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По району
возять
диво-пояси
від усіх недуг.
Ціна — всього
півтори тисячі
Ваш надійний помічник
у будівництві

6

стор.

ЩОТИЖНЕВІ ПОЇЗДКИ

в Кирилівку

комфортабельними
мікроавтобусами
з кондиціонером
Щопонеділка на 7 днів
Щосереди на 4 дні
Щонеділі на 3 дні
Можливий виїзд на 5 днів

Асортимент
розширено!

Знайдеться все: від цвяха до трактора
м. Кобеляки, вул. Полтавська, 30/1
Тел. (099)467–41–64, (096)035–04–10

Недорого
Забезпечуємо житлом
Тел. (050)7838048, (067)8729702

Добова та підрощена птиця
• Бройлери КОББ-500 та інші
• Курчата м’ясо-яєчних порід:
Іспанка (голошия) та інші
• Каченят Мулард, Стар-53 та інші. • Гусенята

Якість
гарантуємо!

Безкоштовна доставка. У наявності комбікорми та ветеринарні препарати
Тел. (050)641-18-81, (096)846-46-77, (063)323-84-23, Андрій

Ми переїхали! Оновлені та найкращі пропозиції!
ПАРФУМИ
КОСМЕТИКА

Працюємо щодня!
ПРИКР АСИ
Будні
- з 8:00 до 18:00, вихідні - з 8:00 до 15:00
ПОДАРУНКИ
(навпроти «МаркетОПТу»)
МАНІКЮРНІ Тел. (098)774-76-57, (099)733-28-22 (Владислав)
ПРИЛАДДЯ
Тел. (098)962-62-88, (099)239-44-25 (Олена)

оригінал-макет замовника

Надаємо
пос луги
ром
маніпулято

12 июля будет праздновать юбилейный День рождения
дорогой брат

Петр Иванович Слоква
Любимый брат! От всей души Тебе хочу я пожелать,
Чтобы сбылись твои мечты, легко всех целей достигать.
Благополучия, добра, событий ярких впереди,
Друзей отличных и всегда чтоб были радостными дни.
Отличный друг, хороший брат, веселый и простой,
Ты столько делаешь добра, Ты — просто золотой!
С такими братьями, как ты,
не каждому везет.
Живи легко, верши мечты.
Тебя удача ждет!

С уважением,
сестра Ольга и племянники

12 липня святкує 50-річний ювілей
житель села Червоні Квіти
Петро Іванович Слоква

Від щирого серця вітаємо Петра Івановича простими словами:
Вам сьогодні — п'ятдесят. Ми дуже хочемо побажати здоров'я,
мудрості, наснаги, від рідних і людей — поваги.
Лишайтесь завжди молодим, таким же завзятим, беручким.
Нехай невдачі позаду лишаться, а птиці удачі до Вас примчаться.
Хай радість приносять онуки і діти. Бажаємо не сумувати, а тільки радіти.
А ми пишаємося Вами. До ста літ бажаємо лишатися з нами.
Держіться у вирі буремних подій і не втрачайте на краще надій.

З повагою та вдячністю, Ваш дружний колектив

Êèðèë³âêà

Забезпечуємо

житлом.

Недорого!

Найдешевше в Полтавській області

Будівельний ліс:

дошка обрізна - 2400 грн/м3 необрізна - 1400 грн/м3
М. Кобеляки, вул Дніпропетровська, 1-а

оригінал-макет замовника

оригінал-макет замовника

Щотижневі поїздки комфортабельними
мікроавтобусами з кондиціонером.
Щовівторка на 3 дні, щочетверга на 5 днів.
Тел. (066)122-75-56, (067)355-23-32
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Десь у Хартленді.
За книжковим магазином
розширена редакційна
Якщо хтось ще пам’ятає,
то автор кілька місяців тому
у одній із редакційних зізнався,
що не дивиться телевізор. Цього
предмету в нашій квартирі взагалі
немає. Продали за відсутності
необхідності в ньому.
Та з людьми, які телевізор дивляться, спілкуватись доводиться. І вони
розповідають, що відбувається в тому,
потойбічному, телевізійному світі. Там
зараз говорять, що Україна вступить
до Євросоюзу, не дивлячись на Брексіт, загальну кризу в Європі та іншу трясцю.
Скажу чесно, ніколи не розумів і
не підтримував отой Євромайдан, мітинги з
вимогою підписати документи про майбутню асоціацію із ЄС і все, що з цим пов’язано.
Просто не розумів і не розумію й до цього
часу, як якийсь папірець, якась угода може
змінити на краще моє та моїх близьких життя. А буваючи ледве не щороку у країнах
Євросоюзу, на власні очі бачив, якою величезною є прірва між цивілізованою
Європою та сучасною Україною. Одночасно, розмовляючи із земляками, реальними українцями, на власні вуха чув, що
насправді у ту Європу ніхто не хоче. Колись
один знайомий, досить розумний чоловік із
освітою, чітко сказав:
звик
— Яка
Європа?
Я
жити
в корумпованій країні. Я знаю схеми. І
всі знають, і всі звикли за цими правилами жити. Заведи тут європейські порядки, то через місяць більшість населення завиє. У тому числі й ті, хто галасував
за Євромайдан.
Та мова не лише про це. Серед іншої
частини земляків, які чомусь самі себе вважають дуже просунутими, є вельми популярними балачки про геополітику або про
теорію змови. Згідно з твердженням одного із творців геополітичної науки, ми з вами,
тобто, українці, живемо в Хартленді. Земля
серця або серцевинна земля у вільному
перекладі. І повністю панувати у світі зможе тільки той, хто підкорить Хартленд. От і
борються за Україну держави Атлантичного блоку, тобто, усякі там Америки із
Великобританіями та Росія, яка сама є частиною отієї серцевинної землі.
Прихильники теорії змови говорять,
що за вплив над світом борються всякі
там масонські організації, послідовники
єгипетських жерців, москалі та інша світова
нечисть. І всім їм теж дуже потрібна Україна.
І вони всіляко заважають нам жити добре.
І нібито й та, й інша теорії все добре
пояснюють, усе розкладають по поличках. От тільки незрозуміло, до кого налеwww.exo.in.ua

жать люди, які навіть у цій нещасній і всіма
пограбованій країні примудряються жити
добре. От приміром, успішні підприємці
чи фермери, вони хто, жиди чи масони?
А ті, хто неуспішний, хто збанкрутів, це
— справжні патріоти, які не підкорились
світовому закуліссю чи москалям? І якщо
геополітика та світова змова так впливають на Україну, то, виходить, простому
люду взагалі нічого не світить. Потрібно
скласти руки та опускатись на дно. Адже
до сильних світу того, які зачаїлися
у брюселях, москвах та вашингтонах,
усе одно не дістанеш.
По-моєму отакі трактування історії і
місця людини в ній є надто примітивними.
Надто — в інтерпретації доморощених
кухонних мудреців. Ось як, приміром,
можна пояснити з точки зору геополітики
чи теорії змови феномен українських засраних туалетів?
Є в центрі Кобеляк, майже у центрі
Європи та центрі Хартленду, туалет. Розташований він за магазином, де продають
книги. Отака вам символіка. Поряд — купа
інших досить європейського вигляду, якщо
дивитись із фасаду, магазинів. Сам же
туалет є українською класикою жанру,
який чітко засвідчує, що з такою засраною
«жо..ю» ні в яку Європу нас ніколи не приймуть. Адже не можуть бути цивілізованими
люди, які так себе не поважають. І в третьому тисячолітті від Різдва Христового ще
не навчилися попадати в отвір у туалеті.
Щоправда, у тому ж туалеті є одна деталь, що вселяє обережний оптимізм.
І надію на те, що люди таки потроху
змінюються на краще. Хтось узяв та й поклав для інших користувачів два рулони

туалетного паперу. Аби хоча б газети чи
пальці не використовували.
От і виникає запитання, так це масони,
жиди чи москалі винні, що жителі Хартленду не навчились в туалет ходити? Чи, можливо, це вони, кляті змовники, ото й гадять
мимо «очка»? Чи оцей народ уже «дозрів»
до Євро чи якогось іншого союзу? А ні, це
як ми вступимо кудись, одразу й туалети
почистішають. А може навпаки, як у туалетах настане порядок, тоді й українців кудись
прийматимуть?
Ну, а якщо спуститись на грішну землю,
то хотілось би звернути увагу міської влади на стан туалетів у райцентрі. Потрібно
віддати належне Олександру Копельцю,
йому вдалося зробити Кобеляки помітно
чистішими. Та ще не скрізь. І зрозуміло,
що міський очільник — не чаклун, тому
й не зможе ліквідувати розвалля у головах багатьох земляків і, як наслідок,
гнидники в туалетах. Та починати, певно,
уже потрібно. Можливо, хоча б провести
інвентаризацію і перевірити стан усіх громадських туалетів на території Кобеляк. І
або знести із лиця землі оті гнидники, або
примусити підприємців навести порядок
у своїх дворах.
А що, чим не «фішка»? Девіз чи лозунг
«Кобеляки — це Україна», відверто кажучи, не вражає. По туалетах бачимо, що
не Європа. А ось «Кобеляки як місто зразкових туалетів»… Такого ще ніде немає. І це
зовсім не смішно. Бо в Євросоюз із таким
«добром» точно не приймуть.

Із таким «добром»
нас у Європі не приймуть
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Жнивують уже п’ять господарств
Збирання ранніх
зернових першими
почали працівники
сільгоспкооперативу
«Радянський».
Читачі «ЕХО», надто ті з них,
хто безпосередньо займається сільським господарством,
пам’ятають, якими невтішними
були прогнози на врожай ранніх
зернових у 2016‑му році. Минулорічна осіння посуха призвела
до того, що на багатьох полях
озимі культури зійшли ледве
не у грудні місяці. І у них було
мало шансів вижити в разі суворої зими. Та Микола Андрієнко,
аграрій із величезним практичним досвідом господарювання,

радив не панікувати. Він розповідав, що подібні випадки вже
були. І озимі виживали, а добрі
господарі отримували цілком
пристойний урожай. Щось схоже відбувається і у 2016 році.
Зима була досить м’якою, а весна — дуже щедрою на опади.
Як результат, пшениця і ячмінь,
посіяні восени, за весну дійшли
до належної кондиції. І перед початком жнив радували око. Та, як
кажуть, не той урожай, що в полі,
а той, що у коморі. І достигле
зерно ще потрібно зібрати. А потім визначити, якої воно якості.
Першими в поле у Кобеляцькому районі, звично для всіх,
вийшли працівники сільгоспкооперативу
«Радянський».
Тільки-но розквітнув соняшник,

як розпочався процес збирання
озимої пшениці. Станом на вівторок 5 липня у «Радянському» вже змолотили пшеницю
на площі понад 400 гектарів.
Намолотили понад 2 тисячі
тонн. Тобто, середня урожайність може становити понад
40 центнерів із гектара. Більш
точні цифри стануть відомі вже
після того, як зберуть усю пшеницю. Радує хліборобів і якість
зерна. У «Радянському» поки
що вся пшениця відповідає вимогам до другого і третього
класу, тобто, є продовольчою.
Деякі господарства, конкретніше, — агрофірма «Оріль»,
фермерське
господарство
«Червоні Квіти», ПСП «Колос»,
СТОВ «Україна», почали косити

Кобелячан зустріли «на Ура»
Наприкінці червня делегація
представників Кобеляцького
району відвідала Німеччину.
Про перипетії, які виникли під час підготовки до поїздки, кореспонденти тижневика розповідали у статті «Майже, як у класиків». Та все ж, завдяки оперативності в
роботі голови райдержадміністрації Таміли
Шевченко, делегація у складі 49 чоловік
побувала в німецькому місті Зінген. Слід
нагадати, що це було запрошення Кармен
Шайде, котра є відповідальною за партнерські зв’язки з Кобеляками. У листі, надісланому в лютому цього року, громада німецького міста-побратима запросила до себе
білицький хор «Чебреці», фольклорний ансамбль «Ворсклу», кількох дітей, посадових
осіб міста і району.
Своїми враженнями від поїздки поділились Таміла Шевченко та Віктор Фесюра,
учасник «Ворскли».

Таміла В’ячеславівна розповіла, що подорож тривала з 21 по 30 червня:
— Увесь шлях ми долали автобусом. Поїздка в одну сторону зайняла близько 40 годин. Та не дивлячись на різновікову аудиторію,
усе пройшло добре. Наймолодшому з нашої
делегації було 13 років, а найстаршому — 78.
Частина делегатів проживала у сім’ях зінгенців, інші — у кемпінгах. Переїзд, проживання
та харчування на себе взяла німецька сторона.
У Зінгені делегати побували на кладовищі, де поховані українські остарбайтери,
на місці табору, де тримали в’язнів. У воєнні
роки там збудували капличку, якою до сьогоднішнього дня опікується Віллі Вайбель.
— Коли ми зайшли до цієї каплички,
учасниці «Чебреця» заспівали «Реве та
стогне Дніпр широкий», — згадує голова
РДА. — На очах Віллі Вайбеля навіть виступили сльози. У якості подарунка для
нас Кармен Шайде організувала поїздку
у швейцарське місто Штайн-ам-Райн.
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озимий ячмінь. Урожайність цієї
культури буде дещо меншою,
аніж пшениці. Оглядають аграрії і поля, зайняті під ріпаком.
Збирати цю культуру планують
через два-три дні.
Тетяна Чердак, начальник
управління агропромислового
комплексу РДА, розповіла, що
буревії та град, які днями були
зафіксовані в Кобеляцькому районі, в основному завдали шкоди посівам кукурудзи. На площі
близько 600 гектарів рослини
буквально вилягли на землю.
Щоправда, через кілька днів
кукурудза почала розпрямлятися. Та проблем із її збиранням,
швидше за все, не уникнути.
А ось полеглий соняшник навряд чи підніметься із землі. І
пошкоджені посіви можна вважати втраченими. Добре, що їх
площа незначна.
Ігор Філоненко

Таміла Шевченко відзначила німецьку
доброзичливість та привітність. Вона висловила задоволення, що під час поїздки їм
вдалося укріпити та розширити партнерські
відносини. Делегація достойно представила українську культуру.
— Хочу подякувати німецькій стороні за теплий прийом, гендиректору ТОВ
«АФ «Добробут» Олександру Коваленку
за надану фінансову допомогу, перевізникам Олександру Кулінічу і Станіславу Гайдаю за комфортну поїздку та всім членам
нашої делегації.

Усі концерти
розпочинали з короваю
Як розповів Віктор Фесюра, за час свого
перебування в Зінгені «Чебреці» і «Ворскла»
дали три великі концерти: у місцевій школі,
під час святкування дня міста та в релігійній громаді. Концертна програма в школі
тривала майже три години. Кожен виступ
кобелячан німці зустрічали й проводжали
гучними оплесками.
Свою концертну програму кобеляцькі
артисти розпочинали з короваєм.
— На одному з концертів до мене підійшов 91‑річний німець і запитав, чи
я музикант? — каже Фесюра. — Тоді чоловік розповів, коли йому було 18‑ть років
у Зінгені тримали остарбайтерів. І один
із в’язнів співав для нього пісню. Німець
почав її насвистувати. Виявилось, що це
була «Катюша». Я кілька разів виконав її
для цього чоловіка.
Також керівник «Ворскла» пригадав, що
під час святкування дня міста йшов дощ.
Коли ж на сцену виходили кобеляцькі артисти, то погода щоразу ставала кращою.
Колективи «Ворскла» та «Чебреці» висловили подяку Тамілі Шевченко, Олександру та Валентині Семиногам, Ніні Тихоненко, Сергію Жуку та Петру Слокві.
Олександр ДІДЕНКО
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Операція «Мопедист»
У період із 1 по 15 липня на території області проводяться цільові профілактичні заходи під умовною назвою «Мопедист» з профілактики порушень Правил дорожнього руху
водіями мототранспорту.
Кобеляцький ВП ГУНП в Полтавській області вкотре нагадує
про безумовне дотримання Правил дорожнього руху. Керувати мопедами, мотоциклами та скутерами можуть особи, які мають посвідчення водія відповідної категорії та досягли 16 років.
Транспортні засоби мають бути зареєстровані у встановленому
порядку, обладнані звуковим сигналом та світловими приладами. Водії повинні користуватися мотошоломами. За порушення вимог, власників транспортних засобів і водіїв притягують
до адміністративної відповідальності.
Шановні водії мопедів, мотоциклів та скутерів! Не перевищуйте встановлену швидкість руху, користуйтесь мотошоломами, бо у більшості випадків це може врятувати життя та
здоров’я людині.
Артур Матюх, Інспектор Кобеляцького ВП

Навесні жителям мікрорайону,
розташованого поряд із
територію зруйнованого центру
мануальної терапії, вдалося
зупинити процес розбирання
дороги, викладеної із бетонних
плит. Але, він, цей процес,
у будь-який момент може
розпочатися знову.
На початку березня в газеті і на сайті
«ЕХО» була розміщена публікація про ситуацію, що виникла навколо бетонної дороги,
яка проходить територією недобудованого,
а згодом зруйнованого центру мануальної
терапії. Цій темі був присвячений і відеосюжет під назвою «Ніхто не давав дозвіл на демонтаж дороги».
Тоді жителі мікрорайону Кобеляк, який
має неофіційну назву Мануальний, помітили, що невідомі їм робітники почали демонтувати бетонні плити, якими вимощена дорога колишнього центру. Людям це
не сподобалося, адже цим шляхом охоче
користуються як автомобілісти, так і пішоходи. Місцеві жителі викликали на місце
події поліцейських та міського голову Олександра Копельця. Адже чи то робітники,
чи підприємець, який їх найняв, заявили,
що мають дозвіл на демонтаж від міської
влади. Та й із начальником поліції Володимиром Феданом «усе узгоджено». Коли
прибули керівники міськради та поліції, виявилось, що вони ніяких дозволів на демонтаж не надавали. Зрештою, Володимир Федан і не міг цього зробити, тому що це поза
межами його компетенції.
Процес демонтажу дороги зупинили. І
почали шукати документи, які б підтверджуwww.exo.in.ua

вали законність дій підприємця або,
навпаки, незаконність.
Нагадаємо, що колишній центр
мануальної терапії розпочали будувати ще за часів Радянського Союзу.
Деякі корпуси були практично готові до здачі в експлуатацію. Та потім
Союз розпався, а в Україні почалася
глибока економічна криза. Будівництво «заморозили», але охорону
будівель не забезпечили. І за кілька
років майже збудований центр буквально «стерли» з лиця Землі, як і
численні ферми та інші об’єкти промислового й сільськогосподарського призначення. Згодом Фонд Держмайна продав будівлі фірмі «Явір-2000», яка мала їх
розібрати і залишити місту Кобеляки «чисту» земельну ділянку. «Яворівці» мануалку
так і не розібрали. І вже, швидше за все,
не розберуть.
Тому невдячну справу остаточного знищення об’єкту, який міг стати гордістю та
окрасою Кобеляк, узяли в свої руки місцеві
жителі та підприємці. Один із них вирішив
розібрати і дорогу. Після того, як зчинився
публічний галас за участю влади та поліції,
процес був зупинений.
Із того часу минуло п’ять місяців. Редакція вирішила перевірити, чим закінчилася
епопея з розбиранням дороги. І чи закінчилась узагалі. Виїхавши на місце, ми побачили, що там зберігається своєрідний
статус-кво. Бетонку залишили у спокої. Навіть ті бетонні плити, що вже зняли і підготували для вивезення, залишились на місці.
Щоправда, ніхто нічого із вивезеного так і
не повернув. Але це не головне.
Головне те, що, як вдалося дізнатися
редакції, за п’ять місяців не були знайдені документи, які мали б засвідчити у чиїй

Боротися за дорогу
місцевим не звикати

Фото з архіву

Дорога на мануалці: господаря немає,
роби, що хочеш хто перший?

власності перебуває злощасна дорога. А це
означає, що вона юридично є безгосподарською. І у будь-який момент той чи інший
підприємець або навіть банальний злодій
може розібрати дорогу і вивезти плити. І
його за це не покарають.
Тобто, у період правового вакууму успіху досягне той, хто буде оперативнішим.
Якщо жителям мікрорайону дійсно потрібна
та дорога, то вони, по теорії, мали б швиденько звернутися до міської влади із проханням поставити її на баланс. Міськрада,
у принципі, може це зробити через суд.
Так що, усе залежить від ініціативи кобелячан. Редакція попередньо зв’язалася із
депутатом міськради Андрієм Мельником
та заступником міського голови і членом
виконкому Анатолієм Кісілем. Вони висловили готовність в разі звернення до них
громадян у межах своєї компетенції втрутитися у ситуацію і спробувати поставити «бетонку» на баланс міста. Номери мобільних
телефонів Мельника та Кісіля кобелячани
можуть знайти на сайті міськради.
Якщо ж кобелячани не проявлять ініціативу, то дорогу таки розберуть.
Ігор ФІлоненко
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На Ведмедівці продавали диво-пояси
внуки остапа бендера
Продавці стверджують, що
електроприлад допомагає
вилікувати майже всі недуги.
У понеділок до редакції зателефонував житель райцентру, який повідомив,
що в мікрорайоні Ведмедівка з’явились
невідомі особи, котрі видають себе
за працівників обласної соціальної служби. Найбільше їх цікавили пенсіонери. Тому
кобелячанину це здалось підозрілим. Крім
«ЕХО», він зателефонував до відділу поліції.
Приїжджаємо на вказане місце одночасно з поліцейськими. У тіні під деревом
припаркована іномарка, на якій приїхали
«соціальні службовці». У ній знаходиться
водій. Він пояснює, що привіз із Полтави
чотирьох чоловік, котрі продають масажні
пояси. По телефону він зв’язується з
однією з пасажирок. Через кілька хвилин
з’являється дівчина, яка представляється
Христиною, говорить, що мешкає в Полтаві.
Дівчина показує сертифікат відповідності
на продукцію і пояснює, що вона і її колеги
продають побутові електромасажні пояси
«Інтербелт» за ціною 1495 гривень. Мовляв, цей прилад знімає біль. Точної адреси виробника приладів Христина назвати
не може. Лише вказує місто Харків. На прохання поліцейських вона демонструє товар.
Співробітники відділу поліції беруть у неї
письмове пояснення.
У цей час до автомобіля підходить ще один
продавець диво‑пристрою. Він пред’являє
поліцейським паспорт. Виявляється, що молодий чоловік, житель Дніпропетровська,
приїхав у Полтаву обмінятись досвідом. Згодом з’явилась третій продавець. Побачивши
у кореспондента камеру, вона швидко сіла

Продавець Христина запевняє,
що всі документи в порядку
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в автомобіль і погодилась дати
пояснення лише після того, як відеофіксацію припинять. Дівчина
є мешканкою Кривого Рогу, зараз
живе в Полтаві. Із її слів, вона знайомиться з роботою. Четвертого
продавця «ехівці» так і не побачили. Його колеги пояснили, що з
хлопцем немає зв’язку.
Увечері цього ж дня кореспонденти тижневика повернулись
у мікрорайон і опитали самих
жителів Ведмедівки. Виявилось,
що зранку по вулицях пройшли
Справжнє диво
молоді люди, які, представиввід усіх хвороб
шись працівниками обласної
соцслужби, запрошували на збоОкремим пунктом інструкції виділене свідори, де розглядатимуться соціальні питання.
цтво про упакування. Тобто, харківське приНа так звані збори зійшлись близько десятка
ватне підприємство «Г. А. Г.», яке вказане на
чоловік, переважно пенсійного віку. Дівчина
коробці, дійсно упаковує цей диво‑прилад,
із Кривого Рогу прочитала лекцію, де розпоа виробляють його, напевно, в Китаї. Тут же
віла про шкоду медичних препаратів. Потім
зазначена і рекомендована ціна заводупояснила, що з кожним із присутніх вона та її
виробника: 9200 гривень, нанесена звиколеги проведуть індивідуальні бесіди.
чайним штампом. Нижче у такий же спосіб
Розповідає жителька Ведмедівки:
вказане прізвище реалізатора. У «Гарантій— У мене хворі ноги. І я з двору майних зобов’язаннях» говориться, що відпоже не вихожу. А тут про соціальні вопроси
відно до наказу Кабміну, електропобутовий
розказуватимуть. То я обіперлась об велоприлад належної якості входить у перелік
сипед і пішла. Після розказу про таблетки,
непродовольчих товарів, що не підлягають
дівчина, шо вела лекцію, пішла мене провоповерненню. На окремому аркуші надрудити. Привела додому. Я пожалілась на болі
кована інструкція із застосування пояса
в ногах і спині. Вона придложила купити
у зв’язку з різними хворобами.
пояс для масажу. Сказала, шо треба місяць
Поліція не бачить у діях «соцпрацівників»
ним пользуватись і болі пройдуть. Совітуваознак злочину. Люди свідомо купують товар
ла, шоб і дід лічився ним. Обіщала навідаі віддають за нього гроші. Згідно з Цивільтись, шоб узнати, чи поміг.
ним кодексом, це звичайна купівля-продаж
Зі слів кобелячанки, дівчина розповітовару. У випадку, коли покупець вважає,
ла, що завдяки диво‑приладу можна виліщо його ошукали чи прилад йому не допокувати майже всі хвороби. І багато людей
магає, згідно законодавства, він може поуже переконались у цьому. Також бабуся
вернути його протягом 14 днів, при умові,
може
скористатись
що він не користувався ним. Для цього слід
спеціальною знижкою
звернутись до управління у справах захисту
для дітей війни. Реправ споживачів.
комендована ціна поОтож, на вулицях райцентру з’явився черяса 9200 гривень. Для
говий диво‑прилад, який точно допомагає випільговиків діє майже
робнику й реалізатору заробити. Тому не за80‑відсоткова знижка.
смучуйтесь, що пояс не допоміг вам вилікувати
Тож пояс можна прихворе серце, болі в ногах чи спині. Про такі його
дбати за 1495 гривень.
властивості в інструкції не йде мова.
Кобелячанка спробуваДо речі, автор статті знайшов у Інтернеті
ла прилад у дії і погокілька різновидів побутових електромасаждилась придбати його.
них поясів. Вони називаються «Супутник»,
Наостанок дівчина по«Універсальний помічник». Новий пояс «Інпрохала нікому не розтербелт» можна придбати за 700 гривень,
повідати про покупку.
той, що був у використанні, — за 150. А от
Жінка
демонструє
відгуків про його лікувальні властивості, як
придбаний
прилад.
і очікувалось, немає.
У інструкції вказано,
Можливо, поліцейські і не вбачають у
що побутовий електродіях продавців шахрайства. Та як можна
масажний пояс стимурозцінювати той факт, що вони представлює кровообіг. Також
лялись працівниками соціальної служби, а
у розділі «Призначенпобутовий прилад видавали за медичний?
ня приладу» зазначені
позитивні властивості
Олександр ДІДЕНКО
вібраційного
масажу.
www.exo.in.ua
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Чотирилапий «робінзон»
Днями до Кобеляцького
відділу поліції
доставили незвичайного
затриманого. Точніше,
врятованого. Або —
евакуйованого.
Подія ця сталася 29 червня. Місце дії — Кобеляки, пляж
Фестивальний, що на березі
Ворскли. Дійові особи — житель Кобеляк В’ячеслав Козіс та
двоє працівників поліції. А ще —
безіменний собака.
По обіді на мобільний автора статті зателефонував житель
Кобеляк В’ячеслав Козіс. Він
розповів, що на малесенькому
острівцеві, що знаходиться поряд із перебитим мостом через
Ворсклу, з’явився великий пес.
Можливо, вівчарка. За словами
Козіса, собаку, швидше за все,
скинули з мосту. Вона живе
там вже чотири доби. Вранці
голосно виє. В’ячеслав, пожалівши собаку, купив на ринку
свинячу голову і почав підгодовувати тварину. Та чоловік
розуміє, що цим проблему
не вирішить. Пса потрібно перевезти з острівця і, бажано,
знайти йому господаря.
Для того, щоб організувати
евакуацію собаки, Козіс зателефонував до «еменесників».
Адже знає, що вони неодноразово рятували тварин, які па-

гає. Але агресії пес не виявляв,
вів себе цілком дружелюбно.
А от у воду за Баранником іти
не захотів. Тоді почався наступний етап рятувальної операції.
Жителі навколишніх будинків
дали хліба, аби задобрити тварину, а з райвідділу привезли
міцну мотузку. На підмогу поліцейському прийшов В’ячеслав
Козіс. Із мотузки зробили петлю, накинули на шию псу і затягли його у воду. Цікаво, що
коли чоловіки пливли до кобеляцького берега, собака із
усіх своїх сил гріб до острова.
Та все ж люди перемогли. Переляканого пса таки витягли
на берег. Від запропонованого
хліба, той відмовився. А ось
у багажник поліцейської «Шкоди» заліз без проблем. Урятованого «робінзона» повезли
у райвідділ.

