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ЗДАМ У НАЙМ

• Будинок невеликий в р-ні кінце-
вої зупинки 16-го маршрута, 1-кімн., 
кухня, с/в в середині, пральна маши-
на, холод., ТВ, інтернет, для 2-3 чол., 
без тварин, можливо відрядженим. 
Тел.0-96-675-08-02.
• Земельна ділянка під посадку ово-
чів, недалеко від міста, на вигід-
них умовах. Тел.0-68-169-95-83, 
0-98-305-48-26.
• М/с в центрі, на тривалий тер-
мін, 1800 грн/міс. + світло. 
Тел.0-96-004-01-74.

Крюків-Раківка

• 2-кімн. кв., Раківка, вул. Правобе-
режна, 2 поверх, частково мебльована, 
холод., на трив. термін, 2500 грн/міс. + 
ком. послуги. Тел.0-67-532-87-80.

Молодіжний

• 1-кімн. в 2-кімн. квартирі, р-н Ко-
зацька, мешкання з господаркою, на 
тривалий термін. Тел.0-97-070-47-97.
• 1-кімн. кв., вул. Артема, 2 пов., ме-
бльов., два дивана, холод., бой-
лер, пральна машина, на трив. тер-
мін, 3500 грн/міс. + ком. посл. 
Тел.0-96-155-17-28.
• 1-кімн. кв., Молодіжний, р-н ЗОШ 
№ 17, частково мебльована, холо-
дильник, телевізор, без бойлера, та 
пральної машини, 4000 грн/міс. за 
все з ком. послугами, без тварин. 
Тел.0-98-946-21-70.
• 2-кімн. кв., зуп. Козацька, 1 пов., ча-
стково мебльована, лоджія, на трив. 
термін, 4000 грн.+.Тел.0-96-969-13-05.
• 2-кімн. кв., Молодіжний, мебльова-
на, пральна машинка, бойлер, кондиц., 
у дворі великий «Оптовичок», поряд 
зупинка, «Маркетопт», «АТБ», на три-
валий термін, 6000 грн/міс. + ком. по-
слуги. Тел.0-96-097-15-37.
• Гостинка, р-н Молодіжний, частко-
во мебльована, на тривалий термін. 
Тел.0-96-250-78-48.
• М/с в Крюкові, за мостом, 3/5 пов., 
гаряча вода, душ, 18 кв.м, без по-
бутової техніки, на тривалий термін. 
Тел.0-97-560-70-95.

Нагірна частина

• 1 кімн. в 2-кімн. кв., для хлопців, 
мешкання з господинею, в нагірній ча-
стині, зуп. В.Пугачова (Московька), на 
тривалий термін. Тел.0-97-242-96-44.
• 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.
• 1-кімн. кв., вул. Л.Толстого, зуп. 
Гвардійська, 1/2 пов., меблі, побут. 
техніка, газ. колонка, холодильник, 
пральна машина, ТВ плазма, на трива-
лий термін, 3500 грн/міс. + ком. послу-
ги. Тел.0-98-857-38-77.
• 3-кімн. кв., 4/5 пов. пан. буд., вул. 
Миру, буд. 27, 4 м, меблі, без по-
середників, на тривалий термін. 
Тел.0-68-543-35-82.
• Візьму на квартиру в окрему кімна-
ту, дівчину або хлопця, р-н водоканал, 
мешкання з господинею, на тривалий 
термін. Тел.0-98-644-24-52.

Центр

• 1-кімн. кв., 2/3 пов., центр р-н рин-
ка, Billa, стал., на тривалий термін, для 
молодої сімейної пари, без тварин, та 
шкідл. звичок, меблі, холод., інтернет, 
поряд зупинки, магазини, 4500грн/міс. 
+ ком. послуги. Тел.0-68-955-46-00 від 
господаря.
• 1-кімн. кв., р-н молокозавода, вул. 
Сумська, в новом будинку, меблі, по-
бут. техніка, на тривалий термін, для 
однієї людини без дітей та тварин, 
7500 грн/міс. Тел.0-96-224-21-34.
• 1-кімн. кв., центр, без техніки (крім 
телевізора), мебльована, на тривалий 
термін, 3000 грн/міс. + ком. послуги. 
Тел.0-96-884-58-95.
• 1-кімн. кв., центр, р-н автовокзала, 1 
поверх, мебльована, в житл. стані, на 
тривалий термін. Тел.0-97-083-97-45.
• 1-кімн. кв., центр, р-н ринка, вул. 
Першотравнева, косм. ремонт, у гар-
ному стані, частково мебльов., або 

без меблів, холод., прал. машина, 
від 1 місяця, вже вільна, недорого. 
Тел.0-98-850-15-34.
• 3-кімн. кв., в центрі міста, на трива-
лий термін. Тел.0-98-261-83-45.
• М/с в центрі, вул. Шевченка, зуп. Ри-
нок, диван, холод., шкаф, стіл, секція на 
три сім’ї, на тривалий термін, 1800 грн/
міс. + лічильники. Тел.0-98-857-38-77.

НАЙМУ

• 1-2-кімн. кв., будь-який р-н міста, 
для молодої сімейної пари, працюючі, 
порядок і своєчасну оплату гарантує-
мо. Тел.0-67-877-00-60.
• Будинок невеликий, флігель, в селі, 
для жінки пенсійн. віку, опалення дро-
вами, терміново. Тел.0-68-228-83-19.

ПРОДАМ

4-кімнатні

• 5 пов., 3 Занасип, 62 кв.м, без ре-
монту, 23000. Тел.0-96-942-84-19.

