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ЗДАМ У НАЙМ

• 1/2 будинка по вул. Леонова, 40 
кв.м, 2 кімн., окремий двір, город, 
місце для авто, на тривалий термін. 
Тел.0-66-896-16-40, 0-67-757-59-83.
• Будинок невеликий в р-ні кінцевої 
зупинки 16-го маршрута, 1-кімн., 
кухня, с/в в середині, пральна ма-
шина, холод., ТВ, інтернет, для 2-3 
чол., без тварин, можливо відря-
дженим. Тел.0-96-675-08-02.

Крюків-Раківка

• 1-кімн. кв., Раківка, 3 поверх, хо-
лодильник, пральна машина, бой-
лер, на тривалий термін, від госпо-
даря. Тел.0-67-973-75-71.
• М/с р-н Раківка, поряд з магази-
ном «Бджілка», 2 поверх, кімната 
чиста, тепла, 11 кв.м, на тривалий 
термін, 1000 грн/міс. + ком. послу-
ги. Тел.0-96-523-51-84.

Молодіжний

• 1-кімн. кв., Молодіжний, р-н шко-
ли № 17, 2/5 пов., частково меб-
льована, без тварин, на тривалий 
термін, 4000 грн/міс. + світло. Від 
господаря. Тел.0-98-946-21-70.

Нагірна частина

• 1 кімн. в 2-кімн. кв. вул. Гвардій-
ська, 6, електроплита, частково ме-
бльована, окремий вхід, на трива-
лий термін. Тел.0-96-005-87-18.
• 1 кімната в 3-кімнатній кварти-
рі, р-н Троїцького ринку, прожив. з 
господаркою, на тривалий термін, 
недорого. Тел.0-96-259-89-23.
• 1-кімн. кв., вул. Київська, 3 по-
верх, частково мебльована, на три-
валий термін. Тел.0-96-945-59-00.
• 1-кімн. кв., вул. Київська, на-
впроти магазину «Маркетопт», ме-
блі, для сімейної пари без тварин, 
на тривалий термін, 4000 грн/міс. 
Тел.0-96-675-08-02.

Центр

• 1-кімн. кв. в центрі, 3 по-
верх, на тривалий термін. 
Тел.0-96-212-64-53.
• 1-кімн. кв. в центрі, вул. Софіїв-
ська 70,1/5 пов. буд., мебльована, 
бойлер, пральна машина, та вну-
трішній порядок, на трив.термін, 
5000 грн/міс. без врахування пла-
ти за ком. послуги та інтерн. Тел. 
067-452-39-84

• 1-кімн. кв., р-н центр. ринку, вул.
Першотравнева, м/пл.вікна, частк. 
мебльов. або без меблів, балкон 
заскл., мет. вх. дв., інтернет, на 
трив. термін, опл. поміс., недорого. 
Тел.0-98-850-15-34.
• 1-кімн. кв., центр, вул. Софіїв-
ська 70, 1/5 пов., мебльована, бой-
лер, пральна машина та внутрішній 
порядок, на трив .термін, 5000 грн/
міс. + ком. послуги, інтернет. Тел. 
067-452-39-84
• 2 кімн. в 3-кімн. кв., центр, 3/9 
пов., на тривалий термін, прожив. 
без господарів. Тел. 067-277-52-73
• М/с в центре. Тел.0-96-212-64-53.
• М/с в центрі міста, на тривалий 
термін. Тел.0-98-851-80-52.
• М/с в центрі, гор. вода, душ. ка-
біна, на тривалий термін. Тел.0-99-
432-26-51до 20.00
• М/с по вул. Першотравневій, 12 
кв.м, меблі, на тривалий термін. 
Тел.0-97-400-07-84, 0-98-299-34-61.

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, 
для молодої сімейної пари, працю-
ючі, порядок і своєчасну оплату га-
рантуємо. Тел.0-67-877-00-60.

ПРОДАМ

3-кімнатні

• 4/5 пов. пан. буд., вул. Миру, 
50,6 кв.м загална площа, бал-
кон 3,6 м, висота стель 2,50 м. 
Тел.0-68-543-35-82.
• 5/9 пов. блок. буд., р-н Жовто-
го Аероплану, 67 кв.м, кімн. суміж-
но-окремі, новая сантех, кахель, в 
житл. стані, 2 заскл. балкони або 
обмін. Тел. 067-689-38-26

2-кімнатні

• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 
кв.м, кiмнати роздiльно, лiчiльники 
на все, газова колонка, балкон, пiд 
ремонт, поруч сквер Пономаренка, 
18444. Тел. 067-530-76-20
• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупин-
ка Аптека, і житл. стані, 21000. 
Тел.0-96-256-70-91.
• 3/5 пов. залізобет. буд. покращ. 
планув., вул.Пугачова, 52//9 кв.м, 
кімнати та с/в окремі, м/пл. вік-
на, балкон, нові труби, лічиль-
ники води, кондиціонер, в житл. 
стані, 20500 Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 3/5 пов. цегл. буд., Раківка, 46 
кв.м., кімнати та с/в сумісні, нові 
труби, лічильники води, бойлер, в 

житл. стані, 15000. Тел.067-736-79-
42, 099-448-38-18
• 5/5 пов. цегл. буд., вул. Собор-
на, 47 кв. м, не кутова, кiмнати роз-
дiльно, кондицiонер, пiд ремонт, 
17777. Тел. 067-530-76-20
• 5/9 цегл. буд., р-н Бреста, кімн. 
розд., балкон, під ремонт, 17500. 
Тел.0-95-282-91-45.

