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сімейна терапія
проблеми у взаємостосунках
тривога, страхи, невпевненість
часті захворювання
біль у тілі та інше

Жанна Петрівна Муха, психолог. Тел. (050)139-67-81

Пам’ятники різних видів, форм
та конфігурацій, столи, плитка,
комплекси та багато іншого

Висока якість за найкращими цінами
Досвід на ринку — більше 15 років
Кобеляки, вул. Короленка, 2 (біля «Зорі») Тел. (067)774-20-01, (099)183-71-64

8 ноября праздновала свой юбилей наша любимая жена,
дорогая мама и бабушка

Нина Ивановна Биличенко

из села Шевченки

Ты — словно ангел, нас оберегаешь,
Все тревоги наши забираешь.
Позволь же, родная, поздравить любя
С Юбилеем тебя.
Пусть тебя лишь окружает счастье,
Прочь уйдут тревоги и ненастья,
Пусть удача яркою звездою
Всегда следует, родная, за тобою.
Пусть в семье витает радость быта,
Дверь успеха будет лишь открыта.
Мы желаем верности и волшебства,
Будь счастлива на долгие года!

С любовью, муж, дети и внуки

оригінал-макет замовника

12 листопада святку
святкус сво
свос 35-річчя
Віктор ПетровичФедоренко
з села Канави

м. Кобеляки, вул. Дніпровська, 1 а

КИ!
ЗНИЖ

Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров'я, як добре вино.
Будь завжди щасливий і веселий,
Життя бережи, бо єдине воно.
Нехай тобі завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров'я не зрадить ніколи,
Збуваються мрії, бажання, думки.
Любові, добра тобі, чистого неба,
поваги, пошани й людського тепла!

оригінал-макет замовника

З любов'ю, дружина Яна,
синочки Діма і Ігорьок,
теща і дядя Серьожа
Обстеження будинків та квартир тепловізором
для тих, хто хоче дійсно
знизити рахунки за опалення,
побудувати енергоефективний будинок
та перевірити якість виконаних робіт

Тел. (066)455-78-72 (Мирослав)
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Чому Нові Санжари програли вибори?
При чому програли ще до завершення
офіційного підрахунку голосів. І справа
не в перемозі Інни Коби чи невиграші
когось із її конкурентів. Справа у самих
новосанжарцях, які у своїй більшості
відмовились від свого права обирати.
Найважливіші
для
новоствореної
Новосанжарської об’єднаної громади вибори відвідала лише третина мешканців селища. Близько 4 тисяч виборців, які могли
змінити результат голосування більш ніж
кардинально, на дільниці просто не прийшли. І вже наступного дня після виборів
частина з тих, хто не голосував, продовжили поширювати давно завчену мантру: «Усе вже вирішили і без нас, мій голос
нічого б не змінив».
— Я не ходив голосувати. Я і так знав,
що переможе кандидат такий-то, якого
підтримував
депутат
такий-то, —
за тиждень після виборів філософськи
розповідатиме автору молодий новосанжарець, який має мізки, має руки, але, як
і багато українців, тішить себе тим, що від
нього нічого не залежить.

Ну якщо вам зручно так думати — заспокоюйте себе цим. Але це не так. Якщо б
хоча б четверта частина тих, хто взагалі
не голосував, прийшли б на вибори і
віддали свій голос, приміром, за Романа
Бобонця, він би цілком міг стати головою
громади. А що? Єдине нове обличчя серед кандидатів. Таким чином вам цілком
під силу було втілити бодай на місцевому
рівні те, чого ви так запекло вимагаєте
від політики високого рівня: зміни
старих облич на нові.
Така низька явка новосанжарців на вибори насторожує й з іншого приводу. Якщо
ці люди відмовляються від права владу
обирати, то чи будуть вони користуватися
іншим правом: цю ж владу контролювати? Чи будуть ті, хто не ходить на вибори,
цікавитись використанням коштів із бюджету, який у об’єднаної громади має бути
в рази більшим? Чи будуть? Не певен.
Чи будуть вони брати участь у створенні
проектів, під які можна буде отримати кошти з обласного, районного чи громадського
бюджету? Навряд чи. Адже будь-який аргумент розіб’ється їх переконанням: «Так

від нас нічого не залежить! Усе одно гроші
підуть туди, куди треба їм, а не нам».
Саме тому, на думку автора, ці вибори програли не Геннадій Супрун, Борис
Федоренко чи Роман Бобонець. Вибори
програли Нові Санжари. Не як селище,
а як сукупність людей, які б разом мали
бажання розвиватися.
Утім, це лише авторська думка. Можливо, участь жителів селища у виборах
не настільки показова. І Нові Санжари розвиватимуться незалежно від того, ходять їх
жителі на вибори чи ні. Це ми побачимо вже
в перший рік існування об’єднаної громади.

Білицькі пристрасті навколо подільського водогону
У Біликах в мікрорайоні Поділ будують водогін. Місцеві жителі
дуже довго чекали, коли і в них з’явиться можливість споживати
нормальну воду. І, здавалось, можна лише радіти з приводу
втілення в життя такого важливого інфраструктурного
проекту. Але є нюанси.

Нагадаємо, що підприємство «Сільські традиції», яке розташоване в Біликах, припинило свою виробничу діяльність із вирощування свиней у квітні 2017 року після низки протестних акцій. Але
воно не ліквідоване остаточно.
Білицький селищний голова Юрій Латиш описує ситуацію поіншому. У телефонній розмові він розповів:
— Людям, передусім мешканцям Подолу, потрібно знати деякі
нюанси, про які не говорять громадські активісти. По-перше, проект з будівництва водогону розрахований на два роки. У цьому році
до мережі під’єднаються лише 35 нових абонентів. Так що, ні про
яку кризу з водопостачанням не може бути і мови. Не потрібно
створювати паніку. По-друге. Дійсно, воду подоляни отримуватимуть із трьох діючих свердловин. Із керівництвом «Сільських традицій» ми перемовини ведемо. Спочатку вони були усні, днями рада
направила Юрію Грушевському офіційного листа.
По-третє. Якщо ми не домовимося і
«Сільські традиції» не передадуть на баланс селища новозбудовану свердловину, то ми маємо плани щодо будівництва
ще однієї. Вона буде нашою, селищною.
І четверте. Водогін і свердловини буде
обслуговувати комунальне підприємство «Старт». Якщо хтось захоче створити кооператив, будь ласка, заважати
не будемо. Але наскільки мені відомо,
подоляни цього не планують. Крім того,
у Біликах уже був досвід, коли кооператив по воді припинив свою роботу.
Звичайно, було б добре, аби вдалося домовитися керівництву селища і
«Сільських традицій». Адже поганий мир
— краще, аніж будь-яка війна. Оскільки в іншому разі на будівництво нової
свердловини доведеться з бюджету виділяти кілька сотень тисяч гривень.

Про них, про ці нюанси, у своєму відкритому листі до селищного
голови Юрія Латиша повідомляла громадський активіст Лідія Чернига. Він був надрукований у нашій газеті в номері 42 від 19 жовтня.
Уже після виходу у світ цієї публікації Лідія Чернига повідомила, що
на засіданні виконкому Білицької селищної ради було прийняте
рішення, що новозбудований водогін під’єднають до трьох вже діючих у Біликах артсвердловин. На її думку, це потребує внесення
змін до проекту. Крім того, Чернига висловила побоювання, що
в кінцевому результаті влітку під час активного розбору води без
неї залишаться не лише подоляни, а й мешканці
інших мікрорайонів селища.
Схожу думку висловила і член виконкому Наталія Левонтівцева. Вона теж вважає, що через
під’єднання нової гілки водогону до діючих свердловин можуть початися проблеми. Води елементарно не вистачатиме. Наталія Іванівна виходом
із можливої кризової ситуації бачить досягнення
домовленості між керівництвом підприємства
«Сільські традиції», на балансі якого знаходиться
нова артсвердловина в мікрорайоні Поділ, та селищним головою Юрієм Латишем. Вона говорить:
— Потрібно всім відкинути в бік свої амбіції та
образи, «зняти корони» і сісти за стіл переговорів.
Нехай це буде нейтральна територія. Керівники
можуть провести переговори в голови РДА Таміли Шевченко чи у голови райради Володимира
Кішінського. Або нехай запросять і Кішінського,
і Шевченко. Зрештою, головне, щоб Білики були
з водою. Є публічна угода, у «Сільських традицій» є свердловина, у селищної ради — водогін.
Потрібно домовлятися.
Злощасна свердловина
www.exo.in.ua
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Написати цю статтю мене змусили ледве не містичні
події, які відбуваються в Кобеляках. Хоча я особисто
думаю, що тут замішані не потойбічні сили, а людська
заздрість і подвійні стандарти при виконання законів.
Почнемо з травня 2003 року. У той час на прохання
тодішнього міського голови я як підприємець погодився побудувати дитячий майданчик у парку біля Будинку культури,
що в Кобеляках. У замовленні були гойдалки, дитячі будиночки, каруселі, пісочниці і багато чого іншого.
Виготовлення продукції проводилось удома. І чи
то заздрість, чи щось інше змусило сусідів написати скаргу.
Буцімто я заважаю їм спати, працюючи у вечірній час. Тут як
тут — перевірка. Як бджоли на мед злетілися чиновники.
Та спасибі добрим людям, що підказали, як знайти вихід
із неприємної ситуації. У кінці-кінців, продав я будинок і побудував інший. Знаходиться будівля у промзоні, що поряд
із територією заводу «Мрія». Уже й подумав я, що нарешті
працюватиму спокійно, в дружбі і злагоді з сусідами. Вони
вироблятимуть пряники та іншу харчову продукцію, я виготовлятиму теслярську продукцію. Але не так сталося. На жаль, мій
оптимістичний прогноз не справдився.
Настав травень 2017 року. І події, які почали відбуватися, змусили повірити у якісь злі містичні сили. Адже через 14 років повторився той же сценарій.
Той же Будинок культури. Схоже замовлення на виготовлення
теслярської продукції для розваг діток. Міський голова, щоправда, вже інший, але це — не принципово. Адже знову роблю добру й потрібну місту справу. І знову на мене пишуть скарги. Хоча,
здавалось, кому заважаю? Дітям і їх батькам — радість: зайшли
в парк, відпочили, полюбувалися на квіти. Та не все так просто. Комусь моя робота заважає. І ось вже надходить скарга від керівника
«Мрії» Сергія Корнієнка. Нібито мої теслярські вироби, знаходячись на тротуарі, заважають їх виробництву пряників.
Одразу ж з’являється перевіряльник у особі співробітника
поліції. Він робить висновок, що мої теслярські вироби знаходяться не на тротуарі, а на проїжджій частині дороги Дніпро —
Решетилівка. Тобто, тротуар стає дорогою. Не розумію, що за кадрова підготовка у поліцейських. Крім того, потрібно зауважити,
що кілька років тому прилеглі до доріг території передані органам
місцевого самоврядування. І вже вони надають дозволи на їх використання. А в мене є дозвіл від Кобеляцької міської ради. Та й це
ще не все.

«Марсіанські» стовпчики
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Стовпчики встановили марсіани
Написав я зустрічне звернення до відділу поліції, вказавши
на правопорушення з боку адміністрації «Мрії». Про що саме йде
мова. Мова йде про встановлені біля кафе «Левада» металеві стовпчики. Вони теж стоять на тротуарі або, як пишуть поліцейські, —
проїжджій частині дороги.
Мені відповіли з поліції. Відповідь можна друкувати в рубриці
«Нарочно не придумаешь». Читачі зі стажем знають, що була така
в знаменитому гумористичному журналі «Крокодил». Цитую:
«Кафе «Левада» розташоване по вул. Михайлівській №1 м. Кобеляки. Гр.Карнаух Д, пояснив, що дійсно поряд із кафе встановили металеві стовпчики-відбійники, але особисто він їх не ставив та
хто б міг встановити йому невідомо».
Отакий шедевр відписки. Роботи на вулиці, майже в центрі міста,
поряд із дорогою державного значення, велися півтора місяці. Та
ніхто не бачив і не знає, яка ж таємнича істота все оте встановила.
Чудасія та й годі! Містика якась, Гоголь відпочиває. Не інакше, як
марсіани приземлилися у Кобеляках і за хвилину металеві стовпчики в землю закопали.
У зв’язку з усім оцим звертаюся до зацікавлених осіб. Спочатку
до керівництва «Мрії».
Ви б, шановні, перед тим, як на інших кляузи писати, навели б
порядок у власному господарстві. А то в чужому оці й пилинку бачите, а в самих посеред двору «поліна» правопорушень валяються.
А тепер риторичні запитання до райвідділу
поліції.
1.У нас закон один для всіх? Чи вибірково?
2. Як ви, постійно проїжджаючи поряд із
«Левадою», не побачили марсіан?
3. Чи знайшли і покарали зловмисників,
які кілька років тому здійснили акт вандалізму
на дитячому майданчику в Кобеляках?
4. Коли буде закінчене розслідування
кримінальної справи щодо крадіжки сенсорного телефону, вартістю 7 тисяч гривень?
Два роки для цього недостатньо?
5. Чому злодій, який украв телефон,
розгулює по місту і сміється із вас?
6. Чому за добрі справи ви людей
наказуєте, а кримінал покриваєте?
Отака містична історія відбулася у нашому містечку Кобеляки. Сподіваюся, що
закінчення її буде щасливим. У будь-якому
випадку — здоров’я і радості всім.
Володимир ВАРНАВСЬКИЙ, підприємець
www.exo.in.ua
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Увага! Кишенькові злодії — жінки!
До редакції звернулася жителька Ліщинівки, яка стала жертвою
кишенькових злодіїв. Постраждала розповіла, що її обікрали
цілком пристойні на вигляд жінки.
Вікторія, назвемо жінку так, повідомила, що у неділю 29 жовтня
у неї з сумки витягли гаманець із грошима. У той же день і в тому ж
місці схожим способом обікрали ще одну жительку Кобеляцького
району. За словами постраждалих, злодіями були дві жінки,
абсолютно не схожі на потенційних злочинців. Про те, що
крадуть представниці прекрасної статі, підтверджують
і записи з камер спостереження.
Потрібно підкреслити, що кишенькові злодії
в Кобеляках дуже полюбляють орудувати в магазині, у якому продають дешевий одяг. Там завжди
людно, що створює для злочинців комфортні умови. На жаль, ми не маємо права оприлюднювати
правильну назву магазину. Тому назвемо його
«Внесезон». Він знаходиться у центрі Кобеляк і
там продають одяг. Так що, будьте уважні.
У поліції знають про цю проблему. Кримінальні
провадження по заявах жертв відкривають, але й
упіймати злодіїв поки що не можуть.
Тут потрібно зауважити, що кишенькові злодії завжди вважалися своєрідною елітою кримінального світу.
І навіть, якщо зловмисника затримали «на гарячому», то не факт,
що вдасться довести його провину. Згадайте легендарний фільм
«Місце зустрічі змінити не можна». Там упійманий на крадіжці злодій Кірпіч миттєво викинув гаманець своєї жертви. І «оперу» Жеглову, аби довести провину злочинця, довелося самому порушити закон і підкинути речовий доказ йому в кишеню. Але жеглових
на всіх не вистачить. Тому будьте уважні, перечитайте і пам’ятайте
поради, як не стати жертвою кишенькового злодія.

Хто вони, кишенькові злодії
Кишеньковим злодієм може виявитися будь-яка людина: починаючи від дитини і закінчуючи благообразними бабусями й
дідусями. Дитина найчастіше просто крутиться під ногами дорослих, відволікаючи на себе увагу, бабусі ковзаються і спотикаються, хапаючись за одяг перехожих. І в цей час викрадають
гаманці чи гроші.
Зазвичай, кишеньковий злодій «працює» в парі, а часом — у групі. «Операція» завжди блискавична і, як правило, проходить за одним і тим же планом. Всупереч стереотипу, що склався, кишенькові злодії орудують не тільки в місцях великого скупчення людей:
у громадському транспорті, на ринках, у великих торгових центрах,
у чергах і так далі.

Професійний кишеньковий злодій може «пощипати» вас навіть
тоді, коли ви просто йдете по вулиці, інсценувавши раптове падіння (ви, звичайно ж, кинетеся піднімати людину) або попросивши
показати на карті маршрут проїзду. Головне — відволікти на кілька
секунд вашу увагу і приспати пильність.
Куди б ви не ховали свій дорогоцінний гаманець (на дно сумки,
у кишеню брюк, у внутрішню кишеню піджака), професіонал завжди знайде спосіб, як його вилучити. Особлива категорія
ризику — представниці прекрасної половини людства.
Якщо чоловіки (принаймні, більша їх частина) тримають готівку і мобільники у внутрішніх кишенях
одягу, то жінки все найцінніше довіряють своїй
сумочці, із якої навіть для непрофесійного «щипача» нескладно вийняти все, що потрібно.

Так як же вберегтися
від кишенькового злодія?
Існує кілька простих правил, дотримання
яких, зрозуміло, не гарантує вам повну безпеку,
але допоможе звести до мінімуму ризик попастися в руки кишенькового злодюжки.
1. Якщо ви знаєте, що на вас чекає поїздка у громадському транспорті, то не тримайте при собі великої
суми грошей.
2. Не залишайте в кишенях верхнього одягу, а також у зовнішніх кишенях господарських сумок (особливо в рюкзаках) гаманці з
грошима та інші цінності.
3. Не кладіть гаманці з грошима в сумки (пакети) поверх покупок.
4. Якщо вам необхідні гроші в невеликій кількості, носіть їх у внутрішніх кишенях піджаків і брюк, котрі застібаються на «блискавку».
5. Дамські сумочки на ремені притримуйте долонею
або ліктем руки.
6. У громадському транспорті будьте особливо уважні при посадці й висадці. Притримуйте кишені з грошима і документами.
Дамські сумочки тримайте якомога ближче до себе.
Існує ще одне «золоте» правило, про яке багато хто з нас навіть
не замислюються: «не спокушайте злодія даремно». Не слід афішувати наявність у вас дорогих речей (найчастіше це стосується
мобільних телефонів), виставляти напоказ прикраси і годинник,
діставати без зайвої потреби гроші, а тим більше — перераховувати їх у всіх на виду. Адже, знаючи напевно, де лежить ваш гаманець
або мобільник, кишеньковий злодій легко зорієнтується, як вас обдурити. Словом, будьте пильні!
Матеріал підготував Ігор Філоненко

У податковій новий керівник
ЗНАЙОМТЕСЯ
Кобеляцьке відділення Кременчуцької
об’єднаної податкової інспекції очолив
спеціаліст з 20-річним стажем.
Із 31 жовтня на посаду начальника кобеляцьких податківців призначений Олександр Литвин. Як розповів 51-річний керівник, у податковій він працює з 1993 року.
Останні вісімнадцять — у Державній податковій інспекції міста Полтава. Одружений,
має троє дітей.
Згідно декларації, Олександр Литвин зареєстрований у селі Черкасівка Полтавського району. Фактично проживає в Полтаві.
www.exo.in.ua

Одружений з Оленою Литвин. У власності
дружини знаходиться квартира в Полтаві
площею 57,1 квадратного метра, яку вона
придбала в 2011 році за 253 500 гривень.
Олена Литвин володіє двома автомобілями: «Рено Флюєнс» 2010 року випуску
та «Сузукі Гранд Вітара» 2007 року випуску. Також дружина податківця є власником ТОВ «Виробничо-рекламний комбінат
ЛТД» та має 50-відсоткову частку у ТОВ
«Європіум груп». У 2016 році її дохід від зайняття підприємницькою діяльністю склав
900 000 гривень. У 2015 та 2016 роках Олена Литвин брала кредити в банку на суму
50 000 та 97 000 гривень відповідно.
Олександр ДІДЕНКО
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Жителі Дрижиної упіймали на цвинтарі вандала
Тижневик «ЕХО»

Пригода сталася 6 листопада. Одна з місцевих жительок,
проїжджаючи повз сільський цвинтар, помітила там
незнайомого їй чоловіка. І здійняла тривогу.

Якщо бути зовсім точним, то підозрілого незнайомця та
мікроавтобус «Мерседес» пильна мешканка Дрижиної Греблі
помітила ще зранку. Але спочатку тривоги не здійняла. Дещо
пізніше цього чоловіка побачили на місцевому кладовищі. І тоді
вирішили перевірити, чи все там у порядку. Спочатку активність
проявили місцеві жінки. Саме вони провели обстеження цвинтаря. Коли ж виявили, що навколо кількох могил хтось зняв металеві
огорожі, резонно вирішили, що це справа рук чужинця, якого бачили поряд із селом. А той, помітивши жінок, кинувся навтьоки. Та
вже через кілька хвилин на місце події почали прибувати буквально
підняті по тривозі місцеві жителі. Адже у Дрижиній Греблі, як і в багатьох інших населених пунктах, неодноразово фіксувалися випадки крадіжок на цвинтарях. Злодії, як правило, викрадають металеві
частини огорожі навколо могил, щоб потім здати їх на металобрухт.
Спільними зусиллями люди затримали молодика, якого бачили на кладовищі. Підозрілого чоловіка передали співробітникам
поліції. У машині нібито виявили сліди фарби зі знятої огорожі. Хоча
самих металевих виробів у «Мерседесі» не знайшли. У чоловіка,
ймовірно, був спільник, пошуками якого зайнялися поліцейські.
Володимир Федан, начальник Кобеляцького відділу поліції, прокоментував подію наступним чином:

Нслідки вандалізму

№28 (670)

14 липня 2016

— Передусім, хочу висловити велику вдячність пильним і небайдужим людям. У цей день, у понеділок 6 листопада, до відділу поліції
надійшли три телефонні повідомлення про можливі правопорушення.
Двічі люди повідомляли про вирубку дерев. Наші працівники виїжджали
на місце. Під час перевірки стало зрозуміло, що у громадян, які пиляють дерева, є в наявності всі дозвільні документи. Тобто, про кримінал
у тих двох випадках не йдеться. Але ще раз підкреслюю, що люди зробили дуже правильно, коли одразу зателефонували в поліцію. Так було
і в Дрижиній Греблі. У цьому випадку свідомі громадяни не лише зателефонували на 102, а й затримали підозрілу особу. Отака активність
радує, адже побороти злочинність можна лише зусиллями всього
суспільства, а не одних лише правоохоронців. Зараз ми працюємо із
затриманим. Про результати повідомимо дещо пізніше.
За інформацією, яку надала інспектор відділу поліції Анастасія
Вітрук, у крадіжці підозрюють раніше судимого 39-річного мешканця Лубен. При огляді місця події поліцейські встановили, що чоловік
зняв металеву огорожу з шести могил. З місця події були вилучені 20
металевих секцій та автомобіль, на якому пересувався підозрюваний.
По даному факту розпочате кримінальне провадження за частиною
3 статті 297 Кримінального кодексу України («Наруга над могилою,
іншим місцем поховання вчинене з корисливих або хуліганських
мотивів»). Злочинцеві загрожує покарання до семи років позбавлення
волі. Триває досудове розслідування. Встановлюється причетність цієї
особи до інших злочинів, вчинених на території Кобеляцького району.
Ігор ФІЛОНЕНКО

Можливо, це — вандал

Чотири кобеляцькі проекти перемогли
в «Бюджеті участі» СПРАВА — ЗА ГРОШИМА
Із 12 ідей, які надійшли з Кобеляцького
району, підтримали чотири. Наступного
року їх втілять на території
місцевих рад.
Нагадаємо, що в липні розпочалась обласна програма «Бюджет участі», яка має
на меті налагодити взаємодію органів місцевого самоврядування зі своїми мешканцями, котрі можуть подавати проекти, що
спрямовані на розвиток і покращення усіх
сфер життя громади.
Усього в обласну раду було подано
217 проектів, з яких до голосування допустили 189. Кожен житель області міг підтримати
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три ідеї, які йому найбільше сподобались.
Голосування проходило з 14 по 30 вересня
онлайн або у відведених для цього пунктах.
До речі, найактивнішими в голосуванні були
жителі Котелевського району.
Перемогу в «Бюджеті участі» здобули
42 проекти. Із 12 поданих від Кобеляцького
району пройшли чотири:
— тренажерний майданчик для молоді,
автор Артем Письмак, коштує 98 800 гривень,
за який віддали 2158 голосів. Майданчик установлять в Кобеляках, у мікрорайоні Солонці;
— облаштування
зони
відпочинку
в БДЮТ, автор Олена Білаш, вартість 86
800 гривень, підтримали 1641 чоловік;

— вуличне відеоспостереження в селі
Канави, автор Олена Білокінь, 94 366 гривень, 1588 голосів.
— ігровий майданчик в селі Мартинівка,
Дмитро Касіян, вартість 92 072 гривень,
1474 голоси.
Реалізація проектів відбуватиметься
в 2018 році. Для цього з обласного бюджету буде виділено 2 мільйони гривень.
Співпраця з органами місцевого самоврядування відбувається на умовах співфінансування, 50 на 50, але не більше
50 тисяч гривень на проект.
Олександр ДІДЕНКО
www.exo.in.ua
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Про відсутність Інтернету повідомляйте
на «гарячу» лінію ЛАЙФХАК
Доки триватимуть ремонтні
роботи, абонплата за послугу
не нараховуватиметься.
Якщо у абонента, який підключений
до дротової мережі «Укртелеком», не працює телефон або відсутній Інтернет, то платити за послугу усе одно потрібно? Із цим
питанням до редакції звернувся кобелячанин, який є абонентом товариства.
Відповідь надав Олександр Пестременко, спеціаліст центру обслуговування абонентів Полтавської філії ПАТ
«Укртелеком». Як пояснив спеціаліст,
коли виникають проблеми з телефонним
або інтернет-зв’язком, потрібно телефонувати в контакт-центр за номером
0 800 506 800:
— Диспетчер прийме заявку. З моменту дзвінка на «гарячу» лінію абонплата за послуги не нараховується. Тобто,
якщо не працює Інтернет, абонент не платить за цю послугу. Теж саме і з телефоном. Коли ж зв’язок буде відновлений,
користувачу, зазвичай, телефонують із
контакт-центру і цікавляться якістю виконаних робіт. Автоматично відновлюється і
оплата за послугу.
Олександр Пестременко нагадав, що
з 1 жовтня абонплата за телефон зросла
на 5,5 гривні. Тепер міські жителі сплачують
за цю послугу 62 гривні, у сільській місцевості — 54,52.
Тарифи на швидкісний Інтернет залишились без змін. Тарифний план «Базовий» (до 2 Мбіт/с) коштує 130 гривень
на місяць, «Вільний» (без обмеження
швидкості) — 150.
Для прикладу, можна підрахувати, скільки коштує один день користування Інтернетом від «Укртелекому» в місті. Абонент користується тарифом «Вільний». За телефон
він платить обов’язково, навіть якщо не має
самого апарату. Припустимо, у абонента
не працює ні телефон, ні інтернет-зв’язок.

