43-76.

БУДИНКИ

• 2 Занасип 1/2 будинку 6 сот., газ, світ-
ло в будинку, 12000. Тел.0-96-256-70-91.
• В 40 км від міста, будинок з газом та 
пічним опаленням, для переселенців 
чи дачі, 3 сарая, гараж, погріб, баня, 
город 45сот., 50000грн, або здам. 
Тел.0-98-760-75-14.
• Воскобійники с., 10 км від Кре-
менчука, будинок 78,2 кв.м, л/кух-
ня, 2 сараї, поряд траса, ліс, 18000. 
Тел.0-97-831-33-75.
• Гориславці с., в 15км від міста, 2 бу-
динка на ділянці по 50кв.м кожен, центр 
села, 36 сот., з усіма зручностями, або 
обмін на кв-ру в місті. Тел.0-96-099-15-
40, 0-68-743-02-34.
• Горошино с., Семенівський р-н, буди-
нок цегляний, з пічним опаленням, по-
требуючий ремонту, 40 сот., поряд річка 
Сула, 10000. Тел.0-96-982-43-21.
• Дмитрівка с., будинок 2 пов. біла цегла, 
м/пласт. вікна утеплені, усі зручності, 15 
сот., госп. постр., поряд р. Псёл, зупинка 
автоб., недорого. Тел.0-67-532-23-39.

• К.Потоки, будинок 48 кв.м, газ + пічне 
опалення, мансарда, сарай, 2 льохи 0,23 
га, 5000. Тел.0-97-400-11-68.
• Кривуші с., 6 км від міста, 28 сот.+ 
цегляний будинок з верандою, бетон. 
фундаментні блоки перекриття, поряд 
сосновий ліс. Тел.0-66-381-70-42.
• Кривуші с., будинок, газ, вода, світло, 
28 сот., господарські будівлі, ставок на 
городі. Тел.0-96-298-04-97.
• Кривуші с., вул.Б.Хмельницького. Тел. 
096-802-09-47
• Крюків, 1/2 будинка р-н Кіровоградсь-
кої, 4-кімн., котел на твердоопал., та на 
газ, сарай, новий паркан, насос, город, 
окремий вхід, погріб, л/душ, частина бу-
динка утепл. пінопластом, поряд зупин-
ка трол. №26А. Тел.0-96-995-95-05.
• Крюків, будинок цегл. 52кв.м, 3 кімн., 
газ, вода в будинку, світло, л/кухня, 
гараж великий, 0,06га, свердловина 
на подвір’ї, госп. будівлі, докум. готові. 
Тел.0-98-222-62-13.
• Максимівка с., будинок 148кв.м, 
2 пов., госп. будівлі, вода, каналіз., 
сад, город, гараж, ділянка 0,22га, на 
березі Кременчуцького водосхови-
ща, або обмін на 1-кімн.кв.+ допл. 
Тел.0-98-762-44-48.
• Набережне с., Кременчуц. р-ну, буди-
нок 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., в 15 км від Кременчу-
ка, будинок, госп. будівлі, білянка по-
над 25 сот., 6000. Тел.0-97-018-66-59, 
0-97-018-66-58.
• Писарщина с., будинок гараж з льо-
хом, веранда, пічне опалення, мет.будка 
2х3м, сарай, колонка, бадья ємність 
під воду, сад. Тел.0-67-813-79-52, 
0-66-620-28-98.
• Погреби с., будинок зі зручностя-
ми, 5 кімнат, м/пласт. вікна, гараж, 
госп. будівлі, 12 сот., вихід до річки. 
Тел.0-99-924-12-22.
• Погреби с., будинок приватизов., 2 
кімнати, кухня, кладова, коридор, л/
кухня, сарай, погріб, колодязь, 15 сот. 
Тел.0-97-273-01-29.
• Подорожнє с., до Світловодська 
5км, будинок 53кв.м, пічне опалення, 
житлова тимчасова будівля зі світлом, 
опаленням, сарай, підвал, л/кухня, 
госп. будівлв, 25 сот. приват., 4500. 
Тел.0-96-353-87-59.
• Попівка с., будинок. 
Тел.0-67-706-79-86.
• Потоки с., будинок 90 кв.м, біля 
р.Псел. Тел.0-67-437-83-94.
• Садки с., будинок, зуп. Брига-
да, або обмін на кв-ру на Раківці. 
Тел.0-67-706-89-75.
• Успенка с., 15км від Кременчука, 2 
будинка на одному подвір’ї, 7х12, 6х8, 
цегл., газиф., сарай, погріб, колодяць, 
43сот. приват., поряд р.Дніпро, або об-
мін на кв-ру. Тел.0-96-571-44-35.
• Успенка с.,будинок з усіма зручно-
стями + діюча міні-коптильня з усім 

устаткуванням, 2,5 га, 24000. Тел. 
096-155-17-28.
• Успенка с.,будинок г/б, з усіма зручно-
стями, терміново вар-ти обміну. Тел.0-
97-270-20-85, 0-50-156-22-82.
• Чечелеве с., Кременчуцького р-ну, 
вул. Лесі Українки 1А, будинок 43 кв.м, 6 
сот. Тел.0-50-305-50-74.
• Ялинці с., вул. Шкільна (Леніна), б.2, 
будинок цегляний, в центрі села, усі 
зручності, газ, вода, 25 сот., 19000. 
Тел.0-98-986-15-06.