1-кімнатні

• 2/3 пов., Молодіжний, 32/8,2 
кв.м, в житл. стані, без балкона, 
9000. Тел.0-95-282-91-45.
• 2/9 пов. цегл. буд., вул.Пер-
шотравнева, гостинка, загаль-
на площа 22кв.м, кухня 4кв.м, ван-
на 3кв.м, кімната 12кв.м, коридор 
2,5квм, м/пл.вікно, мет.двері, за-
лишається: стінка, диван, холод., 
пральна машинка, меблі на кухні. 
Тел.0-98-726-79-15.
• 3/9 пов., нагірна частина, 36 кв.м. 
Тел.0-50-021-43-75.
• 7/9 пов. цегл. буд., нагірна части-
на, в житл. стані, 37 кв.м, з нішею, 
лічильники на воду, м/пласт. балкон 
блок, 19500*. Тел.0-95-282-91-45.
• 8/9 пов. пан. буд., Аптека, 35 
кв.м, у житловому стані, 16000. 
Тел.0-67-530-76-55.
• М/с 2-кімн., 5 пов., 7900, вар-ти 
обміну. Тел.0-96-212-64-53.
• М/с в центрі, 2 кімн., 5/5 пов., 
тепла, у житловому стані, 5700. 
Тел.0-99-241-88-80.

Будинки

• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., 
газ, світло в будинку, 12000. 
Тел.0-96-256-70-91.
• Демидівка с., зуп. Центр, буди-
нок 50 кв.м, обкладений цеглою, 
2 кімн., в житл. стані, погріб, ко-
лодязь на подвір’ї, нова огоро-
жа, 30 сот. приват., 4000* Тел. 
067-689-38-26
• Козельщина смт, будинок 64 
кв.м, хол/гар. вода, ванна ,туал., м/
пласт. вікна, нові двері, лінолеум, 
стеля пласт. (кухня, ванна), гараж, 
погріб, госп. буд., бетон паркан. 
Тел.0-99-043-92-49, 0-98-997-53-16.

• Козельщина смт, центр, будинок 
47 кв.м, гараж, садок, 7 сот., літня 
кухня, госп. будівлі, вхідний погріб, 
терміново, недорого. Тел. 0-98-490-
84-57, 095-492-49-41
• Кременчуцький р-н, 2 пов. буди-
нок,150кв.м, 6-кімн., город 19 сот., 
сад, всі зручності: газ, світло, вода, 
крите паркув. місце з виходом до 
будинку під 2 авто, 1-поверх: зал, 
спальня, вбиральня, ванна, кухня, 
необхідні меблі, 2 пов.: 3 кімнати. 
Тел. 098-408-21-91
• Кривуші с., будинок цегл., в 6км 
від міста, 60кв.м, 3-кімн., піч-
не опалення, подвійні рами, решіт-
ки, бетон. фундаментні блоки, пе-
рекриття, 28сот., свердловина. 
Тел.0-66-381-70-42.
• Крюків, 1/2 буд., зуп. Самойлова, 
30 кв.м, кімната, кухня, 7 сот. при-
ват., оформлення за рахунок про-
давця, 5000*. Тел. 067-736-79-42, 
099-448-38-18
• Крюків, будинок 56 кв.м, 3-кімн., 
газ, вода, світло, свердловина, літ-
ня кухня, мет. гараж, погріб, го-
род, сараї, туалет на подвір’ї. 
Тел.0-98-222-62-13.
• Лашки р-н, будинок 75 кв.м, гор., 
хол. вода, опалення газове та дро-
вами. Тел.0-97-531-99-51.
• Нагірна частина, вул.Чкалова, за-
пинка Пекарня, 1/2 будинку, 30 
кв.м,1 кімната, кухня, своя сверд-
ловина в будинку, опалення елек-
тричне, окремий вхід, город, 6500. 
Тел. 067-689-38-26
• Нагірна частина, р-н Лукас, бу-
динок шлакоблоч., утеплений, 55 
кв.м, 2 кімн., кухня, с/в, нові вікна, 
дах, опалення газове, бойлер, 11 
сот. приват., сарай, гараж, 21500*. 
Тел. 067-689-38-26
• Недогарки с., в 15 км від Кремен-
чука, будинок, госп. будівлі, білян-
ка понад 25 сот., 6000. Тел.0-97-018-
66-59, 0-97-018-66-58.
• Павлиш смт, будинок, сарай, по-
гріб, колодязь, літня кухня, 15 сот. 
Тел.0-68-250-49-62.
• Піщане с. (центр), будинок 2 по-
верх., цеглян., 10х11м, 5кімн., 
2лоджії, під будинком підвал, га-
раж, підсобне приміщення, 19сот., 
сарай, або обмін на кв-ру+ допл., 
цеглян.будинок, р-н автопарка, 
центр. Тел.0-98-408-21-91.