3-кімнатні

• 3/3 пов. цегл. будинку, зуп. Пош-
та, одразу за мостом, 60кв.м, кiмнати 
розд., кухня 8 кв.м, лiчiльник газу, ве-
ликий балкон, висока стеля, без ремон-
ту але чиста, 15999. Тел. 096-155-32-97
• 4/5 пов. пан. буд., вул. Миру, буд. 27, 
загальна площа 50,6 кв.м, жила 32,8 
кв.м, балкон 4 м, без посередників. 
Тел.0-68-543-35-82.
• 5/9 пов. блок. буд., р-н Жовтого Ае-
роплану, 67 кв.м, кімн. суміжно-окре-
мі, новая сантех, кахель, в житл. ста-
ні, 2 заскл. балкони або обмін. Тел. 
067-689-38-26

2-кімнатні

• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 
кв.м, кiмнати роздiльно, лiчiльни-
ки на все, газова колонка, балкон, пiд 
ремонт, поруч сквер Пономаренка, 
17999. Тел. 067-530-76-20
• 2/5 пов., центр, вул. Собор-
на, 29000, можливі вар-ти обміну. 
Тел.0-98-352-51-33.
• 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. пла-
нув., вул.Пугачова, 52//9 кв.м, кімнати 
та с/в окремі, м/пл. вікна, балкон, нові 
труби, лічильники води, кондиціонер, 
в житл. стані, 20500 Тел.067-736-79-
42, 099-448-38-18
• 3/5 пов. цегл. буд., Раківка, 46 
кв.м., кімнати та с/в сумісні, нові тру-
би, лічильники води, бойлер, в житл. 
стані, 15000. Тел.067-736-79-42, 
099-448-38-18
• 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.
• 2/5 пов., центр, вул. Собор-
на, 29000, можливі вар-ти обміну. 
Тел.0-98-352-51-33.
• 2/9 пов. цегл. буд., вул.Першотравнева, 
гостинка, загальна площа 21,5кв.м, кухня 
4кв.м, ванна 3кв.м, кімната 12кв.м, кори-
дор 2,5квм, м/пл.вікно, мет.двері, залиша-
ється: стінка, диван, холод., пральна ма-
шинка, меблі на кухні. Тел.0-98-726-79-15.
• 7/9 пов. цегл. буд., нагірна частина, 
в житл. стані, 37 кв.м, з нішею, лічиль-
ники на воду, м/пласт. балкон блок, 
19500*. Тел.0-95-282-91-45.
• 7/9 пов., р-н парку Миру, 35 кв.м. 
Тел.0-96-185-85-16.
• М/с в центрі, 15 кв.м, 3 поверх, 4500. 
Тел.0-96-004-01-74.

Будинки

• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., 
газ, світло в будинку, 12000. 
Тел.0-96-256-70-91.
• Власівка смт, будинок 46,7 кв.м, га-
зове та пічне опалення, водопро-
від, свердловина, гараж, госп. бу-
дівлі, город 6 сот. приват., 14000*. 
Тел.0-67-704-22-09.
• Градизик смт, центр, будинок 36 
кв.м, газ, усі зручності, літня кух-
ня, гараж, погріб. Тел.0-98-018-77-90, 
0-66-456-10-38.
• Демидівка с., зуп. Центр, будинок 
50 кв.м, обкладений цеглою, 2 кімн., 
в житл. стані, погріб, колодязь на по-
двір’ї, нова огорожа, 30 сот. приват., 
4000* Тел. 067-689-38-26
• Кінцева 16маршруту р-н, будинок 
2006 р/б, 2пов.+ мансарда+ підвал під 
усім будинком, два житл. флігеля зі 
зручностями, газ, світло 380V, гор.
вода, сад, 20сот., гараж 5х15 вис. 3м. 
Тел.0-96-675-08-02.
• 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, 066-036-57-04
• Козельщина смт, центр, будинок 47 
кв.м, гараж, садок, 7 сот., літня кух-
ня, госп. будівлі, вхідний погріб, тер-
міново, недорого. Тел. 0-98-490-84-57, 
095-492-49-41
• 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, 1/4 будинку, р-н залізнич. 
вокзалу, 48 кв.м, в жил. стані, 10000. 
Тел.0-98-418-37-21.
• Крюків, будинок 56 кв.м, 3-кімн., газ, 
вода, світло, свердловина, літня кухня, 
мет. гараж, погріб, город, сараї, туалет 
на подвір’ї. Тел.0-98-222-62-13.

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

Здам приміщення під офіс 
в центрі: 60, 24 та 12 кв.м, 
електрика та інтернет - ціло-
добово, без відключень. 
Т. 067-543-58-53

Здам приміщення в орен-
ду, р-н центрального ринку 
25 кв.м, 15 кв.м. Т.098-
475-22-11, 098-971-83-34

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ОБ’ЄКТУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ БЕРЕЖНОГО ВОЛОДИМИРА АНДРІЙОВИЧА

ФОП Бережний В.А. повідом-
ляє про намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами об’єкта, що 
знаходиться за адресою: 39623, 
Полтавська область, м. Кремен-
чук, вул. Вадима Пугачова, 6.

Ідентифікаційний номер фізич-
ної особи за ЄДР – 1499713995.

Місцезнаходження суб’єкта 
господарювання: 39603, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Ко-
оперативна, буд. 61, контактний 
номер телефону: (067) 535-04-
05, адреса електронної пошти: 
sanaveza@ukr.net.

Метою отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонар-

ними джерелами є отримання 
документу дозвільного характеру 
у сфері охорони атмосферного 
повітря, який дає право експлуа-
тувати об’єкти, з яких надходять в 
атмосферне повітря забруднюючі 
речовини або їх суміші.

Планована діяльність та об’єкт 
ФОП Бережний В.А., що розгля-
даються, не потрапляють під про-
цедуру оцінки впливу на довкілля 
відповідно до вимог Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля». 

Згідно КВЕД основний вид 
діяльності ФОП Бережний В.А. – 
Надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого неру-
хомого майна.

На території об’єкту знаходить-
ся будівля з офісними, побутовими 

приміщеннями та котельнею. Для 
опалення адміністративних та по-
бутових приміщень встановлений 
твердопаливний котел МОТОР СІЧ 
потужністю 98 кВт, під час експлу-
атації якого утворюються забруд-
нюючі речовини. В якості палива 
використовується деревина.

Кількість стаціонарних джерел 
викидів на об’єкті – 1 шт. При ро-
боті котла в атмосферне повітря 
здійснюються викиди таких речо-
вин з валовим обсягом викидів: 
речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок, недиферен-
ційованих за складом – 0,016 т/
рік; оксид вуглецю – 0,031 т/рік; 
оксиди азоту (оксид та діоксид 
азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту – 0,005 т/рік; вуглецю ді-

оксид – 6,447 т/рік; метан – 0,017 
т/рік; азоту (1) оксид (N2O) – 
0,0002 т/рік; суміш насичених вуг-
леводнів С2-С8 і суміш насичених 
і ненасичених вуглеводнів С1-С4 
(Запорізького заводу ВАТ «Укр-
графіт») – 0,017 т/рік.

