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Мати й син жили у… лісі

Молода матір, мешканка Біликів, вела аморальний
спосіб життя, постійно змінючи місце перебування.
Із собою жінка возила сина віком 1 рік і 9 місяців.
Вони змінили кілька сумнівних помешкань,
доки не перейшли жити у намет за село.

ТОВ «НОВОСАНЖАРСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
запрошує на постійну роботу чоловіків та жінок
за професіями: електрик, укладальник-пакувальник, сировар,
вантажник, слюсар, оператор-котельні, завідувач складу.

Ваш надійний помічник
у будівництві та ремонті
Çíèæêè íà ïðîôíàñòèë

Тел. (05344)3-14-42
Кобеляцьке інкубаторноптахівниче
підприємство проводить запис
та приймає передоплату
на курчат-бройлерів
КОББ-500, РОСС-308
та курчат м'ясо-яєчної породи
Тетра-Н, Супер Харко, Іспанка
на 6, 13, 20, 27 травня
Гусенята Миргородські на 7, 14, 21, 28 травня
Каченята Старт-53, Голубий фаворит
на 7, 14, 21, 28 травня

1,5х0,94 метра від 85 грн
2,0х0,94 метра від 115 грн

Äåøåâøå íå áóâàº!
м. Кобеляки, вул. Полтавська, 30/1
Тел. (099)467–41–64, (096)035–04–10

ь
іст о,
Як туємлена
ан еп
гарця щ
и
пт

оригінал-макет замовника

Тел. 3-14-61, (099) 426-78-13

оригінал-макет замовника

9 травня святкуватиме своє 18-річчя
наша дорога,
любима донечка,
внучка,
племінничка

Постійно діють знижки!
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1 а

Реклама —
вітаміни для вашого бізнесу

Виготовлення та розміщення
якісної реклами в тижневику «ЕХО»
Тел. (097)903-92-67, (05343)3-33-73

Вікторія
Владиславівна
Онокієнко
Як хочеться
подарувати тобі долю
І прихилить
до тебе білий світ,
Щоб в щасті ти жила без болю
Багато довгих і яскравих літ!
Благополуччя тобі зичимо й удачі,
Здорова будь й красива, мов весна,
І щоб в любові не пізнать нестачі,
Бо Богом раз дарується вона!

Працюємо як із фізичними, так і з юридичними особами
оригінал-макет замовника

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

Передплатний індекс 08894

Ремонт вдома
пральних та посудомийних машин,
холодильників, мікрохвильовок

Виїзд у райони:
Кобеляцький,
Царичанський,
Новосанжарський,
Козельщинський

СПД Шимбаков, смт. Козельщина, вул. Комсомольська, 29. Тел. (097)983-39-59, (066)627-06-99

оригінал-макет замовника

З любов’ю, тато, мама, дідусь Боря,
бабуся Ніна, дядя Олег, тьотя Ліля
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На замітку фермерам
Учора говорив із одним чоловіком.
Чоловік той є не останньою людиною
у своєму селі. Має певний статус і статок. Та скаржиться на те, що не може захистити свої права. І пропонує підняти
в газеті тему безконтрольного, на його
думку, застосування засобів захисту рослин. Якщо вірити його словам, то зараз
аграрії, незалежно від того, ким вони є, чи
фермером, чи директором агрофірми, масово застосовують в посівах різні пестициди. Чоловік, який звернувся до редакції,
говорить, що в цілому розуміє потреби
сільгоспвиробників. Їм для отримання високого врожаю просто необхідно використовувати всяку хімію.
Та проблема в іншому. Зараз ніхто, жодна інстанція чи посадовець, не контролюють процес застосування всіх отих засобів
захисту рослин. А вони, усі ті гербіциди,
інсектициди, фунгіциди, захищаючи одні
живі організми, шкодять іншим. І навіть убивають їх. У тому числі шкодять і людям, які
живуть поряд із полями.
Чоловік, який поскаржився, живе поряд
із полем. Стверджує, що зараз, у період
розпалу посівною кампанії, просто вивіз
рідних у Кобеляки, адже боїться, що їх

здоров’ю зашкодить «хімія», яку щедро
вносять на поля. Каже, що звертався в різні
інстанції, які раніше контролювали дотримання норм безпечного поводження
з пестицидами. Та скрізь чув відповіді про
те, що перевірки бізнесу нині заборонені
й ніхто не має права втручатися в господарську діяльність аграріїв.
Ми
обов’язково
перевіримо,
чи
відповідає дійсності інформація про те,
що зараз ніхто не контролює процес застосування пестицидів. Та мова зараз
не зовсім про це. Чоловік стверджує, що
попередив тракториста, який займається
внесенням пестицидів, що в разі, коли
техніка наблизиться до його двору, обіллє
її бензином і спалить. Працівник погодився з такою аргументацією. А ось його роботодавець, місцевий фермер, заявляє,
що процес буде продовжуватися, тобто,
«хімію» вноситимуть.
Маємо черговий конфлікт інтересів частини громади і виробничників. І — черговий випадок усунення держави від виконання своїх обов’язків. Вам це нічого
не нагадує? Я, приміром, одразу згадав про
епопею, пов’язану з діяльністю свинокомплексу «Сільські традиції». Там було щось

аналогічне. Виробничники працювали,
незважаючи на регулярні протести, влада
закрила очі, а коли конфлікт переріс у гарячу стадію, самоусунулась, залишивши
простір для дій громадським активістам.
Контролюючі органи теж посилались на заборону перевірок бізнесу.
Чим усе закінчилося для власника і
топ-менеджерів
«Сільських
традицій»,
ми вже знаємо. Закінчилося все закриттям підприємства з подальшим
продажем бізнесу.
Кобеляцькі фермери, безумовно, можуть зараз не звертати уваги на одинокі
протести селян, не звертати увагу на цю
статтю. Вони ж гарну справу роблять: хліб
і до хліба вирощують, роботу дають, податки платять. Ну-ну, не так давно колишні
керівники
колишнього
підприємства
щось схоже казали.

Грандіозний ремонт доріг у Кобеляцькому районі
буде продовжуватись МОЖЕ, Й ПОКАТАЄМОСЬ
3 травня голова Полтавської ОДА Валерій Головко приїхав
на місце, де розпочнеться, точніше, продовжиться
капітальний ремонт дороги М-22 Полтава — Кременчук
— Олександрія. Керівник облдержадміністрації
розповів про амбітні плани щодо подальшого
ремонту доріг у Полтавській області. Серед них:
початок будівництва грандіозної транспортної
розв’язки на перехресті автошляхів, що поряд
із селом Бутенки, ремонт дороги у самому
населеному пункті та багато чого іншого.
Нагадаємо, що значна частина дороги
М-22 Полтава — Кременчук — Олександрія проходить територією
Кобеляцького району. У минулому році працівники фірми «Ростдорстрой», що веде роботи, встигли перекласти асфальт на відрізку від перехрестя з дорогою Р-52 до повороту на село Вишневе.
Проведені деякі роботи і на мосту через річку Кобелячок. Хоча, як запевнив керівник «Ростдорстрою» Костянтин Кіссе, мостову споруду ще будуть доробляти. Закінчать
і облаштування обочин: частину засиплють щебенево-гравійною сумішшю,
частину засіють багаторічними травами.
Кіссе також розповів, що фірма-виконавець
зобов’язана протягом десяти років проводити гарантійне обслуговування дороги.
Розповідаючи Валерію
Головку та журналістам
Валерій Головко:
про хід робіт, начальник
— Працюйте. Гроші є і будуть.
обласного
підрозділу
www.exo.in.ua

Служби автомобільних доріг Володимир Трояновський повідомив,
що ремонт дороги М-22 триватиме два роки і коштуватиме близько мільярда гривень. Частина із цих коштів, триста мільйонів, є
кредитними. За словами керівника дорожньої служби, у цьому
році почнуть будувати транспортну розв’язку на перехресті
доріг Полтава — Олександрія та Дніпро — Решетилівка.
Валерій Головко поцікавився, чи буде виконана обіцянка
щодо ремонту дороги через село Бутенки. Її в минулому
році зруйнували, пустивши туди в об’їзд великоваговий транспорт. Трояновський відповів, що документи,
потрібні для початку робіт у Бутенках, будуть готові
до 18 травня. А сам ремонт планують розпочати з перших чисел червня.
Крім того, прозвучала інформація, що протягом 2017-18 років
будуть капітально відремонтовані всі дороги області, які сполучають районні центри.
Спілкуючись із підрядником, Валерій Головко запевнив:
— Нічого
не
бійтеся,
працюйте,
гроші є і будуть.
Що ж, якщо аналізувати інформацію, яка
прозвучала, то саме Бутенки претендують
на те, аби стати новим центром Кобеляцького району. Там будуватимуть дороги,
відкривають опорну школу, створюють об’єднану громаду. Кобеляки,
на жаль, не безнадійно,
але відстають.
Володимир Трояновський:
Ігор ФІЛОНЕНКО
— Дорогу в Бутенках зробимо.
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Зарплата, дев’ятка і скутер
Тижневик «ЕХО»

Не дивлячись на те, що законодавці
на цілий місяць продовжили для
депутатів усіх рівнів термін подачі
електронних декларацій про свої
доходи, частина обранців Кобеляцької
районної та міської рад, чи то свідомо,
чи випадково, так і не виконали
вимоги законодавства.
У 17-му номері за цей рік вже була надрукована інформація про стан справ із поданням депутатами Кобеляцької районної
ради електронних декларацій. Вони, як і їх
колеги з Верховної, обласної та місцевих
рад, мали прозвітувати перед державою і
виборцями про те, скільки заробили і на які
доходи жили у 2016-му році. Більшість обранців кобеляцького люду, швидше за все, і
так подають щорічні деклараціях у податкову як фермери чи приватні підприємці. Але
та інформація є конфіденційною.
А ось вимогу звітувати про доходи публічно, держава запровадила для депутатів
і держслужбовців практично всіх рівнів лише
у минулому році. Тоді, намагаючись проаналізувати сенс і наслідки нововведення, автор
цієї статті іронізував з приводу того, що тепер
виборці отримали змогу довго й нудно читати
про те, скільки кролів, гусей і качок налічується у підсобному господарстві того чи іншого
сільського депутата. Адже корисні наслідки
від такої публічності є вельми сумнівними.
Це — яскраво продемонстрував процес
публікації декларацій депутатів Верховної
Ради. Точніше, відсутність будь-якого процесу. Ну, з’явилася додаткова робота для журналістів, які почали порпатися у деклараціях
того чи іншого посадовця і видавати на гора
інформацію. Ну, пообурювалися обивателі,
сидячи на кухнях і десь в глибині душі щиро
заздрячи тому, скільки у їх «слуг» грошей. І
все на цьому закінчилося. Якоїсь серйозної
юридичної відповідальності за те, що людина, живучи на зарплату, нехай і в 20 тисяч
гривень, купляє будинки і автомобілі вартістю
у мільйони доларів, в Україні не передбачено.
Її мають запровадити ті, хто оті мільйони невідомо звідки отримав. Доки США, Європа чи
Росія не надавлять, то ніхто нічого не запро-

- Сєня, ти все вніс в декларацію?
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вадить. А виборці, як вибирали свідомо тих,
хто їх не менш свідомо обдурює, так і обирають. І, швидше за все, обиратимуть. Як там
у дідуся Гегеля? Кожен народ має ту владу,
на яку заслуговує.

Як депутати «кладуть» на закон
Та облишимо сентенції і перейдемо
до аналізу фактів. У попередній статті, присвяченій звіту депутатів, автор прогнозував,
що частині з них легше просто не подати
декларації і заплатити сміхотворний для них
штраф у сумі 1500 гривень. Щось схоже і
сталося. Станом на 24 квітня шестеро депутатів Кобеляцької районної ради не подали
декларації. Їх прізвища були оприлюднені.
Депутати мали ще шість днів, аби виправити
недоліки. Рівно половина зробили це. Інші —
проігнорували вимоги законодавства.
Подали декларації Володимир Жуков, Віталій Біланенко та Віктор Горденко.
У принципі, нічого неординарного у їх звітах
перед громадськістю немає. Володимир
Жуков, судячи з декларації, живе на пенсію
дружини і доходи, що отримує від самостійного обробітку землі. Землі у нього п’ять
ділянок загальною площею близько шести
гектарів. А дохід — 3200 у рік.
У Віктора Горденка, якщо вірити декларації, теж в основному заробляє дружина. Вона отримувала у 2016 році зарплату
у «Добробуті» та соціальну допомогу. Він
особистого доходу не задекларував. Хоча
пише, що має шість гектарів землі у Кобеляках. Ймовірно, помиляється. Навряд чи
у когось є 6 гектарів у самому райцентрі.
Віталій Біланенко, як і годиться керівникові агрофірми, живе значно заможніше. Він
задекларував 147547 зарплати, 27579 доходу від надання майна в оренду та 43 тисячі
пенсії. Щодо землі, то чоловік, декларуючи її,
теж допустив помилку. Його земельні ділянки, судячи з декларації, мають площу в 0,3,
0,5, 6,56 квадратних метри. Певно, Біланенко
декларував таки гектари.
А ось Володимир Сиса, Іван Лещенко та Олександр Ткаченко свої декларації
так і не подали. У всякому випадку, станом
на 1 травня 2017 року нам знайти їх не вдало-
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ся. Можливо, люди просто замоталися в період посівної кампанії. А, можливо, й «поклали» на закон. Штраф у півтори тисячі гривень
їх точно не злякає.
сталося,
пізніше
№28Чому
(670) так 14
липня 2016
спробуємо дізнатися від самих депутатів.
Та, як виявилося, ризикують напоротися на штрафні санкції і люди, яких не можна зарахувати до розряду заможних. Мова
йде про звичайних, зовсім не привілейованих пенсіонерів. Щоправда, вони, точніше,
вона, є депутатом вже міської ради. Частина міських обранців теж своєчасно не подали свої е-декларації. Їх теж троє. Це — Олег
Славянський, Марія Карнаух і Наталія Гальонкіна. Досить складно уявити, щоб вони
свідомо приховували свої доходи, особливо у випадку із пенсіонеркою Карнаух та бібліотекарем Гальонкіною. Та факт залишається фактом, декларації вони не подали і
тепер ризикують бути оштрафованими.