• Погреби с., будинок цегл. 70кв.м, 
2-кімн., с/в, душова кабіна, кухня, 
передпокій, гарний ремонт, вбудо-
вана техніка та меблі, газове опа-
лення, альтанка, гараж, вхід. погріб, 
садок, 19сот. приват., 27000. Тел. 
098-296-36-93
• Пронозівка с., будинок цегл., з 
пічним опаленням, водопровід на 
подвір’ї, газ введений у двір, 25 сот. 
Тел.0-96-855-89-77.
• Солониця с., Полтавської обл., 
будинок 65 кв.м житл. площі, газ, 
конвекторне опалення, сарай, га-
раж, город, в 20 км від Кременчу-
ка, 240000 грн. Тел.0-97-532-02-64, 
0-97-375-49-02.
• Успенка с., будинок з усіма зруч-
ностями + діюча міні-коптильня з 
усім устаткуванням, 2,5 га, 27000. 
Тел. 096-155-17-28.
• Чечелеве с., будинок 60 кв.м, об-
клад. цеглою, 3-кімн., с/в, газ, госп. 
будівлі, 29 сот. приват., 12500*. 
Тел.0-67-689-38-26, 0-67-736-79-
42, 0-99-448-38-18.

Дачі, земельні ділянки

• Бузкова вул., р-н Простора, зем. 
ділянка 7 сот., під забудову, термі-
ново, недорого. Тел.0-97-801-97-55.
• Лашки р-н, вул. Ульянова, зем. ді-
лянка 7,87сот. приват., під будів-
ництво і обслугов. житл. будинку, 
госп. буд., споруд, кадастровий но-
мер, два заїзди, можливість прове-
сти світло, газ поруч, маршрут. спо-
луч., 2000. Тел. 063-883-08-88
• Недогарки с., зем. ділянка 40 
сот. під забудову, поряд Крем. во-
досховище. Тел.0-67-717-18-27, 
0-95-787-68-74.

• Під Києвом зем. ділянки 10 
сот., на півострові Київського во-
досховища ОСГ 100 сот. з ви-
ходом до лісу, 6000, або об-
мін на авто. Тел.0-97-749-71-28, 
0-66-918-58-99.

• Політ кооп., дача, будинок 5х7,2 
м, кімнати, кухня, коридор, опален-
ня пічне, 9 сот. приват., зупинка по-
ряд, 8500. Тел. 098-296-36-93

КУПЛЮ

• 1-2-кiмн.кв., можливо без ре-
монту, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.
• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, 
Чечелево, Садки, можливо без газу 
та свiтла, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.

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

Оренда офісних приміщень 
від 15 кв.м, індивідуальне 
опалення. Працюємо з гене-
ратором, вул. Перемоги, 3 А. 
Тел. 098-466-91-98
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• Причепний пристрій на ВАЗ 
для причепа, нов., 850 грн. 
Тел.0-96-576-05-37.

Гаражі

• Мет. в кооп. Луговий, в хор. стані. 
Тел.0-67-665-32-02.
• Цегл. під БУС, в кооп. Енер-

гетик, р-н залізн. вокзалу. 

Тел.0-68-459-36-96.

• Цегл., в центрі, на території стан-

ції крові, земля приват., гараж з 

адресою, територія закрита, з ві-

деоспостереженням,10000. Тел. 

098-536-25-85

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж мет., в центрі, вул. Перемо-
ги, р-н «Арніка», на тривалий термін, 
недорого. Тел.0-96-827-45-02.

КУПЛЮ

• Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo, 

Lada , не биту, в гарному стані. Тел. 
098-536-25-85
• ВАЗ у будь-якому стані, або на з/ч. 
Тел.0-67-456-91-34.

• Запчастини до трактора ЮМЗ. Тел. 

098-178-84-28

• Культиватор суцільного обробітку 

до ЮМЗ. Тел. 098-178-84-28

• Гараж кооперативі Автолюбитель 

КрАЗ або поряд по вул Вадима Пуга-

чова, недорого. Тел. 067-468-04-65

• Батарея чавунна, б/в, 16 секцій, 
1400 грн. Тел.0-96-576-05-37 Андрій
• Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Гранвідсів, грансуміш, ще-
бінь, від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

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

• Дрова дуб, акація, сосна, ко-
лоті, довж. 30 см, 50 см, 
Тел.0-97-879-01-02.