дали в каналізаційні колодязі
та звичайні ями. Рятувальники
приїхали на берег. Та не взялися
за те, щоб спіймати пса і перевезти його з острова. Пояснили, що тварина досить велика,
а в них немає фахівців‑кінологів,
які мають спеціальні навики дій
у подібних ситуаціях.
Після цього Козіс подзвонив до редакції. Ми теж виїхали на місце події. І почали
думати, як зарадити нещасній
тварині. Вирішили наступного
дня знайти човна і спробувати на ньому перевезти собаку
через річку. А паралельно подзвонили начальнику Кобеляцького відділу поліції Володимиру Федану. Володимир
Іванович колись розповідав, що любить собак
і трішки на них розуміється. Він взяв слухавку
і пообіцяв допомогти.
Через кільканадцять
хвилин на берег приїхали співробітники поліції
Микола Баранник та Богдан Педченко. Вирішили
діяти одразу, не чекаючи наступного дня. Баранник роздягся і поліз у воду. Перепливши
на острівець, свистом
покликав до себе собаку. Пес одразу підійшов
Зляканого собаку
до людини. Було поміттаки врятували з острова
но, що тварина шкутиль-

Наступного дня ми побували
в поліції. Поки що безіменного
пса поселили у вольєрі. Колись
там жив бультер’єр, що покусав
на вулицях Кобеляк дівчинку.
Новий поселенець веде себе
дуже спокійно. Годують його
правоохоронці
продуктами,
принесеними з дому. Володимир Федан, коментує:
— Зараз залишилась одна проблема, як назвати собаку. Є два
робочих варіанти: Островок або
Робінзон. Можливо, читачі «ЕХО»
запропонують інші варіанти. Ми
спробуємо віддати пса у хороші
руки. А якщо бажаючих не буде,
то він залишиться жити у райвідділі.
Ось така проста історія про
Добро і Зло. Нещасну тварину
врятували. Їй ніщо не загрожує.
І вона не загрожує людям. Але
хтось із людей її ж викинув.
Ігор Філоненко

У районі з’явиться пожежний «Мерседес»
та новий апарат УЗД німці допоможуть
Спецавтомобіль передадуть німецькі партнери,
а пристрій придбають на умовах співфінансування.

www.exo.in.ua

Під час поїздки представників Кобеляцького району до німецького міста Зінген голова райдержадміністрації Таміла Шевченко
разом із Віктором Попругою, працівником обласного управління
ДСНС, провели ряд зустрічей із німецькою стороною, на яких були
затверджені важливі домовленості. По-перше, керівництво Зінгена
безоплатно передасть пожежній частині автомобіль марки «Мерседес», на якому встановлена 5‑кубова бочка, та екіпірування для
рятувальників. По-друге, подружжя Нетцхаммерів, благодійники,
які раніше надавали фінансову допомогу районній лікарні та дитсадку «Золотий півник», знову зібрали кошти для медицини.
— Порадившись, ми спільно вирішили, що придбаємо новий апарат
УЗД для поліклінічного відділення, — говорить Таміла В’ячеславівна. —
Для цього використаємо кошти Нетцхаммерів і районної ради. Також
допомогу обіцяли надати Петер Хенсслер та Ротарі-клуб.
По-третє, уже зібраний гуманітарний конвой для територіального центру та ЦРЛ. Туди увійшли велосипеди, інвалідні візки, ходулі,
електротовари й інші речі. У пологове відділення надійдуть інкубатори для немовлят.
Передача автомобіля та гумконвою відбувається за сприяння
мера Зінгена Бернда Хойслера.
Олександр ДІДЕНКО
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Хоча б щось дешевшає
Не дивлячись на загальне
зростання цін, в Україні
залишається сектор реальної
економіки, в якому відбувається
загальне здешевшання
продукції. Мова йде про аграрне
виробництво. Ціни на продукцію
українських селян продовжують
знижуватися. Покупці радіють.
А ось виробники можуть
дочекатися збитків.
На кобеляцькому та інших ринках, де продають овочі і фрукти,
спостерігається
стійка
тенденція
до зниження цін. Щоб перевірити,
чи це відповідає дійсності, ми відкрили
минулорічний номер «ЕХО» від 10 липня.
Виявилося, що практично вся продукція
нинішнього літа коштує дешевше, аніж рік
тому. Єдиним виключенням є хіба що часник. У минулому році в цей час на кобеляцькому ринку він коштував 45-50 гривень
за кілограм, зараз — 70-75. А ось наприклад, столовий буряк зараз можна придбати за 5-8 гривень. Для порівняння, у 2015
році, приблизно в цей же час, за нього
просили 13-15 гривень, а у 2014‑му — 3,57. Ціни на ранню капусту за два роки теж
практично не виросли: 2016 рік — 1,5-3;
2015‑й — 4-5; 2014‑й — 1,8-2,5 гривень.
Трішки дорожче аніж у минулому році
коштують перець та баклажани. Але самі
продавці пояснюють це тим, що через дощовий травень затягся процес достигання
цих овочів. Низькі ціни на овочі, за словами
аграріїв, склалися через відсутність збуту
в Україні. Російський ринок фактично закрився, європейський не відкривався і навряд чи колись відкриється. А купівельна
спроможність самих українців є низькою.
Крім того, у містечках на зразок Кобеляк дуже багато людей вирощують овочі
самостійно і на ринку їх не купляють.
Виробники, які торгують на кобеляцькому ринку, уже зараз говорять про те, що
нинішній сезон буде сприятливим саме для
покупців. Ціни на овочі будуть невисокими,
особливо на картоплю, капусту, столові буряки, моркву та цибулю. Через велику кількість
опадів ці овочі добре вродили. Можуть виникнути проблеми із помідорами, які не люблять
надлишку вологи і можуть згнити через спалах фітофторозу та інших хвороб.
Говорячи про вигоду для покупців, виробники стверджують, що в цьому році
не зароблять. Адже ціни на дизпаливо, добрива, засоби захисту рослин за два роки
виросли у два-три рази, а продукція навіть
подешевшала. До речі, є цікавий нюанс.
Ціни на овочі, що продають на ринку виробники, практично не відрізняються від тих,
які встановлюють перекупники. Городники
пояснюють цей феномен так:
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Борщовий набір овочів
цього року не подорожчав
— Перекупники беруть ті ж огірки в Орлику чи Радянському по три гривні у людей, які не можуть самостійно вивезти
овочі на ринок. У одних транспорту свого
немає, у інших — часу. І тому ціни на ринку не відрізняються. Крім того, навіть якщо
ми знизимо ціну на власну продукцію,
черги все одно не буде. Торгу немає ні
в кого. То навіщо ж себе наказувати. І так
працюємо із мінімальною рентабельністю.
Також овочівники розповіли про те, що
людям, чиї овочі постраждали через бурю
та град, непотрібно передчасно впадати у
відчай. Один із професіоналів пояснив:
— Якщо град чи буря не знищили, а просто пошкодили вашу городину, то там ще
може бути гарний врожай. Рослина під
впливом стресу мобілізує всі свої резерви
і швидко відновлюється. Бували випадки,
що на полях, де той же буряк був сильно
пошкоджений градом, восени збирали
більший урожай, аніж там, де стихії не було.

07.07.2016

Володимир Чернявський із
бур’янами не бореться
Готуючи до друку статтю про ситуацію
на овочевому ринку, ми вирішили завітати
і до жителя Кобеляк Володимира Чернявського, котрий дотримується принципів
органічного землеробства. Володимир,
вирощуючи овочі, не застосовує ніяких
пестицидів і мінеральних добрив. Усі свої
посіви він укриває залишками бур’янів. Про
його спосіб посадки картоплі ми вже писали
навесні. І обіцяли, що влітку повернемось
на родинну садибу Чернявського, аби подивитися, як ростуть овочі без пестицидів.
Володир розповів, що в цьому році
зіткнувся з несподіваною проблемою.
Він сказав:
— Мені, як і іншим городникам, завжди дошкуляла посуха. А в цьому році —
справжній потоп. Протягом усього травня я фактично не міг зайти у грядку. Різко
піднялися підґрунтові води і перетворили
город у багнюку. Довелося на картоплі
терміново робити гряди із мульчі.
Чернявський брав у руки граблі і нагортав
вали із мульчі. На вершини гребенів розкладав картоплю, а потім знову загортав бульби
висохлими рештками рослин. Із бур’янами
він, як і раніше, не бореться. Каже:
— Це люди придумали, що ті рослини нам непотрібні, бо ми їх не їмо.
А в природі повинно залишатися місце
для всього. Ось подивіться на мою грядку, яка не бачила сапи. Бур’янів на ній
не більше, аніж у тих, хто по кілька разів
полов. То навіщо ж спину гнути? І жуків
на картоплі майже немає.
Розгорнувши мульчу на картоплі, ми побачили під кущем кілька зовсім маленьких
бульб, які тільки-но зав’язалися. Чернявський пояснив це тим, що пізно садив город.
І запропонував приїхати до нього ще через
місяць. Що ми обов’язково і зробимо.
Ігор Філоненко

Володимир Чернявський:
«Моя грядка сапи не бачила»
www.exo.in.ua
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Криза довіри до «Сільських традицій» досягла апогею
Про це зайвий раз засвідчив результат
голосування депутатів Білицької
селищної ради по питанню, пов’язаному із
запланованою реконструкцією очисних споруд
на свинокомплексі.

ції діючих очисних споруд та заміни
системи очистки відходів. Адже керівництво комплексу пообіцяло, що
до 15 жовтня поточного року на підприємстві проведуть серйозні роботи. Але щоб їх розпочати, потрібно
провести певну процедуру.
Коли почали розглядати це питанПозачергова сесія депутатів Білицької селищної ради
ня, перед присутніми виступила говідбулася у понеділок 4 липня. На розгляд обранців селищлова депутатської екологічної комісії
ної громади було винесено лише три питання. А головне із
Інна Жук. Вона різко розкритикуваних стосувалося діяльності комплексу «Сільські традиції»,
ла наміри керівництва комплексу.
на якому утримують кілька десятків тисяч свиней.
На думку депутата, яку розділяють
Боротьба частини білицької громади з керівничимало її колег, цією реконструкцією
цтвом підприємства за дотримання екологічних станІнна
Жук
розкритикувала
наміри
свинарі просто хочуть легалізувати
дартів уже стала відомою всій Україні. Хто тільки про
керівництва свинокомплексу
вже існуючий стан справ. Адже вони
це не писав, які тільки комісії у Білики не приїжджали.
задекларували впровадження поА результату, який би задовольнив усіх, як не було, так
і не має. Та й не могло бути за визначенням. Адже всі оті числен- тужностей з очистки 800 кубометів нечистот за добу. Діючі очисні
ні депутатські комісії, візити чиновників обласного рівня просто розраховані на 300 кубів. Між тим, депутати думають, що оті зане могли вирішити питання по суті. Уже навіть звичайні жителі плановані 800 кубометрів комплекс уже давно продукує. Ніхто ж
Біликів почали підсміюватися над «бурхливою» діяльністю поса- не знає реальної кількості свиней, що утримують на комплексі.
Позицію Жук підтримав і Олександр Бажан. Він заявив, що
довців різного рівня. Люди говорять:
— Чим більше приїжджає дядьків із мандатами, тим менше від не побачив у новій системі очисних споруд механізму збору канатого користі. А просто потрібно, щоб приїхали пару хлопчиків із об- лізаційного газу. А саме ця речовина, на думку Бажана, створює
ладнанням, зробили заміри вмісту шкідливих речовин у повітрі. І сморід і шкодить здоров’ю біличан.
Депутат обласної ради Сергій Жук та радник директора компперерахували свиней, що на комплексі. Ніхто ж не знає, скільки їх
там. А потім, якщо є порушення, виписали штраф на кілька міль- лексу Володимир Марченко спробували пояснити біличанам, що
йонів і дали час на усунення порушень. А потім знову приїхали. І в разі, якщо вони не підтримають запропонований проект, то повіоштрафували ще на більшу суму. А гроші із штрафу — у сільський тря чистішим не стане. Але їх не слухали. Натомість відома своєю
бюджет. Аж доки свинарі або самі закриють підприємство, або по- радикальною позицією Тетяна Кіщенко вчергове закликала негайно припинити роботу комплексу на території Біликів.
рядок там наведуть.
Кричали і говорили півтори години. Потім почали голосувати.
Але так говорять люди. А чиновники кілька років поспіль лише
імітують діяльність. Востаннє така імітація відбулася навесні поточ- Результати засвідчили, що депутати не прийняли відповідне рішенного року. Тоді знову приїжджали депутати із області, біличани зно- ня. Тобто, не підтримали заяву про наміри керівництва комплексу.
«За» проголосували лише четверо депутатів, семеро були проти,
ву кричали, дехто навіть вимагав негайного закриття комплексу.
Покричали і розійшлися та роз’їхались. Між тим, кризова ситуація дев’ять — утрималися.
Пояснити правові наслідки такого голосування по «гарячих» слілише загострювалась. Адже у Біликах як смерділо, так і смердить.
А вірити обіцянкам представників влади та свинокомплексу пере- дах не зміг ніхто із присутніх. У своєму коментарі після сесії Волостали на лише пересічні біличани, а й місцеві депутати. Це й засвід- димир Марченко визнав, що криза недовіри до комплексу є дуже
серйозною. І сказав, що керівництво підприємства буде думати
чили результати голосування.
над тим, як повернути довіру біличан.
На розгляд депутатів винесли питання про розгляд заяви ТОВ
«Сільські традиції» щодо намірів на розробку проекту реконструкІгор Філоненко

Надзвичайні події за тиждень
Зранку в суботу до відділу поліції
зателефонував житель міста, який
повідомив, що виявив у Ворсклі,
поряд із пляжем Мальованка, тіло
невідомого чоловіка.
Як стало відомо, утопленик, 1974 року
народження, був мешканцем Шахтарська
Донецької області. Останнім часом чоловік проживав у Біликах. У п’ятницю разом зі
знайомими він приїхав у Кобеляки, щоб відпочити біля річки. Для цього обрали пляж
Мальованка. Відпочиваючі вживали алкогольні напої та купались.
Це вже третій випадок утоплення в літній період. Нагадаємо, що 26 та 27 червня
в Кобеляцькому районі втонули двоє чоловіків. Перший випадок трапився на стихійному сільському пляжі річки Кобелячок,
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другий — на Ворсклі, поряд із Лівобережною Сокілкою. Утопленики також були в
стані алкогольного сп’яніння.

Двоє велосипедистів
потрапили під колеса
У суботу близько 19‑ї години на вулиці
Стародніпровській
(Стародніпропетровська) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та велосипедиста.
Як розповіли свідки ДТП, автомобіль
ВАЗ-21099 рухався вниз по Стародніпровській, коли перед ним із вулиці Космонавтів виїхав 10‑річний велосипедист і почав
перетинати дорогу. Водій легковика спробував уникнути зіткнення, але через високу швидкість не зміг цього зробити. Про
це свідчить гальмівний шлях автомобіля.
Хлопчика відвезли на обстеження до Ко-

беляцької ЦРЛ. Приводу для госпіталізації
не було і вже наступного дня його виписали. Порушене кримінальне провадження.
Велосипед і автомобіль вилучені як речові
докази. Слідство встановить міру провини
водія.
Потрібно нагадати, що згідно Правил
дорожнього руху, рухатися по проїжджій
частині на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14‑річного віку.
У вівторок близько 13:00 у райцентрі сталася чергова ДТП, у якій знову постраждав
велосипедист. Літній чоловік рухався по вулиці Шевченка. У районі лікарні він почав
об’їжджати вибоїни на дорозі. Позаду нього
їхав автомобіль ВАЗ-2108. Крутнувши різко вліво, велосипедист виїхав на проїжджу
частину і отримав удар. Водій «вісімки» пояснив, що намагався уникнути зіткнення, та
все ж зачепив велосипедиста. Після лікарського обстеження, яке виявило незначні
травми, чоловіка відпустили додому.
Олександр ДІДЕНКО
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У Зачепилівці закриття пологового
назвали геноцидом борітеся — поборете!
На громадських слуханнях
у Зачепилівці 5‑го липня місцеві
жителі висловились проти
закриття пологового будинку.
А також в рамках іншого слухання
обговорили можливість зведення
у селі церкви.
«Тут воно — своє!
А у Полтаві — конвеєр!»
У приміщенні сільської ради на громадське обговорення збираються кілька десятків чоловік. Головою зборів обирають директора місцевої школи і депутата районної
ради Марію Краснюк. А вже вона передає
слово сільському голові Михайлові Заріцькому. Керівник громади у своїх висловах
категоричний. Говорить, що закриття пологового — це продовження знищення медичної галузі в Україні. Як приклад наводить
централізацію фінансування ФАПів.
— Наш ФАП до переведення на фінансування з районного бюджету мав кошти і
на медпрепарати, і на ремонти. Тепер вони
старці! Виходить, чим більше реформ, тим
гірший результат.
Михайло Заріцький переконує громаду: не можна ставити породіль перед безальтернативним вибором — їхати народжувати лише до перинатального центру
у Полтаві. Адже там за пологи доведеться
платити 5500 гривень, а в разі ускладнень —
ще не менше 15‑ти тисяч за лікування.
— Не менше 16‑ти! — підводиться в залі
місцевий житель Іван Іванцов. — Це вже перевірено на власному досвіді.
Чоловік виходить наперед і розповідає
сумну історію про те, як вони разом із дружиною втратили дитину після пологів у перинатальному. Причиною цього називає халатність та непрофесійність полтавських лікарів.
Михайло Заріцький також переконаний, що
велика кількість пологів, яку приймають щодня у Полтаві, це не плюс (так стверджує головний лікар ЦРЛ Ольга Гиря. — Авт.), а скоріше мінус. Адже процес народження дітей
таким чином перетворюється на конвеєр.
Звідси — байдуже ставлення і до породіль, і
до новонароджених.
— Права і свободи громадянина, прописані у Конституції, не можуть бути скорочені! Моя позиція чітка: закриття пологового
відділення у ЦРЛ — геноцид молоді, дітей,
тобто — громадян Новосанжарщини!
Марія Краснюк, яка взяла слово наступною, розповіла землякам про обговорення
питання закриття пологового на комісіях
районної ради. І зауважила, що жоден депутат не підтримував пропозицію закриття.
Сказала також, що як голова профільної комісії ради неодноразово бувала у відділен-
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Жінки дружно голосують
проти закриття пологового
ні, знає, що там є певні проблеми у колективі, проте переконана: пологове у Нових
Санжарах має залишитися. І прохає висловитися із цього приводу місцевих жителів.
— Я народжувала у Санжарах, мої сестри — у Полтаві! То вони були не раді, хотіли тікати додому. Там за все — таку суму
плати, ще отаку суму. Потім казали: «Краще б ми тут народжували!», — говорить жінка, яка сидить у першому ряду.
— Я двох своїх тут народила — ніяких
проблем не було! — приєднується інша
мешканка Зачепилівки, яка стоїть ближче
до виходу.
— Тут воно — своє. Тут ставлення
інше! — приєднується Іван Іванцов.
Послухавши думки представників громади, Михайло Заріцький пропонує прийняти рішення: заборонити райдержадміністрації та адміністрації ЦРЛ закривати
пологове відділення. Усі присутні в залі голосують «за». Ці результати громадського обговорення депутати місцевої ради
підтримують аналогічним голосуванням
на черговій сесії.

Церква потрібна. Лишається
визначитися — яка
Друге питання, яке цього дня виносять
на обговорення громади, — побудова у Зачепилівці храму Української автокефальної
православної церкви. До земляків звертається 16‑річний семінарист Дмитро,
про якого тижневик «ЕХО» писав у серпні 2015‑го року. Тоді хлопець розповідав
у інтерв’ю журналісту, що мріє стати священиком, а родина Іванцових, з якої він походить, планує звести храм у селі Зачепилівка. Тепер юнак вирішив зробити до цього
перші кроки. Привіз благословення на будівництво храму від предстоятеля Полтав-

ської єпархії Української автокефальної
православної церкви Афанасія. Семінарист
звертається до зачепилян і говорить, що
готовий після закінчення навчання стати
священиком у місцевій церкві, а також обіцяє створити при храмі недільну школу і
центр допомоги АТО.
Утім, пропозиція щодо побудови храму зустрічає неоднозначну реакцію в залі.
Більшість присутніх уявлення не мають,
що таке автокефальна церква. Хтось навіть звинувачує її у співпраці з Москвою.
Один із громадських активістів запевняє,
що вона пов’язана із народним депутатом
Вадимом Новінським. Юний семінарист пояснює, що автокефальна церква не має відношення до Москви, це українська церква
і незабаром вона має об’єднатися із Українською православною церквою Київського
патріархату. Однак, це не надто переконує
присутніх у залі. Хвилин десять тривають
суперечки, у яких учасники обговорення
намагаються з’ясувати різницю між різними конфесіями. Зупиняє балаган Михайло
Заріцький. Він пропонує проголосувати,
чи потрібна у Зачепилівці церква взагалі.
А вже потім, на наступних слуханнях, після
роз’яснень та консультацій, визначитися,
чи це буде Українська автокефальна церква
чи якась інша. За побудову церкви висловлюються всі. А от із патріархатами та автокефаліями вирішують розібратися пізніше.
Громадські слухання закінчуються. У залі
відкривають засідання сесії Зачепилівської
ради. А надворі у цей час починається
благодійний концерт родини Іванцових.
На нього, до речі, приходить значно більше
людей, ніж на громадські слухання.
Володимир ПАРШЕВЛЮК
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Санжарам дали 140 тисяч і не дали — 300
дороги почекають
30‑го червня відбувалася чергова сесія Новосанжарської
селищної раді. В її ході депутати проголосували
за створення у раді нової посади та дізналися, коли
у Нових Санжарах почнуть ремонтувати дороги.
У селищній раді з’явиться земснаряд та комірник
— Усі вже на місці?! — дивується селищний голова Інна Коба, зазираючи до залу засідань. — Десять хвилин тому ще нікого не було!
Чергова сесія селищної ради починається за графіком, о 10:00.
У залі, окрім 18‑ти депутатів, — спеціалісти селищної ради та двоє
правоохоронців. Із доповіді одного з них, дільничного інспектора
Романа Горбаня, і починається розгляд питань сесії. Працівник поліції повідомляє про проведений подвірний обхід, про спільне із
представниками громадських формувань патрулювання вулиць,
про контроль над роботою розважальних закладів. Про роботу
одного із новосанжарських кафе, «Олімпії», яке розташовується
на вулиці Чкалова, запитує дільничного заступник селищного голови Валентин Івашина.
— До нас неодноразово зверталися мешканці селища щодо порушення цим кафе режиму роботи. Ви щодо цього вживали якихось заходів?
— Із власником неодноразово проводили бесіди, — запевняє
Роман Горбань. — Він кожного разу обіцяє дотримуватися режиму.
Нагадаємо, що, згідно рішення виконкому селищної ради, кафе
у Нових Санжарах мають право працювати до 24:00. І лише для
дискотеки, яка діє у парку Перемоги, зробили виняток, дозволивши продовжувати роботу до 2:00.
Звіт дільничного традиційно «беруть до відома». І переходять
до розгляду бюджетних питань. Головний бухгалтер селищної
ради Віра Панченко повідомляє, що з обласного бюджету надійшло 140 тисяч субвенції на придбання земснаряда. Селищна рада
раніше вже виділяла на цю потребу співфінансування у 40 тисяч
гривень. Пізніше, імовірно, доведеться додавати ще 20 тисяч, бо
вартість земснаряда становить 200 тисяч гривень.
— Ми фактично перші в області, кому дали співфінансування
у цьому році. Фактично — першопрохідці, — пояснює депутатам
Валентин Івашина.
Далі депутатам пропонують ввести у штат селищної ради посаду комірника. Інна Коба пояснює, що у раді, при якій функціонує бригада з благоустрою, повинна бути матеріально відповідальна людина.

Валентин Івашина:
«Ми гроші на дороги дали»
www.exo.in.ua

— А можна не вводити додаткову ставку, а призначити комірником на півставки когось із бригади? — цікавиться депутат
Валентина Василенко.
— У нас і так вистачає роботи для працівників бригади. Ми ж
не посадимо людину із велокарети займатися паперовою роботою! — заперечує селищний голова.
Зрештою депутати голосують за введення посади комірника.
Проти були Валентина Василенко та Ігор Віблий.