Щоб ти жив на одну зарплату!
Ще пам’ятаєте цю крилату фразу з радянського кінофільму «Діамантова рука»?
У принципі, після вивчення декларацій
депутатів Кобеляцької міськради, ці електронні документи можна застосувати для
визначення їх доходів. Більшість обранців
кобелячан є пенсіонерами або працівниками бюджетної сфери. Тому цілком зрозумілим є той факт, що ніяких особливих статків
вони не задекларували. І, швидше за все,
їх декларації є реальними. Якщо в когось
існує «лівий» незадекларований прибуток,
то він не надто великий, щоб різати очі оточуючим і контролюючим органам. Тобто, кобелячани обрали собі депутатами таких же
людей, якими є самі. Такий собі зріз суспільства. Напевно, це добре. Хоча ризикну
спрогнозувати, що тільки в міському бюджеті з’являться сотні мільйонів гривень, як
депутатами виберуть зовсім інших людей.
Та повернемось до декларацій. Описувати особливо нічого. Як і годиться, найбільші доходи задекларували депутати,
котрі є приватними підприємцями. Найзаможнішим виявився Олег Сіроштан. Він задекларував півмільйона доходу від підприємницької діяльності. До речі, він єдиний
депутат міськради, котрий має гроші в банку. І, навпаки, одразу кілька міських обранців виплачують кредити, взяті у фінансових установах. На другому місці за рівнем
отриманого прибутку є Вікторія Шкарбан.
Вона задекларувала 355941 гривню доходу. На третій сходинці розташувався Олександр Войт. Він задекларував 238 тисяч.
У Войта найбільше нерухомості у Кобеляках. Разом із дружиною вони володіють
чотирма будівлями магазинів та шістьма
земельними ділянками. Войт є любителем
французьких автомобілів «Рено». У нього —
два «Кенго», «Дастер» і «Логан». А ще —
«Мерседес Спрінтер» і мотоцикл «Ямаха».
З боку своєрідної кобеляцької піраміди
Маслоу перебуває Олександр Дігтярь. Він,
як безробітний, не задекларував жодної
гривні доходу. Якщо ж виводити середній
рівень статків міських депутатів, то вони
живуть на зарплату, мають «вазівську»
«дев’ятку» і скутер.
Ігор ФІЛОНЕНКО
www.exo.in.ua
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Заборона на продаж алкоголю вночі
продовжує діяти
НЕ ЗАБУХАЄМО

Щоправда, рішення Кобеляцької міської
ради може скасувати суд, якщо до нього з
такою заявою звернуться громадяни.
У попередньому номері була надрукована стаття під назвою «Кобелячанам дозволили пити вночі». У ній розповідалось
про те, що Антимонопольний комітет, керуючись законом «Про захист економічної
конкуренції», установив, що Кобеляцька
міська рада не може заборонити продаж алкоголю в певний період доби. Тому
в повторному рішенні міськради про заборону продажу алкоголю на території міста
із 21-ї до 7-ї ранку, яке діяло з 24 лютого цього року, були виявлені порушення
антиконкурентного законодавства. Такий
висновок фахівці обласного відділення
Антимонопольного
комітету
зробили
після того, як до них із заявою звернувся
громадянин М. М. Войтюк.
Юрист Кобеляцької міської ради Олексій
Кліманов підтвердив, що міська рада отримала рішення Антимонопольного комітету,
але пояснив:
— Це рішення носить рекомендаційний
характер.
Антимонопольний
комітет
може лише рекомендувати місцевим органам управління скасувати заборону.
Зобов’язати виконати рішення вправі
суд. Якщо хтось із громадян звернеться
з такою заявою до органу правосуддя,
то суддя може винести вердикт на його
користь. До цього часу заборона на про-

даж в місті алкоголю у нічний час
продовжує діяти.
Також Олексій Кліманов
додав, що контроль за дотриманням рішення виконавчого
комітету
міської ради рекомендовано
здійснювати
працівникам Кобеляцького відділу поліції.
У пункті 6 рішення виконкому №47 «Про заборону продажу алкогольних та слабоалкогольних
напоїв, пива (крім безалкогольного) на території
міста Кобеляки» від 24 лютого 2017 року говориться:
«Кобеляцькому
ВП
ГУНП
в Полтавській області рекомендувати
активізувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням вимог статей 178,
182 Кодексу України про адміністративні
порушення з метою недопущення розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх
видах громадського транспорту та в інших
заборонених законом місцях, появи в громадських місцях у нетверезому стані,
сприяти захисту населення від шкідливого
впливу шуму та дотриманню правил додержання тиші в населених пунктах і
громадських місцях».

Тобто, поліцейські мають
слідкувати за тим, щоб
громадяни не розпивали спиртні напої
в
недозволених
місцях, а потім
не ходили п’яними
по вулицях міста.
А от про виконання підприємцями
й
продавцями
рішення виконкому в статтях 178 і
182 КУпАП нічого
не сказано.
Андрій
Федоренко,
начальник
дільничної поліції Кобеляцького ВП, підтвердив,
що міська рада інформувала їх
про своє рішення. Під час систематичних
нічних рейдів, поліцейські слідкують за тим,
чи продають у магазинах алкоголь після
21-ї години. У цьому році фактів продажу
працівники відділу поліції не фіксували.
У минулому році за продаж спиртних напоїв
після 21-ї години був оштрафований магазин «АТБ-маркет» на 1700 гривень.
Отож, доки до суду не звернувся жоден громадянин чи підприємець, заборона
на продаж алкоголю вночі продовжує діяти.
Олександр ДІДЕНКО

Кобелячан ховатимуть за старими тарифами
ПОЛЕГШАЛО НАШІЙ МАМІ
Таку заяву під час останнього засідання виконкому зробив
міський голова Олександр Копелець.
27 квітня в Кобеляцькій міській раді засідав виконавчий комітет. Одним із питань, яке розглядали
присутні, був лист комунального підприємства
«Міська сервісна служба». Керівник організації
Василь Фещенко звертався з пропозицією підвищити тарифи на захоронення, яке проводять
його працівники.
Олександр Копелець відмовив йому в цьому, пояснивши, що на сесії депутати вирішили
не піднімати ціну на воду й сміття:
— Не будемо ми підвищувати тарифи й на захоронення. Не всі жителі і їх в змозі оплатити.
Член виконкому Володимир Рева підтримав
міського голову, зауваживши, що з ростом цін
на послуги сервісної служби, жителі міста почнуть
звертатись до приватних підприємців.
Після засідання виконкому Василь Фещенко, керівник «Міської сервісної служби», розповів, що послуги копачів у літній період коштують: стандартний розмір ями — 255 гривень, нестанwww.exo.in.ua

дартний — 354. Взимку через погодні умови тарифи зростають
до 374 та 525 гривень відповідно.
Також у комунальному підприємстві можна замовити бортову
«ГАЗель» для перевезення покійного. Година оренди вантажного автомобіля коштує 228 гривень. За послуги копачів та
оренду автомобіля замовники сплачують у бухгалтерію
підприємства.
Паралельно редакція звернулась до приватного
підприємця Юрія, який надає ритуальні послуги в
Кобеляках. Чоловік повідомив, що бюро пропонує
повний комплекс послуг із захоронення:
— Його вартість у місті — 1000 гривень.
Сюди входять послуги копачів і перевезення
автомобілем-катафалком. Також наші працівники виносять покійного з будинку і опускають у могилу. Ми вже давно об’єднали послуги і, як показує практика, це повністю влаштовує замовників.
Почувши про те, що виконавчий комітет відмовив у піднятті тарифів, Юрій зазначив:
— Я підвищив би ціни слідом за комунальниками.
У інших населених пунктах тарифи значно вищі за кобеляцькі. Одна лише яма може коштувати 1000 гривень.
Олександр ДІДЕНКО
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Мати й син жили в… наметі
Тижневик «ЕХО»

Минулого тижня до Кобеляцького
відділу поліції надійшло повідомлення
про те, що молода жінка разом зі своїм
малолітнім сином мандрує селами
району. Поліцейські відшукали її
у наметі, поряд із Кунівкою.

Людмила Домнич, інспектор з ювенальної
превенції, дізналась, що 19-річна матір, мешканка Біликів, веде аморальний спосіб життя,
постійно змінюючи місце перебування. Із со-

бою вона возить сина віком 1 рік 9 місяців. Як
виявилось, у Біликах жінка не має власного
житла. Її батько помер, а мати не підтримує з
донькою зв’язків. Останнім місцем зупинки молодої матері та її сина стало село Кунівка. Спочатку вони змінили кілька сумнівних помешкань, доки не перейшли жити за село у намет.
26 квітня Людмила Домнич разом із
дільничним офіцером Олександром Логвиненком відшукали горе-матір. Вона знаходилась поряд із наметом, але дитини з нею
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не було. Жінка повідомила, що хлопчика
забрала до себе додому одна з мешканок
Кунівки, щоб покупати та нагодувати його.
Поліцейські відшукали
Хлопчик
№28 (670)дитину.
14 липня
2016був
хворий. Він кашляв і в нього була нежить.
Працівники поліції, порадившись із керівництвом райдержадміністрації та служби
у справах дітей, доставили дитину і матір
до лікарні. Після огляду їх госпіталізували.
Наразі мати й дитина перебувають у лікарні. Опікунська рада має вирішити питання про подальше місцеперебування малолітнього Дмитра.
Світлана ІВАНІЧЕНКО,
старший інспектор поліції

Кредитна історія, або Як не створити собі проблем
Реальна історія клієнта банку та практичні поради
при оформленні кредитів.
У сучасному світі співпраця з банківськими установами стала звичним явищем. Невдовзі в цивілізованому суспільстві не залишитися
людини, яка хоча б раз у житті б не здійснювала грошові операції через фінансові установи. Банки стали посередниками при оплаті комунальних платежів, отриманні й видачі заробітної плати. Фактично
всі грошові операції проходять через ці установи. Люди зберігають
у них свої гроші, за що отримують дивіденди, та беруть позики. Одні
на позичені кошти відкривають власний бізнес, інші купують житло,
автомобіль чи побутову техніку. Також нерідко кредитні гроші люди витрачають на прожиття. У деяких банках навіть існують спеціальні програми кредитування, завдяки яким позичені кошти можна використовувати за мінімальні відсотки протягом кількох місяців. Завдяки цьому,
люди охоче оформляють собі кредитні картки у різних банках. Та проблема заключається в тому, що позичальники досить часто навіть
не знайомляться з умовами кредитного договору. А потім, порушивши
їх, страждають від своєї легковажності й виплачують банку суми, що
в два, три, а то й десять разів перевищують саму позику.
Повчальну історію, про яку піде мова далі, тижневику розповіла
жінка на ім’я Вікторія, яка проживає в Кобеляцькому районі. Вона
поділилась своїм гірким досвідом, щоб читачі зрозуміли, які проблеми можуть виникнути в позичальника, коли той порушує умови
договору з банком.

банком генеральний договір про повернення кредиту, який на той час уже
зріс до 61 тисячі. Згідно нового договору, позичальник зобов’язувався
погасити всю суму, відсотки й інші витрати фінустанови протягом трьох
років. При цьому щомісячна плата склала 2500 гривень. У перерахунку
вийшло 80 000. Отак із 6 тисяч борг виріс у тринадцять разів.
Коли Вікторія дізналась, яку суму їй доведеться виплачувати,
усі документи вже були оформлені. Тепер вони разом із чоловіком
гасять цей кредит. А всіх бажаючих скористатись «вигідними» позиками Вікторія застерігає, що треба уважно читати умови договору
та вчасно сплачувати борг.

На що звернути увагу при оформленні кредиту

На сьогоднішні в Україні працює близько 100 банків. Їх основна функція — надання кредитів фізичним і юридичним особам
під відсотки. Тому, якщо ви вирішили взяти позику у фінустанові,
обов’язково зверніть увагу на її досвід і стабільність у роботі. З рейтингом банків та умовами їх кредитування можна познайомитись
на спеціалізованих сайтах. Наприклад, finance.ua.
У першу чергу зверніть увагу на відсоткову ставку, період кредитування, відсутність додаткових платежів, прозорі умови співпраці
та надання кредиту. Банк має вказувати на штрафні санкції, які
наступають через невиконання умов кредитного договору. При
підписанні договору ознайомлюйтесь не з окремими пунктами,
а вивчайте кожен розділ в цілому. Якщо в договорі є дрібний шрифт,
то в ньому обов’язково ховається дуже важлива інформація.
Прорахуйте: якщо ви візьмете кредит, то яку суму потрібно
Брала 10 000, а віддавати доведеться 80 000
буде витрачати зі свого бюджету для його оплати, яким споЗі слів Вікторії, кредитну карту вона отримали в банку ще
собом і де вносити щомісячні платежі. Тобто, оцініть, наскільки
в 2007 році. Кредитний ліміт склав 10 тисяч гривень зі сплатою прийнятні для вас запропоновані банком умови. Крім того, уточ22,8 відсотка річних за користування ними. Жінка картою не розпла- нюйте відсоткову ставку, яка нараховується на тіло кредиту. 3% на
чувалась, а от її чоловікові сподобались умови позики, оскільки для
місяць у перерахунку дорівнюватимуть 36% річних. Тому це наднеї діяв пільговий період. Витрачені з карти кошти необхідно було позвичайно важлива умова при оформленні кредиту.
вернути у наступному після зняття місяці
Важливим є пункт про дострокове погай заплатити за їх використання 0,01%
шення кредиту. Оскільки деякі фінустанови
річних. Спершу чоловік гасив кредит
стягують комісію за дострокове погашення.
повністю, потім частково. Та в 2014 році
Дізнайтесь про повну вартість кредиту: в яку
Найважливіші пункти
він перестав виплачувати борг, коли
суму вам обійдеться позика і скільки складе
кредитного договору:
його сума досягла майже 6 тисяч грипереплата. Уточнюйте відсоткову ставку.
—
відс
отко
ва
став
ка
по
кредиту;
вень. Так тривало два роки, аж доки банк
Дешевим вважається той кредит, умовами
—
відс
ото
к
за
видачу кредиту або одноне подав на Вікторію судовий позов.
договору якого передбачено наявність лише
разова комісія;
Виявилось, що разом із несплаченими
певного відсотка за користування кредитними
— наявність комісії за суп
відсотками її борг перед фінустановою
ровід кредиту
коштами. Не найгірший варіант, якщо вам доабо ведення рахунку;
виріс до 52 тисяч гривень. Із цієї суми
ведеться певну суму заплатити за отримання
—
щом
ісяч
на
ком
ісія;
37 тисяч склали відсотки за поточну і
кредиту.
Неприйнятними є умови, коли пози—
мож
лив
ість дострокового погаше
прострочену заборгованість.
нчальник щомісяця сплачує додаткову комісію
ня кредиту і чи передбаче
ні за це штрафні
Через об’єктивні причини Вікторія
за ведення рахунку або за супровід кредиту.
санкції;
не змогла з’явитись на судове
Отож, якщо ви вирішили взяти кредит
—
роз
мір
штр
афу
та пеня за несвоєчасні
засідання, але її представник надав
в банку, то врахуйте усі ці поради і не забуплатежі;
письмову згоду, у якій визнав позов.
вайте вчасно вносити кошти, щоб не стати
— чи існує комісія за закриття
Суд задовольнив вимоги банку.
кредитногероєм нової кредитної історії.
го договору.
Після того, як представник Вікторії
Олександр ДІДЕНКО
отримав рішення суду, то підписав із
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«Дрижина» починає сезон із перемоги
СТАБІЛЬНО КРАЩІ
Команда з Дрижиної Греблі другий рік поспіль здобуває
весняний кубок.