62 гривні + 150 гривень = 212. У листопаді
30 календарних днів, тому 212 гривень / 30 = 7,06.
Отож, за кожен день користування Інтернетом абонент сплачує 7 гривень 6 копійок.

Допоможе смартфон
Якщо трапилось, що у вас зник інтернетзв’язок, а скористатись всесвітньою мережею вкрай необхідно, на допомогу
прийде сучасний стільниковий телефон,
який підтримує Інтернет через мобільні мережі. Більшість смартфонів працюють на операційній системі Android та iOS.
Їх можна використати в якості точки
доступу для комп’ютера.
Розглянемо
покрокову
інструкцію
на прикладі Android.
Підключаємо смартфон до комп’ютера
за допомогою USB-кабеля. Заходимо
в «Налаштування» телефону. У розділі «Бездротовий зв’язок і мережі» обираємо пункт
«Більше…». Потім в меню, що відкрилось,
— «Режим модему». У наступному меню
ставимо галочку навпроти пункту «Підключення через USB».
Є й інший спосіб, який допоможе з вашого смартфона зробити точку доступу WIFI. Заходимо в «Налаштування» телефону.
У розділі «Бездротовий зв’язок і мережі»
обираємо пункт «Більше…». Потім в меню,
що відкрилось, — «Режим модему». У на-

Набраконьєрили на 10 тисяч

ступному меню зупиняємось на «Точка
доступу WLAN». Обираємо «Налаштувати
точку доступу WLAN». У поле SSID мережі
вписуємо назву точки доступу. У полі «Безпека» обираємо пункт «Немає» і натискаємо кнопку «Зберегти». Хоча можна на точку доступу встановити пароль. Для цього
у полі «Безпека» виберіть WPA2 PSK, де
з’явиться поле для введення пароля. Після цих налаштувань, повертаємось в меню
«Точка доступу WLAN». Справа вгорі знаходиться вмикач функції. Його треба активувати. Тепер ваш смартфон роздає WI-FI
зв’язок. Його можна знайти на ноутбуці
у списку доступних WI-FI мереж (у правому
нижньому куті екрана).
Пам’ятайте, що користуючись таким
Інтернетом, ви «споживаєте» свій мобільний трафік. Не залишайте без необхідності
смартфон у режимі модема.

Тарифи знову зростуть?
Минулого тижня в засобах масової інформації з’явилась новина, що оператор
фіксованого зв’язку «Укртелеком» збирається знову підвищувати розцінки з 1 січня.
Зокрема зазначалось, що Нацкомісія з
питань регулювання зв’язку та інформатизації вже прийняла за основу рішення
про збільшення граничних тарифів на загальнодоступні телекомпослуги з 1 січня
2018 року, ініційоване «Укртелекомом».
Протягом місяця рішення буде узгоджуватися з представниками профспілок та роботодавців, а також з держорганами.
У прес-службі Нацкомісії уточнили: «для
абонентів міст зв’язок подорожчає на 7,3 %,
а для сільських абонентів — на 14,5. Таким чином, тариф Домашній Безліміт для
містян коштуватиме близько 74 гривень,
для жителів села — 70. Тариф Домашній
Базовий — близько 67 гривень для міста і
близько 63 для села.
Олександр ДІДЕНКО

Браконьєри виловили
понад сто кілограмів риби

7 листопада поблизу Орлика водна поліція затримала трьох чоловіків,
які ловили рибу сітками.
У вівторок водна поліція та інспектори відділу рибоохоронного патруля Кременчука на Дніпродзержинському водосховищі, поблизу села Орлик, виявили факт
незаконного рибного промислу. Правоохоронці затримали трьох браконьєрів віком
31, 42 та 29 років. Усі — мешканці Кобеляцького району.
Чоловіки використовували на водосховищі риболовецькі сітки та моторний човен.
Браконьєри до приїзду правоохоронців устигли виловити понад 100 кілограмів риби
різних видів. За попередніми підрахунками, збиток становить понад 10 тисяч гривень.
Правоохоронці з місця події вилучили знаряддя лову, човен та рибу. Відкрите
кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним промислом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді
штрафу від 1 700 до 3 400 гривень або обмеження волі на строк до трьох років.
Наш кор.
www.exo.in.ua
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Минулими вихідними відбулися шашковий та мініфутбольний турніри, присвячені 75-річчю заслуженого
ветерана спорту Кобеляцького району.
Олексій Григорович Жук відомий в області ентузіаст
фізичної культури та спорту, організатор різноманітних змагань. На честь ювілейної дати його народження працівники
спортивної організації «Колос» провели два турніри. У першому взяв участь і сам ювіляр, у другому — його вихованці.
4 листопада відбувся шашковий турнір, на який зібрались
шашкісти з Жуків, Чорбівки, Біликів, Кобеляк і сусіднього Козельщинського району. Усього 12 учасників. За підсумками
змагань, 1 місце виборов кобелячанин Володимир Кухаренко, другим став Анатолій Остапченко з Козельщини, третім —
біличанин Георгій Горгола. Олексій Жук був п’ятим.
Переможців та призерів нагородили грамотами «Колоса» і
грошовими призами, які надав Микола Жук, депутат облради.
5 листопада в Біликах пройшов міні-футбольний турнір.
У ньому змагались шість команд: «Сокіл-98» (вихованці
Олексія Жука), «Сокіл», «Ветеран» (обидві з Біликів),
«Жуки», «Інструктори» та «Педагоги ДЮСШ». Близько
50 спортсменів.
Перемогу в цьому турнірі отримала команда Олексія
Жука «Сокіл-98». До речі, двоє гравців цієї команди зараз
виступають у клубах української Прем’єр-ліги. Владислав
Корнієнко грає за кам’янську «Сталь», а Вадим Таранушич —
за полтавську «Ворсклу».
Учасників та ювіляра привітали керівники районної й
Білицької селищної рад, голова спорторганізації «Колос»
Віталій Детюк. Переможці та кращі гравці отримали пам’ятні
кубки, а Олексія Жука нагородили ювілейною медаллю
за тренерські досягнення.
Роман МІЛЬКО, представник «Колоса»

А сила таки в правді
ПОЛІТИКУМ
Пам’ятаєте, як у відомому фільмі
«Брат» його головний персонаж устами
актора Сергія Бодрова повчає свого
старшого брата? І каже, що сила —
не в грошах, а в правді. І це дійсно так.
Шкода лише, що не всі сприймають
цю фразу як аксіому. Та нічого,
життя доведе.
Згадати фразу з культового фільму примусила дискусія, що розгорілася в деяких
полтавських електронних ЗМІ. У її центрі —
голова Бутенківської об’єднаної громади
Микола Скрильник. А участь у дискусії беруть представники двох політичних сил:
пропрезидентської партії «Солідарність» і
«Батьківщини». Одні говорять і пишуть, що
Скрильника підтримувала саме їх організація,
інші стверджують, що він має завдячувати
своєму успіху їх підтримці. І людям уже важко
розібратися, що ж відбувалось насправді.
Ми в Кобеляцькому районі представляємо
«Батьківщину». І ми дуже добре знаємо прав-
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ду. А правда заключається в тому, що Скрильника підтримали місцеві жителі, передусім,
за його добрі справи. Але ж…
Але потрібно людям знати і те, що саме
агітатори від «Батьківщини» ходили від хати
до хати, від людини до людини і розповідали
про добрі справи. Саме наша політична
сила має великий авторитет серед
мешканців Бутенок, Бережнівки, Дрижиної
Греблі та інших населених пунктів, що входять до складу об’єднаної територіальної
громади. А результати всіх виборів це
незмінно підтверджують. І підтвердили
на виборах до ОТГ. «Батьківщина» має
в складі нового депутатського корпусу п’ять
своїх представників. Та й Микола Скрильник як голова ОТГ не може заперечити той
факт, що його на виборах підтримувала
саме наша партія.
У людей можуть виникнути закономірні
питання: «Так чому ж Скрильник не говорить
про це публічно? Звідки виникла дискусія?
Чому лаври переможців на виборах у Бутенках не дають спокійно спати «Солідарності»?
Усе дуже просто. Візьміть і подивіться,
скільки депутатів у Бутенківській ОТГ має

пропрезидентська партія. «Аж» одного.
Це — проти п’яти від «Батьківщини». От вам
і відповідь на питання про те, яку політичну
силу підтримують місцеві жителі.
А
чим
підтримує
«Солідарність»
Скрильника? Виключно адмінресурсом.
У них зараз в руках знаходиться влада
в районі й області, їх представники керують в адміністраціях. Отже, у їх руках — і
бюджетні кошти. І від них залежить, чи отримають Бутенки нову машину «швидкої
допомоги», чи дадуть громаді кошти на
будівництво центру для екстрених служб.
От і доводиться Скрильнику або мовчати, або говорити, що його підтримувала
«Солідарність». І його по-людськи навіть
можна зрозуміти та поспівчувати. Але і він, і
люди повинні знати правду. Правду про те,
хто дійсно агітував, переконував, ходив від
хати від хати, а хто завойовує собі підтримку
методами, схожими на банальний шантаж.
Правда ще й у тому, що можна протягом
деякого часу перебігати від партії до партії.
Але вічно так тривати не може. Остаточну перемогу отримає той, хто не зраджує
принципам і людям, які його підтримують.
Гроші і влада в цьому житті вирішують
багато, але не все. Сила — у правді, а правда — з «Батьківщиною».
Ніна ЯСИНСЬКА
www.exo.in.ua
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Колективна власність на землю та її безправні
власники (продовження) ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ
У 43-му номері «ЕХО» від 26 жовтня
ми розпочали розмову про проблему з
колективною власністю на землю. Земля
є, власники невідомі, держава вичікує.
Що робити?
Ми не успадковуємо землю від своїх
батьків, ми позичаємо її у своїх дітей
(Невідомий автор).
У першій частині своєї статті я виклав особисті думки з приводу стану речей щодо земель колективної власності.
Чисельні телефонні дзвінки після виходу
у друк цієї публікації ще раз підтвердили
актуальність піднятого питання. Цікаво,
що більшість людей говорили, що проблема реальна і болюча, але вони не вірять
у можливість її вирішення.
Я ж спробую переконати скептиків та
дати надію тим, хто ще не зневірився. Але
для початку нагадаю про суть проблеми.
Громадяни, які при розпаюванні колгоспів отримали землю у колективну власність,
на сьогодні і є її власниками. Але використовувати свою власність у своїх інтересах
вони не можуть. Цікаву, якщо не сказати
гірше, позицію в цьому питанні зайняла
держава. Вона вичікує вже двадцять років. Мабуть, часу для вирішення проблеми
не вистачає, а, можливо, — розуму. Але все
це виглядає, як геноцид українського села,
що може перерости у такий собі 2033-й рік.
Тоді багато сіл будуть знищені, землі під
ними розорані. Але оратимуть не місцеві
фермери, а сучасні орендарі, як то — Китай, Ізраїль, Іран та інші. Представники цих
країн давно оббивають пороги президентських та кабмінівських кабінетів в Україні. І
цікавить їх єдине: земля.
На сьогодні, згідно з українським законодавством, володіти, користуватися
і розпоряджатися землями колективної
власності мають право лише збори громадян, які були включені в списки до державного акту на колективну власність на землю. Але при умові,
коли їх кількість буде становити
50 %+1 голос. Простіше кажучи,
якщо в списку, про який я говорив,
померлих більше, аніж живих, то
й прийняття будь-якого рішення
стає неможливим. Держава про
це прекрасно знає і вичікує вигідного для неї часу.
І тоді всі ваші землі, які могли б
належати дітям, внукам та правнукам, перейдуть в управління навіть
не державі, а чиновникам від держави. Останні миттєво приймуть
потрібні їм рішення і в подальшому
передадуть величезні площі сільськогосподарських угідь Китаю і
Ко. Мій епіграф про запозичення
землі у дітей має глибоке значення. Тим, хто цього одразу не зроwww.exo.in.ua

зумів, поясню простіше: ніхто не давав вам
права просирати (вибачте за міцне слово)
землю ваших нащадків. І не думайте, що
вони вам це пробачать. Сподіваюся, тепер
усе і всім зрозуміло?
Повірте, землі консервації, сінокоси та пасовища, на які ви зараз дивитеся
зверхньо (це ж не чорноземи), для Китаю і
Ко, при наявності грошей і сучасних технологій, у порівнянні з їх глинищами та пісками, вважатимуться особливо цінними.
Ми підійшли до головного питання: що
робити? Але для повного розуміння наведу ще кілька статистичних даних. У попередній статті я допустив помилку, написавши, що площа земель, про які йде
мова у Кобеляцькому районі, становить
20 тисяч гектарів.
Давайте порахуємо точніше:
— сінокоси — 10 483 гектари;
— пасовища — 13 493;
— землі консервації — 5200;
— міжпайові дороги — 1000.
Це вже 30200 гектарів землі. А додайте
сюди ще землі під господарськими дворами, садами, лісосмугами. А ліси, які у свій
час не були передані державі і залишилися
у колективній власності. Здається, є за що
поборотися, чи не так?
Але не лише держава чинить спротив
у вирішенні важливої проблеми. Ще більше
заважає загальна інертність і зневіра. Я мав
не одну і не дві розмови з сільськими головами, місцевими фермерами. Розуміння
ситуації у них є, але діяти вони не бажають
Позиція наступна: нехай сусід першим візьметься за цю справу, а я подивлюся, яка
вона, ота колективна власність на землю,
у дії, а потім і прийму рішення. А якщо зовсім відверто, то й самі реальні власники землі бояться ділити. Вони бояться,
що у них заберуть землю, якою вони й так
не користуються.

Що робити?
А тепер давайте розберемося поетапно,
що ж необхідно робити.
Крок перший. Створюється та реєструється, згідно з чинним законодавством,
неприбуткова громадська організація. Її
завдання узаконити управління землями
колективної власності.
Крок другий. Громадяни, які були включені в списки на паювання, обирають уповноважених осіб, котрі на своїх зборах приймають
рішення про надання дозволу на управління
землями колективної власності громадської
організації. При цьому вони рекомендують,
скільки людей потрібно обрати до правління
громадської організації, аби ефективно вирішувати поточні питання.
Крок третій. Громадська організація
проводить інвентаризацію земель колективної власності: установлює межі земельних ділянок шляхом їх обміру, виготовляє
необхідну технічну документацію та вносить дані в базу геокадастру.
Крок четвертий. Після всього цього
члени правління громадської організації
отримують законну можливість здавати
земельні ділянки в оренду, установлювати
своїм рішенням орендну плату, отримувати
дохід і розподіляти його між людьми.
Розумію, що з першого разу важко розібратися у всіх цих нюансах. Адже сам витратив на вивчення проблеми та шляхів її
вирішення чотири роки. Знаю, що у людей,
які зацікавилися темою, виникнуть нові й
нові запитання. Тому спеціально уникнув
численних посилань на Земельний кодекс
та інші закони, щоб не налякати тих, хто
бажає діяти. Упевнений, що пройде деякий
проміжок часу і ви скажете: «це ж так просто. І як ми самі до цього не додумалися».
Враховуючи все вищесказане, пропоную, не гаючи часу, розпочати втілення
в життя пілотного проекту у одній із сільських рад. Буде напрацьований безцінний
практичний досвід. А після цього всі інші вже не робитимуть
помилок, а, узявши пакет документів і маючи 50 % + 1 голос,
стануть реальними власниками
своїх земель.
P. S. У третій статті поговоримо, що таке інвентаризація
земель, для чого вона необхідна і де взяти кошти на її проведення. Крім того, дізнаємось, як
краще використовувати землі
консервації, сінокоси і пасовища. А головне — подумаємо,
як забезпечити землею молодь, учасників АТО та навчити
їх отримувати з одного гектара
не 5, а мінімум 100 тисяч гривень прибутку.
Олександр СПИЦЯ
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Вікна в НВК почали замінювати
Тижневик «ЕХО»

ДОЧЕКАЛИСЯ
Спершу енергозберігаючі
вікна мають установити
в будівлі дошкільного
закладу. Далі перейдуть
на учбове приміщення.

21 вересня в тижневику
була надрукована стаття «У
міських школах розпочинають
ремонт», де розповідалось,
що Кабмін виділив більше
двох мільйонів гривень на ремонт двох навчальних закладів. Майже півтора мільйона
мають витратити на енергозберігаючі вікна, які встанов-

лять у навчально-виховному
комплексі № 1. За сімсот тисяч проведуть ремонт будівлі,
де навчаються учні початкових
класів школи №2. Можливо,
суму на ремонт початкової
школи збільшать удвічі. Будівельники «стягнуть» стіни будівлі, замінять дах і проведуть
внутрішні роботи. Виконуватиме будівельні роботи полтавське підприємство «ГУР СІТІ».
Тоді начальник відділу освіти
Наталія Коваль повідомила, що
на рахунок організації надій-

шли авансові платежі і протягом тижня будівельники мають
розпочати роботу.
Минулого тижня в редакцію
зателефонували батьки дітей,
які навчаються в НВК №1, і розповіли, що вікна ще не почали
замінювати. Вони висловили
побоювання, що суми вистачить
лише на частину приміщення.
З цього приводу Наталія Коваль пояснила, що затримка пов’язана із заводомвиробником вікон. До середи
замовлення
має
надійти.
У «другій» школі будівельники
завершили перший етап, тобто,
«стягнули» стіни будівлі. З по-

09.11.2017

неділка інша бригада розпочне
будівництво даху.
Також коментар надав і директор
Постольник:
№28НВК
(670)№1 Яків
14 липня
2016
—У
вівторок
близько
11:00 привезли першу партію
вікон. Також приїхала бригада, яка буде їх встановлювати.
Розпочинаємо заміну вікон з
будівлі дошкільного закладу.
Щодо коштів, то їх дійсно не вистачить на основне приміщення. Орієнтовно, усього мають
встановити 150 вікон. У першу
чергу замінимо вікна в класах і
кабінетах, де проходять уроки.
Нагадаємо, що, згідно з
договором, усі роботи фірма
«ГУР СІТІ» повинна завершити
до грудня цього року.
Олександр ДІДЕНКО

«Дрижина» знову попереду, а «Спарта» повертається
ПІДСУМКИ СЕЗОНУ
в першу лігу
Минулої суботи завершились чемпіонат і першість Кобеляцького
району з футболу. Першу лігу, уже традиційно, очолила команда з
Дрижиної Греблі, а в другій лідером став колектив з Лутовинівки
Козельщинського району.
4 жовтня відбулися матчі заключного туру чемпіонату з футболу, який проводить спортивна організація «Колос». У заключному
поєдинку лідери турнірної таблиці, команда «Дрижина», поступились 5:6 бутенківському «Локомотиву», який був на крок від вильоту. Можливо, футболісти втратили спортивний інтерес. Можливо, допомогли бутенківцям залишитись у першій лізі. Менше
пощастило спортсменам із Вітрової Балки, оскільки «Котовське»
в минулу суботу програло 1:4 мідянівському «Урожаю». Наступного року вітровобалківські футболісти змагатимуться в другій
лізі. А от мідянівці закріпились на другій сходинці турнірки. «Прапор», отримавши поразку 1:3 від «Озір», теж залишає першу лігу.
Шенгурівський «Лан» узагалі не з’явився на останню гру сезону
проти «Іванівки». За це «ланівці» отримали технічну поразку і з них
зняли три очки. «Дашківка» внічию, 3:3, зіграла з білицьким «Соколом», а «Червоні Квіти» поступились рибалківському «Спартаку» 3:4.
Із наступного року в першу лігу переходять лутовинівська
«Спарта» та «Водник» з Вільховатки. Тепер одразу дві команди з
сусіднього Козельщинського району гратимуть у вищому дивізіоні.
До речі, у минулорічному сезоні «Спарта» вибула з першої ліги.

ФК «Кобеляки» відмовився від «бронзи»
Також минулої суботи відбулися стикові матчі лідерів груп
у першій лізі Чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорських команд. У поєдинку за чемпіонство зійшлися
гребінківський «Локомотив» та «Вікторія» з Первозванівки. Гра завершилась нічиєю, 2:2. Матч-відповідь відбудеться у Первозванівці
11 листопада.
ФК «Кобеляки» через фінансові труднощі відмовився від боротьби за третє місце. Тому «бронза» автоматично дісталась ФК
«Великі Кринки» (Глобинський район).

Анонс
У суботу 11 листопада на районному стадіоні «Колос» відбудеться
футбольний матч за Суперкубок Кобеляцької районної організації
спортивного товариства «Колос» між командами «Дрижина» (Дрижина Гребля) та «Урожай» (Мідянівка). Початок матчу о 13:00.
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Підсумкова турнірна таблиця
чемпіонату та першості Кобеляцького району з футболу
сезону 2017 року
І ліга
№ Назва команди
І
В Н П
М
1 «Дрижина» (Дрижина Гребля)
22 16 1
5 64:33
2 «Урожай» (Мідянівка)
22 13 1
8 48:38
3 «Іванівка» (Іванівка)
22 11 4
7 65:42
4 «Сокіл» (Білики)
22 11 2
9 51:43
«Червоні Квіти»
5
22 11 1 10 55:57
(Червоні Квіти)
6 «Озера» (Озера)
22 9
5
8 50:46
7 «Дашківка» (Дашківка)
22 9
3 10 48:49
8 «Спартак» (Рибалки)
22 10 0 12 49:55
9 «Локомотив» (Бутенки)
22 8
3 11 39:47
10 «Лан» (Шенгури)
22 8
5
9 46:56
«Котовське»
11
22 7
2 13 45:64
(Вітрова Балка)
12 «Прапор» (Підгора)
22 4
3 15 33:62
ІІ ліга
№ Назва команди
1 «Спарта» (Лутовинівка)
2 «Водник» (Вільховатка)
3 «Колос» (Павлівка)
4 «Придніпрянське»
5 «Дніпро» (Світлогірське)
6 «Кірове» (Лебедине)
7 «Оріль» (Канави)
8 «Маяк» (Орлик)
9 «Бродщина» (Бродщина)
10 «Стріла» (Сухинівка)

І
В
18 12
18 11
18 10
18 9
18 9
18 8
18 6
18 5
18 5
18 4

Н
3
4
2
1
1
1
4
3
0
1

П
3
3
6
8
8
9
8
10
13
13

М
59:18
48:27
33:31
63:50
50:40
28:44
30:35
38:43
28:55
22:56

О
49
40
37
35
34
32
30
30
27
26
23
12
О
39
37
32
28
28
25
22
18
15
10
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Інна Коба: «Я теж хочу, щоб
вода була по 1 копійці!»
Майбутній голова Новосанжарської
об’єднаної громади розповіла про
скейтодром у парку Нових Санжар, про
нові ліхтарі у Зачепилівці та партійні
прапори у селищній раді.
Через тиждень після виборів ми
зустрічаємося із селищним головою Інною
Кобою. 29-го жовтня вона перемогла
на перших виборах голови Новосанжарської
об’єднаної громади. У короткому інтерв’ю
для «ЕХО» вона розповідає про перші кроки
на новій посаді.
— До
складу
Новосанжарської
об’єднаної громади входитиме і село
Зачепилівка. Які проблеми там потрібно
вирішити у першу чергу?
— Один із перших кроків — необхідно
виготовити генеральний план села. Це —
головний документ населеного пункту.
Наступні кроки — заходи із благоустрою.
Потрібно у кількох місцях замінити водогін
там, де взимку він перемерзає. Потім
відремонтувати дорожнє покриття, провести освітлення вулиць. Під час виборчих
зустрічей частина зачепилян прохала встановити дитячі майданчики. Будемо радитись із громадою і встановлювати їх там, де
є найбільша потреба.
— А що зміниться наступного року в Нових Санжарах?
— Хочемо змінити вигляд центрального парку Перемоги, осучаснити його: зробити нові доріжки, встановити додаткові
лавки, навесні висадити нові дерева. Крім

цього, на місці довгобуду при вході в парк
плануємо облаштувати для молоді скейтодром. За генеальним планом, там має
бути спортивно-розважальний молодіжний
центр. Якщо знайдеться інвестор, який
профінансує таке будівництво, то там реально спорудити і басейн, і практично що
завгодно. Але поки що плануємо принаймні
місце активного відпочинку для скейтерів
та іншої молоді.
— Чи буде Нові Санжари та Зачепилівку
обслуговувати один комугосп? І хто
очолить
комунальне
підприємство
у Нових Санжарах?
— Буде
селищне
комунальне
підприємство, буде кілька дочірніх
підприємств, які надаватимуть кожне
свій вид послуг. Посада директора комунального підприємства «Джерело»
поки що вакантна. Знайти керівника
плануємо до Нового року.
— Чи вивчали виборчі програми своїх
конкурентів? Можливо, знайшли там якісь
пункти, які побажаєте реалізувати?
— На зустрічах новосанжарці мені
розповідали, що один кандидат обіцяв
знизити тарифи на воду. Повірте, я теж
хочу, щоб вода була по 1 копійці, але при
цьому комунальне підприємство не стало
банкрутом, а його працівники не стояли
біля селищної ради із простягнутою рукою. У комунгоспі й так люди працювали за мізерну зарплату у важких умовах.
Ми збільшили заробітну плату удвічі, але
не за рахунок росту тарифу.

Щодо
програм
конкурентів,
то спеціально я їх не вивчала. Ідей та
пропозицій може бути безліч, але є Програма соціально-економічного розвитку, яку ми розробляємо і приймаємо
разом із депутатами.
— Щодо депутатів. 11 місць у майбутній
раді матимуть депутати від «Батьківщини».
Ви не переймаєтесь тим, що більшість
у раді може бути сформована навколо цієї
групи і голосувати за рішення, скажімо так,
орієнтуючись на партійну дисципліну?
— Я вважаю, що навіть якщо ми зайшли
до селищної ради під різними партійними
прапорами, нас повинен об’єднати один
прапор — синьо-жовтий. А партійні пазли мають складати одну картинку — герб
Нових Санжар. Я гадаю, що виборці,
принаймні на місцевому рівні, обирають
людей, а не партію. І переконана, що цих
людей об’єднує бажання бачити Нові Санжари кращими. Тому не думаю, що в новій
раді будуть якісь конфлікти між головою та
депутатським корпусом.
Володимир ПАРШЕВЛЮК

Лежачі поліцейські понижчали на 7 сантиметрів
У селищі закінчують роботи із капітального ремонту
дорожнього покриття по вулиці Незалежності. Після
асфальтування неподалік селищної ради та дитсадка
«Сонечко» знову з’являться лежачі поліцейські, які відтепер
стануть значно нижчими.
У день написання матеріалу (7-го листопада) працівники підрядної організації закінчують асфальтування вулиці Незалежності
на відрізку перед селищною радою. Після цього частина техніки
переїжджає до парку Перемоги, де розпочинають ремонтні роботи
вулиці Центральної.
— Ми вже закінчуємо роботи по вулиці Незалежності. І одразу
розпочинаємо капремонт на дорозі Т-1734 Решетилівка — Нові
Санжари — Нехвороща, а саме — на її частині від зупинки біля парку Перемоги до перехрестя із вулицею Незалежності, — розповідає
заступник селищного голови Нових Санжар Валентин Івашина.
За двома проектами на капітальний ремонт двох головних вулиць
селища витратять близько 3 мільйонів гривень із державного бюджету.
Після завершення асфальтування по вулиці Незалежності
на проїджій частині відновлять «лежачих поліцейських». Відтепер
вони будуть значно нижчими. Якщо раніше норми дозволяли висоту цих перешкод до 12 сантиметрів, то тепер вони сягатимуть лише
5 сантиметрів.
Володимир ПАРШЕВЛЮК
www.exo.in.ua

Ремонт дороги по вулицi Незалежностi
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Чоловік помер у лікарні від отруєння горілкою
№28 (670)

Тижневик «ЕХО»

ТРАГЕДІЯ

14 липня 2016

1-го листопада до Новосанжарської ЦРЛ доставили
чоловіка,1962 року народження, без свідомості. Пізніше він помер
у лікарні. За висновком експертизи, причиною смерті була алкогольна інтоксикація.
За тиждень зареєстрували два факти шахрайства.
Так, 35-річний мешканець Нових Санжар вирішив
придбати телевізо «LG» через Інтернет-ресурс «Техношоп». Як передоплату перерахував продавцю
2350 гривень. Але телевізора так і не отримав.
Інша жителька Нових Санжар добровільно розлучилася із 5 000 гривень. 58-річна новосанжарка
відповіла на дзвінок мобільного, продиктувала
чоловікові, який назвався представником «Ощадбанку», свої персональні дані. А потім дізналася, що з
її рахунку зняли 5 000 гривень.