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ 
ДІЛЯНКИ

• 3 Занасип, вул. Б.Хмельницького, зем. 
ділянка 16 сот., терміново, недорого. 
Тел.0-67-532-44-18.
• Власівка смт, кооп. Схід (Восход) дача, 
будинок 2 пов., пічне опалення, сверд-
ловина, сад, город 8 сот., великі госп. 
будівлі. Тел.0-97-628-27-96.
• Дніпровська затока кооп. (Днепров-
ский залив), дача, будинок, сарай, те-
плиця, полив із свердловини, ручний та 
електронасоси, поряд пляж, затока р. 
Дніпро, 4000. Тел.0-67-849-44-25.
• Дормашівець кооп., дача. Тел.0-97-
261-04-90 Олег
• Івушка кооп., дачна зем. ділянка 6 сот., 
молодий садок, вода, мет. будинок, по 
німецькій трасі. Тел.0-50-659-64-33.
• Кривуші с., зем. ділянка 30 сот., 
світло, колодязь, свердловина. 
Тел.0-96-832-86-40.
• Маламівка с., кооп. Вагонобудівель-
ник-1 (Вагоностроитель-1), дача 6 сот., 
будинок 2 пов. Тел.0-97-268-15-19.

• Мрія кооп., р-н с. Ламане та Манже-
лія, дача 6 сот., будинок 2 пов., з бал-
коном, гараж, госп. будівлі, теплиця, 
сад, доглянута, ц/полив, поряд р. Псел. 
Тел.0-68-094-85-80.

• Мрія кооп., р-н с. Чечелеве, будино-
чок, сарай, погріб, душ, свердловина, 
ц/полив, дерева фрукт., 9 сот., транс-
порт: тролейбус, автобус, маршр. №9, 
Тел.0-50-994-60-48.
• Недогарки с., зем. ділянка 40 сот. під 
забудову, усі комунікації. Тел.0-67-717-
18-27, 0-95-787-68-74.
• Озон кооп., віддам приватизовану 
ділянку 6 сот. приват., переоформлення 
ваше. Тел.0-67-863-90-13.
• Потоки с., земельна ділянка 22 сот., 
газ, вода, світло, асфальт, поруч мага-
зин та зупинка, р.Псел, є фундамент 
під будинок, 10 км. від міста, 5000. 
Тел.0-67-198-89-75.
• Раківка, кооп. Металург, р-н дам-
би, дача 4,5 сот., світло, вода, по-
ряд (через через дорогу) р. Дніпро. 
Тел.0-97-268-15-19.
• Романки с., дача 4 сот., будинок 6х5 м. 
Тел.0-96-681-86-61, 0-97-113-97-11.
• Терешківка с., зем. ділянка. 
Тел.0-67-706-79-86.
• Чередники р-н, зем. ділянка 4,3 сот. 
під забудову, поряд річка, пакет доку-
ментів. Тел.0-67-197-75-86.
• Чечелеве с., зем. ділянка 0,15 га, на 
ділянці: цементний фундамент, коло-

дязь, будинок металевий, 45000 грн. 
Тел.0-98-825-11-73.
• Чикалівка с., кооп. Джерельце (Род-
ничок), зем. ділянка 6,5сот., будинок 
8,4х6,5м, недобудований, без внутр. 
рабіт, веранда, погріб, можливо підв. 
газ, в 5 хвил. до р.Днепро, 4000. 

Тел.0-97-071-56-75.

КУПЛЮ

• 1-2-кімн. кв. в будь-якому р-ні, та 
будь-якому стані, можливо неприват., з 
боргом. Тел. 098-696-18-23
• 1-2-кімн. кв., без ремонту або в будь-я-
кому стані, з боргами, терміново, доро-
го, для себе. Тел.0-67-537-41-82
• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н, але в ме-
жах міста, без ремонту, в будь-якому 
стані, з боргами, терміново, дорого, для 
себе. Тел. 0-96-194-16-88.
• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без ремон-
ту, в будь-якому станi, з боргом, термi-
ново, 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 будь-я-
кому 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
• Будинок в місті, в будь-кому р-ні, зі 
зручностями та без, для сім’ї, дорого. 
Тел.098-696-18-23
• Гостинку, без ремонту, в будь-якому 
р-ні, та будь-якому стані, для сем’ї, доро-
го. Тел. 096-424-91-96
• Зем. ділянку в місті, можливо без 
комунікацій під забудову, дорого. Тел. 
096-424-91-96
• М/с будь-який р-н, терміново. Тел. 
096-424-91-96
• Частину будинка в місті Кременчу-
ці, можливо без ремонту, в будь-якому 
стані, дорого. Тел.098-696-18-23

МІНЯЮ

• 2-кімнатну квартиру, 3/5 пов., район 
Гвардійської, пл/вікна, балкон, бойлер, 
усі лічильники, натяжні стелі = будинок 
або півбудинку, р-н 3 лікарні, ринок, 
стадіон. Тел.0-67-468-04-65.
• Будинок = 1-2-кімн. кв., з ремонтом, 
р-н автопарк, водоканал. Пісчане с., бу-
динок 56кв.м, з усіма зручностями, газ, 
вода, колонка, санвузол, сарай, л/кухня, 
баня, 15 сот. Тел.0-97-445-02-16.
• Будинок = м/с, кв-ру, авто+ моя допл., 
вар-ти. Успенка с., будинок г/б, з усіма 
зручностями, терміново. Тел.0-97-270-
20-85, 0-50-156-22-82.
• Будинок, Семенівська громада = жит-
ло в Кременчуці. Або продам з послі-
дов. виплатою. Тел.0-95-463-93-44.

Міжміський обмін

• Кременчук = Київ, по вул. Московсь-
кій. Кременчук, 2-кімн. кв., в центрі, 
5/5 пов., 50 кв.м, нові вікна, двері, 
балкон, можливо меблі, в житл. стані. 
Тел.097-672-56-25
• Кременчуцький р-н, в 20 км від 
Кременчука, 2-кімн. квартира, з усі-
ма зручностями, присадибна ділян-
ка на малосімейку в м. Кременчуці. 
Тел.0-95-463-93-44.

