Стіл знахідок
• Втрачений диплом про закінчення Кременчуцького медичного училища на ім’я Шуліка Любомир Іванович серія IB № 010547 29.02.1996
р. реєстраційний № 9949 від 29.02.1996 р. за спеціальністю « Лікувальна справа» вважати недійсним.
• Втрачений диплом № 000113 виданий 12.07.1988 р. середнім професійно-технічним училищем №2 м.Кременчука на ім’я Мелещук
Віталій Петрович вважати недійсним.
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Нерухомість
Здам в оренду офісне приміщення
17-28 кв. м (офісний центр
«Каскад», вул. Вадима Пугачова, 6):
ремонт, кондиціонер, інтернет, цілодобова охорона, парковка.
Т. 067-535-04-05, 067-320-11-00

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

Здам в оренду складське
приміщення 60 кв.м.
Т. 067-535-04-05,
067-320-11-00

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

Здам в оренду приміщення
20 кв.м для ремонту одягу (під
швачну майстерню). Насижене
місце з клієнтами. Недорога
оренда. Т. 096-111-85-79

Оренда приміщення, 45
кв.м., недорого, можливість
подальшого викупу, вода,
каналізація, світло. т. 096-39985-88 з 9.00 до 18.00 Леонід
Борисович

Оренда промислово-складського приміщення, охорона, закрита територія, відеонагляд,
300 кв.м, Раківка, Кременчук.
Т. 067-532-87-80

ЗДАМ У НАЙМ
• Будинок в с.Бурти, газ, світло, вода, сарай,
погріб, сад, на трив. термін. Тел.0-97-841-83-81.
• Кімната в 3-кімн. кв., 1 Занасип, на тривалий
термін, 2000 грн/міс. Тел.0-96-279-26-75.

Крюків-Раківка
• М/с, Раківка, на довг. строк, кухня, санвузол,
пральна машина. Тел.0-97-899-59-08.

Молодіжний
• 1-кімн. кв. (гостинка), 6/9 пов., зуп.Техучилище, капіт.ремонт (ніхто не жив), частково
мебльована кухня, пральна машина, інтернет
проведений (в оплату не входить), на трив.
термін, 6500грн/міс. (комун.послуги включені),
опл. за 3міс. вперед+ сума гарант. за 3міс. з
поверненням при виселенні, є фото квартири.
Тел.0-98-041-64-14.
• 1-кімн. кв., зуп.Керчінська, покращеного планування, два ліжка, плат. шафа, трюмо, м/пл.
вікна, балкон 7,5м заскл. м/пласт., ремонт, мет.
двері, на трив. термін. Тел.0-97-446-99-35.
• М/с на Аврорі, 18 кв.м, 3 поверх, на трив.
термін, поряд школа, маг., 2000 грн/міс.
Тел.0-98-637-37-59.
• М/с на Молодіжному, 14 кв.м, із загальною
кухнею, без меблів, на трив. термін, опл. поміс.
Тел.0-67-868-51-91.
• М/с на Молодіжному, 18 кв.м, шафа, ліжко, стіл, на тривалий термін, оплата поміс.
Тел.0-67-973-91-05.

вана, немає бойлера та пральної машини, без
тварин, на тривалий термін. Тел.0-68-643-63-40
• 1-кімн. кв., р-н центр.ринку, вул.Першотравнева, ремонт, гарн.стан, мет. вх.дв., гар.вода,
частково мебльов. або без меблів, вже вільна,
на тривалий термін, опл. поміс., недорого.
Тел.0-98-850-15-34.
• М/с в центрі, на тривалий термін, 2000 грн.
Тел.0-96-212-64-53.

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.
• Кімн., частину будинку, жінка пенсійного віку.
Тел.0-68-228-83-19.
• Кімнату для чоловіка, проживання з господарями, будь-який р-н крім Крюкова. Тел.0-63498-58-25, 096-844-34-58
• Кімнату окрему, для жінки 65 років (працюю), недорого. Тел.0-97-917-15-30.
• Флігель, літнюю кухню з пічним опаленням,
в межах міста, на тривалий термін, можливо з
подальшим викупом. Тел.0-97-677-60-35.

ПРОДАМ
• 2 кімн., в 3-кімн. кв., р-н Молодіжний,
3/5 пов. цегл. буд., з побутовою технікою.
Тел.0-97-211-26-47.

4-кімнатні
• 4/9 пов. цегл. буд., смт Власівка, без ремонту,
можливо обмін. обмен. Тел.097-892-01-45

Нагірна частина

3-кімнатні

• 1 кімната в 3-кімнатній квартирі, р-н Троїцького ринку, прожив. з господаркою, на тривалий термін, недорого. Тел.0-96-259-89-23.
• 2-кімн. кв., 6/9 пов., навпроти Автопарку, без
ремонту, у житлов. стані, від господаря, на довгий термін, прохання ріелторам не турбувати.
Тел.0-99-200-45-15.
• 2-кімн. кв., район Троїцького ринку, без меблів, на тривалий термін. Тел.0-98-639-06-67.

• 2/9 пов. цегл. будинку, зуп.Центр, 67 кв.м,
кiмнати та с/в роздiльно, 2 балкони, лiчiльники
води, звичайний житловий стан, 33777. Тел.
067-530-76-20
• 4/5 пов. цегл. буд., центр, вул. Перемоги, 58
кв.м, кухня-студіо, кімн. суміжно-розд., с/в
спільн., ремонт, меблі, побутова техніка, балкон. Тел.0-67-747-18-45, 0-67-729-59-82.
• 5 поверх, центр, в новому будинку, 132 кв.м,
паркова зона, на березі Дніпра, з ремонтом та
меблями. Тел.0-67-530-82-98.

Центр
• 1 кімн. в 2-кімн. кв. в центрі, на тривалий термін. Тел.0-67-798-98-01.
• 1 кімн. в 2-кімн. кв. для дівчини, підселення,
проживання з господаркою, р-н центр. ринку,
на тривалий термін. Тел.0-66-225-02-76.
• 1-кімн. кв. в центрі, 5/5 пов., частково мебльо-

2-кімнатні
• 2-кімн. квартира, Глобинська громада, в 20 км
від Кременчука, з усіма зручностями, сад, город, сарай, літня кухня. Тел.0-95-463-93-44.
• 2/2 пов. цегл. буд., зуп. Краз, 54 кв.м, кiмнати
роздiльно, лiчiльники на все, газова колонка,

балкон, пiд ремонт, поруч сквер Пономаренка,
21699. Тел. 067-530-76-20
• 2/5 пов. цегл. буд., р-н зупинка Аптека, і
житл. стані, 25000. Тел.0-96-256-70-91.
• 4/5 пов. цегл. буд., вул.Перемоги, 44кв.м,
кiмнати сумiжнi, не кутова, м/п вiкно у кухнi
та балкон. блок, лiчiльники води, мет. вхiднi дверi, гарний житловий стан, 23555. Тел.
067-530-76-20
• 9/9 пов. блоч. буд, центр, вул. Небесної Сотні.
Тел.0-68-794-88-34.