Залежно від ступеня впливу на 
забруднення атмосферного пові-
тря об’єкт ФОП Бережний В.А. на-
лежить до третьої групи – об’єкти, 
які не беруться на державний об-
лік і не мають виробництв або тех-
нологічного устаткування, на яких 
повинні впроваджуватися найкра-
щі доступні технології та методи 
керування. 

Оскільки об’єкт відноситься до 
третьої групи, то впровадження 
заходів щодо скорочення викидів 

забруднюючих речовин, заходів 
щодо охорони атмосферного по-
вітря на випадок виникнення над-
звичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру не пла-
нується, заходи щодо охорони ат-
мосферного повітря при неспри-
ятливих метеорологічних умовах 
не розробляються.

На території об’єкта відсутні 
джерела викидів, з яких в атмос-
ферне повітря надходять забруд-
нюючі речовини від виробництв 
та технологічного устаткування, 
на які повинні впроваджуватися 
заходи щодо досягнення вста-
новлених нормативів гранично-
допустимих викидів для найбільш 
поширених і небезпечних забруд-
нюючих речовин (основні дже-

рела). Джерела викидів, що роз-
глядаються, відносяться до інших 
джерел викидів. На об’єкті пило-
газоочисне устаткування відсут-
нє. Для забруднюючих речовин, 
що викидаються з новостворених 
джерел, встановлюються розра-
хункові величини масових витрат.

Пропозиції та зауваження від 
громадських організацій та окре-
мих громадян протягом 30 кален-
дарних днів з дати публікації дано-
го повідомлення приймаються в: 
Полтавській обласній військовій 
адміністрації: м. Полтава, вул. 
Соборності, 45 (тел. (0532) 56-02-
90); Департаменті екології та при-
родних ресурсів Полтавської ОВА: 
м. Полтава, вул. Зигіна, 1 (тел. 
(0532) 56-95-08).
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• Автобус Рута-20, SI - 20, S2 - 5, 2007 
р/в, після капремонту, Кременчук. 
Тел.0-67-902-63-62, 0-68-954-67-50.
• ВАЗ-2108, у доброму стані, газ-бен-
зин, переоформлюється, ціна за до-
мовл. Тел.0-96-140-75-24.
• ВАЗ-2109, 2000 р/в, у відмін. техніч-
ному стані. Тел.0-97-453-57-53.
• ГАЗель вантаж-пасаж., 2002 р/в, 
9-місць+водійське, піднятий дах, 
газ-бензин, нова гума, радіатор, АКБ, 
можл. оформлення в МРЕО, один го-
сподар, пробіг 165 тис.км, 1700*. 
Тел.0-96-675-08-02.
• Таврія, 2003 р/в, кап. ремонт кузо-
ва, нова гума, новий акумулятор, колір 
червоний. Тел.0-97-013-05-62.

Запчастини

• Віялка зернова в хор. стані, 6000 
грн. Тел.0-96-590-45-30.
• ГАЗель, Рута, БАЗ по запчасти-
нам, Кременчук.Тел.0-67-902-63-62, 
0-68-954-67-50.

Гаражі

• Гараж з/б в кооп. Синтез, 2 пов., 
24кв.м, 4х6м, оглядова яма, по-
гріб, сухий, стелажі, електрика, ві-
деоспостереж., неподалік охорони. 
Тел.0-96-674-68-12.
• 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, 
099-437-66-97

• Мет. в кооп. Луговий, в хор. стані. 
Тел.0-67-665-32-02.
• Цегл. під БУС, в кооп. Енергетик, р-н 
залізн. вокзалу. Тел.0-68-459-36-96.

ЗДАМ В ОРЕНДУ

• Гараж мет., в центрі, вул. Перемоги, 
р-н «Арніка», на тривалий термін, не-
дорого. Тел.0-96-827-45-02.
• Гараж цегл., 18 кв.м, в приватно-
му секторі, вул. О.Древаля, р-н пивза-
вод, світло, яма, охорона, можл. 
на тривалий термін, 1200 грн/міс. 
Тел.0-68-230-59-97.

КУПЛЮ

• Chevrolet Aveo, Dacia Logan, Renault 
Sandero, Daewoo Lanos від власника 
для себе, або інші варіанти, недорого. 
Тел. 067-468-04-65
• Авто: ВАЗ-2101-2109, Москви-
чі, іномарки, у будь-якому стані. 
Тел.0-93-302-86-54.

• ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ, Москвич, у будь-яко-
му технічному стані, або запчастини 
до них. Тел.0-97-523-66-96.
• ВАЗ у будь-якому стані, або на з/ч. 
Тел.0-67-456-91-34.
• Гараж в межах міста, або обмін дачі 
смт Власівка, кооп. Будівельник, друга 
лінія від р. Дніпро на гараж. Тел.0-98-
708-26-04, 0-67-376-04-11.
• Гараж в нагірній частині міста, Авто-
любитель КрАЗ, Київський, проспект 
Свободи, вул. Пугачова або поряд, не-
дорого. Тел. 067-468-04-65

• Гараж з/б або металевий, терміново. 
Тел.0-67-853-76-17.
• Мопед, скутер. Тел.0-96-383-31-52.
• Мототехніку виробництва СРСР у 
будь-якому стані, або запчастини до 
них. Тел.0-97-523-66-96.
• Скутер, мопед , мотоцикл, авто у 
будь-якому стані (не на ходу, після 
ДТП, розібраний, без документів), роз-
гляну будь-які пропозиції. Тел. 096-
758-25-64 Ігор (Viber, Telegram).
• Таврію, Славуту, Daewoo, ВАЗ. 
Тел.0-96-383-31-52.

• Бут від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Ванна металева, б/в. 
Тел.0-96-597-94-20.
• Глина, земля. Тел.0-67-906-93-35
• Глина. Тел.0-67-906-93-35

• Гранвідсів, грансуміш, щебінь, від 10 
т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Гранвідсів, щебінь. Тел.0-63-481-87-
07, 0-68-400-89-33
• Гранвідсів, щебінь. 
Тел.0-67-906-93-35

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

• Дрова дуб, акація, со-
сна, колоті, довж. 30 см, 50 см, 
Тел.0-97-879-01-02.

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

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

• 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
• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10 т. Тел 067-902-17-55; 
066-517-05-14

• 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.
• Модернізація, перетяжка, ремонт 
усіх видів м’яких меблів з якісних ма-
теріалів, каталог робіт, зразки тканин, 
недорого. Тел.0-97-066-87-77.