30 квітня відбулися фінальні матчі кубка «Відкриття сезону» з футболу. Змагання були присвячені пам’яті Михайла Гордійка.
Нагадаємо, що в турнірі взяли участь 22 команди, які були розділені
на 6 груп. Переможцями в них стали колективи з Лутовинівки, Іванівки, Червоних Квітів, Дрижиної Греблі, Павлівки й Озір. Згідно жеребкування, матчі
першої трійки проходили в Іванівці, другої — у Павлівці.
У першій групі гравці «Дрижини» перемогли з мінімальною перевагою і озерян (1:0), і павлівчан (1:0). Футболісти з Озір упевнено переграли господарів
із рахунком 2:0.
У другій групі кращим був вільховатський «Водник, який 1:0 обіграв квітян і
2:1 — іванівців. У матчі «Іванівка» — «Червоні Квіти» рахунок залишився нульовим.
За 3–4 місця на полі зустрілись іванівські й озерянські футболісти.
Єдиний гол у цьому поєдинку забили іванівці, які й стали бронзовими
призерами змагань.
У фінальній грі зустрілися «Дрижина» та «Водник». Долю матчу вирішив
влучний удар зі штрафного, який пробив гравець «Дрижини». Отож, вдруге
поспіль «дрижани» виборюють кубок цих змагань.
Переможці та призери були нагороджені перехідним трофеєм і дипломами. Кращим воротарем визнали Сергія Бондаря з «Дрижини», захисником —
Ігоря Сплавського з «Водника», півзахисником — озерянина Віталія Циганка,
нападником — Миколу Гордійка з «Іванівки». Кращим гравцем турніру став
спортсмен із команди «Водник» Дмитро Мартиненко.
Максим ОНІЩЕНКО

«Лідери» стали другими в Україні
У фіналі чемпіонату з футзалу команда «Лідер» завоювала срібні
нагороди, поступившись лише одноліткам із Львівської області.
Нагадаємо, що кобеляцькі футзалісти, яких тренує Сергій Калитка, взяли участь у турнірі з футзалу серед юнаків 2006 року народження. Його щорічно проводить Всеукраїнське фізкультурноспортивне товариство «Колос». Усього в чемпіонаті були заявлені
24 команди, яких розділили на шість зон. Разом із кобеляцьким
«Лідером» в групу потрапили однолітки з Чернігова і Сум. «Лідерівці» досить легко переграли обидві команди та пройшли до фіналу.
Заключна частина чемпіонату з 27 по 30 квітня проходила
в Переяславі-Хмельницькому, на головній базі «Колоса». Крім «Лідера» за перемогу в турнірі змагались команди: «Майбутні надії» з Львівської області, «Гопри» з Херсонської області, «Колос»
з Донецької області, «Тірас» з Вінницької області та
«Темп» з Хмельницької області.
Розповідає Сергій Калитка:
— Ми грали проти команд, які виступають на велике поле. Тому їх тактика називалась «бий — біжи».
Суперники, перехопивши м’яча на своїй половині поля, відразу вибивали його у наш штрафний
майданчик. Моїм вихованцям доводилось грати
не на техніку, а бігати за м’ячем. Давалося в знаки
і гумове покриття поля.
Свою першу гру «лідерівці» провели проти вінницьких футзалістів і перемогли їх із рахунком 3:1. Наступну перемогу кобелячани здобули над херсонськими
«Гопрами» — 2:0. Потім була нічия (1:1) із «Темпом».
— Не знаю, що сталося з хлопцями, та в матчі
проти львів’ян їх ніби підмінили, — зізнається тренер. — У результаті ми поступились 0:5. Про перше
місце можна було забути, тому всі зусилля були
спрямовані на гру проти футзалістів із Донецька.
У складному матчі «лідерівці» усе ж виявились
сильнішими, перегравши суперників 3:2.
Золоті нагороди чемпіонату дістались львівським юнакам, срібними призерами стали кобелячани, а трійку кращих замкнули донеччани.
— У цьому році юнаки 2006 року народження зоwww.exo.in.ua

всім не відпочивають, — каже Калитка. — Не стигли загоїтись коліна
після майданчика в Переяславі-Хмельницькому, як на хлопців уже
чекає турнір «Шкіряний м’яч», який відбудеться 4 травня в Кременчуку. Далі відвідаємо столицю і візьмемо участь у Всеукраїнських
шкільних змаганнях школярів. Готуємось до чергових змагань у посиленому режимі.
«Лідер» у Переяславі-Хмельницькому представляли: Олександр
Паліївець, Сергій Котенко (воротарі), Данило Савчук (капітан), Андрій Зелєнцов, Роман Мішталь, Іван Тараненко, Владислав Галькович, Олег Дацко, Олександр Назарьов, Артем Бочаров, Олег Койнаш і Максим Мирний.
Олександр ДІДЕНКО
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День Перемоги відзначатимуть 9 травня
Тижневик «ЕХО»

Хоча урочистості з нагоди чергової
річниці почнуться в Кобеляцькому районі
ще 5 травня.

На початку цього року в засобах масової інформації з’явилась новина, що День
Перемоги, який відзначають 9 травня, можуть перенести на 8-ме. Таку пропозицію
висловив директор Українського інституту
національної пам’яті Володимир В’ятрович.
Керівник установи заявив, що інститут підготував законопроект, який скасовує державні свята 8 березня, 1 і 9 травня. Заява
В’ятровича досить активно обговорювалась серед населення. Одні пропонували відзначати День Перемоги, як раніше,
9 травня у знак поваги до ветеранів. Інші
наполягали на тому, що це радянський пережиток і вигадана дата для святкування.
Мовляв, у Європі перемогу над нацизмом
відзначають 8 травня. Тож українцям варто
рівнятись на західних сусідів. Також людей
турбувало, чи 9 травня їм доведеться виходити на роботу, чи вони будуть відпочивати.

28 березня Президент підписав указ
про відзначення у 2017 році Дня пам’яті та
примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 та 9 травня.
Кілька тижнів тому стало відомо, що обидва
дні будуть вихідними. Точніше, відпочиватимуть українці з 6 по 9 травня.
До редакції неодноразово звертались жителі міста, які цікавились, коли ж
у райцентрі проходитимуть урочистості
до Дня Перемоги.
Питання про відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом обговорили
на останньому виконавчому комітеті Кобеляцької міської ради. Свої пропозиції висловили голови міської і районної ветеранських організацій Олександр Живулько та
Григорій Киян. Вони попрохали впорядкувати пам’ятні знаки, провести ремонт доріг,
котрими рухатиметься колона, та зробити
накриття над трибуною, з якої виступатимуть на мітингу.
На засіданні присутні вирішили привітати кожного учасника бойових дій вдома
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та вручити їм почесні грамоти. 9 травня
відбудеться урочиста хода до пам’ятника
Скорботній матері та міського цвинтаря, де
проходитиме траурний мітинг. Після урочистостей ветеранів запросять скуштувати
польову кашу. Формування колони проходитиме біля приміщення міської ради.
Голова райдержадміністрації Таміла Шевченко, у свою чергу, розповіла, що урочистості
з нагоди Дня Перемоги почнуться з 5 травня:
— У цей день в районному Центрі культури
й дозвілля проходитиме звітний концерт дитячої музичної школи, присвячений 72-й річниці перемоги над нацизмом. Також 5 травня
відбудуться святкові заходи в Озерах. 8 травня, у День пам’яті та примирення, працівники органів державної влади покладуть квіти
до пам’ятника Скорботній матері і візьмуть
участь у молебнях. 9 травня ми вітатимемо ветеранів у населених пунктах району.
Усі бажаючі віддати шану ветеранам та загиблим у війні можуть відвідати траурний мітинг, який 9 травня відбудеться в Кобеляках.
Олександр ДІДЕНКО

Паски для військових та принтер для дітей
ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА
Зазвичай, українці відзначають Великдень у родинному колі,
печуть паски, розфарбовують писанки, прикрашають оселю
та йдуть до церкви. На жаль, не всі українські сім’ї цього року
зібралися на це свято.
Багато чоловіків зараз перебувають у зоні проведення
антитерористичної операції, борючись за самостійність і цілісність
нашої країни. Щоб наші захисники не залишилися без великодніх
смаколиків, ми, волонтери, напередодні свята вирушили в черго-
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ву поїздку. Ця поїздка була незвичайна, бо разом з нами згодився
привітати хлопців головний військовий капелан Полтавської області Дмитро Луценко.
Спочатку хочу подякувати всім, хто доклав максимум зусиль,
аби ця поїздка відбулася. Особливі слова подяки висловлюю начальнику відділу освіти Наталії Коваль. Завдяки їй, у всіх школах
району була проведена акція «Великодній кошик солдату». Усього
було зібрано 310 пасок, 40 ящиків печива, цукерок, напоїв, засобів
особистої гігієни, консервації та багато всього іншого.
Також допомогли Ольга Капацій, Ірина Журавель, Анна Кондратьєва, Надія Тихоненко, Наталія Калюжна, Світлана Коломієць,
Марина Сибірна, Микола Єгоренко, Владислав
Прокопенко, Світлана Труховська, В’ячеслав
Нестеренко, Олег та Олена Лаврики, Іван Мисько, Ігор Котенко, Сергій Жук, Микола Антонов,
Віктор Грінь, Леонід Трус, Віктор Середа, Радіон
Жук, Валентина Берсан, Віктор Малюк, Валерій
Ющенко, Михайло Задорожній, працівники магазинів «Аврора» й «Маркетопт», жителі Іванівської і
Комендантівської сільських рад. Дякую вам!
Хочу подякувати за наданий автомобіль Сергію Гергенкопу. Він, до речі, був і водієм. Пальне
для поїздки надав районний благодійний фонд
«Захисти Вітчизну».
Разом із військовими 92-ї окремої механізованої
бригади та капеланом ми відвідали дитячий садок
у Красногорівці. Передали солодощі, які освятив
Дмитро Луценко. Цього разу придбали для дітей
розвиваючі книжки та підготовчий матеріал для
школи. На прохання завідуючої, купили принтер.
Добро — поняття філософське. Не треба шукати спеціального приводу, щоб робити його,
воно повинно йти від серця. Добро робить людей
сильними та щасливими. Добро вчить піклуватися про своїх ближніх. Милосердя й доброта
— як два крила, на яких тримається людство.
Пам’ятайте про це!
Світлана СЕРГІЙКО, волонтер та
співзасновник фонду «Захисти Вітчизну»
www.exo.in.ua
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У райцентрі заасфальтували
найбільшу калюжу

Минулого тижня у Нових Санжарах почали ремонтувати дороги.
Зокрема капітально відремонтували ділянки доріг на вулиці
Шевченка та провулку Комунарському.
По вулиці Шевченка підрядник у особі ФОП Григорян виконав
роботи на суму 400 тисяч гривень. Виконавець робіт за допомогою щебеню та гран відсіву вирівняв підстиляючий шар, а також
заасфальтував ділянку дороги площею приблизно 850 квадратних метрів навпроти п’ятиповерхівки по Шевченка, 20/15. Раніше

на цьому місці дороги постійно збиралася вода, яка утворювала
велику калюжу. Автомобілісти змушені були об’їжджати її попід
парканами будинків.
Той самий підрядник виконав капітальний ремонт дороги у провулку Комунарському на площі близько 400 квадратних метрів.
Вартість робіт — близько 160 тисяч гривень.
Наступного тижня у Санжарах розпочнуть поточні ремонти дорожнього покриття вулиць Нової, Гагаріна, Каштанової.
Володимир ПАРШЕВЛЮК

Підприємця з Нових Санжар замовили кілерам
За вбивство чоловіка найманим
убивцям заплатили 2 тисячі доларів.
На підтвердження виконання «роботи»
кілери надали фото, банківські картки
та ключі від авто підприємця. Проте
чоловік насправді залишився живий,
а замовниці убивства тепер загрожує від
10 до 15 років позбавлення волі.

Зникнення на дорозі
Минулого тижня до новосанжарської
поліції надходить повідомлення про зникнення 34-річного підприємця, мешканця
Нових Санжар. До поліцейських телефонує
жінка, яка повідомляє, що чоловік їхав
на авто через одне із сіл району і побачив,
що його переслідує незнайома машина.
Подзвонив їй і сказав, що його «підрізають»
на дорозі за населеним пунктом. Потім
зв’язок із чоловіком зникає.
Незадовго до цього 66-річна мешканка Решетилівського району зустрічається
із «виконавцями». Дає їм опис жертви та
платить частину суми. Домовляється, що
кілери на підтвердження виконання «заwww.exo.in.ua

мовлення» нададуть їй підтвердження —
фото жертви, ключі, банківські картки.
Після
того,
як
чоловік
зникає
за нез’ясованих обставин, а його мобільний
перестає відповідати, відбувається ще
одна зустріч між жінкою та кілерами. Вони
повідомляють, що справу зроблено. Показують фотографії убитого підприємця, його
золоту каблучку, картки та ключі від авто.
Замовниця передає їм решту грошей. Усього «робота» обходиться у 2 тисячі доларів.

Замовлений, але живий
Коли жінка передає найманим убивцям решту суми, раптом на місці зустрічі
з’являються поліцейські. Замовницю затримують. Виявляється, що історія з убивством
підприємця була частиною спецоперації
правоохоронних
органів.
Мешканка
Решетилівського району дійсно хотіла «замовити» 34-рчного новосанжарця. Таким
чином жінка вирішила «допомогти» претендентам на його майно. А от найняті для «роботи» кілери від самого початку, скажімо так,
співпрацювали із правоохоронцями. І зникнення підприємця, і його подальше «убивство» були лише інсценуванням, яке мало
переконати замовницю.
Підприємець, на щастя, залишився живий. А от замовниці убивства пощастить менше. Проти неї порушена
кримінальна справа за статтею 115
«Умисне вбивство» (ч. 2. п. 11 «Вчинене
на замовлення»). Згідно санкції статті,
жінка може отримати від 10 до 15 років
позбавлення волі.
Володимир ПАРШЕВЛЮК
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Сміття із Санжар возитимуть до Полтави
№28 (670)

Тижневик «ЕХО»

САМОВРЯДУВАННЯ
27-го квітня на позачерговій
сесії Новосанжарської
селищної ради депутати
проголосували за співпрацю
із Полтавою у перспективі
сортування та переробки
сміття. А також виділили
40 тисяч гривень на житло
для лікарів.

На позачергову сесію приходять 17 із 26 депутатів. У порядку денному сесії — всього три

питання. Одне із них — затвердження співпраці у спільному
проекті з утилізації твердих
побутових відходів. У перспективі новосанжарське сміття
возитимуть не на звалище у Зачепилівку, а на спеціальний
полігон неподалік Полтави, де
воно сортуватиметься і, можливо, перероблятиметься. Якщо
до того часу побудують сміттєпереробний завод.
Також у рамках прийнятої
у районі Програми розвитку ме-

Інна Коба:
«Усе найкраще — дітям

дичної галузі депутати передають субвенцію у розмірі 42 тисячі 450 гривень на придбання
службового житла для медиків.
— А кому першому буде ця
квартира? — цікавиться під час
голосування один із депутатів.
Інші пояснюють йому, що квартира для лікаря буде службовою і виділятиметься тому спеціалісту, в якому на цей час буде
найбільша потреба.
Також під час сесії депутати
голосують за тимчасове продовження дії старого генерального плану селища. За словами

14 липня 2016

заступника селищного голови Валентина Івашини, новий
генплан готовий на 90 відсотків. Але доки його не затвердять, у селищі продовжать користуватися старим.
Уже в «Різному», відповідаючи на питання депутатів, селищний голова Інна Коба повідомляє, що до Дня захисту дітей
у Нових Санжарах з’явиться ще
три дитячих ігрових майданчики: у центрі, на вулиці Чкалова
та в районі Автоколони.
Володимир ПАРШЕВЛЮК

Депутати проголосували
за співпрацю з Полтавою

Крадуть телефони, гроші та побутову техніку
КРИМІНАЛ
За тиждень до новосанжарської поліції надійшло понад 140 заяв
та повідомлень. З них за 15-ма порушили кримінальні справи.
Більшу кількість злочинів традиційно склали крадіжки.
У Пристанційному крадій через вибите вікно заліз до будинку
місцевого жителя та вкрав електрокавоварку, газовий балон та каструлю. Працівники поліції незабаром знайшли крадія. Ним
виявився 25-річний громадянин Росії. Викрадені речі у нього
вилучені та повернуті власнику.
У Малих Солонцях із будинку місцевої жительки викрали
1800 гривень.
У Нехворощі з домогосподарства вкрали два пластикові баки,
чим завдали власнику збитку на суму 4 тисячі гривень.
У Кунцевому з дачного будинку через вибите вікно витягли
пральну машину, швейну машинку, посуд та 6 чавунних батарей.
У Малій Перещипині з будинку місцевого жителя викрали мобільний телефон «Fly» вартістю 2 тисячі гривень.
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У селі Райдужне злочинці вибили вікно та залізли
до будинку. Украли диван, крісло, пластикове вікно,
бочку — всього на 4 тисячі гривень.
У Лелюхівці крадії зрізали ґрати на магазині «Господар» і вкрали з каси 1700 гривень та
господарчі товари.
У Руденківці з приватного будинку
вкрали телетюнер та два мобільних телефони «Nokia». Сума збитків складає
500 гривень.
Із дачного будинку у Малій Перещепині у період із
10 по 29 квітня вкрали
електрозварку,
насос
та
інше обладнання на суму
8 тисяч гривень.
Володимир ПАРШЕВЛЮК
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Вікторія Сіврюк стала «Ерудитом року»
28 квітня на сцені Центру культури та дозвілля учениця 11-го класу
Новосанжарського НВК отримала найпочеснішу інтелектуальну відзнаку року.
Цього року церемонія нагородження кращих педагогів району «Вчитель
року» та свято обдарований дітей «Надія твоя, Україно» були особливими. Голова РДА Сергій Бульбаха та голова районної ради Геннадій Супрун не лише
хвалили за успіхи талановитих дітей та дякували за професійність їхнім викладачам, але і роздавали гроші — невеликі, але приємні фінансові заохочення за продемонстровані результати. За перемогу вихованця у обласному
етапі шкільної олімпіади наставник отримував 3 тисячі гривень, за ІІ місце —
2 тисячі гривень, за ІІІ місце — 1 тисячу гривень.
— Ми будемо раді, якщо наступного року нам доведеться шукати удвічі
більші суми для заохочення талановитих учнів та їх наставників! — говорить
у своєму вітальному слові голова РДА Сергій Бульбаха.
Беззаперечним лідером цього року стає учениця Новосанжарського НВК
Вікторія Сіврюк, яка до кількох перемог на районних етапах олімпіад додає
перемогу в обласному етапі олімпіади з англійської та конкурсі наукових робіт
Малої академії наук. За досягнення у навчанні та відмінні знання голова райради Геннадій Супрун вручає їй відзнаку районної ради та стрічку з написом
«Ерудит року». Переможцями у номінації «Батьки року» стають Павло Сіврюк
та Ольга Сіврюк — учитель Новосанжарського НВК, яка подвійно пораділа
за успіх Вікторії: і як доньки, і як учениці.
Володимир ПАРШЕВЛЮК

Геннадій Супрун та ерудит року —
Вікторія Сіврюк

Швейцарці купили бульдозер за 1,5 мільйони
ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ
для зачепилівського полігону
28 квітня представники швейцарськоукраїнського проекту «Despro»
передали зачепилівському комунгоспу
«Добрі руки плюс» потужний бульдозер
«Сaterpillar» вартістю 1 мільйон
638 тисяч гривень.
— Якби новосанжарці не дбали про чистоту, не прибирали своє селище, то ніякі
екологічні проекти до нас би не прийшли, —
говорить народний депутат Андрій Река.
Разом із представниками місцевої влади та

експертами проекту «Despro» він стоїть біля
спуску на полігон твердих побутових відходів неподалік села Зачепилівка. — У нас зараз якщо хтось сміття мимо урни викидає,
то це точно не з нашого району.
Біля будівлі на території полігону стоїть бульдозер жовтого кольору із написом
«Сaterpillar». Його придбання було передбачене умовами спільного пілотного проекту у сфері поводження з побутовими відходами, який реалізовується на території
Новосанжарського району.