За тиждень новосанжарські поліцейські одержали
82 заяви та повідомлення від мешканців району.
За 9-ма порушили кримінальні справи.
2-го листопада у селі Ганжі невідомі зламали замок на вхідних дверях будинку та викрали 400 гривень.
4-го листопада у Старих Санжарах
відчинили двері дачного будинку, що належить 60-річній жительці Полтави, та викрали
садовий інвентар та мікрохвильову піч. Усього на 2500 гривень.
5-го листопада у Лелюхівці вкрали 200 метрів
фідеру з базової станції «Vodafone».

Володимир ПАРШЕВЛЮК

«Маяк» одягає чемпіонські медалі
Турнірна таблиця
№
1
2
3

Вища ліга
«Маяк» (Малий Кобелячок)
«Зоря» (Руденківка)
«Чиста Криниця»
(Драбинівка)
4 «Гетьман» (Галущина Гребля)
5 «Колос» (Стовбина Долина)
6 «Сокіл» (Соколова Балка)
7 «Кернел» (Пологи)
8 «Оріль» (Нехвороща)
9 «Темп» (Суха Маячка)
10 «Старт» (Писарівка)
11 «Маяк-2» (Малий Кобелячок)

Маяк — чемпiон району

12

И В
20 18
20 17
20 14

Н
2
2
0

П
0
1
6

Мячи
115-25
93-18
80-39

О
56
53
42

20 10
19 8
20 8
18 8
18 5
19 5
19 7
20 1

1
2
2
0
0
1
0
0

9
9
9
11
13
16
13
19

58-72
57-37
51-48
45-57
36-54
30-89
46-63
18-133

31
26
29
24
15
16
21
3

Команда з Малого Кобелячка завершила футбольний сезон без
жодної поразки і додала до виграного влітку кубка району ще й
чемпіонство за підсумками сезону.
У матчі останнього туру «Маяк» провів напівтовариську гру з одноклубниками з «Маяка-2». Обидві команди берегли ноги та грали
для задоволення уболівальників. Відкрив рахунок у матчі «Маяк-2»,
проте підсумкова перемога дісталася все ж таки чемпіонам: 7:3.
Після завершення гри представники районної федерації футболу вручили команді кубок, медалі та грамоти за перше місце
у чемпіонаті сезону 2017-го року. Нагородив команду грамотою і
сільський голова Геннадій Скубій, який у вітальному слові пообіцяв
усіляко допомагати подальшому розвитку футболу в селі. Зокрема
керівник громади ставить на меті облаштувати у Малому Кобелячку
майданчик зі штучним покриттям за програмою обласної ради. Та
це буде не раніше наступного року.
У іншому матчі туру драбинівська «Чиста криниця» на виїзді перемогла «Колос» з рахунком 3:0 і в підсумку закріпилася на третій
сходинці турнірної таблиці. «Колос», який показував непоганий
футбол на початку сезону, кінцівку
відверто провалив і залишився поза
трійкою призерів.
Руденківська
«Зоря»,
яка
одержала технічну перемогу над
«Оріллю» (3:0), у цьому сезоні стала другою. Навряд чи багаторазові
чемпіони
будуть
задоволені
срібними медалями за підсумками
сезону. Наступного року вони звичайно ж будуть намагатися повернутись на вершину.
Перемогою завершив сезон
«Гетьман» із Галущиної Греблі, який
удома
переміг
непоступливий
«Сокіл»: 3:1. А найбільш принциповий матч туру пройшов у Писарівці,
де місцевий «Старт» обіграв сусідній
«Кернел»: 5:2.
Слідом за «великим» футболом
у Новосанжарському районі стартує
міні-футбольний чемпіонат. Розпочнеться він 11-го листопада. Участь
у ньому візьмуть близько тридцяти
команд.
Володимир ПАРШЕВЛЮК
www.exo.in.ua
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Твій голос нічого не вартий, якщо він байдужий…
Закінчились передвиборчі перегони в перших у районі ОТГ і
цій абревіатурі вже навіть дали своє тлумачення. Мабуть
можна підвести підсумки, зробити аналіз пройденого шляху і
подякувати всім учасникам цього процесу. Особливо нашому
виборцю. Хоча, відверто кажучи, особливого бажання не виникає.
І навіть не через те, що не обрали, а через те, як обирали.
Сьогодні, коли територіальні виборчі комісії закінчують
підбивати підсумки і приймати остаточні рішення, вже визначились переможці: керівники ОТГ і депутати в округах. Але по-іншому
підсумки підводять ті, хто організовував вибори. Мені, приміром,
хочеться відзначити Новосанжарську громаду. По-перше, подякувати тим, хто не прийшов на вибори, а це майже п’ять тисяч
виборців. Вважаю, що завдяки своїй байдужості вони залишили
все в тому форматі, який і був. Виникає питання: для чого тоді проводили вибори і витрачали кошти? Подякувати за те, що звільнили
одного кандидата від посади районного рівня і залишили іншого
в тій же. Мене ж звільнили від виконання власної програми розвитку селища і Зачепилівки, переклавши це на знов обрану голову, якій
не тільки виконувати свої обіцянки, але і обіцянки своїх опонентів,
щоб повернути довіру до себе зокрема і до місцевої влади загалом.
Я навіть у ході виборів говорив, коли почали так активно будувати
дороги, що мені не потрібно й обиратись, якщо так реагують на виступи нашої громадської організації «Голос Новосанжарщини».
Звичайно, треба подякувати тій тисячі виборців, які проголосували
за Інну Кобу і обрали її, тим самим узявши на себе її відповідальність
за нинішні тарифи і дороги, за відсутність робочих місць, розбазарювання бюджету і відсутність інвестицій, за тротуари і освітлення,
безпеку громадян і взагалі за те, чим жили останні роки в селищі.
Сподіваюсь, ви будете задоволені своїм вибором і підтримуватимете
селищного голову, не давши їй працювати гірше.
Як заведено у європейській спільноті, сьогодні хочу привітати
Інну Олександрівну з повторним обранням на посаду мера. Це вибір
наших громадян і я його поважаю, які б у нас перегони не були,
скільки б негативу вони не вихлюпнули. Адже конкуренція стимулювала до акумуляції коштів, мобілізації ресурсів і людей, усунення
недоліків, а головне — до витримки в конкурентній боротьбі.
Найбільше я дякую своїм виборцям, які в цих непростих умовах
опозиційності зберегли свою мудрість і виваженість, залишились
вірні принципам і справедливості, вірі і надії на краще майбутнє, і
не зламались. Ви довели, що ви набагато розумніші, і не справдили прогнози моїх опонентів, які віщували мені результат у півтора
відсотка. Як і попередні вибори, маю незмінний результат: 16 %. Хто,
як не ви, найбільше відчували на собі адміністративний тиск з двох
сторін, погрози і залякування наших кандидатів в депутати. Я тепер
знаю феномен голосування в Зачепилівці і розумію: жодні вибори
не варті життя, здоров’я чи втрат матеріального благополуччя. Результат опонентів, здобутий такою ціною, не вартий майбутнього
села і селища. Це не майбутнє України, до якого вони нібито прагнуть.
Нас звинувачували у всіх гріхах, тільки не бачили своїх. Ми, за словами опонентів, так підкупляли громаду, що вона взяла й обрала представника «Батьківщини», а не мене чи наших депутатів. Представники «Опори» серед стількох кандидатів бачили й критикували тільки
одного, зробивши його впізнаваним у всіх ЗМІ, навіть нічого не доводячи конкретними фактами. Адміністративний і фінансовий ресурси
відіграли головну роль, вони зостаються незмінним інструментом
у досягненні перемоги з часів Януковича. Як в давні добрі часи,
люди голосували за начальство, навіть не задумувались, що після
цих виборів його не буде, як не буде району під назвою Новосанжарський. Але страх зробив своє діло, адже його нагнітали не просто
конкретні особи, а ціла система. І в цьому винні не люди, а державні
інституції, які наділені певними функціями на місцях і повинні б забезпечувати чесні та прозорі вибори. Але ці органи, навпаки, самі
підігрівали цей процес і брали в ньому участь під гаслом: «Або ти з
нами, або проти нас». Мені перемога такими методами не потрібна.
Сьогодні жителі вже об’єднаної громади шукають пояснення
таких результатів виборів, аналізуючи перегони всіх кандидатів,
і в першу чергу — мої. Не варто… Ви оглядайтесь більше на себе.
www.exo.in.ua

Усі недоліки моєї кандидатури чи виборчих перегонів — це ваше виправдання своєї неспроможності. З самого початку установка робилася на пошук негативу в мене як у реального конкурента і лідера
перегонів. Ви обирали красиві картинки та обличчя в трояндах, наче
не господарник нам потрібен, а артист для кінофільму. Ви порпалися в минулому свого опонента, а не шукали конструктив, який міг
би вирішувати проблеми в майбутньому. Я все, що від мене залежало, зробив, на відміну від більшості, котра тепер буде споглядати це «кіно» на вулицях селища або на моніторах своїх комп’ютерів.
Шкода часу і тих людей, які ще надіялися на зміни, а тепер можуть
далі пакувати валізи і їхати за кордон. Бо нічого в найближчі роки
не зміниться. Подякуйте за це тому поколінню, яке колись усе зробило для розвитку країни, але сьогодні воно живе виключно минулим.
Тепер у мене відчуття полегшення, адже завершилися не просто
важкі передвиборчі перегони, а відпали клопоти, які я сподівався
присвятити розвитку громади. Хоча обіцяю й надалі брати участь
у розбудові селища, аби не втратити його остаточно. І розумію, що
із двох бід вибирають меншу. Тобто, після цієї кампанії і відвертого
цинізму чиновників я впевнений, що краще мати на посаді голови селища Інну Кобу, ніж Геннадія Супруна. Адже краще бути з неякісними
водогонами і дорогами, ніж взагалі без них. Хоча мої друзі хотіли б
побачити якраз Супруна в ролі господарника, а не кабінетного вояжиста. Але ці експерименти нам обійшлися б ще дорожче.
Я хочу подякувати прихильникам «Батьківщини», які постаралися, щоб усе залишилось у селищі незмінним. Хоча коли говорити
відверто, то виникає здивування, чому новосанжарці віддали стільки
голосів кандидату, який для селища нічого не робив і не зробить,
навіть не всі селищні заходи відвідував. Який за час керування районною радою не бачив, на яких вулицях ми живемо, де прориваються
вода і каналізація, які пляжі й річка, в якому стані будинок відпочинку
«Ворскла» тощо. І лише перед виборами озвучив свої обіцянки, які
міг успішно реалізувати раніше, маючи в руках таку владну булаву. А Ви не думали, Геннадію Івановичу, що ми, жителі Нових Санжар, самі зможемо тут навести лад і без Вас? Скажу прямо: це Ви
зі своєю політичною силою допустили подрібнення району. Надумані
звинувачення на мою адресу — це тільки прояв Вашої слабкості та
неспроможності як керівника такого рівня. Мені прикро, що Ваша
політична сила не знайшла можливості об’єктивно оцінити ситуацію і
об’єднати всю Новосанжарщину для себе і майбутніх поколінь, для її
міцності і процвітання. Вам треба дякувати багатьом жінкам, які зробили цей результат. Зокрема новосанжарці Галині Курило, яка навіть
на виборчій дільниці все робила для перемоги свого симпатика,
а в Зачепилівці — директорці місцевої школи Марії Краснюк, яка кожні
вибори «витягує» свою громаду до урн. А найбільше слід подякувати
Юлії Володимирівні Тимошенко, бо голосували більше за її політичну
силу, ніж за Вас особисто. Майте мужність це визнати. Якщо брати
сьогоднішній Ваш результат у Нових Санжарах, то він гірший, ніж
минулий у Галини Курило, яка тоді відстала всього на 50 голосів від
переможця. Пишатися цим чи ні — Ваша особиста справа.
Насамкінець хочу звернутися до тих, хто переймається моєю
долею в майбутньому. Можу запевнити, що я спокійно сприйняв
результат виборів. Бо не стою на роздоріжжі, а знаю, чим займатимусь завтра і що робитиму для громади. А головне — з ким робитиму, бо за час передвиборчих перегонів знайшов ще більше
своїх однодумців. Тому час подякувати і керівникам підприємств
та організацій, працівникам різних сфер, друзям, які вірили в мене
і нашу перемогу, допомогли вистояти в цьому протистоянні й
усе одно вийти переможцями над безглуздістю, яку часто могли спостерігати. Я вдячний за підтримку нашим кандидатам у депутати, членам комісій і спостерігачам, агітаторам і всім, хто
підтримував і підтримує мене зараз. Сподіваюсь, майбутнє доведе,
що люди не помиляються. Нас набагато більше, ніж зареєстровано
на дільницях, і це наші опоненти знають. Тому нехай вони не розслабляються: громадська організація забезпечить контроль і
реалізацію прав громадян на території ОТГ і за її межами. Наше гасло залишається незмінним: «Твій голос вартий, щоб його почули!».
З повагою, Борис ФЕДОРЕНКО
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Могилівський листопад: школу ремонтують,
діти вчаться, батьки мітингують І ТАКЕ БУВАЄ
№28 (670)
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Якби частину градусів пристрастей, які
буквально кипіли 8 листопада у Могилеві,
можна було передати у місцеву школу,
то температура повітря у класах
миттєво стала б нормальною.
Про те, що у Могилівській школі два роки
триває ремонт, а до його якості у багатьох
місцевих жителів виникають запитання,
редакцію інформували вже давно. Але все
не вистачало часу поїхати у Могилівську
громаду і спробувати розібратися у цій тематиці. Аж ось 7 листопада з різних джерел
почала надходити інформація, що наступного дня у Могилеві відбудеться зібрання
жителів села, на якому вони вимагатимуть
від голови громади Валерія Дружка звіту
про те, чому ремонт школи затягся до листопада. Вони вважають, що 230 школярів
навчаються у неналежних умовах.
Зібрання відбулося. Ще до восьмої години ранку на майданчику поряд із адмінбудівлею Могилівської громади почали
збиратися люди. Були тут переважно батьки дітей, які вчаться у місцевій школі, та
кілька депутатів громади. Усього зібралося
близько п’яти десятків громадян.
Вони одразу озвучили суть своїх претензій. Зі слів присутніх, ремонт місцевої школи
невиправдано розтягся у часі. У результаті
навіть з настанням досить прохолодної погоди над частиною навчального закладу немає
даху. Вода затікає прямо всередину будівлі
і цим фактично зводить нанівець проведені
раніше роботи. До цієї проблеми долучилася
й інша. На початок листопада у навчальному
закладі не працює система опалення. Температура повітря у класах не перевищує десяти
градусів за Цельсієм, тому діти навчаються
не роздягаючись. Школярі хворіють, а головне, на чому наголошували люди, — не отримують належних знань. Адже уроки в школі
тривають по 20-30 хвилин. І це продовжується з минулого навчального року. Саме з цим
батьки дітей пов’язують той факт, що за результатами ЗНО Могилівська школа посіла
«почесне» друге місце з кінця серед трьохсот навчальних закладів Дніпропетровщини.
Одна із присутніх жінок емоційно заявила:
— Та які ж знання у моєї дитини можуть
бути, якщо вона сидить у класі в теплій
куртці й шапці і труситися від холоду! Я її
з понеділка взагалі у школу не пускаю. Тут
вже не до навчання, думаєш, аби запалення
легень дитина не дістала.
Розповідаючи про все це, жителі Могилева стверджували, що протягом багатьох місяців, доки триває ремонт у школі,
вони не можуть почути адекватної відповіді
на свої запитання ні від дирекції закладу, ні
від голови громади Валерія Дружка.
Постоявши з півгодини на майданчику,
люди вирушили до будівлі, у якій працює
адмінперсонал громади. Зайшовши у приміщення, мітингувальники одразу констатували:
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У класі — 11 градусів тепла.
Доводиться вчитися в куртках
— А тут тепло. Про себе не забули!
От нехай наші діти сюди вчитися і приходять.
Почали телефонувати Валерію Дружку.
Той повідомив, що знаходиться у школі,
контролює процес запуску котельні. На вимогу людей голова громади приїхав до них.
Почалася розмова. Моментами вона була
дуже «гарячою», а почавшись в адмінбудівлі громади, продовжилася у школі.
Спочатку Валерій Дружко посянював,
що він не має відношення до деяких моментів шкільного життя, приміром, до збору
коштів батьківським комітетом. Але депутат Ольга Браславець, батьки дітей Наталія
Шерстюк та Марина Котовська резонно зауважили, що керівник громади відповідає
за все, що на її території діється. Одна із
жінок зауважила:
— Ми вас обрали, з вас і питатимемо.
А ви питайте із своїх підлеглих.
Пртрібно відзначити, що однією лише темою ремонту даху розмова не обмежилася.
Згадали і про незадовільне харчування дітей. Пролунала фраза:
— Дітей годують холодною кашеюарнауткою із нечищеним яйцем.
Згадували й про те, що одна із учительок
дозволяє собі вживати алкогольні напої прямо в школі. На це Валерій Дружко відповів:
— Люди добрі, я не можу покарати педагога, керуючись лише вашими заявами.
Потрібні докази. Роботу проведемо.
Водночас голова громади закликав земляків одразу його повідомляти при виявлені якихось негараздів у школі і пообіцяв,
що особисто контролюватиме, щоб діти
батьків, які взяли участь у сьогоднішньому
мітингу, не зазнали утисків з боку дирекції
школи та педагогів.
Під час візиту до школи стало зрозуміло, що
батьки говорили правду щодо холоду у класах.
У найтеплішому із них температура повітря
становила +11°. Діти сидять за партами одгнуті у куртки, шапки і навіть рукавички. У деяких
приміщеннях стіни вологі, шпалери від них
відклеїлися. У всій будівлі стоїть специфічний

затхлий запах вологи. Хоча директор школи
Леся Моня запевнила, що грибка в навчальному закладі не виявили. Між тим самі вчителі
не на камеру підтвердили, що уроки тривають
по 20 хвилин. А за таких умов діти не отримують належного рівня знань. Самі школярі теж
розповіли, що їм холодно, а скорочені уроки
почали проводити ще з весни цього року. Тоді
вчилися по 30 хвилин.
У процесі екскурсії по школі, яка таки
засвідчила наявність ряду недоліків,
Валерій Дружко спробував пояснити,
чому ж виникла така напружена ситуація.
Голова громади розповів, що котельню,
яка обігріває школу, на баланс громади
передали наприкінці серпня. Присутні депутати це підтвердили. І за ці два з
половиною місяці довелося міняти практично все обладнання, яким раніше користувалося комунальне підприємство
«Факел». Дружко підкреслив:
— Я кожного дня у школі. Ми поміняли
все у котельні. Але як на зло почалися поломки вже нового обладнання. За деякими
деталями, щоб не чекати кур’єрської служби, їздими службовим автомобілем навіть
у Харків. Зрештою вже, здається, все зробили. Сьогодні, 8 листопада, гріємо школу.
Ми попрохала директора школи Лесю
Моню та батьків через день-два зателефонувати в редакцію і повідомити, чи стало
в школі тепліше.
Щодо ремонту даху, то Валерій Дружко
пообіцяв, що його закінчать у грудні цього року. Він розповів, що загальна вартість робіт, згідно з проектом, становить
12 мільйонів гривень. Ремонт проводить
дніпровська фірма «Теплотехніка». Вона
виграла тендер із пропозицією 9 мільйонів. Можливо, це той випадок, коли із дешевої рибки виходить погана юшка? Хоча
дехто з присутніх заявляв, що той ремонт
коштує три мільйони, а решту вкрали. Але
це вже справа поліції.
Ігор ФІЛОНЕНКО
www.exo.in.ua
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Тепло, діти і гроші
2 листопада була скликана позачергова 19 сесія районної ради УІІ
скликання, на якій було присутніх 23 депутати.
На сесії обговорювали два питання, які у терміновому порядку треба
було затвердити. Мова йшла про встановлення нового тарифу на теплову енергію для КП «Факел» та функціонування бюджетних освітніх
закладів на території Новопідкрязької та Цибульківської сільських рад.
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Факел» постачає теплову енергію установам та організаціям, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів (школи, дитсадки, медичні установи тощо). Що стосується освітніх установ вищезгаданих сільрад,
то питання їх фінансової подальшої спроможності на сьогодні постало проблемою. Для того, щоб функціонували дві школи на території Цибульківської сільради та ясла-сад у Новопідкряжі, потрібні
чималі кошти, понад три мільйони гривень. А їх якраз і немає. Це
лягає на плечі бюджету району. Там таких коштів теж немає. Питання складні, тому сесія була емоційною, дискусійною, важкою. Напередодні сесії відбулися розширені засідання постійних комісій,
які теж були не менш бурхливі та емоційні.
Щодо встановлення тарифу на тепло, то тут виникло спірне питання. Думки розділилися. Присутнім треба було дійти до єдиного
правильного, обґрунтованого рішення, яке б задовольнило усі сторони. Дискусія тривала довго. Керівництво «Факела» наполягало
на підвищенні тарифу, оскільки виникла необхідність у перегляді
цінової політики на тепло, бо «Факел», за словами його начальника
Юрія Баршака, працює собі у збиток. За рік подорожчав газ, збільшилися зарплати, змінились обсяги споживання, штатний розпис
тощо. З таким твердженням не згоджувалися голова Царичанської ОТГ Геннадій Сумський та керівник Ляшківської громади Юлія
Омелян. Вони вважали запропоновані тарифи необґрунтованими і
здирницькими. Валентина Семенча, голова постійної комісії з питань бюджету, власності та інвестицій, звернувшись до представників «Факела», додала:
— Вам все одно прийдеться знижувати ціни. Нравиться вам це
чи не нравиться.
Геннадій Сумський наголосив:
— Який смисл перераховувати тариф? Якщо буде такий тариф,
то на весну ми не зможемо платити і цього підприємства не буде.
Юрій Баршак заперечував:
— Ми місяць топимо за старими тарифами собі в убиток, поки
сесія рішення знайде. Ми сократились так, що дальше нікуди. Голі
ставки, немає ніяких надбавок. Залізаємо в борги.
На це голова райради Світлана Горбачова сказала:
— Питання дуже складне, але все одно правильне рішення треба знайти. Ми тільки «сотрясаємо воздух». Ми вже тричі збиралися, але так і не дійшли до єдиної думки. Ситуацію треба розуміти
та прийти до спільного рішення. Пропоную затвердити тариф, але
аналізувати і контролювати щомісячно. А в грудні повернутися
до цього тарифу. Поки що він буде діяти до кінця грудня.