ПРОДАМ

• 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 с дерев. полицею, у від-
мін. стані, після перетягування. Тел. 
050-308-82-98.
• Диван с круглими боками, після пе-
ретягування. Тел. 050-305-72-41
• Диван Малютка, б/в. 
Тел.0-98-472-27-74.

• Диван-малютка, після ремонту, 
новий, тканина, переклеєний. Тел. 
050-308-82-98.
• Кози безрогі, кітні, одна з пер-
шим окотом, друга з другим окотом, 
с. Маламівка, Кременчуцький р-н. 
Тел.0-97-115-48-52.
• Крісло-ліжко в гарн. стані, після пе-
ретягування. Тел. 050-308-82-98
• Сервант кутовий, дуб, виробн. Біло-
русь. Тел.0-97-651-78-81.

• Стіл обідній дерев’яний, розм. 
140х70 см, два крісла б/в, у доброму 
стані. Тел.0-96-313-09-75.
• Стільці 6 шт., 50 грн/шт. 
Тел.0-97-490-62-79.
• Шафа-купе 60х1,80х2,40, виробн. Бі-
лорусь. Тел.0-97-651-78-81.

КУПЛЮ

• Диван, недорого. Тел. 
0-67-535-25-23.

• Ремонт телевізорів LCD, LED, Plazma, 
ТВ з кінескопами 37-51-54-63-72см, 
звук, колір, установка Т-2, антен, віднов-
лення кінескопів, ремонт, заміна РК-LED 
підсвічування, виїзд по району, недоро-
го. Тел. 098-920-73-00, 098-621-40-77

ПРОДАМ

• Газова плита Nord, б/в, в ро-
бочому стані, р-н центр, 800 грн. 
Тел.0-97-757-94-45.
• Електроміксер Росток, новий, в 
упак., 650 грн. Тел.0-97-626-33-12.
• Котел КСТ-20. Тел.0-96-833-74-74.
• Магнітофон бобін. «Ельфа-202 
стерео» виробн. Прибалтика, 90 р/в, нов., 
горизонтальний, всі докум., штури, срі-
блястий верх, 2800 грн., плеєр касетний 

89 р/в, виробн. Польща, нов., упак., до-
кум., 600 грн. Тел.0-96-172-43-59.
• Пральна машина Zanussi, верхнє за-
вантаження, б/в. Тел.0-97-654-77-78.
• Телевізор Samsung 32 см, в хор. 
роб. стані, д/у, 300 грн., Телевізор 
Samsung 54 см, 400 грн., в хор. роб. 
стані, д/у, 400 грн. Тел.0-67-260-76-18.
• Телевізор LG 54 см, в хор. роб. 
стані, д/у, в/вхід, 500 грн., LG 37 
см, в хор. роб. стані., 450 грн. 
Тел.0-67-260-76-18.
• Телевізор LG кольоровий, б/в, в роб. 
стані, 700 грн. Тел.0-98-368-51-27.
• Телевізор Philips кінескопний, 
у робочому стані, ціна за домовл. 
Тел.0-97-488-60-67.

• Холодильник Stinol, б/в, в хор. ста-
ні, вис. 1,90х60х60см, не працюючий, 
1500 грн., можл. доставка, смт Нова 
Галещина. Тел.0-67-250-19-59.
• Швейна машинка Janome RXI8S., 
нова, багато операцій, виробн. Японія. 
Тел.0-97-651-78-81.

КУПЛЮ

• Магнітофон бобінний часів СРСР б/в у 
будь-якому стані неразукомплект., вибір-
ково, мангітофон касетний у будь-якому 
стані неразукомплект.Тел.0-67-742-83-95.
• Магнітофони, радіодеталі, пла-
ти, оцелографи, підсилювачі, відео-
магнітофони, прилади виробн. СРСР. 
Тел.0-93-302-86-54.

• Машину пральну б/в, радянського 
виробництва, будь-яку, у будь-якому 
стані, неразукомпл. Тел.067-742-83-95
• Телевізор б/в, ч/б, кольоро-
вий часів СРСР, в дерев. оправі, у 
будь-якому стані, неразукомлект. 
Тел.0-67-742-83-95.

• Телевізори, комп’ютери, ноутбу-
ки, підсилювачі, мікрохвильовки, ра-
діоприймачі, магнітофони, радіос-
танції, програвачі у будь-якому стані. 
Тел.0-67-260-76-18.

• Холодильник, б/в, радянського ви-
робництва будь-який, у будь-яко-
му стані, битий, в нероб. стані. 
Тел.067-742-83-95

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

Техніка для дому

Будівельні матеріали, інструменти

Меблі, килими

Авто-мототехніка

• Нагірна частина, вул.Чкалова, запин-
ка Пекарня, 1/2 будинку, 30 кв.м,1 кім-
ната, кухня, своя свердловина в бу-
динку, опалення електричне, окремий 
вхід, город, 6500. Тел. 067-689-38-26
• Нагірна частина, р-н Лукас, буди-
нок шлакоблоч., утеплений, 55 кв.м, 2 
кімн., кухня, с/в, нові вікна, дах, опа-
лення газове, бойлер, 11 сот. при-
ват., сарай, гараж, 21500*. Тел. 
067-689-38-26
• Недогарки с., в 15 км від Кременчу-
ка, будинок, госп. будівлі, білянка по-
над 25 сот., 6000. Тел.0-97-018-66-59, 
0-97-018-66-58.
• Павлиш смт, будинок, сарай, по-
гріб, колодязь, літня кухня, 15 сот. 
Тел.0-68-250-49-62.

• Погреби с., будинок цегл. 70кв.м, 
2-кімн., с/в, душова кабіна, кух-
ня, передпокій, гарний ремонт, вбу-
дована техніка та меблі, газове опа-
лення, альтанка, гараж, вхід. погріб, 
садок, 19сот. приват., 27000. Тел. 
098-296-36-93
• Раківка, 1/2 частина будинка, зупин-
ка муз. Макаренка, обклад. цеглою, 56 
кв.м, 3-кімн., кухня, газ, вання, в житл. 
стані, 4 сот., сарай, місце під авто, 
8999. Тел.0-96-155-17-28.
• Солониця с., Полтавської обл., буди-
нок 65 кв.м житл. площі, газ, конвек-
торне опалення, сарай, гараж, город, 
в 20 км від Кременчука, 240000 грн. 
Тел.0-97-532-02-64, 0-97-375-49-02.