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

Здам в оренду або продам 
кафе «Старий Томас», 
Раківка, наб. Лейтенанта 
Дніпрова, 115. Т. 050-346-
91-25

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

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

Здам в оренду приміщення під 
швацьку майстерню, «наси-
жене» місце, перший поверх. 
Район Пивзаводу. Т. 096-111-
85-79, 095-426-87-17, Андрій

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

Оренда приміщень на
Цетральному ринку 
різної площі.
Т. 097-486-03-40

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

Автомобілі

• Dacia-Logan 1.6 бензин, пригнана з 
Німеччини та Нідерландів, гарний стан, 
кондиціонер, ел. дзеркала, склопідій-
мач. Тел.0-67-468-04-65.
• ВАЗ-2161, 1991 р/в, 35000* грн., 
розгляну варіанти. Тел.0-95-785-44-71, 
0-96-793-97-03.
• ГАЗель на запчастини, у відм. ро-
боч. стані, 02 р/в, в експлуат. з 03 р., 
борт-тент (3х2,1х2м) дв. 4063 (об’єм 
2,3л, карб. бенз.) реал. пробіг 14 тис. 

км, без АКБ, зберігання під навісом. 
Тел.0-95-552-28-45.

Гаражі

• З/б (бетонний) без місця, терміново, 
недорого. Тел.0-67-213-10-25.
• З/б в кооп. Луговий, 6х4 м, 2-пов., 
обладнаний, підвал, дахперекрытий 
евроруберойдом у 2018 році, або 
обмін +допл. на аналогычний в кооп. 
Київський-1, Хорольский, р-н пер. 
Г.Бресту.Тел.068-094-85-80

• Мет. в кооп. Нефтехімик. 
Тел.0-67-706-79-86.

• Мет. в кооп. Нефтяник, вул. Моло-
діжна, підвал, яма, стелажи, 3000*. 
Тел.0-67-706-79-86.

• Мет., в кооп. Ветеран, р-н табач-
ної фабрики, під авто, та мікроав-
тобус, ворота 2,40м, від хазяїна. 
Тел.0-97-118-74-83.
• Цегл. в кооп. Дніпро. 
Тел.0-96-079-92-40.

КУПЛЮ

• Авто будь-якої марки, тіль-
ки в гарному і робочому стані. 
Тел.0-67-468-04-65.

• Авто-мототехніку періоду СРСР, та-
кож запчастини до неї, дорого, само-
вивіз. Тел.0-97-399-03-52.

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

• ВАЗ в будь-якому стані, або на з/ч. 
Тел.0-67-456-91-34.
• Гараж в межах міста, можливо мета-
левий, без місця. Тел.0-98-708-26-04, 
0-67-376-04-11.
• Гараж з/б или металевий, без місця. 
Тел.0-67-853-76-17.
• Гараж у будь-якому кооперативі 
міста, залізний, бетонний, цегляний, 
недорого. Тел.0-98-536-25-85.
• Гараж у нагірній частині міста, 
розгляну будь-які варіанти. 
Тел.0-67-468-04-65.

• Земельну ділянку під гараж, терміно-
во. Тел.0-67-853-76-17.
• Мопед, скутер. Тел.0-96-383-31-52.
• Старі авто, ВАЗ-2101 до 2109. 
Тел.0-93-302-86-54.
• Таврію, Славуту, Daewoo. 
Тел.0-96-383-31-52.

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж з/б на Московській, кооп. Ав-
толюбитель-11, верхній ряд, оглядова 
яма, на тривалий термін, 800 грн/міс. 
Тел.0-97-865-74-84.
• Гараж мет. в кооп. Ветеран, 
5,50х3,50х2,8м, центр, р-н тютюнової 
фабрики, на тривалий термін, віж хазяї-
на, 800 грн/міс. Тел.0-97-118-74-83.

Меблі, килими
• Модернізація, перетяжка м’яких ме-
блів, повний ремонт, усунення скрипу, 

лакування стільців, хімчистка м’яких 
меблів, гігієнічно чистий матеріал (ва-

телін), гарантія, якість, каталог робіт, 
стаж-25 років. Тел. 0-67-535-25-23, 
0-50-305-72-41
• Диван б/в після ремонту та перетягу-
вання, нова тканина. Тел.098-970-30-30
• Диван Балада з 3-ма подушками, 
в відмін. стані, після перетягування. 
Тел.098-970-30-30
• Диван з полицею, б/в, з невеликим 
дефектом, 600грн. Тел.0-98-284-56-42.
• Диван розсувний, без дефек-
тів, відмін. стан, самовивіз, 8000. 
Тел.0-96-395-33-75.

• Диван с дерев. полицею, в від-
мін. стані, після перетягування. Тел. 
050-308-82-98
• Диван с круглими боками, після пере-
тягування. Тел. 050-305-72-41
• Диван-малютка, після ремонту, 
новий, тканина, переклеєний. Тел. 
050-308-82-98
• Диван-трійка розкладний + кріс-
ло-ліжко, темно-зеленого кольору, у 
відмінному стані, 5000 грн, без торгу. 
Тел.0-67-355-15-70.
• Крісло велике, м’яке, 2 шт., б/в, 
в відм. стані, 5000грн за 2 шт. 
Тел.0-97-211-26-47.

• Крісло-ліжко в гарн. стані, після пере-
тягування. Тел. 050-308-82-98
• Ліжко б/в, набір меблів 3 в 1, стільни-
ця. Тел.0-67-863-90-13.
• Стільці дерев., після ремонту. Тел. 
050-308-82-98
• Стінка в кімнату. Тел.0-98-729-87-47.
• Шафа платтяна (шкаф плательный) 
білого кольору, вис. 2м, глиб. 50 см, 
ширина 1м. Тел.0-50-659-64-33.

Техніка для дому
• Електронасос Ворскла. 
Тел.0-97-303-25-10.
• Планшет Samsung Galaxi 7 
Tab, новий, на гарантії, 6500 грн. 
Тел.0-96-969-06-71.
• Сушарка електрична для овочів та 
фруктів з терморегулят., захист від пе-
регріву, 5 піддонів, сокопароварка, ви-
робн. Австрія, соковипарювач нержав., 
з-слойн. дно. Тел. 097-973-82-30
• Холодильник Дніпро-2МС, в гарн. 
роб. стані. Тел.0-96-183-83-18.
• Холодильник ЗИЛ, недорого. 
Тел.0-98-729-87-47.