Вартість придбаного бульдозера —
1 мільйон 638 тисяч гривень. Сільський голова Михайло Заріцький не лише приймає,
але й особисто випробовує техніку: сідає
за кермо і демонструє журналістам та чиновникам, що бульдозер дійсно працює.
— Такий бульдозер важчий за аналогічний вітчизняний у 1,8 разів. Це значить,
що, використовуючи його для ущільнення сміття, ми зможемо принаймні удвічі
продовжити життя полігону! — говорить,
спілкуючись із журналістами, голова РДА
Сергій Бульбаха.
Нагадаємо, що у Новосанжарському районі вже
другий рік реалізується
програма
міжмуніципальної системи поводження з
твердими побутовими відходами. За цей час укладено угоду про централізоване вивезення сміття
між районним центром та
чотирма
довколишніми
громадами. Мешканців цих
сіл частково забезпечено
індивідуальними
баками
для збору сміття. За кошти
районного бюджету та бюджету Зачепилівської сільради полігон обладнано
ваговим комплексом для
обліку сміття. Тепер за кошти швейцарців полігон має
і власний бульдозер.
Володимир ПАРШЕВЛЮК
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«Зоря» виграє кубок «Пролісок»
№28 (670)

Тижневик «ЕХО»

Команда із Руденківки перемогла у фіналі
найбільшого весняного кубка з футболу.
29-го квітня на центральному стадіоні
Нових Санжар команда перемогла
«Старт» із Писарівки з рахунком 5:2.
Два тижні тому відбулися зональні етапи кубка «Пролісок». У Стовбиній Долині

переможцем групи стала руденківська
«Зоря», у Драбинівці сильнішою за опонентів виявилася команда «Старт» із
Писарівки. У фінальному матчі, який відбувався 29-го квітня у Нових Санжарах,
команди мали визначити переможця першого в сезоні престижного кубка з великого футболу.

14 липня 2016

Рахунок у грі несподівано для уболівальників відкрили футболісти «Старту»: Євген
Довгаль не зумів відбити кручений удар
зі штрафного (1:0). Проте ще до перерви
гравці «Зорі» перевернули хід поєдинку.
Спочатку Артем Співак потужним ударом
влучив у поперечину, а Владислав Олійник
спокійно на добиванні пробив у ближній кут:
1:1. Потім Артем Співак вже самостійно поставив корпус захиснику і пробив у дальній
кут воріт: 2:1.
У другому таймі Співак та Олійник забили по другому м’ячу. Ще один гол за «Зорю»
провів Геннадій Вакула, який у матчі вийшов
на заміну. «Старт» спромігся лише на гол
престижу. У підсумку з рахунком 5:2 перемогла «Зоря», яка почала сезон із перемоги
у кубку «Пролісок».

***

Того ж дня, 29 квітня, у Малому Кобелячку відбувся розіграш кубка, присвяченого
ліквідаторам аварії на ЧАЕС. За перемогу
в ньому змагалися три команди. Виграв
«Колос» зі Стовбиної Долини, який обіграв
«Маяк-2» з рахунком 2:0 та зіграв унічию
(0:0) у матчі з «Маяком».

***

У Драбинівці 29-го квітня розіграли кубок Мокляка. Участь у ньому взяли чотири
команди. Перемогу святкували господарі,
гравці драбинівської «Чистої криниці», які
випередили «Кернел», «Оріль» та «Сокіл».
Володимир ПАРШЕВЛЮК

«Ворона» пішла, грюкнувши дверима
ПРИМХИ ФОРТУНИ

Команда із Лелюхівки вибула з боротьби за чемпіонство,
проте це не завадило їй у матчі 24-го туру
обіграти чинного лідера «Зорю-3».

Турнірна таблиця

Після двох поразок поспіль шанси «Вороної» на чемпіонство
у третій лізі розтанули, як нещодавній квітневий сніг. Проте команда не стала догравати решту матчів чемпіонату, опустивши
голови. Навпаки, у грі з «Зорею-3» «Ворона» діяла розкуто, багато
атакувала, двічі вела в рахунку по ходу матчу (2:0 та 3:2). «Зоря3», до складу якої повернувся після дискваліфікації Назар П’ятак,
атакувала не менше, та з десяток ударів відбив воротар «Вороної»
Сергій Гордієнко, а у кількох випадках «зоряни» просто не влучали
у порожні ворота. Руденківська команда у середині другого тайму таки зрівняла рахунок і мала кілька шансів на переможний гол.
Натомість пропустила у свої ворота: Віталій Каблуков обіграв опонента на лінії штрафної і приніс «Вороній» вольову перемогу: 4:3.
Утім, для «Зорі-3» ця поразка мало що змінила. Команді, як і
раніше, у матчі передостаннього туру потрібно обігравати свого
головного конкурента, «Ворсклу» із Кунцевого. І тоді золоті медалі
майже гарантовано поїдуть у Руденківку. Хоча, якщо врахувати, що
«Сокіл-2» та «Полузір’я» відстають від лідерів лише на два очки,
то претендентів на чемпіонство все ще четверо. І наступний тур
може внести суттєві зміни у турнірну таблицю.
Отже, 6 травня 11:00: «Зоря-3» (Руденківка) — «Ворскла» (КунКращі бомбардири: Анатолій Вагнер («Сокіл-2») — 87, Назар цеве); 7 травня 10:00: «Ворона» (Лелюхівка) — «Полузір’я».
П’ятак («Зоря-3») — 48.
Володимир ПАРШЕВЛЮК
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Назва команди
«Ворскла» (Кунцеве)
«Зоря-3» (Руденківка)
«Сокіл-2» (Соколова Балка)
«Полузір’я» (Полузір’я)
«Ворона» (Лелюхівка)
«Судівка» (Судівка)
«Ворскла» (Нові Санжари)
«Лиман» (Шедієве)
«Метеор» (Нові Санжари)
«Сталкер» (Нові Санжари)
«Кернел-2» (Мала Перещепина)
«Дніпро» (Козуби)
«Колос-2» (Стовбина Долина)
«Атлетіко» (Велика Маячка)

І
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

В
17
17
16
16
13
10
10
9
8
9
7
6
5
3

Н
2
2
3
3
6
4
3
5
4
0
4
4
2
2

П
5
5
5
5
5
10
11
10
12
16
13
14
17
19

М
125:66
127:80
144:80
135:86
96:65
85:90
82:86
85:101
91:114
83:87
98:121
84:117
84:145
56:137

О
53
53
51
51
45
34
33
32
28
27
25
22
17
11
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Чи засиплють Могилів львівським сміттям?
1 травня стало для села Могилів, що
в Царичанському районі, незвичайним
днем. І справа тут зовсім не в якійсь
особливій «майовці» чи іншій акції. Саме
в цей день у село привезли першу партію
сміття зі Львова. Привезли на нібито
законних підставах.
Уся Україна вже кілька років спостерігає за епопеєю навколо побутових відходів
зі Львова. Після того, як на офіційному Грибовицькому полігоні, що поряд із головним
місто Галичини, сталася трагедія з людськими жертвами, міське звалище закрили.
Але ж смітити містяни після цього не перестали. І виникла величезна проблема утилізації відходів із мільйоного міста. Українські можновладці, перш за все — міський
голова Садовий, Президент Порошенко
та Прем’єр-міністр Гройсман, замість того
щоб сіпльними зусиллями ліквідувати надзвичайну ситуацію, за давньою звичкою
українських чиновників почали гратися
у політику. Ні для кого не є секретом, що
партія «Самопоміч», де лідером є Садовий,
як і сам міський голова, є конкурентами
Порошенка та «Солідарності» на майбутніх
виборах. Можливо, саме через це міська
влада і державна виконавча ніяк не можуть
вирішити подальшу долю львівського сміття. Адже невирішена проблема негативно
впливає на політичний рейтинг львівського
міського голови.

І от, доки пани чубляться, уся Україна
потерпає від нашестя львівського сміття.
Його везуть по всіх малих і великих містах,
намагаючись там викинути. Газета «ЕХО»
у минулому номері повідомляла про те,
що львівське сміття висипали поряд із
селом Свічкареве, що у Кобеляцькому
районі. Відходи, до речі, не утилізували й
до цього часу.
Аж ось надійшла інформація про те, що
відходи зі Львоаа доїхали і до Царичанського району. Поки що місцеві жителі та поліцейські не дозволили їх «прилаштувати».
Але існує велика ймовірність того, що сміття з Галичини привезуть на Царичанщину
знову. Адже один із підприємців з Могилева заключив договір із львівською фірмою
на послуги по нібито сортуванню відходів.
Та про все по порядку.
Розповідає Анатолій Калініченко:
— Уранці 1 травня я їхав на роботу. Дивлюся, поряд із могилівським звалищем стоять дві фури. Подумав, що аварія сталася.
Під’їхавши ближче, побачив, що ніякого ДТП
не було. Ну й спокійно продовжив свій шлях
до роботи. А мені хлопці й кажуть: «Дядя
Толя, то львівське сміття привезли у Могилів. Я знову туди. Точно, фури сміттям завантажені. Я швиденько на 102 подзвонив.
Мені місцеві жителі розповіли, що побачили
ті фури десь о восьмій ранку. Увагу людей
привернув маршрут, яким вантажівки їхали.
Туди, у бік звалища, такі машини не їздять,

застрягнути можна. До речі, одна фура таки
застрягла, трактором витягали. Доки приїхали поліцейські, я навіть накладні у водіїв
устиг подивитися. Там чітко написано, що
сміття везуть зі Львова, а наш Могилів указаний як пункт розвантаження.
За словами Калініченка, поліцейські
склали якісь протоколи, а потім спровадили
вантажівки зі сміттям за територію Дніпропетровської області.
Найцікавіше в цій історії те, що сміття зі Львова у Могилів можуть привезти
знову. Адже місцеві жителі розповідають,
що один із їх земляків заключив договір
із львівською фірмою. Львів’яни мають
привозити відходи, а в Могилеві їх нібито
будуть сортувати. Слово «нібито» вжите
невипадково. Адже, за словами тих же
людей, міфічна сортувальна станція має
знаходитись за адресою: вулиця Степова, 34. Пильні громадяни перевірили: там
стоїть хата-пустка.
Усе це поки що дуже нагадує аферу
з кримінальним присмаком. Хтось може
укласти договір на надання фіктивних послуг з сортування — і в Могилів просто
везтимуть сотні тонн відходів. Підприємець
отримає гроші, а місцева громада — величезну проблему.
Чи так це насправді, пізніше спробуємо
вивідати у місцевих поліцейських.
Ігор ФІЛОНЕНКО

Після капітального ремонту запрацював
Залеліївський ФАП
У четвер 27 квітня у Ляшківській ОТГ відбулася значна подія для
місцевих жителів. Після капітального ремонту Залеліївського
ФАПу, проведеного в рамках енергозберігаючих заходів
за Проектом Європейського Союзу та Програми розвитку ООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду — ІІІ» (ЄС/ПРООН),
відбулося його офіційне відкриття.
На 11:00 у Залелії біля відремонтованої медичної установи зібралося багато люду. Святково вбрані жителі, школярі та працівники ФАПу чекали на поважних гостей. А їх було чимало. Очолював обласну делегацію заступник голови облради Мгер Куюмчян.
Усі запрошені були так чи інакше причетні до капітальної реконструкції закладу. Серед гостей були і підрядники, які здійснювали
ремонтні роботи, і представники ЄС/ПРООН, народний депутат
Олег Кришин, депутат обласної ради Гошгар Мухтаров, керівники
Царичанського району, місцеві підприємці та керівники товариства
«Націонал Плюс». Юлія Омелян як господиня Ляшківської громади зустрічала гостей та керувала церемонією. Окрім капітального ремонту, у медичному закладі з’явилося і нове стоматологічне
устаткування «Аякс», вартістю 197 тисяч гривень, яке дасть змогу
комплексно лікувати велику кількість пацієнтів. Обладнання було
придбане за сприяння народного депутата Олега Кришина.
Майже півмільйона грошових потоків було направлено на реконструкцію ФАПу завдяки співфінансуванню усіх сторін проекту.
Ляшківська громада зібрала 25 тисяч гривень, з бюджету сільської
ради було виділено 70 тисяч. Районна рада фінансувала проект
www.exo.in.ua

Урочистий момент
відкриття медустанови
на 120 тисяч гривень. З обласної ради надійшло 150 тисяч гривень.
У рамках Проекту ЄС/ПРООН було виділено 125 тисяч.
На святі були вручені грамоти тим, хто приклав зусилля для розвитку медустанови. Мешканці громади вручили заступнику голови
облради Мгеру Куюмчяну запашний коровай. Голова Ляшківської
ОТГ Юлія Омелян подарувала працівникам ФАПу ікону як оберіг
від усякого лиха. Після перерізання символічної стрічки делегація
гостей та всі бажаючі оглянули приміщення новобудови. Далі свято
продовжилося за святковим столом зі смачною кашею, якою пригощали усіх бажаючих.
Олена МАРЕНИЧ
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Кількість аварій не зменшується
Тижневик
«ЕХО»
За 4 місяці
2017 року

на території району
сталося 38 ДТП, в яких
13 чоловік отримали травми
різного ступеня тяжкості.
За аналогічний період
2016 року травмувалося
на 8 осіб менше. Найбільше
аварій сталося на Великодні
свята і вихідні.