• 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

• Власівка смт, кооп. Труд, буди-
нок цегл., город, недалеко вода, 900. 
Тел.0-97-787-07-57.
• Власівка смт, Сади-1, дача 5 сот.,бу-
динок 4х5м, великий та сухий під-
вал, в 30 м вода, без боргу, 35000 грн. 
Тел.0-98-533-99-29 Ігор
• Кривуші с., земельні ділянки по-
ряд, 25 сот., 8км від центра міста, 
поряд ліс, річка, на ділянках світ-

ло, вода, полив, мет. паркан, двоє 
воріт, поряд газ, план забудовни-
ка, ємкість під воду, будка, недорого. 
Тел.0-67-120-61-41.
• Кривуші с., кооп. Веселка (Радуга) 
дача 14 сот., будинок 2 пов., балкон, 
решітки, сарай, 2 погреба, гараж, кур-
ник. Тел.0-98-441-70-69.

• Мрія кооп., р-н с. Ламане та Ман-
желія, дача 6 сот., будинок 2 пов., з 
балконом, гараж, госп. будівлі, те-
плиця, сад, доглянута, ц/полив, по-
ряд р. Псел. Тел.0-68-094-85-80, 
099-437-66-97

• Недогарки с., зем. ділянка 40 
сот. під забудову, поряд Крем. во-
досховище. Тел.0-67-717-18-27, 
0-95-787-68-74.

• Політ кооп., дача, будинок 5х7,2 м, 
кімнати, кухня, коридор, опалення 
пічне, 9 сот. приват., зупинка поряд, 
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 в центральній части-
ні міста, можливо який потребує ре-
монту, для себе, без посередників. 
Тел.0-96-383-31-52.
• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, Че-
челево, Садки, можливо без газу та 
свiтла, з боргами, арештами. Тел. 
0-67-530-76-20.

Перетягування та модернізація 
м’яких меблів, заміна пружин, 
зламантх деталей, каталог 
тканин. Пенсіонерам знижки.
Т. 067-136-50-19
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• Автомийнику з д/р, без шкідливих 
звичок. Тел.0-97-506-23-23.
• Водієві кат. Е, з допуском ADR для 
перевезення небезпечних вантажів. 
Тел.0-97-774-14-77.
• Водієві на вантажний автомобіль 
MAN-18-224, рейси по центральній 
Україні. Тел.0-68-433-16-67.
• Двірникам, ф-ма «Порядок», дільни-
ця на Молодіжному, з/п 7000 грн/міс. 
Тел.0-67-531-15-43, 0-98-879-83-41з 
8.00 до 17.00
• Доглядальниці для лежачого чоло-
віка після інсульту, на 2 часа в день. 
Тел.0-68-794-88-34.
• Жіночому майстрові, майстрові ма-
нікюра та педикюра в перукарню «Ав-

рора», графік з 8.00 до 19.00, 2 дня 
через 2. Тел.0-67-530-76-31.

• Майстрові-універсалу, жіночо-
му, з д/р, майстрові манікюра та пе-
дикюра в перукарню «Красуня». 
Тел.0-67-892-90-95.

• Малярам, штукатурам, зварюваль-
никам, різноробочим для будівниц-
тва та ремонту на підприємство. 
Тел.0-50-328-44-29.

• Менеджеру на металобазу, зуп. 
Присадки, на постійній основі, пра-
цевлашт., гнучкий графік, повний 
соц. пакет, можл. навчання, знання 
ПК, комунікаб. Тел.0-98-056-08-47.

• Офіціанту, бармену у кафе «Full 
House» р-н Б.Кохнівка, з/п ставка + % 
від продажу, графік змінний, дружній 
колектив. Тел.0-98-924-05-00.
• Охоронникам на підприємство, на 
постійній основі, офіц. працевл., всі 
соц. гарантії. Тел.067-506-6126
• Охоронникам, вахта 14х14 діб, про-
їзд, проживання за рахунок фірми, з/п 
300-500 грн/за добу, м. Кременчук, ав-
товокзал, кімн. №4. Тел.0-96-659-56-
89, 095-427-70-98
• Покоївка в готель «Гелікоптер» , 
вимоги: відповідальність, бажан-
ня працювати, оплата погодинна. Тел. 
067-531-48-78.

• Працівнику на шиномонтаж, з д/р, 
терміново. Тел.0-67-717-18-27.
• Різноробочтому, сімейній парі, робо-
та на територіїї за містом, з проживан-
ням. Тел.0-97-964-46-63.
• Робітникові на установку фурнітури 
в швейний цех. Тел.0-97-313-35-51.
• Робочому на шиномонтаж, з досві-
дом роботи, терміново. Тел.0-67-717-
18-27, 0-95-787-68-74.
• Столяру, на постійній основі, з 8.00 
до 17.00, 5-денний графік, умови пра-
ці за телефоном. Тел.0-97-495-76-79.
• Швачкам на масовий пошив трико-
тажних виробів з д/р, потрібна швід-
кість в роботі, гарний колектив, вчасна 
з/п. Тел. 097-149-41-47

ШУКАЮ РОБОТУ

• Доглядальниці за доглядом за 
тяжкохворими людьми, з д/р, без 
шкідл. звичок, інтим не пропрнувати. 
Тел.0-96-638-43-28.
• Доглядальниці на 2-3 години в 
день, з досвідом роботи, мешкаю 
на Раківці, інтим не пропонувати. 
Тел.0-99-002-44-67.
• Няні. Дівч. 26 років. 
Тел.0-97-090-48-15.
• Прибиральниці на 0,5 ставки, до-
глядальниці, будь-яку на 0,5 став-
ки, варіанти. Тел.0-97-286-44-87, 
0-99-296-32-89.

Різне

• Акваріум 150л, з тумбою, білий, пов-
ний ком-т. Тел.0-97-651-78-81.
• Банка 3л скляна, 30 грн/шт. 
Тел.0-98-786-28-19.
• Брикети паливні дров’яні типу 
«Nestro», «Ruf», «Pini Kay» з твердих по-
рід, одна тона заміщує 5-6 кубів дров, 
також в наявності є брикет «Nestro» 
з соняшника, можлива доставка. 
Тел.0-67-530-88-10.