• Холодильник Мінск-Атлант 2-камер., 
в гарн. роб. стані. Тел.0-67-929-03-87.

КУПЛЮ

• Магнітофон бобіний, у будь-я-
кому стані неразукомплект. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Магнітофон касетний часів СРСР, б/в 
у будь-якому стані, неразукомплект., 
вибірково. Тел.0-67-742-83-95.
• Машину пральну, б/в, радянсько-
го виробн., будь-яку, неразукомпл. 
Тел.067-742-83-95

• Музичний центр в гарному робочому 
стані до 500 грн. Тел.0-67-468-04-65.
• Ноутбук, комп’ютер (системний блок) 
можливо неробочий, с розбитим екра-
ном. Тел.0-67-260-76-18.
• Радіодеталі, плати, прилади СРСР, 
твердосплав. Тел.0-68-503-12-34.
• Радіодеталі, плати, телевізори. Тел.0-
98-005-63-79, 0-68-501-03-24.
• Радіоприймач або підсилювач 
(усилитель) можливо неробочий. 
Тел.0-67-260-76-18.

• ТВ на з/ч, в будь-якому стані, мож-
ливо з розбитим екраном, недорого. 
Тел.0-98-683-74-15.
• Телевізор б/в, ч/б, кольоро-
вий часів СРСР, в дерев. оправі,у 
будь-якому стані, неразукомлект. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Телевізор або монітор будь-який, 
можливо неробочий, разбитый екран, 
післе грози. Тел.0-67-260-76-18.

• Телевізори старі, радіоелектронні 
пристрої, радиодеталі, плати, та інше. 
Тел.0-50-301-84-52, 0-98-963-54-96.

• Підсилювач часів СРСР, у 
будь-якому стані, неразукомлект. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Утюг імпорт.; вентилятор, пилосос ім-
порт., та радянського виробн., та інше. 
Тел.067-742-83-95
• Холодильник б/в, нероб., у будь-яко-
му стані. Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильник, б/в, радянського ви-
робн.,у будь-якому стані, будь-який, би-
тый, в нероб. стані. Тел.067-742-83-95
• Холодильник, металобрухт, са-
мовивіз. Тел.0-98-005-63-79, 
0-68-501-03-24

Будівельні матеріали

• Бетон М-200, М-400 міксером об’єм 6 
куб.м, 12 куб.м. Тел.097-1-802-820
• Бетон, розчин. Тел.0-68-153-01-71
• Блок бетон. ФБС-4, недорого. 
Тел.0-68-921-46-33.
• Блок гранвідсівний стінний 20х20х40. 
Тел.0-96-563-73-86.
• Блок гранвідсівний шла-
коблок 20х20х40, сертифікований. 
Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр б/в, по 3м, 2,5м, 1,2м, в кооп.
Металург (Раківка), самовивезення. 
Тел.0-96-991-81-00.
• Бордюр дорожній сухопресований, 
тротуарний, сертифік., 100х30х15, 
300х30х15. Тел.0-68-153-01-71
• Бордюр тротуарний 100х18х8м, 
50х18х8. Тел.0-68-153-01-71
• Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

• Бут калібрований. Тел.0-67-730-16-
96, 0-99-249-09-09.
• Глина, земля. Тел.0-67-906-93-35
• Глина. Тел.0-67-906-93-35
• Гранвідсів 0/5. Тел.0-68-153-01-71
• Гранвідсів, грансуміш, щебінь, від 10 
т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Гранвідсів, щебінь. 
Тел.0-67-906-93-35
• Гранотсів, щебінь. Тел.0-63-481-87-
07, 0-68-400-89-33
• Земля, чорнозем. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Земля. Тел.0-67-906-93-35
• Камінь. Тел.0-67-906-93-35
• Кільце ж/б діам. 0,7 м, 1 м, кришка, 
дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кільце ж/б діам. 1,5 м, 2 м, кришка, 
дно. Тел.0-68-153-01-71
• Кільце з/б діам. 1,15х0,9м; 2х0,9м, 
в к-ті кришка с люком, днище. 
Тел.0-68-333-68-75.
• Кільце з/б діам. 1,4х0,9м; 2,2х0,9м, 
в к-ті кришка с люком, днище. 
Тел.0-96-563-73-86.
• Кільце з/б діам. 1,70х0,9м; 2,3х0,9м, 
в к-ті кришка с люком, днище. 
Тел.0-68-333-68-75.

• Кільце з/б діам. 1х0,9м; 1,7х0,9м, 
в к-ті кришка с люком, днище. 
Тел.0-96-563-73-86.
• Напівшпала з/б для підкранових 
шляхів. Тел.0-68-153-01-71
• Опора ЛЕП з/б, дл. 11 м, б/в. 
Тел.0-68-153-01-71
• Паркан бетонний 2,2х4 м, ж/б П6В зі 
склянкою. Тел.0-68-153-01-71
• Паркан з/б, набірний, секц. 2х0,5м, в 
к-ті стовпчики. Тел.0-96-563-73-86.
• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10 т. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14
• Перегній, гній ВРХ. 
Тел.0-67-906-93-35
• Пісок гірський, річковий. Тел.0-67-
730-16-96, 0-99-249-09-09.
• Пісок гірський, річковий. 
Тел.0-67-906-93-35
• Пісок горний, річний митий; гли-
на, від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Пісок сухий, просіяний, для піскостру-
му. Тел.0-68-153-01-71
• Пісок, глина, машиною, в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.

• Пісок. Тел.0-63-481-87-07, 
0-68-400-89-33
• Плитка вибропресов. «ста-
ре місто», «цеглина, «венеція». 
Тел.0-96-563-73-86.

• Плитка кахельна для стін та під-
логи різнобій 1 кв.м, от 50грн. 
Тел.0-67-920-14-86.