1-кімнатні
• 2/5 пов. цегл. буд., 3 Занасип, 38 кв.м, кухня
7 кв., кімн. 21 кв.м. Тел.0-68-965-67-57, 0-98115-19-11.• М/с, 2/5 пов., Ракiвка, зуп.Розвилка,
18 кв.м, секцiя на 6 ciмей, звичайний житловий
стан, 3199. Тел. 096-155-32-97
• 2/5 пов., Молодіжний, р-н № 31, 30,2 кв.м
420000* грн. Тел.050-192-64-51
• 3/9 пов., нагірна частина, р-н пер. Г.Бреста,
зупинка «Гурман». Тел.0-96-021-43-76.
• 5/5 пов. цегл. буд., центр. Тел.0-68-184-74-52
(від власника).
• М/с в центрі, 10 кв.м, 3600.
Тел.0-96-212-64-53.

Будинки
• 2 Занасип, 1/2 будинку, 6 сот., газ, світло в
будинку, 12000. Тел.0-96-256-70-91.
• Бiлецькiвка, буд. обкл. цеглою, 48кв.м, 3кiмнати, без трiщин, дах не тече, за газом, погрiб,
сарай, 17сот., пiд ремонт, у самому початку
села по центральнiй вулицi, магазин та зупинка
бiля будинку, 4000. Тел. 067-530-76-20.
• В 15 км від Кременчука, будинок 65 кв.м, газове опалення, гараж, 25 сот. городу, 170000*
грн. Тел.0-97-375-49-02, 0-97-532-02-64.
• Градизьк смт, будинок 2 пов., 10х12м, гараж,
госп. будівлі, 30 сот. приват. Тел.0-97-779-2853, 0-96-279-67-43.
• Градизьк смт, будинок 260/58кв.м, на цокольному поверсі майстерні, 4 кімн., усі зручності, літня кухня, баня, гараж, погріб, р-н нов.
гімназії, можливо обмін. Тел.0-96-955-81-03,
098-936-68-19
• 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., будинок, газ, вода, світло, 28
сот., господарські будівлі, ставок на городі.
Тел.0-96-298-04-97.
• Крюкiв, вул.Макаренка, буд. цегл., 51кв.м,
4кiмн, газ, мiський водопр., всi зручноcтi, м/
пл вікна, ролети, лiтня кухня з газом та водою,
8сот.приват., 31888. Тел. 067-530-76-20
• Крюків, 1/2 будинка р-н Кіровоградської, 4-кімн., котел на твердоопал., та на газ,
сарай, новий паркан, насос, город, окремий
вхід, погріб, л/душ, частина будинка утепл.
пінопластом, поряд зупинка 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.
• Маламiвка с., новий будинок 106кв.м, м/пл
вiкна, 4кiмнати, з газом, котел, тепла пiдлога,
зроблена провiдка та опалення, скважина 32м,
каналiзацiя 6куб.м, 25сот.приват., загородже-

но новим парканом, пiд чистове оздоблення,
22999. Тел. 067-530-76-20
• Михайленки с., 1/2 будинку, 25 сот. приват.,
сарай. Тел.0-96-661-07-14.
• Недогарки с., в 15 км від Кременчука, будинок, госп. будівлі, білянка понад 25 сот., 6000.
Тел.0-97-018-66-59, 0-97-018-66-58.
• Павлівка с., Олександрійський р-н, будинок
119кв.м, всі зручності, утеплений, м/пласт.
вікна, два котли газ-дрова, ремонт, натяж.
стелі, гараж 3-шт., тимчасові будівлі 2-шт.,
сарай, вхідний погріб, нова будівля цегл.
Тел.0-96-788-65-34.
• Писарщина с., будинок гараж з льохом, веранда, пічне опалення, мет.будка 2х3м, сарай,
колонка, бадья ємність під воду, сад. Тел.0-67813-79-52, 0-66-620-28-98.
• Писарщина с., будинок глинобитний,
л/кухня, сарай біла цегла, гараж з/б 2
пов., водяна свердловина, ділянка 0,42.
Тел.0-67-738-85-38.
• Погреби с., будинок зі зручностями, 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.
• Успенка с., 18км від міста, в центрі, будинок 91кв.м, газофіков., обкладений цеглою,
декілька кімн., ванна, туалет, бойлер, піч, груба,
гараж, погріб, колодязь, госп. будівлі, 25сот.
приват. Тел.0-97-466-56-61.
• Успенка с., будинок з усіма зручностями +
діюча міні-коптильня з усім устаткуванням, 2,5
га, 24000. Тел. 096-155-17-28.
• Центр, в одному дворі півбудинку 50кв.м,
3кімнати + будинок 50кв.м, євроремонт,
всі зручності, бетон. гараж, погріб плитка, 50000, або обмін з вашою доплатою.
Тел.0-97-195-19-58.
• Щемилівки р-н, 1/2 будинки, газ, світло, вода.
Тел.0-98-960-78-45.

Дачі, земельні ділянки
• 2 Занасип, вул. Суворова, 23А, зем. ділянка 7,2 сот. приват. під будівництво, поряд комун., магазини, зупинка транспорту.
Тел.0-67-530-94-60.
• Бузкова вул., зем. ділянка 8,5 сот. приват.,
під житлове будівництво, р-н колишнього
маркету «Простор». Тел.0-67-530-94-60.
• В.Кохнівка с., зем. ділянка 10 сот., газ, вода,
світло, пакет докум., пров. Ягідний, В.Кохнівка
с., зем. ділянка 8,16 сот. приват., вул. Комінтерна. Тел.097-217-15-90
• Власівка смт р-н, Сади-2, дача, будинок цегляний, госп. будівлі, молодий сад, ягідні та
плодові насадження, теплиця, терміново. Тел.098-613-56-89 Світлана
• Власівка смт, зем. ділянка 17 сот., вул. Героїв
Дніпра, 35, л/кухня, поряд сосновіий ліс, затока
р. Дніпра. Тел.0-99-005-67-33, 0-97-532-63-19.
• Івушка кооп., дачна зем. ділянка 6 сот., молодий садок, вода, мет. будинок, по німецькій
трасі. Тел.0-50-659-64-33.
• Кривуші с., будинок цегл., з верандою,
лоджією, пічне опалення, можливий газ,
свердловина + зем. ділянка 28 сот., поряд
сосновий ліс, можливо постійне проживання.
Тел.0-66-381-70-42.