• Брикети паливні. Тел. 096-466-12-
06, 050-315-06-08

• Велосипед Argo, б/в всього 6 міся-
ців, колір темносиній перламутр, в іде-
ал. стані, недорого, ціна за домовл. 
Тел.0-98-040-87-76.
• Велотренажер USA виробн. Ки-
тай, б/в в хор. стані, 4000 грн. 
Тел.0-68-794-88-34.
• Дистилятор нерж., під не проточну 
воду: ємність-охолоджувач (80х28х-
20см) з трубкою всередині, два вза-
ємозамінні бачки: круглий (вис. 50 
см, диам. 30 см) 35л, і прямокут-
ний (45х28х28см) 40 л, 3000 грн. 
Тел.0-96-172-43-59.

• Дрова акація, дуб, со-
сна, колоті, довж. 30 см, 50 см. 
Тел.0-97-879-01-02.

• Дрова дуб 30х40 см, 1 м, тополя, 
цурки 30х40 см. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.

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

• Дрова не пиляні, 1500 грн. 
Тел.0-97-963-86-54.
• Дрова твердих порід колоті, складе-
ні в кузові. Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова твердих порід пилені, ру-
бані, довж. 30 см, метрові, цур-
ки, від 5 куб.м. Тел.0-63-481-87-07, 
0-68-400-89-33.
• Дрова твердих порід рубані, цурки, 
1600 грн./1 куб. Тел.0-67-453-21-73.
• Дрова твердих порід, дуб, ясінь, 
акація, пилені, рублені, недорого. 
Тел.0-98-054-44-62
• Дрова твердих порід, колоті. 
Тел.0-96-196-67-41.
• Дрова твердих порід. 
Тел.0-98-771-83-53.

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

• Дрова твердих, м’яких порід пиля-
ні, колоті, довж. 30 cм, 1 м., в мішках. 
Тел.0-97-180-28-20.
• Дрова твердых та м’яких порід. 
Тел.0-67-906-93-35
• Електропростирадло, розм. полутор-
не, 220 Вт, б/в, в хор. стані, 1000 грн. 
Тел.0-98-040-87-76.
• Жом. Тел.0-67-906-93-35

• Інвалідна коляска вулич-
на і кімнатна, нова, в упаковці. 
Тел.0-68-079-20-55.
• Камін з електрообігрівачем, білий. 
Тел.0-97-651-78-81.
• Капуста морськая суха, водорості 
(бурі та хлорела), деревний гриб муер. 
Тел.0-96-550-58-53.
• Колба на термос, виробн. 
КНР, нова, в упак., 2 л, 100 грн. 
Тел.0-97-626-33-12.
• Кувшин для води, без філь-
тра, «Наша вода», 3 л, 200 грн. 
Тел.0-97-626-33-12.
• Матрац 2х1,60, б/в, 2000 грн. 
Тел.0-67-186-31-05.
• Палатка зимова одномісна, нова, 
800 грн. Тел.0-97-769-86-64.
• Пістолет «Екол» компакт, 15-за-
ряд., новий, під патрон Flober, дозво-
лу не потребує, чорний, УСМ-метал, 
350 м/с, пласт. кейс, докум., 5000 грн. 
Тел.0-98-786-28-19.
• Перегній грибний, коров’ячий. 
Тел.0-67-453-21-73.
• Перегній грибний, курячий, елітний в 
мішках, машиною. Тел.0-97-180-28-20.
• Перегній кінський, коров’ячий в міш-
ках, машиною. Тел.:097-180-28-20
• Перегній коровій, грибний, чор-
нозем, від 10т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Перегній, гній коров’ячий, 1500 грн. 
Тел.0-97-963-86-54.

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

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

• Роги козулі (пара), у відмін. стані, 
220 грн. Тел.0-96-172-43-59.

• Рушниця ІЖ-27 у доброму стані, ціна 
за домовл. Тел.0-96-140-75-24.
• Рушниця мисливська ТОЗ-25, 1965 
р/в, 16-кал., б/в в гарному стані, при-
ладдя, 10000 грн. Тел.0-95-519-89-09, 
0-67-546-86-53.
• Сіно в тюках. Тел.0-96-833-74-74.
• Сіно люцерна - різнотрав’я, 1 мі-
шок - 40 грн., ГАЗель-будка - 2500 грн. 
Тел.0-98-094-10-12.
• Стіл-стілець дитячий. 
Тел.0-96-597-94-20.
• Тарілки мілкі, нові, 6 шт., в квітах, 
40 грн/шт., тарілки глибокі порціон-
ні 12 шт., 30-35 грн/шт., часів СРСР. 
Тел.0-97-626-33-12.

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

• Чорнозем. Тел. 097-1-802-820

Одяг, взуття

• Весільні сукні, розм. 44-48. 
Тел.096-597-94-20
• Кожух чол. на рибалку, розм. 
50, у гарному стані, пальто пу-
хов., нов., розм. 50, з капюшоном. 
Тел.0-97-626-33-12.
• Куртка пух., розм. 52-54, довж. 90 
см, з відстіб. капюшоном, коліз бузок, 
на блискавці та на кнопках, 800 грн. 
Тел.0-96-172-43-59.
• Пальто жін. вовняне нове, палюто з 
капюшоном, б/в колір зелений, р. 52-
56, дві кофти б/в в норм. стані, за все 
1000 грн. Тел.0-68-546-98-83.
• Шуба жіноча, розм. 48, кольорова, 
350 грн. Тел.0-97-626-33-12.

• Чоботи чол., виробн. КНР нові, розм. 
42, хутро нат. овчина, без застібки, ви-
сота чобота 28 см. Тел.0-97-626-33-12.

Продукти харчування

• Жом кислий 1 т - 270 грн. Тел.0-67-
251-64-20, 0-95-413-96-74.
• Жом. Тел.0-67-730-16-96, 
0-99-249-09-09.
• Картопля Білла Роса, Пікассо, по-
садкова та для їжі. Тел.097-1-802-820
• Сухарі, 15 грн/кг. Тел.0-96-230-47-65.