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

• Дрова твердих та м’яких по-
рід, колоті, довж. 30 см, 50 см, 
Тел.0-97-879-01-02

• Земля, чорнозем. Тел. 067-902-17-
55, 0-66-517-05-14.
• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10 т. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14
• Пісок гірський річний митий; гли-
на, від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Цегла біла (Кременчук); червона 
(Кагамлик) від 3 пачок. Тел 067-902-
17-55; 066-517-05-14

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

• Щебінь 5/20, 20/40; гранвід-
сів, від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

Інструменти

• Генератор бензиновий Honda 
EM 6500 CXS, потужність 65 л/с.
Тел.0-98-471-66-46.

• Електрообігрівач 400 Вт настінний, 

економний, 60х60 см, нагрів до 90*, 

з регулятором. Тел.0-99-453-24-09.

• Обігрівач електричний, новий. 

Тел.0-98-303-20-50.

• Перфоратор Bosh Professional QBH 

2-28. Тел.0-98-471-66-46.

• Модернізація, перетяжка м’яких 
меблів, повний ремонт, усунен-
ня скрипу, лакування стільців, хім-
чистка м’яких меблів, гігієнічно 
чистий матеріал (вателін), га-
рантія, якість, каталог робіт, стаж-
25 років. Тел. 0-67-535-25-23, 
0-50-305-72-41

• Диван б/в після ремонту та пе-
ретягування, нова тканина. 
Тел.098-970-30-30

• Диван Балада з 3-ма подушками, 
у відмін. стані, після перетягування. 
Тел.098-970-30-30
• Диван кутовий з диванними по-
душками, в доброму стані, роз-
кладається в ліжко 140х190 см, 
в наявності два ящики для збе-
рігання, колір беж, 3000 грн. 
Тел.0-97-523-80-49.

• Диван с дерев. полицею, у від-
мін. стані, після перетягування. Тел. 
050-308-82-98
• Диван с круглими боками, після 
перетягування. Тел. 050-305-72-41
• Диван-малютка, після ремонту, 
новий, тканина, переклеєний. Тел. 
050-308-82-98

• Крісло-ліжко в гарн. стані, після 

перетягування. Тел. 050-308-82-98

КУПЛЮ

• Диван, недорого. Тел. 

0-67-535-25-23.

• Електроплитка на спіралі, б/в в 
робоч. стані, часів СРСР, 180 грн. 
Тел.0-97-626-33-12.
• Телевізор Samsung 32 см, в 
хор. роб. стані, д/у, 300 грн., Те-

левізор Samsung 54 см, 400 грн., 
в хор. роб. стані, д/у, 400 грн. 
Тел.0-67-260-76-18.
• Холодильник ЗиЛ 1984 р/в, в ро-
боч. стані.Тел.0-67-545-67-94.

КУПЛЮ

• Телевізор, радіоприймач, можливо 

непрацюючий. Тел.0-67-260-76-18.

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

Техніка для дому

Будівельні матеріали, інструменти

Меблі, килими
Перетягування та модернізація 
м’яких меблів, заміна пружин, 
зламантх деталей, каталог 
тканин. Пенсіонерам знижки.
Т. 067-136-50-19

Викуп авто різних марок та мо-
делей, швидке оформлення, 
висока ціна, швидко, вигідно 
та надійно. Т. 098-536-25-85

Авто-мототехніка

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
  СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»

ПРИВАТНTЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬ-
КА ФАБРИКА «РОШЕН» (скорочено ПрАТ 
«КрКФ «РОШЕН») повідомляє про намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами об’єкта підпри-
ємства.

Ідентифікаційний код суб’єкта госпо-
дарювання – 00382191.

Юридична та поштова адреса: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Іго-
ря Сердюка, буд. 57; контактний номер 
телефону +380675354295 (Олександр 
Ільїн), е-mаіl: oleksandr.ilin@roshen.com.

Фактична адреса об’єкту: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, вул. Ігоря 
Сердюка, буд. 57.

Метою отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами є 
отримання офіційного документу, який 
дає право експлуатувати об’єкти, з 
яких надходять в атмосферне повітря 
забруднюючі речовини або їх суміші у 
зв’язку з запланованою реконструкцією 
частини будівлі газової котельні без змін 
геометричних розмірів під будівлю коге-
нераційної установки для виробництва 
теплової та електричної енергії.

Відповідно до Висновку з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності 
«Реконструкція частини будівлі котельні 
газової без змін геометричних розмірів 

під будівлю когенераційної установки на 
території ПрАТ «КрКФ «Рошен» шляхом 
встановлення газопоршневої установки 
електричною потужністю 1202 кВт для 
виробництва теплової та електричної 
енергії за адресою: Полтавська обл., м. 
Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, буд.57» 
№ 16/2021487655-106/1 від 13.08.2021 
р. в Єдиному реєстрі з ОВД реконструк-
ція ПрАТ «КрКФ «Рошен» пройшла про-
цедуру ОВД відповідно до законодав-
ства та отримало позитивний висновок.