Дороги у Нових Санжарах почнуть робити
після 20‑го липня
За півгодини депутати голосують за десяток питань порядку
денного. Сесія надто не затягується, тому настрій у всіх піднесений. Після чергового голосування Валентин Івашина помічає, що
двоє працівників поліції досі перебувають у залі, і пропонує депутатам відпустити їх. Адже більшість питань не стосується роботи поліції. Правоохоронці дякують і залишають залу засідань.
— Вони так тихенько сидять, що ми про них і забули. Вони там
хоч не голосували? — жартує заступник селищного голови.
Далі депутатам повідомляють, що у Нових Санжарах відбуватиметься обговорення питання закриття пологового будинку. Пропозиції громадян — як «за», так і «проти» — прийматимуться на електронну адресу, розміщену на сайті селищної ради.
Загалом сесія проходить доволі спокійно. І лише наприкінці градус
дискусії підіймається, коли один із депутатів зачіпає питання доріг.
— Якого числа і якого року у Санжарах почнуть робити дороги? — іронічно цікавиться депутат Ігор Віблий. — Я не питаю, чи у цьому році. Мені цікаво, коли це взагалі буде? І куди
діваються гроші?
Валентин Івашина відповідає, що свою частину роботи селищна
рада зробила вчасно. Зокрема, виготовили документацію та заклали 80 тисяч співфінансування на ремонт вулиці Незалежності.
А от 305 тисяч співфінансування з обласного бюджету до Нових
Санжар досі ще не надійшли.
— Ми ж не можемо починати роботи вартістю 400 тисяч, маючи
лише 80! — пояснює заступник селищного голови.
— Так коли почнуть ремонтувати дороги? — не вгаває
Ігор Віблий.
— Після 20‑го липня! — обіцяє Інна Коба.
Наприкінці сесії депутатам повідомляють, що після проведення
громадського обговорення виконком селищної ради прийняв рішення про перенесення пам’ятника Зої Космодем’янській з території дитячого садочка «Сонечко» на вулицю Пам’яті.
Володимир ПАРШЕВЛЮК

Поліцейські —
не голосують
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У Блакитному озері втопився 9‑річний хлопчик
Про це 4‑го липня повідомив
начальник відділення поліції
у Новосанжарському районі
Олександр Мартиш під час
традиційної щотижневої
прес-конференції.
Трагічний випадок стався 3‑го липня.
9‑річний мешканець Лиману Другого,
що у Решетилівському районі, приїхав
до Собківки відпочивати разом із батьками. На їх очах хлопчик, який не вмів
плавати,
пірнав
неподалік
берега.
А потім дитина зникла під водою і не випливла. До пошуків хлопчика залучили
рятувальників та водолазів. Але знайти
тіло вдалося лише вночі…

Окрім цього трагічного випадку, за тиждень до новосанжарських правоохоронців
зверталися із повідомленнями 132 рази.
Із них 15 занесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Так, за тиждень
сталося 6 крадіжок. Зокрема, у Нових
Санжарах із багажника скутера викрали
планшет «Леново» та мобільний телефон
«Самсунг»; у Руденківці з приміщення
місцевої школи — електроприлади
на суму 2500 гривень; у Нехворощі —
180 метрів кабелю зі станції мобільного
зв’язку. Крадіїв розшукують.
Дали результати рейди працівників
поліції, проведені у населених пунктах
району. Так, у Кустоловому в господарстві
27‑річного місцевого жителя виявили
22 кущі коноплі, 50 грамів готової речо-

вини та пристрій для паління. У Малій
Перещепині з домогосподарства вилучили
920 кущів маку.
Наприкінці прес-конференції Олександр
Мартиш повідомив, що атестацію пройшли
8 офіцерів Новосанжарського відділення.
Більшість склали тести та пройшли
співбесіду успішно. І лише з приводу
атестації одного із офіцерів виникли питання. Наразі він перебуває на лікарняному.
Решта новосанжарських поліцейських,
44 працівники, мають пройти атестацію протягом найближчого місяця. А вже у жовтні,
після затвердження штатів, за словами
Олександра Мартиша, новосанжарські
поліцейські отримають нову чорну форму
замість звичної синьої.
Володимир ПАРШЕВЛЮК

Пологове відділення у Новосанжарській ЦРЛ
знову працює та чи надовго
4‑го липня відділення поновило свою роботу.
Як запевнила головний лікар ЦРЛ Ольга Гиря,
у період призупинення роботи пологового жінки із
Новосанжарщини успішно народжували у Полтаві.
У Нових Санжарах за цей період прийняли троє
екстрених пологів.
Народжуватимуть у Нових Санжарах?
Нагадаємо, що пологове відділення ЦРЛ призупинило роботу
наприкінці травня, а всіх його працівників відправили у тарифні відпустки. Раніше, 19‑го травня, під час сесії районної ради депутати
не проголосували за закриття пологового і вирішили провести з
цього приводу громадські обговорення на території району.
Після цього можливе закриття пологового активно обговорювали у районі. А на прийом до першого заступника голови обласної
ради Євгенія Холода навіть прийшла ініціативна група жінок, які
вимагали не закривати пологове. Чиновник пообіцяв звернутися
до департаменту охорони здоров’я із офіційним листом та донести
позицію новосанжарок.
5‑го липня ми вирушили до Новосанжарської ЦРЛ, аби
з’ясувати: працює чи не працює пологове відділення. І чи не отримало керівництво медичного закладу якихось доручень від департаменту після листа чиновника з облради.
— Про цей лист я знаю із районної преси, але із департаменту
ніяких вказівок не отримувала, — пояснює головний лікар ЦРЛ Ольга Гиря. — У четвер нас, керівників, збирають у департаменті, кожен буде звітувати про хід реформування. Це ж державна політика,
а не мої особисті забаганки.
Ольга Гиря підтвердила: 4‑го липня пологове відділення після
призупинення відновило свою роботу. У період, доки воно не працювало, новосанжарки та мешканки району народжували у перинатальному центрі: хтось добирався на пологи самостійно, когось
відвозили «швидкі» невідкладної допомоги, ЦРЛ або ПМСД. У Нових Санжарах за цей період прийняли троє екстрених пологів (дітки
народилися набагато раніше встановленого строку).
— Як приймали пологи? Був на місці ургентний лікар, викликали ургентну акушерку, пологова зала була готова — так і приймали, — пояснює Ольга Гиря. — І якщо пологове буде закрите, у будь-якому випадку
пологова зала залишиться і такі екстрені пологи ми будемо приймати.
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Двері пологового
знов відчинені

Чи все ж таки у Полтаві?
Від планів закрити пологове відділення керівництво ЦРЛ не відмовилося. Ольга Гиря запевняє: це не лише її особиста позиція,
такий вибір роблять і самі породіллі. За півроку із 139 малюків лише
58 народилися у Нових Санжарах, а 71 — у Полтаві.
— Кожна мати розуміє, що чим у більшій безпеці народиться дитина, тим кращим буде потім її розвиток, — говорить головний лікар ЦРЛ. — У перинатальному центрі набагато краще і матеріальне
забезпечення, і умови перебування жінок та новонароджених, і рівень кваліфікації персоналу. Уявіть, вони приймають по 14–16 пологів на день! Працюючи при такому навантаженні, можна, у разі
екстреного випадку, прийняти правильне рішення і цим врятувати
життя матері та дитини.
Нагадаємо, що, відповідно до рішення Новосанжарської районної ради, громадське обговорення щодо закриття пологового триватиме до 1‑го вересня.
Володимир ПАРШЕВЛЮК
www.exo.in.ua
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З ліцеєм попрощалися 109 випускників
Минулого четверга
у Царичанському
аграрному професійному
ліцеї відбулося урочисте
вручення атестатів
про повну загальну
середню освіту та
дипломів кваліфікованих
робітників.
109
красиво
вбраних
юнаків
і
дівчат
—
трактористів‑машиністів,
слюсарів‑ремонтників,
водіїв автотранспортних засобів
категорії В, С, кухарів, офіціантів, обліковців з реєстрації
бухгалтерських даних та робітників фермерського господарства під музику вишикувались на подвір’ї перед
головним корпусом.
Свято розпочалося урочистим виносом ліцейського стягу.
Право винести стяг надали голові учнівського комітету Олександру Тонкошкуру та обласній
стипендіатці, учениці 1 курсу
Тетяні Кодюкіній. Вели урочистий захід учні Ірина Заврайська і
Микола Хамаза.
Випускників ліцею прийшли
привітати
батьки,
близькі та друзі, а також
представники влади: керівник апарату РДА Олена Бакуліна, виконуюча обов’язки

голови районної ради Олександра Лабагур, начальник
управління агропромислового комплексу у районі Наталія
Губенко (колишня випускниця
агроліцею) та військовий комісар Олександр Світенко.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів,
які загинули в АТО, та викладачів і працівників ліцею, що
відійшли у вічність.
Ведучі надали слово директору закладу Вірі Шарівській,
яка щиро привітала випускників
та вручила їм атестати і дипломи. Про кожного із випускників

у Віри Павлівни знайшлося добре слово. Крім того, директор вручила грамоти учням, які
стали переможцями в обласних конкурсах та олімпіадах.
Були нагороджені і викладачі,
а батьки випускників від адміністрації ліцею отримали подяки. Дипломи з відзнакою цього
року отримали Олександр Тонкошкур (група М-38), сестри
Горнічар — Марина і Дарина
(група КО — 5).
Від імені майстрів виробничого навчання, які працюють
у ліцеї, випускників привітав
майстер групи РФГ-19 Олексій

Патлаха. До привітань також
долучилися класний керівник
групи М-38 Світлана Дерець,
голова батьківського комітету Іван Явтушенко, старости
груп Віталій Вал, Дарина Горнічар, Яна Киприч, Вадим Левенець. Для усіх присутніх на святі
лунали музичні вітання від Юрія
Приймака, Олександра Тонкошкура, дівочого «батальйону»
групи КО-5.
Свято продовжилося світлинами на згадку про роки
навчання
та
спілкуванням
у колі друзів.
Олена Маренич

У Царичанці буде фонтан і пам’ятник Салу та Кочерзі
Наприкінці червня відбулося
засідання громадської ради,
яка працює при Царичанській
райдержадміністрації.
Про реалізацію реформи децентралізації на території району присутніх знайомила завідувач сектора економічного розвитку і торгівлі РДА Олена Євтушенко. Олена
Михайлівна у своїй доповіді зосередила
увагу присутніх на перевагах добровільного об’єднання громад. Це, в першу чергу,
фінансова децентралізація або ж наділення
додатковим фінансовим ресурсом. Наприклад, об’єднана територіальна громада додатково до закріплених надходжень отримає 60 % податку на доходи фізичних осіб,
які на сьогодні надходять не до місцевого
бюджету, а до бюджетів вищого рівня. Подруге, перехід на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. А це означає,
що майбутня об’єднана громада отримає з
www.exo.in.ua

державного бюджету гарантовані освітню,
медичну субвенції та базову дотацію, розрахунок яких проводиться згідно законодавчих актів на державному рівні.
— Також у цьому році започатковано
отримання громадами субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури
ОТГ (об’єднана територіальна громада), —
повідомила Олена Євтушенко. — Зокрема,
Ляшківська ОГ отримала 2,4 мільйони гривень (кошти на розвиток об’єктів соціальної
сфери), Могилівська ОГ — 4,1 мільйони гривень. Третій аспект, який дуже важливий для
об’єднаної громади, — можливість управляти земельними ресурсами. У ході реформи
до юрисдикції ради передаються усі землі
відповідної громади, у тому числі й за межами населених пунктів. Це дасть змогу громаді
отримати додаткові ресурси внаслідок встановлення власних ставок плати за землю. І
четверте: громада набуває право самостійно
визначати стратегію розвитку своєї території, маючи на це відповідний ресурс.

Питання про здійснення заходів з нагоди
25‑ї річниці незалежності України у Царичанській селищній раді висвітлив заступник
селищного голови Андрій Андрухів. Він розповів про те, що селищна рада запланувала реконструкцію центральної площі. Уже
виготовлена проектно-кошторисна документація. Масштабний проект буде втілено
в життя покроково, згідно фінансування.
Перша частина виконання реконструкції
буде здійснена до 25‑ї річниці Незалежності України. На місці колишнього пам’ятника
Володимиру Леніну, що був перед райдержадміністрацією, встановлять пам’ятник
засновникам селища Царичанки Гаврилу
Салу та Олексію Кочерзі. Також відбудеться благоустрій прилеглої території. На місці колишнього пам’ятного знаку революціонерам, який стояв біля супермаркету
«Брусничка», встановлять водяний фонтан.
Присутні мали змогу ознайомитися з ескізами майбутньої оновленої площі.
Олена Маренич
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«Попасти в останній вагон потягу»
29 червня у Китайгороді відбулася чергова сесія сільської
ради, на якій депутати повинні були прийняти рішення
про згоду на добровільне об’єднання з іншими сільськими
радами в одну громаду із центром у Царичанці.
Спочатку сільський голова Наталія Вербицька зачитала на широкий загал
листа-пропозицію від Царичанського селищного голови Геннадія Сумського з пропозицією
створення великої об’єднаної
громади із числа сільських громад району з центром у Царичанці. Пропозицію об’єднатися
ініціювала селищна рада. Далі
надали слово самому Геннадію Вікторовичу, який прибув
на цей захід.
Геннадій Сумський розповів
присутнім про те, що листипропозиції, ініційовані селищною радою, були надіслані
до усіх сільських рад у районі,
крім Ляшківської і Могилівської
громад. Наголосив виступаючий і на тому, що у минулому році вже була пропозиція
об’єднатися, але, на жаль,
не знайшла відгуку. Як вважає
Сумський, сільські громади
втратили час.
— Ми втратили рік. А могли,
як першопрохідці, коли втілюються реформи, отримати бонус і преференції. На сьогодні
ми могли б уже конкретно робити корисне для громад: розвивати інфраструктуру, будувати,
ремонтувати дороги тощо, —
відмітив селищний голова.
На його думку, мала територіальна громада більш вразлива
і відкрита для проблем, ніж велика. Об’єднання у велику громаду кількох сільських громад
дасть змогу стати самодостатніми і фінансово незалежними,
адже 70 % податків залишатиметься на місцях. Сумський

Як скажуть,
так і буде

14

звернув увагу присутніх на перевагах об’єднання. Це можливість розпоряджатися землею і
розширення повноважень. Кошти, які йтимуть від держави,
громада направлятиме на свої
потреби і сама вирішуватиме, як їх краще використовувати. Також коротко Геннадій
Сумський розповів про досвід
об’єднання у Польщі та Німеччині, де він неодноразово бував
у складі української делегації.
У ході виступу присутні задавали питання. Зокрема людей цікавило те, чи доведеться їздити
у район за всілякими довідками.
Виступаючий повідомив, що людям нікуди не треба їхати, не витрачати свій час. На місцях будуть старости, землевпорядник,
спеціалісти, які вирішуватимуть
усе. Одночасно, в об’єднаній
громаді,
буде
налагоджене
якісне транспортне сполучення,
щоб громадяни могли нормально їздити за потребою. Зі слів
Геннадія Вікторовича, на сьогодні дали згоду на об’єднання
Бабайківка, Прядівка, Михайлівка, Юр’ївка, Преображенка,
Цибульківка. У своєму виступі
Сумський зазначив, що «треба
встигнути попасти в останній
вагон потягу», щоб стати самодостатньою громадою, адже,
«гуртом і батька легше бити».
На громадських слуханнях
були присутні голова райдержадміністрації Сергій Турський,
завідувач сектора економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації Олена Євтушенко та
начальник фінансового управління РДА Ірина Смоляга.

Сергій Турський
пропонує модель
Коли надали слово голові
РДА Сергію Турському, то він
зазначав, що на шляху продовження реформи надважливо
обрати спроможну територію,
в якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні
та кадрові ресурси були б достатніми для вирішення її органами місцевого самоврядування питань місцевого значення,
передбачених законодавством,
в інтересах жителів громади.
Такою моделлю попередньо
обрано об’єднання усіх сіл
району: Китайгорода, Рудки,
Циульківки, Юр’ївки, Прядівки, Михайлівки, Новопідкряжа,
Бабайківки та Царичанскьої селищної ради із центром у селищі Царичанка.
Продовжуючи
розмову
щодо запропонованої моделі
об’єднання, завідувач сектора економічного розвитку і
торгівлі РДА Олена Євтушенко наголосила, що сьогодні
не приймається остаточне
рішення щодо приєднання
Китайгородської
сільської
ради до Царичанської територіальної селищної громади,
бо на шляху до досягнення
кінцевого
результату всіх очікує довготривала
процедура
в кілька етапів.
Володимир Андрійченко поцікавився у голови сільської ради
Наталії Вербицької і
присутніх підприємців,
яка їх власна думка про
об’єднання
громад.
Відповіді були різні. Зокрема, висловлювалася
думка, як і рік тому, про
об’єднання Китайгорода, Цибульківки і Рудки.

Наталія Вербицька висловилась так:
— Уже пройшов рік. Але від
громади ніяких пропозицій
не надходило. Поговорили і
все. У листопаді — грудні минулого року я б ще щось могла
думати за об’єднання, а зараз
уже пізно. Об’єднання ми не подужаємо на сьогодні. Як варіант — об’єднатися за запропонованою моделлю.
Володимир
Андрійченко
та кілька присутніх усе ж таки
намагалися довести можливість об’єднання трьох громад.
Олена Євтушенко звернулася
до Андрійченка:
— То чому ж ви до сих пір
не ініціювали об’єднання громади? На що Володимир Олександрович відповів:
— Це треба у тих питати, хто
тоді керував!
Далі громадські обговорення перейшли у сесію. Зрештою,
депутати винесли рішення підтримати ініційовану пропозицію про об’єднання. З 12 присутніх депутатів сільської ради
за об’єднання проголосували
11 чоловік. Один утримався. Після голосування народні обранці
продовжили вирішувати в робочому режимі сесійні питання.
Нагадаємо, що, згідно Закону про добровільне об’єднання,
кожен місцевий бюджет до кінця 2016 року буде виконуватись
окремо і лише із 2017 року буде
прийнято бюджет ОТГ (об’єднаної
територіальної громади).
Р. S. Доки матеріал готувався до друку, стало відомо,
що на пропозицію об’єднатися
відгукнулася
і
Рудківська
сільська громада.
Олена Маренич
www.exo.in.ua
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Царичанське відділення поліції інформує…
Згоріла машина

Дівчина-підліток утекла з дому

13 червня близько 18:35 голова Рудківської сільської ради
на в’їзді у село виявив, на його думку, нічийну автівку, яка самотньо стояла на узбіччі. Чоловік про цей факт повідомив поліцію.
Працівники поліції прибули на виклик та оглянули машину, нічого
підозрілого не виявивши. Були припущення, що водій автівки,
можливо, залишив її без нагляду тимчасово з якихось своїх особистих міркувань.
Наступного дня працівникам поліції повідомили, що транспортний засіб, який вони оглядали напередодні, загорівся. Зі свого
боку вогнеборці спрацювали оперативно та своєчасно загасили
полум’я. Поки рятувальники боролися з вогнем, на місце події прибули правоохоронні органи. Вони описали автомобіль і доставили
на територію поліції. Згодом до чергової частини звернувся громадянин, який повідомив, що автівка, котра згоріла, належить йому і
надав необхідні документи. Свою відсутність молодик пояснив тим,
що був змушений залишити свій автотранспортний засіб у зв’язку
з технічною поломкою, оскільки не міг завести двигуна. На думку
громадянина, загорання сталося внаслідок короткого замикання
електропроводки у салоні.

29 червня до Царичанської поліції надійшло повідомлення, що
близько 5:30 неповнолітня Євгенія Слайковська 15.07.2001 року
народження, жителька Проточів Царичанського району, залишила
помешкання опікунів, де вона проживала, та зникла у невідомому
напрямку. У ході проведених розшукових заходів була отримана
інформація про те, що дівчинку бачили у маршрутному автобусі,
що рухався у напрямку Дніпра.
Зниклу дівчину знайшли 1 липня і доставили у район. Євгенію
виявили працівники СКП (сектору кримінальної поліції) Царичанського відділення поліції, очолюваного начальником
кримінальної поліції Володимиром Ваглером. Дівчина перебувала
у Кам’янському у свого біологічного батька.
Зі слів утікачки, у неї виникли напружені відносини з мамоюопікуном, у сім’ї якої вона виховувалася.
З яких причин дівчина так вчинила, які мотивації її вчинку, виясняють психологи і працівники служби у справі дітей Царичанської
РДА, до яких утікачку передала поліція. Зараз вирішується подальше місце проживання дитини.

Украли дві корови
21 червня близько 5:00 до відділення поліції надійшло
повідомлення від мешканця Орлівки про те, що вночі невідома
особа із території домоволодіння заявника викрала двох корів.
На місце злочину була направлена слідчо-оперативна група.
За даним фактом внесені відомості до ЄРДР та проводиться досудове слідство.

Події різного характеру

Протягом 26 червня зареєструвалося 10 повідомлень різного
характеру від громадян: втрата паспорта, сімейна сварка, погроза
фізичною розправою, раптові смерті громадян тощо.
26 червня приорільці святкували День молоді. Надзвичайних
подій кримінального характеру не відбулося. Грубих порушень
публічної безпеки та порядку не допущено.
Євгеній Манзюк, начальник чергової частини
Царичанського відділення поліції

П’яні водії все ще залишаються великою проблемою
За півроку на території
Царичанського району
зареєстровано 42 ДТП. Під час цих
пригод 16 осіб було травмовано та
три особи загинули.
Найбільш уражені аварійністю Царичанка, Китайгород, Могилів, Прядівка. Найчастіше трапляються дорожньо-транспортні
пригоди у період між 12 та 20 годинами.
Найчастіше стаються аварії у понеділок,
п’ятницю, суботу. Серед порушень Правил
дорожнього руху, що призводять до ДТП,
чільне місце займають керування у стані
алкогольного сп’яніння, порушення швидкісного режиму, недотримання дистанцій,
порушення правил маневрування.

Самотравмувався,
бо був напідпитку
16 червня о 12: 50 у селі Могилів водій
Д., перебуваючи добряче напідпитку, керуючи мотоциклом ЇЖ-Планета, здійснив
перекидання свого транспортного засобу.
Результат — самотравмувався.

Загинула молода жінка
15.06 о 20 годині на 73‑му кілометрі автодороги Р-52 Дніпро-ЦаричанкаКобеляки-Решетилівка між селами Могилів та Китайгород водій Х., керуючи
позашляховиком «Mitsubishi», допустила
перекидання транспортного засобу. Внаwww.exo.in.ua

слідок перекидання транспорту водійжінка померла на місці ДТП, а пасажир
зазнав тілесних ушкоджень.

П’яний водій «зустрівся» з опорою
лінії електромережі
12.06 о 2:20 у Могилеві водій В., керуючи мопедом у стані алкогольного сп’яніння,
допустив наїзд на опору лінії електромереж, цим самим дуже себе травмувавши.

Їхав на великій швидкості
11.06 близько 12:30 на 84‑му кілометрі автодороги Т-0412 (сполучення
Кам’янське-Михайлівка-Котівка) між Преображенкою і Ненадівкою водій Ю., керуючи автомобілем ВАЗ-2109, не вибрав

безпечної швидкості руху, виїхав за межі
проїзної частини та допустив наїзд на дерево. Постраждали пасажири автівки: дружина та двоє малолітніх доньок (2 і 7 років), які
отримали значні тілесні ушкодження.
Можна констатувати, що штрафні санкції за керування транспортним засобом
у стані алкогольного сп’яніння у розмірі
3400 гривень, позбавлення права керування або арешт водіїв зовсім не лякають.
Попри два ДТП у червні місяці за участю
п’яних кермувальників, до адміністративної відповідальності за керування у нетверезому стані притягнуто 11 водіїв. Також
статистика свідчить: якщо у минулі роки
п’яні водії дозволяли собі їздити уночі,
то на сьогодні вони вже не криються, їздять і у світлий час доби.
За червень місяць цього року сталося 9 ДТП, одна людина загинула і
7 травмувалися.
До чергової частини відділення поліції
дуже часто надходять повідомлення громадян, що водії розпивають спиртні напої
у місцях відпочинку, а потім сідають за кермо. Таких водіїв поліція неодноразово затримувала завдяки небайдужості і громадянській пильності громадян. Адже такі
кермувальники становлять реальну загрозу
для оточуючих. П’яний водій може не тільки
розбити свою автівку, але й завдати значних травм вам і вашим дітям.
Вадим Мазуркевич, інспектор
Новомосковського відділу поліції

15

№28 (670)

Тижневик «ЕХО»

07.07.2016

Не старіють душею ветерани!
З ініціативи районної
ветеранської організації
започаткувалися
щорічні зустрічі дітей
війни, ветеранів праці
району, пенсіонерів.
Ось і цього року наприкінці червня літні люди знову зібралися у затишному кафе
«Юність», щоб поспілкуватися. На зустріч зібралося понад 40 чоловік. Вела святковий
захід дитина війни, ветеран
праці, колишня вчителька Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Зінаїда Онуфрієнко.
Перед
початком
зустрічі присутні зробили світлини
на згадку. Незважаючи на червневу спеку, «дівчата і хлопці»
трималися бадьоро, залюбки
співали пісень і танцювали.
Організатори зустрічі запросили на захід представників
влади та депутатів різних рівнів.
Гості на урочистостях вручили медаль «Почесний ветеран
України» голові ветеранської
організації Івану Петрушевському, грамотами відзначили
подружжя Антоніну та Леоніда
Омелянів, Зінаїду Онуфрієнко,

Усі співають разом
із Іваном Петрушевським
Галину Лозу-Сало, Миколу Бахмата та вокальний ансамбль
«Дівчата». А депутат обласної ради Гошгар Аладдін-огли
Мухтаров зробив приємний
подарунок — профінансував
перебування у кафе кожного із
присутніх.
Діти війни на зустрічі пригадували своє важке довоєнне і
повоєнне дитинство, дехто згадував страшні епізоди у війну,
адже усе цим людям довелося випробувати на собі. Тепло

відзивалися присутні про своїх
батьків, особливо матерів, які
зуміли у роки лихоліття виховати своїх дітей. Галина ЛозаСало, Марія Злюча, Микола
Бахмат читали свої вірші, присвячені солдатам, ровесникам,
матерям,
батькам-героям.
Звучали мелодії їхньої молодості, виконані на скрипці Миколою Бахматом. Дуже гарно
сприймали літні люди виступи
сімейного дуету Омелянів. А
гурту «Дівчата» усі дружно під-

Успіх царичанських футболістів
Нещодавно в селі Михайлівка Синельніковського району відбувся чемпіонат
Дніпропетровської обласної організації ВФСТ «Колос» АПК України з
мініфутболу серед ветеранів (40+).