• Кривуші с., зем. ділянка 30 сот., світло, колодязь, свердловина. Тел.0-96-832-86-40.
• Ламане с., кооп. Мрія, будинок 5х6 м, центр.
полив, фрукт. дерева, виноград. Тел.0-67-28158-61 Ірина.
• Маламівка с., дача 6 сот. приват., свердловина, душ, туал., літній дерев. будиночок, 2 кімн.,
поряд сосн. ліс, озеро, автоб., залізничне сполучення. Тел.0-67-360-49-36 Viber (телефонувати, та писати)
• Мрія кооп., р-н с. Ламане та Манжелія, дача
6 сот., будинок 2 пов., з балконом, гараж,
госп. будівлі, теплиця, сад, доглянута, ц/полив, поряд р. Псел. Тел.0-68-094-85-80.
• Раківка, зем. ділянка 10 сот. приват., пакет
докум., пров. Л.Дніпрова, р-н АЗС, котеджне
містечко. Тел.0-68-250-25-00.
• Сади-3, р-н м. Світловодськ, дача, 10000 грн.
Тел.0-98-740-62-55.
• Чередники р-н, зем. ділянка 4,3 сот. під
забудову, поряд річка, пакет документів.
Тел.0-67-197-75-86.
• Чикалівка с., дачна ділянка 6 сот., металева
будка 1,5х2м, світло- лічильник, колонка, мотор, свердловина, плодові дерева, поряд озеро,
неприват., 4000 грн. Тел.0-96-550-58-53.

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-кiмн.кв., можливо без ремонту, з боргами,
арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• 1-кiмн. кв., будь–який р-н, без ремонту, в
будь-якому станi, з боргом, термiново, дорого.
Тел. 096-424-91-96
• 1-кімн. кв., гостинку, Київська, Московська,
Гвардійська. Тел.0-96-844-37-23.
• 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-якому
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
• Будинок цегляний, р-н Крюкiв, Чечелево,
Садки, можливо без газу та свiтла, з боргами,
арештами. Тел. 0-67-530-76-20.
• Гостинку, без ремонту, в будь-якому р-ні,
та будь-якому стані, для сем’ї, дорого. Тел.
096-424-91-96
• Дачу, р-н Кривуші, Самусіївка, можливо в
розстрочку, недорого. Тел.0-67-531-11-20.
• 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 Кременчуці, можливо без ремонту, в будь-якому стані, дорого.
Тел.098-696-18-23

МІНЯЮ
• Будинок = 1-2-кімн. кв., з ремонтом, р-н
автопарк, водоканал. Пісчане с., будинок
56кв.м, з усіма зручностями, газ, вода, колонка, санвузол, сарай, л/кухня, баня, 15 сот.
Тел.0-97-445-02-16.
• Будинок, Семенівська громада = житло в
Кременчуці. Або продам з послідов. виплатою.
Тел.0-95-463-93-44.
• Кременчук = Київ, вул. Московська. 2-кімн.
кв. в м. Кременчуці, центр, 5/5 пов., 50 кв.м,
нові вікна, двері, балкон, можливо меблі, в
жил. стані. Тел.0-97-672-56-25.
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Авто-мототехніка
• 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

Запчастини

• Daewoo Lanos ЗАЗ, 2009 р/в, дв. 1,5 газ-бензин, гідропідсил., склопід’ємн., 96 тис.
км, зимова та літня гума, в гарному стані.
Тел.0-96-265-47-20.
• Renault Megane, дизель 1,9л, 2004 р/в,
кабріолет, чорний колір, 6-КПП, витрата
пального 4/5,5 л на 100 км, ціна за домовл.
Тел.0-96-995-95-05.
• VW-Passat B6 2.0 TDI 2007, повністю обслужений, не битий, в гарному стані, 5600. Тел.
0-98-536-25-85

• ВАЗ-21061, 1961 р/в, 30000 грн.Тел.0-96-79397-03, 0-95-785-44-71.
• ГАЗель на запчастини, у відм. робоч. 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.
• Електроскутер Титан-3000, вантаж-пас. 275
кг, швидкість 55 км, електродвигун 3 Квт, без
акумулетов. Тел.0-68-921-46-33.

• Генератор до автомобіля ГАЗ (Волга), 1200
грн. Тел.0-50-659-64-33.
• КрАЗ: домкрат, шланг підкачки, тонометр,
шприц плуж., дзеркала, фари протитуман. (круглі, квадратні), переноска. Тел.0-96-993-19-59.

Гаражі
• Здам в оренду гараж мет., на Салганній, р-н
залізн. вокзалу, без ями та світла, 700 грн/міс.,
на тривалий термін. Тел.0-67-833-55-63.

КУПЛЮ
• Авто-мототехніку періоду СРСР, також запчастини до неї, дорого, самовивіз.
Тел.0-97-399-03-52.
• ВАЗ в будь-якому стані, або на з/ч.
Тел.0-67-456-91-34.
• Гараж в кооперативі Автолюбитель КрАЗ, або
поряд, недорого. Тел.0-67-468-04-65,

• Гараж у будь-якому кооперативі міста,
розгляну будь-які варіанти, недорого.
Тел.0-98-536-25-85

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

• Модернізація, перетяжка м’яких меблів,
повний ремонт, усунення скрипу, лакування
стільців, хімчистка м’яких меблів, гігієнічно
чистий матеріал (вателін), 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 матеріалів,
каталог робіт, зразки тканин, недорого.
Тел.0-97-066-87-77.
• Диван б/в після ремонту та перетягування,
нова тканина. Тел.098-970-30-30

• Диван Балада з 3-ма подушками, в відмін.
стані, після перетягування. Тел.098-970-30-30
• Диван с дерев. полицею, в відмін. 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
• Стіл дерев’яний, обідній, р-р 1,40х0,70м, крісла на дачу. Тел.0-96-313-09-75.
• Тумба світло-коричн., б/в, вис. 55см, довж.
113см, шир. 36см + 2 дзеркала 103 х 20 см,
300грн. Тел.0-68-546-98-83.

Техніка для дому
Бойлери. Продаж, монтаж, промивання, заміна анода.
Т. 068-70-30-218
• Тезевізор КНР виробн., діагональ 44
см, кнопковий, в робоч. стані, 350 грн.
Тел.0-97-626-33-12.
• Кондиціонер Gree GWH07AAB-K3DNA5A/I
Bora DC Inverter 7 на 20 кв.м, сплит-система,
холод., гріє, сушить, вентилірує, провітрює,
д/у, працює від -15град до +43град, самоочищ.,
електростатичний фільтр, Cold plazma максим.
довжина магістралі 15 м. Тел. 067-739-23-07
• Пральна машина Пшениця, до 1 т.
Тел.0-98-178-84-28.
• Пилосос Rovus, новий, 2500* грн.
Тел.0-98-898-47-86
• Холодильник Дніпро б/в, старого зразку, самовивіз, 400грн. Тел.0-97-841-83-81.

Кондиціонери.
Продаж, встановлення, ремонт будь-якої
складності.
Т. 097-1-802-820

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

• Холодильник Дніпро-2МС, в гарн. роб. стані.
Тел.0-96-183-83-18.
• Холодильник Донбасс-10, робочий стан.
Тел.0-68-965-67-57, 0-50-214-67-11.
• Холодильник Мінск-Атлант 2-камер., в гарн.
роб. стані. Тел.0-67-929-03-87.
• Швейна маина Veritas-Rubina, нова, зі столом
та тумбою, з ящиками, електропривід, паспорт,
запчастини, 3800грн. Тел.0-66-788-05-18.