Рішення
приймали одностайно
www.exo.in.ua

Нарешті після бурхливого обговорення депутати вирішили встановити тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для КП «Факел» до 31 грудня цього року у розмірі
2610,37 гривень з урахуванням ПДВ за 1 Ге калорій. За один квадратний метр опалювальної площі платити 12,68 гривень з урахуванням ПДВ. А також встановити тариф на теплову енергію, вироблену
на установах з використанням альтернативних джерел енергії для
потреб установ та організацій, що фінансується з державного чи місцевого бюджетів на рівні 90 відсотків тарифу. Крім того, встановити,
що до складу тарифу на теплову енергію включено витрати на капітальні вкладення (інвестиційна складова) в розмірі 117 тисяч гривень з метою їх використання на інженерно-технічну модернізацію
виробництва, покращення якості послуг. У разі зміни тарифу протягом строку дії може проводитися його перерахування шляхом коригування лише даних складових частин його структури. Рішення набирає чинності через 15 днів після повідомлення про це споживачів.
Депутати доручили постійній комісії з питань промисловості, будівництва, енергетики, транспорту і зв’язку щомісячно здійснювати аналіз
фінансово-господарської діяльності КП «Факел».
Друге питання черги денної обговорювалося не менш гаряче,
ніж попереднє. Вирішували долю двох шкіл і дитсадка. Де взяти
фінанси на роботу цих закладів? Якщо для Новпідкрязького ясласадка «Казка» потрібно один мільйон гривень, то для Цибульківської неповної школи і Молодіжнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів — 2 мільйони 100 гривень. Крім того, у Молодіжному майже завершилася
реконструкція приміщення, яка буде дитсадком. У дитсадку «Казка» близько 20 дітей, у Цибульківській школі — 59, Молодіжному —
81. До Молодіжнянського дитсадка набирається 15 малят. Депутат
Валентина Семенча зауважила:
— У грудні ми будемо формувати бюджет на наступний рік. Ми
повинні закласти у бюджет кошти на утримання закладів. Якщо ми
не знайдемо джерела фінансування, то хто їх буде утримувати?
Голова Новопідкрязької сільської ради Іван Явтушенко озвучив
можливу фінансову допомогу з боку крупних орендарів Підпарубочого і Нушеля. Щодо Цибульківки, то варіантів не знайшлося. Світлана Горбачова зазначила:
— Усе дуже не просто. Але приймати рішення мусимо. І звернувшись до голів та представників даних сільських рад, промовила: — Ніхто, крім вас, не вирішить, як жити далі. Вам треба визначитися зі своїми людьми, куди вам рухатися. Об’єднуєтеся ви чи
не об’єднуєтеся?Що ви далі будете робити? Хоча ви повинні вже давно знайти рішення, ви чомусь зволікаєте. Робіть конкретні кроки.
Крім того, Світлана Андріївна повідомила новину, від якої усі
присутні мали непідробне здивування і шок. Готуючись до позачергової сесії, працівники районної ради і голови постійних комісій
натрапили на документ сесії обласної ради за 11 жовтня. Рішення називалося «Про внесення змін до рішення обласної ради від
27 травня 2015 року № 641–31/УІ «Про перспективний план формування територій громад Дніпропетровської області» (зі змінами). У додатку до рішення був перелік територіальних громад, які
об’єдналися, де рекомендовано у графі «громади, які запропоновані включити до спроможної громади» приєднати Новопідкряж і
Цибульківку до Могилівської ОТГ. Здивовані новиною були навіть
могиляни. Світлана Горбачова відмітила:
— Є сенс обговорювати виживання шкіл чи їх закриття, коли
у цих сільських радах не відбулася децентралізація?
Депутати прийняли рішення, яке на цей час виявилося найбільш
прийнятним: головам Цибульківської та Новопідкрязької сільських рад
до 15 листопада ініціювати розгляд питання про добровільне приєднання до існуючих ОТГ на території Царичанського району відповідно
до перспективного плану формування територій громад області. Відділу освіти РДА спільно з новопідкрязьким сільським головою та керівником ДНЗ «Казка» терміново вжити заходів щодо залучення альтернативних джерел опалення для забезпечення належних умов функціонування
закладу; попередити працівників установи про можливу зміну істотних
умов праці та наступне вивільнення у разі переведення на сезонний режим роботи; рекомендувати директорам шкіл Цибульківської громади
вжити заходів щодо оптимізації витрат на утримання закладів освіти.
Таким чином, Новопідкряжу і Цибульківці залишається два тижня, щоб знайти відповідне рішення.
Олена МАРЕНИЧ
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Підсумки футбольного сезону Дніпропетровської області
СПОРТ — СИЛА
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Завершився чемпіонат Дніпропетровської області з
№28 (670)
14 липня 2016
футболу (ІІ ліга), у якому брала участь футбольна
команда «Маїсадур»
За підсумками чемпіонату, наша команда посіла четверте місце та вийшла з групи у 1/8 фіналу чемпіонату
області. Порівняно з попереднім сезоном, «Маїсадур»
зробив великий крок уперед та гідно заявив про себе
в області як команда, яка претендує на високі місця
в турнірі. Про це свідчить статистика нашої команди:
5 перемог, 4 нічії, 31 забитий гол у ворота суперників та
19 набраних очок у турнірі. Найкращим бомбардиром команди визнано Вадима Кисличного, який вразив ворота
суперників 13-ма влучними пострілами. Приємно зазначити, що серед усіх команд турніру саме царичанський
«Маїсадур» у своєму складі не мав жодного легіонера і
грав виключно вихованцями Царичанського району.
Велику вдячність висловлюють усі гравці команди
Ю. М. Кисличному, В. І. Семенову, усьому колективу ТОВ «
Маїсадур Семанс Україна», які опікуються футбольною командою, надають фінансову підтримку та забезпечують
організацію, підготовку і участь команди в турнірі.

Новини Царичанської ОТГ
ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ
Наприкінці жовтня у Дніпрі відбувся
«Ярмарок добросусідства». Це був форум
у рамках Стратегії децентралізації.
Сюди з’їхались делегації з 5 областей
України. На форум були запрошені
голови усіх новостворених громад
у Дніпропетровській області.
Згідно Стратегії децентралізації громади втілюють багато проектів. На «Ярмарку»
вони презентували свої здобутки. Проекти
оцінювали у 5 номінаціях «Освіта», «Охорона здоров’я», «Соціальний захист населення», «Електронне урядування», «Надання адміністративних послуг». Громади
подали понад півсотні проектів розвитку.
Найбільше проектів було у сфері освіти.
Журі відзначило найкращих.
Серед переможців у регіональній
стратегії «Освіта» стала і Царичанська ОТГ,
яка отримала 2-е місце за проект щодо
опорної школи і стем-освіти.
У розділі «Соціальний захист населення»
другу сходинку зайняла Могилівська ОТГ
за проект «Могилівський територіальний
центр соціального обслуговування».
І нарешті, у розділі «Охорона здоров’я»
за проект «Фельдшерсько-акушерський
пункт» 1 місце отримала Ляшківська
громада. Її голова Юлія Омелян так
прокоментувала подію:
— На конкурс ми виставляли три
проекти: з охорони здоров’я, надання
адмінпослуг та освіти. Переміг проект
переобладнання ФАПу на амбулаторію.
Це для нас важлива перемога. Наші
мешканці зможуть якісно лікуватися
за місцем проживання.
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Дипломи та кубки переможців головам громад вручили перший заступник
голови Дніпропетровської ОДА Олег
Кужман та директор Дніпровського
Центру розвитку місцевого самоврядування Олена Тертишна. Загалом
у форумі взяли участь 34 об’єднані громади Дніпропетровщини. Представники 15-ти громад-переможців поїдуть
на навчання до Польщі.

Програму зі STEM-освіти втілять
у життя громади
31 жовтня у Царичанській опорній
школі відбулася 5-а, підсумкова, зустріч,
присвячена STEM-освіті. Учасниками
зустрічі були представники керівництва
Царичанської ОТГ, відділу освіти, педагоги, батьки, учні. Засідання відбулося
у цікавій формі, де учасники ділилися
на групи та виконували завдання і вправи. Кураторами заходу були тренер
Олександр Шамрай та модератор Ольга Блоха. У ході зустрічі присутні жваво
обговорювали проект програми впровадження STEM-освіти Царичанської
селищної ради на 2018–2025 роки. Було
визначено основні завдання програми,
заходи впровадження та очікувані результати. Програму зі STEM-освіти мають затвердити депутати на найближчій сесії
Царичанської ОТГ. Також у ході заходу
голова ОТГ Геннадій Сумський вручив кубок переможця директору опорної школи Таїсії Рашевській за зайняте ІІ місце
у проекті зі STEM-освіти, привезений із
форуму «Ярмарок добросусідства».

«Берізка» буде як нова копійка
У
Царичанській
громаді
тривають будівельні роботи в рамках
енергозберігаючих заходів в ДНЗ № 4
«Берізка». Згідно проекту, там проводиться капітальний ремонт, утеплюють фасад,
міняють вікна і двері.
Ще один дошкільний заклад у недалекому майбутньому з’явиться у селі Лисківка.
Ще у 2016 році з ініціативи Геннадія Сумського було розроблено проект «Реконструкція
будівлі під дитячий навчальний заклад».
У цьому році роботи вже розпочаті. Дитячий садок у Лисківці планується відкрити
у 2018 році. Він буде розрахований
на 30 місць. Його відвідуватиме малеча
Лисківки, Калинівки та Драгівки.

І Прядівка розвивається
Згідно
Програми
соціальноекономічного розвитку Царичанської ОТГ,
у жовтні цього року у Прядівці розпочаті роботи згідно проекту «Реконструкція мережі
вуличного освітлення центральної частини
села Прядівка». Після завершення робіт
освітленням буде охоплено центральну частину села, парк.
Що
стосується
місцевої
школи,
то за інформацією народного депутата Олега Кришина, який буде допомагати втілювати проект реконструкції
приміщення колишньої амбулаторії у школу
на 200 учнів, повноцінна школа у Прядівці
дуже потрібна. Керівництво Царичанської
громади розробляє проект власними силами. Олег Кришин зауважив:
— Розраховуємо, що у 1-му кварталі наступного року проектно-кошторисна документація
буде готова. Але завдання реконструкції складне. За рік його не виконати. Фінансування
будівельних робіт буде здійснюватися з двох
бюджетів — місцевого і державного.
Олена МАРЕНИЧ
www.exo.in.ua
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Увага!
Телефон
З правилами подачі оголошень ознайомлений і згоден.
Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства

Підпис:

ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄМО ЗА АДРЕСАМИ: м.Кобеляки — кіоски ТОРГПРЕСИ: навпроти РВ УМВС,
біля райполіклініки, в приміщенні автостанції; смт. Нові Санжари — вул. Жовтнева 34/1, вул. Леніна, 37, відділ преси в магазині «Побутова
техніка». А також надсилайте на адресу: Кобеляки, а/с 33, телефон рекламного відділу: 3-33-73

Правила подачі оголошень

Безкоштовні оголошення друкуються:
 тільки на фірмових купонах, вирізаних із
газети або куплених у редакції;
 з зазначенням одного типу товару (не
більше двох найменувань, з конкретними його
характеристиками)
Редакція залишає за собою право розумного
скорочення тексту без втрати його змісту
Усі
оголошення
фірм,
підприємств,
організацій, а також фізичних осіб, що
займаються
комерційною
діяльністю,
операціями з нерухомістю, посередників,
підприємців у сфері послуг та оголошення про
діяльність, на яку потрібна ліцензія, належать
до категорії оголошень комерційного змісту і
повинні бути оплачені
Не друкуються оголошення, які не
відповідають редакційним вимогам та правилам
публікації або порушують чинне законодавство
України; неправильно оформлені; нерозбірливо
написані;
що
пропагують
проституцію,
насильство; є дискримінаційними, неетичними;
сумнівного характеру (на розсуд редакції)
Відповідальність за достовірність інформації
та відповідність законодавству несе особа, що
її подала. Претензії щодо оголошень та реклами
приймаються протягом 10 днів із дня публікації

Останній термін прийому
безкоштовних оголошень у наступний
номер  ВІВТОРОК до 12:00

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Газета
не
є
гарантом
достовірності
надрукованої інформації, оскільки не має ні змоги,
ні повноважень перевіряти правдивість поданої
інформації. Отож, увага! Деякі подавачі оголошень
можуть проявити недобросовісність щодо вас.
Якщо ви вирішили скористатись надрукованою
інформацією — проведіть детальну перевірку
фактів перед тим, як укладати будьякі угоди.

Календар свят і подій
9 листопада Схід: 20:13
Схід: 06:42
Захід: 11:08
Захід: 16:08
Місяць у Раці
Тривалість дня: 09:26
День Місяця: 21
Третя чверть
Схід: 06:43 10 листопада Схід: 21:21
Захід: 12:00
Захід: 16:07
Місяць у Леві
Тривалість дня: 09:24
День Місяця: 22
Третя чверть
Схід: 06:45 11 листопада Схід: 22:31
Захід: 12:43
Захід: 16:05
Місяць у Леві
Тривалість дня: 09:20
День Місяця: 23
Четверта чверть
Схід: 06:47 12 листопада Схід: 23:43
Захід: 13:19
Захід: 16:04
Місяць у Діві
Тривалість дня: 09:17
День Місяця: 24
Четверта чверть
Схід: 06:48 13 листопада Схід: 00:00
Захід: 13:49
Захід: 16:03
Місяць у Діві
Тривалість дня: 09:15
День Місяця: 25
Четверта чверть
Схід: 06:50 14 листопада Схід: 00:53
Захід: 14:15
Захід: 16:01
Місяць у Терезах
Тривалість дня: 09:11
День Місяця: 26
Четверта чверть
Схід: 06:51 15 листопада Схід: 02:02
Захід: 14:40
Захід: 16:00
Місяць у Терезах
Тривалість дня: 09:09
День Місяця: 27
Четверта чверть
Схід: 06:53 16 листопада Схід: 03:10
Захід: 15:04
Захід: 15:59
Місяць у Скорпіоні
Тривалість дня: 09:06
День Місяця: 28
Четверта чверть

9 листопада, четвер
— Всесвітній день Юзабіліті
— Всесвітній день якості
— Всеукраїнський день
працівників культури та аматорів
народного мистецтва
— День Книги рекордів Гіннеса
— День української
писемності та мови
— Міжнародний день боротьби
проти фашизму, расизму та
антисемітизму
10 листопада, п’ятниця
— Всесвітній день молоді
— Всесвітній день науки
— Міжнародний день бухгалтерії
12 листопада, неділя
— Всесвітній день
боротьби з пневмонією
— День фахівця з безпеки
13 листопада, понеділок
— Міжнародний день сліпих
14 листопада, вівторок
— День боротьби проти діабету
— Міжнародний день логопеда
15 листопада, середа
— Всесвітній день географічних
інформаційних систем

Редакція залишає за собою право виправляти, редагувати тексти, скорочувати, а також вирішувати, де розмістити ту чи іншу інформацію.
Газета не є гарантом достовірності надрукованої інформації, оскільки не має повноважень перевіряти правдивість поданої інформації. Рукописи не повертаються
Відповідальність за достовірність інформації та відповідність законодавству несе лише особа, що її надала. Листування з читачами не ведеться
Редакція не завжди поділяє точку зору авторів публікацій. Матеріали із позначками «Р» і «Політикум» друкуються на правах реклами.
Газета є членом
Української
асоціації видавців
періодичної
преси

Телефони відповідальних за зв’язки з громадськістю
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Тижневик «ЕХО»

А ви вже знаєте, що...
Тижневик «ЕХО»

сторінка головних українських новин

Де в Україні найвищий
рівень безробіття

Нацполіція виплатила
55 мільйонів за прогули

У ІІ кварталі 2017-го в Україні було зареєстровано 393,7 тисячі безробітних осіб.
Як повідомляє Держстатистики, у порівнянні з І кварталом цього року в Україні
поменшало безробітних на 28,7 тисячі осіб.
Так, у ІІ кварталі найбільша кількість
безробітних зареєстрована у Дніпропетровській (29,8 тисячі), Вінницькій
(24,5 тисячі) та Харківській областях
(24,2 тисячі).
Водночас найменше безробітних
осіб в Україні зафіксовано у Закарпатській (6,1 тисячі), Луганській та Чернівецькій областях (7,6 та 8,2 тисячі осіб
відповідно).
У порівнянні із ІІ кварталом 2016 року,
кількість безробітних в Україні зменшилася на 17,4%.
Кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні становила 303 тисячі осіб, що на 8,9 тисячі менше, порівняно з серпнем.

Національна поліція виплатила майже 55 мільйонів гривень за вимушений
прогул поліцейським, які не пройшли
переатестацію та звільненим, але потім
відновленим на посаді через суд.
Також наголошується, що судом відновлено на посаді 2105 поліцейських,
які раніше не пройшли атестацію. Загалом переатестацію в рядах поліції не
пройшли 5 257 співробітників
До речі, Національна поліція пропонує проходити службу в управліннях поліції Луганської та Донецької областей
співробітникам з інших регіонів, які провалили переатестацію.

З 1 грудня зростуть соціальні
пенсії для інвалідів
Наступний етап підвищення пенсій
для інвалідів очікується з 1 грудня.
— Сьогодні в умовах пенсійної реформи перераховувалися тільки трудові
пенсії, — заявив віце-прем’єр-міністр
Павло Розенко. — Соціальні пенсії,
в тому числі виплати інвалідам, будуть
збільшуватися зі збільшенням прожиткового мінімуму. Наступне збільшення
прожиткового мінімуму у нас відбувається з 1 грудня цього року.
Також Розенко прокоментував виплати «дітям війни»:
— «Дітям війни» жодного разу з
2004 року не платили надбавки до пенсій
в повному обсязі, тому що виділення такої
категорії громадян було виключно популістським рішенням тодішньої влади.

Доплата за жовтень надійде
разом із підвищеною пенсією
в листопаді
Підвищені пенсії в жовтні отримали
лише 6,9 з 10,2 мільйона пенсіонерів.
Надбавку до пенсії здійснили в результаті пенсійної реформи.
Як повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, ще 3,3 мільйона пенсіонерів, для
яких пенсія зросла менше, ніж на 140 гривень, «отримають доплату за жовтень разом із підвищеним розміром у листопаді».
Зокрема, доплату до 200 гривень отримало 4 794,8 тисяч осіб, від
200 до 500 гривень — 2 069,8 тисячі осіб,
від 500 до 1000 гривень — 1 291,6 тисячі,
і ще 2 082,6 тисячі осіб отримали доплату понад 1 тисячу гривень.

Хворих на рак крові лікуватимуть за державні кошти
Цього року держава уперше зможе повністю покрити потребу в лікуванні для хворих
на хронічний мієлолейкоз. Це стало можливим завдяки ефективності проведення закупівель міжнародними організаціями.
За інформацією прес-служби міністерства охорони здоров’я, Програма розвитку
Організації об’єднаних націй закупила Іматиніб (головний препарат для лікування хронічних мієлолейкозів) по наднизькій ціні. Економія бюджетних коштів склала 11 мільйонів гривень, на які організація вже провела дозакупівлі ліків. Обсяги закупівель дозволять забезпечити необхідним препаратом майже 1100 осіб.
Як заявила Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров’я, також вдалось закупити
додаткові обсяги ліків. Тепер можна буде пролікувати більше пацієнтів, хворих на мукополісахаридоз, хворобу Гоше, легеневу гіпертензію.
Раніше державне фінансування дозволяло охопити лікуванням до 35-50% від потреби хворих на рак крові.
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На новорічні та різдвяні свята
в українців буде по три вихідні
На новорічні
та(670)
різдвяні14свята
україн№28
липня
2016
ців чекатимуть парні потрійні вихідні. Але
в цілому відпочивати будемо на день
менше, ніж на зимові свята в минулому
році. Передсвяткових робочих днів, укорочених на годину, не передбачено.
Вихідні на Новий 2018 рік в Україні
триватимуть три дні: з 30 грудня (субота) по 1 січня (понеділок) включно.
31 грудня в 2017 році припадає на неділю. 7 січня (Різдво) 2018 року теж припадає на неділю, тому понеділок, 8 січня, буде неробочим днем. Таким чином,
вихідними будуть знову три дні поспіль:
6, 7 і 8 січня.

Відкрити рахунок у банку
можна онлайн
Нацбанк України вирішив спростити
порядок відкриття, використання, залучення коштів на рахунки клієнтів банків
та здійснення безготівкових розрахунків.
Відповідні зміни було закріплено в постанові Правління НБУ від 25.10.17 року
№ 106, яка набула чинності 31 жовтня
Отже, завдяки цій постанові на сьогодні:
— скасували обов’язок щодо використання госпсуб’єктом печаток на документах (у тому числі на розрахункових
документах);
— дозволили укладати договори про
відкриття банківського рахунку та банківського вкладу в електронній формі,
зокрема шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення
договору;
— надали право клієнтам, які вже мають рахунки в банку, на відкриття наступних рахунків у цьому банку без особистої
присутності шляхом подання документів
за допомогою засобів інформаційних,
телекомунікаційних,
інформаційнотелекомунікаційних систем;
— передбачили відступлення права вимоги за договором банківського вкладу;
— запровадили норми щодо використання під час здійснення операцій
за рахунком фізособи зразка її підпису
або довіреної нею особи, зазначеного
в договорі банківського рахунку/договорі банківського вкладу/довіреності
або іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку;
— визначили порядок відкриття та
використання поточних рахунків фізичних осіб, цивільну дієздатність
яких обмежено;
— визначили порядок відкриття фізичними особами — підприємцями поточних рахунків фізичним особам для
здійснення деяких видів виплат заробітної плати й прирівняних до неї платежів;
— удосконалили режим функціонування поточних рахунків клієнтів, зокрема в частині виплат, пов’язаних
із відрядженням.
www.exo.in.ua
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Кременчужани
лідирують за скаргами
щодо забруднення
екології

Полтавщина:
факти, події, цифри
У Диканьці відновлять Бузковий гай
Голова Полтавської ОДА Валерій Головко провів нараду щодо
реконструкції урочища Бузковий гай у межах ландшафтного
парку «Диканський». На ній обговорили необхідність відновлення паркової зони.
Проект організації і осучаснення парку найближчим часом
планують розробити за участю спеціалістів-дендрологів, розрахувати кошторис розчистки та благоустрою ставка, вартість
розчистки території та посадки бузку. Повторна зустріч для розгляду напрацювань відбудеться за місяць. Планується вже цього
року виділити кошти на проект збереження та осучаснення гаю.
Замовником виступить управління культури. Проект очікується
комплексний і розрахований не
на один рік.
Бузковий гай закладений на
початку ХІХ століття в кар’єрі, з
якого брали глину для цегельного заводу Кочубея. Після його
закриття тут насадили саджанці, привезені з Європи, та облаштували алеї з альтанками. За
легендою, граф Віктор Кочубей
посадив бузковий гай для своєї
хворої дочки.

У таборах оздоровились 130 тисяч дітей
Загалом цього року на дитяче оздоровлення в області спрямували понад 100 мільйонів гривень.
Згідно з інформацією прес-служби ОДА, громади області закупили путівок на 20,5 мільйона гривень, а відшкодували їхню
вартість на 11,4 мільйона. Адміністративні територіальні одиниці області освоїли 11,4 мільйона гривень з обласного бюджету,
а це 87,4 % затвердженої субвенції. Вона становить 13 мільйонів гривень. Це означає, що з певних причин не всі територіальні
одиниці витратили кошти повністю.
У Полтавській області 84,5 тисячі дітей, які потребують особливої соціальної підтримки. З них цього року оздоровилися
майже 50 тисяч. Це на тисячу дітей більше, ніж торік. у 2017му мережа дитячих закладів відпочинку, яка влітку надавала
оздоровчі послуги, зросла на 6 закладів і становить 805 одиниць. Усього цього року в таборах такого типу оздоровилися
129 437 дітей.

Решетилівку офіційно визнали містом
7 листопада депутати Верховної Ради проголосували за віднесення селища міського
типу Решетилівка до категорії міста районного
значення. На пленарному засіданні ВР за це
проголосувала більшість .
Решетилівка була селищем міського типу
з 1938 року. Це один з найвідоміших сучасних
центрів народних промислів України, що набув розквіту в ХІХ столітті. Сьогодні кількість населення становить 9401 мешканців.
www.exo.in.ua

6 листопада у міськвиконкомі Кременчука пройшли громадські слухання
щодо проведення державної екологічної експертизи
екоситуації, яка склалась
у районі промислового
вузла міста.
Як заявив представник Інституту громадського здоров’я Валерій Станкевіч, найбільша кількість скарг в державну санітарно-екологічну службу
надходить з Кременчука. Люди скаржаться на нестерпні умови забруднення атмосферного повітря. Кременчук входить
у 18 найбільш забруднених територій України, але з точки зору
скарг — перше місце.
Згідно досліджень спеціалістів, північний промвузол знаходиться близько до мікрорайону Молодіжний. При цьому там
працюють екологічно небезпечні підприємства: Укртатнафта,
ТЕЦ, завод технічного вуглецю, пропарювальна станція. Щодобово в повітря надходить бензопірен (один з найнебезпечніших
вуглеводнів). У ґрунті санслужба виявила велику концентрацію
ванадія (небезпечний метал).
Аналіз захворюваності населення у Кременчуці показує, що
перевищення йде по бронхіальній астмі, хворобам легень, що
може свідчити про можливий зв’язок захворюваності із рівнем
забруднення повітря.
Валерій Станкевіч наполіг на обов’язковому дослідженні
основних технологічних ланок підприємств і доступу до невеликих підприємств північного промвузлу.

Корейці пропонують збудувати електростанцію
Корейська компанія, що займається будівництвом електростанцій, Heung Yong Industrial Co., Ltd хоче стати інвестором з
будівництва екологічної сонячної електростанції на Полтавщині.
Корейці звернулись у Полтавську ОДА для проведення перемовин. У їхніх планах — створити потужну 32-мегаватну станцію
в нашій області.
Компанія має досвід в енергетичному секторі у багатьох країнах світу. Наразі вони зацікавлені
Україною, планують розвивати напрямок альтернативної сонячної
енергетики.
До наступної зустрічі обидві
сторони з’ясовують всі пропозиції
та ідеї місця розміщення.