співували. А з яким завзяттям
співав голова ветеранського
осередку Іван Петрушевський.
Пісні «День Победы», «Не стареют душой ветераны» у його
виконанні присутні зустрічали
зливою оплесків.
Душевне спілкування у колі
ровесників,
пісні,
спогади,
смачна кухня додали людям
наснаги, здоров’я, гарного настрою та бажання зустрічатися
ще не один раз.
Олена Маренич

У цих змаганнях брала участь і команда
Царичанського району.
У першій зустрічі наша команда змагалася з командою Синельніковського району.
У цьому двобої царичанські ветерани здобули перемогу з рахунком 1:0. Переможний
гол забив Руслан Шитько.
У другому поєдинку з командою Новомосковського району царичани здобувають
ідентичну перемогу з рахунком 1:0. Відзначився Віталій Лоза.
Слід відзначити, що обидва м’ячі були
забиті з передачі досвідченого могилівського ветерана Володимира Подушки.
У вирішальному поєдинку наші ветерани, на жаль, програли команді Софіївського району з рахунком 0:1.
У підсумку царичанські ветерани здобувають друге місце, за що отримали кубок і
срібні медалі.
Вітаємо команду ветеранів з успішним
виступом у змаганнях.
Срібні медалі для царичанської команди
здобували: Володимир Грицай, Михайло
Чередніченко, Віктор Кучугурний, Андрій Білоус, Ігор Мисник, Олександр Алієв, Віталій
Лоза, Володимир Подушка, Ігор Пилипенко, Руслан Шитько.
На знімку: срібні призери обласних
змагань.
Володимир Тимошенко
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Увага!
Телефон
З правилами подачі оголошень ознайомлений і згоден. 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
7 липня
Схід: 04:43
Захід: 20:49
Тривалість дня: 16:06
Перша чверть

Схід: 08:07
Захід: 22:27
Місяць у Леві
День Місяця: 4

8 липня
Схід: 04:44
Захід: 20:49
Тривалість дня: 16:05
Перша чверть

Схід: 09:14
Захід: 22:56
Місяць у Діві
День Місяця: 5

9 липня
Схід: 04:45
Захід: 20:48
Тривалість дня: 16:03
Перша чверть

Схід: 10:19
Захід: 23:22
Місяць у Діві
День Місяця: 6

10 липня
Схід: 11:23
Схід: 04:46
Захід: 23:46
Захід: 20:47
Місяць у Терезах
Тривалість дня: 16:01
День Місяця: 7
Перша чверть
11 липня
Схід: 12:25
Схід: 04:47
Захід: 00:00
Захід: 20:47
Місяць
у Терезах
Тривалість дня: 16:00
День Місяця: 8
Перша чверть
12 липня
Схід: 13:27
Схід: 04:48
Захід: 00:10
Захід: 20:46
Місяць у Терезах
Тривалість дня: 15:58
День Місяця: 8
Друга чверть
13 липня
Схід: 14:28
Схід: 04:49
Захід: 00:35
Захід: 20:45
Місяць у Скорпіоні
Тривалість дня: 15:56
День Місяця: 9
Друга чверть
14 липня
Схід: 15:29
Схід: 04:50
Захід: 01:02
Захід: 20:44
Місяць у Скорпіоні
Тривалість дня: 15:54
День Місяця: 10
Друга чверть

7 липня, четвер
— День працівника природнозаповідної справи
8 липня, п’ятниця
— День родини
10 липня, неділя
— День рибалки
11 липня, понеділок
— Всесвітній день
народонаселення
— Всесвітній день шоколаду
14 липня, четвер
— День взяття Бастилії
15 липня, п’ятниця
— Всесвітній день навичок
молоді
— День українських
миротворців
16 липня, субота
— День бухгалтера України
17 липня, неділя
— День металурга
18 липня, понеділок
— Міжнародний день
Нельсона Мандели
20 липня, середа
— Міжнародний день шахів
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АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
на 11 - 17 липня
ОВЕН (21.03–20.04) Цього тижня на роботi вiрогiднi позитивнi змiни, i у вас з’явиться шанс
професiйного зростання. Можливi вдалi поїздки i вiдрядження. Друзi або високi покровителi допоможуть вам втiлити в життя смiливi починання. Не варто боятися дiяти. Усе складеться вдало.
Вiвторок найбiльше пiдходить для творчостi й нових iдей. У середу спробуйте закiнчити старi
справи i проекти, оскiльки у четвер ви зможете зайнятися чимось новим.
ТЕЛЕЦЬ (21.04–21.05) Цього тижня вам необхiдно твердо стати на ноги i почати масштабний наступ практично у всiх життєвих сферах. Пiдтримка начальства або вищестоячих iнстанцiй
дозволить позбавитися ворожнечi та iнтриг колег. У четвер вас порадують новини зi сфери вашого
особистого життя. У суботу зiрки передбачають вам тотальну зайнятiсть: ви самi не залишите собi
нi хвилини вiльного часу, складаючи плани i ставлячи перед собою новi амбiтнi цiлi. Хоча б недiлю
цiлком присвятiть повноцiнному вiдпочинку.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06) Цього тижня не слiд кидатися в крайнощi, уважнiше прислухайтесь до свого внутрiшнього голосу, вiн обiцяє пiдказати вiрне рiшення, яке принесе вам
прибуток i успiх. У понедiлок i вiвторок рекомендується зосередитися на рутинних завданнях.
У четвер варто продемонструвати начальству ваше умiння працювати, саме цього дня його буде
оцiнено гiдно. У п’ятницю обставини можуть виявитися надто суперечливими, щоб приймати будьякi рiшення. Боротися не слiд, є сенс довiритися ходу подiй.
РАК (22.06–23.07) Вашi цiлi й задуми повиннi бути прихованi вiд оточуючих, тодi все складеться найкращим чином. Органiзованiсть, вдумливiсть i обачнiсть вам будуть особливо необхiднi для
вирiшення робочих проблем. У серединi тижня вам необхiдно буде вибрати розумний компромiс у
стосунках з близькими людьми. У вихiднi у вас вдало вийде сумiщати роботу з вiдпочинком.
ЛЕВ (24.07–23.08) Якщо щось не виходитиме, намагайтесь не йти напролом, вiдкладiть остаточне вирiшення проблеми на декiлька днiв. Що менше ви будете розповiдати про свої намiри i
плани, то швидше вони здiйсняться. У вiвторок ви багато чого можете встигнути, на цей день зiрки
призначили для вас енергетичний i емоцiйний пiдйом. У п’ятницю вдало пройдуть дiловi зустрiчi i
пiдписання договорiв та iнших паперiв. Намагайтесь не створювати конфлiктних ситуацiй через
непорозумiння зi своїми домашнiми, сварка може виявитися серйозною.
ДIВА (24.08–23.09) Цей тиждень принесе сплеск активностi у сферi професiйної
дiяльностi i творчих шукань. Усе виходитиме на вiдмiнно, але будьте пильнi, примхлива удача
може вiдвернутися в будь-який момент. Успiхи на роботi будуть помiтнi ближче до вихiдних,
не дивлячись на можливi труднощi вiвторка i середи, не випускайте iнiцiативу зі своїх рук.
П’ятниця може виявитись досить складним i неприємним днем. Намагайтесь завершити те, що почали. Спiлкування скоротiть до необхiдного мiнiмуму.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10) Цього тижня ваше багатозначне мовчання виявиться на вагу золота. Якщо ви не проговоритесь про щось важливе, то, імовiрно, ваше життя значно покращає.
У першiй половинi тижня вас чекають цiкавi зустрiчi. Ось тут таємницi, якi ви ретельно зберiгаєте,
i вiдкриють для вас новi перспективи. У середу постарайтесь не з’ясовувати стосунки i не дорiкати
тим, хто вас оточує, не розiбравшись в ситуацiї. У суботу спокiй i самота дозволять вам швидко
вiдновити витраченi сили.
СКОРПIОН (24.10–22.11) Зараз бажано не долати бурхливi пороги, а спокiйно пливти по рiчцi
або бути в тихому сiмейному затонi. Отже тримайтесь подалi вiд авантюрних iсторiй i не будьте такими
довiрливими. На роботi цiлком сприятливий перiод. Є шанс одержати непоганий дохiд. Плануйте конструктивну розмову з начальством, розкажiть йому про свої iдеї. У четвер несподiванi гостi принесуть
клопiт, але при цьому принесуть вам чимало задоволення. У вихiднi вас порадують дiти i їхнi успiхи.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12) Цього тижня найуспiшнiше пiде робота над собою. Хай
вiдповiдальнiсть вас не лякає: з’явиться можливiсть продемонструвати свої таланти. Багато справ
цього тижня вдаватимуться просто за iнерцiєю, так що є сенс братися за все, до чого ви можете
дотягнутися. Начальство може вимагати вiд вас докладний звiт про виконану роботу, намагайтесь
нiчого не випустити з поля зору. Друга половина тижня принесе бажаний спокiй i стабiльнiсть.
У вихiднi родичi попросять вас про допомогу, постарайтесь допомогти їм по можливостi.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01) Прийшов час проаналiзувати, чи обґрунтованi вимоги, якi ви
пред’являєте до себе i оточуючих. Вiвторок може виявитись насиченим численними подiями, якi
вимагатимуть вiд вас активностi i хорошої реакцiї, з’явиться прекрасна можливiсть реалiзувати
творчi здiбностi. У четвер вам слiд контролювати свою дратiвливiсть i не провокувати конфлiктiв,
вони можуть затягнутися надовго. На п’ятницю бажано планувати поїздки, зустрiчi з друзями i
покупки для будинку.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02) Намагайтесь швидше втiлити задумане в життя, починайте дiяти
вже зараз, для сумнiву не залишилося часу. Присвятiть домівці i близьким людям бiльше часу, це
дозволить їм продемонструвати свою любов до вас. Будьте мудрi i терплячi, виплескуючи свої
емоцiї, регулюйте дозування, а то наслiдки можуть виявитися досить непередбачуваними.
РИБИ (20.02–20.03) На роботi оцiнять вашу готовнiсть оперативно включитися в загальну справу, але не намагайтесь вирiшувати всi завдання самостiйно. Доброзичливiсть i гнучкiсть
у вiдносинах з людьми убезпечать від можливого нервового зриву. Починаючи з вiвторка, ви
буквально випромiнюватимете енергiю, впевненiсть у своїх силах, прагнення бути попереду, i цi
якостi знайдуть своє застосування.

7 липня — Різдво чесного славного Пророка, Предтечі та
Хрестителя Господнього Іоана. Прпп. Іова та
Феодосія Манявських. Прп. Антонiя Димського,
Правв. отрокiв Якова та Іоана Менюзьких, Мчч.
семи братiв: Орентiя, Фарнакiя, Єроса, Фирмоса,
Фирмина, Киріака i Лонгина.
8 липня — Прмц. Февронiї, дiви. Блгвв. кн. Петра, в
чернецтвi Давида, i кн. Февронiї, в чернецтвi
Єфросинiї, Муромських чудотворцiв.
9 липня — Прп. Давида Солунського, Свт. Дионисiя, архиєп. Суздальського. Знайдення мощей прп. Тихона Луховського, Костромського, Прп. Іоана, єп.
Готфського.
10 липня — прав. Прп. Самсона, странноприїмця, Прав.
Іоанни, мироносицi, Прп. Серапiона Кожеєзерського, Прп. Севира, пресвiтера.
11 липня — Перенесення мощей мчч. безсрр. та
чудотворцiв Кира та Іоана, Прп. Сергiя i Германа, Валаамських чудотворцiв, Прп. Ксенофонта
Робейського, Прп. Павла, лiкаря.
12 липня — Славних і всехвальних первоверховних Апостолів Петра і Павла, Касперiвської iкони Божої
Матерi.
13 липня — Собор славних i всехвальних 12 апостолiв:
Петра, Андрiя, Якова Зеведеєва, Іоана, брата
його, Филипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова
Алфеєва, Юди Якового, або Фадея, Симона Зилота i Матфiя. Прославлення свт. Софронiя, єп.
Іркутського

фотомить

Мистецтво бути батьком
іноді приходить випадково...

Прогноз погоди на 7 - 13 липня
Четвер, 7

П’ятниця, 8

Субота, 9

Неділя, 10

Понеділок, 11

Вівторок, 12

Середа, 13

+17...+18 +20...+21

+13...+14 +23...+25

+13..+14 +24...+26

+16...+17 +21...+23

+15...+16 +26...+28

+15...+16 +28...+30

+19...+20 +30...+33

3-4 м/с

4-5 м/с

5-6 м/с

1-2 м/с

2-3 м/с

1-2 м/с

2-3 м/с

Можливий дощ

Без опадів

Без опадів

Дощ

Можливий дощ

Без опадів

Спека
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Загублену барсетку з документами
на ім’я Віктора Михайловича Дикого
прохання повернути за винагороду.
Тел. (050)613‑18‑72

Адміністрація Кобеляцького психоневрологічного будинкуінтернату оголошує конкурс на проведення робіт по капітальному ремонту фасаду їдальні з актовим залом.
Пропозиції надавати за адресою:
39234, Полтавська область, Кобеляцький район, с. Лісне, вулиці Миру,
63 до 21 липня 2016‑го року (14 календарних днів)
Адміністрація Кобеляцького психоневрологічного будинкуінтернату оголошує конкурс на проведення робіт по капітальному ремонту
покрівлі приміщення їдальні з актовим
залом. Пропозиції надавати за адресою: 39234, Полтавська область,
Кобеляцький район, с. Лісне, вулиці
Миру, 63 до 21 липня 2016‑го року
(14 календарних днів)
8-го липня 0 18:00 у залі засідань
Новосанжарської районної ради
відбудеться зустріч із представниками
азовського руху. Буде висвітлено основні
напрямки діяльності, зокрема – про
роботу «Спілки добровільної допомоги
атовцям» та буде показано фільм про полк
«АЗОВ». Запрошуємо всіх патріотичних
новосанжарців відвідати захід.
Втрачене посвідчення на ім’я Ірини
Анатоліївни Юрченко прохання вважати
недійсним
Двоє чоловіків 55–60 років (Микола та
Григорій) шукають жінок 48–50 років, згодних на зустріч і на ПМП. Тел. (097)285‑49‑44;
(097)597‑97‑56
Ж і н к а, 58 років, шукає супутника життя, згодного на переїзд у село.
Тел. (098)289‑25‑32
Загублений автомобільний номер ВІ
7742 ВО, прохання повернути за винагороду. Тел. (050)197‑58‑61
Х л о п е ц ь -х о л о с т я к шукає жінку,
25–30 років — добру, без дітей або з
дитиною. Мені 31 рік, без шкідливих звичок. Живу в Нових Санжарах з батьками,
працюю, відповідальний, маю господарство. Згода на переїзд. Чекаю дзвінка або
СМС. Тел. (099)031‑41‑42
Чоловік, 43 роки, шукає супутницю для
спільного проживання, згідною на переїзд
у село. Тел. (098)606‑69‑10


Здам в оренду частину діючого
магазину для торгівлі непродовольчими товарами. Дуже прохідне
місце. Тел. (066)804‑44‑44

Продам виробничу базу (0,7 Га).
Здам в оренду виробничі (200 кв. м.),
торговельні (40 кв. м.) приміщення,
гараж площею 40 кв. м. Здам
в оренду склад площею 200 кв. м.
Тел. (050)535‑31‑35
Продам приміщення комерційного
призначення, у Царичанці.
Тел. (050)452‑27‑87
Продам приміщення під магазин
в центрі села Бутенки, загальною
площею 48 кв. м., є водопровід.
М а г а з и н п р а ц ю є . Те р м і н о в о .
Торг. Тел. (066)121‑15‑73
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Шукаю партнера із земельною ділянкою
або паєм для посадки картоплі та гарбузів
у 2017‑му році. Тел. (066)429‑44‑81, Білики

Заява про екологічні наслідки
при реконструкції існуючої АЗС № 9
з встановленням стаціонарного модуля
для заправки автомобілів СВГ в с. Бережнівка
Кобеляцького району Полтавської області.


Продам добротний будинок по вул Калініна у Кобел я к а х . Те л . ( 0 9 5 ) 4 4 6 ‑ 9 8 ‑ 2 5 ,
(096)522‑43‑59
Продам будинок у м. Кобеляки, 61,4 кв.м, р-н Солонців, є газ,
вода + колодязь, сарай, літня кухня, погріб, присадибна ділянка.
Тел. (066)406‑91‑19

Винайму житло, можливо без зручностей, у будь-якому місці. Тел. (099)382‑22‑90
Зніму будинок у Кобеляках на довгий термін з усіма зручностями. Тел.
(095)386-81-00
Зніму квартиру чи будинок у Кобеляках,
на тривалий термін, можливо з подальшим
викупом. Тел. (050)014‑00‑54
Куплю 2–3‑кімнатну квартиру у Кобеляках. Тел. (050)453‑02‑51
Куплю будівлю під розбір. Нові Санжари.
Тел. (050)929‑40‑92
Куплю будинок на виплату, у Кобеляках.
Розгляну всі варіанти. Тел. (050)034‑85‑96
Куплю хату в селі, під земельну ділянку.
Тел. (099)485‑02‑91
Обміняю (або продам) 2‑кімнатну квартиру у Дніпродзержинську на житло у Кобеляках. Тел. (099)114‑48‑59, (097)273‑48‑36
Обміняю новий будинок, 84 кв. м., з
госпбудівлями, в центрі міста на квартиру, можливо з доплатою. Ціна договірна.
Тел. (063)100‑51‑81
Потрібна земля для посадки картоплі і
гарбузів на 2017‑й рік. Розгляну всі варіанти.
Тел. (066)429‑44‑81, Білики

Замовник проекту — ТОВ «Форт Нокс», м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна Перемоги, 38, тел. (0562) 33–43–35.
Для заправлення автомобілів скрапленим вуглецевим
газом на існуючій АЗС передбачається розміщення стаціонарного заправника газу, типу СЗГ-К.10.1 У/(стаціонарного
АГЗП), що складається з надземного резервуару СВГ ємністю 10,0 м3, паливороздавальної колонки та технічного обладнання, яке розміщено на металевій рамі та виконано як цілісний заводський виріб.
Розрахункова пропускна здатність АГЗП становить до 15 заправлень автомобілів на годину, що з урахуванням коефіцієнта одночасності використання паливно-роздавальних колонок складає близько 60 на добу. Добова витрата СВГ складає
близько 2,4 м7 добу, річна — 880 м3/рік.
Джерелом постійного негативного впливу на довкілля після закінчення будівельних та монтажних робіт в період експлуатації АГЗП визначено періодичні викиди від технологічного обладнання.
Загальна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає:
— Пропан — 0,107 г/с (0,324 т/рік)
— Бутан — 0,145 г/с (0,514 т/рік)

Заходи, розроблені в проекті, дають можливість зберегти
екологічну рівновагу в районі розміщення АГЗП, знижують
до мінімуму дію негативних факторів, що впливають
на грунт, рослинність, повітряне середовище, водні
ресурси та інші компоненти природного середовища.

Контрактна армія: мотивація, бажання,
професіоналізм і перспективи офіційно
Кобеляцький районний військовий
комісаріат інформує про
умови контрактної служби
в Збройних Силах України.
Грошове утримання з першого дня
підписання контракту для рядового складу
на мінімальній посаді (стрілок) становитиме від
7 тисяч і вище, на сержантських посадах (командир відділення) — від 8-ми і вище.
Для військовослужбовців за контрактом передбачено кілька грошових виплат протягом
року служби: матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціальних питань (у розмірі
місячного утримання). Також є можливість
знімання житла і його оплати Міністерством оборони. Відпустка — від 30 до 45 календарних днів.
Час служби зараховується до страхового стажу,
стажу роботи за фахом і стажу державної служби.

Військовослужбовці мають право
на наступні пільги:
— речове забезпечення у відповідності
до визначених норм;
— отримання підйомної допомоги;
— забезпечення військовослужбовців безкоштовними обідами у робочі дні або грошовою
компенсацією;

— безоплатну медичну допомогу;
— право на санаторно-курортне лікування та
відпочинок у санаторіях;
— отримання освіти у ВВНЗ та ВКСС;
— право на пенсійне забезпечення.
Громадяни України віком від 18 до 60 років
мають право підписати короткостроковий контракт. За більш детальною інформацією звертайтесь до Кобеляцького РВК або за телефоном: (050)305-28-51, (068)872-59-80
Сергій КАПЛАТИЙ, військовий комісар
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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
Продам свій приватний будинок в Нових Санжарах. Загальна площа 80 м.кв.
Є 3 кімнати, кухня, веранда, вода та газ
наявні, а також гараж та господарчі будівлі.
Торг. Тел. (066)626‑32‑61
Продам 3-кімнатну квартиру в центрі
Біликів. Сучасний ремонт, гараж, підвал, поряд залізниця, річка, автотраса. Терміново.
Тел. (066)059-28-03, (099)277-68-58
Продам 1‑кімнатну квартиру (30 кв. м.),
всі зручності, стан добрий, вул. Шевченка,
56, 4 поверх 5‑поверхового будинку, частковий ремонт. Тел. (068)641‑00‑24
Продам 1‑кімнатну квартиру (32 кв. м.)
у Кобеляках по вул. Полтавська, 30 а, 2 поверх 5‑поверхового будинку, дуже тепла,
ціна 300000 грн. Тел. (066)378‑10‑49,
(095)127‑17‑77
Продам 1‑кімнатну квартиру 36 кв. м.,
у смт. Білики. Тел. (095)539‑76‑41,
(095)777‑52‑37
Продам 1‑кімнатну квартиру в центрі Біликів, частковий ремонт.
Тел. (098)565‑50‑80, Кобеляки
Продам 1‑кімнатну квартиру в центрі
смт. Царичанка, 5 поверх, 36 кв. м., опалення індивідуальне, є сарай, недорого.
Тел. (067)882‑76‑22, (099)248‑07‑06
Продам 1‑кімнатну квартиру на другому
поверсі, у Кобеляках. Тел. (066)754‑50‑94
Продам 1‑кімнатну квартиру у двоповерховому будинку, на другому поверсі. Є великий гараж, погріб, вікна і
двері поміняні. Можливий обмін на будинок.
Тел. (050)889‑83‑78
Продам 1/2 будинку (50 кв. м.) у Кобеляках, всі зручності, газове опалення. Є
літня кухня, сарай, вхідний погріб, земельна
ділянка 6 сотих, поряд річка, школа № 1,
до центру 10 хв. Можливо у розстрочку.
Тел. (050)889‑74‑13
Продам 1/2 будинку, терміново. Кобеляки, вул. 1 травня, 26. Тел. (050)561‑76‑01
Продам 1/3 частину будинку: дві кімнати,
без зручностей та водопостачання, 2 сараї,
вхідний погріб, 2 сотих землі. Спокійне,
затишне місце. Тел. (095)456‑32‑80, Кобеляки, вул. Київська, 46
Продам 2‑кімнатну квартиру в центрі міста Кобеляки, район Вічного вогню, 51,7 кв. м., сарай, погріб, гараж.
Тел. (066)533‑09‑43, (095)785‑24‑08,
3–39–47
Продам 2‑кімнатну квартиру у Кобеляках, є всі зручності, ціна 170 тис. грн.
Тел. (099)436‑24‑86
Продам 2‑кімнатну квартиру, 48 кв.м,
на другому поверсі, центр міста Кобеляки,
вул. 1 Травня. Тел. (099)795‑05‑38
Продам 2‑х кімнатну квартиру на першому поверсі в центрі міста Кобеляки. Район
Вічного вогню. Тел. (050)207‑74‑60
Продам 3‑кімнатну квартиру з повним
євроремонтом. Тел. (098)616‑94‑30
Продам 3‑кімнатну квартиру по вул.
Чернишевського, І поверх, гараж з асфальтованим під’їздом, є балкон, не кутова, підвал, автономне опалення. Ціна договірна.
Тел. (050)738‑16‑13
Продам будинок у Кобеляках, по провулку Спортивному, 14. 59,6 кв. м., є літня кухня,
сарай, вхідний погріб, земельна ділянка
0,06 Га. Ціна договірна. Тел. (095)249‑67‑48
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Продам 3‑кімнатну квартиру у Кобеляках, по вул. Пушкіна, 22. Є гараж, сарай,
погріб. Тел. (066)237‑77‑87, (050)137‑46‑82
Продам 3‑кімнатну квартиру у Кобеляках, по вул. Якіра, 4, 67 кв. м., перший
поверх, балкони, гараж, сарай, підвал, телефон, інтернет, новий коТел. Ціна договірна.
Тел. (099)307‑28‑31, 3–32–29
Продам 3‑кімнатну квартиру у Нових Санжарах. Центр. Ціна договірна.
Тел. (050)464‑32‑97
Продам 3‑кімнатну квартиру, загальна
площа 64 кв. м., житлова — 45 кв.м, 1 поверх, біля опту «Два кума», є ділянка землі
і погріб. Кобеляки, вул. Полтавська, 28/2.
Тел. (099)929‑26‑30
Продам або обміняю на житло у центрі
Кобеляк будинок, розташований біля лікарні: є флігель, сарай, газ, вода, телефон,
земля приватизована — 19 сотих. Розгляну
всі варіанти. Тел. (066)017‑07‑04
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, Світлогірське
Продам будинок 1985 р. з., у Кобеляках,
по вул. Фрунзе, 82. 4 кімнати, веранда, кухня, ванна, всі зручності, лічильники, сарай,
гараж, 9 сотих землі. Тел. (068)865‑11‑76
Продам будинок 50 м. кв. у центрі
с. Клюсівка (за 3 км. від Нових Санжар), зі
зручностями, після косметичного ремонту,
опалення пічне, парове (котел-колонка),
є груба, приватна ділянка — 57 сот. Також
літня кухня, сарай, погріб. Приватизований.
Гарне сполучення з райцентром, Полтавою,
залізничним вокзалом. Тел. (050)282‑87‑42
Продам будинок 6 х11 м, в центрі села
Прощуради Кобеляцького району, присадибна ділянка 40 сотих. У дворі є літня
кухня, госпбудівлі, колодязь, фруктові
дерева. Поряд автобусна зупинка, магазин.
Тел. (098)405‑81‑74
Продам будинок 70 кв.м, у Кобеляках,
зручності, ремонт, ТВ, є флігель, гараж,
сараї, вхідний погріб, теплиця, молодий
садок, 7 сотих приватизованої землі.
Тел. (099)396‑23‑43, Кобеляки, провул.
Новий, 15
Продам будинок в м. Кобеляки, район
Зарічка.Опалення газове, є сарай, погріб, літня кухня, гараж. У дворі свердловина. 28 сотих землі. Ціна договірна.
Тел. (097)514‑51‑21
Продам будинок в с. Бродщина, є
госпбудівлі, гараж, літня кухня, земельна ділянка. Можна під дачу. Тел. (066)816‑74‑03
Продам будинок в с. Дубина. Є надвірні будівлі, колодязь, свердловина,
вода в будинку, газ, світло, вигрібна яма,
приватизована земельна ділянка 0,25 Га.
Новосанжарський р-н. Тел. (095)- 475‑96‑83
Продам будинок в селі Бутенки, газ,
світло, вода, земельна ділянка, літня кухня,
госпбудівлі, поряд школа, дитячий садок,
центр, залізничний вокзал, автотраса,
зручне місце. Тел. (066)302‑40‑15
Продам будинок в селі Лучки, 15 сотих
землі, документи на будинок та приватизовану землю готові, є газ, опалення конвекторне, вода у дворі. Тел. (066)926‑31‑76,
(096)292‑08‑20
Продам будинок в селі Сухинівка, є газ,
госпбудівлі, гараж, погріб, город, все приватизоване. Тел. (066)323‑29‑22
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.
Тел. (050)694‑24‑02
Продам будинок площею 37,6 кв. м.
у селі Орлик. Пічне опалення, літня кухня,
госпбудівлі, колодязь, 25 сотих землі.
Тел. (096)493‑28‑85
Продам будинок терміново, всі зручності, площею 84,6 кв. м., у Кобеляках,
район першої школи. Є літня кухня, гараж,
госпбудівлі, городу 4,5 сотих. Можливий
обмін на автомобіль + Ваша доплата.
Тел. (066)956‑52‑24