КУПЛЮ
• Аудиокасети нові (запечатані) Agfa, Basf,
Sony, TDK, JVC, Maxell, Fuji, Akai, GoldStar та
інші. Тел.0-67-535-45-80.

Установка кондиціонерів.
Ремонт, обслуговування,
очищення. Виклик безкоштовно. т. 067-530-85-12
• Магнітофон бобін., у будь-якому стані, неразукомлект. 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, радянського виробництва, будь-яку, у будь-якому стані, неразукомпл. Тел.067-742-83-95

• Підсилювач (усилитель) часів СРСР, у будь-якому стані, неразукомлект. Тел.0-67-742-83-95.
• Праска (утюг) імпорт.; вентилятор, пилосос
імпорт. та радянського виробництва, та інше.
Тел.067-742-83-95
• ТВ на з/ч, в будь-якому стані, можливо з розбитим екраном, недорого. Тел.0-98-683-74-15.
• Телевізор або монітор будь-який, можливо неробочий, разбитый екран, післе грози.
Тел.0-67-260-76-18.

• Телевізор б/в, ч/б, кольоровий часів СРСР, в
дерев. оправі, у будь-якому стані, неразукомлект. Тел.0-67-742-83-95.
• Холодильник б/в, нероб., у будь-якому стані.
Тел.0-96-827-18-69.
• Холодильник, б/в, радянського виробництва
будь-який, у будь-якому стані, битий, в нероб.
стані. Тел.067-742-83-95

Будівельні матеріали, інструменти
Бетон і залізобетон.
Доставка. Знижки.
zzbv4.com
Т. 067-532-80-60
• 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 гранвідсівний стіновий 20х20х40.
Тел.0-96-563-73-86.
• Блок гранвідсівний шлакоблок 20х20х40, сертифікований. Тел.0-68-153-01-71
• Блок гранвідсівний19х19х39, блок перестінковий 12х19х39. Тел.0-67-110-44-74,
0-50-661-06-76.
• 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.
• 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.
• Земля, чорнозем. Тел. 067-902-17-55,
0-66-517-05-14.
• Кільце з/б діам. 0,7 м, 1 м, кришка, дно.
Тел.0-68-153-01-71
• Кільце з/б діам. 1,15х0,9м; 2х0,9м, в к-ті
кришка з люком, днище. Тел.0-68-333-68-75.
• Кільце з/б діам. 1,4х0,9м; 2,2х0,9м, в к-ті
кришка з люком, днище. Тел.0-96-563-73-86.
• Кільце з/б діам. 1,5 м, 2 м, кришка, дно.
Тел.0-68-153-01-71
• Кільце з/б діам. 1,70х0,9м; 2,3х0,9м, в к-ті
кришка з люком, днище. Тел.0-68-333-68-75.
• Кільце з/б діам. 1х0,9м; 1,7х0,9м, в к-ті кришка з 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, чорнозем, від 10
т. Тел 067-902-17-55; 066-517-05-14
• Пісок в мішку, недорого. Тел.050-661-06-76,
067-110-44-74
• Пісок гірський, річковий. Тел.0-67-730-16-96,
0-99-249-09-09.
• Пісок горний, річний митий; глина, від 10 т.
Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Пісок сухий, просіяний, для піскоструму.
Тел.0-68-153-01-71
• Пісок, глина, машиною, в мішках.
Тел.0-97-180-28-20.
• Плитка вібропресована «старе місто», «цеглина», «венеція». Тел.0-96-563-73-86.
• Плитка тротуар. вибропресов. «старе 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 тротуарна, 30х30, 50х50, бордюр.
Тел.0-67-110-44-74, 0-50-661-06-76.
• Плитка тротуарная вибропрес. «кирпичик», «старый город», толщ. 6 см, сертифиц.
Тел.0-68-153-01-71
• 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 (Кагамлик)
від 3 пачок. Тел 067-902-17-55; 066-517-05-14
• Цегла нова, б/в, біла, червона.
Тел.097-1-802-820
• Цемент М-400 - Кам’янець-Подільський,
М-500 - Здолбунов, Югцемент в мішку 25 кг,
недорого. Тел.050-661-06-76, 067-110-44-74
• 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.0-67-73016-96, 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 в мішку, недорого. Тел.0-67-110-4474, 0-50-661-06-76.

Вікна, двері, рами
• Двері з коробкою, вхідні та міжкімнатні, оброблені пінотексом, 214х79, 201х62, недорого.
Тел.0-68-534-81-87.
• Двері міжкімнатні зі склом р-р
2010х70х3,5см, скло 108х50, нов., дешево.
Тел.0-96-952-67-83.

Інструменти
• Ел.лобзик Phiolent (Фіолент), б/в, в відмін.
стані, із запасними запчастинами до нього, недорого. Тел.0-98-040-87-76.
• Електрофен для зняття фарби по дереву радянських часів, 450грн. Тел.0-97-626-33-12.

КУПЛЮ
• Вал фуганка. Тел.0-68-037-55-61.
• Верстат свердлильний, б/в, можливо в нераб.
стані, недорого. Тел.0-67-531-11-20.

Тварини
Продам сіно, солому, яшину в тюках, з доставкою.
Т. 068-400-73-10,
050-902-36-00

Продам сіно, солому, в
тюках, недорого, з доставкою. т. 096-549-17-88,
050-132-22-82

• Індичата БІГ-6, курчата бройлера КООБ-500,
курчата м’ясо-яєчної породи, корм та ліки в наявності. Тел.0-98-391-02-18, 0-95-836-20-85.
• Козочка від породистої високоудойної кози
вік 4 міс., Кременчуцький р-н. Тел. 098-311-6358, 068-436-42-07
• Кролики породи Бельгійський велетень,
Полтавське срібло, Каліфорнійський, сам-

ці на паровку, сукрольні самки, кроленята.
Тел.0-98-357-27-55.
• Кролі, кроленята різного віку, сірий велетень, всеядні, їдять траву, зерно, кролики
ростуть швидко і не хворіють, з міцним імунітетом,130 грн/кг продаж живою вагою. Тел.
098-042-97-52
• Свині дикі. Тел.0-68-153-01-71

• Яйця індички на інкубацію, гусинята. Тел.097-109-22-54, 0-99-647-25-78.

КУПЛЮ
• Куплю: бика, корову, телицю, дорого. Тел.050-327-64-90, 0-67-733-85-78.
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Різне
• Надам допомогу літній самотній людині,
яка потребує за права на спадкування житла,
акуратна, сумлінна, без шкідливих звичок.
Тел.0-98-960-81-01.
• Надам міську прописку на будь-який термін в
Автозаводському р-ні. Тел.0-97-333-26-33.

рах, будинок в передмісті, безкошт. проживання та харчув., з/п 5000грн(оговороюється).
Тел.0-97-759-33-82.