ПрАТ «КрКФ «РОШЕН» спеціалізуєть-
ся на випуску карамелі та цукерок різних 
сортів.

На території ПрАТ «КрКФ «РОШЕН» 
планується реконструкція частини будів-
лі газової котельні без змін геометрич-
них розмірів під будівлю когенераційної 
установки для виробництва теплової та 
електричної енергії. У приміщенні ма-
шинної зали котельні передбачено вста-
новлення когенераційної газопоршневої 
установки Jenbacher JMS 416 GS-B09 
(1 шт.) електричною потужністю 1202 
кВт, парового котла утилізатора Hering 
AG (1 шт.) паропродуктивністю 807 кг/
год. В якості палива – природний газ. 
При утворенні надлишкового тиску в 
трубопроводі скидання природного газу 
здійснюється через продувні свічки (4 
шт.). При реконструкції плануються не-
значна розробка ґрунту, зварювальні та 
фарбувальні роботи. 

Кількість стаціонарних джерел ви-
кидів, що планується до утворення, 
складає 6 шт. В результаті планованої 
діяльності в атмосферне повітря здій-
снюються викиди таких речовин з ва-
ловим обсягом викидів: залізо та його 
сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,001 
т/рік; манган та його сполуки в перера-
хунку на діоксид мангану – 0,0002 т/
рік; речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок, недиференційованих 
за складом – 0,0182 т/рік; оксиди азоту 
(оксид та діоксид азоту) у перерахунку 
на діоксид азоту – 7,639 т/рік; азоту (1) 
оксид (N2O) – 0,006 т/рік; оксид вуглецю 
– 0,955 т/рік; вуглецю діоксид – 3556,517 
т/рік; спирт бутиловий – 0,001 т/рік; 
етантіол – 0,00000005 т/рік; уайт-спі-
рит – 0,01 т/рік; бутиловий ефір оцтової 
кислоти – 0,003 т/рік; етиловий ефір ети-
ленгліколю – 0,002 т/рік; ксилол – 0,021 
т/рік; толуол – 0,004 т/рік; метан – 0,0668 
т/рік. Потужність викиду забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря складає 
8,72720005 т/рік (без урахування вугле-
цю діоксиду).

Сучасне обладнання, яке планується 
до встановлення на об’єкті, зводить до 
мінімуму шкідливий вплив на навколиш-
нє середовище. Проведений розрахунок 
розсіювання забруднюючих речовин в 
приземному шарі атмосфери показав, 
що значення максимальних концентра-
цій забруднюючих речовин не переви-

щують граничнодопустимих концентра-
цій на межі санітарно-захисної зони.

Залежно від ступеня впливу на за-
бруднення атмосферного повітря об’єкт 
відноситься до другої групи - об’єкти, які 
беруться на державний облік і не мають 
виробництв або технологічного устатку-
вання, на яких повинні впроваджуватися 
найкращі доступні технології та методи 
керування.

На території об’єкта, що розгляда-
ється, відсутні джерела викидів, з яких в 
атмосферне повітря надходять забруд-
нюючі речовини від виробництв та тех-
нологічного устаткування, на які повинні 
впроваджуватися заходи щодо досягнен-
ня встановлених нормативів граничнодо-
пустимих викидів для найбільш пошире-
них і небезпечних забруднюючих речовин 
(основні джерела). Джерела викидів, що 
розглядаються, відносяться до інших 
джерел викидів. Заходи щодо охорони 
атмосферного повітря при несприятли-
вих метеорологічних умовах розробля-
ються, оскільки об’єкт розташований в м. 
Кременчук, в якому гідрометеорологічні 
організації ДСНС України проводять про-
гнозування. На території підприємства не 
планується впровадження заходів щодо 
скорочення викидів забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря, тому що на да-
ний час не має перевищень встановлених 
нормативів граничнодопустимих викидів 
забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів 
викидів відповідають чинному законо-
давству. Для забруднюючих речовин 
в організованих викидах стаціонарних 
джерел, масова концентрація яких об-
межується згідно з наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного се-
редовища України № 309 від 27.06.2006 
року «Про затвердження нормативів 
граничнодопустимих викидів забрудню-
ючих речовин від стаціонарних джерел», 
встановлюються нормативи гранично-
допустимих викидів. Для речовин, на які 
не встановлюються нормативи гранич-
нодопустимих викидів, встановлюються 
розрахункові величини масової витрати. 
Пропозиції щодо дозволених обсягів 
викидів відповідають чинному законо-
давству. Для забруднюючих речовин, що 
викидаються з новостворених джерел, 
встановлюються розрахункові величини 
масових витрат.