Продам будинок у Вісичах. 70 соток
землі. Поруч ставок. Тел. (095)691‑30‑57
Продам будинок у Кобеляках, 60 кв. м.,
5 кімнат, літня кухня, гараж, вхідний погріб.
Ціна договірна. Тел. (096)408‑82‑66
Продам будинок у Кобеляках, всі зручності, площа 80 кв. м., євроремонт, тепла
підлога, натяжна стеля, кондиціонер, супутникове телебачення, телефон, інтернет,
новий гараж, літня кухня, 6 сотих приватизованої землі. Тел. (066)206‑14‑60
Продам будинок у Кобеляках, гараж, літня кухня, сарай, погріб. Тел. (097)087‑06‑26
Продам будинок у Кобеляках, по вул.
Ветеринарній, 67. Тел. (067)496‑91‑28
Продам будинок у Кобеляках, по вул.
Горького, є газ, вода, телефон, 6 сотих землі, госпбудівлі, є пічне опалення, ціна 350000 грн. Ціна договірна.
Тел. (050)531‑06‑98, (097)563‑71‑37
Продам будинок у Кобеляках, по вулиці
Калініна, у районі лікарні. Площа 60 кв. м.,
сарай, гараж, літня кухня, 10 сотих приватизованої землі, телефон, колодязь.
Тел. (066)656‑30‑29
Продам будинок у Кобеляках, по провулку Стародніпропетровському, 4, у районі
кафе «Левада». 60 кв. м., є сарай, гараж,
вода, газ, 6 сотих землі. Тел. (095)502‑16‑45,
(097)345‑70‑81
Продам будинок у Кобеляках, туп. Радіщева, 8 (район П’ятивуглів), 93,1 кв. м.,
4 кімнати, ванна, веранда, газ, вода,
лічильники, літня кухня, сарай, 6 сотих
приватизованої землі. Ціна договірна.
Тел. (098)493‑46‑98
Продам будинок у селі Просяниківка,
городу 50 сотих, колодязь, опалення газове.
Тел. (068)164‑88‑80
Продам будинок у селі Червоні Квіти, зі зручностями, є госпбудівлі: колодязь, сарай, гараж, сінник, погріб, свердловина, 41 сота приватизованої землі.
Тел. (066)630‑56‑53
Продам будинок у смт. Білики, є зручності, госпбудівлі, колодязь, свердловина,
сарай, сінник, погріб, 40 сотих землі.
Тел. (095)745‑56‑55
Продам будинок у смт. Білики, землі
20 сотих, опалення пічне і газове. Ціна договірна. Тел. (095)031‑72‑32
Продам будинок у смт. Царичанка, є всі
зручності, поряд ліс, річка, школа, садочок,
лікарня. Тел. (050)251‑87‑26
Продам будинок у смт.Білики, 54.8 кв. м.,
сарай, 2 погреба, сад, город, газ, вода
у домі та дворі, ванна, недалеко від з/д переїзду, документи готові. Тел. (099)017‑27‑15,
(099)286‑45‑38
Продам будинок у центрі Кобеляк по вул.
Московській. Є жилий флігель, гараж,
сарай, вхідний погріб, телефон, 6 сотих
приватизованої землі, поруч парк, пошта,
школа. Тел. (066)161‑07‑60
Продам будинок у центрі Кобеляк,
по провул. Жовтневому, всі зручності.
Тел. (050)404‑54‑67
Продам будинок, є жилий флігель, сарай, гараж, погріб, приватизована земля
12 сотих, район лікарні. Ціна договірна. Тел. (098)578‑92‑21, (066)202‑21‑41,
Кобеляки
Продам в Кобеляках по вул. Калініна,
2/10 2‑кімнатну квартиру в 1‑поверховому
будинку, з частковими зручностями, загальна площа 33,5 кв. м., Є цегляний гараж.
Тел. (095)172‑23‑17, (067)125‑28‑50
Продам газифікований будинок в селі
Кірове, заг. площа 36,2 кв. м., госпбудівлі, вода у будинку, є ванна, присадибна
ділянка 11 сотих. Тел. (098)438‑02‑60,
(067)119‑89‑64
Продам газифікований будинок у селі
Кустолові Кущі, заг. площа 65,8 кв. м., є
госпбудівлі, вхідний погріб, колодязь,
свердловина, присадибна ділянка 25 сотих, асфальтований під’їзд. Ціна договірна.
Тел. (066)208‑88‑10
Продам гараж у районі хлібозаводу
у Царичанці, є погріб, перекриття — плити
та шифер. Тел. (097)436‑88‑53
Продам двокімнатну квартиру в центрі
Біликів, на другому поверсі. Гараж, погріб,
підвал. Замінена каналізація і водопостачання, пластикові вікна, євродвері. Ціна
договірна. Тел. (066)207‑67‑77
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Продам двоповерховий будинок у м.
Кобеляки. Всі зручності: ванна, туалет, гарні
умови проживання, гараж, літня кухня, сарай. Все в хорошому стані. Поруч річка Ворскла. Ціна при огляді. Тел. (099)011‑65‑11,
(067)545‑86‑13
Продам добротний будинок 95,5 кв. м.
у Кобеляках, по вул. Касьяна, 61, всі зручності, 10 сотих приватизованої землі, літня
кухня, вхідний погріб. Тел. (066)085‑18‑49,
3–44–47
Продам добротний будинок 195 кв. м.
(145 кв. м.), у Кобеляках, поряд річка, два
санвузла, гараж на 2 автомобілі, сауна,
басейн. Опалення: газ, дрова, електрика.
Тел. (050)535‑31‑35
Продам добротний будинок у селі Шенгури, з усіма зручностями, земля приватизована. Ціна договірна. Тел. (096)113‑08‑54
Продам добротний будинок у смт.
Білики,94,3 кв. м., всі зручності, велика
літня кухня, газ, вода, вхідний погріб, гараж,
2 сараї, недалеко від залізничного вокзалу.
Тел. (066)003‑59‑51, (068)425‑34‑76
Продам добротний газифікований
будинок у смт. Білики, 94,3 кв. м., всі
зручності, велика літня кухня, газ, вода,
вхідний погріб, гараж, 2 сараї, недалеко від
залізничного вокзалу. Тел. (066)003‑59‑51,
(068)425‑34‑76
Продам жилий будинок 10 х10, з білої
цегли, всі госпбудівлі, свердловина, площа
садиби 0,2 Га. Тел. (050)148‑13‑04
Продам жилий будинок, є газ, вода,
телефон, гараж, літня кухня, вхідний погріб. Кобеляки, вул. Комарова, 5 а, район
Валявського садка. Тел. (099)619‑45‑07,
(095)539‑05‑48, (097)005‑30‑77
Продам житловий будинок в селі Рудка, є
госпбудівлі, газ, колодязь, свердловина, парове опалення, земля. Тел. (068)338‑24‑93
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
Продам земельну ділянку 15 сотих,
приватизована, район Кременчуцького
мосту у Кобеляках.Поряд газ, вода, світло,
автотраса. Тел. (050)900‑79‑33, 3–12–75
Продам земельну ділянку 60 сотих у селі
Китайгород, під забудову, поряд ліс, річка.
Ціна договірна. Тел. (097)977‑73‑90
Продам земельну ділянку в Кобеляках,
10 сотих, для будівництва, ділянка приватизована. Тел. (066)496‑64‑49, Кобеляки
Продам земельну ділянку під забудову,
м.Кобеляки, біля річки. Тел. (099)930‑55‑31
Продам земельну ділянку під забудову,
м.Кобеляки. Тел. (050)507‑27‑92
Продам земельну ділянку у межах
Кобеляк, 10 сотих, під будівництво, приватизована, на березі Ворскли; або обмін.
Розгляну всі варіанти. Тел. (098)115‑59‑49
Продам невеликий жилий будинок
в Кобеляках, район Ковжежі, є флігель, госпбудівлі, газ, вода, 7 сотих приватизованої
землі. Ціна договірна. Тел. (099)611‑17‑27
Продам недобудований жилий будинок
в селі Підгора, приватизована земля 0,21 Га,
поряд газопровід та водогін. Ціна договірна.
Тел. (066)634‑48‑78
Продам половину будинку (35 кв. м.);
новий будинок площею 45 кв. м. — все
у одному дворі, є гараж, вода, газ, телефон,
всі лічильники, район Солонців у Кобеляках.
Ціна договірна. Тел. (050)531‑36‑18
Продам половину будинку (50 кв. м.)
у Кобеляках, по вул. Ярмарковій, 42, землі
4,5 сотих. Є сарай, гараж, літній душ. Ціна
договірна. Тел. (095)027‑03‑42
Продам половину будинку у Кобеляках, з
усіма зручностями, газ, вода, ванна, душова, туалет, жилий флігель, гараж, погріб,
колодязь, 5 сотих землі. Тел. (068)401‑22‑08
Продам половину будинку у Кобеляках, по вул. Шевченка. Ціна договірна.
Тел. (050)880‑74‑62
Продам половину нового будинку. Терміново. Тел. Тел. (066)754‑50‑94
Продам приватизовану земельну ділянку
у Кобеляках, по вул. О. Гончара (Щорса), 76,
біля військкомату, 13,6 сотих, є стара хата,
сарай, вода. Тел. (099)014‑87‑98
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Продам приватизовану земельну ділянку 10 сотих у м. Кобеляки. Є флігель,
погріб, госпбудівлі, гараж, всі комунікації.
Тел. (093)288‑97‑51, (050)635‑25‑30
Продам приватизовану земельну ділянку 12 сотих у районі Заворскло; б\в
вікна з коробами, двійниками, склом.
Тел. (050)818‑32‑42
Продам стару хату в центрі села Орлик,
15 сотих землі. Тел. (095)626‑59‑36
Продам терміново 2‑поверховий будинок у Кобеляках, з. п. 176 кв. м., біля річки.
Всі зручності, відеоспостереження, сигналізація, підвал, літня кухня, 2 гаражі, 15 сотих
землі. Ціна договірна. Тел. (095)897‑13‑97,
Кобеляки
Продам терміново жилий будинок
у Кобеляках, район Ковжежі, 80 кв. м., всі
зручності, стан гарний, літня кухня 20 кв. м.
Тел. (066)551‑07‑73, (066)507‑06‑14,
3–28–55
Продам терміново трикімнатну квартиру
в м. Кобеляки. Ремонт. Два балкони, один
утеплений, двоконтурний котел. Підвал,
два сараї, гараж, все поруч. Один власник,
документи готові. Тел. (099)307‑28‑20,
(063)328‑82‑65
Продам у Кобеляках половину будинку
по вул. Пушкіна, 52, всі зручності, ціна договірна. Тел. (066)285‑85‑40
Продам у Кобеляках 3‑кімнатну квартиру, 67 кв. м. Усі зручності, вул. Київська
2 В. Тел. (066)934‑70‑39, Кобеляки
Прод ам у Кобеляках земельну ділянку під будівництво, площа 174 кв. м.,
по вул. Шевченка, 3а — центр міста.
Тел. (099)619‑45‑07, (095)539‑05‑48
Продам хату в селі П. Сокілка, є кухня,
гараж, вода, садок, 40 сотих землі приватизовано, недалеко річка. Тел. (067)636‑91‑88
Продам частину будинку (86 кв. м.),
у Кобеляках. Розпочато ремонт, будинок
новий, є всі зручності. Тел. (050)013‑28‑36,
Кобеляки
Продам частину будинку в м. Дніпропетровськ, район Червоний Камінь,
площа 46,5 кв. м., 2 кімнати, інтернет,
від метро 5 хв, поруч ринок, супермаркет, дитячий майданчик. Ціна договірна.
Тел. (096)885‑58‑18
Терміново продам будинок з усіма зручностями, присадибними будівлями та ділянкою у смт Нові Санжари. Тел. (050)305‑22‑96


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)017‑00‑16,
(097)012‑11‑55
Продам газове обладнання
на автомобіль із встановленням
(виробник Італія), балони 35–60 л.,
документи, ремонт. Нові Санжари.
Тел. (050)902‑25‑93

Тижневик «ЕХО»
Виготовимо документи на ГБО для
реєстрації у МРЕВ та встановолення ГБО на різні марки автомобілів.
Доступні ціни. Тел. (050)404‑54‑67,
Кобеляки
Продам «ІЖ-2715» «пиріжок», в гарному
стані, 1990 р. в., документи в порядку, страхування 2017. Ціна 12500 грн. Нові Санжари.
Тел. (067)147‑45‑21
Продам «Волгу-ГАЗ-21», 63.р. в., гарний
стан, не гнила, документи, страхування,
на ходу, фаркоп. Ціна 11 000 грн. Нові Санжари. Тел. (066)093‑08‑63
Про д ам «ГАЗ-Соболь»; «ЗІЛ-130».
Тел. (066)554‑15‑94, (097)275‑42‑67
Продам «Дачіа супер нова», 2003 р. в.,
1.4, газ Євро-4 вписаний у техпаспорт, нова
ходова, стан ідеальний, недорого, обмін
на дешевше Тел. (095)658‑54‑39
Продам «Деу-Сенс», 2014 р. в., білий,
пробіг 62000 км, стан нового авто, можливий обмін. Тел. (099)300‑24‑74
Пр о д а м «Ланос» 1.4, газ-бензин,
2007 р. в., стан відмінний. Ціна договірна.
Тел. (095)777‑09‑87, Білики
Продам «Москвич-2140», 82 р. в., стан
добрий. Ціна договірна. Тел. (067)800‑33‑49
Про д ам «Москвич-2141». 89 р. в.,
гарний технічний стан, рідний колір.
Тел. (096)845‑07‑98, (066)889‑80‑96
Продам «Нісан-ноут», 2007 р. в., мінівен
універсал, повна комплектація, 2 ключі, сервісні книжки, стан ідеальний. Ціна договірна.
Тел. (066)828‑53‑24, Кобеляки
Продам «Опель-Астра», 2‑дверний
універсал, 1.7 дизель, 2005 р. в., кондиціонер, електрика, гарний техстан, обмін.
Тел. (066)553‑31‑98, Кобеляки
Продам «Опель-Віваро», пасажир,
2005 р. в. терміново. Тел. (099)620‑41‑75
Продам «Опель-Вектра А», 90 р. в., газбензин, ГУ, ремінь ГРМ, «ролік» поміняні,
АКБ 1 рік, кузов і салон відмінні. Ціна договірна. Тел. (066)121‑28‑20
Продам «Сітроен Олсіт», 1991 р. в. беж.
Ціна 10 000 грн.; насос Ворскла — 1300 грн.
Тел. (099)468‑73‑91
Продам «Славуту» 2001 р. в. 29 тис.
г р н . То р г. Н о в о с а н ж а р с ь к и й р - н .
Тел. (066)610‑57‑83
Продам «Форд-Фієста», 2007 р. в., кондиціонер, ГПК, склопідйомники, ідеальний
стан; «Опель-Вектра С», 2008 р. в., шкіряний
салон, електропакет, ідеальний стан, обмін.
Тел. (095)658‑54‑39
Продам «Черрі-Е5», 2013 р. в., 1.5, газ
євро-4, кондиціонер, склопідйомники,
підігрів, ГПК, сигналізація, подушки безпеки, гаражне зберігання, 1 власник, всі
ключі, сервісна книжка. Тел. (068)905‑40‑82,
Кобеляки
Продам «Шевроле-Авео 2», 2005 р. в.,
кондиціонер, ГПК, повна комплектація, добрйи стан, обмін на дешевше; «Деу-Ланос»,
2007 р. в., «поляк», 1.5, газ-пропан, оцинкований кузов, обмін. Тел. (095)658‑54‑39
Продам 3 мопеди: «Хонда-Діо-27» та дві
«Дельти». Тел. (099)071‑61‑75
Продам автомобіль «Таврія», не битий,
стан гарний, вкладень не потребує. Ціна
договірна. Терміново. Тел. (068)437‑82‑08,
Озера
Продам автомобіль «ВАЗ-2102». Ціна
договірна. Тел. (066)754‑50‑94

Продам тенти, брезенти
на легкові та вантажні автомобілі.
Тел. (099)307‑15‑86
Терміновий автовикуп: ВАЗ-2101,
ВАЗ-21099, ВАЗ-21010 та іномарки
будь-якої моделі, у будь-якому стані.
Самовивіз. Тел. (095)658‑54‑39
Куплю авто «Ауді», «Форд»,
«БМВ», «Деу», «Сенс», «Ланос», «Матіз», «ВАЗ», «Москич»,
«УАЗ», «Таврію», «Газель», «Газон» або ін. у будь-якому стані та
причіп до легкового автомобіля.
Самовивіз. Тел. (099)032‑91‑47;
(067)831‑05‑91
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Куплю дорого автомобілі «ВАЗ»
08, 09, 11, 15 та інші; «Ланос»,
«Сенс», «Таврія», «УАЗ», «ГАЗель»,
«Волга» та інші авто. Розгляну всі
пропозиції. Тел. (099)302-93-69;
(068)154-80-05; (099) 474-58-05

П р о д а м автомобіль «Деу-Сенс»,
2003 р. в. Тел. (066)125‑52‑19
Про д ам автомобіль ВАЗ-21093,
2007 р. в., експлуатація з 2009, колір
чорний, газ-бензин. Тел. (066)304‑10‑09,
(097)727‑49‑07
Продам автомобіль ВАЗ-2171 «Пріора»,
універсал, 2012 р. в., ГПК, ц. з., склопідйомники, титани, не фарбований, доглянутий, стан зразковий. Ціна договірна.
Тел. (097)187‑55‑70, Кобеляки
Продам автомобіль ЗАЗ, стан гарний.
Тел. (068)558‑77‑22
Продам бампер на ВАЗ-2107 (передній,
новий); пасок безпеки, новий, СРСР, для лазіння по стовпах; полотно для лобзика, нове,
часів СРСР. Тел. (098)007‑28‑17, Кобеляки
Продам ВАЗ-2110, дв. 16-клапанний, колір «мокрий асфальт», 2011 р.в.,
експлуатація з 2012.04, шумо-віброізоляція,
титани, нова зимова та літня гума, ксенон,
пробіг 87000 км. Ціна договірна. Тел.
(095)416-61-22
Продам ВАЗ-2101, 79 р. в., не гнилий,
не битий, у доброму стані; пороги на АЗЛК
нові; бочку під ПММ, залізну, на 200 л.
Тел. (066)799‑65‑39
Продам ВАЗ-2101, 82 р. в., поварений,
пофарбований, газ-пропан, чудовий стан,
20000 грн; ВАЗ-2106, 91 р. в., добрий стан,
обмін. Тел. (095)658‑54‑39
П р о д а м ВАЗ-2103, 81 р. в., ГБО,
5 ст. КПП, майже в оригінальному стані.
Тел. (095)666‑53‑88
Продам ВАЗ-2104, червоний, 2008 р. в.,
газ-бензин, стан ідеальний. Ціна договірна.
Тел. (066)986‑38‑51
Продам ВАЗ-2107, 95 р. в.
Тел. (066)103‑87‑11
Продам ВАЗ-2108, 1.3, 5‑ступка, титани,
газ-пропан, поварений, пофарбований;
ВАЗ-2109, 91 р. в., стан чудовий, можливий
обмін на дешевше авто. Тел. (095)658‑54‑39
Продам ВАЗ-21099, 2007 р. в., 1.6, газбензин, синій металік, ц. з., сигналізація,
тонування, музика, титани, нова гума, «кенгурятник», протитуманні фари, стан відмінний. Тел. (099)707‑51‑57, (097)368‑30‑58
Прод ам ВАЗ-2110, газ-пропан,
2005 р. в., стан чудовий, можливий обмін
на дешевше; ВАЗ-2115, 2006 р. в., стан
чудовий, обмін. Тел. (095)658‑54‑39
Продам ВАЗ-2110, кінець 2013 р. в.,
білий, газ вписаний, пробіг 38000 км,
стан нового авто. Ціна договірна.
Тел. (097)951‑76‑25, Кобеляки
Пр о д ам ВАЗ-2170 «Лада-пріора»,
2008 р. в., чорний металік, не битий,
газ-бензин, стан гарний, 1 власник.
Тел. (098)204‑61‑88
Продам ВАЗ-2170 «Пріора», 2009 р. в.,
сірий, музика, ц. з., титани, тонування,
не битий, не фарбований, вкладень не потребує, стан відмінний. Тел. (066)055‑59‑54
Продам ВАЗ-2170. Тел. (050)275‑75‑96
Продам всі види запчастин до Деу,
Ланос (кузов, бампера, двері, двигун, КПП,
ходова, салон та інше). Новосанжарський
р-н. Тел. (095)024‑28‑99; (096)769‑35‑75
Продам ГАЗ-24 «Волга», кап.ремонт
двигуна та ходової, кузов потребує незначного ремонту. Тел. (096)539‑82‑97;
(066)403‑42‑07
Продам ГБО другого покоління (Італія),
б/в. Тел. (098)116‑36‑73
Продам двигун до ВАЗ-2101, потребує
ремонту; голівку блоку до ВАЗ-2101, недорого. Тел. (095)375‑69‑68, Кобеляки
Продам двигун до Москвича. Гарний
робочий стан, задній та передній міст, КПП,
передня балка та інші запчастини. Ціна договірна. Нові Санжари. Тел. (066)093‑08‑63
Продам 2-швидкісний мопед «Карпати»
виробництва СРСР, в робочому стані; ніжну
швейну машинку «Подільськ». Новосанжарський р-н. Тел. (050)250‑38‑22
Пр о д ам диски «Форд» на 13 РСД
4 х108 ЕТ-41 д-63,3, по 200 грн., сталеві;
двигун на «ЗАЗ», б/в, 40 к. с., 650 грн.
Тел. (096)400‑88‑73, Кобеляки
Продам до автомобіля ГАЗ-53 раму, задній міст, стартер, кардан, шестерні КПП,
динаму, кошик, кермову колонку та ін.
Тел. (095)423‑76‑47, Красне

Продам до двигуна ГАЗ-53 блок, колінчастий вал, голівки; до «Дніпро-12–16» міст
без планетарки. Тел. (050)226‑89‑62
Продам електроскутер «Ауріка» (Італія)
для маломобільних людей. Гарний стан.
Новий акумулятор, колір-бордовий металік.
Швидкість 12 км. за годину. Ціна договірна.
Тел. (095)173‑10‑91; (098)780‑64‑46
Продам задній міст, коробку на «ГАЗ51», барабани на УАЗ, 2 шт., або обмін.
Тел. (066)152‑47‑89
Продам ЗАЗ-1102, 95 р. в., стан гарний.
Тел. (096)755‑50‑37
Продам «Таврію», 1993 р. в. Нові Санжари. Тел. (050)047‑25‑30
Продам зарядний пристрій на 12 В,
до автомобілів. Тел. (066)906‑42‑48,
Кобеляки
Продам мопед «Альфа», стан ідеальний — є реєстрація. Новосанжарський р-н.
Тел. (099)738‑11‑20
Продам мопед «Альфа-110», стан гарний. Тел. (099)437‑86‑81
Продам мопед «Дельта» гарний стан.
Ціна 4500 грн. Торг. Тел. (050)598‑21‑45
Продам мопед «Мустанг».
Тел. (098)772‑15‑42, с. Коваленківка
Продам мотоцикл «ІЖ-4 К», стан хороший; та мотоцикл «G-max Raging», 50 куб.
см. Ціна договірна. Тел. (098)365‑06‑51,
Світлогірське
Продам мотоцикл «ІЖ-Ю-5», документи, страхування, стан ідеальний;
запчастини до «ІЖ-Ю»; метал — цинк,
7 кг. Тел. (066)804‑18‑04, (095)055‑96‑80,
(097)055‑86‑64
Продам мотоцикл «Мінськ», колір червоний, 1987 р. в. (12 В). Нові Санжари
Тел. (050)773‑93‑84
Продам мотоцикл ЯВА 350/638 Люкс
12 V. Кобеляки. Тел. (050)405‑73‑64
Продам скутер «2‑Т», стан гарний.
Тел. (095)369‑70‑27
Продам скутер «Лонда-Діо». Недорого.
Тел. (067)376‑18‑90
Продам скутер «Сузукі-Сепія», стан
чудовий, обмін на авто. Тел. (098)304‑50‑88
Продам скутер «Хонда-Діо-27», відмінний стан; двигун «Дніпро-11», стан гарний.
Ціна договірна. Тел. (096)015‑18‑01
Продам скутер «Хонда», «Ямаха», без
пробігу по Україні. Гарний стан, можлива доставка. Нові Санжари. Тел. (095)015‑09‑72
Продам скутер «Ямаха-Аксіс», 50 куб.
см., номера, страхування. Ціна 7500 грн.
Тел. (099)202‑81‑02
Продам фаркоп євро-маз.
Тел. (050)404‑14‑41
Продам Хюндай Акцент, 1,4, бензин,
2012 р. в. Пробіг 75 тис. км., перший власник. Тел. (066)304‑10‑09