• ТОВ «Компанія ТЕРРА-Макс»» повідомляє,
що 28.07.2022 р. о 10.00 будуть проводитись
роботи із закріплення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) ПрАТ «Кременчуцький річковий порт» за адресою: м. Кременчук, вул. Флотська, 2. Прохання власників
(користувачів) суміжних земельних ділянок
бути присутніми при виконанні даного виду
робіт або направити уповноважену особу.
Тел.067-530-74-17

• Вагончик-побутівка, потребує ремонту, р-р
6х3 м, вис. 2,85 м. Тел.0-96-046-82-82.
• Ванночка дитяча + гірка, в відмін. стані.
Тел.0-97-027-55-10.

• Шукаємо помічницю (самотню) по догляду та
допомозі в побуті чоловіку в інвалідному візку
(вранці пересісти у візок, ввечері пересісти у
ліжко), на протязі дня він самостійний, приготування їжі, допомога в гігієнічних процеду-

Продам ларі морозильні
200 л, 300 л, 350 л, б/в,
у відмінному стані.
Т. 098-660-76-56,
067-535-04-05

ПРОДАМ

• Дрова тополя пилян. 30-40 см. Тел.0-67-73016-96, 0-99-249-09-09.
• Каністра 20л, нова. Тел.0-97-211-74-81.
• Килим та килимові доріжки, б/в, в відмін.
стані. Тел.0-97-027-55-10.
• Кукурудза екструдована. Тел.0-68-153-01-71
• Матрац ватний, 2 шт., б/в, 700грн/шт. Тел.097-391-89-66.• Мед майський (акація) з власної
пасіки, 230 грн/літр. Тел.0-97-314-65-60.
• Перегній коровій, грибний, чорнозем, від 10т.
Тел. 067-902-17-55, 0-66-517-05-14.
• Часник зимовий, постійно.
Тел.0-97-370-48-27.
• Термос 1,9л пневматичний.
Тел.0-96-279-26-75.

• Велосипед німецький, 4-швидкост., чоловічий, удосконал., престиж., 5500грн. Тел.0-97935-77-07, 0-50-813-87-78.
• Велосипед підлітковий, вироб. Китай.
Тел.0-97-555-76-96.
• Велосипед Україна, б/в, 1 чоловічий, 1 жіночий, 1300грн. Тел.0-97-769-86-64.
• Велосипед України, чоловічий.
Тел.0-96-187-93-38.
• Дрова твердих, м’яких порід пиляні, колоті,
довж. 30 cм, 1 м, в мішках. Тел.0-97-180-28-20.

• Ходунки дорослі, дворівневі, складаються.
Тел.0-96-954-71-37.

ЗДАМ У НАЙМ
• Здам в оренду кіоск під послуги, або тогівлю,
місце розташування Квт 278, поряд магазин
«Хата ламінату». Тел.0-93-166-95-13.
• Здам в оренду ларьок площею 14 кв.м, по
вул. Київській, 60. Тел.0-98-045-79-63.

• Металобрухт чорний та кольоровий.
Тел.0-96-056-82-02.
• 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.
• Мотор човновий радян. «Нептун», «Ветерок»,
«Салют», «Москва» и др., у будь-якому стані
(роб/нероб.). Тел.0-97-234-39-77.

КУПЛЮ

• Олово-припій, графіт, сплави.

• Антикваріат (альбом с марками, орден, медаль, фототехніку, монети, годинники, статуетку), дорого. Тел.0-96-194-30-02.
• Антикваріат (бінокль, фотоапарат, ордени,
медалі, монети, юбілейні монети СРСР та
України, альбом з марками), дорого, для колекції. Тел.0-67-941-38-74.

Тел.0-98-385-90-50.
• Посуд металевий: каструлі, казани, сковорідки, лопатки, шумівки, та інше сучасний та часів
СРСР. Тел.0-67-742-83-95.
• Самовар електричний на вугіллі.
Тел.0-67-742-83-95.

Робота
• У зв’язку з розширенням маємо вільні робочі місця! Кондитерський завод: пакувальник, формувальник, комірник. Автомобільні
заводи: оператори, механіки, комірники,
налагоджувач. Велика імовірність відрядження за кордоном (Чехія). За детальною
інформацією звертайтесь за телефоном
+38-067-751-04-81.
• Автокранівнику, з досвідом ремонту трансп.
засобів, житло надається, з/п своєчасно від
13000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Бульдозеристу з досвідом ремонту трансп.
засобів, житло надається, з/п своєчасно від
15000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Вантажнику в макаронний цех. Тел.0-97-52589-59, 0-96-330-31-30.
• Водiєві кат. С, Е, житло надається, з/п вчасно.
від 13000грн. Тел. 0-68-240-95-81.

міс., ЧП «ДВД-Транс», Єрестівський кар’єр, с.
Дмитрівка. Тел.0-67-761-72-27, 0-67-535-52-36.
• Доглядальниці (компаньону, помічниці), самотня жінка 45-50 років для допомоги в побуті
чоловіку в інвалідному візку, вранці пересісти в
коляску, ввечері - до ліжка, вдень він самостійний, приготування іжі, допомога в гігієнічних
процедурах, постійне проживання, будинок в
передмісті, 5000-6000грн. Тел. 097-759-33-82
• Жіночому майстрові, чоловічому, майстрові-універсалу, та майстрові манікюру в
перукарню «Ника», вул. Київська, 58. Тел.0-97572-68-80, 0-67-161-88-33.
• Зварювальнику, слюсарю-зварювальнику,
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.
• Кухареві, пекарю, 8-годинний робочий день.
Тел.0-97-552-73-02.
• Лаборанту будівельно-випробувальної лабораторії. Тел. 0-68-240-95-81.
• Машиністу фронтального навантажувача, з досв. ремонту трансп. засобів, житло нажається, з/п вчасно від 15000грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Менеджеру логістики, менеджеру 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.
• Оператору-охоронцю на автостоянку, р-н
центр, графік доба/три, з/п 500-600 грн/доба.
Тел.0-98-037-31-94.

• Водiєві кат. С, житло надається, з/п вчасно
від 13000грн. Тел. 0-68-240-95-81.
• Водієві зі своїм легковым авто, неповний
робочий день (округа до 100 км), оплата
щоденно (км + вихід). Тел.0-96-099-46-52,
0-50-054-05-95.
• Водієві кат. Е, на авто DAF, порядному, з д/р
закордонних відряджень, з/п від 35000 - 50000
грн/міс.+ відрядж. (300грн.) Тел.0-67-868-4895, 0-50-409-82-20 Сергій
• Водієві кат. С, Е на авто MAN зерновоз, зчеплення, д/р, без шкідливих звичок.
Тел.0-67-532-87-80.
• Водієві, перевезення небезпечного вантажу
з дозвільними документами. Тел. 0-97-455-6415, 098-260-33-77
• Водіям кат. С на самоскиди: Mercedes, MAN,
КрАЗ, д/р від 1 року з/п відрядна, від 10000 грн/