здійснив наїзд на дерево. Під
час аварії водій та пасажир цього ж автомобіля були травмовані.
«Форд» відновленню не підлягає.
16 квітня о 1:45 водій Г., напідпитку кермуючи ВАЗом, біля
магазина наїхав на двох пішоходів та мотоцикл ІЖ. Під час
наїзду пішоходи отримали тілесні ушкодження.
Цього ж дня о 17:00 у Могилеві по вулиці Шишканя нетверезий кермувальник ВАЗу Д.
на рівному відрізку дороги виїхав на ліве узбіччя, де наїхав
на опору лінії електромережі.
Під час аварійної ситуації гореводій та його малолітній пасинок отримали травми.
Невтішне
узагальнення:
за квітень сталося 5 ДТП з
8-ма потерпілими. Проаналізувавши наведені приклади ДТП,
констатуємо, що кожна пригода
сталася за участі п’яного водія.
Кермувальників
транспортних засобів, здається, нічого
не обходить. Вони не бояться

Так, 31 березня о 20:20 сталася ДТП за участю автомобіля і велосипедиста на вулиці Подолянській районного
центру. Велосипедист травмований. За цим фактом
проводиться перевірка.
2 квітня у Бабайківці по вулиці Центральній близько 15:00,
керуючи власним автомобілем
ВАЗ і перебуваючи напідпитку,
водій Д. не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги
та наїхав на дерево. Унаслідок події чоловік отримав тілесні ушкодження.
7 квітня, знову ж у Бабайківці, по вулиці Широкій
о 16:50 сталося зіткнення автомобілів ВАЗ та
ЗАЗ. Водій та пасажир
ВАЗу отримали тілесні
ушкодження. Було встановлено, що водій ЗАЗу
перебував у стані алкогольного сп’яніння.
14
квітня
опівночі
на автодорозі МихайлівкаБабайківка водій В., керу«Форд» відновленню
ючи автомобілем «Форд»,
не підлягає
виїхав за межі дороги та

штрафів у 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права
керування на рік з процедурою
подальшої перездачі.

Вийшов пообідати,
а машини немає
26 квітня о 12:10 до чергової
частини Царичанського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканця Царичанки про те, що невідома особа
заволоділа його автомобілем
ВАЗ-2105. Заявник кожного дня
прямує на роботу в Китайгород. Того дня, вийшовши на обідню перерву, молодий чоловік
на звичному місці, де постійно
паркувався, автівки своєї не виявив. Вона зникла. Опитавши
свідків, працівники поліції встановили, що біля місця зникнення машини крутився немісцевий хлопець. На основі свідчень
очевидців були встановлені
прикмети підозрілого.
Під час збору свідчень та обстеження території Китайгорода від пильних місцевих жителів
надійшло повідомлення,
що на території центрального
цвинтаря,
у районі колишньої бані,
виявили
автомобіль.
Було встановлено, що
автівку розібрали: зняли
колеса та аудіоапаратуру. Під час огляду розкомплектованої машини
з’ясовано, що зловмисники зламали замок запалювання,
з’єднали

Діти гратимуть у «Сокіл»
ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ
Минулої п’ятниці у районній
держадміністрації відбулося засідання
координаційної ради з питань молодіжної
політики та національно-патріотичного
виховання при райдержадміністрації.
На захід були запрошені керівництво
району, члени координаційної ради,
керівники організацій, представники ЗМІ.
Головним питанням, яке розглянули присутні, було обговорення проведення у травні
шкільних, районного етапів Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»), а також про участь
команди-переможця в обласному етапі гри.
Директор Будинку дитячої та юнацької творчості Валентина Сергієнкоь у своєму виступі директор зазначила, що
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військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») — не захід одного дня, а цілий комплекс роботи. Учасники до нього готуються
цілий рік. Школярі вивчають історію козацтва, займаються фізичною, медичною та
військовою підготовкою, волонтерством,
навичками орієнтування на місцевості,
удосконалюють свої таланти та здібності.
Усе це робиться для того, щоб у підсумку
успішно підготуватися до участі у грі «Сокіл» («Джура»). Хоча наші команди завжди
успішно виступають в області, та є вагома
причина, яка заважає на шляху до перемоги. Це — відсутність відповідної форми,
тобто, зовнішній вигляд учасників натягує
ледь на трієчку. Тому одне з питань, яке обговорювали присутні — це придбання кожному учаснику команди відповідної форми.
На жаль, це одне з найболючіших питань, з
яким зіштовхуються організатори.

04.05.2017

дроти,
відігнали
машину
на цвинтар, розібрали її та зникли. Усі речі сховали на території
кладовища.
щоб
зго№28 (670)Очевидно,
14 липня
2016
дом по них повернутися. На місці
схованки залишився працівник
поліції, який через деякий час
помітив незнайомий автомобіль,
що підозріло кружляв навколо
місця, де стояв викрадений ВАЗ2105. Запримітивши поліціянта,
підозріла автівка чкурнула у невідомому напрямку. Розповідає
інспектор дорожнього нагляду
Вадим Мазуркевич:
— Місцеві небайдужі мешканці повідомили, що автівка
зловмисників попрямувала у бік
села Молодіжне. Так як відстань
між поліцією та автомобілемутікачем виявилася значною,
то було прийняте рішення звернутися до активу району. Громадяни Молодіжного, виявивши
автомобіль ВАЗ-2107, на безпечній відстані «пасли» правопорушників так, що ті навіть не підозрювали, що за ними слідкують.
Далі вели нагляд уже інспектори
дорожнього нагляду. Зловмисники поїхали у бік Орлика Кобеляцького району. У співпраці
з працівниками Кобеляцького
ВП втікачів було затримано і доставлено до Царичанського ВП.
У салоні автомобіля було троє
чоловіків молодого віку, які проживають у Дніпрі. Один із молодиків чітко співпадав з прикметами підозрюваного у злочині.
Проводиться досудове розслідування. Затримані, як виявилося,
були раніше судимі за вчинення
аналогічного злочину.
Наш кор.

Інструктор з туристсько-краєзнавчої
роботи БДЮТу Надія Ніконюк повідомила, що гру планується провести 12 травня
на стадіоні «Діброва». Надія Анатоліївна
розповіла, що організатори щорічно намагаються удосконалити «Сокіл» («Джуру»). Але у гри масштаби широкі, тому
вони не відмовляються від будь-якої допомоги. Ніконюк підтримав начальник
відділу освіти Сергій Китайгора, який зауважив, що у районних змаганнях повинні
брати участь усі служби громади, для яких
повинні бути розписані доручення. Надія
Ніконюк також повідомила, що у кожній
потенційній команді має бути 8 чоловік і
2 представника від школи. Вік учасників
— 13-16 років. Кількість конкурсів — 10.
Наприкінці
засідання
ради
Олена Бакуліна висловила впевненість, що
військово-патріотична гра для дітей та молоді у Царичанці відбудеться 12 травня і
буде проведена цікаво й організовано.
Олена МАРЕНИЧ
www.exo.in.ua
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Новопідкрязький НВК стане яслами-садком «Казка»?
Минулої середи в Царичанській РДА
відбулася колегія. Були запрошені
начальники управлінь, директори
установ і організацій, селищний,
сільські голови. Учасники колегії
розглянули три питання.

Дохідну частину бюджету району виконано в сумі 62780,5 тисяч гривень,
у тому числі доходи загального фонду —
62566,6 тисяч гривень, спеціального фонду — 213,9 тисяч гривень.

Проект рішення про
перепрофілювання НВК на ясласадок винесуть на сесію

Результати та перспективи
на майбутнє
Про підсумки виконання Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку району за І квартал 2017 року доповідала завідувач сектора економічного
розвитку і торгівлі Олена Євтушенко.
Вона повідомила, що до 9 травня планується завершити ремонт меморіального
комплексу в центрі Могилева та пам’ятника
загиблим воїнам (колишня Зорянська
сільрада). За кошти обласного бюджету (5 мільйонів гривень) проводиться заміна каналізаційного колектора від КНС
№ 3 до очисних споруд за проектом «Реконструкція очисних споруд каналізації,
смт. Царичанка (ІІ черга)». На кінець квітня
проведено поточний ремонт доріг по вулицях Музейній та Миру Китайгородської
сільської ради (199,9 тисяч гривень); філією «Царичанський райавтодор» здійснено
аварійний ремонт шлаком та асфальтобетонним зрізом 1,078 тисяч квадратних
метрів загального користування на суму
240,955 тисяч гривень та ямковий ремонт
1,267 тисяч квадратних метрів загального
користування на загальну суму 500,946 тисяч гривень. Передбачено кошти з обласного бюджету на капітальний ремонт доріг
комунальної власності по вулицях Робоча,
Соборна в Царичанці, Українська у Бабайківці та Мечникова у Прядівці на загальну
суму 12,3 мільйона гривень. До 1 липня
цього року заплановано завершення реконструкції двоповерхової будівлі колишньої
аптеки у Царичанці під 10-тиквартирний
житловий будинок площею 615,7 квадратних метрів для учасників АТО та їхніх сімей,
які перебувають на квартирному обліку.
Заплановано введення в експлуатацію
дитячого дошкільного закладу на 75 місць
у Ляшківці. Завершується робота по створенню навчально-виховного комплексу
у Молодіжному. Проведено реконструкцію
Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, на черзі — реконструкція вентиляційної системи
їдальні цього закладу. На реалізацію проекту з обласного бюджету виділено 560 тисяч
гривень. Продовжується реалізація проекту
«Сучасна школа: енергозберігаючі заходи»
у Могилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У рамках проекту в 2016 році, для забезпечення
збереження основних конструкцій будівлі,
встановлювалися металеві конструкції каркасу покрівлі. До кінця 2017-го плануються
ремонтні роботи з облаштування шатрової
покрівлі, утеплення даху, облаштування вентиляції, на часткову реалізацію яких з місцевого бюджету Могилівської ОТГ передбачено 450 тисяч гривень. І лише після цього,
www.exo.in.ua

Сергій Китайгора: «Збережемо
хочаб частину робочих місць»
у 2018 році, буде можливість приступити
до заміни вікон, дверей на металопластикові та встановлення сонячних батарей.
У рамках міжнародно-технічної допомоги за інфраструктурною програмою для
України німецької федеральної компанії
«GIZ» вже придбано комплекти медичного
обладнання для Царичанського районного
центру первинної медико-санітарної допомоги, а у травні очікується відкриття Центру
надання адміністративних послуг (приміщення Ляшківської сільської ради).
Залученням додаткових ресурсів для
підтримки ініціатив громадськості може
стати обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, учасниками якого є Царичанська
селищна, Могилівська та Ляшківська
ОТГ. До липня поточного року всі експерти
американсько-польсько-української
5-річної програми «Децентралізація —
шлях до кращих результатів та ефективності» DOBRE підтримуватимуть Царичанську та Могилівську ОТГ у створенні
та фінансуванні проектів місцевого економічного розвитку в усіх сферах життєдіяльності. Царичанська ОТГ розглядає
можливість реалізації об’єктів для покращення та розвитку системи питного водопостачання у партнерстві з швейцарськоукраїнським
проектом
«Підтримка
децентралізації в Україні» DESPRO.
Місцеві громади очікують підтримки від
держави, так як на її рівні на усі регіональні
програми передбачено понад 9 мільярдів
гривень. Зокрема, з Державного фонду регіонального розвитку — 3,5 мільярдів гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих
територій — 4 мільярди гривень. Територіальні громади попередньо визначилися з переліком інвестиційних проектів, де фінансовим донором виступить державний бюджет.
Їх не конкретизують, очікуючи перерозподілу
державних коштів за кожним окремим інфраструктурним об’єктом зокрема.
Про підсумки виконання бюджету району за І квартал 2017 року доповіла начальник фінансового управління Ірина Смоляга.

Найбільш обговорюваним стало третє питання про ситуацію, яка склалася з місцевою
школою у Новопідкрязькій сільській раді.
З цього приводу виступив начальник
управління освіти Сергій Китайгора.Він повідомив, що станом на 1 вересеня 2016 року
у Новопідкрязькому НВК навчалося 35 учнів
1–11 класів та 25 вихованців ДНЗ. У школі
І-ІІІ ступенів повністю відсутні 7,8,11 класи,
а учні 9,10 класів знаходяться на індивідуальному навчанні. Учні вибувають протягом
навчального року та переходять у школу сусіднього Петриківського району. Повноцінно працюють лише 1 клас (5 учнів), 4 клас
(6 учнів) та 6 клас (5 учнів). Видатки на одного учня Новопідкрязького НВК на 2017 рік
складають понад 66 тисяч гривень, а на одного вихованця ДНЗ — 19 тисяч. Згідно з
перспективною мережею до школи прийдуть на 1 вересня 2017–2018 навчального
року 2 учні до 1 класу,5 учнів до 2 класу, по
3 учні — до 3 і 4 класу. З чотирьох початкових класів повноцінно функціонуватиме
лише другий клас, решта учнів перебуватимуть на індивідуальному навчанні. Сергій
Китайгора констатував, що якість навчання
учнів НВК значно знизилася. Навіть мова
не йде про участь учнів у навчальних олімпіадах та конкурсах. Цей процес відсутній.
Тому відділ освіти пропонує перепрофілювати школу на садок, щоб зберегти хоча б
частину робочих місць.
Голова районної ради Світлана Горбачова
зауважила, що керівництво району три рази
виїжджало на громадські сходки в селі. Але
позиція батьків незрозуміла: вони конкретного не можуть пояснити чи не хочуть, чому їх
діти не ходять до цієї школи.
— Школа є, дитсадок є, ремонт зроблений, а діти в школу не ходять, — каже Світлана Андріївна. — Ми запитуємо, що треба
зробити, щоб діти ходили до школи? Вам
потрібна школа? А у відповідь — нічого.
Давайте разом щось вирішувати, а у відповідь — байдужість.
До представників Новопідкряжа, які
були присутні того дня на засіданні, звернувся голова райдержадміністрації Сергій
Турський із запитанням, що вони думають
про цю критичну ситуацію, які пропозиції
мають, щоб діти ходили до своєї школи,
а не в сусідню. Чіткої відповіді ніхто не дав.
На колегії вирішили виходити на чергову сесію районної ради з пропозицією про
перепрофілювання Новопідкрязького НВК
на ясла-садок «Казка» Царичанської районної ради. Це дасть змогу зберегти мережу
хоча б у такому вигляді.
Олена МАРЕНИЧ
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«Письменники рідного краю дарують нам творів розмаї»
Тижневик
«ЕХО»
Під такою
назвою у районній бібліотеці відбулася
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презентація творчості місцевих письменниківаматорів Марії Макаренко та Алли Мальченко.
На захід були запрошені рідні письменників, друзі,
колеги, учасники ансамблю «Дівчата» клубу за інтересами «Надія».
На початку заходу ведучі-бібліотекарі розповіли
про життя і творчість наших земляків. Були теплі виступи гостей, демонструвалися світлини з особистого
архіву, звучали пісні у виконанні вокального ансамблю
«Дівчата». Цікавими були розповіді самих жінок про те,
як вони творчо розвивалися, що їх надихає у житті, які
у них творчі плани.
Аллу Андріївну Мальченко у районі знають як громадську активістку. Усе своє життя Мальченко присвятила медицині. Працювала санітарним лікарем у місцевій санстанції. Займалася громадською роботою: була
Учасники презентації.
депутатом Царичанської селищної ради кількох склиІменинниці — в центрі
кань, головою районного комітету профспілки медичних працівників району. Зараз — ветеран праці, нагороджена знаком «Відмінник охорони здоров’я», голова
країв, але вже 50 років проживає на Приоріллі. Народилася самотериторіальної організації ветеранів. Багато часу приділяє літера- бутня поетеса на Галичині. Шкільні роки і юність пройшли на Кіротурній діяльності. Член клубу за інтересами «Надія» при районному воградщині. Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний
Будинку культури.
інститут. Працювала інструктором-технологом, інженеромНародилася Алла Мальченко на Запоріжжі. Дитинство пройшло будівельником, бухгалтером. Ветеран праці. Зараз — на заслуу Львівській області, а згодом доля занесла жінку до Царичанки.
женому відпочинку. Має двох синів і прекрасних онуків. Писати
Алла Андріївна має двох доньок, внуків і правнуків. Алла Мальченко
почала ще в юнацькі роки, друкувалася в газетах «Приорільська
є автором п’яти збірок оповідань та нарисів про кращих людей се- правда», «Зоря», тижневику «ЕХО». Поетичні твори Марії Гнатівни
лища і району: «Срібні струни душі» (2008 рік), «За покликом серця»
пронизані духом патріотизму, любові до України, переживанням
(2010), «Не зрікайтеся минулого» (2013), «Цих днів не змовкне сла- за долю рідного краю. А Україна для неї — це і «блакитні стрічки
ва» (2013), «Щоб пам’ятали» (2016).
річок, а надто — Орелі», і «гора Калитва — символ, твій оберіг», і
Світ поезії поповнився п’ятьма поетичними збірками нашої земсини — гордість і надія Марії Гнатівни, і її земляки, сусіди. У житті
лячки Марії Макаренко: «Ми діти твої, Україно» (2009), «Лети, моя
Марії Макаренко, за її словами, ще багато творчих планів та ідей.
думо» (2011), «Світанкова веселка» (2013), «Сивочола пам’ять віОлена МАРЕНИЧ
йни» (2015), «Люди не ангели» (2016). Їх авторка родом не з наших