Продам шлакоблок, гранвідсів, бут,
щебінь, пісок, глину, чорнозем, кільця
каналізаційні. Можливий монтаж.
Усе з доставкою і розвантаженням.
Привезу ліс, дрова, цеглу, блоки.
Тел. (050)607‑62‑52, (05343)3–19–53
Надам послуги з вантажних перевезень і продажу: пісок,
щ е б і н ь , г р а н в і д с і в , ц е гл а , б у т.
Тел. (066)897‑19‑53, (098)865‑79‑84,
3–50–04
Продам
шлакоблок.
Тел. (095)312‑42‑36
Виконаю ремонтні (гіпсокартон,
арки, плитка, пластик, відкоси,
сантехніка, інше) та будівельні роботи (цегла, шлакоблок, ракушняк,
фундамент, стяжка). Утеплення
пінопластом, короїд; зварювальні
роботи. Тел. (050)697‑90‑70

Продам гранвідсів, можливо з доставкою, ціна 120 грн./т.
Тел. (050)690‑74‑09, (098)418‑16‑95
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Продам гранвідсів, щебінь, бутовий
камінь з доставкою. Тел. (066) 435–53–
43 Тел. (066)435‑53‑43
Продам пісок, щебінь, гранвідсів.
Надам послуги з автоперевезення.
Тел. (050)861‑50‑07, (099)286‑45‑95,
(067)119‑73‑99
Продам шифер 6–8‑хвильовий,
крокви, шильовку, швелер 160 мм
та 140 мм; ворота залізні, з рамою,
на гараж розміром 1800 х2600, двері
залізні на сарай, з рамою. Все б/в.
Тел. (095)731‑27‑25
Продам електродвигуни 15 КВ
на 3000 обертів; 7,5 Х 3000/7,5 Х
1500/2,2 Х 1500. Мотор редуктор
3 Мп — 40; 3 Мп — 50. Електроталь 0,5 т. Тел. (099)458‑24‑41,
(097)307‑80‑87
Куплю
бетономішалку.
Тел. (099)421‑21‑78
Куплю вольєр для великої собаки або
кутики для огорожі. Тел. (099)297‑83‑81
Куплю дошку з осики, верби або липи,
товщина 40–50 мм, довжиною 2–4 м.
Тел. 3–14–05
Ку плю електродвигун 1,1–1,5 кВт,
3000 об.х в. Тел. (050)346‑75‑75
Куплю смолу. Тел. (050)297‑60‑50
Продам б/в в’їзні ворота з хвірткою.
Тел. (099)983‑40‑23, Кобеляки
Продам 3‑фазний понижуючий
трансформатор ТСЗИ-2,5, 2,5 кВт,
220/380/36 В — 1500 грн; бетонозмішувач на 180 л, 4000 грн. Ціна договірна.
Тел. (096)400‑88‑73, Кобеляки
Продам ємність на літній душ,
з нержавіючого металу, на 250 літрів.
Тел. (050)538‑85‑65, (098)518‑93‑30
П р о д а м б/в ванну; в’їзні ворота;
перемички 3 шт. Тел. (099)021‑96‑64,
(096)267‑54‑97
Продам б/в двері міжкімнатні, фільончасті, 3 шт., у гарному стані. Недорого.
Тел. (066)007‑37‑85
П р о д а м б/в шифер 6‑хвильовий,
1,2 х0,7 м. Дешево. Тел. (099)275‑52‑09,
Кобеляки
Продам батареї чавунні, стан гарний;
двері дерев’яні з фігурним склом, міжкімнатні, б/в, різні розміри. Тел. (099)913‑57‑31
Продам ванну нову радянського виробництва. Ціна 1900 грн. Тел. (066)206‑14‑60
Продам ванну чавунну розм.
150 х70 см. Тел. (050)146‑28‑54
Продам гаражні ворота; стовпчики металеві; ворота у двір; металеву плиту під дрова;
шифер 10 шт. Все б/в. Тел. (099)624‑10‑95
Продам джакузі 1.70 х1.70 м, б/в, двомісна, біла, кутова; стару чавунну машинку;
пральну машинку. Терміново. Недорого.
Тел. (050)547‑48‑68
Продам дошку берези довж. 4 м, товщ.
20 мм, 2 куб. м., на дрова; дошку дуба, обрізну, суху, товщ. 40–50 мм, довж. 1.8, 2.0,
2.2 м Тел. (066)634‑77‑07
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Продам електростанок для виготовлення
сітки-рабиці. Тел. (050)452‑27‑87
Продам запчастини до двигунів УД-2,
Л-6, ЗІД, нові та б/в; магнето 1–2-4‑циліндрові; стаціонарні двигуни водяного охолодження, для баркасів. Тел. (095)626‑59‑36
Продам золотянку. Тел. (066)496‑64‑49
Продам котел газовий «Вулкан 9 ВПЕ»,
2‑контурний, напольний, підводка газу
справа, автоматика (Італія), є документи, ціна 2700 грн. Тел. (066)508‑22‑15,
(068)166‑36‑86
Продам котел дров’яний КСТ-16, з автоматичним піддувом; музичні інструменти —
барабани, електрогітари; радіокеровані
літаки. Тел. (066)600‑48‑79, 3–19–74
Продам котел КСТ-16 «Термо», новий,
в упаковці, недорого. Тел. (050)634‑24‑11
Продам котел КСТ-16, б/в, стан ідеальний. Тел. (095)626‑59‑36
Продам котел КЧМ, б/в, в робочому
стані; труби сталеві, нові –15,37,40 мм.,
недорого; дошки сухі 25 мм. недорого;
стовпчики металічні на паркан і ворота;
арматуру різного діаметру, недорого;
труби стальні нові 15,32, 40 мм; б/в перемички, 3 шт. (265 х13 х14 см.); стелаж з
кутика 25 х25 — недорого. Нові Санжари.
Тел. (099)750‑95‑15
Прод ам котел під тверде паливо АТГВ‑23,2, б/в, стан ідеальний.
Тел. (098)038‑29‑41, Шенгури
Продам електроавтоматику до твердопаливного котла. Тел. (095)336-27-88
Продам ємність із харчової нержавійки
об’ємом 2 м. куб. Тел. (095)336-27-88
Продам металеві ворота 2 х2,5, товщ
металу 4 мм; велосипед жіночий, б/в;
балони газові; віконні рами засклені 120 х75 см, 100 х58 см., 80 х42 см.,
78 х37 см. Тел. (068)413‑20‑91
Продам металеві вхідні двері; комод;
книжкову шафу. Тел. (066)634‑73‑23
Продам металевий каркас для возика;
труби металеві дам. 2 см; амортизатори
для скутера «Альфа» нові; великі металеві
миски у гарному стані. Тел. (066)202‑21‑41,
(098)578‑92‑21
Продам насос «Ворскла БЦ 1.1», б/в;
ніжну швейну машинку «Подільська»; кабель
4‑жильний 40 м; автогенератор «Опель»
45 А, б/в; станок для порізки кахлів; самовар
на дровах (раритет). Тел. (095)173‑70‑15
Продам нові металеві граблі; лопату, грати на вікна; залізо товщиною 10 см, довжиною 175 см; арматуру (8 грн. за м.); металеві
двері для вольєра;. Тел. (066)202‑21‑41,
(098)578‑92‑21
Прод ам новий газовий конвектор на 23 кв. м., українського виробництва, імпортна автоматика, недорого.
Тел. (066)429‑44‑81, Білики
Продам новий котел на рідкому паливі
АОЖВ‑11,6 призначений для опалення
житлових та виробничих приміщень, працює на рідкому, пічному та відпрацьовану
паливі, ДП, є документи. Ціна 2500 грн.
Тел. (066)508‑22‑15, (068)166‑36‑86
Продам обрізну дубову дошку 2,0;
2,2;2,4 м; 40–50 мм; чавунну трубу діам. 50,
можливо для стовпчиків; фасонину чавунну

на діам. 50, 100 мм. Тел. (066)634‑77‑07
Продам осикову дошку, товщ. 40, довж.
2 м, 3,5 куб. м. Тел. (097)479‑03‑13
Продам піддони дерев’яні
1 х1,2 м, б/в 1 раз, можлива доставка.
Тел. (066)892‑44‑44, Кобеляки
Продам пластикове вікно б/в,
1,42 х1,28, 2‑камерне, стан ідеальний.
Тел. (050)404‑50‑77
Продам плоский шифер 20 шт; двигуни та редуктори; корморізку; вібростіл
для виготовлення шлакоблоку; електроавтомати, реле; залізну ємність розм.
1,5 х1,5 х1,5, можливо під зернові; бетономішалки; піддони. Тел. (050)507‑27‑92,
(098)116‑06‑72
П р о д а м р а к у ш н я к б / в , 5 0 0 ш т.
Тел. (050)621‑69‑00
Продам ракушняк, 1000 шт., щільність —
25. Тел. (066)604‑98‑06
Продам свердла діаметром 6–24 і конус,
лєрки М3‑М24 (СРСР), мітчики М4‑М24;
труби чавунні діам. 50; чавунна фасонина
на діам. 50, 100; антена телевізійна метрова
(СРСР), дециметрова (Польща) з кабелем.
Тел. (066)634‑77‑07
Продам саман новий. Недорого. Новосанжарський р-н. Тел. (099)308‑37‑89
Про д ам сталі конструкційні марок: 65 Г, 40 Х, Сталь 45, ШХ15 та інші,
50 кг. Тел. (050)346‑06‑68
Продам сталевий піддон до душової
кабіни 85 х85 + змішувач води - 200 грн.;
100 кг. смоли марки 5 по 5 грн. за кг. Новосанжарський р-н. Тел. (066)874‑78‑10
Про д ам станину до циркулярки
у зборі; балон пропановий на 50 л; передню балку на ГАЗ-53; трубу діам.
114 см, довжина 3,2 м. Все б/в, дешево.
Тел. (066)641‑75‑95
Продам станок деревообробний; тент
(СРСР), великий, для проведення святкувань. Тел. (095)782‑07‑69
Продам труби металеві діам. від 15 мм
до 57 мм; дошку необрізну товщиною
5 см, довжиною 6 м; лист оцинкований
товщ. 0,5 мм 1 х5 м; бідони молочні.
Тел. (099)937‑72‑37, (097)052‑75‑49
Продам трубу металеву діам. 2 см;
машинку для в’язання сітки; нові металеві
граблі; лопату; залізо 175 см довж., товщ.
15 см; арматуру по ціні 8 грн. за метр.
Тел. (098)578‑92‑21, (066)202‑21‑41,
Кобеляки
Продам цеглу керамічну, нову, колір
«персиковий», 200 шт; лист металу 6 х1 м,
товщина 8 мм; ворота з хвірткою, металеві;
2 б/в дивани, у гарному стані. Ціна договірна. Тел. (066)447‑67‑93
П р о д а м ц и р к у л я р к у , 3 к В т.
Тел. (097)087‑06‑26
Продам чавунний камін.
Тел. (099)759‑35‑37
Продам чавунний паркан з квітника,
9 метрів. Тел. (099)023‑47‑91, Кобеляки
Продам шифер 8–6‑хвильовий, маленький 6‑хвильовий, 50 листів, можлива
доставка. Тел. (099)417‑55‑19

07.07.2016

Продам шифер 8‑хвильовий, 20 шт.;
шифер 6‑хвильовий 20 шт. Все б/в.
Тел. (066)714‑08‑62
П р о д а м ш л а к о б л о к , 7 0 0 ш т.
Тел. (066)163‑72‑23

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж
ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ для
бджолярства. Тел. (099)731‑26‑20,
(067)932‑64‑19

Куплю соняшник, кукурудзу, будь-які
партії. Тел. (099)365‑64‑03
П р о д а м к у к у р у д з я н у с і ч к у.
Тел. (099)365‑64‑03
Куплю мерву, віск, міняю на вощ и н у в и р о б н и ц т в а м . Га д я ч .
Тел. (066)596‑33‑90
Куплю соняшник. Продам олію сиру,
жарену. Тел (095)192‑53‑20
Куплю зерно ячменю, пшениці,
кукурудзи, від 1 тони і більше.
Тел. (099)660‑16‑69
Ку плю «ракушки» для курей.
Тел. (096)552‑50‑09
Куплю диск борони (круглий чи «ромашка») або лущильник зовнішнім діаметром
40–70 см, опуклий, з квадратним або круглим отвором, 1–10 шт. (ціна 60–120 грн./
шт.) Тел. (068)333‑94‑23, (099)452‑70‑94
Куплю зерно кукурудзи для власних потреб, 300 кг. Тел. (050)050‑18‑05
Ку п л ю кукурудзу для власних потреб. 300 кг. Можливий самовивіз.
Тел. (066)892‑44‑44, Кобеляки
Куплю масло б/в, для власних потреб,
5 грн. за літр. Тел. (095)389‑36‑86
Куплю раму до 5‑корпусного плуга.
Тел. (050)861‑50‑07
Куплю розбірний диск на 8 шпильок
до тракторного причіпа ПТС-2; коробку
на ГАЗ-51, нову. Тел. (050)241‑20‑01
Пр о д а м зерноочисну машину для
очистки зерна, зерновідходу, 220 Вт. Ціна
10000 грн. Тел. (099)081‑73‑59
Продам комбайн «СК-5 Нива». Новосанжарський р-н. Тел. (050)565‑79‑41
П р о д а м кукурудзу, овес, пшеницю. Вільховатка. Тел. (096)577-18-23,
(099)016-89-45
Продам 1 куб дрів. Тел. (068)269‑51‑62,
(099)281‑57‑56
Продам 2 колеса у зборі та ступиці на 6 та
8 шпильок на причіп тракторний 2 ПТС-4.
Тел. (066)900‑33‑50
Продам бочки під ПММ, 200‑літрові, ціна
150 грн. за бочку. Тел. (066)160‑45‑90
Продам прицеп 2‑ТС (Мажара) з будкою.
Новосанжарський р-н. Тел. (066)932‑54‑88
Продам грунтофрезу японського виробництва, ширина 1,5 м. Тел. (050)452‑27‑87
Продам запчастини на Т-40: диференціал заднього мосту у зборі, промежутку,
корпус заднього мосту, задній борт у зборі
та інше. Тел. (050)036‑95‑30
Продам запчастини на ЮМЗ-6: капот у гарному стані, лобове скло на велику кабіну, двері праві нові у зборі,
центрифугу-середину, клапанний механізм.
Тел. (050)036‑95‑30

Ремонт паливних насосів
дизельних двигунів Д-245
та їх модифікацій.

Тел. (05343)3-10-59, (050)346-75-75
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Продам зерно кукурудзи, ячменю,
300 кг. Тел. (066)791‑46‑33
Продам кукурудзу, пшеницю та соняшник. 300 кг. Недорого. Тел. (095)108‑98‑27,
(067)682‑80‑45
Продам алюмінієву молочну ванну висотою 60 см, шириною 90 см, довжиною
210 см; кукурудзу 300 кг. Тел. (095)319‑21‑96
Продам кукурудзу, ячмінь, 300 кг; ціна
нижче ринкової; ваги на 210 кг; магнітні
пускачі. Тел. (099)313‑21‑71
Продам лугове сіно в тюках, 1 тону.
Тел. (066)168‑06‑67
Продам медогонку 4‑рамкову, гарний
стан. Тел. (097)174‑69‑80
П р о д а м м о т о к у л ьт и в а т о р « В о р скла», новий; новий бойлер на 380 л.
Тел. (066)146‑44‑92
П р о д а м мототрактор ЗІМ 6.001.
Тел. (050)452‑27‑87
Продам озиму пшеницю,
300 кг. Тел. (050)603‑65‑66
Продам паливний насос Е-280–281.
Тел. (050)346‑06‑68
Продам паливний насос на трактор
Т-150; стартер на Т-40. Тел. (099)624‑10‑95
Продам пилок квітковий з власної пасіки,
2016‑го року; бджолиний підмор 2016‑го
року; прополіс; віск (з сонячної воскотопки),
маточне молочко. Тел. (095)250‑75‑20
Продам ДКУ; корморізку: газову плитку; жін. велосипед; автоклав; баян; мотор
на скутер 2‑х міс.; раковину; пилосос; станок на швейну машинку. Новосанжарський
р-н. Тел. (050)954‑82‑02
Продам плуг 3‑корпусний; плуг 3‑корпусний, високі стійки; плуг 3‑корпусний оборотний; борону дискову; АГД-2,4; 2,1. Все
нове. Тел. (050)510‑95‑25, (066)338‑50‑40
Продам прес-підборщик «Sipma» ; сівалку «Джон Дір 7000»; культиватор 6‑секційний; бульдозер ДТ-75. Тел. (097)423‑95‑46,
(066)774‑86‑41
Продам пшеницю і ячмінь, 300 кг, недорого. Тел. (066)213‑30‑09
Продам рій. Тел. (050)609‑57‑86
Продам сіно в квадратних тюках. 1 тону.
Тел. (095)663‑45‑07, Кобеляки
Продам сіно з суміші злакових трав;
люцернове, 1 тону. Тел. (096)552‑50‑09
Про д ам сіно лугове в квадратних тюках, 1 тону. Можлива доставка.
Тел. (067)585‑67‑16
Продам сіно лугове, в тюках, не мочене,
1 тону, ціна 25 грн. за тюк. Ціна договірна.
Тел. (066)276‑17‑34, Канави
Продам сіно тюковане, 1 тону, ціна
15 грн. за тюк; пшеницю, 300 кг, 25 грн.
за відро. Тел. (050)958‑15‑18, смт. Білики
П р о д а м сіно, тюковане, лугове.
1 тону. Недорого. Тел. (068)067‑35‑33,
(095)780‑66‑35, Білики
Продам самохідне шасі Т-16, стан гарний. Тел. (099)358‑29‑77
Продам трактор МТЗ-80, велика кабіна,
стан робочий. Тел. (050)558‑28‑83
Продам трактор МТЗ-80, культиватор, лущильник. Тел. (098)772‑15‑42,
Коваленківка
Прод ам ячмінь нового врожаю,
300 кг. Тел. (095)781‑49‑77, Кобеляки
П р о д а м я ч м і н ь , 3 0 0 к г.
Тел. (099)983‑04‑08
Продам ячмінь, обмолот цього року,
300 кг. Тел. (097)781‑71‑06

може бути

ваше
оголошення
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Куплю живою вагою ВРХ (молодняк, корів), свиней, коней, кнурів,
кіз, овець. Тел. (066)886‑67‑90,
(098)090‑93‑40, (066)720‑06‑75

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

Куплю дорого живою вагою
ВРХ (корови, бики, телиці),
коні. Будь-які випадки. Перевезення. Тел. (050)134‑18‑69,
(068)265‑78‑37
Куплю телят, корів, биків, коней, кіз, вимушений
забій, будь-які випадки.
Найвищі ціни. Цілодобово. Тел. (066)865‑85‑95,
(097)230‑23‑19
Закуповуємо ВРХ: корів, биків,
коней. Вимушений забій. Харків.
Дорого. Тел. (063)461‑24‑06,
(099)128‑09‑12
Куплю ВРХ. Корів, биків,
коней. Дорізи. Дорого.
Тел. (050)938‑09‑64, (068)626–
06–82 Ігор, ХАРКІВ
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

Куплю ВРХ в необмеженій
кількості. (067)830‑43‑90,
(050)207–62–19 Сергій
Куплю ВРХ, свиней, свиноматок,
биків, корів, телиць, молодняк.
Будь-які випадки. Вимушений забій,
дорізи. Тел. (095)065‑21‑03
Куплю биків, телиць, свиней, молодняк телят, кнурів. Будь-які випадки. (050)081‑81‑40, (098)565‑50‑42

Куплю ВРХ (корови,
бики, телиці), коні живою
вагою. Будь-які випадки
в будь-який час. Перевезення. Тел. (050)186‑17‑64,
( 0 9 5 ) 9 3 7 ‑ 6 3 ‑ 6 2 ,
(096)217‑93‑97
Куплю свиней (свиноматок, кнурів),
ВРХ (бики, телята, телиці). Розгляну будь-які пропозиції. Вимушений
забій, дорізи. Дорого. (095)941‑99‑61,
(067)589‑74‑70

Куплю ВРХ, корів, молодняк, свиней, свиноматок, кнурів, кіз, овець.
Розгляну будь-яку пропозицію.
Тел. (066)850‑73‑53

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

Закупка яловичини в будь-якій
кількості. Тел. (096)652‑30‑73,
(050)923–05–36 Іван

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, 3–25–56
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 молочних теличок.
Тел. (068)131‑26‑18
Куплю молочних і підрощених бичків.
Тел. (095)748‑69‑03

Куплю живою вагою ВРХ (молодняк, корів), свиней, коней, кнурів,
кіз, овець. Тел. (095)777‑09‑87,
(097)770‑47‑63

Куплю ВРХ
(корів,
(коров,биків,
биків,телят),
телят),коней,
коней,кіз.
кіз.
Будь-які випадки, вимушений забій.
Цілодобово. ДОРОГО.
Тел. (095)774-85-74, (067)299-60-55
www.exo.in.ua

Пропала собака породи тойтерьєр, хлопчик, у районі опту «Два
кума». Прохаємо повернути за винагороду. Тел. (099)794‑18‑61,
3–10–30

Продам вівці, стадо 25 голів. Ціна
договірна. Тел. (095)777‑09‑87
Продам чистокровних цуценят
західно-сибірської лайки з гарними
генами. Недорого. Тел. (066)869‑98‑29
Продам поросята віком 1–2 місяці.
Тел. (099)458‑24‑41, (097)307‑80‑87
Продам маленьких в’єтнамських поросят. Тел. (097)819‑74‑29, Василівка
Віддам кошеня чорного кольору, хлопчик. Тел. (066)850‑67‑43
Від дам кошенят у добрі руки.
Тел. (095)926‑05‑42

Від дам кошенят у добрі руки.
Тел. (099)007‑15‑26
Ку п л ю бичка віком від 2,5 міс.
Тел. (099)336‑77‑11
Продам глибоко тільну чорно-рябу
корову за 4‑м телям. с. Шедієве, Новосанжарський р-н. Тел. (066)868‑44‑63
Продам 2 бичків віком 1,5 і 2 міс.
Ціна договірна. Тел. (095)192‑37‑80,
(098)304‑50‑93, Соснівка
Про д ам 2 бичків, 25.06.2016 р. н.
Тел. (095)879‑19‑65, Куст-Кущі
Прод ам 2 кози. Ціна договірна.
Тел. (099)280‑90‑03, Кобеляки
Прод ам 2 корови; кнура червонопоясого. Тел. (066)401‑26‑85, Ляшківка
Продам 2 маленьких поросят. Ціна договірна. Тел. (099)931‑29‑52
П р о д а м 2 м а л и х п о р о с я т.
Тел. (066)509‑46‑82
П р о д а м 2 м а л и х п о р о с я т.
Тел. (066)520‑45‑98, Бутенки
Продам 2 поросят, вік 1 міс., ціна нижче
ринкової. Тел. (098)986‑54‑81, П. Сокілка
Продам 2 поросят. Тел. (097)633‑74‑78,
(095)197‑96‑90, Кобеляки
Продам 2 продуктивні корови, 2 місяці,
як розтелені, за другим і п’ятим отелом. Тел. (067)567‑51‑63, (095)106‑77‑41,
Могилів
Продам 2 свиней на м’ясо.
Тел. (095)773‑57‑07
Продам 2 тільні телички; половину туші
свині (м’ясна порода). Тел. (095)794‑51‑16,
Царичанка
Продам 2‑х породистих цуценят. Вік 3 місяці, батьки з родословною, всі щеплення
зроблені. (066)373‑20‑80
Продам 2‑х поросят. с.Червоні квіти.
Кобеляцький р-н. Тел. (099)618‑97‑33
Продам 3 кізочки, вік 3 міс., безрогі, з-під
хорошої кози. Тел. (098)285‑67‑41
Продам 3‑місячну кізочку, біленьку,
з-під гарної кози. Тел. (095)133‑95‑26,
(098)603‑12‑21
Продам 4 поросят, вік 1 міс. Ціна нижче
ринкової. Тел. (096)201‑61‑70, П. Сокілка
Продам 6 високоудійних корів, 5 тільних
телиць, на вибір. Тел. (099)525‑52‑02
Продам барана романівської породи, вік
7 міс., 1200 грн. Тел. (095)748‑69‑03
Продам бджолосім’ї. Тел. (099)249‑99‑12
Продам бичка, вік 1 міс.
Тел. (099)058‑00‑68, Бутенки
Продам бичка, вік 2 тижні. Ціна договірна.
Тел. (098)050‑91‑13
Продам бичка, вік 20 днів.
Тел. (099)213‑12‑81
Продам бичка, вік 20 днів.
Тел. (099)240‑85‑58, Сухинівка
Продам бичка, вік 20 днів.
Тел. (099)506‑31‑44, Бутенки
Продам бичка, вік 3 тижні.
Тел. (050)327‑87‑35
Продам бичка, вік 6 міс.
Тел. (099)958‑38‑05, (096)026‑73‑54
Продам бичка, вік 9 днів. Ціна договірна.
Тел. (099)929‑26‑38, Кобеляки
Пр о д а м в’єтнамських поросят віком 2 місяці. Новосанжарський р-н.
Тел. (095)763‑21‑12
Продам голубів. Тел. (067)132‑10‑15,
(066)340‑05‑36
Продам дійну козу, молоко без запаху;
2 козенят. Тел. (095)354‑21‑87, 9–742–27,
Самарщина
П р о д а м д о м а ш н і х к у р е й , 1 0 ш т.
Тел. (099)014‑88‑37, (097)135‑71‑73
Продам жеребця, вік 3,5 роки.
Тел. (098)499‑21‑38
П р о д а м козенят місячних — цапик і кізочка. Новосанжарський р-н.
Тел. (050)847‑63‑81
Продам козу дійну, за другим окотом;
козу віком 1 рік і 3 місяці, не спаровану.
Тел. (067)168‑06‑89
Продам козу після шостого окоту. Новосанжарський р-н. Тел. (099)688‑75‑02
Продам корову буро-рябу, терміново. с. Руденківка. Нововоснжарський р-н.
Тел. (050)727‑89‑88
Продам корову за першим телям, спокійна, велика, дає до 15‑ти літрів молока,
червоно-ряба; бичка. Тел. (095)303‑48‑55,
Свічкареве
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Продам корову за третім телям, тільність
3 міс.; тільну телицю, тільність 3 міс., порода
Голштин. Терміново. Тел. (066)683‑77‑46,
(095)408‑92‑24, 9–74–58
Продам корову мишастої масті, після
четвертого отелу, тільність 2 міс., добре
молоко, терміново. Тел. (098)266‑09‑41,
Білики
Продам корову на утримання, 3 лактація,
смт. Білики, деталі за т. +38 (066)413‑98‑13
Продам корову на утримання; 2 кози
на утримання; вівці романівської породи.
Тел. (095)762‑21‑46
Продам корову чорно-рябу, за 4 телям.
Ціна договірна. Тел. (096)147‑09‑97
П р о д а м корову, тільність 3 міс.,
за третім телям, масть руда з білим.
Тел. (050)932‑11‑04
Продам корову, тільність 6,5 міс.,
за 5 телям; кобилу, виконує всі с/г роботи.
Тел. (066)958‑76‑92
Продам корову-первістку, м’яка, чорноряба. Тел. (095)777‑09‑87, Білики
Продам корову-первістку; бичка віком
1 міс. Ціна договірна. Тел. (099)495‑97‑73,
Кобеляки
Продам кроля на парування
Тел. (096)552‑50‑09
Продам мисливських фазанів, 150 грн.
за штуку, 10 штук. Тел. (066)221‑51‑88,
Кобеляки
Продам молоду корову, після другого отелу, червона степова, ціна 14000.
Тел. (050)775‑70‑98
П р о д а м м о л о д у к о р о в у.
Тел. (066)894‑52‑13, Дубина, Новосанжарський район
П р о д а м молоду, здорову корову,
на утримання, вік 3 роки. Ціна договірна.
Тел. (098)266‑04‑78, (099)660–83–32, Кобеляцький район
Продам молочну теличку, масть сіра.
Тел. (066)177‑50‑45, (098)496‑22‑41
Про д ам нутрій різного віку, 5 шт.
Тел. (050)050‑18‑05
Продам половину або частину туші
свині. Годована натуральними кормами.
Тел. (066)938‑56‑88
Продам поросну свиню.
Тел. (066)647‑96‑23
Продам поросят, 3 шт., вік 1,5 міс., вага
12–13 кг. Тел. (066)989‑47‑77, Кобеляки
Прод ам поросят, вік 1,5 міс, вага
8–10 кг. Тел. (097)373‑06‑48, Світлогірське
П р о д а м п о р о с я т, в і к 2 м і с .
Тел. (095)783‑06‑25, (096)548‑84‑22, Орлівка, Царичанський район
Продам козеня, вік 2,5 міс., від хорошої
кози. Нові Санжари. Тел. (097)424‑56‑86
Продам самця нутрії. Тел. (099)063‑38‑39
Продам свиней на м’ясо, живою вагою
або тушками, годовані натуральними кормами. Тел. (099)955‑44‑25
Прод ам собаку породи лабрадор,
пес, окрас чорний, вік 1,5 року, є документи та щеплення, ціна 2000 грн.
Тел. (050)148‑13‑04
П р о д а м тільну телицю (тільність
5 місяців). З-під хорощої корови. Новосанжарський р-н. Тел. (066)059‑16‑76;
(096)116‑33‑14
Продам телицю віком 1 рік. Ціна договірна. Тел. (068)056‑38‑05
Продам телицю парувального віку. с.
Дмитренки Новосанжарський р-н.
Тел. (098)304‑44‑63
Продам теличку віком 1 міс., чорно-ряба.
Тел. (050)047‑71‑83
Продам теличку віком 1 рік
і 2 міс.; теличку-сементалку, вік 4 міс.
Тел. (066)255‑13‑56, Кобеляки
Продам теличку віком 6,5 міс., чорноряба. Тел. (098)770‑81‑71, (099)986‑10‑58
Продам теличку на утримання, червоноряба, вік 1,5 міс. Тел. (095)692‑68‑35
Продам теличку, вік 7 міс, з-під доброї
корови, гарна, росла. Тел. (050)576‑43‑37
Продам теличку, чорно-біла, вік 2,5 міс.
Тел. (095)141‑92‑96, (096)433‑56‑56,
Могилів
Продам теличку. Тел. (099)227‑41‑17
Продам цуценя, вік 2 міс.
Тел. (095)658‑93‑58
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П р о д а м ц у ц е н я т ; к о з е н я т.
Тел. (050)757‑41‑59, Кобеляки
Прод ам червоно-рябу корову після другого отелу. Тел. (095)660‑28‑60,
(068)740‑62‑25, (095)590‑19‑14, Кобеляки
Продам червоно-рябу телицю парувального віку, вік 1 рік і 2 міс. Ціна договірна.
Тел. (096)417‑48‑16, Олександрія
Пр о д а м чорно-рябого кабанчика.
Тел. (095)784‑95‑85
Продам чорно-рябу теличку з-під доброї корови, чорно-ряба, 26.04.16 р. н.
Тел. (099)383‑67‑00, Мідянівка
П р о д а м ш и н ш и л у, н е д о р о г о .
Тел. (066)938‑55‑93, Кобеляки
Терміново продам 2 корови — первістку
і корову за 5‑им телям. Новосанжарський
р-н. Тел. (050)034‑28‑82
Те р м і н о в о продам двох спокій них тільних корів — за 2‑м і 6‑м телям
Тел. (099)955‑32‑07