КУПЛЮ

• Алюміній, крани, змішувачі, нержа-
війка, мідь, газові колонки. Тел.0-93-
302-86-54, 0-68-501-03-24.
• Банку 3л вартістю до 10 грн/за шт. 
Тел.0-97-400-86-68.
• Годинники, медалі, ордени, значки, 
статуетки, брошки, намиста бурштино-
ві, самовари, роги лося, сайгака, оле-
ня, інші старовинні речі. Тел.0-98-005-
63-79, 0-93-302-86-54.
• Єврокуб б/в під воду, боч-
ку пластикову 200л, б/в під воду.
Тел.0-67-531-11-20.
• Зубні коронки, ланцюжки, обручки, 
срібні ложки, виделки, кулони. Тел.0-
68-501-03-24, 0-93-302-86-54.
• Лапку сапожну. Тел.0-98-536-83-28.
• Пір’я, перини, подушки. 
Тел.0-68-501-03-24.
• Посуд металевий: каструлі, ка-
зани, сковорідки, лопатки, шумів-
ки, та інше сучасний та часів СРСР. 
Тел.0-67-742-83-95.
• Стіл інверсійний. Тел.0-96-087-39-32.

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

Робота

• Перегній сипкий. Тел.0-67-730-16-
96, 0-99-249-09-09.
• Перегній, гній ВРХ. 
Тел.0-67-906-93-35
• Пісок гірський річний митий; гли-
на, від 10 т. Тел. 067-902-17-55, 
0-66-517-05-14.
• Пісок гірський, річковий. 
Тел.0-67-906-93-35

• Пісок, відсів, щебінь, камінь, до-
ставка самоскидом 5т, 10т, 16т. З до-
стакой. Тел. 096-081-51-24

• Пісок, відсів, щебінь, камінь, до-
ставка самоскидом 5т, 10т, 16т. З до-
стакой. Тел. 098-240-26-20

• Пісок, щебінь 5/20, 20/40. Тел.0-67-
730-16-96, 0-99-249-09-09.
• Пісок. Тел.0-63-481-87-07, 
0-68-400-89-33

• Плити перекриття, ФБС блоки, б/в, 
з доставкой. Тел. 098-240-26-20

• Плити перекриття, ФБС блоки, б/у, 
з доставкой. Тел. 096-081-51-24

• Цегла біла (Кременчук); червона 

(Кагамлик) від 3 пачок. Тел 067-902-

17-55; 066-517-05-14

• Цегла. Тел.0-67-906-93-35

• Чорнозем, грунт з доставкою. Тел. 

097-879-01-02, 098-240-26-20

• Щебінь 5/20, 20/40; гранвідсів, від 10 

т. Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.

Інструменти

• Верстат деревообробний настільний: 
пила, фуганок, розпилювання подовжнє, 
поперечне, фабричний, виробн. СРСР, по-
тужність 1 Квт, 220 Вт. Тел.0-98-040-87-76.
• Електрообігрівач 400 Вт, нагрі-
вається до 90*, розмір 60х60 см. 
Тел.0-99-453-24-09.
• Циркулярка 3 Квт, б/в в гарному 
стані, саморобна, полотна, 5000 грн. 
Тел.0-67-546-86-53, 0-95-519-89-09.

КУПЛЮ

• Верстат свердлувальний, б/в, 
можливо в неробочому стані. 
Тел.0-67-531-11-20.
• Двері квартирні б/в, профна-
стил б/в, дошки б/в, недорого. 
Тел.0-68-329-33-66.
• Зварювальний апарат саморобний, 
електродвигун, лещата (тиски), зва-
рювальний кабель, токарний верстат, 
фрезерний. Тел.0-98-005-63-79.
• Прийму будівельне сміття для 
відсипки дороги, терміново. 
Тел.0-67-853-76-17.

Тварини
• Жом кислий 1 т - 270 грн. Тел.0-67-251-64-20, 0-95-413-96-74.
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 «Незалежні регіональні видавці України» в рамках 

реалізації грантового проєкту з NDF

Асоціація «Незалежні 
регіональні видавці України» 

Створюється база знайомств. 
Хто хоче знайти свою поло-
винку - звертайтесь. Ми буде-
мо раді допомогти. т. 096-83-
82-682 з 9.00 до 18.00

• Попередній запис: курчата бройлера, м’ясо-яєчні, несучки, індичата БІГ-6. Тел.0-98-391-02-18, 0-95-836-20-85.
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Послуги

• Ремонт пральних машин-автоматів 
вдома у клієнта (стаж 28 років), швид-
ко, якісно, гарантія. Тел.0-67-703-96-
84, 099-023-48-62, з 8: 00 до 20: 00 
без вихідних.
• Буріння (можливо в закритому при-
міщенні), а також глибинні свердлови-
ни, встановлення та ремонт усіх видів 
насосів, монтаж, швидко, якісно, га-
рантія, обслуговування. Тел.0-97-491-
36-96 Анатолій.
• Буріння свердловин (можливо в 
приміщенні), підведення води у буди-
нок, розводка по будинку, сантехні-
ка, земельні роботи, установка усіх ви-
дів насосів і ремонт, швидко, якісно. 
Тел.0-67-875-30-01 Олексій
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-16-
96, 0-99-249-09-09.
• Домашній майстер з досвідом ро-
боти допоможе в будинку, квартирі: 
сантехніка, електрика, столярні, зва-
рювальні роботи, недорого, гарантія. 
Тел.0-98-988-96-61, 0-66-114-49-78.
• Домашній майстер: установка сан-
техніки, та бойлерів, пральних ма-
шин, ремонт унітазів, електрики, робо-
ти 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.
• Ремонт дискових пилок, твердого 
сплаву, ножівок, кухонного інструмен-
ту. Тел. 067-779-31-22.

• Ремонт професійний комп’юте-

рів, ноутбуків, установка Windows і 

програм, ремонт телевізорів, моні-

торів, супутникових тюнерів, духо-

вих шаф, газових плит, мікрохви-

льових печей, хлібопічок, пилососів, 

іншої апаратури. Тел.098-290-86-89, 

095-561-90-07

• Ремонт холодильників на 

дому у замовника, з гарантією. 

Тел.0-97-554-42-88.

• Спилювання дерев будь-якої 

складності, подрібнення та виве-

зення гілок, розчищення від заро-

стей, покіс трави, акуратно, швид-

ко, професійно, виїзд за місто. 

Тел.0-96-492-96-65.

• 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

• Чистка печей, ремонт, кладка печей. 

Тел.0-96-393-54-66.

Репетиторство, навчання

• Репетитор по хімії, 20 років стажу, 

викладання предмету, можу працюва-

ти онлайн. Тел.0-97-403-03-97.

АВТОПОСЛУГИ

Спецтехніка

• Екскаватор JSB-4, котловани, тран-
шеї, знос будинків, планування ді-
лянок, вивезення сміття 2 КамАЗа 
(самоскиди). Тел.0-67-902-17-55, 
0-66-517-05-14.