Проїзд у міжміських маршрутках подорожчав
З 1 листопада здорожчав проїзд на усі напрямки міжміських
маршруток Полтавщини.
У фірмі-перевізнику службі 058 Кg.ua підтвердили, що наразі
доїхати з Кременчука до Києва коштує 250 гривень (проти 220,
що було в жовтні). На Харків тепер кременчужанам коштуватиме
з’їздити 190 гривень (було 170). На п’ятірку здорожчав проїзд
у Полтаву, до 85 гривень.
У службі перевезень 056 на всі напрямки, окрім Києва, аналогічні розцінки. На Київ тут возять кременчужан за 230 гривень
(було 200).
Перевізники пов’язують зростання вартості на проїзд з ростом ціни на паливо, запчастини.
У той же час вартість проїзду до Києва на поїзді поки залишилася незмінною: 104-124 гривні за сидячі місця і 223 — у купе.
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на 13 - 19 листопада
ОВЕН (21.03 - 20.04). У понедiлок i четвер вiрогiднi дiловi зустрiчi, якi будуть конструктивними i багатообiцяючими. У вiвторок пiдвищена працездатнiсть дозволить вам упоратися з багатьма
справами, що накопичилися, проте все ж таки не варто жити на роботi. У п’ятницю краще вiдкласти
дiловi зустрiчi i поїздки. Бажано нiкого не посвячувати у вашi плани i задуми. Варто побоюватися
конкурентiв, особливо в особистому життi.
ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05). Тиждень сприяє iнтелектуальнiй дiяльностi й роздумам про високi матерiї.
Не купуйтеся на лестощi нi в професiйній, нi в особистiй сферах. Зустрiч зi старими друзями в першiй
половинi тижня вiдкриє перед вами новi перспективи. У четвер i п’ятницю краще не робити нiяких кардинальних крокiв, усе важливе для себе починайте з суботи. Вихiднi варто присвятити спiлкуванню з
друзями i близькими людьми, спробуйте зiбрати компанiю, вiдволiктися i вiдпочити.
БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06). Ситуацiя складатиметься залежно вiд вашої працездатностi i умiння
ладнати з колективом. У понедiлок одне ваше слово може повнiстю змiнити весь хiд подiй. Отже,
смiливо висловлюйте свою точку зору. Другу половину тижня бажано присвятити вiдпочинку i подорожам, не зашкодить i навчання чому-небудь новому i цiкавому. У суботу може відбутися важлива
розмова на особистi теми.
РАК (22.06 - 23.07). Цього тижня найважливiшим завданням буде налагодження професiйних
зв’язкiв i отримання достовiрної iнформацiї. Вiвторок може виявитися хорошим днем для вирiшення
дiлових питань i ведення переговорiв. У четвер велика частина паперової роботи i зустрiчей стосуватимуться фiнансової сфери. У п’ятницю не довiряйте випадковим знайомствам i будьте обережнi
при спiлкуваннi з давно знайомими людьми, цього дня є вiрогiднiсть розриву дiлових вiдносин через
принциповiсть партнера.
ЛЕВ (24.07 - 23.08). Чим оптимiстичнiшим буде ваш настрiй, тим легше ви досягнете успiху в
справах i суспiльного визнання. Проте у вiвторок або в середу деякi важливi органiзацiйнi питання
вирiшуватимуться складно i лише в тому випадку, якщо ви прикладете максимум зусиль. У серединi
тижня вас у буквальному розумiннi можуть завалити роботою. Але не варто зациклюватися на нагальних проблемах, краще задумайтеся про що-небудь приємне, скажiмо, про побачення або про вiдпустку.
ДIВА (24.08 - 23.09). Тиждень буде досить спокiйний i гармонiйний. У другiй половинi може
вiдбутися важлива подiя, яка дозволить досягти просування кар’єрними сходами. Обережнiше з конкурентами, вони можуть грати не за правилами. У сiм’ї варто придiлити бiльше уваги дiтям.
ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10). Цього тижня бажано у всьому довiряти власним вiдчуттям та iнтуїцiї,
а логiчнi висновки залиште на потiм. Вони здатнi швидше завести вас у безвихiдь, нiж допомогти
розiбратися в складнiй ситуацiї. Настає хороший час для всього нового: експериментуйте, пробуйте
новi шляхи, роботи, пiдходи i технологiї. У середу i п’ятницю спробуйте не спiзнюватися на дiловi i
дружнi зустрiчi.
СКОРПIОН (24.10 - 22.11). Життя на цьому тижнi битиме ключем. Ваше завдання — навчитися
сiдлати хвилю. Якщо ви зможете управляти ситуацiєю, то за цi декiлька днiв ви зумiєте звернути
гори. Знайдiть час як слiд подумати i перетворити неоформленi прагнення на чiткi i досяжнi цiлi. У
понедiлок або вiвторок з’явиться можливiсть проявити свої найрiзноманiтнiшi таланти. У п’ятницю
добре починати нову справу, ви одержите вiд неї справжню насолоду. Вихiднi проведiть разом з коханою людиною.
СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12). Аналiзуйте свою поведiнку, навiть у дрiбницях, у тих випадках, коли ви
дiєте за звичкою. Можете розраховувати на досвiд i пiдтримку близьких людей. У вiвторок можливi
ускладнення на роботi не повиннi бути приводом для початку пошуку нового мiсця, оскiльки це виявиться марною тратою часу. Проте iдеї, що прийшли до вас на цьому тижнi, нехай i не реалiзуються
зараз, вартi того, щоб скористатися ними надалi.
КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01). Вiдпочиньте нарештi вiд роботи, вона нiкуди вiд вас не подiнеться. Якщо
хочеться спокою i розслаблення, не варто з цим боротися. Краще направте свої сили на те, щоб доставити радiсть собi, рiдним i близьким. У середу i в суботу корисно буде вiдвiдати спортзал або прогулятися по магазинах у компанiї подруг.
ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02). Цей тиждень принесе сплеск активностi у сферi професiйної дiяльностi
i творчих шукань. Усе виходитиме чудово, але будьте пильнi, примхлива удача може вiдвернутись
у будь-який момент. Успiхи на роботi будуть помiтнi ближче до вихiдних, не дивлячись на можливi
труднощi вiвторка i середи, не упускайте iнiцiативу. У четвер вам може дiстатися складна робота, а начальство до непристойностi часто мiнятиме свою точку зору. Вихiднi проведiть з сiм’єю, а спiлкування
з тими, хто не входить в ближнє коло, скоротiть до необхiдного мiнiмуму.
РИБИ (20.02 - 20.03). Цього тижня ви можете стати помiтною фiгурою в себе на роботi. Вашi навики i досвiд будуть кориснi колегам, ви легко завоюєте визнання. У вас є два шляхи: потрiбно або
дуже багато працювати в рiзних галузях, щоб стати незамiнимим, або не працювати взагалi, щоб вас
про це попросили. Зустрiч з друзями краще запланувати на п’ятницю, а вихiднi днi варто провести
наодинцi з собою.
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14 липня 2016

9 листопада — Прп. Нестора Лiтописця, Печерського. Мцц. Капiтолiни та Єротиїди. Мч. Марка
та iнших з ним.
10 листопада — Прп. Іова, iгум. Почаївського. Свт.
Димитрiя. Мц. Параскеви-П’ятницi. Мчч.
Терентiя i Неонiли i чад їхнiх.
11 листопада — Прмч. Анастасiї Римлянки. Прп.
Аврамiя, затворника, i блж. Марiї, племiнницi
його. Прп. Аврамiя, архим. Ростовського.
12 листопада — Сщмч. Зіновiя, єп. Егейського, i сестри
його мц. Зіновiї. Апп. вiд 70-ти: Тертiя, Марка,
Юста, Артеми. Сщмч. Маркiяна, єп. Сиракузького.
13 листопада — Апп. вiд 70-ти: Стахія, Амплiя, Урвана, Наркиса, Апелiя та Аристовула. Мч. Єпимаха. Прпп. Спиридона i Никодима, просфорникiв Печерських.
14 листопада — Безсрр. i чудотворцiв Косми та Дамiана
Асiйських i матерi їхньої прп. Феодотiї. Сщмчч.
Іоана, єп., i Якова, пресвiтера. Мцц. Кириєни та
Юлiанiї. Мч. Єрминингельда.
15 листопада — Мчч. Акиндина, Пигасiя, Афонiя, Єлпидифора, Анемподиста та iнших з ними. Прп.
Маркiяна Киринейського.
16 листопада — Мчч. Акепсима, єп., Йосифа, пресвiтера,
i Аїфала, диякона. Мчч. Атика, Агапiя, Євдоксiя,
Катерiя, Істукарiя, Пактовiя, Никтополiона та
воїнів їх. Прп. Акепсима, . Прп. Снандулiї.

ФОТОМИТЬ

Та що ви знаєте про зручність?

Прогноз погоди на 10 - 16 листопада
П’ятниця, 10
+5...+6

+8...+9

Субота, 11
+5...+6

+10...+11

Неділя, 12
+5...+6

+11...+12

Понеділок, 13
+7...+8

+12...+13

Вівторок, 14
+9...+10 +11...+12

Середа, 15
+7...+8

+10...+11

2-3 м/с

3-5 м/с

4-6 м/с

4-5 м/с

4-6 м/с

2-3 м/с

Можливий дощ

Можливий дощ

Без опадів

Можливий дощ

Без опадів

Без опадів

Можливий
дощ
Без опадів

Без опадів

36
Без опадів

Без опадів

Четвер, 16
+4...+6

+9...+10

5-6 м/с

Без опадів
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Жінка, 50 років, познайомлюся із непитущим чоловіком, адекватним, для серйозних
стосунків. Тел. (050)041‑11‑82
Молодий хлопець для створення сім’ї
шукає неодружену дівчину віком 28–29 років, можна з однією дитиною. Мені 33 роки,
без шкідливих звичок, не курю, не п’ю. Живу
у Нових Санжарах з батьками, відповідальний. Тел. (099)349‑11‑27
Прохання до чоловіка з Перегонівки,
який телефонував стосовно продажу колісних камазівських дисків, перетелефонувати.
Тел. (066)019‑96‑99
У районі сухинівського поста ДАІ і Туника
загубився пес породи Дратхаар, вік 2 роки.
Прохання повідомити про місце знаходження за винагороду. Тел. (050)277‑90‑08,
(098)750‑13‑75
Хлопець, 27 років, познайомиться з
дівчиною для серйозних відносин, згоден
на переїзд. Тел. (066)278‑77‑75


Кредит до 100 000 грн. без залога.
Без справки до 50 000 грн. Также перекредитуем ваши кредиты до 200 000
грн. Заявка по телефону и заберите
кредит. Тел.(063)324-35-62, (066)62435-62, (067)430-30-91
Возьму в аренду или куплю помещение под продовольственный
магазин площадью не менее 200 кв.м.
Тел. (057)365‑10‑14, (050)303‑97‑68
Здам склади під зернові; приміщення
під офіс та виробництво; асфальтовані
майданчики огороджені; грибний цех,
1000 кв. м., у Царичанці; магазин
біля «Явора». Тел. (050)452‑27‑87,
(097)838‑30‑08
Здам в оренду магазин з усим обладнанням, 40 кв. м. Нові Санжари.
Тел. (050)531‑24‑68
Ві з ьм у в оренду вагончик або
кунг. Тел. (066)890‑01‑98


Те р м і н о в о н е д о р о г о п р о д а м
газифікований будинок 6 х9 у селі
Озера, є літня кухня, телефон,
колодязь, садок, 20 сотих землі.
Тел. (050)575‑40‑80
Здам половину будинку у центрі
міста, район П’ятивуглів, всі зручності.
Тел. (050)235‑97‑22, (098)368‑62‑88,
(096)814‑78‑63
Здам 3‑кімнатну квартиру
на тривалий термін, сімейній парі.
Тел. (066)989‑09‑97, Кобеляки
Продам флігель з ремонтом
2017 року, робився для себе. Дорога сантехніка, бойлер, електрична «тепла підлога» (газом можна
не обігрівати). Плюс півбудинку.
Великий підвал, госприміщення,
12.2 сотих приватизованої землі
з садом. Поряд р.Ворскла та
НВК № 1. Тел. (050)390‑04‑88,
(050)252‑82‑28
Продам квартиру в центрі,
район Вічного вогню, 3 кімнати,
другий поверх. Недорого
Тел. (066)579‑21‑66
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ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «АГРОФІРМА «АРШИЦЯ» ініціює
проведення громадських слухань з
приводу проведення оцінки впливу на
навколишнє середовище діючого об’єкту:
склад паливо-мастильних матеріалів, що
знаходиться в с. Морози, Кобеляцького
району, Полтавської області.
Громадські слухання будуть проведені
20 листопада 2017 року о 9:00 годині
в адміністративному приміщенні ТОВ
«АГРОФІРМА «АРШИЦЯ» що знаходиться
за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Маячка, вул. Центральна, 2-а.
Продам будинок у центрі Кобеляк, по провул. Жовтневому, всі зручності, 380000 грн.
Тел. (050)404‑54‑67

Зніму 1–2‑кімнатну квартиру в місті
Кобеляки, з усіма зручностями, на довгий термін, своєчасну оплату гарантую.
Тел. (099)183‑71‑64, (067)774‑20‑01
Куплю будинок у селі Кірове (Лебедине).
Тел. (099)191‑17‑12
Обміняю половину будинку на квартиру, 40 кв. м., всі зручності, є літня кухня,
сарай, погріб, 13,5 сотих приватизованої землі, свердловина, двір загальний.
Тел. (066)194‑80‑94
Продам половину будинку (73 кв. м.)
у центрі міста Кобеляки, по вул. 1 Травня,
32, є літня кухня, гараж, вхідний погріб, всі
зручності, телефон, інтернет, 12 сотих землі.
Тел. (095)021‑40‑91, Кобеляки
Продам 1‑кімнатну квартиру на другому
поверсі, у Кобеляках. Тел. (066)754‑50‑94
Продам 1‑кімнатну квартиру у смт.
Білики (центр), з частковим ремонтом.
Терміново. Тел. (066)207‑67‑35
Продам 1/3 цегляного будинку по вул.
Олеся Гончара (Щорса). Площа 50,6 кв. м.
В будинку є газ, вода. Є літня кухня, вбиральня, погріб, 5 соток землі і садок.
Тел. (050)805‑50‑42
Продам 2‑кімнатну квартиру (автоколона). Нові Санжари. Тел. (050)250‑39‑71
Продам 2‑кімнатну квартиру на першому поверсі, в центрі міста Кобеляки. Район
Вічного вогню. Тел. (050)207‑74‑60
Продам будинок біля річки, всі зручності. Ціна договірна. Тел. (066)641‑77‑35,
(067)375‑07‑55

Продам 3‑кімнатну квартиру у районі
стадіону, перший поверх 2‑поверхового
будинку. Тел. (066)323‑29‑22
Продам 3‑кімнатну квартиру, загальна
площа 64 кв. м., житлова — 45 кв.м, 1 поверх, телефон, інтернет, біля опту «Два
кума», є підвальне приміщення, місце під
гараж. Кобеляки, вул. Полтавська, 28/2, кв.
8. Тел. (099)929‑26‑30
Продам або обміняю на 2–3‑кімнатну
квартиру будинок в смт. Білики по вул.
Кобеляцька, 15. Є гараж, літня кухня, госпбудівлі, 7 сотих землі, в центрі селища.
Тел. (066)437‑22‑89
Продам або обміняю половину нового будинку на 2‑кімнатну квартиру.
Тел. (066)754‑50‑94
Продам будинок із зручностями, по вул.
Заворскло. Є земельна ділянка гараж,
сарай, свердловина, садок, поблизу річка.
Тел. (099)439‑79‑22

Продам новий будинок у Кобеляках. Сучасний ремонт, сучасні
дерев’яні меблі, вбудована техніка.
Є літня кухня, 2 гаражі, вхідний
погріб, 16 сотих землі, молодий садок. Дорого. Тел. (050)983‑20‑15,
(068)796‑44‑63

Ультразвукове дослідження
молочні залози, судини, щитовидна залоза, органи
черевної порожнини, сечова система, органи малого тазу,
плечовий та колінний суглоби, органи калитки, слинні
залози на сучасному японському обладнанні «Тошиба»
м. Кобеляки, вул. Шевченка, 93 (навпроти лікарні).
Понеділок-п’ятниця 8:00 - 15:00, субота 8:00-13:00.

Запис по тел. (095)740-80-36, (098)940-68-79

Продається 3-кімнатний будинок (90 кв.м.) у с. Забрідки (близько 1 км від Нових Санжар). Площа
двору 0,32 га, у дворі садок, колодязь, гараж, літня кухня з опаленням,
сільськогосподарські приміщення,
погріб. До двору додається 0,2 га городу. Газ, вода, трьохфазний електровхід
на лічильниках, свердловина. Дві
вигрібні ями: окремо для кухні та ванної
кімнати. Поруч розташований магазин,
футбольне поле, дитячий майданчик,
медичний пункт. Гарне екологічне
розміщення: луки, за 400 м – ліс, річка
Ворскла. Геннадій, (050)964-45-75
Продам 3‑кімнатну квартиру у Біликах.
Тел. (050)446‑81‑56
Продам будинок у Кобеляках (центр міста). 59,6 кв. м., є літня кухня, сарай, вхідний
погріб, земельна ділянка 5,6 сотих. Ціна
договірна. Тел. (095)249‑67‑48
Продам будинок (58,5 кв. м.), з усіма зручностями. Газове і пічне опалення), у Кобеляках. Приватизована
земельна ділянка 6 сотих. Літня кухня,
сарай, погріб, колодязь, в районі колишнього АТП. Торг. Тел. (050)083‑38‑97,
(067)742‑02‑53
Продам будинок 100,7 кв. м. у селі
Світлогірське, всі зручності, споруди (кладові, вхідний погріб, 2 гаражі, у одному
із них є яма, госпбудівлі), 16 сотих землі.
Тел. (097)035‑99‑85, (095)528‑64‑68,
Світлогірське
Продам будинок 47 кв. м., у Кобеляках,
район Солонців, є сарай, погріб, вода, газове і пічне опалення, 6 сотих приватизованої
землі. Ціна договірна. Тел. (095)748‑68‑60
Продам будинок 90 кв. м., у селі Шедієве.
Всі зручності, є літня кухня, сараї, сінник,
садок, землі 87 сотих, приватизована.
Тел. (066)827‑31‑82, Новосанжарський
район
Продам будинок 95 р. з., у смт. Білики,
100 кв. м., всі зручності, інтернет, супутникове ТВ, є гараж, вхідний погріб, літня кухня,
сараї, 3‑фазний лічильник, 13 сотих землі.
Ціна договірна. Тел. (066)553‑30‑58
Продам будинок в Нових Санжарах,
центр (Горбенка, 11), 3 кімнати, всі зручності
в будинку, ділянка 7 соток. Ціна 418 500 грн.
Тел. (095)015‑09‑72
Продам будинок в с. Підгора, вул.
Молодіжна, 22. Ціна договірна.
Тел. (066)282‑21‑03
Продам будинок в смт. Білики, добротний, з усіма зручностями, городу 4 сотих,
присадибна ділянка, фруктові дерева,
госпбудівлі, вхідний погріб, вода холодна
і гаряча, туалет у будинку. Ціна договірна.
Тел. (050)553‑21‑88
Продам будинок в центрі Кобеляк,
72,5 кв. м., 3 кімнати, 11 сотих землі, всі
лічильники. Торг. Тел. (066)215‑57‑96
Продам будинок з усіма зручностями,
на Покрівці, 82 кв. м., сарай, садок, гараж.
Тел. (068)865‑11‑76
Продам будинок з усіма зручностями,
62 м.кв., с. Шедієве Новосанжарського
району. Тел. (095)526‑97‑39
Продам будинок з усіма зручностями, є
сараї, гараж. Тел. (099)321‑98‑04
Продам будинок по вул. Молодіжній, газ,
світло, вода у дворі, 20 сотих приватизованої землі. Терміново. Тел. (096)080‑92‑71
Продам будинок по вул. Щорса, ділянка
10 сотих, газ, вода, світло, земля приватизована, терміново. Тел. (096)080‑92‑71
Продам будинок у Кобеляках, по вул.
Касьяна, 3. Є гараж, госпбудівлі, земля приватизована. Тел. (050)607‑95‑84
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П р о д а м б у д и н о к у Га н ж і в ц і .
Тел. (050)918‑16‑45
Продам будинок у Кобеляках (туп. Лєрмонтова, 10, район першої школи), 76 кв. м.,
4 кімнати,
гараж,
літня кухня, сарай, погріб;
Тижневик
«ЕХО»
швейну машинку; циркулярку; вулики;
сейф для зброї. Тел. (097)087‑26‑26,
(050)720‑72‑17
Продам будинок у Кобеляках, зі зручностями, 60 кв. м. заг. площі, опалювальної —
40 кв. м., є госпбудівлі, земля. Тихе затишне
місце у районі Покрівки. Ціна договірна.
Тел. (095)792‑80‑95, (066)906‑42‑45
Продам будинок у Кобеляках, 70 кв. м.,
25 сотих приватизованої землі, зручності,
сарай, гараж, літня кухня, інтернет, район
Солонців або обміняю на 3‑кімнатну квартиру. Тел. (066)641‑74‑75
Продам будинок у Кобеляках, на березі річки, по вул. Дніпропетровська, 29.
45 кв. м., газ, вода, 10 сотих приватизованої
землі, є літня кухня, сарай, гараж, садок.
Ціна договірна. Тел. (050)405‑38‑35
Продам будинок у Кобеляках, по вул.
Гоголя, 19, 60 кв. м., є сарай, літня кухня,
40 сотих приватизованої землі, свердловина. Ціна договірна. Тел. (099)461‑40‑98
Прод ам будинок у Кобеляках, район лікарні, 40 кв. м., госпбудівлі, зручності, 20 сотих приватизованої землі.
Тел. (066)832‑92‑71
Продам будинок у Кобеляках.
Тел. (066)956‑77‑47, (068)897‑73‑68
Продам будинок у місті Кобеляки, вул.
Касьяна, 69/2. Тел. (099)937‑72‑62
Продам будинок у с. Трояни. Площа
97 кв. м., 4 кімнати + кухня, ванна, туалет.
Хата тепла: пластикові вікна, газ + грубка під
дрова. Є підвал, госпбудівлі, 0,45 га землі.
ТЕРМІНОВО! Тел. (095)672‑25‑01
Продам будинок у селі Бродщина, 15 сотих землі, госпбудівлі, літня кухня, газ, вода
надворі і у будинку. Тел. (050)032‑61‑25
Продам будинок у селі Бутенки, є газ,
вода, пічне опалення, госпбудівлі. Ціна договірна. Тел. (099)445‑68‑26
Продам будинок у селі Підгора, є госпбудівлі, газ, вода у будинку, 58 сотих землі.
Ціна договірна. Тел. (095)034‑77‑26
Продам будинок у селі Шевченки.
Тел. (099)285‑72‑56
Продам будинок у смт. Білики, 4 кімнати,
є літня кухня, сарай, гараж, погріб, баня,
15 сотих землі, великий садок, поряд річка, автовокзал, з/д вокзал, ринок, школа,
лікарня. Ціна договірна. Тел. (095)430‑04‑94
Продам будинок у смт. Білики, 4 кімнати,
є сарай, 11 сотих землі, поряд річка, автовокзал і залізничний вокзал. Ціна договірна.
Тел. (068)164‑89‑72
Продам будинок у смт. Білики, є газ,
зручності, госпбудівлі, колодязь, свердловина, огород, сінокіс, поряд річка, ліс.
Тел. (095)745‑56‑55
Продам будинок у смт. Білики, центр,
63 кв. м., всі зручності, є сарай, гараж,
літня кухня, 15 сотих приватизованої землі.
Тел. (095)169‑41‑93
Продам будинок у центрі міста Кобеляки.
Тел. (098)578‑92‑22, (050)078‑31‑18
Продам будинок; половину будинку у Кобеляках, по вул. Гоголя, 22/5, з усіма зручностями, газ, вода, ванна, душова, кондиціонер, туалет, жилий флігель, гараж погріб,
колодязь, 5 сотих землі. Тел. (068)401‑22‑08
Продам газифікований будинок 30 кв. м.,
без зручностей, землі 10 сотих, район НВК
№ 1, у Кобеляках. Тел. (095)903‑83‑24,
Кобеляки
Продам газифікований будинок у Новосанжарському районі, село Пасічне, є два
сараї, погріб, колодязь, 0,25 гектара землі
і 0,25 під будівлями, державні акти в наявності. Тел. (099)353‑75‑85
Продам газифікований будинок у селі
Свердловське, 52, 5 кв. м., є кухня, 2 гаражі, вхідний погріб, колодязь, госпбудівлі,
25 сотих землі, поряд луки. Ціна договірна.
Тел. (050)261‑84‑26
Продам газифікований будинок у селі
Сухинівка Кобеляцького району, 58,6 кв. м.,
з усіма зручностями і косметичним ремонтом, є госпбудівлі, 25 сотих приватизованої
землі. Тел. (098)633‑55‑57, (066)761‑04‑88
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Продам газифікований будинок у центрі села Могилів, є времянка, літня кухня,
2 сараї, гараж, погріб, 15 сотих землі.
Тел. (097)728‑90‑11
Продам добротний будинок у смт. Білики,
74 кв. м., газове та вугільне опалення, вода,
каналізація, 15 сотих землі. На подвір’ї
літня кухня, сарай, вхідний погріб, фруктові
дерева. Ціна договірна. Тел. (099)982‑96‑01
Продам добротний теплий будинок
у Кобеляках, 4 кімнати, 80 кв. м., всі зручності, євроремонт, натяжна стеля, підлога з підігрівом, кондиціонер, телефон,
інтернет, супутникове телебачення, новий
гараж, літня кухня, всі госпбудівлі, 6 сотих
приватизованої землі. Тел. (066)206‑14‑60
Продам домоволодіння у селі Руденківка Новосанжарського району, газ, вода,
садок, земля, поруч ліс, водойма, вокзал.
Тел. (096)442‑95‑42
Продам жилий будинок, є газ, вода,
гараж, літня кухня, вхідний погріб. Кобеляки, вул. Комарова, 5а, район Валявського
садка. Тел. (099)619‑45‑07, (067)528‑16‑00
Про д ам жилий флігель (10х30) та
приватизовану земельну ділянку, підведена вода, газ, у Бутенках. Недорого.
Тел. (095)892‑25‑73
Продам житловий будинок в селі Свердловське Кобеляцького району. Будинок
6 х18, газ, свердловина, госпбудівлі, гараж,
65 сотих приватизованої землі, з усім майном. Ціна договірна. Тел. (066)045‑65‑29,
(067)262‑73‑82
Продам земельний пай або обміняю
на житло у Кобеляках. Тел. (095)418‑84‑39
Продам земельну ділянку 10 сотих у селі
Кишеньки Кобеляцького району. Ціна договірна. Тел. (099)032‑05‑25, (096)672‑35‑83
Продам земельну ділянку 70 сотих
у мікрорайоні Ведмедівка, вул. Перемоги.
Терміново. Недорого. Тел. (096)080‑92‑71
Продам земельну ділянку 8 сотих під
будівництво в затишному місці Валявського
садка. Проведена вода, світло; газ поруч.
Завезено бут, каміння. Торг при огляді.
Тел. (050)634‑24‑11, (068)223‑99‑13
Продам квартиру (частину будинку)
у одноповерховому будинку, 70 кв. м.,
майже в центрі міста Кобеляки, є гараж,
вхідний погріб, літня кухня, сарай. Можливо у розстрочку. Тел. (050)101‑09‑71,
(096)408‑82‑66
Продам квартиру 1‑кімнатну, 1 поверх у 5‑поверховому будинку, площа
37 кв. м., Кобеляки, район поліклініки,
квартира потребує внутрішнього ремонту. З реальним покупцем реальний
торг. Тел. (066)999‑15‑56
Продам квартиру у Біликах, перший
поверх, без ремонту. Тел. (095)353‑68‑51;
(097)064‑74‑47
Продам квартиру у Свічкаревому, 3‑кімнатна. Тел. (066)411‑80‑38
Продам недобудований жилий будинок
у селі Підгора, 21 сота приватизованої
землі. Ціна договірна. Тел. (066)634‑48‑78
Продам новий 2‑поверховий будинок,
0,25 гектар приватизованої землі, з усіма
господарськими будівлями. Терміново, у зв’язку із виїздом. с. Руденківка.
Тел. (095)601‑50‑35
Продам новий будинок у Кобеляках. Ціна
договірна. Тел. (066)754‑50‑94
Продам половину будинку у Кобеляках,
район другої школи. Тел. (050)880‑74‑62
Продам половину будинку, 55 кв. м., є
літня кухня, гараж, у Кобеляках, по вул. Золотаренка, 4. Тел. (050)856‑16‑81, 3–20–08
Продам приватизовану земельну ділянку 10 сотих, для будівництва, біля
річки Ворскла, в межах м. Кобеляки.
Ціна договірна. Можливий обмін на авто.
Тел. (095)248‑36‑82
Продам приватизовану земельну ділянку
43 сотих у селі Красне, з хатою. Можна під
дачу. Недорого. Тел. (066)332‑16‑06
Продам приватизовану земельну ділянку
50 сотих, частково забудовану, є газ, колодязь, поряд водогін, є свердловина, у селі
Красне Кобеляцького району. Ціна договірна. Тел. (066)228‑63‑27, (098)453‑69‑11
Продам приватизовану землю 3,6 Га
(1,8 + 1,8), оранка, під’їзд асфальтований,
8 км від Кобеляк, або здам у довгострокову
оренду. Тел. (066)280‑64‑29