Продам морозильну камеру б/в,
400 л., 250 л., виробник Голландія,
Німеччина. Тел. (097)442‑46‑63
Продам б/в побутову техніку з
Німеччини: газові котли «Юнкерс»,
плити газові, плити, холодильники,
морозильні камери, пральні машинки,
велосипед дитячий (5–8 р.). Доставка.
Нові Санжари. Тел. (066)083‑06‑18
Куплю б/в холодильник у робочому стані.
Тел. (099)381‑84‑66
Куплю комп’ютер б\в, можна у неробочому стані. Тел. (066)129‑12‑01
Куплю круглу пральну машину старого зразка типу «Рига», «Таврія» або
«Донбас» у робочому стані. Ціна Ваша.
Тел. (066)372‑75‑66, (097)699‑14‑00,
Кобеляки
Продам 2 холодильники «Дніпро»,
б/в, стан робочий. Ціна договірна.
Тел. (067)645‑15‑81, (095)433‑15‑62,
Могилів
Продам б/в електричний сепаратор.
Тел. (099)376‑56‑20
Продам комп’ютер «Атлон-900», ОЗУ
512 Мб, жорсткий диск 40 Гб, відео 32 мб,
монітор ЕЛТ 17 дюймів, ціна 500 грн.
Тел. (095)783‑96‑66
Продам корпус холодильника «ВЕКО
CSA 24000», 2‑камерний, (186 х60 х60 см),
білий, загальний об’єм 340 л, б/в, стан чудовий, без компресора. Тел. (066)043‑05‑06,
3–12–68, Кобеляки
Продам котел «Юнкерс», 2‑контурний,
недорого. Тел. (095)892‑41‑77
Продам кольорові телевізори з д/у
Самсунг діаг 72 см, 100 Гц, «Самсунг»
діагональ 64 см, «Філіпс» діаг. 54 см. Плоск
екран, Ідеальний стан, можлива доставка.
Тел. (066)148‑04‑53
Продам кольорові телевізори «панасонік», діаг 54 см, «Тошиба» діагональ
54 см, «Сатурн» 54 см плоский екран.
Ідеальний стан, можлива доставка.
Тел. (066)148‑04‑53
Продам мобільний телефон «Самсунг»,
кнопковий, в упаковці. Тел. (066)171‑81‑96
Продам модем до комп’ютера новий;
нові жіночі босоніжки, розм. 41, шкіра.
Тел. (050)889‑93‑23, 3–24–35, вул. Фрунзе, 64
Продам морозильну камеру «Стінол»,
7 ящиків, гарний стан; холодильник.
Тел. (050)650‑83‑14
Продам музичні колонки 2 шт. система «Лорта –150 АС007», підсилювач «Фенікс», максимальна потужність
2 х90; 2‑камерний холодильник «Мінськ».
Тел. (095)354‑37‑32
Пр о д а м пральну машину-автомат
у робочому стані. Ціна 900 грн.
Тел. (066)206‑14‑60
Продам холодильник пивний, великий; ел.двигуни 0,55 кВт 1400 об/х в.
Тел. (050)531‑24‑68

Продам пральну машину з Європи у чудовому стані, мікрохвильову піч, керамічну
елекроплиту, швейну машинку «Зінгер»,
газову плиту з Європи, морозильну камеру,
холодильник. Тел. (095)011‑80‑04
Продам системний блок б/в, матриця
нова; акутиску «Свен» — саббуфер + колонок. Тел. (096)931‑55‑40
Продам тюнер супутниковий, ціна
350 грн; супутниковий тюнер за ціною
200 грн. Тел. (066)184‑30‑85
Продам хлібопічку «Декс», б/в 2 роки,
стан ідеальний — 600 грн; ДВД програвач «LG», караоке — 550 грн.
Тел. (095)662‑48‑27, Кобеляки
Продам холодильник «Донбас-2», б/в,
стан гарний, ціна 400 грн; електролампу
з дроселем, 700 Ват. Тел. (098)578‑92‑21,
(066)202‑21‑41, Кобеляки
Продам холодильник б/в.
Тел. (099)624‑10‑95


Куплю книжкові полиці.
Тел. (099)421‑21‑78
Ку п л ю б/в скейтборд. Недорого.
Тел. (066)309-53-77
Куплю невелику чавунну сковорідку з
ручкою часів СРСР. Ціна залежить від стану,
але не дорожче 50 грн. Тел. (066)313‑26‑43
Ку п л ю с и н у с н у д і н і й к у.
Тел. (050)346‑06‑68
Куплю хокейні ковзани, розмір 44–45.
Тел. (096)967‑65‑01
Куплю шафу для посуду або сервант.
Тел. (068)155‑86‑01
Продам рушницю ІЖ-54: довжина стволу 75 см., 1956 р.в., 12 калібр; рушницю
«Сімсон»,довжина стволу 75 см., 1945
р.в., 12 калібр. Ідеальний стан. Кобеляки.
Тел. (050)195-78-85
Продам шкільну сукню, колір коричневий, натуральна шерсть, пошита на індивідуальне замовлення, до неї є сумочка,
на дівчину віком 14–17 років, дуже гарна.
Ціна 120 грн. Тел. (066)313‑26‑43
Продам пасок безпеки, новий, СРСР,
для лазіння по стовпах; полотно для лобзика, нове, часів СРСР. Тел. (098)007‑28‑17,
Кобеляки
П р о д а м 4‑комфорну газову плиту «Брест», «Дніпро», «Гефест»; диван
2‑спальний; сервант. Можлива доставка.
Тел. (050)342‑34‑96, (099)140‑69‑63
Продам 4‑комфорну газову плиту, стан
гарний. Ціна договірна. Тел. (066)323‑29‑22
П р о д а м а к в а р і у м к р у гл и й .
Тел. (099)930‑55‑31, Кобеляки
Продам б/в 2‑спальне ліжко та матрац, 140 х190 см, 1200 грн., торг; двері
міжкімнатні б/в; двері металопластикові
б/в. Тел. (050)902‑10‑62, Кобеляки
Продам б/в коляску «Вікторія Голд»,
для хлопчика, стан гарний. Ціна 1200 грн.
Тел. (066)894‑42‑88, (097)455‑88‑88
Продам білу весільну сукню (б/в), в
ідеальному стані. Ціна 1200 грн. Новосанжарський р-н. Тел. (097)134‑12‑25
Продам бандуру (Чернігів), з перемикачами, стан гарний, у чохлі, є ключі. Ціна договірна. Тел. (096)149‑99‑67,
(066)720‑04‑45
Продам банки 3 л; ваги на 5 кг; фотоапарат «Смєна»; люстру; карнизи; платівки;
посуд; плащ чоловічий; книги «История Второй мировой войны» 3 томи; банки медичні;
чайний сервіз; ручну швейну машинку.
Тел. (066)329‑39‑92
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Продам босоніжки, білі, розм. 39–40;
босоніжки бежеві, розм. 38, виробництво
Єгипет, нові. Тел. 3–40–19
Пр о д а м велосипед «Ардіс Фоло».
Тел. (066)595‑54‑13, 3–22–80
Продам велосипед; раму до велосипеда та інші запчастини; новий, в упаковці стаціонарний телефон «Самсунг».
Тел. (099)624‑10‑95
Продам газовий балон; горілку зі шлангом нову; віконні рами зі склом; пластикову трубу 6 м., діам. 32 мм; металевий каркас возика. Тел. (098)578‑92‑21,
(066)202‑21‑41, Кобеляки
Продам газову плиту 4‑комфорну;
пральну машину; телевізори ЛСД та
звичайний екрани. Тел. (050)650‑83‑14,
(098)936‑61‑61
Продам газову плиту за 1000 грн.
Тел. (099)636‑04‑48
Продам ГДЗ за шостий та восьмий класи.
Тел. (099)983‑41‑43
Продам два 1‑спальних ліжка; письмовий стіл; трюмо, стан гарний, недорого.
Тел. (066)855‑12‑16
Продам дешево: дитячий одяг, ліжечко,
годувальний столик. Тел. (099)436‑24‑86
Пр о д а м диван сучасного дизайну
2,2 х1,5 м, колір «карамель». Ціна договірна.
Тел. (066)754‑50‑94
Продам диван, 2 крісла та кутовий
комп’ютерний стіл. Тел. (066)836‑86‑18
Продам дитяче ліжечко (до 3‑х років) та дитячу люльку (до 1 року)
Тел. (050)564‑26‑06
Продам дитячий велосипед від 4 до 9 років. Салатовий колір. Ідеальний стан. Ціна
договірна. Кобеляки. Тел. (099)440‑90‑42
Продам дитячу коляску-трансформер
німецької фірми АВС, ціна 500 грн.
Тел. (095)765‑03‑69, Кобеляки
Продам каністру металеву на 40 л., нову;
скло листове, товщ. 4 мм, 2 квадрати; вал
металевий довж. 4,2 м, діам. 35 мм; трубу
чавунну, довж. 3,1 м, діам. 110 мм, товщ.
10 мм; Тел. (066)171‑81‑96
Продам коляску 2 х1, стан гарний, колір
фіолетовий з рожевим. Тел. (066)908‑54‑08,
Кобеляки
Продам коляску Тако», зима-літо, стан
ідеальний. Тел. (099)419‑02‑70
Продам кутовий диван, колір беж, сучасний дизайн, відмінний стан; шафу поліровану, колір беж. Тел. (099)721‑99‑71, Кобеляки
Продам кухонний гарнітур у гарному
стані; ванну сталеву, білу, 170 см; диван розкладний, стан зразковий. Ціна договірна.
Тел. (066)336‑01‑36, Бережнівка
Продам кухонний гарнітур; диван розкладний; пральну машину «Агат». Стан зразковий. Ціна договірна. Тел. (066)336‑01‑92,
Кобеляки
Продам кухонну шафу у гарному стані,
ціна 580 грн. Тел. (066)206‑14‑60
Продам нові туфлі-босоніжки, розм.
37, дуже красиві, чорні, зі стразами, ціна
350 грн. Тел. (050)854‑90‑99
Прод ам новий спортивний костюм, сучасний, на флісі, розм. 48.
Тел. (050)404‑50‑77
Продам памперси «Актів бебі 5», на 11–
18 кг, 36 шт., ціна 200 грн. Тел. (066)123‑79‑85
Продам рушницю МЦ-2112, 91 р. в.,
5‑зарядна, у відмінному стані, терміново.
Тел. (066)932‑24‑53, (098)451‑93‑24
Продам соковарку алюмінієву, стан
ідеальний, ціна 300 грн. Тел. (066)313‑26‑43
Продам спальний гарнітур, б/в, відмінний стан; 2‑спальне ліжко, дві тумби, трюмо
із дзеркалом. Терміново, ціна договірна.
Тел. (099)307‑28‑20, (063)328‑82‑65
Продам спальний гарнітур, стінку.
Тел. (066)754‑50‑94

Ремонт та очищення ювелірних виробів
Виготовлення на замовлення
ланцюжків • браслетів • каблучок
сережок • обручок із золота та срібла.

Магазин «Стимул»

Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 4Г. Тел. (066)593-22-00
www.exo.in.ua

Оригінал-макет замовника

Тижневик «ЕХО»
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Тижневик «ЕХО»

Продам стінку (4,5 м); шафу з антресоллю; диван; ліжко 1,5‑спальне; меблі
для кухні; стіл журнальний; сервант, стільці, полиці книжкові. Тел. (050)650‑83‑14,
(098)936‑61‑61
Продам човен «Южанка», двигун 15
«Ямаха». Тел. (050)452‑27‑87
Продам човновий двигун «Вітерець-12»,
у робочому стані, електронне запалення.
Тел. (095)192‑21‑03, Кобеляки
П р о д а м човновий двигун «Салют
2 Е», гарний стан. Тел. (066)515‑54‑07,
(067)992‑23‑16
Продам швейну машинку ручну, радянського виробництва. Ціна 480 грн.
Тел. (066)206‑14‑60
Продам норковий полушубок коричневого кольору, розмір 48–50; два песцових
великих вороти чорного та темно-сірого кольору; килим 3х1,5 — коричневий і бежевий.
Тел. (095)742‑94‑60

На постійну робот у
П р АТ « К о б е л я ц ь к и й з а в о д п р о дт о в а р і в «М р і я »
потрібні: електрогазозварник. Тел. (050)585-47-56,
Технолог харчового виробництва. Тел. (066)331-2709, (067)499-55-47; слюсар
з ремонту автомобілів (моторист). Тел.(050)221-1669, (098)204-59-43
Швейній фабриці на роботу потрібні швачки.
Тел. (066)152‑02‑93
У магазин «Євробуд» на постійну
роботу потрібен водій-вантажник.
Заробітна плата висока.
Тел. (095)450‑42‑42

Требуются в Кирилловку повара,
шашлычники, пекарь, бухгалтер, водитель, охранник - зарплата от 5000
грн. Тел. (050)568‑93‑60
На постійну роботу в склад-магазин
будматеріалів потрібен вантажник.
Тел. (095)312‑42‑36
Надам роботу різноробочого.Тел.
(050)641‑18‑81
У кафе «У Касіка» на постійну роботу
потрібен офіціант. Тел. (066)202‑72‑03

У кафе «Філін» потрібен помічник
кухаря. Тел. (050)200‑45‑25
Надам роботу оператору
на АЗС. у с. Красне, бажано жінці.
Тел. (050)633‑01‑99, (066)788‑45‑37
Робота на полуниці — прополка, посадка, збір, обрізка. Картопля, городина, птиця. Оплата
за домовленістю, можливість проживання. с.Клюсівка, Новосанжарський
р-н. Тел. (050)520‑70‑48, Наташа
Потрібен підсобний працівник.
Тел. 3–18–51, Кобеляки, у робочий час
Потрібен працівник для роботи на токарному верстаті з ЧПУ. Тел. 3–18–51,
Кобеляки, у робочий час
У салон «Каприз» на постійну роботу потрібен адміністратор-перукар.
Тел. (050)908‑57‑98
На виготовлення тротуарної плитки потрібні працівники. Бажано з
досвідом роботи. Тел. (066)256‑97‑07,
(098)822‑83‑32
На роботу у кафе «Калина» потрібен
кухар, бармен, офіціант, різноробочий.
Тел. (050)631‑29‑93
Га р а н т о в а н а р о б о т а в П о л ь щ і .
Тел. (097)297‑91‑76; (095)161‑74‑40


Викачування вигрібних ям, туалетів
автомобілями на 6 кубів та 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
Буріння свердловини. Якість,
г а р а н т і я . Те л . ( 0 6 6 ) 8 9 1 ‑ 0 1 ‑ 5 7 ,
(067)184‑05‑96
Виготовлення та встановлення пам’ятників з граніту від
виробника. Якісно, професійно,
гарантія безстрокова. м. Кобеляки, вул.Перемоги, 7, маг. «Княгиня Ольга». Тел. (066)488‑76‑12,
3–31–14
Юрист — Ваш надійний помічник!
У випадках: цивільних, господарських, сімейних, трудових спорів, спадкових та земельних відносинах,
оформленні позовних заяв.
Тел. (096)845‑71‑30, (099)384‑14‑70,
Антон Володимирович

Вантажні перевезення
автомобілем «ГАЗель» у будьяку точку України за помірними
цінами. Можливе перевезення
нестандартних вантажів (пісок,
щебінь, гранвідсів, інше) до 2 тонн.
Тел. (050)697‑90‑70, Роман
Надам послуги з перевезень
а в т о м о б і л е м « ГА З е л ь » б о р т,
т е н т. П о У к р а ї н і . Н е д о р о г о .
Тел. (066)446‑01‑85
Кваліфікована бригада виконає
якісно і швидко у теплення будинку, флігеля, стель, горища.
Шпаклівка, гіпс, кладка цегли. Доставка якісних будматеріалів. Наш
або Ваш прораб. Тел. (050)51782-41

Професійна перетяжка,
модернізація та ремонт м’яких
меблів. Підбір тканин, заміна поролону, пружин, столярки. Недорого,
якість гарантуємо, швидко. Доставка безкоштовна. Тел. 3–29–75,
(095)792‑81‑33, (096)911‑95‑87
Царичанська бригада: буріння
свердловин за 3 години, діаметр капрону від 40 мм, фільтр нержавіюча
сталь, 2 м, монтаж насосу або станції,
електроводогін, опалення, каналізація.
Тел. (097)005‑27‑85, (095)348‑42‑08,
(098)892‑23‑68
Ремонт холодильників та морозильних камер. Виїзд по Новосанжарському
та Кобеляцькому районах. Сергій.
Тел. (050)285‑12‑03; (099)033‑41‑24;
(098)202‑87‑91

Приватна охоронна фірма проводить набір
охоронників, ст. змін, нач. охорони

Тел. (099)13-474-80, (093)12-000-17
Охоронна фірма проводить набір працівників
на вакансію охоронника.

Вахта 20/10 діб.
Зарплата 3000 - 4500 грн. за вахту.
Проживання, проїзд за рахунок фірми.
Тел: (095)372-68-20, (097)612-96-11
www.exo.in.ua

Поминальні обіди. Швидко, якісно,
зручно, смачно, недорого. З виїздом до замовника. Тел. (066)165–33–40 — Таня,
(066)708–74–97 — Лариса, Котовське
Майстерня пропонує швидкий та
якісний ремонт побутової техніки:
холодильники, морозильні камери,
пилососи, пральні машини-автомат
та ін. Швидко. Гарантія. З виїздом
за викликом. Тел. (099)794‑78‑58,
(098)007‑55‑11, (05343)3–12–09
Декор весільних залів, оформлення
«літаючими» кульками, професійні
відео-та фотозйомка, «жива» музика і тамада зроблять ваше свято
незабутнім. Тел. (050)768‑57‑50,
(099)779‑25‑53, (098)043‑34‑35
Надам послуги з гранулювання
корму за рецептами для поросят,
кроликів та птиці з Вашої сировини.
Економія корму, високі прирости.
Тел. (095)055‑96‑76, (097)288‑78‑20,
Кобеляки
Пічне опалення будь-якої складності,
тільки у нас груба тривалого горіння,
найекономніша і найлегша в експлуатації, груби для 2‑поверхових будинків.
Тел. (099)414‑58‑66, Кобеляки
Привезу гранвідсів, щебінь, цеглу, бут та інше. Авто — Камаз.
Тел. (050)731‑37‑45

Центр ритуальних

Ми пропонуємо роботу в надійній компанії:

- проїзд та проживання за рахунок підприємства
- допомога в харчуванні, гарантована з/п від 2500 грн.

Пам’ятники з Граніту: виготовлення,
встановлення, бетонування, вкладання
плитки, доставка. Гранітна майстерня
«Меморіал», павільйон на центральному ринку в Нових Санжарах, біля кафе
«Затишок». сайт: www.memorial.pl.ua.
Тел. (099)487‑90‑08

ритуал
сервіс

товарів і послуг

Похоронна атрибутика, копання ями,
катафалк, мікроавтобус, поминальні обіди
Цілодобово
Мережа магазинів «Ритуал сервіс»
Кобеляки, Білики, Козельщина, Світлогірське, Бутенки, Зеленівка

Тел. (095)184-92-22, (099)030-09-55, (068)308-40-88
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виготовить та встановить
ритуал
сервіс

Відповідь на кросворд з №27

ПАМ'ЯТНИКИ

Бетонні плити під пам'ятник, плитка різних видів,
перемички, огорожі, столи, лавочки,
меморіальні дошки, овали, таблички

Тел. (095)184-92-22, (068)308-40-88, Кобеляки,
вул. Комсомольська, 2 (територія колишньої заготконтори)

Евакуатор до 2,5 тони. Перевезення
С\Г техніки. Тел. (099)307‑15‑86
Поминальні обіди, дні народ ження. З виїздом за вашою адресою. Цілодобово. Надя та Наташа.
Тел. (050)994–18–35: (095)777‑60‑08
Ремонт комп’ютерів. Працюємо
без вихідних, можливий виїзд додому, швидко, якісно, з гарантією.
Тел. (099)931‑23‑34, Олексій
Домашня міні-ферма «Кобеляцька
перепілочка» пропонує під замовлення свіже або копчене перепелине
м’ясо до святкового столу. Доставка по місту Кобеляки безкоштовна!
Тел. (099)931‑23‑34, Олексій
Надам послуги по копанню траншей,
стічних ям, погребів. Кладка цегли,
шлакоблоку, стяжка, зварювальні
роботи, паркани, ворота, дахи. Демонтаж старих будівель. Малярні
роботи. Виїзд по району. Недорого.
Тел. (066)828‑55‑86
Ремонт холодильників, днищ,
фарбування. Куплю холодильники.
Тел. (050)650‑83‑14
Надам послуги мотокосою, бензопилою. Ремонт будівель, утеплення будинків, земляні роботи.
Тел. (099)412‑53‑83, (097)369‑15‑48

Асфальтування! Двори, в’їзди у двори, відмостки, майданчики, ангари, ремонт токів та ямковий ремонт сільських
автодоріг. Тел. (066)656‑30‑29,
(098)348‑13‑09
Перевезення вантажу по Україні,
до 1 тонни + 5 місць, мінівен, 4 пасажира, комфорт, музика, кондиціонер.
Тел. (066)871‑73‑05
Надам послуги бензокосою та бензопилою. Недорого. Можливий виїзд
по району. Тел. (066)843‑14‑30, Кобеляки
Будівельні роботи: кладка цегли,
буту, шлакоблоку, газобетону, ракушняка. Вкладання тротуарної плитки.
Тел. (097)052‑12‑17
Закуповуємо металобрухт. Дорого. Можливий самовивіз.
Тел. (095)643‑07‑92, (068)247‑08‑15
Надам послуги бензопилою: пиляю, валяю, крижую. Робота будьякої складності. Виїзд по району.
Тел. (066)897‑19‑53, (098)865‑79‑84,
3–50–04
Відпочинок на Азовському
морі. Можливо — з розселенням.
Тел. (050)685‑85‑16; (067)301‑59‑74
Зроблю водяну свердловину. Монтаж насосу або насосної станції.
Гарантія. Недорого. Виїзд по району.
Тел. (066)828‑55‑86
Якісний ремонт, перетяжка м’яких
меблів. Зміна дизайну. Підбір тканин.
Якість гарантуємо. Доставка по місту
безкоштовно. Тел. (050)860‑37‑10,
3–36–20

Чистка подушок!
Виїжджаємо додому! Чистка
у машині – 5 хвилин одна
штука. 100% гарантії, пір’я
не лізе. Повна дезінфекція.
Виїзд у будь-який район
безкоштовно. Ціни акційні.
Тел. (050)941-57-19,
(097)770-63-20

Ремонт Вашої оселі: утеплення,
гіпсокартон, кахлі, шпаклівка, пластик, МДФ, ламінат, арки та ін. Встановлення вікон, дверей, сантехніки.
Вода, каналізація, електрика. Виїзд
по району. Тел. (050)982‑29‑10,
(097)670‑29‑04, (066)369‑42‑77

ПРОФЕСІЙНО • ЯКІСНО • ГАРАНТІЯ

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

07.07.2016

В и к о п а ю , п о гл и б л ю , п о ч и с т ю
колодязі. Зроблю свердловину і приямок, монтаж станції, насосу. Викопаю
стічну яму. Є круги діам. 0,9 та 1,5 м.
Тел. (066)551‑86‑69

В «СВ‑Аптеку» потрібні провізори, фармацевти. Нові Санжари. Тел. (066)494‑02‑32
Приберу на цвинтарі, пофарбую огорожі, пам’ятники, приберу на подвір’ї, вивезу
тачкою сміття. Тел. 3–35–72, (066)018‑11‑89

може бути

ваше
оголошення

Надам послуги бензокосою та бензопилою. Недорого. Тел. (066)323‑05‑65,
(097)052‑75‑01

Øàíîâí³ ÷èòà÷³!