Пропозиції та зауваження від громад-
ських організацій та окремих громадян 
протягом 30 календарних днів з дати 
публікації даного повідомлення прийма-
ються в Полтавській обласній військовій 
адміністрації: м. Полтава, вул. Собор-
ності, 45 (т. (0532) 56-02-90); Департа-
менті екології та природних ресурсів 
Полтавської ОВА: м. Полтава, вул. Зигі-
на, 1 (т. (0532) 56-95-08).
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• Водієві кат. Е, з допуском ADR для 
перевезення небезпечних вантажів. 
Тел.0-97-774-14-77.
• Водієві кат. Е, сідловий тягач 
MAN Євро-6 з тентованим напівп-
ричепом, міжнародні перевезен-
ня, бажано з д/р, з/п % + відрядні. 
Тел.0-67-916-63-05.
• Двірникам, ф-ма «Порядок», діль-
ниця на Молодіжному, з/п 7000 грн/
міс. Тел.0-67-531-15-43, 0-98-879-83-
41з 8.00 до 17.00
• Електрику, АТ «Вепр», без шкідл. 
звичок, офіц. працевлаштув., повна 
зайнятість, 5-ден. робочий тиждень, 
старанність, відповідальність, бажан-
ня працювати. Тел.0-68-679-69-69 
Андрій Володимирович
• Жіночому майстрові, майстрові ма-
нікюра та педикюра в перукарню 

«Аврора», графік з 8.00 до 19.00, 2 
дня через 2. Тел.0-67-530-76-31.
• Жіночому перукареві в салон 
«Lucky Charm» , центр міста, вул. 
Шевченка, 22/30. Тел. 096-234-49-45
• Косметологу в салон «Lucky 
Charm» , центр міста, вул. Шевченка, 
22/30. Тел. 096-234-49-45
• Лешмейкер в салон «Lucky Charm» 
, центр міста, вул. Шевченка, 22/30. 
Тел. 096-234-49-45
• Майстрові манікюру в салон «Lucky 
Charm» , центр міста, вул. Шевченка, 
22/30. Тел. 096-234-49-45
• Майстрові-універсалу, майстро-
ві манікюру, педикюру, салон зна-
ходиться в центрі міста, оренда. 
Тел.0-67-884-54-58.
• Майстру для ремонту одягу в ате-
льє. Тел.0-96-618-64-18.

• Майстру по ремонту взуття та ви-
готовлення ключів, д/р обов’язковий, 
на постійній основі. Тел.0-98-592-60-
52 Олександр
• Майстру-універсалу, майстру ма-
нікюру, педикюру, салон знахо-
диться в центрі міста, оренда. 
Тел.0-67-884-54-58.
• Маляру для євроремонту, д/р не 
менше 5 років. Тел.0-67-535-78-47, 
0-97-470-60-20.
• Маляру-штукатуру. Тел.0-67-535-
78-47, 0-97-470-60-20.
• Массажисту в салон «Lucky Charm» 
, центр міста, вул. Шевченка, 22/30. 
Тел. 096-234-49-45
• Модельєру «АвексТекс» на по-
стійній основі, з/п висока, хоро-
ші умови праці, соц. гарантії, доро-
гу оплачуємо м.Горішні Плавні. Тел. 
096-620-95-47

• Охоронникам, вахта 14х14 діб, про-
їзд, проживання за рахунок фірми, 
з/п 300-500 грн/за добу, м. Кремен-
чук, автовокзал, кімн. №4. Тел.0-96-
659-56-89, 095-427-70-98
• Охороннику на автостоянку, відпо-
відальному, пенсійного віку (до 65р.) 
який мешкає в р-ні пер. Героїв Ма-
ріуполя (пер. Героїв Бреста) та вул. 
Миру, на постійній основі, офіц. пра-
цевлаштув. Тел.0-96-424-11-66.
• Охороннику, жін., АТ «Вепр», без 
шкідл. звичок, офіц. працевлаштув., 
повна зайнятість, 5-ден. робочий 
тиждень, старанність, відповідаль-
ність, бажання працювати. Тел.0-68-
679-69-69 Андрій Володимирович

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

• Прибиральниці в ТЦ, на постійній 
основі. Тел.0-67-762-17-71.
• Прибиральниці службових примі-
щень, металобаза, р-н зупинки При-
садки, офіційно, за сумісн., неповний 
робочий день, 8 вихідних у місяць, 
повний соц. пакет, з/п на руки 1500 
грн. Тел.0-50-304-70-33.
• Продавцю-бармену в кафе-бар. 
Тел.0-96-219-03-02.

• Робочому на шиномонтаж, з досві-
дом роботи, терміново. Тел.0-67-717-
18-27, 0-95-787-68-74.

• Стропальнику-вантажнику на ме-
талобазу р-н зуп. Присадки, офі-
ційно, на пост. основі, 5-ден. ро-
бочий тиждень, 8-ми год. робочий 
день, повний соц. пакет, з/п на руки 
10000 грн. Тел.0-50-304-70-33.