Продам приватний будинок 10 х10 м.,
ділянка 10 сотих з госпбудівлями у м. Кобеляки (м-н Солонці). Тел. (095)546‑66‑31,
(097)463‑36‑15
Продам садибу на Зарічці, у Кобеляках.
Є газ, електрика, вода, 42 сотих землі,
вихід до Ворскли, 2 сараї, вхідний погріб.
Можливий обмін на квартиру або авто.
Тел. (096)400‑88‑73, Кобеляки
Продам терміново будинок з флігелем
у Кобеляках, по вулиці Шевченка, 114.
Тел. (098)085‑58‑28, (095)701‑35‑14
Продам терміново старий будинок у м.
Кобеляки, пров. Гоголя. Тел. (066)595‑26‑51
Продам утеплений будинок у гарному
стані, у Кобеляках, 80 кв. м., всі зручності,
є сарай, літня кухня з пічним опаленням,
гараж, вхідний погріб, телефон, 7 сотих
землі. Ціна договірна. Тел. (050)707‑21‑56
Продам хату на розбір у селі Куст-Кущі.
Тел. (095)127‑18‑79
Продам частину будинку в Кобеляках
по вул. Полтавській 27/1 (поруч із ринком).
Площа 58 кв. м. Газ, вода, каналізація,
телефон. Є два сараї та погріб. Земельна
ділянка 4,4 сотих. Тел. (095)590‑90‑52,
(097)066‑98‑54
Продам частину будинку, 24.6 кв. м.,
сарай, туалет, альтанка, садок. Газ, вода, колонка, електрика, все окремо. Земельна ділянка 8.32 сотих. Близько залізниця, ринок,
ліс, річка. Смт. Білики. Тел. (095)129‑79‑72,
(097)085‑32‑87


Куплю
автомобілі
(ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, «Москвич», «Таврія»)

мотоцикли
скутери
У будь-якому стані
(066)305-33-39
(096)358-04-74
(099)291-67-10

Куплю авто «Ауді», «Форд»,
«БМВ», «Деу», «Сенс», «Ланос»,
«Матіз», «ВАЗ», «Москвич»,
«УАЗ», «Таврію», «ГАЗель»; вантажне авто; «ЗІЛ» «ГАЗ», а також трактори МТЗ, ЮМЗ,
Т-40 та інші. У будь-якому стані.
Самовивіз. Тел. (099)032‑91‑47;
(067)831‑05‑91
Куплю автомобілі: «АУДІ», «БМВ»,
«ФОРД», «ЛАНОС», «СЕНС», «ВАЗ2108, —09, —099, —010, —015»,
«МОСКВИЧ», «ТАВРІЯ», «УАЗ»,
«ЗАЗ», «ВОЛГА», «ГАЗЕЛЬ», «ГАЗОН», «ЗІЛ» або інше. Розгляну всі пропозиції. Самовивіз.
Дорого. Тел. (095)682‑22‑99,
(097)012‑11‑55
Продам газове обладнання
на автомобіль із установкою, документи, ремонт. Ультразвукова очистка
форсунок, діагностика. Нові Санжари.
Тел. (050)902‑25‑93
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Терміново продам ЗАЗ «Sens», газ/
бензин. Можлива оплата частинами
2000/міс. (099)722‑94‑90
Продам
автомобілі
«Сенс»,
№28 (670)
14 ЗАЗ
липня
2016ЗАЗ
«Ланос», ЗАЗ «Віда». Можлива оплата
частинами.Тел. (068)242‑50‑43
Куплю мотоцикли, мопеди, скутера на запчастини в будь-якому
с т а н і . Р о з гл я н у в с і п р о п о з и ц і ї .
Тел. (066)458‑21‑29
Куплю диск колісний до автомобіля
МАЗ, КамАЗ, КрАЗ («пустишка»), можливо
тріснутий, іржавий, 1–2 шт., ціна 120 грн./
шт. Тел. (066)019‑96‑99
Ку п л ю «Таврію» у гарному стані.
Тел. (096)539‑82‑97; (066)403‑42‑07
Куплю скати на «ГАЗ-53», недорого.
Тел. (095)841‑93‑95, (067)157‑43‑34
Продам «Газель» вантажо-пасажирський,
2003 р. в., терміново. Тел. (095)375‑45‑22
Продам «Мітсубісі-Лансер 9», 2009 р. в.,
120000 км пробігу; чорний, електропакет,
ГПК, ц. з., сигналізація, підігрів дзеркал,
сидінь, газ пропан Євро-4, стан чудовий,
АКПП. Тел. (066)832‑13‑16, Кобеляки
П р о д а м «Ниву», 2014 р.в, пробіг
56 тис. км, газ Євро-4, шумка, протиударна плівка, диски, нова гума, стан нової.
Тел. 0503464167
Продам «Славута-Люкс», у гарному стані,
зелений металік, 2‑стороння сигналізація,
ц. з., тонування, вкладень не потребує.
55000 грн., без торгу. Тел. (066)650‑09‑32
Продам «Фольксваген Поло», 2013 р. в.,
придбаний у 2014‑му році, беж, 1.6, пробіг
12000 км, тонування, музика, стан нового
авто. Тел. (067)157‑43‑34, (095)841‑93‑95
Продам «Хонда-Діо-27».
Тел. (095)108‑82‑23
Продам «Чері-Амулет», газ-бензин,
2008 р. в., титани, пробіг 100 тис. км.,
кондиціонер, АБС, склопідіймачі, подушки
безпеки. Тел. (066)558‑15‑65
Продам «Черрі-Амулет», 2006 р. в.,
колір чорний, 1.6, у доброму стані.
Тел. (050)251‑87‑26
Продам «Шевроле-Авео», 2008 р. в.,
синій, двигун 1.5, газ-бензин, 90000 км. Ціна
договірна. Тел. (099)754‑96‑43
Продам 2 скати зимові б/в 175/70 Р-14;
колесо б/в, зимове 185/65 Р-14; колесо
195/65. Тел. 3–24–08
Продам автомобіль «Святогор
М-214145», 98 р. в., двигун «Рено» 2.0 І,
ремонту не потребує, відмінний стан.
Тел. (095)590‑90‑52, (097)066‑98‑54
Про д ам автомобіль «Чері Амулет»
2011 р. в., 1.5, 109 к. с., ГБО, легкосплавні
диски, оригінальний пробіг 83000 км.,
в ДТП участі не брав. Ціна 117000 грн.
Тел. (066)686‑99‑00
Продам автомобіль ВАЗ-2110, 2002 р. в.,
терміново. Недорого. Тел. (050)250‑62‑00
Продам автомобіль ГАЗ-31105 «Волга»,
2007 р. в., пробіг 32.000 км., сірого кольору,
у зразковому стані. Тел. (067)157‑43‑34,
(095)841‑93‑95
П р о д а м автомобіль ДЕУ «Ланос»,
1998 р. в., в хорошому стані. Ціна 52000 грн.
Тел. (097)019‑97‑97
Продам б/в гуму 205/65 Р-16, на титанах,
зимова. Тел. (066)892‑43‑06
Продам б/в зимові шини Р-14 «Белшина
Бел 117», 2 шт., по 500 грн/шт.; «Росава» —
2 шт., по 250 грн./шт., стан гарний, без ґуль
і порізів. Тел. (066)710‑89‑33, Кобеляки
Продам ВАЗ-2101, 1978 року випуску,
музика, акумулятор, страховка, робочий
стан, іномарочні сидіння. Ціна 12500 грн.
Тел. (099)242‑51‑50
Продам ВАЗ-2102, колір білий, газбензин; «Ланос» (Корея), газ, 2000 р. в.
Тел. (099)412‑20‑45, Канави
Продам ВАЗ-2103, зелений, 88 р. в., вся
нова ходова. Тел. (066)558‑15‑65
Продам ВАЗ-2103, у гарному стані, є газ,
ціна 17500 грн. Тел. (095)938‑11‑13
Продам ВАЗ-2105, 92 р. в., капремонт
кузова, нова гума, магнітола, АКБ –2 роки,
причіпне, тонування. Тел. (099)985‑04‑88
Продам ВАЗ-2105, робочий стан, новий
акумулятор, нова гума, фаркоп, червоного
кольору, 1982 р. в., недорого, терміново.
Тел. (066)691‑21‑44
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Продам ВАЗ-2105, стан відмінний. Ціна
договірна. Тел. (099)798-73-60
Продам ВАЗ-2105, у доброму стані, з
газом. Тел. (066)033-33-60
Продам ВАЗ-21065, 2001 р. в., у відмінному стані, ГБО, 5 ст. КПП, колір «Балтика», гарна гума, не гнилий, не битий.
Тел. (067)938-47-73, (099)638-18-24
Продам ДЕУ «Сенс», 2005 р.в., стан гарний, газ-бензин, тонування, сигналізація,
зимова гума. Тел. (066)647-78-05
Продам ВАЗ-2107, 2004 р. в.,
140000 пробігу, у гарному стані, 55000 грн.
Тел. (066)556-13-69, Білики
Продам ВАЗ-2107, 2006 р. в., карбюратор, 56 000 грн., торг, зимова гума в подарунок. Нові Санжари. Тел. (098)558-89-56
Продам ВАЗ-2107, газ-бензин, колір
«стигла вишня», 2005 р. в., стан задовільний;
2 кізочки, народились у лютому, вгодовані.
Новосанжарський р-н. Тел. (066)174-44-42
Продам ВАЗ-21083. Тел. (099)103-50-00
Продам ВАЗ-2109, 92 р. в., стан гарний.
Тел. (099)569-46-43
Продам ВАЗ-2109, коричневого кольору,
1995 р. в., двигун 1,3, не битий, варити, фарбувати не потрібно, один власник. У гарному
стані. Тел. (066)722-45-31
Про д ам ВАЗ-2109, чорний, 1.6,
2007 р. в., 115 тис. км. пробігу, ГБО, литі
диски, 86000 грн. Тел. (066)686-99-00
Продам ВАЗ-21099, 08 р. в., 1.6, синій, нова гума, музика, ц. з., бортовий
комп’ютер, пробіг 93000 км, стан відмінний.
Тел. (099)707-51-57
Продам ВАЗ-21099, 2008 р. в., добрий
стан. Тел. (050)137-41-48
Продам ВАЗ-21099, дв. 1.6, газ-бензин,
титани, тонування, музика, сигналізація, обезшумлений, без іржі, стан ідеальний, 1 власник, гаражне зберігання.
Тел. (066)856-23-30, Кобеляки
Продам ВАЗ-2110, 2008 р. в., колір
срібний металік, газ-бензин, двигун 1.6,
8-клапаний, гаражне зберігання, 1 власник.
Ціна договірна. Тел. (066)754-50-94
Продам ВАЗ-2115, дв.1.6, титани,
тонування, музика, нова гума, гаражне
зберігання, відмінний стан, пройдене повне
ТО, малий пробіг, торг. Тел. (066)856-23-30,
Кобеляки
Продам генератор на ГАЗ-53, 40 ампер, 14 вольт, новий, на автомобіль
не встановлювався, СРСР, ціна 1050 грн.
Тел. (096)967-65-01
Продам двері на ГАЗ-2410, колінвал
«стандарт», голівку блоку на ГАЗ-34, кожух
зчеплення, коробку передач, колектор
на ГАЗ-24 новий. Тел. (099)640-47-29
Продам двигун «Дельта-Альфа», 70 куб.
см., новий, в упаковці. Тел. (096)201-65-95
Продам двигун до мотоцикла «Дніпро»,
у гарному робочому стані, налаштування
не потребує. Тел. (096)015-18-01
Продам до автомобіля ГАЗ-53 кермову
колонку, кардан, роздатку, кріплення запаски; двері пасажирські, капот, кожух; бак
до ЗІЛа та інше. (095)423-76-47, Красне
П р о д а м ЗІЛ ММЗ-554 «колгоспник», дизель Д-240. Ціна договірна.
Тел. (097)806-03-98, Світлогірське
Продам ЗАЗ «Таврія», пікап, 2006 р. в.,
1.2, газ-бензин, у доброму стані. Ціна договірна. Тел. (095)248-36-82
Пр о д а м ЗАЗ «Форца», 2011 р. в.,
сірий, пробіг 77900 км, стан добрий.
Тел. (095)193-99-17
Продам запчастини до МТ-10: коробка
передач, задній міст, генератор, колесо
у зборі та інше або обміняю на зерно.
Тел. (066)334-14-77
Продам зимові шини, б/в, 205/55 R16,
виробництво Франція. У хорошому стані. Ціна договірна. Тел. (098)633-55-57,
(066)761-04-88
Продам зимову гуму 185х60 Р-14,
майже нова, 2 шт. Ціна договірна.
Тел. (099)931-29-30
Продам зимову гуму з дисками, у зборі, б/в, на «Таврію», Славуту».
Тел. (095)076-69-54
Продам зимому гуму б/в, 165/70/13,
2 скати за 800 грн, два скати за 500 грн.
Тел. (095)940-80-80
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Тижневик «ЕХО»
Прод ам мопед-мотоцикл «Джімакс», у гарному стані. Ціна договірна.
Тел. (099)798-73-60
Продам мотоцикл «Дніпро», на ходу,
3500 грн. Тел. (098)751-44-79, Василівка
Продам мотоцикл «Мінськ», з документами. Ціна договірна. Тел. (066)890-01-98
Продам мотоцикл «Ява», 6 В, перехідна
модель, оригінал, потрібен ремонт двигуна. Ціна договірна. Тел. (066)804-18-04,
(095)055-96-80
Продам передні сидіння з іномарки.
Тел. (095)666-53-88
Продам пристрій для зняття напіввісі
на автомобіль. Тел. (066)754-50-94
Продам скутер «Honda», «Yamaha», гарний стан, без пробігу по Україні. Можлива
доставка. Тел. (095)015-09-72
Продам скутер «Хонда-Діо-Фіт», зареєстрований, 50 куб.см., відмінний техстан,
нова гума, вилка, АКБ. Ціна договірна.
Тел. (096)015-18-01
Продам скутер «Хонда-Леад», 100 куб.
см.; «Ямаха», 50 куб.см. Тел. (095)375-45-22

СКИДКИ на работу+материалы.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД
КЛЮЧ. Мансардные крыши, стропильные системы. Мягкая кровля,
метал., битумная, полимерная,
керамическая черепица. УТЕПЛЕНИЕ, облицовка домов, квартир.
Сайдинг, фактурная штукатурка,
короед, термопанели. Доставка
материалов. Тел. (098)486-92-52,
(095)086-70-06

Продам металевий контейнер, можна для гараж, складу, торгівлі, розмір
3 х4 м, стан гарний. Ціна договірна.
Тел. (097)555-97-86
Продам щебінь, гранвідсів, землю,
пісок та інше. Тел. (095)373-62-07
Куплю ванну у гарному стані, 1,5 м, бажано чавунну. Тел. (099)245-08-16
Ку п л ю шкільний токарний станок
Тел. (099)664-98-88
Продам цеглу керамічну, нову, колір
«персиковий», 200 шт. (4 грн. за шт.). Ціна
договірна. Тел. (066)447-67-93, Кобеляки
Продам або обміняю на більший діаметр азбестоцементну трубу внутрішнім
діам. 140 мм, довжина 3900 мм, 3 шт., ціна
600 грн. за шт. Тел. (099)471-76-34
Продам або обміняю на машину дров
2-контурний газовий котел «Вайлант»,
2007 р. в., б/в 7 сезонів, виробництво ФРН,
оригінал, 25 кВт. Тел. (050)958-14-04,
3–26–08
Продам азбестову і алюмінієві труби.
Тел. (099)021-96-64, (096)267-54-97
Продам азбестову трубу, 1,5 дюйма, 3 м.
Тел. (066)754-50-94
Продам б/в масляний обігрівач (батарея). Тел. (066)804-83-50
Пр о д ам б/в мийки керамічні білі.
Тел. 3–40–19
Продам б/в чавунну батарею, 14 секцій;
рами дерев’яні розм. 173 х89 см, 16 шт.
Тел. (050)531-36-18, Кобеляки
П р о д а м білу, червону цеглу б/в;
умивальник «тюльпан», недорого.
Тел. (068)789-34-85, Перегонівка
Продам бетономішалку; залізну клітку; дров’яний котел, економний.
Тел. (095)793-29-80, Білики
Продам бочки, дошки сосна, вільха, абрикос; труби, лист сталевий, дріт.
Тел. (050)363-72-48
Продам вал металевий довжиною 4,2 м,
діаметр 35 мм; трубу чавунну довж. 3,1 м,
діам. 110 мм; трубу металеву діам. 40, товщ.
2 мм, довж. 8 м. Тел. (066)171-81-96
Продам ворота з хвірткою,
розм3 х1,5 м, метал 3 мм. Ціна договірна.
Тел. (066)437-18-13, (097)776-36-29

Продам ванну нову радянського виробництва. Ціна 1900 грн. Тел. (066)206-14-60
Продам вогнетривку цеглу; б/в двері
дерев’яні, вхідні та міжкімнатні. Ціна договірна. Тел. (095)756-42-33, Кобеляки
Продам в’їздні ворота.
Тел. (099)021-96-64, (096)267-54-97
Продам газовий котел «Атон», б/в, у гарному стані. Тел. (066)983-94-67
Продам дерев’яний брус 3 м, 10 шт.
Тел. (066)754-50-94
Продам електроводонагрівач 10,5 кВт,
220/380 В, проточний, для опалення.
Тел. (095)590-90-52, (097)066-98-54
Продам зварювальний апарат «Дніпро», інверторний; побутову насосну
станцію, продуктивність 38 л/х в., нову.
Тел. (066)816-46-88, Кобеляки
Пр о д а м зварювальний трансформатор ВХ-200, б/в; 2 накачані колеса
3,25 х16 до «Восход»; кабель мідний 100 м.
Тел. (066)934-38-40
П р о д а м кіоск металевий 2 х3 м.
Тел. (066)206-14-60
Продам калорифер 3-фазний.
Тел. (066)213-30-09
Продам котел «Вулкан-10», 2-контурний;
сушарку для рушників. Все у відмінному
стані. Тел. (066)960-78-78, Кобеляки
Продам котел дров’яний «Атон 16», б/в
1 рік. (099)515-46-71
Продам котел КСТ, стан відмінний; циркулярку. Тел. (095)323-15-72
Продам котел КСТ-16, б/в, у доброму
стані. Тел. (066)430-50-20
Пр о д а м котел КСТ-16, під дрова,
1600 грн.; 2-контурний котел «Юнкерс»,
2000 грн. Тел. (095)866-60-67
Продам насосну станцію; вал до циркулярки у зборі; контейнер на 5 тонн; балон
пропановий; борони малі, все б/в, дешево.
Тел. (066)641-75-95
Продам нові вхідні фільончасті двері;
міжкімнатні двері. Тел. (066)754-50-94
Продам новий гідробокс (душова кабіна)
1,5 х1,5 м. Тел. (099)471-76-34
Пр о д а м нову бензопилу «Штиль».
Тел. (095)108-82-23
Продам скло 4 мм, 2 квадрата, листове.
Тел. (066)171-81-96
Продам станцію на воду, б/в, робоча;
компресор; телефонний кабель «польовик»,
500 метрів та інше. Тел. (098)113-17-05
Продам ворота металеві з хвірткою
б/в; вікна-двійники зі стеклами; раковину
тюльпан із ніжкою; колонки до комп’ютера;
сканер; принтер; телевізор «Опера». Новосанжарський район. Тел. (068)146-20-12
Продам терморегулятор до котла КЧ або
КСЧ; металевий бачок-розширювач для
води; вентилятор настільний великий на запчастини. Все б/в. Тел. 3–40–19, після 15.00
Продам тиски, щічки 17 см, вітчизняного
виробництва. Тел. (095)468-24-63, 3–38–01
Продам труби металеві діам. 50 мм,
1 шт., довж. 10 метрів; 25 мм, 5 шт., довж.
8 м; 20 мм, 5 шт., довж. 8 м; арматуру 20 мм
2 шт., довж. 10 м; 25 мм, 5 шт., довж. 3,5 м.
Тел. (050)531-33-54, Кобеляки
Продам цеглу б/в червону близько
1 000 шт.; 5 листів шиферу; 3 пасинка.
Тел. (099)308-37-89
Продам чавунні батареї.
Тел. (066)938-55-93
Продам чавунну батарею на 8 секцій;
умивальник «тюльпан». Тел. (095)710-85-97
Продам чавунну батарею; раковану
фаянсову. Тел. (098)304-74-92

може бути

ваше
оголошення

Ку п л ю п ш е н и ц ю , т р и т і к а л е ,
ячмінь, кукурудзу, сою, насіння
соняшнику, овес, жито, рапс.
Самовивіз. Тел. (096)619-89-43

Постійно закуповуємо
сою, соняшник, кукурудзу, будь-які партії. Форма
оплати будь-яка. Самовивіз. Тел. (099)745-34-20;
(098)711-40-10
«Агромаркет» пропонує
оригінальні гібриди насіння соняшника, кукурудзи та сої. Засоби
захисту рослин. Мінеральні добрива. «Агромаркет» є офіційним партнером Syngenta, Maisaddur. смт.
Козельщина, вул. Богдана Хмельницького, 2 а. (066)732-56-65,
(097)196-96-24
Закуповуємо зернові: пшеницю, кукурудзу, на кобеляцькому
ХПП. Тел. (096)829-13-91, Вадим

Продам обприскувачі від
200 до 2000 літрів; прес-підборщики;
картоплесаджалки; картоплекопачки; окучники; плуги; лійки; косарки
роторні польські; гребки; передній міст
до МТЗ-82; мульчувачі, трактори МТЗ82 з Європи та ін. Тел. (066)934-38-56,
(098)778-22-16, с. Бутенки
Продам кукурудзу від 100 кг
до 20 т. Кобеляки. Тел. (050)913-67-52,
(050)697-90-70
Закуповуємо горіх. Дорого. Можливий самовивіз. Тел. (066)378-17-75
Продам жом свіжий та кислий від
5 до 7 тон, недорого, з доставкою.
А також щебінь, гранвідсів, пісок. Надам автопослуги. Тел. (067)157-43-34,
(095)841-93-95
Продам міні-трактор «Чері 354»
(111000 грн), «Донгфенг 244»
(55 000 грн.), «Булат 254» (70000 грн.)
Можлива оплата частинами
Тел. (099)627-65-73
Привезу жом, до 6 тонн.
Тел. (095)486-80-16, (099)931-29-43
П р о д а м ж о м ; д р о в а ; ц е гл у.
Тел. (098)518-17-06
Куплю диски з тракторних борін (круглі,
«ромашки», лущильники), б/в, 1–5 шт.
(80–100 грн./шт). Тел. (066)964-99-70
Куплю зерно кукурудзи, сою. Дорого.
Тел. (099)308-37-89
Куплю сіно. Тел. (050)825-93-71
Куплю цибулини тюльпанів.
Тел. (099)501-79-18
Продам «Т-40-АМ». Тел. (050)405-84-72
Продам картоплю з власної ділянки,
до 500 кг. Ціна 6 грн./кг. Дуже смачна.
Тел. (099)369-00-45

Насіння соняху,
кукурудзи, ячменю.
Карбамід, NPK, гербіциди,
стимулятори росту.
(095)013-82-31, (067)557-30-67
39
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Тижневик «ЕХО»
Продам ємність на 315 літрів (нержавійка). Підшипники різні, колеса
на ГАЗ-66 (2 шт.), б/в. Тел. (096)539-82-97;
(066)403-42-07
Продам
бочку
під зерно, металева,
Тижневик
«ЕХО»
на 1 тонну. Тел. (066)171-81-96
Продам важкі, середні зубчасті борони.
Тел. (096)634-56-40
Продам гноєрозкидач «РОУ-6», стан
робочий. Тел. (068)641-26-87
Продам гуму (скати) задні на МТЗ, ЮМЗ,
широкі. Тел. (050)198-13-19
Продам доїльний апарат, стан зразковий.
Ціна договірна. Тел. (099)213-12-81
Продам забірну стрічку до «ВІМ–СМ-4»,
дешево. Тел. (099)501-79-18
П р о д а м зерно кукурудзи, 300 кг.
Тел. (066)906-51-94
Продам зерно кукурудзи.
Тел. (099)308-37-89
Продам кормові буряки, 300 кг, деш е в о , т е р м і н о в о ; г о р о х , 3 0 0 к г.
Тел. (095)043-05-66, (067)789-80-09,
Радянське
П р о д а м к о р м о в і б у р я к и , 3 0 0 к г.
Тел. (099)002-45-66, 3–37–84, Підгора
Продам кормовий буряк, 300 кг. Ціна
договірна. Тел. (050)287-29-44, Бережнівка
Продам кукурудзу 300 кг. (099)515-46-71
Продам кукурудзу від 1 кг до 5 тон. Новосанжарський район. Тел. (050)889-92-23
Продам кукурудзу на корм., 300 кг.
Тел. (050)707-96-11
П р о д а м к у к у р у д з у , 3 0 0 к г.
Тел. (050)708-67-86
П р о д а м к у к у р у д з у , 3 0 0 к г.
Тел. (099)038-28-42
П р о д а м к у к у р у д з у , 3 0 0 к г.
Тел. (097)377-97-24
Продам кукурудзу, відро — 32 грн. (суха).
Тел. (066)255-30-76
Продам кукурудзу, недорого, 300 кг.
Тел. (066)484-40-66
Продам кукурудзу, недорого, 300 кг.
Тел. (099)459-09-41
П р о д а м к у к у р у д з у, с у х у, 3 0 0 к г.
Тел. (095)375-71-15
Продам молочну алюмінієву ванну:
висота 60 см, довжина 210 см, ширина
100 см. Тел. (095)319-21-96
Продам МТЗ-80 у гарному стані, велика кабіна, стартер, насос, дозатор; скат
18,4 х26, новий. Тел. (097)300-32-37
Продам прес-тюкач «Велтер-52», дуже
гарнйи стан. Тел. (067)753-13-46
Продам причіпну дискову борону, 3 м,
«ромашка», стан нової, коток, регулювання
глибини. Тел. (095)043-05-66
П р о д а м п ш е н и ц ю , 3 0 0 к г.
Тел. (050)692-05-99, (097)103-38-09
П р о д а м п ш е н и ц ю , 3 0 0 к г.
Тел. (097)272-88-75
Продам пшеницю, ячмінь, 300 кг, ціна
2,8 грн. за кг. Тел. (068)517-73-67
Продам резервуар під ПММ або воду,
6 куб. м. Тел. (098)662-51-20
П р о д а м розсипне сіно. 1 тонну.
Тел. (050)130-22-48, Ганжівка
Продам сівалку СК-12 (мультикорн).
Тел. (066)232-92-47
Продам сівалку СУПН-8, із внесенням добрив. Новосанжарський район.
Тел. (066)647-85-67
Прод ам сіно, тюковане, лугове.
1 тону. Недорого. Тел. (068)067-35-33,
(095)780-66-35, Білики
Продам саджанці малини 2-разового плодоношення. Тел. (099)418-90-87,
(097)702-53-95, Марківка
Продам соняшник кондитерський, 330 кг,
по ціні 25 грн. за кг. Тел. (099)471-76-34

КУПЛЮ ВРХ, КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Куплю живою вагою
ВРХ, корів, телиць, биків,
молодняк, телят, коней,
овець, будь-які випадки. Тел. (098)250-00-35,
( 0 6 6 ) 5 2 5 - 4 7 - 0 0 ,
(096)653-36-15

Куплю дорого живою вагою
ВРХ (корови, бики, телиці),
коні. Будь-які випадки. Перевезення. Тел. (050)134-18-69,
(068)265-78-37
Куплю живою вагою ВРХ
(корів, биків, телиць, телят
будь-якого віку), коней. Будьякі випадки. Перевезення
ВРХ. Тел. (066)720-06-75,
( 0 9 7 ) 7 2 4 - 3 3 - 3 5 ,
(098)507-00-38
Куплю ВРХ, (бики, телиці, корови, молодняк), свиней, свинематок, кнурів, овець. Розгляну будь-яку
пропозицію. Тел. (066)850-73-53

Куплю ВРХ

телят, корів, биків, коней, кіз
будь-які випадки, вимушений забій
Цілодобово. Найвищі ціни.
Тел. (066)865-85-95, (097)230-23-19
40

дорого.