• Плитка тротуар. вибропресов. «ста-
ре місто», «цегла», товщ. 6см, 4,5см. 
Тел.0-68-333-68-75.
• Плитка тротуарна вібропрес. «цегла», 
«старе місто», товщ. 4 див, сертифікат. 
Тел.0-68-153-01-71
• Плитка тротуарная вибропрес. «кир-
пичик», «старый город», толщ. 6 см, 
сертифиц. Тел.0-68-153-01-71
• Ракушняк б/у, новый. Тел. 
097-1-802-820
• Секція паркану, виштамповка, р-р 
3м, 2,5м, 4м, самовивіз від авторинку. 
Тел.0-67-535-51-57.
• ФБС № 4, 5, б/в. Тел.0-68-153-01-71.
• ФБС №3, №4. Тел.0-68-153-01-71
• ФБС №5, №6. Тел.0-68-153-01-71

• Цегла біла (Кременчук); червона (Ка-
гамлик) від 3 пачок. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14
• Цегла нова, б/в, біла, червона. 
Тел.097-1-802-820
• Цегла. Тел.0-67-906-93-35
• Цемент М-400. Тел.0-68-153-01-71
• Шпала з/б, б/в. Тел.0-68-153-01-71
• Щебінь 5/20, 20/40, гранвідсів. Тел.0-
67-730-16-96, 0-99-249-09-09.
• Щебінь 5/20, 20/40; гранвідсів, від 10 
т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Щебінь, грановідсів. 
Тел.097-1-802-820

КУПЛЮ

• Апарат зварювальний саморобний. 
Тел.0-98-005-63-79, 0-68-501-03-24.
• Болгарку, можливо б/в, недорого. 
Тел.0-96-817-05-22.
• Електродвигун. Тел.098-005-63-79, 
0-68-501-03-24.
• Залишки з/б гаража, дах, мет. ворота. 
Тел.0-67-853-76-17.
• Лещата (тиски). Тел.098-005-63-79, 
0-68-501-03-24.
• Плиту перекриття 6х1,2м, 6х1,5м, 
6х3м; цеглу. Тел.0-67-853-76-17.

Бетон і залізобетон. 
Доставка. Знижки. 
zzbv4.com
Т. 067-532-80-60

Перетягування та модернізація 
м’яких меблів, заміна пружин, 
зламантх деталей, каталог 
тканин. Пенсіонерам знижки.
Т. 067-136-50-19
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Тварини
• Віддам в дбайливі руки собаку, не 
на ланцюг, дівчинка вік 1 рік в їжі не 
примхлива, чорно-білої масті, вакцин., 
з ветеринар. карткою, від бліх та кліщів 
оброблена, зрост. по коліно, стерилиз. 
Тел. 097-679-93-77

ПРОДАМ

• Бджолосім’ї, рамка Рута 230 мм, с. 
Погреби. Тел.0-96-443-90-91.
• Бджолосім’ї. Тел.0-68-259-66-54, 
0-66-933-20-66.

• Індичата БІГ-6, курчата бройлера 
КООБ-500, курчата м’ясо-яєчної поро-
ди, корм та ліки в наявності. Тел.0-98-
391-02-18, 0-95-836-20-85.
• Корова дійна, телиця 7 міс., 5000 грн. 
Тел.0-66-176-92-47.

• Кролики породи Бельгійський веле-
тень, Полтавське срібло, Каліфорнійсь-
кий, самці на паровку, сукрольні самки, 
кроленята. Тел.0-98-357-27-55.
• Пасіка. Тел.0-67-270-42-74 Володи-
мир Олександрович

• Свині дикі. Тел.0-68-153-01-71

КУПЛЮ

• Куплю: бика, корову, телицю, дорого. 
Тел.0-50-327-64-90, 0-67-733-85-78.

Різне
• Надам допомогу самотній людині, яка 
потребує за право спадкоємства житла. 
Жінка охайна, порядка без шкідл. зви-
чок, з д/р. Тел.0-98-960-81-01.
• Надам міську прописку на будь-я-
кий термін в Автозаводському р-ні. 
Тел.0-97-333-26-33.
• Надам прописку (реєстра-
цію) в Кременчуці, від 1 місяця. 
Тел.0-98-850-15-34.
• Сім’я надасть допомогу та догляд, за 
право спадкоємства житла.Тел.0-97-
270-20-85, 0-50-156-22-82.

ПРОДАМ

• Валіза нова 70х40 см. 
Тел.0-67-863-90-13.
• Дрова твердих порід, пиляні, колоті. 
Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова твердих порід, пиляні, ру-
бані, довж. 30см, метрівки, чур-

ки, від 5 куб.м. Тел. 063-481-87-07, 
0-68-400-89-33
• Дрова твердих, м’яких порід 
пиляні, колоті, довж. 30 cм, 1 м. 
Тел.0-97-180-е28-20.
• Дрова твердых та м’яких порід. 
Тел.0-67-906-93-35
• Дрова тополь пилян. 30-40 см. Тел.0-
67-730-16-96, 0-99-249-09-09.
• Дрова, 4 куб.м, половина пилені та 
половина непил., самовивіз всі одразу, 
р-н «Лукас» 220 грн.Тел. 095-585-32-32
• Дрова, відходи виробництва сухі, со-
сна, 400грн/1куб.м. Тел.0-67-972-15-20, 
0-98-832-19-35.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35
• Перегній грибний, коров’я-
чий, в мішках, самоскид 11 куб.м. 
Тел.0-96-562-23-34.
• Перегній грибний, курячий, елітний в 
мішках, машиною. Тел.0-97-180-28-20.

• Перегній кінський, коров’ячий в 
мішках, машиною. Тел.:097-180-28-20
• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Чернозем. Тел. 097-1-802-820

Велосипеди

• Велосипед б/в. Тел.0-67-730-29-69.

• Велосипед німецький, 4-швидкост., 
чоловічий, удосконал., престиж., 
5500грн. Тел.0-97-935-77-07, 
0-50-813-87-78.