БУДІВНИЦТВО, 
РЕМОНТ

• Будівельні роботи: стяжка, штука-
турка, шпаклівка, фарбування, по-
клейка шпалер, багета, монтаж 
гіпсокартона, укладка плитки. Тел.0-
96-306-28-15, 0-99-985-04-32.
• Бригада плиточників. Укладання 
плитки 1200х600 від початку до кінця. 
Тел.0-96-567-76-21.
• Будь-які види демонтжних робіт, да-
хів, стін, плитки, стягування та інше, 
а також виконуємо будь-які види да-
хів (шифер, черепиця, профнастил) 
швидко та якісно, гарантія, доставка 
матеріалів. Тел.0-96-297-41-29.

• Виконаю ремонтно-будівельні ро-

боти в комплексі та частково: укоси, 

плитка, сантехніка, зварювальні робо-

ти, гіпсокартон, демонтаж, електрика, 

та інші роботи. Тел.0-96-675-08-02.

• Внутрішні роботи: гіпсокартон, 

шпалери, шпаклівка, штукатур-

ка, укоси на двері та вікна, лінолеум. 

Тел.0-98-314-46-20.

• Всі види покрівельних робіт: метало-

черепиця, профнастил, шифер, бітум-

на черепиця, евроруберойд, монтаж 

водосточної системи, підшив, проекту-

вання дахів, доставка матеріалів. Тел. 

0-98-204-79-02, 099-188-92-72

• Кладка печей, послуги піч-

ника, можливий виїзд за місто. 

Тел.0-96-393-54-66.

• Кладки, стягування, штукатурка, уко-

си, шпаклівка, фарбування, кахель-

на плитка, дрібний ремонт, послу-

ги відбійного молотка, можливий 

виїзд за місто. Тел.0-96-393-54-66, 

0-66-886-28-83.

• Комплексний ремонт: штукатурка, 

шпаклівка, укоси, поклейка шпалер, 

фарбування, багет. Тел.098-011-74-99

• Малярні роботи під ключ, досвід 20 

років, штукатурка, шпаклівка, шпале-

ри, багети, укоси, якість гарантую. Тел. 

050-921-33-63

• Поклейка будь-яких видів шпалер, 

підготовчі роботи, фарбування, по-

клейка багета. Тел.0-67-195-44-69.

• Покрівельні роботи усіх видів: че-
репиця, профнастил, шифер, бітум-
на черепиця, монтаж водосточної 
системи, підшив будинків, достава ма-
теріалів, гарантія, якість, недорого. 
Тел.0-96-297-41-29.
• Санвузли під ключ, водопровід, ка-
налізація, встановлення ванн, унітазів, 
бойлерів, пральних машин, меблів, об-
шивка гіпсокартоном, електрика, а та-
кож ремонт сантехприладів, чистка 
каналізації, чистка та ремонт грубок. 
Тел.0-97-068-09-42.

Електромонтаж

• Аварійний виклик електрика. Ціло-
добово, ремонт, установка, перене-
сення розеток, вимикачів, люстр, ав-
томатів, проводки та інше, можливий 
виїзд за місто. Тел.0-67-260-76-18.

• Електромонтаж: заміна проводки в 
квартирах, будинках, перенос розеток, 
вимикачів АВ. Х30 бар’єр, захищення. 
Тел.0-97-878-44-22.

Сантехніка послуги

• Аварійний виїзд, всі роботи з сан-
техніки, електрики, газу та опалюван-
ню будь-якої складності, ремонт га-
зових котлів, плит, колонок, бойлерів, 
закупівля, доставка матеріалів, пов-
ний, дрібний ремонт, якісно, гарантія, 
по місту та районам. Тел.0-97-280-57-
04, 0-66-529-97-21

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

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

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

№ 7 

здамобміняюкуплюпродам

Евакуатор DAF, перевезення ек-
скаваторів, вантажівок, легкового 
транспорту та інш., в/п авто 20 т, 
довж. платформи 8 м, лебідка 16 т. 
Цілодобово. Т. 096-081-51-24, 097-
879-01-02

Екскаватор-навантажувач JCB 4 cx.  
Всі земельні і будівельні роботи.  
Готівковий та безготівковий розраху-
нок. Можлива доставка евакуатора  
на об’єкт.  По місту,  області.  
Т. 097-879-01-02,  096-081-51-24

• Втрачене посвідчення багатодітної 
родини на ім’я Ястреба Анна Володи-
мирівна вважати недійсним.
• Втрачене посвідчення учасника ЛНА 
на ЧАЕС категорія 1, серія А № 043451 
видане 04.09.2019 р. Полтавською 
ОДА на ім’я Кухар Віталія Анатолійови-
ча вважати недійсним.

• Втрачене посвідчення № 359 від 
06.08.2015 витяг з наказів сектору 
«С» № 227 від 12.08.2015, № 280 від 
04.10.2015 р. на ім’я Соколов Ігор Ві-
кторович вважати недійсним.
• Втрачене свідоцтво учасника ліквідації 
на ЧАЕС, 2 категорії № 013694 видане 4 
березня 1993 року на ім’я Супрун Мико-
ла Миколайович вважати недійсним.

• Втрачений атестат про повну за-
гальну середню освіту спеціалізованої 
школи №10 з поглибленим вивченням 
англійської мови м. Кременчука Пол-
тавської області, серія ТА № 15132778 
та додатку до атестата №009210 (дата 
видачі 23 червня 2001 р.) на ім’я Клі-
мов С.С. вважати недійсним.

• Втрачений диплом серія IKBE 009203 
Хорольського агоропромислового ко-
лежду на ім’я Москаленко Станіслав 
Валерійович вважати недійсним.
• Втрачений дублікат свідоцтва про 
право власності за адресою вул. Ге-
нерала Манагарова, буд. 24/36А, кв. 
71 виданий УЖКГ виконкому Кремен-
чуцької міської ради народних депу-

татів від 20.08.1996 р., замість втра-
ченого виданого УЖКГ адміністрації 
Кременчуцької міської ради народ-
них депутатів від 10.03.1993 р. вважа-
ти недійсним.
• Втрачений польський дозвіл № 
8537861 на фірму ПП «Транзит-Сер-
віс» вважати недійсним.

Анонімні Алкоголіки. Прагнеш 
кинути пити? Спробуй з нами! 
Програма одужання 12 кроків 
АА. Безкоштовно. Анонімно. 
068-974-53-12