• Швачкам на масовий пошив трико-
тажних виробів з д/р, потрібна швід-
кість в роботі, гарний колектив, вчас-
на з/п. Тел. 097-149-41-47

ШУКАЮ РОБОТУ

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

Різне
• Надам міську прописку на трива-
лий термін. Тел.0-96-005-87-18.

ПРОДАМ

• Брикети паливні дров’яні типу 
«Nestro», «Ruf», «Pini Kay» з твер-
дих порід, одна тона заміщує 5-6 ку-
бів дров, також в наявності є брикет 
«Nestro» з соняшника, можлива до-
ставка. Тел.0-67-530-88-10.
• Велосипед Kettler чоловічий, «чи-
стий» німець, надійний, легкий у 
керуванні, 4 швидк., 2 гальма, ба-
гажник, динамо-світло, підсвітки, 
до 7500 грн. Тел.0-97-935-77-07, 
050-813-87-78

• Дрова акація, дуб, сосна, ко-
лоті, довж. 30 см, 50 см. 
Тел.0-97-879-01-02.

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

• Дрова колоті твердих по-
рід (ясень, дуб, акація та інші). 
Тел.0-67-345-01-59.
• Дрова твердих порід колоті, скла-
дені в кузові. Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова твердих порід, колоті. 
Тел.0-96-196-67-41.

• Дрова твердих та м’яких порід. 
Тел. 096-081-51-24

• Електросушарка для взут-
тя всередині, нова, 120 грн. 
Тел.0-97-626-33-12.
• Капуста морськая 10 грн/100 
г, завжди свіжа та смачна. 
Тел.0-96-550-58-53.
• Квіти: кактуси різних розмірів, не-
дорого. Тел.0-67-687-97-42.
• Ковзани розсувні, розм. 38-41, 
нові, 1200 грн. Тел.0-98-426-40-21.
• Коляска дитяча Nins, розклад-
на, б/в, в норм. станы, 800 грн. 
Тел.0-68-546-98-83.
• Мікроскоп, електр., філь-
москоп з діафільмами, 100 грн. 
Тел.0-98-426-40-21.

• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

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

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

• Рушниця мисливська МР (ІЖ) 43, 
12-калібр, нова, через дозвільну си-
стему, до 10500 грн. Тел.0-97-935-
77-07, 050-813-87-78
• Санки, б/в в норм. стані, 450 грн. 
Тел.0-68-546-98-83.
• Термос новий, на 1 л, з кол-
бою, до нього запасна колба. 
Тел.0-97-626-33-12.

• Тканина: окремі відрізи різні, не-
дорого. Тел.0-67-687-97-42.

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

Одяг, взуттяі

• Спецодяг: брюки ватні 3 шт., курт-
ка утеплена, шапки-вушанки, все 
нове, 350* грн. Тел.0-98-426-40-21.
• Пальто жін. вовняне нове, палюто 
з капюшоном, б/в колір зелений, р. 
52-56, дві кофти б/в в норм. стані, за 
все 1400 грн. Тел.0-68-546-98-83.

Продукти харчування

• Жом кислий 1 т - 270 грн. Тел.0-
67-251-64-20, 0-95-413-96-74.
• Молоко, м’ясо з доставкою, на 
замовлення, та м’ясні відходи. 
Тел.0-66-900-85-13.
• Сухарі, 15 грн/кг. Тел.0-96-230-47-65.

Тварини

• Жом кислий 1 т - 270 грн. Тел.0-
67-251-64-20, 0-95-413-96-74.
• Телиці з телятами від ви-
сокоуд. корови, терміново. 
Тел.0-98-706-87-82.

КУПЛЮ

• Макулатуру, картон, книжки, жур-
нали, склобій, пляшку, ПЕТ-пляшку, 
стрейч-плівку, алюмінієву банку. 
Тел.0-97-952-83-98.
• Метал: лист, труба, куток (іржа-
вий, обрізки), масло відпрацьоване, 
радіодеталі, плати, токарний, фре-
зерний, вимірювальний інструмент, 
речі СРСР. Тел.0-91-910-48-10.
• Пшеницю від 50 кг,самовивіз. Тел. 
095-608-40-36
• Шахи дерев’яні, пластинки ві-
нілові, магнітофони, до 300 грн. 
Тел.0-97-952-83-98.
• Шахи дерев’яні, пластинки вініло-
ві, магнітофони. Тел.0-97-952-83-98.