• Десна, розкладний, в гарному стані, 
1500грн. Тел.0-96-523-59-10.

Продукти харчування

• Картопля Білла Роса, Пікасо, посад-
кова та для їжі. Тел.097-1-802-820
• Кукурудза екструдована. 
Тел.0-68-153-01-71

КУПЛЮ

• Банку з-під пива, дорого. 
Тел.0-96-462-28-70.
• Бій скла (бутилка, банка, віконне 
скло), від 500 кг, можливе самовиве-
зення. Тел.0-96-462-28-70.
• Бутилку б/в, пивну, водочну, від 
500шт., можливе самовивезення. 
Тел.0-96-462-28-70.

• Гирі від 8кг до 40кг, гантелі від 1кг до 
16кг (різні). Тел.0-50-393-00-02.
• Годинники, зубні коронки, статуетки, 
медалі, значки, самовар, бурштинові, 
коралові, бакелітові намисто. Тел.0-98-
005-63-79, 0-68-501-03-24.
• Металобрухт та макулатуру. 
Тел.0-68-503-12-34.
• Модельки автомобілів: Запорожець, 
Москвич, Жигулі, Волга, Чайка, КамАЗ, 
виробництвао СРСР, в коробках та без, 
пусті коробки від моделей та на з/ч. 
Тел.0-67-535-45-80.

• Олово-припій, графіт, сплави. 
Тел.0-98-385-90-50.

• Посуду металлическую: кастрюли, ка-
занки, сковородки, лопатки, шумовки, 
и т.д. и т.п., современ. и времён СССР. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Самовар электрический или на углях. 
Тел.0-67-742-83-95.

Робота
НАДАМ РОБОТУ

• Автокранівнику, з досвідом ремон-
ту трансп. засобів, житло надаєть-
ся, з/п своєчасно від 13000грн. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Бульдозеристу з досвідом ремон-
ту трансп. засобів, житло надаєть-
ся, з/п своєчасно від 15000грн. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Вантажнику в макаронний цех. Тел.0-
97-525-89-59, 0-96-967-35-62.
• Водiєві кат. С, Е, житло надаєть-
ся, з/п вчасно. від 13000грн. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Водiєві кат. С, житло надаєть-
ся, з/п вчасно від 13000грн. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Водієві кат. Е, з дозволом переве-
зення небезпечних вантажів, офіц. 
працевлаштув., на тривалий термін. 
Тел.0-98-260-33-77.
• Водієві кат. Е, на авто DAF, поряд-
ному, з д/р закордонних відряджень, 
з/п от 35000 - 40000 грн/міс.+ відрядж. 
Тел.0-67-868-48-95, 0-50-409-82-20 
Сергей
• Водієві кат. Е, порядному, з досвідом 
роботи за кордоном, Европа, країни 
Прибалтики, Фінляндія, Англія, без 
шкідл. звичок, паспорт біометрія, офі-
ційне працевлаштув., з/п по домовле-
ності. Тел.0-98-153-29-55.
• Водієві кат. Е. Тел.0-67-731-31-67
• Двірнику в навчальний заклад, приби-
рання твердого покриття, покос трави, 
оплата мінімальна, графік роботи пн-пт 
з 8.00 до 17.00. Тел.0-96-287-78-59.
• Дизайнеру в шовкотрафаретний цех 
з д/р, АвексТекс на постійній основі, з/п 
вис., хороші умови праці, соц. гарантії, 
м. Горішні Плавні, Полтавська область. 
Тел. 097-647-90-40
• Енергетику-електрику, контролеру 
КПП, на пост. основі, повна зайнятість, 
5-ден. робочий тиждень, бажання 
працювати, старанність, відповідаль-
ність. Тел.0-68-679-69-69 Андрій 
Володимирович
• Жіночому майстрові, чоловічому, 
майстрові-універсалу, та майстрові 
манікюру в перукарню «Ника», вул. 

Київська, 58. Тел.0-97-572-68-80, 
0-67-161-88-33.
• Зварювальнику, слюсарю-зварюваль-
нику, житло надається, з/п своєчасно 
від 13000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Інженеру-будівельнику (виконробу), 
з/п висока. Тел. 0-68-240-95-81.
• Лаборанту будівельно-випробуваль-
ної лабораторії. Тел. 0-68-240-95-81.
• Майстрові з ремонту взуття, з д/р, на 
постійній основі. Тел.0-96-111-85-79, 
0-95-426-87-17.
• Майстрові чоловічому, майстрові 
манікюра та педикюра, з д/р в пару-
карню «Ника». Тел.0-67-161-88-33, 
0-97-572-68-80.
• Машиністу фронтального наванта-
жувача, з досвідом ремонту трансп. за-
собів, житло нажається, з/п вчасно від 
15000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Менеджеру логістики, менед-
жеру з продажу, з/п висока. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Оператору розчинного вузла, 
житло надається, з/п висока. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Охоронникам на постійну роботу, 
ТОВ «Козацька стріла», офіційне пра-
цевлаштування, всі соц.гарантії. Тел. 
067-506-61-26
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд, 
проживання за рахунок фірми, з/п 280-
500 грн/за добу, м. Кременчук, авто-
вокзал, кімн. №4. Тел.0-96-659-56-89, 
095-427-70-98
• Охороннику без шкідл. звичок, АТ 
« Вепр», повна зайнятість, офіц. пра-
цевлаштув., 5-денний робочий тиж-
день, старанність, відповідальність 
Тел.0-68-679-69-69.
• Охороннику на автостоянку, без 
шкідл. звичок, р-н 1 Занасипу, автори-
нок, бажано з д/р. Тел.0-67-535-51-57, 
0-96-552-55-22.
• Охоронцю, графік доба/три, з/п 500 
грн/доба. Тел. 0-68-240-95-81.
• Охоронцю, нічна зміна – з 17.00 
до 08:00, з/п 250 грн/зміна. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Помічниці по дому, для жінки-ін-
валіда, змінний графік, неповний ро-

бочий день, оплата щоденно, бажано 
місце прожив. в центрі м. Кременчука. 
Тел.0-93-166-95-13.
• Посудомийниці, прибиральниці в кафе 
«Друзі та вино». Тел.0-97-448-11-88.
• Прибиральниці. Тел. 0-68-240-95-81.
• Продавцю-консультанту в меблевий 
салон, з д/р в торгівлі, на постійній ос-
нові. Тел.0-67-762-17-71 Юлія
• Різнорабочим в рибный цех, на по-
стійній основі, з/п высока, стабільна. 
Тел.0-97-969-29-45, 0-67-928-78-49.