У районі залишились 31 ветеран війни
СПІЛЬНІ ТУРБОТИ
На засіданні громадської ради, яка
відбулася 26 квітня, говорили про
ветеранів і учасників бойових дій,
влаштування дітей-сиріт, розвиток
освіти в районі та багато іншого.
На засідання були запрошені керівництво
райдержадміністрації, районної ради, члени
громадської ради, відповідальні працівники
районних структур, представники духовенства та громадських організацій, ЗМІ.
Наближається велике свято Перемоги
та День примирення. У районі понад тисячу
осіб, які підпадають під категорію дітей війни, учасників війни та інших. З них 31 чоловік, які безпосередньо брали участь у бойових діях на фронтах Другої світової війни.
8 і 9 травня у районі відбудуться мітинги,
концерти, вечори-зустрічі, виставкові експозиції, спортивні заходи тощо. Ветеранам
вручать подарунки.
Зростає кількості дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
на обліку в службі у справах дітей. У цьо-
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му році вже чотирьом дітям надано статус
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Одну дитину влаштовано під опіку громадян, двох повернуто
на виховання у сім’ю батька, одну направлено у Верхньодніпровський навчальнореабілітаційний центр. Про це присутніх
поінформувала головний спеціаліст служби
у справах дітей Анастасія Бєлова.
— Станом на 26 квітня у службі у справах дітей на первинному обліку знаходиться
71 дитина. Це сироти та позбавлена батьківського піклування. Із них 51 дитина перебуває
під опікою громадян, четверо — у прийомних
сім’ях, 11 — у дитячих будинках сімейного
типу, 1 — у технікумі на повному державному
забезпеченні. 4 дитини знаходяться у дитячих державних закладах на повному державному забезпеченні. Ці діти мають затримку
психічного розвитку, тому бажаючих взяти їх
у сім’ю не знайшлося.
За 2016–2017 роки у мережі освіти
відбулися зміни. З дев’ятирічки у початкову ланку переведена Залеліївська

ЗОШ і об’єднана із Залеліївським ДНЗ
в навчально-виховний комплекс «школадитячий садок». Там на сьогодні навчається 20 учнів. Юр’ївська і Михайлівська
школи переведені з ЗОШ ІІ і ІІІ ступенів
у початкові школи. Навчається у Юр’ївці
21 дитина, у Михайлівці — 13. Усіх звільненх педагогів працевлаштували. Однією з перших в області створилася Царичанська опорна школа з двома філіями.
На сьогодні у загальноосвітніх навчальних закладах навчається 2301 дитина,
у ДНЗ — 680 дітей. Діє 30 груп.
У ході засідання громадської ради присутні слухали районного військового комісара Олександра Світенка, директора
районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Світлану Шиндель,
начальника управління соцзахисту населення Анну Омелян, керівника громадської організації воїнів АТО Тетяну Дрешпак та інших. Підвела підсумки зустрічі
керівник апарату райдержадміністрації
Олена Бакуліна.
Олена МАРЕНИЧ
www.exo.in.ua

купон дійсний

до 04.06.2017

Увага!
Телефон
З правилами подачі оголошень ознайомлений і згоден.
Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства

Підпис:

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

Правила подачі оголошень

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

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

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

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

Календар свят і подій
4 травня
Схід: 10:58
Схід: 04:15
Захід: 01:06
Захід: 19:02
Місяць
у Діві
Тривалість дня: 14:47
День Місяця: 8/9
Друга чверть
5 травня
Схід: 04:14
Захід: 19:04
Тривалість дня: 14:50
Друга чверть

Схід: 12:07
Захід: 01:41
Місяць у Діві
День Місяця: 9

6 травня
Схід: 13:15
Схід: 04:12
Захід: 02:11
Захід: 19:05
Місяць у Діві
Тривалість дня: 14:53
День Місяця: 10
Друга чверть
7 травня
Схід: 14:21
Схід: 04:11
Захід: 02:38
Захід: 19:07
Місяць у Терезах
Тривалість дня: 14:56
День Місяця: 11
Друга чверть
8 травня
Схід: 15:26
Схід: 04:09
Захід: 03:03
Захід: 19:08
Місяць
у Терезах
Тривалість дня: 14:59
День Місяця: 12
Друга чверть
9 травня
Схід: 16:30
Схід: 04:07
Захід: 03:27
Захід: 19:10
Місяць у Скорпіоні
Тривалість дня: 15:03
День Місяця: 13
Друга чверть
10 травня
Схід: 17:33
Схід: 04:06
Захід: 03:51
Захід: 19:11
Місяць у Скорпіоні
Тривалість дня: 15:05
День Місяця: 14
Друга чверть
11 травня
Схід: 18:35
Схід: 04:04
Захід: 04:17
Захід: 19:13
Місяць у Скорпіоні
Тривалість дня: 15:09
День Місяця: 15
Третя чверть

5 травня, п’ятниця
— Всесвітній день акушерки
— Міжнародний день боротьби
за права інвалідів
6 травня, субота
— Міжнародний день астрономії
— День міста Львів
7 травня, неділя
— День міста Івано‑Франківськ
— День радіо
8 травня, понеділок
— День пам’яті та примирення
в Україні
— Дні пам’яті та примирення,
присвячені пам’яті жертв Другої
світової війни
— Міжнародний день Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця
9 травня, вівторок
— День Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні
12 травня, п’ятниця
— Всесвітній день медичних
сестер
— Україна стала членом
ЮНЕСКО

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

Телефони відповідальних за зв’язки з громадськістю
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А ви вже знаєте, що...
Тижневик «ЕХО»

сторінка головних українських новин

В Україні збільшився
прожитковий мінімум
Прожитковий мінімум для працез‑
датних осіб збільшився на 84 гривні
до 1 684.
Зокрема,
прожитковий
мінімум
на одну особу в розрахунку на мі‑
сяць із 1 травня встановлено у розмірі
1 624 гривні (збільшений на 80 гривень),
дітей у віці до 6 років — 1 426 (збільше‑
ний на 71), для дітей у віці від 6 до 18 ро‑
ків — 1 777 (збільшений на 88).
Рівень прожиткового мінімуму для
працездатних осіб становить 1 684 грив‑
ні (збільшений на 84 гривні) і для осіб,
що втратили працездатність, — 1 312
(збільшений на 65).
У зв’язку зі зміною прожиткового мі‑
німуму для осіб, які втратили працездат‑
ність, із травня зроблено перерахунок
пенсій для 8,2 мільйона осіб.
Мінімальний розмір пенсійної ви‑
плати інвалідам війни 1‑ї групи із трав‑
ня становить 3 739,2 гривні (збільшена
на 185,25 гривні), 2‑ї групи — 3 345,6
(збільшений на 165,75), 3‑ї групи — 2 952
(збільшена на 146,25), учасникам бойо‑
вих дій — 2 164,8 (збільшена на 107,25).
Мінімальна пенсійна виплата інвалі‑
дам Чорнобильської АЕС 1‑ї групи те‑
пер становить 3 739,2 гривні (збільшена
на 185,25 гривні), 2‑ї групи — 3 345,6
(збільшена на 165,75), 3‑ї групи — 2 952
(збільшена на 146,25).
Також мінімальний розмір пенсії шах‑
тарів із травня становить 3 936 гривень
(збільшений на 195 гривень).
Крім того, на 12,51 гривні збільше‑
на доплата за наднормативний стаж,
що тепер становить 251,51 гривні, і
на 130 гривень збільшений мінімальний
розмір пенсії з втрати годувальника се‑
ред військовослужбовців, що тепер ста‑
новить 2 624.
Із травня також підвищені доплати
до пенсії у зв’язку із втратою годуваль‑
ника: на 1 непрацездатного — 1 312 гри‑
вень (збільшена на 65 гривень), на 2 не‑
працездатних — 1 574,40 (збільшена
на 78) і на 3 непрацездатних — 1 968 гри‑
вень (збільшена на 97,5).

Мінекономіки пропонує
підвищити ціни на алкоголь

Міністерство економічного розвитку
і торгівлі пропонує підвищити мінімальні
ціни на алкоголь.
28 квітня було оприлюднено проект по‑
станови Кабінету міністрів, яка встановлює
нові мінімальні оптово‑відпускні та роз‑
дрібні ціни на деякі з алкогольних напоїв.
Як наголошується, розмір мінімаль‑
них цін на алкоголь, який діє сьогодні,
запроваджено у листопаді 2016 року.
Водночас, у 2017‑му зросли ставки ак‑
цизного податку на переважну більшість
алкогольних напоїв (горілку, лікеро‑
горілчані вироби, коньяк, вина).
З метою захисту споживачів від
контрафактної та сурогатної продукції
та зменшення частки тіньової економіки
Мінекономіки пропонує підвищити міні‑
мальні ціни на алкоголь.
Зокрема, роздрібні ціни на горіл‑
ку та лікеро‑горілчані вироби збіль‑
шити на 7,64–11,3%; віскі, ром та
джин — на 3,5–4,6%; коньяк (бренді) —
на 3,4–6,1%; вина з додаванням спирту,
ігристе та вермути — на 1,7–1,8%.
Асоціація «Укргорілка» підтримує на‑
міри Кабміну переглянути мінімальні роз‑
дрібні ціни на алкоголь у бік їх збільшення.
«Ставки акцизного податку на го‑
рілку і лікеро‑горілчані вироби з 1 бе‑
резня збільшені на 20% (з 105,8 гривні
за 1 л 100% спирту до 126,96). Вартість
спирту зросла в середньому на 20%
(з 1.01.2017 перший етап і повторно з
1.03.2017 другий етап). Таким чином,
мінімальні роздрібні ціни теж повинні ви‑
рости до 79,9 гривні за пляшку 0,5 л», —
зазначили в асоціації «Укргорілка».

Половина дорослих палять
40 % всіх чоловіків у світі регулярно курять цигарки. Про це свідчать дані Всесвітньої
організації охорони здоров’я. Для порівняння, це практикують лише 9% жінок.
Згідно доповіді ВООЗ, серед країн, що мають найбільший відсоток дорослих чо‑
ловіків, які палять, — Індонезія (76%), Йорданія (70%), Росія (59%), Україна (49,4%)
та Китай (47%).
Найменше чоловіків палять у Ефіопії (8,9%), Канаді (17,7%), Бразилії (19,3%), США
(19,5%), Великій Британії (19,9%), Індії та Норвегії (по 20,4%), Омані (21%), Італії (28,3%)
тощо. Щороку від куріння тютюну помирають 600 тисяч осіб у світі.
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Визначені перші
госпітальні округи
Міністерство
здоров’я
від‑
№28 охорони
(670)
14
липня 2016
дало на погодження проекти перших
госпітальних округів, до складу яких
повинно входити не менше однієї ба‑
гатопрофільної лікарні інтенсивного
лікування І‑го або ІІ‑го рівня та інші за‑
клади охорони здоров’я. Межі та склад
осередків визначаються так, щоб
їхні жителі мали доступ до вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги
у межах свого госпітального округу.
Перелік та кількість госпітальних окру‑
гів, поданих на погодження в центральні
органи виконавчої влади виглядає так:
Київ — 1 округ; Київська область — 4;
Кіровоградська — 4; Миколаївська — 4;
Полтавська — 4; Вінницька — 3.
Попередньо визначилися з госпі‑
тальними осередками Дніпропетров‑
ська область — 5 округів; Житомир‑
ська — 4; Запорізька — 5; Одеська — 5;
Рівненська — 3; Хмельницька — 3; Чер‑
каська — 4.
Заступник
міністра
охорони
здоров’я Павло Ковтонюк нагадав, що
чутки про закриття лікарень у зв’язку
з організацією госпітальних округів
не відповідають дійсності, адже зако‑
нодавством це заборонено:
— До міністерства та Кабміну почали
надходити листи, у яких депутати різних
рівнів скаржаться на «поганий» розподіл
територій в рамках госпітальних окру‑
гів. МОЗ наголошує: господарювання
та ухвалення рішень зараз належить
до компетенції громад. Місцева влада
повинна брати на себе відповідальність
за комфорт життя своєї громади.
Крім того, існують нормативи кількос‑
ті обслуговування пацієнтів в округах.
Багатопрофільна лікарня інтенсив‑
ного лікування І‑го рівня має обслуго‑
вувати не менше 120 тисяч осіб, ІІ‑го —
не менше 200 тисяч.
Адмінцентром госпітального окру‑
гу визначається населений пункт, як
правило, місто з населенням понад
40 тисяч осіб, у якому розміщена ба‑
гатопрофільна лікарня інтенсивного
лікування ІІ‑го рівня.
Зона обслуговування госпітально‑
го округу визначається своєчасністю
доїзду до багатопрофільних лікарень
інтенсивного лікування: не повинна
перевищувати 60 хвилин та бути екві‑
валентна радіусу зони обслуговування
60 кілометрів.
Упорядкування мережі медичних за‑
кладів відбувається за двома принци‑
пами: доступність громадянина до ме‑
дичної допомоги
та належне на‑
вантаження
на заклади, аби
підтримувати на‑
лежну
кваліфі‑
кацію медичних
фахівців.
www.exo.in.ua
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АСТРОЛОГIЧНИЙ ПРОГНОЗ
на 8 - 14 травня
ОВЕН (21.03–20.04) У понедiлок слiд займатися тiльки тими справами, якi вже давно початi i вимагають продовження. У вiвторок бiльше уваги придiлiть своїй сiм’ї i старшим родичам. У середу небажана
пасивнiсть, але в той же час необхiдно дотримуватися обережностi i не йти напролом. П’ятниця — вдалий
день для всiх видiв iнтелектуальної дiяльностi. Усе почате в суботу пройде вельми вдало.
ТЕЛЕЦЬ (21.04–21.05) Ви багато працювали i заслужили повноцiнний вiдпочинок. Понедiлок i середа можуть виявитися повними суєти. Рiзноманiтнi подiї, що постiйно змiнюють одна одну, вимагатимуть
вашої уваги та участi, а також рiшучостi i швидкої реакцiї. Намагайтесь не шукати негайних змiн, прислухайтесь до голосу своєї iнтуїцiї. Перш нiж що-небудь сказати, спочатку гарненько подумайте. Начальство
пiдтримає вашi новi iдеї, якщо, звичайно, цього тижня ви знайдете спосiб їх детально викласти.
БЛИЗНЮКИ (22.05–21.06) Не приймайте близько до серця звiстки про прийдешнi змiни, чутки виявляться помилковими. Вам стануть в нагодi розсудливiсть i витримка. У понедiлок може надійти важлива iнформацiя, яку буде необхiдно перевiрити ще раз. У вiвторок можна планувати найближче майбутнє
у веселкових тонах. I все це збудеться. Вашi пропозицiї будуть оцiненi начальством достойно. У вихiднi
спiлкуйтеся з друзями. Ви вiдмiнно проведете час.
РАК (22.06–23.07) Наступний тиждень вимагатиме зосередженості й працьовитості, за допомогою
яких ви можете перейти на новий рiвень розвитку. У понедiлок не сидiть на мiсцi, бiльше рухайтеся i
спiлкуйтеся, вам буде вкрай важливо опинитися в потрiбний час в потрiбному мiсцi. У п’ятницю уникайте
сварок i роздратування. У суботу не вимагайте багато вiд близьких людей, все одно вони зроблять все
по-своєму. Недiля порадує хорошими новинами.
ЛЕВ (24.07–23.08) Головне — бути активним i послiдовними протягом усього тижня. Небажано
легковажно роздавати обiцянки, оскiльки виконати їх буде досить проблематично. Налагоджуйте новi
робочi зв’язки i контакти. У четвер бажано не потрапляти на очi начальству, у п’ятницю ви можете смiливо
висувати конструктивнi пропозицiї. Цього ж дня може прийти цiкава iнформацiя, вiзьмiть її до уваги. Вашi
реальнi можливостi можуть прояснитися тiльки до кiнця тижня.
ДIВА (24.08–23.09) Втома, що накопичилася, може почати позначатися на вашому сприйняттi навколишнього свiту. Потерпiть трохи, вам вдасться добре вiдпочити у вихiднi. Зараз бажана iндивiдуальна
творча робота за вiльним графiком. У спокiйнiй обстановцi можна буде вирiшити багато проблем, якi накопичилися за довгий час. У п’ятницю зберiгайте душевну рiвновагу. Прислухайтесь до голосу iнтуїцiї, це
дозволить вам знайти найкраще рiшення. Подумайте, як облаштувати i змiнити ваше життя.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10) Ви можете стати генератором нових iдей, але не варто хвалитися своїми успiхами,
цим ви можете викликати заздрiсть i нерозуміння оточуючих. Намагайтеся створити для себе оптимально зручний режим роботи, що дозволить економно використовувати вашi сили i таланти. Зараз не найкращий час для
розбазарювання енергiї. У понедiлок краще не починати нових справ, а четвер — сприятливий день для планування на найближче майбутнє. Намагайтесь тримати свої емоцiї пiд контролем.
СКОРПIОН (24.10–22.11) Цього тижня можна впевнено приступати до виконання нового особливо
важливого завдання. Навiть i не сумнiвайтеся в повному успiху. Роботи у вас буде багато, але вона принесе прибуток, причому дуже швидко. Вам можуть доручити новий цiкавий проект: колишнi роботодавцi
згадають про вас. Саме час оголосити про свої достоїнства i заслуги. При цьому важливо самому себе
оцiнювати високо, але адекватно. Не забувайте на цьому тижнi про близьких людей.
СТРIЛЕЦЬ (23.11–21.12) На початку тижня при необхiдностi ви смiливо можете розраховувати
на допомогу друзiв. У вiвторок влаштуйте сiмейну вечерю, разом з близькими вiдзначте свято. У четвер
у вас можуть виникнути новi творчi iдеї, проте зiрки попереджають, що не варто мiняти роботу. Вiдносини
з колегами налагодилися, це створює позитивну атмосферу. Проте у п’ятницю краще понизити об’єм роботи i не планувати нiчого серйозного. Субота може принести цiкавi пропозицiї.
КОЗЕРIГ (22.12–20.01) Понедiлок обiцяє стати днем несподiваних i багатообiцяючих вiдкриттiв,
причому як у професiйному, так i в особистому життi. Якщо ви у вiдпустцi — насолоджуйтеся життєвими
радощами за повною програмою. Тиждень для вiдпочинку обiцяє бути просто iдеальним. До вас фортуна
нинi буде вельми прихильна. Вiрогiдний абсолютно несподiваний успiх на службi, нова посада, цiкавi
дiловi контакти. У п’ятницю i суботу заплануйте спiлкування з коханою людиною.
ВОДОЛIЙ (21.01–19.02) Починаючи з понедiлка, настройтесь на дiї, направленi на змiну свого
життя. Починайте поступово вчитися тому, чого вам не вистачає. Вiвторок принесе спокiй i внутрiшню
утихомиренiсть. У четвер варто пiдготувати себе до сюрпризiв, Фортуна може звернути на вас увагу.
Не пiддавайтеся сумним думкам, женiть геть вiд себе тугу, кисла фiзiономiя — це останнє, що вам зараз
потрiбне. У кiнцi тижня давнi мрiї нарештi почнуть здiйснюватися завдяки вашому терпiнню.
РИБИ (20.02–20.03) Цього тижня ви методично i впевнено рухатиметесь уперед, оскiльки виникнуть
перспективи для здiйснення давно задуманого. У вирiшеннi важливих питань намагайтесь іти в обхiд,
дiйте обережно, не кидайтеся в крайнощi, iнакше практично всi результати будуть зведенi нанiвець.
На середу не варто планувати нiчого серйозного. В недiлю бажано намiтити яку-небудь культурну програму i почати її здiйснювати з самого ранку.