• Охоронникам, вахта 14х14 діб, проїзд, проживання за рахунок фірми, з/п 280-500 грн/
за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. №4.
Тел.0-96-659-56-89, 095-427-70-98
• Охороннику на базу, вул. Лебина, 1.
Тел.0-97-374-00-92.
• Охороннику на підприємство, р-н Молодіжний. Тел.0-97-455-64-15, 098-260-33-77
• 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.
• Охоронцю-контролеру на автостоянку, порядний, відповідальний, без шкідл. звичок, з/п
3000 грн. Тел.0-93-866-99-77 з 17.00 до 20.00
• Педагогу-вихователю у приватний садок,
повний робочий тиждень, можливо з мінімальним досвідом, любов до дітей, відповідальність
за дітей, креативність у завданнях, спортивність, охайність, на пост. основі, з/п від
6500грн. Тел.0-67-507-87-70.
• Помічниці (самотній) по догляду та допомозі
в побуті чоловіку в інвалідному візку (вранці
пересісти у візок, ввечері пересісти у ліжко), на
протязі дня він самостійний, приготування їжі,
допомога в гігієнічних процедурах, будинок в
передмісті, безкошт. проживання та харчув., з/п
5000грн(оговороюється). Тел.0-97-759-33-82.
• Працівникам у бар, р-н Раківка та 1 Занасип, порядним, охайним, вік без обмежень,
працевлаштування. Тел.0-98-284-31-86 телеф. з 9.00 до 18.00

• Прибиральниці на постійній основі в торгівельний центр. Тел.0-67-762-17-71.
• Прибиральниці, повний графік, пн-пт, з/п
10000 грн/міс., Кременчук. Тел.0-67-508-67-68.
• Прибиральниці. Тел. 0-68-240-95-81.
• Продавцям в кафе. Тел.0-96-219-03-02
• Різноробочому, житло надається, з/п своєчасно від 12000грн/мес. Тел. 0-68-240-95-81.
• Різноробочому, с. Обізнівка Глобинського
р-ну. Тел.0-96-476-52-12.
• Різноробочому-підсобнику на будівництві.
Тел.0-67-532-87-80.
• Робітнику з виготов. тротуар. плитки, житло
надається, з/п своєчасно від 12000 грн. Тел.
0-68-240-95-81.
• Слюсару-ремонтнику з автотранспорту на
ТОВ «Шкір-агро». Тел.0-67-977-78-66.
• Столяру-верстатнику на складання (сборка)
піддонів, пилорамщику на стрічкову пилораму.
Тел.0-97-749-16-91.
• Токарю-фрезерувальнику, житло 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 господарству
та за худобою, сімейній парі, житло надається
безкоштовно. Тел. 0-68-240-95-81.
• Штукатуру, житло надається безкоштовно.
Тел. 0-68-240-95-81.

Шукаю роботу
• Доглядальниці, д/р 8 років. Жінка 65
років. Телефонувати впродовж дня.
Тел.0-97-917-15-30.
• Охоронця, сторожа, робітника по укладанню тротуарної плитки, помічника. Чол.,
відповідальний, без шкідливих звичок.
Тел.0-99-413-39-27.
• Прибиральника в магазині, кафе, фітнес-клубі, в будинках ОСББ, можливий неповний робочий день. Тел.0-66-788-05-18.
• Сторожа, конс’єржа. Жінка 62 роки, чесна,
порядна, відповідальна. Тел.0-98-304-39-50.
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Послуги
Професіний спил дерев (вручну, автовежею, краном) у важкодоступних
місцях (над дахом, біла проводів, на
кладовищах). Можливе розпилювання на дрова, навантаження, вивезення. Без вихідних. т. 096-234-04-04

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

Свердловини. Ремонт
насосних станцій,
промивка чистка.
т. 097-832-04-20

Ремонт побутової техніки з гарантією:
комп'ютери, телевізори, супутнікове ТБ,
монітори, мікрохвильові печі, пилососи,
пральні, посудомийні машини і ін. т. 098290-86-89, 095-561-90-07

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

Буріння свердловин,
можливо в приміщенні.
Ремонт насосів. Гарантія.
Т. 068-228-82-38

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

Ремонт холодильників
та морозильних камер
всіх видів на дому, з
гарантією. т. 096-03345-92, 068-590-41-29

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

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

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

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

• Послуги токаря, токарні роботи.
Тел.0-68-153-01-71.
• Ремонт професійний комп’ютерів, ноутбуків,
установка Windows і програм, ремонт телевізорів, моніторів, супутникових тюнерів, духових
шаф, газових плит, мікрохвильових печей, хлібопічок, пилососів, іншої апаратури. Тел.098290-86-89, 095-561-90-07
• Ремонт телевізорів, моніторів, супутникових
антен, тюнерів, НВЧ-печей (мікрохвильових
печей) на дому, розводка ТБ кабелів, монтаж
телевізорів на стіну. Тел.0-67-744-90-34.

• Екскаватор JSB-4, котловани, траншеї, знос
будинків, планування ділянок, вивезення сміття
2 КамАЗа (самоскиди). Тел.0-67-902-17-55,
0-66-517-05-14.
• Послуги автокрана 20т на базі КрАЗа.
Тел.0-68-153-01-71
• Послуги бульдозера. Тел.0-68-153-01-71.
• Послуги маніпулятора 16т.
Тел.0-68-153-01-71
• Послуги міні екскаватора, земельні роботи.
Тел.0-98-989-10-34.

• Спилювання дерев, послуги бензопили,
послуги подрібнювача гілок, пенькодробилки,
культиватора, корчування пнів, покос трави-бур’яну, земельні роботи, послуги садівника, обприскування дерев, можливий виїзд за
межі міста.Тел. 098-482-50-18, 050-530-98-87

БУДІВНИЦТВО,
РЕМОНТ

• Ремонт пральних машин-автоматів вдома
у клієнта (стаж 27 років), швидко, 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 заростей, акуратно, швидко, професійно, виїзд за місто.
Тел.0-96-492-96-65.
• Буріння (можливо в закритому приміщенні),
а також глибинні свердловини, встановлення
та ремонт усіх видів насосів, монтаж, швидко,
якісно, гарантія, обслуговування. Тел.0-97-49136-96 Анатолій
• Буріння свердловин (можливо в приміщенні),
підведення води у будинок, розводка по будинку, сантехніка, земельні роботи, установка усіх
видів насосів і ремонт, швидко, якісно. Тел.067-875-30-01 Олексій
• Вивезення сміття. Тел.0-67-730-16-96,
0-99-249-09-09.
• Домашній майстер: установка сантехніки,
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
• Майстер на годину. Роботи з електрозварювань, складання меблів, установка дверних замків, сантехніка, чищення каналізації, різання скла, демонтаж стін, карнизів,
електрика, установка світильників, розеток.
Тел.0-97-552-83-47.
• Покос трави, розпилювання дерев, недорого.
Тел.0-98-898-47-86.

АВТОПОСЛУГИ
• 1,5т, ГАЗель, вантажні перевезення доставки,
квартирні переїзди, по Кременчуку, Україні,
довж. 4,2м, вис. 2,20м, шир. 2,10м, 20куб.м,
обладнана для перевезення меблів, піаніно, будматеріалів, послуги професійних вантажників.
Тел.096-330-10-10
• 0,5т, Opel Vivaro, 5 пасажирських місць, по
місту та області. Тел.0-67-930-77-92.
• 2,5т, Mercedes Sprinter, тентований,
вантажні перевезення по місту, Україні.
Тел.0-98-989-10-34.