• Різноробочому без шкідл. звичок, 
АТ « Вепр», повна зайнятість, офіц. 
працевлаштув., 5-денний робочий 
тиждень, старанність, відповідальність 
Тел.0-68-679-69-69.
• Різноробочому, житло надається, 
з/п своєчасно від 12000грн/мес. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Робітнику з виготов. тротуар. плитки, 
житло надається, з/п своєчасно від 
12000 грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Робочому на шиномонтаж. Тел.0-67-
717-18-27, 0-95-787-68-74.
• Садівнику, на постійній основі. 
Тел.0-98-898-82-80.
• Токарю-фрезерувальнику, жит-
ло надається, з/п висока. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Трактористу на трактор МТЗ-892 
з досвідом ремонту трансп. засобів, 
житло надається, з/п від 13000 грн/мес. 
Тел. 0-68-240-95-81.
• Трактористу та помічниці по госпо-
дарству та за худобою, сімейній парі, 
житло надається безкоштовно. Тел. 
0-68-240-95-81.
• Шашличнику у дружній колектив 
кафе «Full house» (р-н В.Кохнівка) 
графік роботи-посмінний, з/п- став-
ка+%. Тел. 098-924-05-00
• Штукатуру, житло надається безко-
штовно. Тел. 0-68-240-95-81.

ШУКАЮ РОБОТУ

• Няні, по догляду за дитиной, стаж 
28 років, інтим не пропонувати. 
Тел.0-67-132-96-80.

Вакансії провідних компаній міста
Вартість блоку–50 грн

Третя Кременчуцька державна 
нотаріальна контора повідомляє про 
відкриття спадщини після померлої 
19.08.2021 р. Носенко Марії Яківни. 
Спадкоємців просимо звернутися до 
нотаріальної контори.
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Послуги

• Ремонт пральних машин-автоматів 
вдома у клієнта (стаж 27 років), швид-
ко, якісно, гарантія. Тел.0-67-703-96-
84, 099-023-48-62, з 8: 00 до 20: 00 без 
вихідних.
• Покіс трави, спилювання дерев 
будь-якої складності, подрібнення та 
вивезення гілок, розчищення від за-
ростей, акуратно, швидко, професійно, 
виїзд за місто. Тел.0-96-492-96-65.

• Буріння свердловин (можливо в 
приміщенні), установка ручних, ел. 
насосів, станцій, підведення води в бу-
динок, розводка по будинку, каналіза-
ція, земельні роботи, досвід роботи, 
швидко, якісно. Тел. 0-97-270-20-85, 
0-50-156-22-82.
• Вантажники, різноробочі, перевезення 
квартир, магазинів, вивезення та ви-
несення будсміття, занесення будма-
теріалів на поверхи, демонтаж старих 
будівель, копка ям під злив, послуги 
бетонщика. Тел.0-63-845-52-74.
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-16-
96, 0-99-249-09-09.
• Домашній майстер: установка сан-
техніки, та бойлерів, пральних машин, 
ремонт унітазів, електрики, роботи 
з перфоратором, ремонт, установка 
замків, обшивка пластиком, лінолеум, 
плинтус, ін. дрібний ремонт.Тел. 0-98-
004-51-76, 093-283-62-00 у будь-який 
час доби
• Послуги бензопили, спилювання, 
валка, кряжування стовбурів, спилю-
вання аварійних дерев, робота будь-я-
кої складності, виїзд по району. Тел. 
0-95-446-49-10
• Послуги токаря, токарні роботи. 
Тел.0-68-153-01-71.
• Пофарбуємо гараж, ворота, підло-
гу в гаражі, залізний паркан та інше. 
Тел.0-67-468-04-65

• Ремонт професійний комп’ютерів, 
ноутбуків, установка Windows і про-
грам, ремонт телевізорів, моніторів, 
супутникових тюнерів, духових шаф, 
газових плит, мікрохвильових печей, 
хлібопічок, пилососів, іншої апарату-
ри. Тел.098-290-86-89, 095-561-90-07

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

АВТОПОСЛУГИ

• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення 
доставки, квартирні переїзди, по Кре-
менчуку, Україні, довж. 4,2м, вис. 2,20м, 
шир. 2,10м, 20куб.м, обладнана для 
перевезення меблів, піаніно, будма-
теріалів, послуги професійних вантаж-
ників. 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 буд-
сміття в мішках, наявність піраміди, 
послуги вантажників, недорого.Тел. 
0-67-357-95-82, 0-99-239-97-96

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.0-50-308-82-82, 
0-98-559-32-60.
• Екскаватор JSB-4, котловани, траншеї, 
знос будинків, планування ділянок, ви-

везення сміття 2 КамАЗа (самоскиди). 
Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Послуги автокрана 20т на базі КрАЗа. 
Тел.0-68-153-01-71
• Послуги бульдозера. 
Тел.0-68-153-01-71.
• Послуги екскаватора JSB. Тел. 
097-1-802-820
• Послуги маніпулятора 16т. 
Тел.0-68-153-01-71

БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Алмазне свердління, діаметр від 
32 до 252 мм, відбійний молоток. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Бетонні роботи, копання фунда-
ментів, цегляна, бутова кладка, отмост-
ка, укладка кахельної та тротуарної 
плитки, можливий виїзд за місто. Тел.0-
96-393-54-66, 0-66-886-28-83.
• Бригада мулярів виконає будь-якої 
складності кладку цегли, буту та інше, 
будинки, котеджі, гаражі, огорожі, інше 
Тел.0-68-922-90-90.
• Виготівка стін, стель, поклейка шпа-
лер, багета, укоси. Тел.0-97-713-48-02.
• Виготовлення стін, стель, укосів, 
білення, фарбування, шпалери, ба-
гет, гіпсокартон, пластик, лінолеум, 
ламінат, штукатурка, стягування під-
логи, світло, плитка, вікна, утеплення, 
сайдинг, демонтажні роботи, арм-
стронг, якість, д/р18-років, виїзд за 
місто.Тел.0-98-385-90-50.
• Внутрішні роботи: штукатурка, 
шпаклівка, фарбування, поклей-
ка шпалер, багети, гіпсокартон. 
Тел.0-96-306-28-15.
• Всі види покрівельних робіт: метало-
черепиця, профнастил, шифер, бітумна 
черепиця, евроруберойд, монтаж водо-
сточної системи, підшив, проектування 

дахів, доставка матеріалів. Тел.0-96-
297-41-29, 0-98-204-79-02.
• Облицювання плиткою стін, підлог, 
сходинок, водопровід, каналізація. 
Встановлення: бойлери, унітази, ван-
ни. Пластик, гіпсокартин, збивання, 
стягування підлоги, чистка каналі-
зації, ремонт, кладка, чистка грубок. 
Тел.0-97-068-09-42.
• Плитка, штукатурка, шпаклівка, та 
інші будівельні роботи, якісно.Тел.0-97-
309-04-57 Андрій
• Покрівельні роботи будь-якої склад-
ності: балкони, лоджії, гаражі, пром. 
будівлі, а також фарбування дахів, 
парканів, монтаж та проектування 
шиферних, металочерепиця, проф-
настил, ондулін, доставка матеріалів, 
якість, гарантія. Тел.0-96-981-23-49, 
0-99-188-92-72.
• Покрівельні роботи євроруберой-
дом: гаражі, балкони, лоджії, будинки, 
квартири, ангари, прибудови, гідроі-
золяція, стягування, коньки, оцин-
кування, відливи, фарбування дахів, 
утеплення, профлист, забори, дрібний 
ремонт, виїзд за місто, гарантія, якість. 
Тел.0-96-329-13-56.

• Покрівельні роботи усіх видів: ме-
талочерепиця, профнастил, шифер, 
бітумна черепиця, монтаж водосточної 
системи, підшив, утеплення будинків 
та даху, доставка матеріалів, гарантія, 
якість, недорого. Тел.0-67-600-60-10.
• Покрівельні роботи: балкони, лоджії, 
прибудови, гаражі, квартири, мага-
зини, 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, земель-
ні, демонтаж, штукатурка, шпаклів-
ка, утеплення будинків, гіпсокартон. 
Тел.0-97-529-44-14.
• Шпаклівка стін, стель, укосів, штука-
турка по маякам, та гіпсова, арму-
вання, теклополотна, фарбування, 
фасадні роботи, доставка матеріалів. 
Тел.0-67-774-64-56.

Спилювання де-
рев від 300 грн.
Т. 096-234-04-04

Всі види демонтажних робіт будь-
якої складності (перестінків, 
підлог, стель, будівель, дахів). 
Збивка кахлів, штукатурки, стяж-
ки. Можливо з навантаженням і 
вивозом. Т. 096-234-04-04

Професіний спил дерев (вручну, ав-
товежею, краном) у важкодоступних 
місцях (над дахом, біла проводів, на 
кладовищах). Можливе розпилюван-
ня на дрова, навантаження, вивезен-
ня. Без вихідних. Т. 096-234-04-04

Французькі натяжні стелі.

www.demikremenchug.com.ua. 

Т. 067-590-82-42 - Київстар,

067-535-02-97 - МТС

Автовишка 24 м, оренда від 400 грн за 
годину. Цілодобово. Робота будь-якої 
складності: поклейка бордів, спилю-
вання дерев, установка кондиціонерів, 
пропозиція руки та серця або, навіть, 
зняти котика. Т. 096-234-04-04
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Ремонт та техн.обслуговуван-
ня побутових, промислових 
холодильників, пральних ма-
шин, з гарантією.
Т. 067-542-82-20

Буріння свердловин в при-
ватн. секторі, будинку, під-
валі, гаражі. Монтаж, ремонт 
насосів. Оплата після вико-
нання робіт, гарантія обслуго-
вування. Т. 097-831-38-95

Буріння свердловин 

будь-якої складнос-

ті. Підключення під 

ключ. Т. 098-95-71-432
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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

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

Кондиціонери. Встановлен-
ня. Дозаправлення. Сервіс. 
Продаж. Досвід 20 років.
Т. 097-832-04-20

Скважини. Ремонт 
насосних станцій. 
Промивання, чищення. 
Т. 097-832-04-20

Покіс трави від 50 грн за сотку. 
Професійний покіс бур’янів, очерету. 
Будь-яка форма оплати. Дзвоніть 
саме зараз для безкоштовного 
прорахунку ціни! Т. 097-234-04-04

Автономне опалення, водопровід, заміна 
батарей, установка лічильників, бойлерів, 
сантех.приладів, чищення каналізації, 
стояків, лежаків, пробивка свердловин, 
установка, ремонт насосних станцій, 
зварювальні роботи (нержавіюча сталь).
Т. 097-392-01-07, 095-383-83-59

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

Ремонт газових  
котлів, колонок, плит 
всіх моделей.  
Т. 068-460-98-58

Стіл знахідок
• Втрачене свідоцтво про закінчення загальної середньої освіти школи № 31 м. 
Кременчука видане 27 червня 1998 року на ім’я Григор’єву Тетяну Михайлівну вва-
жати недійсним.

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