4 травня — Сщмч. Іаннуарія єп. і з ним мчч. Прокула, Сосса і Фавста дияконів, Дісідерія читця, Євтихія
і Акутіона мирян. Сщмч. Феодора, іже в Пергії,
матері його Філіпи, Діоскора жерця.
5 травня — Прп. Феодора Сікеота, єп. Анастасіопольского.
Апп. Нафанаїла, Луки та Климента. Перенесення мощей блгв. кн. Всеволода-Гавриїла, Прп.
Віталія ченця. Мч. Леоніда Олександрійського.
6 травня — Вмч. Георгія Побідоносця. Мц. цариці Олександри. Мчч. Анатолія і Протолеона. Мчч. Гликерия хлібороба, Афанасія волхва, Валерія, Доната і Фериньо. Новомч. Лазаря болгарського.
7 травня — Перенесення мощей прп. Авраамия Болгарського. Прав. Тавіфи. Мч. Сави Стратилата (воєводи) і з ним 70-ти воїнів. Прп. Сави Печерського. Прп. Алексія, затворника Печерського.
8 травня — Апостола і євангеліста Марка. Свт. Македонія,
патр. Константинопольського. Прп. Сильвестра
Обнорского. Свт. Анінана, єп. Олександрійського.
9 травня — Сщмч. Василія, єп. Амасійського, Свт. Стефана,
єп. Великопермського. Прав. Глафіри діви.
10 травня — Ап. і сщмч. Симеона, єп. Єрусалимського,
небожа Господнього. Прп. Стефана, ігумена Печерського, єп. Влад

ФОТОМИТЬ

Ось як потрібно «перерізати стрічку»

Прогноз погоди на 5 - 11 травня
П’ятниця, 5
+9...+10 +16...+17

4-6 м/с

Без опадів

Субота, 6
+7...+8

+17...+18

2-4 м/с

Без опадів

Неділя, 7

Понеділок, 8

Вівторок, 9

+10...+11 +21...+22

+11...+12 +19...+20

+4...+5 +13...+14

3-4 м/с

Без опадів

3-4 м/с

Можливий дощ

5-6 м/с

Можливий дощ

Середа, 10
+5...+6

+10...+11

3-4 м/с

Можливий дощ

Четвер, 11
+5...+6

+13...+14

2-3 м/с

Можливий дощ
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№18 (713)

Тижневик «ЕХО»


Тижневик «ЕХО»
В в а ж а т и недійсною довідку вза‑
мін військового квитка ДО № 1235 від
09.03.2004 р., видану Новосанжарським
РВК на ім’я Романенка Романа Сергійовича,
26.10.1980 р. н. мешканця Нових Санжар
Знай дено парасольку (зонтик).
Тел. (095)492‑22‑35, 3–28–61
У районі РЦКД у Кобеляках був загу‑
блений гаманець з грошима та візитка‑
ми. Прохання повернути за винагороду.
Тел. (097)287‑98‑50


Продам торгову точку в Ко‑
беляках біля магазину Мар‑
кетопт. Тел. (066)788‑45‑37
Здам в оренду підвальні приміщення
у Кобеляках, у центрі міста, по вул.
Шевченка, 24: без ремонту 100 кв. м.
по ціні 30 грн. кв./м.; з ремонтом — 9,
14 та 30 кв. м. по ціні 50 грн./м. кв.
Тел. (050)708‑45‑07
Продам у Біликах автомий‑
ку з приватизованою земельною
ділянкою 14 сотих. Ціна при огляді.
Тел. (066)361‑93‑38, смт. Білики
Здам у оренду приміщення площею
24 кв. м. на заправці «ВОГ» у Кобеляках.
Тел. (050)566‑21‑84
Продам діючий магазин з торговель‑
ним обладнанням, в селі Марківка,
загальна площа 100 кв. м., торговель‑
ного залу — 60 кв. м. Ціна договірна.
Тел. (095)931‑40‑61
Продам приміщення під магазин
в центрі села Бутенки, загальною пло‑
щею 48 кв. м., є водопровід. Перспекти‑
ва кафе, бару. Хороше прохідне місце.
Терміново. Торг. Тел. (066)121‑15‑73


Продам будинок у центрі Ко‑
беляк, по провул. Жовтнево‑
му, всі зручності, 380000 грн.
Тел. (050)404‑54‑67
Візьму земельну ділянку в оренду
на довгий час. Тел. (066)720-29-17

Здам або продам магазин 40 кв. м. з усім
обладнанням: кондиціонер, погріб у Нових
Санжарах, біля лікарні. Тел. (050)531‑24‑68
Здам півбудинку під житло в Нових Сан‑
жарах. Тел. (095)548‑10‑16
Безкоштовно порядній сім’ї здам в
оренду будинок у селі на довгий термін. Тел.
(066)720-29-17
Куплю земельну ділянку під забудову,
бажано у районі першої школи у Кобеляках.
Тел. (066)814‑88‑48, (095)765‑35‑45
Продається будинок у селі Могилів
Царичанського району Дніпропетровської
області (вулиця Центральна). Будинок
газифікований. Земельна ділянка — 0,8 га.
У дворі є гараж, погріб, господарчі будівлі,
літня кухня. Поруч дитячий садок, школа,
магазина, річка, ліс. Тел. (063)569–45–22,
(096)800–55–31, Дмитро
Продам 3‑кімнатну квартиру, другий
поверх 5‑поверхового будинку, у смт.
Білики (центр), 60 кв. м., кімнати окремі.
Розгляну всі пропозиції. Ціна договірна.
Тел. (095)031‑60‑56, Білики
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За квітень житлові субсидії
будуть перераховані з урахуванням кількості днів
опалювального сезону
Відповідно до Положення про порядок призначення та на‑
дання населенню субсидій для відшкодування витрат на опла‑
ту житлово‑комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі
змінами), розміри субсидій перераховуються з урахуванням дати
початку та закінчення опалювального сезону. Рішення про завер‑
шення опалювального сезону приймається місцевими держав‑
ними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.У
зв’язку з потеплінням, в області було завершено опалювальний
сезон на початку місяця (середня дата завершення опалюваль‑
ного сезону — 4–10 квітня). Однак, враховуючи значне зниження
температури повітря в окремих районах та містах області, прийня‑
то рішення про відновлення опалювального сезону.
Таким чином, розмір призначеної субсидії за квітень пере‑
раховано з урахуванням кількості днів опалювального сезону
у місяці. Наприклад, в Полтаві опалювальний сезон завершено
з 5 квітня, але, враховуючи зниження температури, поновлено з
19 по 25 квітня, — розмір субсидії буде розраховано з розрахун‑
ку 11 днів опалювального періоду.
Повідомлення про розмір перерахованої субсидії за квітень
2017 року одержувачі субсидії отримають до 15 травня 2017 року.
Продам добротний будинок з госпобу‑
дівлями, 25 сотих землі, в с. Підгора або
обміняю на житло у Кобеляках. Розгляну всі
варіанти. Тел. (099)909‑80‑16
Продам будинок у Кобеляках, на ділянці
два будинки, госпбудівлі, газ, гараж, вода,
телефон, 60 сотих землі. Тел. (050)531-0698, (097)563-71-37
Продам неприватизовану земельну
ділянку у смт. Царичанка, вул. Берегова,
5. 15 сотих землі, є новий цегляний са‑
рай, залитий фундамент 10 х12 м., баня
зимова і літня, туалет, молодий садок,
телефон, газ, свердловина. Ціна договірна.
Тел. (099)400‑10‑96
Продам 1‑кімнатну квартиру (30 кв. м.),
всі зручності, стан добрий, вул. Шевченка,
56, 4 поверх 5‑поверхового будинку, част‑
ковий ремонт. Тел. (068)641‑00‑24
Продам 1‑кімнатну квартиру на другому
поверсі, у Кобеляках. Тел. (066)754‑50‑94
Продам 1‑кімнатну квартиру у м. Кобеля‑
ки, вул. Покрівська, 3 (Червоноармійська).
З усіма зручностями. Тел. (068)558‑78‑88,
(050)553‑77‑82
Продам 1/4 будинку площа 48 кв. м.,
погріб, літня кухня, сарайчик. Кобеляки,
тупік Радіщева, 5 кв. 2. Тел. (095)355‑28‑75
Продам 2‑кімнатну квартиру 60 кв. м.
на першому поверсі, в центрі міста Кобеля‑
ки (р-н Вічного вогню). Тел. (050)983‑45‑33,
(067)577‑57‑36
Продам 3‑кімнатну квартиру в центрі
міста Кобеляки (район Вічного вогню). Ціна
договірна. Тел. (066)420‑01‑70, 3–46–91
Продам 3‑кімнатну квартиру у районі
опту «Два куми» у Кобеляках, є гараж, нове
опалення. Тел. (097)167‑25‑30
Продам 3‑кімнатну квартиру, загальна
площа 64 кв. м., житлова — 45 кв.м, 1 по‑
верх, телефон, інтернет, біля опту «Два
кума», є підвальне приміщення, місце під
гараж. Кобеляки, вул. Полтавська, 28/2, кв.
8. Тел. (099)929‑26‑30
Продам будинок у селі Бережнівка.
Тел. (095)123‑20‑33
Продам 30 сотих землі в селі Ганжівка
Кобеляцького району, приватизована. Ціна
договірна. Можлива оплата частинами.
Тел. (099)026‑24‑76
Продам або обміняю будинок у Кобе‑
ляках, з усіма зручностями на 2‑кімнатну
квартиру. Тел. (066)183‑54‑77
Продам або обміняю на 2–3‑кімнатну
квартиру будинок в смт. Білики по вул.
Кобеляцька, 15. Є гараж, літня кухня, госп‑
будівлі, 7 сотих землі, в центрі селища.
Тел. (066)437‑22‑89