Куплю молодняк ВРХ вагою 100-150
кг. Тел. (099)349-22-76

Тел. (067)910-55-93, (066)191-75-00, (096)480-01-99 (Іван)

Куплю телят, корів, биків,
коней, кіз, вимушений забій,
будь-які випадки. Найвищі ціни.
Цілодобово. Тел. (066)636-06-16,
(096)674-95-86

Куплю свині,
Тел. (066)461-54-50

Куплю свині живою вагою.
Тел.№28
(095)417-40-29,
(670)
14(097)335-95-36
липня 2016

• цілодобово
• вимушений забій
• найвищі ціни

Продам сортовий часник різного калібру, для посадки та харчування, 10 кг.
Тел. (097)471-48-92, (066)356-08-72, Озера
Продам сухофрукти (слива, яблуко, груша),
ціна 18 грн. за кг. Тел. (066)297-21-09, Чорбівка
Продам суху кукурудзу. Ціна договірна.
Тел. (050)234-04-92
Продам трактор МТЗ-82, ціна 80000 грн.
Тел. (068)517-73-67
Продам трактор Т-150, стан робочий.
Тел. (095)785-68-01, (098)910-36-19
Продам трактор Т-25, ідеальний стан,
документи, культиватор, 2-корпусний плуг,
борони. Тел. (050)146-28-54
Прод ам тюкач «Клаас Маркант
40 »; шн еко ви й н ава нт аж ува ч, 6 м .
Тел. (050)304-17-90
Продам цукровий буряк, 300 кг, по 2 грн.
за кг. Тел. (099)061-48-27
Продам ЮМЗ-6, мала кабіна, причіп
2 ПТС-4; «ЗІЛ-130» «колгоспник», дизель
не вписаний, «Деметра-4», «МТЗ-82»
2001 р. в. Тел. (066)529-96-30

09.11.2017

Закуповуємо живність
ВРХ (бики, корови, телиці),
с в и н і . Те л . ( 0 9 9 ) 7 1 2 - 8 8 - 9 5 ,
(096)948-43-37, Світлана
М’ясокомбінат міста Харків
постійно дорого закупляє ВРХ коней, корів, биків, телиць, свиней.
Цілодобово, вивіз живцем. Тел.
(099)611-84-09, (097)286-26-67,
(093)488-33-66, Олександр
Ку п л ю с в и н е й . З в е р т а т и с ь :
(066)960-79-30
Куплю свиней, яловичину і баранину. Звертатись: Тел. 3–43–
49, після 13.00, (066)323-28-14,
(067)971-00-21
Куплю свиней живою вагою.
Тел. (095)770-77-59
Куплю ВРХ (корів, биків, телиць,
телят), свиней, свиноматок, кнурів.
Будь-які випадки. Вимушений забій,
дорізи. Тел. (095)065-21-03
Куплю свиней живою вагою,
свиноматок. Тел. (066)125-53-71,
(097)273-47-66
Куплю биків, телиць, свиней, молодняк телят, кнурів. Будь-які випадки. (050)081-81-40, (098)565-50-42

Куплю молочних теличок.
Тел. (068)131-26-18
Закуповуємо у населення свиней. Постійно, за високими цінами.
Тел. (050)609-84-22
Куплю ВРХ, корови, телиці, бички,
свині, свиноматки, кнури, а також
великих і сальних. Дорізи. Будь-які
випадки. Ціна договірна. Цілодобово.
Тел. (066)871-73-05, (066)595-26-51
Куплю тільних телиць червонорябої масті Тел. (096)526-47-99,
(095)476-45-69
Куплю свиней великих і сальних. Дорого. Тел. (050)575-40-80,
(099)983-04-73
Ку п л ю с в и н е й ж и в о ю в а г о ю .
Звертатись: Тел. (066)323-28-17,
(095)943-01-33
Ку п л ю с в и н е й ж и в о ю в а г о ю .
Тел. (096)819-64-05, (066)368-42-51
Куплю дорого живою вагою ВРХ
(корови, бики, телиці), коні. Будьякі випадки. Надам послуги з перевезення тварин на утримання.
Тел. (050)109-93-19, (050)850-44-78,
(068)155-86-32
Куплю свиней великих і сальних
(45–50 грн), свиноматок, кнурів, ВРХ
(бики, телята, телиці). Розгляну будьякі пропозиції. Вимушений забій,
дорізи. Дорого. (095)941-99-61,
(067)589-74-70

Продам молочних бичків. Можлива
доставка. Тел. (095)748-69-03

Продам цуценят породи
пекінес, 2 дівчаток, дуже красиві.
Тел. (095)606-80-53, Красне
Віддам у дбайливі руки кішечку, біла
з сірим хвостиком, доглянута, грайлива.
Тел. (050)555-16-44
Віддам у добрі руки цуценя. Приблудилося. Дворняжка, вівчаркоподібна, дівчинка.
Гавкуча, грайлива. Тел. (066)661-56-61
Віддам у надійні руки доглянутих пухнастих кошенят. Тел. (066)737-39-48
Віддам у хороші руки цуценят від невеликої собаки; маленьку собаку, дівчинка.
Тел. (066)025-51-79, Кобеляки
Куплю індиків для власних потреб, живою
вагою, 10 шт. Тел. (050)241-29-06
Куплю півня породи «китайський шовковий» (пуховий). Тел. (099)486-87-77
Куплю цапа. Тел. (099)501-79-18
Продам молоду козу. Ціна договірна.
Тел. (099)413-72-68, Бутенки
Продам 2 дійні кози на утримання, спаровані у жовтні. Тел. (099)208-73-60, Кунівка
Продам 2 кози. Тел. (099)617-94-03,
(097)527-25-76, Бутенки
Продам 2 поросят, кастровані кабанчики.
Тел. (095)459-34-68
Продам 2 тільні телиці.
Тел. (066)931-69-55, Білики
Продам 8 малих поросят, вік 1,5 міс.
Тел. (066)203-32-91, Білики
Продам бичка 28.10.17 р. н.
Тел. (099)544-41-52
Продам бичка чорно-рябого. Вік 1,5 місяці. Тел. (095)376-17-42
Продам дійну козу і кізочку віком 7 міс.
Тел. (096)930-50-92
П р о д а м д і й н у к о з у, н е д о р о г о .
Тел. (066)452-61-77
Продам молочного бичка. Тел. (067)68280-53
Продам двох кізочок парувального віку,
дуже добре упитані, окрас гарний. Новосанжарський район. Тел. (099)784-04-62
Продам тільну (2 міс.) телицю, чорноряба, з-під хорошої корови. Тел. (095)14802-16, Заворскло
Продам качки підсадні (для полювання), різного віку. Тел. (095)590-90-52,
(099)937-72-62, 3–32–18, (097)066-98-54
Продам кнура на парування, гарна порода. Тел. (098)306-88-04, Дабинівка
Продам козу віком 8 міс.; часник, 50 кг.
Тел. (095)820-16-44
Продам козу дійну; кізочку; цапа віком 8 міс; порочся (половину туші).
Тел. (098)086-56-10, (066)946-41-46,
Китайгород
Продам козу на м’ясо.
Тел. (099)470-32-76
Продам корову за четвертим телям,
тільність 5,5 міс, руда. Тел. (068)436-05-61,
Комендантівка
Продам корову-первістку. Ціна договірна. Тел. (093)774-57-50
Продам кролі, недорого.
Тел. (095)780-66-35, Білики
Продам кролів на утримання та м’ясо,
5 шт. Тел. (099)533-22-69
Продам кролів та кролиць, весняні, вакциновані. Тел. (066)438-09-73
Продам курей «кохінхін».
Тел. (099)486-87-77
Продам молодих козликів на м’ясо, 50 кг.
Тел. (068)146-45-74
Продам малих поросят, 2 шт., вік 1,5 міс.
Тел. (095)319-21-96
Продам молочного бичка. Новосанжарський район. Тел. (099)105-71-08
Продам молочну племінну теличку, вік
2 тижні. Тел. (099)363-46-92, (096)026-73-54
Продам недорого підрощених песиків.
Тел. (068)146-45-74
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Продам пральну машину, у робочому стані,
можна на запчастини.
Тел. 3–40–19, після 15.00
Продам техніку б/в,
потребує ремонту: холодильник, пилососи, телевізори, можливо на запчастини,
можливий обмін на продукти.
Тел. (099)745-96-32
Продам б/в мобільні телефони «Нокіа»: 2610; 2630;
215. Новосанжарський район. Тел. (095)158-54-54
Продам б/в телевізор LG LED LCD, діагональ 32, стан; караоке ресивер з СД та ДВД
(домашній кінотеатр). Тел. (050)983-51-86
Продам телевізори «Самсунг» (діаг. 72
cм, ), «LG» (54 см, плоский екран), «Самсунг» (54 см), «Панасонік» (38 см). Гарний
стан. Тел. (066)148-04-53
Продам б/в тепловентилятор MYSTERY
MCH-1002: 1500 Вт, керамічний нагрівальний елемент, функція повороту, захист
від перегріву. У чудовому робочому стані.
Тел. (099)535-18-58
Продам електричну ланцюгову пилку фірми «Бош»; верстат заточувальний електричний. Ціна договірна.
Тел. (066)890-98-83, (097)664-40-71
Продам електросепаратор, соковитискачку, шинковку, м’ясорубку, тостер.
Тел. (050)363-72-48
Продам мікрохвильову піч «Дніпрянка»,
нова, 1.13 кВт; сіковижималку «Росінка»,
б/в; електродуховку «Смотрич», 1.2 кВт, б/в.
Тел. (099)011-60-56
Продам магнітолу (диски, аудіокасети, радіо); диски з музикою і фільмами.
Тел. (066)171-81-96
Продам мобільний телефон «Нокіа N-95»,
оригінал, недорого. Тел. (095)780-66-35
Продам ноутбук та комп’ютер, можливо
окремо монітор, системний блок, мишка,
клавіатура. Тел. (099)295-82-30
Продам обігрівач UFO, б/в 2 рази. Ціна
договірна. Тел. (099)109-49-65
Продам пральну машину «Ардо», б/в.
Ціна договірна. Тел. (067)577-99-89
Продам пральну машину, німецьку,
у чудовому стані; елекроплиту; газову
плиту, німецька; морозильну камеру.
Тел. (067)147-47-82
Продам телефон «Самсунг Гранд-2»,
2000 грн. Тел. (095)938-11-13
Про д ам холодильник «Донбас».
Тел. (095)809-35-19

Тел. (050)244-82-29

Продам нутрії. Тел. (099)115-27-52,
(097)268-35-16, Царичанка
Продам півтушки свині. Годована домашніми кормами. Тел. (050)984-36-00
Продам племінного цапа на утримання,
спокійний, не б’ється. Тел. (067)891-38-50
Продам половину туші свині, годована натуральними кормами. Тел. (066)154-22-14,
Кобеляки
Продам половину туші свині. Годована натуральними кормами. Тел. (098)770-81-71,
(099)986-10-58
Продам породисту свиню на свиноматку,
вага 140 кг. Тел. (099)960-68-25
Продам місячних 1,5-місячних поросят.
Тел. (095)391-63-86
Продам поросят вік 1 міс.
Тел. (098)069-79-25, Дрижина Гребля
Продам поросят, вік 1 міс. Ціна нижче
ринкової. Тел. (098)986–54–81 (050),
П. Сокілка
Продам свиней віком 1 міс., 8 шт., 900 грн
1 шт., оптом по 800 грн. Тел. (095)248-36-82
Продам свинку парувального віку, вага
до 100 кг. Тел. (066)816-64-03, Красне
Продам свиноматку на м’ясо.
Тел. (095)302-28-46, Красне
Продам свиню живою вагою; маленьких
поросят. Тел. (095)002-60-93
Продам страусят Ему, павлінів, індійських пухових курей. Тел. (050)452-27-87
Продам тільну телицю (4 міс.), недорого.
Тел. (095)303-47-31, Білики
Продам тільну телицю, 7 міс. тільності.
Спокійна, здорова. Тел. (099)109-49-65
Продам телицю тільну, 8 міс., на утримання. Тел. (066)062-22-02
Продам телицю, тільність 5 міс., з-під доброї корови, спокійна. Тел. (095)711-20-90
Продам телицю, червоно-ряба, тільність
6 міс. Тел. (096)541-38-80, Дабинівка
Продам цапа віком 7 міс., метис зааненської і тоггенбургської порід, на утримання.
Тел. (066)291-64-38
П р о д а м цапа, вік 7 місяців, безрогий, на утримання або м’ясо.
Тел. (099)208-73-60, Кунівка
Продам чорну козу, за другим окотом,
кітна, строк 23.12. Тел. (099)795-05-95,
Кобеляки
Продам шипунів і цесарок.
Тел. (096)552-50-09


Куплю комп’ютери, ноутбуки,
монітори, планшети, можна неробочі,
або запчастини, розгляну всі варіанти.
Тел. (066)226-97-61
Ремонт, чистка комп’ютерів,
ноутбуків. Встановлення
Windows. Швидко, якісно, нед о р о г о . Те л . ( 0 9 8 ) 4 4 6 - 1 6 - 5 9 ,
(066)263-52-57
Куплю старий телевізор, пральну
машинку, газову колонку, холодильник, електромотор, зварювальний
апарат в будь-якому стані. Для власних потреб. Тел. (050)834-82-10
Куплю електродвигун, зварювальний апарат, САК, генератор,
трансформатор, кабеля, електрообладнання в робочому і неробочому
стані. Тел. (095)771-45-79
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ЗАКУПОВУЄМО БУТИЛІ СКЛЯНІ
МІСТКІСТЮ 20Л ПО ЦІНІ 200ГРН.
ТЕЛ. (099)016-58-55. ДМИТРО

Продам дрова твердих порід: ясен,
берест, об’єм від 5 кубів з доставкою
або самовивіз зі складу у Бутенках,
порізані на чурбаки 30-40 сантиметрів.
Ціна договірна. Тел. (098)584-44-09,
(050)077-20-50, Вадим
Продам дрова твердих порід з доставкою. Тел. (067)523-47-65
Куплю алое або агаву, 3-річну, каланхое
лікарське. Тел. (050)956-51-32
Ку плю б/в горщики для квітів, від
10 до 25 літрів, у нормальному стані, за розумну ціну. Тел. (066)313-26-43

0990148827
0955507502

ОБОИ

простые • мойка • акрил • винил
супермойка • метровка • фотообои
шелкография
Кобеляки, ул. Днепропетровская, 4г. Тел. 066 593-22-00

(возле «АТБ»)

Куплю б/в настільну лампу або торшер
часів СРСР, стан гарний, абажур з тканини.
Недорого. Тел. (066)313-26-43
Ку п л ю б/в садовий секатор часів
СРСР, у гарному стані. Ціна договірна.
Тел. (066)313-26-43
Ку п л ю каструлю, можна нову або
б/в, емальовану або з нержавійки,
на 4–5,5 л, у гарному стані. Ціна договірна.
Тел. (066)313-26-43
Куплю крісло-качалку у гарному стані.
Ціна договірна. Тел. (066)313-26-43
Куплю кришталеві стакани або високі
бокали, можна некомплект, ціна від 30 грн.
за штуку. Тел. (066)313-26-43
Куплю мідну або алюмінієву миску приблизно на 5 літрів. Тел. (050)404-50-77
Куплю фарфорові, бронзові, латунні статуетки. Ціна договірна. Тел. (066)313-26-43
Продам диван-ліжко, б/в мало; комплект постільної білизни; пелюшки байкові;
спортивний костюм розм. 52–54, чоловічий;
молодіжне пальто на синтепоні та ін. Недорого. Тел. (099)057-75-50
Продам стіл комп’ютерний, колір «горіх»,
б/в, у відмінному стані. Тел. (099)014-89-54,
Кобеляки
Продам тумбочку, 100 грн; б/в подушки,
30 грн.; полотно дзеркал, по 50 грн., нове.
Тел. (095)585-13-96, 3–29–88
Продам швейну машинку «Подільська»
(СРСР), стан робочий. Ціна договірна.
Тел. (099)611-17-27
Продам 6 м’яких стільців; стіл письмовий
1-тумбовий; 2 дерев’яних ліжка; бідони молочні; газові балони; дублянку жіночу розм.
50; куртка жіноча зимова, розм. 50; квітку
алое 5 років. Тел. 3–24–08
П р о д а м інвалідний візок; протипролежневий матрац. Ціна договірна.
Тел. (095)590-87-02
Продам антену залізну, нову, радянських
часів. Тел. 3–40–19
Продам апарат радіо, часів СРСР, б/в.
Тел. 3–40–19
Продам б/в 4-комфорну газову плиту.
Ціна договірна. Тел. (066)766-09-85
Продам б/в зимові жіночі утеплені
штани, на флісі, розм. 42–46, колір чорний,
ціна 30 грн; зимові чоловічі утеплені штани,
на флісі, на зріст 170 см, розм 44, ціна
30 грн. Тел. (066)313-26-43
Продам б/в килими, доріжку, паласи, каструлю 4-відерну; праски; туфлі
чоловічі розм. 43–44; шахи; склотару.
Тел. (099)745-96-32, Кобеляки, Заворскло
Продам металошукач срібло, золото,
метал. Тел. (099)784-04-62
Продам б/в м’який кутовий диван
у відмінному стані, сучасний дизайн, колір
бузковий, розмір 2х3 м. Ціна договірна.
Тел. (097)764-89-60, (050)913-40-60

0983053557
0988301616

Продам білу ажурну жіночу комбінацію.
Тел. 3–40–19
Продам баночки 200-грамові; 2 нових
молотка. Тел. 3–40–19
Продам диван. Ціна договірна.
Тел. (099)930-55-31, Кобеляки
Продам баночки для сипучих і круп, металеві. Маленькі, у червоний горошок. Все
нове. Тел. 3–40–19, після 15.00
Продам бочку з нержавійки, на 100 л;
дитячу коляску, 300 грн.; 3-колісний велосипед, 150 грн. Тел. (095)121-12-96, Білики
Пр о д а м бутси «Адідас», оригінал,
розм. 41, б/в дуже мало, майже нові.
Тел. (066)313-26-43
Продам весільну сукню білу з корсетом
в ідеальному стані, ціна 1700 грн., можливий
торг. Тел. (099)014-77-57
Продам вугілля. Тел. (066)595-26-51
Пр о д а м диван сучасного дизайну
2,2 х1,5 м, колір «карамель». Ціна договірна.
Тел. (066)754-50-94
П р о д а м диван сучасного дизайну, колір «бордовий». Ціна договірна.
Тел. (050)304-90-11
Прод ам дитячий зимовий одяг
на хлопчика віком 2–3 роки, дешево.
Тел. (066)873-65-48
Пр о д а м дитячий яскраво-зелений
столик-ходунець з регулятором під зріст
дитини та знімною панеллю з брязкальцями.
Тел. (095)313-33-47, Кобеляки
Продам дитячу коляску «Адамекс»,
б/в, стан нової, у комплекті люлька переносна, москітна сітка, дощовик.
Тел. (099)307-66-61
Продам дитячу коляску «Таурус», колір
бузковий, колеса з камерами, повний
комплект, стан добрий. Ціна договірна.
Тел. (095)926-76-15
Продам дитячу коляску Zippy, б/в, в ідеальному стані, колеса надувні, дощовик, є
люлька. Ідеальна для прогулянок. Кобеляки.
Тел. (066)960-79-40
Продам дитячу коляску для прогулянок
Carrello. Ідеальний стан, розкладається
в три положення. Синій колір. Кобеляки.
Тел. (066)960-79-40
Продам дитячу коляску, ліжко, колиску,
вітальню. Стан ідеальний. Недорого. Нові
Санжари. Тел. (066)910-94-52
Продам драбину металеву; бочку металеву на 200 л; возик господарський.
Тел. (066)017-07-04
Продам дрова (сосна). Ціна 1600 гривень
за «Газон», 2500 — тракторний причіп. Новосанжарський район. Тел. (099)398-99-83
Продам дрова. Тел. (099)308-37-89
Продам дубовий стіл 0.75 х1.5 м. та 6 дубових стільців, у комплекті. Ціна договірна
Тел. (098)633-55-57, (066)761-04-88
Продам жіночий піджак, сірий у смужку і
велюровий чорний, на підкладці, розм. 50–
52, нові; фотошпалери «Ранок біля річки»,
розм. 176 х261; аплікатор Кузнєцова новий;
зволожувач повітря б/в. Тел. 3–40–19
Продам засоби захисту для занять карате. Тел. (050)608-15-81
Продам зимову куртку з підстібкою,
розм. 54–56, стан відмінний, торг доцільний
Тел. (050)192-61-88
Про д ам кімнатні квіти: хлорофітуми, по 20 грн., фікус — 80 грн., та інші.
Тел. (066)313-26-43
Продам каністри металеві нові
на 20 40 літрів. Тел. (066)171-81-96
Продам квіти алое різні; чайний гриб;
козиний лой. Тел. (095)842-00-93
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Продам килим новий і б/в; килимові доріжки б/в; плащ чоловічий, дешево; полушубок чоловічий, довжина до стегон, чорний,
розм. 54–56; сервіз чайний; ваги на 4 кг;
дзеркала. Тел. (066)329‑39‑92
Тижневик «ЕХО»
Продам книги «Настольная книга родителей»; «Код тинейджеров. Как с подростками говорить про все». Б/в. Стан ідеальний.
Ціна 5 грн. за шт. Тел. (066)313‑26‑43
Продам книги: «Лікарські трави», «Уринотерапія», «Водотерапія», «Цілющі сили
організму», «Косметика», «Лісова косметика» та ін. Тел. 3–40–19, після 15.00
Продам книги: «Постная кухня»; «Что вам
мешает быть здоровым? Пути исцеления»;
«Домашние разносолы». Б/в, у гарному
стані. Ціна 5 грн. за шт. Тел. (066)313‑26‑43
Продам кольорові сувенірні авторучки, зі
скла, великі і маленькі. Тел. 3–40–19
Продам комод новий «Антарія», колір «береза», із дзеркалом; СД-диски.
Тел. (066)171‑81‑96
Продам комод світло-коричневий, лакований; бра настінний; триногу-вішалку
металеву; плиту чавунну суцільну; набір
кілець заслінку чавунну; дверцята 27 х23.
Тел. (095)011‑81‑28
Продам комплект м’яких меблів: 2 розкладних дивани та крісло.
Тел. (050)196‑87‑77
Продам корсет чорний, атласний, з
мереживом, новий; художню літературу
«Джуна, слухаю свої руки», «100 пісень
Висоцького», «Усадебный дом», «Вязание
на спицах и на машинке. Узоры», «Исцели
себя сам». Тел. 3–40–19
Продам костюм новий, чоловічий, розм.
58–60; жіночі шкіряні туфлі, нові, розм.
41–42. Тел. (099)115‑27‑52, Царичанка
Продам крісла розкладні, 2 шт., б/в, стан
гарний. Тел. (066)518‑85‑22
Продам кулон з червоним каменем,
на довгому ланцюжку, жовтий метал; обручки з коричневим каменем, грузинське
срібло, нові. Тел. 3–40–19
Продам куртку шкіряну жіночу, розм.
52–54, з хутром, утеплена, нова; пальто
балонове утеплене, колір беж, довге, розм.
56–58, капюшон з хутром, нове; пальто
балонове демісезонне, жіноче, колір беж,
розм. 54–56, нове; сумку господарську, червоний колір, на колесах, б/в. Тел. 3–40–19
Продам кухонний пенал.
Тел. (066)754‑50‑94
Продам лікувальний пристрій «Космодиск», пристрій для нарізування овочів
ручний. Тел. 3–40–19, після 15.00
Продам натуральний килим 2х3; вітальню; журнальний столик. Ціна договірна.
Тел. (099)930‑55‑31, Кобеляки
Прод ам нові жіночі спортивні костюми: щільний шерстяний та велюрові.
Тел. 3–40–19
Продам нове жіноче осіннє пальто,
класичне, чорне, 50 розм., 1500 грн.
Тел. (066)754‑50‑94
Продам нове осіннє пальто красивого класичного покрою, розм. 48–50.
Тел. (050)404‑50‑77
Продам новий спортивний костюм,
сучасний, на флісі, розм. 48, штани сині,
куртка червона. Тел. (050)404‑50‑77
Продам нову чоловічу дублянку, натуральна, тепла, довжиною до стегна,
розм. 44–46, колір чорний, 500 грн.
Тел. (066)313‑26‑43
Продам піжаму жіночу, натуральний
батист, розм. 48–50, виробник Румунія;
манікюрний набір з 5 предметів, футляр
натуральна шкіра. Все нове. Тел. 3–40–19
Продам паски для втягування живота
атласні та безрозмірні, корсет. Нові, різні
розміри. Тел. 3–40–19
Продам патронташ для патронів, шкіряний, новий, з кишенями. Тел. 3–40–19,
після 15.00
Пр о д а м пластмасову дитячу гірку
на 3 сходинки, б/в; диван «малютка»,
б/в у хорошому стані. Ціна договірна.
Тел. (098)633‑55‑57, (066)761‑04‑88
Продам полушубок жіночий хутряний,
світлий, Польща, розм. 48–50; платівки 80‑х
років, розмір великий. Тел. 3–40–19
Продам попиляні чурбани з двох горіхів.
Тел. (099)245‑08‑16, Кобеляки
Продам револьвер травматичної дії,
калібр 9 мм, 6‑зарядний «Корнет С». Новий, з документами. Дозвіл обов’язковий.
Тел. (050)977‑53‑61
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Продам роги оленя. Тел. (096)003‑80‑84
Продам рушницю (Бельгія), 2‑стволка,
раритет. Тел. 3–40–19
Продам рушницю МЦ 21–12, недорого,
стан гарний. Тел. (066)932‑60‑04
Продам рюкзак-кегуру червоного кольору, для грудної дитини, в ідеальному стані.
Ціна 270 грн. Тел. (050)535‑57‑49, Канави
Продам сітки капронові часів СРСР, під
овочі, ціна 1 грн. шт. Тел. (095)892‑25‑73
Продам саморобний човновий
двигун, з бензокоси.Ціна договірна.
Тел. (066)641‑77‑35, (067)375‑07‑55
Продам сервант; диван; кухонну мийку.
Тел. (095)710‑85‑97
Продам сукню вечірню, розм. 42–
44, на зріст 170 см., довга, колір ніжно бузковий, цікавий крій, ціна 300 грн.
Тел. (066)313‑26‑43, Кобеляки
Продам тютюн сушений, готовий до вживання, відро. Тел. (095)459‑34‑68
Продам унти, 45 розмір.
Тел. (066)816‑64‑99
Продам форму охоронника «Явір-2005»,
розм. 50–52, ціна 250 грн; бушлат «Явір2005», новий, розм. 50–52, 450 грн; килим
2 х1,2 м. Тел. (099)267‑17‑47, Білики
Продам фотошпалери «Ранок біля
річки». Розм. 1.76 х2.60 м; аплікатор Кузнєцова, новий. Тел. 3–40–19
Продам фотошпалери «Сонячна вулиця»,
категорія «люкс», розм. 207 х192, 12 листів,
якість, ціна 180 грн. Тел. (066)313‑26‑43
Продам художню літературу: «Браслет женшеня», «Лики судьбы», «Сонник.
Гороскопы», «Карточные игры в вашей
компании». Тел. 3–40–19
Продам художню літературу: А. Толстой,
А. Дюма «Три мушкетери», «10 років опісля», «20 років опісля», Агата Крісті та інше.
Тел. 3–40–19
Продам човен «Южанка», гарний стан.
Ціна договірна. Тел. (066)218‑19‑10
Продам човновий двигун «Стріла», стан
гарний. Ціна договірна. Тел. (066)641‑77‑35,
(067)375‑07‑55
Продам човновий мотор «Парсун-5,8».
Тел. (095)109-17-32
П р о д а м човновий електродвигун
«MinnKota Endura PRO 36». Ідеальний для
риболовлі. Тел. (095)590‑90‑52, 3–32–18
Продам чоловічий велосипед у гарному
стані; раковину; молочні бідони на 40 літрів.
Тел. (099)486‑88‑13
Продам шапку норкову з замшею, чоловічий крій, фабрична, нова, колір беж, розм.
58. Тел. 3–40–19
Продам шкільну сукню, колір коричневий, натуральна шерсть, пошита на індивідуальне замовлення, до неї є сумочка,
на дівчину віком 14–17 років, дуже гарна.
Ціна 90 грн. Тел. (066)313‑26‑43