Продам кіоск, 4,75кв.м, 
2,5х1,9х2,5 м, металевий, 
утеплений, вікна м/п, 
ролети, т. 096-549-08-38
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Послуги

• Ремонт пральних машин-автома-
тів вдома у клієнта (стаж 28 років), 
швидко, якісно, гарантія. Тел.0-67-
703-96-84, 099-023-48-62, з 8: 00 до 
20: 00 без вихідних.
• Домашній майстер: установка сан-
техніки, та бойлерів, пральних ма-
шин, ремонт унітазів, електрики, 
роботи з перфоратором, ремонт, 
установка замків, обшивка пласти-
ком, лінолеум, плинтус, ін. дрібний 
ремонт.Тел. 0-98-004-51-76, 093-
283-62-00 у будь-який час доби
• Майстер на годину. Встановлен-
ня бойлерів, пральних машин, уніта-
зів, ванн, кранів, змішувачів та інше, 
а також їх ремонт, чистка. Плитка, 
пластик, електрика, водопровід, та 
інше. Тел.0-97-068-09-42.

• Ремонт побутових холодильників 
в правобережній частині міста (Ра-
ківка, Крюків, Садки, Кіровоград-
ська), виїзд до клієнта, гарантія на 
ремонт. Тел.0-98-045-85-28.

• Ремонт професійний комп’юте-
рів, ноутбуків, установка Windows 
і програм, ремонт телевізорів, 
моніторів, супутникових тюне-
рів, духових шаф, газових плит, 
мікрохвильових печей, хлібопі-
чок, пилососів, іншої апаратури. 
Тел.098-290-86-89, 095-561-90-07

• Ремонт телевізорів, тюнерів з офі-
ційною гарантією на дому та в май-
стерні, заміна підсвітки LED, діагнос-
тика можливих майбутніх поломок, 
можливість привезти в майстерню 
після 17.00, професійний стаж біль-
ше 28 років. Тел. 098-210-36-48

• Спилювання дерев, послуги бен-
зопили, послуги подрібнюва-
ча гілок, пенькодробилки, куль-
тиватора, корчування пнів, покос 
трави-бур’яну, земельні робо-
ти, послуги садівника, обприску-
вання дерев, можливий виїзд за 
межі міста.Тел. 098-482-50-18, 
050-530-98-87

АВТОПОСЛУГИ

Спецтехніка

• Екскаватор JSB-4, котловани, 
траншеї, знос будинків, планування 
ділянок, вивезення сміття 2 КамА-
За (самоскиди). Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

БУДІВНИЦТВО, 

РЕМОНТ

• Виконаю ремонтно-будівель-
ні роботи в комплексі та частково: 
укоси, плитка, сантехніка, зварю-
вальні роботи, гіпсокартон, де-
монтаж, електрика, та інші роботи. 
Тел.0-96-675-08-02.
• Кладка печей, послуги піч-
ника, можливий виїзд за місто. 
Тел.0-96-393-54-66.
• Кладки, стягування, штукатур-
ка, укоси, шпаклівка, фарбування, 
кахельна плитка, дрібний ремонт, 
послуги відбійного молотка, можли-
вий виїзд за місто. Тел.0-96-393-54-
66, 0-66-886-28-83.

Сантехнічні послуги

• Аварійний виїзд, всі роботи з сан-
техніки, електрики, газу та опалю-
ванню будь-якої складності, ремонт 
газових котлів, плит, колонок, заку-
півля, доставка матеріалів, повний, 
дрібний ремонт, якісно, гарантія, по 
місту та районам. Тел.0-97-280-57-
04, 0-66-529-97-21
• Виклик майстра: водопровід, ка-
налізація, опалювання, зварювальні 
роботи, батареї, ванни, кабіни, сто-
яки, лічильники, унітази, умиваль-
ники, та інші роботи, виїзд за місто. 
Тел.0-98-898-58-16.
• Заміна, установка лічильни-
ків, бойлерів, ванн та унітазів, а та-
кож дрібний ремонт сантехвузлів. 
Тел.0-67-155-37-77.

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

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

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

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

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

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

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

Французькі натяжні стелі.

www.demikremenchug.com.ua. 

т. 067-590-82-42 - Київстар,

067-535-02-97 - МТС

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

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

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

Стіл знахідок
• Втрачене свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно серія 
ЯЯЯ № 245466 від 16.01.2006 р., тип 
об’єкта - адміністративний будинок з 
готелем на 16 номерів з будівлею га-

ража за адресою: Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. Леонова, буд. 26 
власник закрите акціонерне товари-
ство «Укртранснафтабезпека» ви-
дане на підставі рішення виконкому 

Кременчуцької міської ради Полтав-
ської області дата 26.12.2005 р. но-
мер 1236 вважати недійсним.
• Втрачений атестат про загальну се-
редню освіту Кременчуцької загально-

освітньої школи I-III ступенів №8 Кре-
менчуцької міської Ради Полтавської 
області Серія ТА № 44355100 вида-
ний 01.06.2013 на ім’я Стеценко Роман 
Геннадійович вважати недійсним .

• Втрачений диплом про повну за-
гальну середню освіту на ім’я Бутнару 
Вероніки Андріївни виданий Кремен-
чуцьким професійним ліцеєм ім. А.С. 
Макаренка вважати недійсним.