Тепер можна замовляти
кольорову рекламу
у будь-яку рубрику оголошень.
Також до ваших послуг
кольорова сторінка привітань

Çäèâóéòå ð³äíèõ îðèã³íàëüíèì ïîäàðóíêîì!
Магазин

(навпроти банку «Аваль»)

• Супутникові антени
Встановлення. Гарантія. Сервіс
• Прошивка тюнерів
• Понад 200 каналів (укр.-рос.) на одну антену

Тел. (050)902-22-10, (050)912-59-70

Забув передплатити тижневик ЕХО
на друге півріччя? Не сумуй!
Передплата на газету «ЕХО» не закінчується ніколи.
Щоб отримувати тижневик з наступного місяця,
оформляйте передплату
в будь-якому поштовому відділенні або у листоноші.
Передплатний індекс 08894
42

www.exo.in.ua

№28 (670)

Тижневик «ЕХО»

Оригінал-макет замовника

07.07.2016

Царичанка

Н.Санжари

Царичанка

Молоко (грн/л)

8-10

9

10-12

Олія (грн/л)

26

26

26-30

8-10

Вершки (грн/л)

70

80

70-80

Цукор (грн/50кг)

675

700

680

Буряк столовий (грн/кг)

5 ,5-6

5-10

8-10

Сир (грн/кг)

40

40-45

38-45

Мед (грн/л)

100

70-80

70-160

Капуста (грн/кг)

1,5-2,5

3-4

2-4

Сметана (грн/л)

40

40

40-45

Борошно (грн/50 кг)

360

360-370

350-360

Цибуля(грн/кг)

5,5-10

7-8

6-8

Масло (грн/кг)

100-120

90-100

50-120

Гречка (грн/кг)

39-40

40

40

3

3-5

2-5

Бринза (грн/кг)

70

75-80

75-80

Рис (грн/кг)

17-22

20-23

17-19

Часник (грн/кг)

75

50-60

60-90

Яловичина (грн/кг)

20-120

70-80

70-90

Пшениця (грн/відро)

30

30-35

28-30

Огірки (грн/кг)

4-7

5-7

4-6

Свинина (грн/кг)

60-75

65-85

65-75

Ячмінь (грн/відро)

350

25-30

28-30

Помідори (грн/кг)

8,5-15

10-18

10-15

Підчеревина (грн/кг)

55-60

65

65-70

Кукурудза (грн/відро)

35

30

28-30

Дині (грн/кг)

25-30

25-30

25-30

Сало (грн/кг)

20-30

20-45

45-60

Горох (грн/відро)

70

65-70

70

Кабачки (грн/кг)

2

3-4

3-5

Порося живе

70

60-65

70

Лимони (грн/л)

65-70

60

70-75

Курятина (грн/кг)

55

60

55-60

Жито (грн/відро)

40

35

40

20

23-24

18-20

Кролятина (грн/кг)

55-65

45-55

75-80

Овес (грн/відро)

30

30

40-45

Зелень (грн/100г)

Баклажани(грн/кг)

Товар

600-700 700-800 500-700 Соя (грн/відро)

Кобеляки

Н.Санжари

5-7

5-10

Товар

Кобеляки

5-8

8-10

Царичанка

4-7

Морква (грн/кг)

Кобеляки

Картопля (грн/кг)

Товар

Н.Санжари

Ціни на базарі у Кобеляках, Нових Cанжарах, Царичанці

Кавуни (грн/кг)

9-10

10

10

Яйця (грн/дес.)

15

14-16

15-17

Дерть (грн/відро)

30

30

28-30

Малина (грн/л)

15-18

22-23

25

Риба свіжа (грн/кг)

20-90

14-45

20-60

Висівки (грн/мішок 25 кг)

75

55-75

70

Перець (грн/кг)

20

15-75

17-25

Оселедець (грн/кг)

45-50

48-52

53-55

Макуха (грн/відро)

25-30

30-35

25

Закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію
Горіхи (грн/кг)
Гарбузове насіння (грн/кг)

www.exo.in.ua

15-18

14-19

10

35

28-30

25-30

Квасоля (грн/кг)

5

10-15

5-7

Пір’я качине (грн/кг)

30

35

20-25

Шкура кроля (грн/кг)

20

25-27

20

Пір’я гусяче (грн/кг)

100

100-110

90-100
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На Бабенковій ямі ледве не побилися
через дерева бойові бабусі срібного
У неділю на березі річки
Кобелячок виник конфлікт
між жителями мікрорайону
Бабенкова яма та робітниками,
які спилювали дерева.
Співробітники»ЕХО» дізналися про
конфліктну ситуацію через кілька годин після її початку. Коли ми прибули
на місце події, то апогей конфлікту вже
згас. На підгорянському березі Кобелячка лежали стовбури кількох дерев,
поряд на лавках відпочивала компанія
людей. Усе було тихо і мирно. Люди,
які відпочивали на кобеляцькому березі
річки, розповіли:
— Ой, ви таке шоу пропустили. Тут і матюки один на одного гнули. І ледве з кулаками не кидалися. Юрій Срібний і найняті ним
робітники почали спилювати осики і тополі,
а Віктор Осадчук на них кричав. Сюди вже і
з міської ради хтось приїжджав.
Нагадаємо, що кобеляцький підприємець Юрій Срібний є ледве не найактивнішим лобістом та учасником процесу
розчистки річки Кобелячок, яка протікає
по території Кобеляцької міської та Підгорянської сільської рад. Уже багато років
поспіль Юрій Федосійович організовує
суботники з прибирання берегів, їздить
у Полтаву на засідання комісій, де виділяються кошти на розчищення річки, висаджує молоді дерева. Підприємець постійно наймає людей (переважно за власні
кошти), які скошують бур’яни на берегах та спилюють гілки і аварійні дерева.
Саме останнє далеко не завжди знаходить загальну підтримку серед людей.

П’ятеро проти одного

44

Дехто стверджує, що за рахунок «дармової» деревини Срібний вирішує свої
матеріальні питання.
У неділю найняті Срібним робітники
за допомогою бензопил та автомобіля із
спеціальною вишкою почали обпилювати
дерева в районі так званої Бабенкової ями.
Тополі спилювали не повністю, а на висоті
близько чотирьох метрів. Через це і виник
конфлікт. Частина відпочиваючих і місцевих
жителів вирішили, що підприємець не має
права цього робити.
Повторюся, що на час приїзду «ЕХО»
на місце події основні пристрасті вже уляглися. Юрія Срібного на березі взагалі
не було. Його основний опонент Віктор
Осадчук з пресою спілкуватися не бажав.
Хоча й постійно їздив по березі на мопеді.
Натомість інші люди були досить говіркими.
Спочатку ми поговорили з тими, хто обурювався спилюванням дерев. На їх думку,
Срібний не мав права цього робити без
спеціальних дозволів. Вони вважають, що
дерева вже фактично знищені. Крім того,
зі слів противників спилювання, заступник
кобеляцького міського голови, Анатолій Кісіль, який приїжджав на берег, сказав, що
міська влада дозволів на проведення подібних робіт не давала. Хоча по великому
рахунку, вона, міськрада, і не могла цього
робити. Адже ці осики й тополі знаходяться
на підгорянському березі. Люди розповіли
й про те, що зверталися до підгорянського
сільського голови Анатолія Няйка. І той теж
«відхрестився» від злощасних дерев.
Здавалося, усі в окрузі обурені діями
Юрія Срібного. Аж ось на берег вийшла група жінок пенсійного віку. Борці за екологію
почали голосно до них апелювати:

— Ага, підіть подивіться, що ваш любимий Срібний натворив!
Жінки пішли, подивилися. А потім почали коментувати:
— Ну й що він поганого зробив? Дерева
просто обпиляли. Через рік гілки відростуть і буде красиво. Он коли у Кобеляках
вперше каштани обпиляли, скільки крику
і ґвалту було, хто тільки того Ісипа (від редакції: тодішній міський голова) не кляв.
А потім усі побачили, що каштани стали
тільки красивішими.
Урешті-решт дві групи опонентів зустрілися. І тут уже дали волю емоціям. Якщо
користуватися боксерською термінологією, то у словесному двобої перемога
за явної переваги дісталася прихильницям
діяльності Юрія Срібного. «Бойові бабусі»
Срібного були активними і переконливими.
Вони дорікали своїм опонентам:
— Щоб Юра не робив, ви завжди проти.
А що ви зробили хорошого на березі? Це
Срібний і ми разом із ним і дерева садили,
і смітники прибирали, і людей, щоб буряни
покосили, наймали. Він тут виріс, він хоче,
щоб тут гарно було. І буде! А ви не гавкайте!
Безумовно в такій дискусії встановити
правомірність дій підприємця щодо обпилювання дерев було неможливо. Тому наступного дня ми звернулися за коментарем
до Анатолія Няйка та Юрія Срібного.
Сільський голова пояснив:
— По-перше, згідно з існуючим проектом розчищення річки Кобелячок, ці дерева
взагалі підлягають видаленню. По-друге,
у цьому випадку мова йде про формування крони. Це — не видалення. Кронування
відбувається тому, що в цьому місці буде
проводитися волейбольний турнір памяті
Віктора Бабенка. Потрібно
думати про безпеку людей,
які можуть постраждати через падіння гілок. Я розумію,
що зараз обпиляні дерева
виглядають непривабливо.
Але з часом гілки відростуть. По-третє, до мене дійсно зверталися з питанням,
чи давав я дозвіл. Не давав, звичайно, бо в цьому
не було потреби.
Сам Юрій Срібний теж
заявив, що це відбувається
процес формування крон дерев. Він розповів, що в цьому місці гілки вже падали
на землю, і лише через щасливий збіг обставин не постраждали люди. Також він
повідомив, що планує зробити на березі Бабенкової ями
ще один майданчик для гри
у волейбол.
Ігор Філоненко
www.exo.in.ua
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На Золотому стартувала пляжка
Футбольний турнір
на піску триватиме з
3 липня по 21 серпня.
Організатором чемпіонату
серед аматорських команд
традиційно виступає федерація
футболу Кобеляцького району.
Заступник голови федерації

Володимир Пащенко розповів,
що
правила
цьогорічного
чемпіонату дещо змінені:
— Саме тому ігри перенесені
на інший пляж. По-перше,
збільшені
розміри
поля:
25 на 35 метрів. По-друге,
футболісти грають на великі
ворота. По-третє, на полі од-

ночасно перебувають чотири
гравці й воротар.
У турнірі беруть участь вісім
команд: шість кобеляцьких
та представники Бродщини
і Василівки. Серед місцевих
колективів є минулорічні учасники («Аматори», «Stihl») та
новачки («Дніпро», «Динамо»,

«Дніпротрактор» і «Челсі+»).
Перші
матчі
відбулись
у неділю 3 липня. У них
зафіксовані
такі
результати: «Бродщина» — «Аматори»
2:7, «Stihl» — «Дніпро» 4:5,
«Дніпротрактор» — «Василівка»
7:2.
10 липня зустрічатимуться
«Василівка» — Бродщина»,
«Динамо» — «Аматори». Ігри
розпочнуться о 15:00.
Олександр ДІДЕНКО

Турнірна таблиця
чемпіонату та першості Кобеляцької РО ВФСТ «Колос» з футболу
станом на 4 липня
І ліга
№ Назва команди
І
В Н П
М
О
1 «Дрижина» (Др. Гребля)
9
8
0
1
35:7 24
2 «Урожай» (Мідянівка)
9
7
1
1
26:7 22
3 «Червоні Квіти» (Черв. Квіти)
9
6
2
1
22:7 20
4 «Прапор» (Підгора)
8
5
1
2
13:7 16
5 «Лан» (Шенгури)
9
4
2
3 15:16 14
6 «Сокіл» (Білики)
9
4
2
3 14:16 14
7 «Іванівка» (Іванівка)
9
3
2
4 16:16 11
8 «Дашківка» (Дашківка)
9
2
1
6 17:28 7
9 «Спарта» (Лутовинівка)
9 2
1
6 13:26 7
10 «Озера» (Озера)
9
1
3
5 14:20 6
11 «Котовське» (Котовське)
9
2
0
7 17:34 6
12 «Локомотив» (Бутенки)
8
1
1
6 15:33 4

Ян Мірошниченко —
кращий бігун
З 30 червня по 3 липня у Миколаєві проходив фінал ХХІІІ
всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з
обмеженими фізичними можливостями.
У ній взяли участь 187 дітей-інвалідів з 23 регіонів України. Вони
були поділені на групи за віком та фізичними можливостями.
На цих змаганнях Полтавську область представляли
10 спортсменів‑легкоатлетів, двоє з яких були кобелячани. Збірна
області завоювала сім золотих, одинадцять срібних та три бронзові
медалі. Відзначилися і наші земляки. Ян Мірошниченко в бігу
на дистанціях 60 та 200 метрів зайняв перші місця, а у метанні
м’яча — друге. Олександр Богун у бігові на 60 метрів посів четверту
сходинку, а у метанні м’яча — п’яту.
Ярослав Дмитренко,
спеціаліст обласного центру інвалідів «Інваспорт»

ІІ ліга
№ Назва команди
1 «Дніпро» (Світлогірське)
2 «Спартак» (Рибалки)
3 «Водник» (Вільховатка)
4 «Колос» (Павлівка)
5 «Маяк» (Орлик)
6 «Кірове» (Кірове)
7 «Радянське» (Радянське)
8 «Стріла» (Сухинівка)
9 «Оріль» (Канави)
10 «Бродщина» (Бродщина)

Група «А». «Сокіл» — «Чиста криниця» —
0:3, «Темп» — «Старт» — 2:1, «Оріль» —
«Кернел» — 3:0.
www.exo.in.ua

В
6
6
5
5
4
4
4
2
1
1

Н
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0

П
1
0
3
3
2
4
5
5
7
8

М
17:6
33:4
23:14
19:12
21:13
20:15
18:25
15:24
9:27
14:49

О
19
18
15
15
14
12
12
6
4
3

Анонс
10 липня на районному стадіоні «Колос» відбудеться матч
Кубку ліги між командами «Колос» (Кобеляки) і ФК «МашівкаНове життя». Початок о 18-ій годині.

Огляд новосанжарського футболу
У черговому турі чемпіонату
району були зафіксовані наступні
результати.

І
8
6
8
8
8
8
9
7
9
9

Група «Б». «Зоря-1» — «Аграрій» — 3:0,
«Зоря-2» — «Старс» — 0:19, «Динамо» — «Маяк» — 0:17.
У суботу, 9 липня, стартує розіграш
кубка району. О 18:00 відбудуться
наступні матч: «Зоря-2» — «Старт»,
«Аграрій» — «Сокіл», «Старс» —

«Оріль», «Динамо» — «Кернел», «Маяк» —
«Чиста криниця», «Гетьман» — «Колос».
У кубкові ветеранів з міні-футболу
відбулися півфінальні поєдинки. «Стандарт» із Нових Санжар поступився «Ветерану» із Нехворощі: 0:1.
А лелюхівська «Ворона» програла «Кобелякам»: 3:7. У фіналі
наступної неділі зустрінуться «Кобеляки» та «Ветеран».
Володимир ПАРШЕВЛЮК
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5 липня святкувала День народження наша сестричка Зоя Григорівна
Олійник з села Брачківка. Живи, родная,
до 100 лет и знай, что лучше тебя нет. Чтоб
рядом с нами ты была сегодня, завтра и
всегда. Желаем жить без старости, работать без усталости, здоровья — без лечения,
счастья — без ограничения. Желаем благ тебе
земных, мы знаем: ты достойна их!
З любов'ю, сестри, доньки, зяті, чоловік, внучки

о
Щирмо!
є
віта

7 липня святкує свій ювілей найдорожча для нас людина

Валентина Іванівна Красножон

Тебе, рідненька, раді привітати
в святкові та буденні дні,
бо ти для нас — єдина,
і кращої немає на землі.
Бажаєм здоров'я багато-багато,
хай щастя і мир залишаються в хаті,
хай горе обходить завжди стороною,
хай радість приходить і ллється рікою.
Ми дякуєм Богу, що ти у нас є.
Хай силу й здоров'я Господь дає.
Тож зичим в здоров'ї вік довгий прожити,
щоб всіх на століття могла запросити!

З любов'ю, рідні
12 липня святкує 65-річний ювілей жителька
села Дрижина Гребля, наша рідна матуся, дорога бабуся, найкраща прабабуся Тетяна Анатоліївна
Криса. Летять літа, мов бистрі води, і не вернути їх назад. А нам не віриться сьогодні, що тобі вже 65. Та 65 — не
привід для печалі, бо в 65 розквітає життя і душа, наче пташка,
співає, хоч у юність нема вороття. Спасибі за те, що живеш, нас
любиш, жалієш і бережеш. Спасибі за добре серце, за очі привітні,
за душу чутливу, турботу і поміч, за добрі поради, безсоннії ночі.
Дякуєм Богу, що завжди ти поруч. Життя твоє нехай буде, як літо, а якщо
осінь, то тепла й золота. Нехай у гості приїжджають діти, а на подвір'ї
сміх і радість не стиха. Нехай рясні дощі несуть тобі здоров'я, а сонячне проміння цілує у вуста. Нехай онуки й правнуки зігрівають любов'ю.
Бажаєм довгого й щасливого життя.
З повагою, чоловік, донька, син,
зять, онуки, правнуки Матвій і Саша
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10 липня святкує 70-річний ювілей
наша дорога матуся, любляча бабуся і прабабуся
Зінаїда Іванівна Рєпіна з села Павлівка.
Тебе, рідненька, раді привітати в святкові та буденні дні,
бо ти для нас — єдина, і кращої немає на землі.
Бажаєм здоров'я багато-багато, хай щастя і мир залишаються в хаті,
хай горе обходить завжди стороною,
хай радість приходить і ллється рікою.
Ми дякуєм Богу, що ти у нас є. Хай силу й здоров'я Господь дає.
Тож зичим в здоров'ї вік довгий прожити,
щоб всіх на століття могла запросити!

З повагою і любов'ю,
доньки, зяті, онуки і правнучок Назарчик

А твій бізнес
уже є

в інтернеті?
Замовляй
рекламу
у нас!
Твою інформацію
за добу побачать
більше 2 000 користувачів
Пиши на електронку gazeta-exo@i.ua

На лікування зібрали понад 18 тисяч
Близько місяця назад до мене звернувся учасник АТО,
житель села Озера Андрій Бенько. У Андрія хвора
донечка, якій лише 2,5 роки.
Лікарі виявили в неї страшний діагноз: дисплазія кульшових суглобів, патологічна антеторсія стегон. Дівчинці була вкрай
необхідна термінова операція. Коштів у сім’ї забракло, бо це вже
четверта за рахунком операція.
Хочу подякувати всім, хто не залишився байдужим до чужої біди
і виділив кошти на лікування цієї маленької дівчинки. Допомогу надали: Петро Слоква, Віктор Сахно, Микола Антонов, Олександр
Колодочка, Володимир Білоусько, Микола Боровецький, Марина
Сибірна, Тетяна Карнаух, Олександр Войт, Юрій Муха, Анатолій
Близнюк, Сергій Бабенко, Лариса Вільхова, Роман Панченко, Євген
Ясінський, Наталія Ясінська, Ігор Котенко, Анатолій Гамага, Ігор
Глиняний, Роман Василенко, Сергій Єрьомін, Володимир Рева, Володимир Штриньов, Інна Жук, Віктор Рибалко, Андрій Ковальський,
Юлія Єрмолова, Олександр Казирід, Олександр Шевцов, Віктор
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Середа, Володимир Струк, Олександр Ткаченко, Іван Лещенко,
Олександр Зубенко, колектив СФГ «Шанс», жителі села Солошине,
а також учасники бойових дій: Антон Кулечка, Сергій Шива, Юрій
Фролов, Віктор Кондра, Олександр Ахмацький, Володимир Нестеренко, Володимир Похозій, Юрій Лаврішко, Володимир Турський,
Олексій Ягольник, Віктор Котляр, Олександр Полевич.
Завдяки вам було зібрано 18 тисяч 730 гривень, які передано батькові. 27 червня Тетянку прооперували в полтавській
лікарні, а 4 липня її виписали. Дівчинка почувається добре, її
стан задовільний. Та попереду ще тривала реабілітація. Низько вклоняюся перед всіма, хто допоміг. Ваше гаряче серце,
великодушність, чуйність та доброта роблять життя кращим. Бажаю вам всіх благ, здоров’я, процвітання і побільше тепла на вашому життєвому шляху.
P. S. Також фінансово пообіцяли допомогти депутат облради
Сергій Жук, заступник голови облради Анатолій Ханко та члени
ротарі-клубу.
З повагою Світлана СЕРГІЙКО, волонтер районного
благодійного фонду «Захисти Вітчизну»
www.exo.in.ua
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для вашого бізнесу

оригінал-макет замовника

Розміщення якісної
кольорової
та ч/б реклами
в тижневику «ЕХО»
Тел. (097)903-92-67

ЯКІСНА ПІДГОТОВКА
ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА ВОДІЇВ

Можлива оплата частинами
ВІКНА ЛОДЖІЇ БАЛКОНИ

Монтаж «під ключ»

Найнижчі ціни в регіоні
вул. Огія, 21, тел. (050)237-77-19, (098)116-06-27

• газобетон UDK за цінами виробника
••шлакоблок
грн.
шлакоблок11.00
9.00 грн.
• цемент (Кривий Ріг, Одеса)
за найнижчими цінами

Дзвоніть — домовимось!
Тел. (066)827-71-83, (095)450-42-42

Проводимо запис на добових та підрощених
Бройлерів КОББ-500, РОСС-708
М’ясо-яєчних курей Іспанка, Редбро, Майстер Грей, Фоксі Чік
Курей-несучок Ломан Браун (сортовані)
Каченят Мулард, Стар-53, Голубий фаворит, Башкирська
ко
м б і ко р м и
Гусенят Велика сіра, Легарт Датський, Індиків БІГ-6

Тел.
(095)446-98-25, (096)522-43-59
www.exo.in.ua

Тел. (050)683-45-36,
(066)778-69-89,
(097)273-49-29 (Кобеляки)
Тел. (066)882-18-73 (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

Реклама — вітаміни

Оптовий склад реалізації птиці та комбікормів
У нас — найнижчі ціни
на комбікорм та птицю!
Якість гарантуємо!
Тел. (050)641-18-81, (096)846-46-77, Володимир Калько

Розпродаж

дорослих курей
ПП Піддубний (Малий Кобелячок)
Телефони: 9-23-54; (068)365-55-74
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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

Економте разом з нами!
котли
котли

Новинка:
Новинка:
на твердому
паливі
на
твердому
паливі

«Атон», «Маяк», «Данко», «Житомир»

Відкриття нового магазину

Магазин «ГАЗКОМПЛЕКТ»

Котли, конвектори, колонки,
насоси та насосні станції марок
«Атон», «Житомир», «Термобар»,
«Данко», «Росс», «Геліус» та інші

5 999 гр

н
3 500 грн

6 100 грн
Продаж, монтаж та сервісне обслуговування

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

Кондиціонери

• Продаж, встановлення
• Обслуговування
но!
с
і
• Ремонт
к
Я

 (096)035-86-25, (066)934-44-44, Безкібальний
Металопластикові вікна, жалюзі, ролети.
Двері вхідні, міжкімнатні. Монтаж-демонтаж.
Паркани з профнастилу, ворота, відкоси.
Утеплення будинків:
пінопласт, мінеральна вата, короїд, мозаїка.
Досвід 7 років, гарантія, виїзд по району.
Тел. (095)389-49-18, (068)596-55-40

Найкращі ціни
від виробника!

м. Кобеляки, площа Перемоги, 2. Тел. (067)535-12-50

(у підвальному приміщенні, біля магазину «Сезон»)

СТРАЖ
Наші двері - Ваша фортеця

знижка -50% Двері броньовані будь-яких
на монтаж розмірів та комплектації
Двері для промислових приміщень та гаражів
Металопластикові вікна та двері
ки
Міжкімнатні двері
Зниж
м. Кобеляки, вул. Полтавська, 10;
вул. Шевченка, 81

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

%
0
3
о
д
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ортим

сь ас
на ве

Будинок торгівлі «Мрія»
та магазин «Майстер» пропонують
Кобеляки, пл. Перемоги, 16-е, Дніпровська 26-а

оригінал-макет замовника

Великий вибір керамічної плитки,
декорів, фрізів від 45 грн/м2
Газобетонні блоки UDK за ціною
виробника, рваний камінь, піщаник,
цегла облицювальна та фігурна

Гнуті елементи з тонколистової
сталі, труби власного виробництва
Плити OSB, гіпсокартон, будсуміші,
цемент за найнижчою ціною

(050)3082403, (066)6441013, (067)4062915

м. Кобеляки, вул. Полтавська, 42. Тел. (050)677-08-00, (099)079-67-26, (066)748-73-50

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