Работа в Польше, Чехии. Все
оформление за наш счет. Очень большой выбор вакансий. З/п от 17 000
грн. Бесплатное проживание. тел.
(098)182-29-29, (066)324-45-22,
(063)308-41-94
Піццерія «Смачна кухня», що знаходиться на території оптової бази
«Два кума» запрошує на роботу
бармена, графік роботи позмінний,
заробітна плата висока і своєчасна.
Тел. (066)160‑45‑87
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Робота в Києві. (З/П від 6500грн)
Запрошуємо на роботу в мережу
кондитерських
№28 (670)
14 липня 2016
магазинів продавців, баристів у кав’ярню та пекарівкондитерів на цех.
Житло надається. Офіційне працевлаштування.
Тел. (098)774-42-33 Мар’яна

Потрібен
працівник у кіоск,
продаж
хот-догів
Заробітна плата
стабільна.
Тел. (050)566-21-84
Відкрито набір на сучасне
українсько-японське підприємство.
Запрошуємо чоловіків, жінок, сімейні
пари, а також студентів‑заочників.
Житлом та харчуванням
забезпечуємо, проїзд оплачуємо.
Зарплата 8000–10000 грн. Телефони: МТС (066)935‑30‑72, Київстар
(096)565‑94‑35, Life (093)943‑55‑87
Работа в Днепропетровской
о б л а с т и . Тр е б у ю т с я р а б о ч и е
на уборку, сортировку овощей!
Жильё, питание предоставляется!
Тел. (095)562‑25‑66, (097)902‑52‑97

На тимчасову роботу (2 місяці)
потрібні різноробочі (чоловіки). Оплата
від 200 грн. у день. Тел. (067)523‑47‑65
На роботу у Чехію потрібні жінки та
сімейні пари, робота на заводі, не важка. Тел. (099)106‑15‑88

У магазин потрібен продавець і охоронець. Тел. (050)752‑96‑45
Найму викопати погріб у приміщенні.
Тел. (050)665‑24‑74
Сімейна пара шукає роботу, будь-яку.
Тел. (098)027‑40‑09
Шукаю жінку по догляду за жінкою похилого віку. Обговорення умов при спілкуванні із зацікавленою особою. Тел. 3–16–91,
(095)141‑34‑59


Викачування вигрібних ям, туалетів
автомобілем на 4 куби. Чистка і
пробивання каналізації. Пиляю, валяю дерева, будь-яка складність.
Тел. (066)976‑98‑04, (097)081‑61‑70,
(066)808‑92‑80
Привезу жом, гранвісдів, пісок,
чорнозем, щебінь та інше. Дешево.
(066)976‑98‑04, (097)081‑61‑70,
(099)272‑22‑77
Викачування вигрібних ям і туалетів.
Бочка 4 куби. Перевезення вантажів
ЗІЛ-130. Тел. (050)137‑23‑05
Привезу жом, пісок, щебінь,
гранвідсів, землю та інше; надам
послуги по перевезенню (самоскид) до 6 тонн. Тел. (095)551‑60‑80,
(097)768‑74‑10
Продам твердопаливні бри кети. Можлива доставка.
Тел. (067)643‑48‑45

Запрошуємо до співпраці водії
категорії «С», «Є». Тел. (099)300‑24‑74

СКИДКИ на работы+материалы
до 20 %. РЕМОНТЫ домов, квартир,
балконов любой сложности. Перепланировки, подвесные потолки,
гипсокартон. Отопление, теплый
пол, водопровод, канализация.
СТРОИТ ЕЛЬСТВо‑дома, пристройки, павильоны, гаражи, навесы,
беседки.Бани, бассейны. Ворота,
заборы любой сложности. Доставка
материалов. Тел. (098)486‑92‑52,
(095)086‑70‑06

Найму людей для чищення горіха.
Тел. (095)250‑53‑31, (067)339‑77‑54

Підготовка дітей до школи.
Тел. (050)610‑51‑11, Кобеляки

Прийму на роботу різноробочого, надам роботу столяру на дому, постійно.
Оплата по домовленості при зустрічі.
Тел. (050)942‑37‑52, (099)562‑98‑25,
(068)270‑55‑15
Запрошуємо на роботу кухаря у кафе «Тетяна» у с. Бережнівка.
Тел. (095)908‑75‑81

Надам роботу на автомийці
чоловікові або жінці. Заробітна плата
висока та своєчасна. м. Кобеляки. Тел.
(099)073-02-09, (066)427-03-09
Потрібен продавець у магазин
«Кулиничі». Тел. (066)777‑41‑67

Поновлено щоденний автобусний
маршрут з Царичанки і Кобеляк
до Києва. Тел. (050)404‑13‑25,
(097)182–59–52

Кафе «У Касіка» запрошує на постійну
роботу офіціанта. Тел. (050)304‑69‑91

Приватна охоронна фірма проводить набір
охоронників, ст. змін, нач. охорони
Ми пропонуємо роботу в надійній компанії:
- проїзд та проживання за рахунок підприємства
- допомога в харчуванні, гарантована з/п від 3300 грн.

Тел. (095)22-062-60, (068)52-646-08

Автомобільні зварювальні роботи. Якісно. Надійно. Приємні ціни.
Тел. (095)002‑60‑93
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Шиномонтаж,
балансирування,
дрібний ремонт
легкових автомобілів

Тел. (098)4559089
КОЛОДЯЗІ CВЕРДЛОВИНИ — чистка дезінфекція. Тел. (066)995‑69‑34

Холодильники, морозильники — ремонт вдома у замовника, з гарантією на виконану роботу.
Тел. (050)227‑01‑10, (067)261‑22‑29,
3–22–62
Поминальні обіди, дні народження,
корпоративи. Швидко, якісно, смачно,
недорого. З виїздом за Вашою адресою. Тел. (050)578‑27‑96, (068)808–
58–76. Білики
Закуповуємо металобрухт. Дорого. Можливий самовивіз.
Тел. (095)643‑07‑92, (068)247–08–15
Буріння свердловин машинне або
компактною установкою. Знання особливостей буріння вашого регіону.
Доставка та монтаж обладнання. Документи, гарантія. Тел. (099)414–39–
99 або (098)586‑38‑38, Сергій Іванович

Професійна перетяжка, модернізація
та ремонт м’яких меблів. Підбір тканин,
заміна поролону, пружин, столярки.
Недорого, якість гарантуємо, швидко. Тел. 3–29–75, (095)792‑81‑33,
(096)911‑95‑87
ГІДРОДИНАМІЧНА ОЧИСТКА
ШИФЕРНОЇ ПОКРІВЛІ, ТРОТУАРІВ,
ЕВРОПАРКАНІВ ТА ІНШИХ ПОВЕРХНЕЙ.
Тел. (096)739‑36‑07, (066)822‑56‑20
Якісний ремонт, перетяжка м’яких
меблів. Зміна дизайну. Підбір тканин.
Якість гарантуємо. Доставка по місту
безкоштовно. Тел. (050)860‑37‑10,
3–36–20
Натяжні стелі європейського зразка,
1 або декілька рівнів, різних кольорів
і форми, підвісні і комбіновані, фотодрук. Обшивка гіпсократоном, пластиком, вагонкою, МДФ. Вкладання ламінату. Тел. (066)040‑71‑65,
(098)240‑53‑25
Поминальні обіди. Швидко, якісно,
зручно, смачно, недорого. З виїздом
до замовника. Тел. (066)165‑33‑40,
(098)266‑11‑23

Відповідь на кросворд з №44

Пиляю, рубаю. Виконаю будь-які
зварювальні роботи. Фарбування воріт,
парканів. Можливий виїзд по району.
Тел. (066)843‑14‑30, Кобеляки
Автомобільні перевезення
автомобілем «ГАЗель», бортовий.
Тел. (096)201‑65‑95
Чистка та поглиблення колодязів
з питною водою. Працюємо вручну без помічників та могоричів.
Тел. (050)977‑53‑61
Швидко та недорого ремонт Вашої оселі. Утеплення,
відкоси, гіпсокартогн, пластик,
ламінат, шпалери, багети. Виїзд.
Тел. (066)198‑82‑34
Ремонт Вашої оселі: гіпсокартон,
кахлі, МДФ, шпаклівка, пластик, бетонування та інше. вода,
каналізація, електрика, сантехніка.
Тел. (066)369‑42‑77, (097)670‑29‑04
Надам послуги мікроавтобусом
«Хюндай», пасажирський, 8 місць
або 3 чоловіки + вантаж або
автомобілем «Фольксваген» (0,8 тони).
Тел. (066)215‑57‑96
Привезу жом, гранвідсів, дрова,
щебінь, бут, пісок та інше. Перев е з е н н я ГА З - 3 3 0 9 , д о 6 т о н н .
Тел. (066)107‑27‑90, (098)751‑45‑44

Привезу жом, гранвідсів, щебінь,
пісок. Недорого. Тел. (095)663‑29‑91,
Кобеляки
Поминальні обіди, дні народження. З виїздом за вашою адресою.
Цілодобово. Тел. (050)994–18–35
(Надя); (095)777–60–08 (Наташа)
Продам жом, недорого.
Тел. (066)829‑58‑54, (050)066‑51‑44
Як бути здоровим та жити без стресів?
Комплексна йога навчить Вас цьому. Перше
заняття безкоштовно. Тел. (066)184‑51‑86,
Кобеляки

Оригінал-макет замовника

Жива музика на Ваше свято. Жіночий
та чоловічий вокал. Тел. (099)509–96–
00 — Владислав, (066)694‑19‑60

вітчизняного та
закордонного виробництва

Поминальні обіди, дні народження,
корпоративи з виїздом до замовника. Швидко і смачно. Доступні ціни.
Цілодобово. Володимир та Ірина.
Тел. (066)696‑57‑08; (099)713‑07‑42;
(098)216‑03‑89

www.exo.in.ua
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Продукти, які впораються з грипом і застудою
№28 (670)

Тижневик «ЕХО»

Дуже важливо стежити за
своїм раціоном харчування.
Якщо у вас не вистачає
поживних мікроелементів,
то імунна система просто не
здатна боротися з інфекцією.
Пропонуємо список продуктів,
які можуть запобігти грипу.

Морква.
Багата
бетакаротином і вітаміном А, які
відновлюють
імунну
систему
організму. Вітамін А допомагає
боротися з вільними радикалами і запобігає пошкодження на
клітинному рівні. Моркву можна
їсти сирою, вареною, приготованою на пару, натертою або в салатах, у супі, м’ясному рулеті і так далі.
Кефір. Продукт харчування, у якому
міститься величезна кількість пробіотиків,
які сприяють швидкому одужанню. Вони
відіграють важливу роль для імунної системи. Пробіотики покращують процес травлення, дозволяючи організму витягувати з
їжі поживні речовини, зміцнюючи тим самим імунну систему.
Яйця. Поповнюють організм селеном, який забезпечує правильну роботу
імунної системи і щитовидної залози. У
яйцях містяться протеїни і амінокислоти.
Протеїни підтримують імунну систему,
зміцнюючи лімфоцити. Амінокислоти стимулюють імунну систему, допомагаючи боротися з грипом і нежиттю.

Паростки пшениці. Містять велику
кількість поживних речовин: вітамін Е, селен і магній, а також цинк. Додавайте паростки в тісто.
Ківі. У фрукті містяться каротиноїди,
поліфеноли, а також вітамін С, який
підтримує цілісність клітин, захищаючи їх від запальних процесів. Ківі можна
замінити солодким перцем, полуницею і
цитрусовими.
Курячий суп. Дуже корисний для імунної
системи. Допомагає боротися з першими
ознаками грипу. Суп має протизапальну
властивість і прискорює циркуляцію потоку
слизу в носі, зменшуючи його закладеність.
Мигдаль. Багатий вітаміном Е, антиоксидантом, який захищає цілісність

Домашня аптечка
І ЗАСТУДА НЕ СТРАШНА

Вживайте щодня, аби не захворіти

Овес. У термосі в 1,5 літра окропу заварити склянку вівса та 2 столові ложки шипшини.
Вживати по півсклянки 2–3 рази на добу. Приймати протягом місяця, а потім зробити перерву.
Гарбуз. 300–400 грамів м’якоті гарбуза натерти на крупній тертці. Додати 300 грамів меду
і змішати з м’якоттю 2–3 лимонів. Зберігати
в холодильнику, приймати по 1 столовій ложці
вранці на пустий шлунок.
Імбир.
Шматочок
кореня
імбиру
(6–8 сантиметрів) натерти на дрібній тертці, залити
1 літром гарячої води, додати дрібно нарізаний зі шкіркою
лимон і мед (за смаком). Приймати по 250 мілілітрів три
рази на день.

Ефективні методи боротьби проти застуди
На вулицях мороз почав чергуватись із відлигою. Саме в такий
період виникає найбільший ризик підхопити застуду або навіть
грип. Та регулярні процедури допоможуть захиститися від хвороби. Тому приступаємо до профілактики.
Термінові дії. Якщо у вас намокли ноги, відразу протріть їх
спиртом, розігрійте та вдягніть теплі шкарпетки.
Природні антибіотики. Цибуля і часник — одні з найкращих
природних антибіотиків. Тому їжте цибулю і часник, а також вди-
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клітин. У шкірці мигдалю знаходиться натуральний хімічний елемент,
який прискорює імунну реакцію на
інфекцію.
Гарбузове насіння. Містить велику кількість цинку, важливого елемента для боротьби з нежиттю та грипом.
Цинк також корисний для лімфоцитів,
які відіграють важливу роль для
імунної системи. Крім гарбузового
насіння, корисні сухофрукти і горіхи.
Кучерява капуста. Багата антиоксидантами, фолатом і вітамінами А, С
і К, а також залізом. Капуста покращує
роботу імунної системи.
Часник. Бореться з інфекцією. Він
містить багатий сіркою аллицин, який
впливає на інфекційні бактерії.
Імбир. Чистить кишечник і захищає шлунок, маючи при цьому сильні антиоксидантні
властивості. Він бореться із запальними
процесами, особливо у випадку з запаленим горлом. Трохи натертого імбиру в чаї
знімуть будь-який біль.
Капуста. Містить фолієву кислоту, нестача
якої може послабити імунну систему. У раціоні
повинні бути продукти багаті фолатом, такі як
темно-зелені овочі, квасоля і боби.
Гвоздика. Прискорює процес травлення, бореться з паразитами, які
уповільнюють імунну реакцію. Підвищує
імунітет та бореться з вірусами і бактеріями.
Антиоксидантні
властивості
гвоздики
набагато вище, ніж у більшості спецій,
фруктів і овочів.

хайте пари цибулі, особливо якщо у вас вже з’явився нежить. Часник потрібно саме жувати, а не ковтати, інакше користі не буде.
А щоб позбавитися від запаху або, принаймні, значно зменшити
його, прополощіть рот лимонним соком. Біля ліжка на ніч покладіть
розрізану цибулину (запах вас турбуватиме лише спочатку, а потім
ви адаптуєтеся).
Пийте багато рідини. Перед сном обов’язково випийте
2 чашки чаю з медом чи з лимоном (для посилення ефекту
можете додати перець) або молоко з медом.
Потрібно, щоб молоко і чай обов’язково були
гарячими. Добре закутайтесь і намагайтеся поспати як можна довше.
Гарячий душ або ванна. При
перших ознаках захворювання
потрібно прийняти гарячий душ.
Намагайтеся прогріти обличчя,
шию, груди. Якщо дозволяє серце, і
немає високої температури, прийміть
замість душу гарячу ванну протягом
10–15 хвилин. Потім насухо витріться і лягайте в ліжко, загорнувшись ковдрою, а краще — двома, пропотійте під ковдрою хвилин 30–40.
Для цього випийте склянку трав’яного настою або чай з малиною,
медом або прополісом.
Довгий сон. У нашому організмі є багато резервів, а вони
відновлюються під час сну. Тому спіть 8–9 годин.
Звичайно, можна піти в аптеку та накупляти багато протизастудних таблеток. Та, використовуючи народні засоби, ви
не тільки лікуєтеся, але ще і підвищуєте імунітет та поповнюєте
організм вітамінами.
За матеріалами інтернет-видань
www.exo.in.ua
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14 ëèñòîïàäà ñâÿòêóâàòèìå Äåíü íàðîäæåííÿ
êîõàíà äðóæèíà, ëþáëÿ÷à ìàìà, ñâåêðóõà ³ áàáóñÿ
Ãàëèíà ²âàí³âíà Ñåð³êîâà ç ñåëà Â³ëüõîâàòêà
Від щирого серця вітаємо,
Безхмарного неба бажаємо,
Море усміхнених днів і квітучих садів.
Хай успіх з тобою повсюди буває,
Щасливою буде дорога без краю.
Бажаємо миру, удачі без ліку,
Любові і злагоди світлої в хаті
І днів якнайбільше, на радість багатих.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа!

Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ'þ, ÷îëîâ³ê, ñèí, íåâ³ñòêà òà îíóêè
7 листопада в нашій родині
золоте весілля: 50 років
подружнього життя святкують
наші батьки,
батьки -жителі
жителісела
селаБутенки,
Бутенки
Іван Панькович та Надія Федорівна Славні

Не забудьте передплатити
«ЕХО» на друге півріччя
Та отримуйте щоп’ятниці свіжі новини, оголошення,
зручну телепрограму, кросворд, гороскоп, рецепти
і багато іншої цікавої та корисної інформації

Передплатний індекс 08894
9-го листопада святкує своє 45-річчя
Тетяна Шовкопляс із села Шовкопляси.
о
Хочемо їй побажати: краси, наЩир мо!
солоди і вічної вроди! Від Бога
є
а
— здоров’я, сил — від привіт
роди! Любові, натхнення,
радощів, сміху, від рідних та
друзів безмежної втіхи.
З повагою, кума Люба та її сім’я

Збережи найяскравіші моменти!

Відзнімемо та змонтуємо відео на будь-яку тематику

якісн☺ та креативн☺

Минуло
Минуловже
вжепіввіку
піввікуззтого
тогочасу,
часуяк
Якуувашому
вашомужитті
життіцвіла
цвілавесна,
весна
ІІстільки
стількипрожито
прожитоііпережито
пережиторазом,
разом Іі скроні побілила сивина...
Спасибі
вам,зберегли
що зберегли
родину На
на хвилях часу, в радості й біді,
За те, що
свою родину,
За те, що долю порівну ділили Іі стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте ви здорові і щасливі! Хай спільний шлях Ваш
ваш довго ще цвіте.
про батьківське весілля золоте!
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня Про

З великою любов’ю і повагою, ваші діти та внуки
www.exo.in.ua

Тел. (096)967-65-01,(050)145-84-66
45

8 листопада святкував 55-річний ювілей

коханий чоловік, дорогий тато і люблячий дідусь

Леонід Семенович Горденко з села Василівка
Вже ключами відлетіли в край далекий журавлі
І берізки пожовтіли, шлють листочки до землі.
Осінь щедра і барвиста завітала в нашу хату,
Щоб калиновим намистом дідуся вітати й тата
З ювілеєм, із роками, що прожив ти щедро й плідно.
Ти усім ділився з нами, не жалів нічого, рідний.
Ти працюєш без утоми, у турботах день при дні,
Щоб достаток був удома, тепло й затишно в сім’ї.
Ми бажаєм, щоб міцним було здоров’я і приємними новини,
Щоб достатком хата повна у всіх нас була щоднини,
Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди
І щоб міцно всі тримались гілочки одного роду.
Щоб раділи всі внучатам, вони вас не забували,
Щоб тобі, наш любий тату, вони настрій піднімали.

З любов'ю і повагою, дружина Валя, сини Вітя і Льоня,
невістки Іра і Яна, внучатка Ростік, Віка і Назарчик

15 листопада святкує
ювілейний День народження
люба матуся, дружина,
невісточка, тьотя
Наталя Іванівна Гришай
з села Мартинівка
Вітаємо тебе з ювілеєм! Бажаємо тобі
багато сил і енергії, бажань і можливостей.
Нехай буде міцним твоє здоров'я,
щасливим погляд і добрим серце.

Нехай обминуть тебе болі й тривоги,
життєва
дорога,
Хай сстелиться
тел
литьс
итьсся довга жи
иттєв
тє а до
д
ро
ога
га,
Х
Ха
йл
егко
о пр
п
ра
ац
цюється,
ює
гарн
га
рн
но жи
иве
вет
ться,
Хай
легко
працюється,
гарно
живеться,
Все вміється, множиться і удається!
М
Ми
ит
ебее дуже
ду
д
уж любимо,
уєєм
мо
о, і бережемо!
бере
реже
жеемо!
Ми
тебе
дуже
любимо, цінує
цінуємо
З Днем народження, рідненька!

З ніжністю і любов'ю, чоловік, діти, сім'ї Приймаків,Татченків

14 листопада
святкує 70-річчя
дорога матуся і бабуся
Надія Іванівна Драна
з Кобеляк
Ювілей – це не просто свято. Хай же серце працює
завзято! Ювілей – це роки твої зрілі, мудрий
досвід в потрібному ділі! Матусю, бабусю,
голубко єдина, тебе щиро вітає
вся наша родина! Спасибі тобі
за ніжне тепло, за людяність,
щедрість і за добро!

ЯКІСНА ПІДГОТОВКА
ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА ВОДІЇВ

Можлива оплата частинами
Тел. (050)683-45-36,
(066)778-69-89,
(097)273-49-29 (Кобеляки)
(095)314-55-35 (Білики)

Ліц. АВ 506973 МОНУ від 11.03.2010р.
Ліц. АЕ 636907
МОНУ від 19.06.2015
р.;Сертифікат
державну акредитацію МВС України ДДАІ 002599 від 30.12.2013 р.
Акредитована
в департаменті
ДАІ МВС України,
протокол №4про
від 11.10.2010

З любов’ю, твої найрідніші

СТРАЖ
Наші двері - Ваша фортеця

ДВЕРІ БРОНЬОВАНІ будь-яких розмірів
та комплектації ЗІ ЗНИЖКОЮ -10%
Двері для промислових приміщень та гаражів
Металопластикові вікна та двері
Міжкімнатні двері
КИ
ЗНИЖ
м. Кобеляки, вул. Полтавська, 10;
вул. Шевченка, 81

оригінал-макет замовника

(067)870-80-08, (066)429-88-23

ІКНА
В
А
Н -33%
ДО

Тепер ЯКІСНІ ВІКНА є і в Царичанці
• Металопластикові вікна, двері, тамбури
• Міжкімнатні двері, французькі балкони, лоджії
• Броньовані двері на замовлення
• Обслуговування, монтаж, відкоси, доставка

смт. Царичанка, вул. Першотравнева, 1, («Брусниця»)
м. Кобеляки, вул. Полтавська, 42. Тел. (050)677-08-00, (099)45-47-330 (Валерій Павлович), (066)837-11-85 (Микола Миколайович)

Працюємо з 8:00 до 16:00 щодня, крім неділі

Місце для поштових поміток

Лашко Ігор (теледім біля круга) вул. Дніпропетровська, 18
Досвід встановлення — 23 роки

 прописка тюнерів, обмін старих на нові
 перевстановлення супуникових антен
 ремонт свч-духовок та побутових приладів
 надування кульок гелієм
Тел. (066)627-13-63, (067)413-80-14

Компле
від 1000к ти
грн

РЦКД а
топад
20 лис 0
18.0

Економте разом з нами!
Котли, конвектори, колонки,
насоси та насосні станції марок
«Атон», «Житомир», «Термобар»,
«Данко», «Росс», «Геліус» та інші
Билеты
от 70 грн.

Продаж, монтаж та сервісне обслуговування

Адреса: м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 9
Тел. (066)5142339, (097)2112481, (050)5647944

Магазин
ІКА
Б/В ТЕХН
З ЄВРОПИ
пральні машини
холодильники
морозильні камери
мікрохвильовки
елекроплити
газові плити та інше

Прозвучат песни «Там где клен шумит», «Белый теплоход»,
«Так вот какая ты», «Ты мне не снишся», «Горько»,
имного других хитов

оригінал-макет замовника

«Атон», «Маяк», «Данко», «Житомир»

Магазин «ГАЗКОМПЛЕКТ»

Магазин «Майстер-центр»
(Кобеляки, площа Перемоги, 16е)

Кобеляки, біл
Приватбанку я

ЦІНИ
НИЗЬКІ
КІСТЬ
Я
А
ВИСОК
ІЯ
ГАРАНТ

Тел. (099)250-32-42, (067)147-47-82, (095)011-80-04

• твердопаливні котли
«Корді», «Карбон»
• системи димоходів
«Версія Люкс»
• монтаж з гарантією
Тел. (050)308-24-03, (066)644-10-13, (067)406-29-15

оригінал-макет замовника

котли
котли

Новинка:
Новинка:
на твердому
паливі
на
твердому
паливі