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

• Абразивна алмазна вирізка арок бетонних,
вибивання отворів, стін, перестенків, отворів
під витяг, зняття підлог, стягування, збиття
плитки, штукатурки, вивезення сміття, недорого. Тел.0-97-970-15-57.
• Алмазне свердління, діаметр від 32 до 252
мм, відбійний молоток. Тел.0-97-180-28-20.
• Арки, армстронг, багет, гіпсокартон, шпаклівка, фарбування, ламінат, лінолеум, плинтус,
електрика, МДФ, пластик, укоси, якісно, недорого. Тел.0-68-755-05-75.
• Арки, армстронг, гіпсокартон, пластик, МДФ,
штукатурка, шпаклівка, укоси, шпалери, багет,
стягування підлоги, плитка, перенесення розеток, вимикачів, настил лінолеуму, ламінату, плинтус, сантехніка, установка дверей,
комплексний ремонт. Тел.0-67-368-75-60,
0-50-266-69-33.
• Бригада мулярів (рос. мова - каменщиков)
виконає будь-якої складності кладку з будь-якого матеріалу будинків, парканів, гаражів, та
іншого. Тел.0-68-922-90-90.
• Виготовлення стін, стель, укосів, білення,
фарбування, шпалери, багет, гіпсокартон, пластик, лінолеум, ламінат, штукатурка, стягування
підлоги, світло, плитка, вікна, утеплення, сайдинг, демонтажні роботи, армстронг, якість, д/
р18-років, виїзд за місто.Тел.0-98-385-90-50.
• Внутрішні роботи: укоси, стіни, по-

клейка шпалер, багет, фарбування.
Тел.0-97-778-79-93.
• Водопровід, водовідвід, опалення, заміна,
монтаж, сантехприлади, лічильники, поліпропілен, металопластик. Тел. 0-67-191-82-88.
• Всі види покрівельних робіт: металочерепиця,
профнастил, шифер, бітумна черепиця, евроруберойд, монтаж водосточної системи, підшив, проектування дахів, доставка матеріалів.
Тел. 0-98-204-79-02, 099-188-92-72
• Облицювання плиткою стін, підлог, сходинок, водопровід, каналізація. Встановлення:
бойлери, унітази, ванни. Пластик, гіпсокартин, збивання, стягування підлоги, чистка
каналізації, ремонт, кладка, чистка грубок.
Тел.0-97-068-09-42.
• Оздоблювальні роботи: г/к будь-якої складності, укоси, шпаклівка, шпалери, покриття для
підлоги, установка дверей. Тел.0-95-195-45-31.
• Плитка, штукатурка, шпаклівка, та інші будівельні роботи, якісно.Тел.0-97-309-04-57
Андрій
• Покрівельні роботи будь-якої складності:
балкони, лоджії, гаражі, пром. будівлі, а також
фарбування дахів, парканів, монтаж та проектування шиферних, металочерепиця, профнастил, ондулін, доставка матеріалів, якість,
гарантія. Тел.0-96-981-23-49, 096-297-41-29
• Покрівельні роботи усіх видів: металочерепиця, профнастил, шифер, бітумна черепиця,
монтаж водосточної системи, підшив, утеплен-

ня будинків та даху, доставка матеріалів, гарантія, якість, недорого. Тел.0-67-600-60-10.
• Покрівельні роботи: балкони, лоджії, прибудови, гаражі, квартири, магазини, будинки.
Стягування, відливи, гідроізоляція, можливо дрібний ремонт, великий досвід, гарантія,
недорого. Тел.0-97-453-28-38, 0-99-310-86-40
Олександр
• Покрівля будь-якої складності: євроруберойд, шифер, черепиця, профлист, промислова топінгова підлога, утеплення фасадів,
монтаж пластика, зварювальні роботи, ремонт, фарбування шиферних дахів, огорож,
гаражів, доставка матеріалу, якість, гарантія.
Тел.0-98-989-10-34.
• Сантехроботи: установка бойлерів, водопровід, каналізація, опалення, ванні кімнати в приватному секторі під ключ, будь-які
установки, допомога в закупівлі матеріалів.
Тел.0-95-195-45-31.
• Утеплення будинків, дач, госп. будівель,
газових труб, структурне фарбування, декоративна штукатурка, завершуємо недобудовані
об’єкти, виїзд за місто, ліса в наявності, якісно.
Тел.0-97-222-41-47.
• Цегляна кладка, заливка фундаментів,
стягування, камині, печі, барбекю, покрівельні роботи, швидко, якісно, недорого.
Тел.0-97-223-32-38.

СКОРИСТАЮСЬ
ПОСЛУГАМИ
• Скористаюсь послугами майстра з виготовлення полотна дверей (простих) на кухню «кустарним» способом. Тел.0-97-391-89-66.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРБОНТРАНССЕРВІС»,
код ЄДРПОУ 35136095 (повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її
впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
ТОВ «КАРБОНТРАНССЕРВІС», адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал,
38Б, тел.(044)238-27-21* (місце знаходження юридичної особи (поштовий
індекс, адреса, контактний номер телефону) (* - Представником суб’єкта господарювання є Єгоров Микола Олександрович, ІПН 2763316232, тел. (067)
811-69-48, у відповідності до довіреності).
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Метою планованої діяльності є реконструкція резервуарного парку №2,
промислового об’єкту ТОВ «Карбонтранссервіс» шляхом будівництва вертикального сталевого резервуару із стаціонарним покриттям об’ємом 6000 м3
для виконання технологічних операцій з приймання, зберігання і відвантаження
суміші нафто-коксохімічної сировини.
Технічна альтернатива 1
Сталевий вертикальний резервуар в наземному виконанні, ємністю 6000м3
планується побудувати з технічними характеристиками наведеними у п.5.
Технічна альтернатива 2
Розглянуто варіант будівництва вертикального резервуару ємністю 6000м3
з технічними характеристиками наведеними у п.5 у підземному виконанні.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Реконструкція резервуарного парку передбачається в адміністративних межах Кременчуцької міської ради Полтавської області.
Резервуарний парк №2 існуючій, розташований за адресою: вул. Свіштовська, 4,
м. Кременчук, Полтавської області.
Відстань від найближчої житлової забудови в м. Кременчуці складає 1000 м.
Територіальні альтернативи 1
Земельна ділянка планованої діяльності площею 2,8016га, за адресою: вул.
Свіштовська, 4, м. Кременчук, Полтавської області, належить ТОВ «Карбонтранссервіс» згідно державного акту на право власності на земельну ділянку
№ 138252 від 22.10.2010 року
Територіальні альтернативи 2
Альтернативні варіанти розташування планованої діяльності відсутні,
оскільки резервуарний парк №2 існуючій, його розташування було обумовлено
оптимальними умовами розміщення у Північному промисловому районі міста.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення промислових об’єктів сировиною, робочими місцями, наповнення бюджету. Місцеве населення зацікавлене у розвитку промислової переробної для наповнення міського бюджету податками. Реалізація планованих
проєктних рішень шляхом використання сучасних технологій та технологічного
обладнання і природоохоронні заходи забезпечать мінімальний рівень впливу
господарської діяльності на навколишнє середовище та умови життєдіяльності
місцевого населення та його здоров’я.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)
Метою планованої діяльності є реконструкція резервуарного парку №2,
промислового об’єкту ТОВ «Карбонтранссервіс» шляхом будівництва вертикального сталевого резервуару із стаціонарним покриттям. Проєктні характеристики резервуару: номінальний об’єм – 6000 м3, висота 18000 мм, внутрішній діаметр 20920 мм. Нормативний внутрішній тиск 2,0 кПа. Продуктивність
приймально-роздавальних операцій 90 м3/год, інтенсивність експлуатації
(циклів на рік) мінімальна – 50, максимальна -90.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1

Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 100 м (додаток №6).
Санітарно-гігієнічні обмеження - допустимі рівні звуку (дБА).
Сортування відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам у відповідності до встановлених санітарно-гігієнічних вимог і природоохоронного
законодавства.
Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Виконання правил протипожежної безпеки.
Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів
та охорони надр.
Щодо технічної альтернативи 2
Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 100 м (додаток №6).
Санітарно-гігієнічні обмеження - допустимі рівні звуку (дБА).
Сортування відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам у відповідності до встановлених санітарно-гігієнічних вимог і природоохоронного
законодавства.
Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Виконання правил протипожежної безпеки.
Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів
та охорони надр.
Створення мережі спостережних свердловин, для контролю стану забруднення підземних вод.
Щодо територіальної альтернативи 1
Територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася на території
планованої діяльності та поряд з нею. Забезпечення меж планованої санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі.
Щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1
Під час спорудження резервуару реалізується комплекс організаційно-технічних заходів по недопущенню виникнення аварійних ситуацій.
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, екологічні, та інші вишукування виконуватимуться в необхідному обсязі згідно чинного законодавства,
з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а
також забезпечення виконання охоронних, відновлювальних, захисних і компенсаційних заходів.
Персонал виробничих підрозділів проходить періодичне навчання та атестацію з правил експлуатації обладнання, техніки безпеки, пожежної безпеки та
охорони навколишнього середовища.
Щодо технічної альтернативи 2
Під час спорудження резервуару реалізується комплекс організаційно-технічних заходів по недопущенню виникнення аварійних ситуацій.
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, екологічні, та інші вишукування виконуватимуться в необхідному обсязі згідно чинного законодавства,
з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а
також забезпечення виконання охоронних, відновлювальних, захисних і компенсаційних заходів.
Персонал виробничих підрозділів проходить періодичне навчання та атестацію з правил експлуатації обладнання, техніки безпеки, пожежної безпеки та
охорони навколишнього середовища.
Щодо територіальної альтернативи 1
Ділянка що відведена для здійснення планованої діяльності не потребує
додаткових заходів еколого-інженерної підготовки і захисту території.

Щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
Можливі види впливу планованої діяльності на довкілля включають:
- Атмосферне повітря: при будівництві: вплив від продуктів згорання дизельного палива при роботі двигунів внутрішнього згорання, продуктів згорання електродів при зварюванні, випаровування під час фарбування; при
експлуатації: викид через дихальні клапани з резервуару під час наповнення.
- Геологічне середовище (надра): вплив виявляється у вигляді порушення
природного стану геологічного розрізу в процесі будівництва.
- Водне середовище: техногенний вплив на підземні води можливий в разі
можливих наслідків аварійних ситуацій (розгерметизації).
- Рельєф, ґрунти, ландшафт: основні фактори впливу – це виділення певних
площ землі для промислового користування, порушення ґрунтово-рослинного
шару під час проведення будівельних робіт. Зазначені фактори можуть сприяти
чи бути потенційними забруднювачами ґрунтів.
- Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив відсутній, планована
діяльність розташована на території що знаходиться у Північному промисловому районі.
- Шум, вібрація та сейсмологічний вплив: відповідає вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм.
- Навколишнє соціальне середовище: Соціальна організація навколишніх територій, умови мешкання місцевого населення, діяльність житлово-цивільних
об'єктів в ході планової діяльності не порушуються.
- Навколишнє техногенне середовище: Негативний вплив на промислові,
житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди,
соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші
елементи техногенного середовища під час експлуатації проектованого об’єкта
відсутній.
- Відходи: поводження з відходами регулюється вимогами Закону України
«Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх
утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів).
Щодо технічної альтернативи 2
Можливі види впливу планованої діяльності на довкілля включають:
- Атмосферне повітря: при будівництві: вплив від продуктів згорання дизельного палива при роботі двигунів внутрішнього згорання, продуктів згорання електродів при зварюванні, випаровування під час фарбування; при
експлуатації: викид через дихальні клапани з резервуару під час наповнення.
- Геологічне середовище (надра): вплив виявляється у вигляді порушення
природного стану геологічного розрізу в процесі будівництва на глибину розробки котловану.
- Водне середовище: техногенний вплив на підземні води можливий в разі
можливих наслідків аварійних ситуацій (розгерметизації).
- Рельєф, ґрунти, ландшафт: основні фактори впливу – це виділення певних
площ землі для промислового користування, порушення ґрунтово-рослинного
шару під час проведення будівельних робіт. Зазначені фактори можуть сприяти
чи бути потенційними забруднювачами ґрунтів.
- Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив відсутній, планована
діяльність розташована на території що знаходиться у Північному промисловому районі.
- Шум, вібрація та сейсмологічний вплив: відповідає вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм.
- Навколишнє соціальне середовище: Соціальна організація навколишніх територій, умови мешкання місцевого населення, діяльність житлово-цивільних
об'єктів в ході планової діяльності не порушуються.

- Навколишнє техногенне середовище: Негативний вплив на промислові,
житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди,
соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші
елементи техногенного середовища під час експлуатації проектованого об’єкта
відсутній.
- Відходи: поводження з відходами регулюється вимогами Закону України
«Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх
утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів).
Щодо територіальної альтернативи 1
Можливий негативний вплив через утворення шуму та пилу від автомобільної та спеціалізованої техніки у період виконання робіт з будівництва. При
експлуатації вплив незначний в період наповнення резервуару.
Щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля
Належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно
до ст. 3, ч. 3, п. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля відповідає вимогам ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність згідно Закону України “Про
оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля.
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім
абзацом;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом
поданого суб`єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до чинного законодавства України рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде – висновок з оцінки впливу на довкілля, у
якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (відповідно до ст. 11, ч. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"), що
видається уповноваженим територіальним органом з питань екології та природних ресурсів.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: Міністерства
захисту довкілля та природних ресурсів України, Департаменту екологічної
оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: 03035,
м. Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського, 35; тел./факс (044) 206-31-40,
(044) 206-31-50, електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.