Продам або обміняю на авто земельну ді‑
лянку площею 10 сотих. Тел. (066)003‑59‑07
Продам або обміняю половину но‑
вого будинку на 2‑кімнатну квартиру.
Тел. (066)754‑50‑94
Продам будинок 100,7 кв. м. у селі
Світлогірське, всі зручності, споруди (кла‑
дові, вхідний погріб, 2 гаражі, у одному
із них є яма, госпбудівлі), 16 сотих землі.
Тел. (097)035‑99‑85, (095)528‑64‑68,
Світлогірське
Продам будинок 95 р. з., у смт. Білики,
100 кв. м., всі зручності, інтернет, супутни‑
кове ТВ, є гараж, вхідний погріб, літня кухня,
сараї, 3‑фазний лічильник, 13 сотих землі.
Ціна договірна. Тел. (066)553‑30‑58
Продам будинок в Кобеляках по пров.
Спортивному, 14, (центр). 59,6 м. кв.,
літня кухня, сарай, погріб, землі 5,6 соток.
Тел. (095)249‑67‑48
Продам будинок в с. Бродщина, є госпбу‑
дівлі, гараж, літня кухня, земельна ділянка.
Можна під дачу. Тел. (066)816‑74‑03
Продам будинок в с. Бутенки: газ,
70 кв. м., госпбудівлі, 15 сотих землі, пічне
опалення. Поряд залізничний вокзал, авто‑
станція. Недорого. Тел. (095)780‑62‑52
Продам будинок в селі Коваленківка,
недорого. Тел. (068)340‑71‑21
Продам будинок в селі Сухинівка, є газ,
госпбудівлі, гараж, погріб, город, все при‑
ватизоване. Тел. (066)323‑29‑22
Продам будинок в смт. Білики по вул.
Петренка, 17 (район Молодіжний), 90 кв. м.,
0,15 га землі, всі зручності, літня кухня,
гараж, вхідний погріб, руська баня, садок.
Тел. (066)919‑81‑98
Продам будинок у Кобеляках, по вул.
Кіріченко, 60 кв.м., сарай, гараж, колодязь,
6 сотих землі. Торг реальному покупцеві.
Тел. (066)656-30-29
Продам будинок в смт. Білики, добро‑
тний, 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 з усіма зручностями, є
сараї, гараж. Тел. (099)321‑98‑04
Продам будинок під розбір.
Тел. (096)455‑49‑70
Продам будинок у Біликах (Поділ),
66 кв. м., газ, вода у дворі, 66,3 сотих при‑
ватизованої землі, сарай, гараж, свердло‑
вина. Тел. (066)029‑85‑82
Продам будинок у Біликах, 44,5 кв. м.,
з усіма зручностями, 16 сотих землі, є са‑
рай, гараж, вхідний погріб. Ціна 55000 грн.
Тел. (066)842‑59‑87
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Продам будинок у Біликах по вул. 2-й
Набережній, 2. Поділ, тихе спокійне місце,
поруч річка. Дім новий, добудована кухня.
Є вхідний погріб, 96 соток приватизованої
землі.
Тел.(670)
(066)938-08-97,
(066)938-08-96
№28
14 липня
2016
Продам будинок у Біликах, по вул. Пол‑
тавській. Газ, вода у дворі. Землі 14 сотих. Є
гараж, 2 сараї. Тел. (095)644‑39‑91
Продам будинок у Біликах, 63 кв. м.,
всі зручності, 15 сотих приватизо‑
ваної землі, сарай, літня кухня, гараж.
Тел. (050)958‑13‑04
Продам будинок у Клюсівці, є газове
опалення, централізоване водопостачання,
поруч автобусна зупинка. Ціна договірна.
Тел. (050)221‑61‑92
Продам будинок у Кобеляках (туп.
Лєрмонтова, 10, район першої школи),
гараж, літня кухня, сарай, погріб; швейну
машинку; циркулярку; вулики; сейф для
зброї. Тел. (097)087‑26‑26, (063)762‑09‑31
Продам будинок у Кобеляках, біля річки,
215 кв. м., 2 гаражі, землі 15 сотих, вкладень
не потребує. Тел. (067)499‑72‑43
Продам будинок у Кобеляках, 55 кв. м.,
газове і пічне опалення, вода надворі і у бу‑
динку, літня кухня, госпбудівлі, 8 сотих землі,
тихе і зручне місце. Дешево. Терміново.
Тел. (097)443‑93‑64, (097)264‑31‑20
Продам будинок у Кобеляках, 70 кв. м.,
4 кімнати, 25 сотих землі, садок. Мож‑
ливий обмін на квартиру у Кобеляках.
Тел. (066)641‑74‑75
Продам будинок у Кобеляках, всі зруч‑
ності, є літня кухня, гараж, погріб, колодязь,
госпбудівлі, 6 сотих приватизованої землі.
Тел. (066)112‑05‑26, (098)391‑60‑49
Продам будинок у Кобеляках, район Ков‑
жежі. Тел. (099)921‑17‑88, (097)061‑55‑16
Прод ам будинок у Кобеляках, ра‑
йон лікарні, 40 кв. м., госпбудівлі, зруч‑
ності, 20 сотих приватизованої землі.
Тел. (066)832‑92‑71
Продам будинок у місті Кобеляки, вул.
Касьяна, 69/2. Тел. (099)937‑72‑62
Продам будинок у Нових Санжарах,
район поліклініки — з усіма зручностями,
літня кухня 6 х12, терміново. Ціна договірна.
Тел. (095)541‑57‑37
Продам будинок у селі Бродщина, 15 со‑
тих землі, госпбудівлі, літня кухня, газ, вода
надворі і у будинку. Тел. (050)032‑61‑25
Продам будинок у селі Бутенки, є газ,
вода, пічне опалення, госпбудівлі. Ціна до‑
говірна. Тел. (099)445‑68‑26
Продам будинок у селі Дашківка, є газ,
вода, госпбудівлі. Тел. (096)455‑49‑70
Продам будинок у селі Китайгород
Царичанського району, є газ, світло, вода,
поряд ліс, центр, річка. Ціна договірна.
Тел. (095)938‑23‑63
Продам будинок у селі Красне Кобе‑
ляцького району. Тел. (050)613‑18‑72,
(098)278‑18‑72
Продам будинок у селі Просяниківка,
городу 50 сотих, колодязь, опалення газове.
Тел. (068)164‑88‑80
Продам будинок у смт. Білики (Гора),
74 кв. м., 4 кімнати, прибудова з побутовим
приміщенням і кухнею, є вода, газ, кана‑
лізація, 15,5 сотих землі приватизовано,
5–7 хв. ходьби до річки Ворскла, 150000 грн.
Тел. (099)982‑96‑01
Продам будинок у Царичанці, є всі
зручності, терміново. Тел. (050)251‑87‑26

Продам новий будинок у Кобе‑
ляках. Сучасний ремонт, сучасні
дерев’яні меблі, вбудована техніка.
Є літня кухня, 2 гаражі, вхідний
погріб, 16 сотих землі, молодий са‑
док. Дорого. Тел. (050)983‑20‑15,
(068)796‑44‑63
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Продам будинок у Царичанці, з прива‑
тизованою земельною ділянкою 0,303 Га,
по вул. Центральній, є літня кухня, сарай, га‑
раж, погріб, свердловина, колодязь, можли‑
вий обмін на квартиру. Тел. (097)712‑57‑97
Продам будинок, 15 сотих землі, у смт.
Білики (Поділ) Тел. (099)352‑74‑03
Продам будинок, 49 кв. м., газ, 15 сотих
землі, недорого. Тел. (099)275‑52‑57
Продам будинок, всі зручності, холодна і
гаряча вода, опалення газове і пічне, ванна,
туалет, погріб, сарай, земельна ділянка
26 сотих, річка за 100 метрів, виноградник,
садок. Тел. (099)228‑72‑12, Чорбівка
Про д ам будинок, загальна площа
52 кв. м., розташований майже в центрі
міста. Поряд знаходиться школа, річка.
Ціна договірна. Тел. (066)004‑99‑34, Тетяна
Продам газифікований будинок у Віль‑
ховатці, 62,5 кв. м., 3 кімнати, вода і душ
у будинку, бойлер, гараж, літня кухня, сараї,
2 погреби, криниця, система поливу, садок,
приватизована земля 10 сотих + 8 під хатою.
Тел. (096)185‑21‑23
Продам газифікований будинок у селі
Кунівка, 44 кв. м., є газ, літня кухня, са‑
рай, погріб, колодязь, 16 сотих землі.
Тел. (050)564‑77‑40, Білики
Продам газифікований будинок у селі
Свердловське, 52, 5 кв. м., є кухня, 2 гаражі,
вхідний погріб, колодязь, госпбудівлі, поряд
луки. Ціна договірна. Тел. (050)261‑84‑26
Продам газифікований будинок у селі
Сухинівка Кобеляцького району, 58,6 кв. м.,
з усіма зручностями і косметичним ремон‑
том, є госпбудівлі, 25 сотих приватизованої
землі. Тел. (098)633‑55‑57, (066)761‑04‑88
Продам дві квартири по вулиці Мільйон‑
ній 12/1 у Кобеляках, в центрі, біля ринку
(перспективне місце для торгівлі). Ціна
договірна. Тел. (066)282‑21‑03
Продам двоповерховий будинок у Ко‑
беляках, всі зручності, гарні умови про‑
живання, літня кухня, підвал, 2 гаражі,
15 сотих землі, біля річки. Ціна договірна.
Тел. (095)897‑13‑97, Кобеляки
Продам добротний будинок у смт. Бі‑
лики, зі зручностями, є газ, вода, туалет,
ванна, опалення газове та дровами, є
теплий гараж, літня кухня, сарай, по‑
гріб, землі 10 сотих. Тел. (095)125‑72‑28,
(099)663‑46‑44
Продам добротний газифікований буди‑
нок у смт. Білики, 94,3 кв. м., всі зручності,
велика літня кухня, газ, вода, вхідний погріб,
гараж, 2 сараї, недалеко від залізничного
вокзалу, ринку, річки. Тел. (066)003‑59‑51,
(068)425‑34‑76
Продам добротний теплий будинок
у Кобеляках, 4 кімнати, 80 кв. м., всі зруч‑
ності, євроремонт, натяжна стеля, під‑
лога з підігрівом, кондиціонер, телефон,
інтернет, супутникове телебачення, новий
гараж, літня кухня, всі гопсбудівлі, 6 сотих
приватизованої землі. Тел. (066)206‑14‑60
Продам добротний, збудований у 90‑х
роках теплий будинок у Кобеляках, по вул.
Усенка, 23. Площа 86 кв. м. Опалення
змішане. Гаража немає. Ціна договірна.
Тел. 3–15–05, (066)024‑72‑89
Продам жилий будинок, є газ, вода,
гараж, літня кухня, вхідний погріб. Кобеля‑
ки, вул. Комарова, 5 а, район Валявського
садка. Тел. (099)619‑45‑07, (067)528‑16‑00
Продам жилий флігель (10 х30) та при‑
ватизовану земельну ділянку, підведена
вода, газ, у Бутенках. Тел. (095)892‑25‑73
Продам житловий будинок в селі Сверд‑
ловське Кобеляцького району. Будинок
6 х18, газ, свердловина, госпбудівлі, гараж,
65 сотих приватизованої землі, з усім май‑
ном. Ціна договірна. Тел. (066)045‑65‑29
Продам земельну ділянку 10 сотих у селі
Кишеньки Кобеляцького району. Ціна дого‑
вірна. Тел. (099)032‑05‑25, (096)672‑35‑83
Продам земельну ділянку 36 сотих,
у Кобеляках, район Заворскло, гарне
місце, недалеко річка, проведене світло,
газ, телефон. На ділянці є старий будинок.
Тел. (099)961‑07‑41
Продам квартиру у приватному будинку,
2‑рівнева, 74 кв. м., з ремонтом, у центрі Ко‑
беляк, поряд річка, 10 сотих землі у спільній
власності. Є можливість продажу всього бу‑
динку. Тел. (050)156‑47‑89, (050)198‑11‑52

www.exo.in.ua

Тижневик «ЕХО»
Продам земельну ділянку в смт. Біли‑
ки по вул. Кобеляцька, 6. Є госпбудівлі.
Тел. (066)437‑22‑89
Продам невеликий будинок у селі Ганжів‑
ка, 3 км від Кобеляк, газ, вода, електроенер‑
гія, асфальтований під’їзд, землі 49 сотих.
Можлива розстрочка. Тел. (066)934‑50‑10
Продам недобудований жилий будинок
в селі Підгора, приватизована земля 0,21 Га,
поряд газопровід та водогін. Ціна договірна.
Тел. (066)634‑48‑78
Продам новобудову у Кобеляках, під‑
ведене світло, частково виконані внутрішні
роботи, 10 сотих землі. Тел. (050)137‑46‑82
Продам півбудинку, 55 кв. м., літня кухня,
сараї, гараж. Кобеляки, вул. Золотаренка, 4.
Тел. 3–20–08, (050)856‑16‑81
Прод ам половину будинку у Біли‑
ках, вул. Миру, 7. Тел. (099)682‑20‑24,
(066)278‑55‑12
Продам половину будинку у Кобеляках,
район другої школи. Тел. (050)880‑74‑62
Продам половину будинку у Кобеляках,
район Левади, 63 кв. м., 12 сотих землі, є
газ, вода, водяне опалення, каналізація,
ванна, сарай на 3 відділення, у дворі коло‑
дязь. Тел. (095)941‑99‑63, (099)794‑78‑99,
(095)312‑33‑24, Кобеляки
Продам приватизовану земельну ді‑
лянку 10 сотих, поряд всі комунікації, річка.
Тел. (066)194‑99‑02, Кобеляки
Продам приватизовану земельну ділянку
12 сотих, у районі Заворскло, поряд світло,
газ, вода. Тел. (050)818‑32‑42
Продам приватизовану земельну ділянку
20 сотих в селі Підгора, з газифікованою
літньою кухнею, є 2 гаражі, госпбудівлі та
фундамент під будинок. Є лічильник на газ,
воду, світло, у дворі є фруктовий садок,
город. Все з документами. Ціна договірна.
Тел. (099)624‑10‑95, (097)574‑61‑41
Продам приватизовану земельну ділян‑
ку, площа 15 сотих, у Кобеляках. Недорого.
Тел. 3–14–17, (095)539‑05‑48
Продам приватний будинок у Нових
Санжарах, площа 80 кв. м., 3 кімнати,
кухня, санвузол, веранда, в будинку вода,
газ, у дворі гараж, господарські будови.
Площа земельної ділянки 8 соток. Зруч‑
не розташування, 5 хвилин від центру.
Торг. Тел. (050)589‑41‑95
Продам рибацький 2‑кімнатний вагончик
8 х3 м у м. Верхні Плавні (Комсомольськ),
повністю укомплектований: новий телеві‑
зор, холодильник, 2 дивани, кухонні меблі,
підведена вода і тепло, є навіс. Самовивіз.
Тел. (067)532‑36‑25
Продам терміново половину будинку,
є всі зручності, 56,6 кв. м., в Кобеляках. Є
літня кухня, гараж, госпбудівлі, садок, земля
приватизована, 14 сотих. Ціна договірна.
Тел. (066)161‑05‑59, (066)342‑63‑67
Продам у Кобеляках 1‑кімнатну квар‑
тиру у 5‑поверховому будинку, сучасний
ремонт, 30 кв. м. заг. площі. Ціна договірна.
Тел. (066)205‑57‑10, (097)061‑35‑32, вул.
Пушкіна, 7 Б/1, кв.4
Продам у Кобеляках будинок з усі‑
ма зручностями, загальною площею
87 кв. м., поблизу річки або обміняю
на 2‑кімнатну квартиру з Вашою доплатою.
Тел. (099)521‑92‑09, (096)81647–44
Продам у Кобеляках земельну ділянку
під забудову, 8 сотих (приватизована),
зручне місце (Валявський садок), поруч газ,
вода. Ціна договірна. Тел. (050)634‑24‑11
Продам флігель по вулиці Кірова, район
першої школи у Кобеляках, недорого.
Тел. (095)397‑62‑75, Кобеляки
Продам хату в селі Гарбузівка, є газ,
вода, присадибна ділянка 80 сотих,
все приватизоване, поблизу ліс, річка.
Тел. (067)184‑05‑82
Продам частину будинку в Кобеляках
по вул. Полтавській 27/1 (поруч із ринком).
Площа 58 кв. м. Газ, вода, каналізація,
телефон. Є два сараї та погріб. Земельна
ділянка 4,4 сотих. Тел. (095)590‑90‑52,
(097)066‑98‑54
Продам частину будинку, 24.6 кв. м.,
сарай, туалет, альтанка, садок. Газ, вода, ко‑
лонка, електрика, все окремо. Земельна ді‑
лянка 8.32 сотих. Близько залізниця, ринок,
ліс, річка. Смт. Білики. Тел. (095)129‑79‑72,
(097)085‑32‑87

Продам хату у селі Лелюхівка, газ, вода,
госпбудівлі, вхідний погріб, у дворі свердло‑
вина для поливу городу. Тел. (050)136‑68‑31
Терміново! У зв’язку з виїздом за кордон
здам будинок із правом викупу. Недорого.
Поруч ліс, річка, є Інтернет. с. Лелюхівка.
Тел. (050)165‑33‑71


Куплю авто будь-яке у будь-якому
стані, а також трактори, мотоцикли,
мопеди. Самовивіз, дорого. Тел.
(066)355-70-67; (068)827-81-29

Викуп автомобілів ВАЗ, ГАЗ,
Москвич, ЗАЗ та інших у будьякому стані. Гнилі, розібрані, після
ДТП. Дорого. Тел. (050)640‑83‑87,
(050)652‑46‑10, (096)358‑04‑74
Виготовимо документи на ГБО для
реєстрації у МРЕВ. Встановлення
ГБО на легкові автомобілі. Доступні
ціни. Тел. (050)404‑54‑67, Кобеляки
Куплю мотоцикли, мопеди, ску‑
тера на запчастини в будь-якому
стані. Розгляну всі пропозиції.
Тел. (066)458‑21‑29
Куплю ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, «Москвич»,
«Таврія» та інше або після ДТП. До‑
рого. Тел. (050)929‑40‑92

Куплю старі мотоцикли (до 1965 року
випуску) М-72, К-750, «Урал»,
МВ‑750, МТ-12, МТ-16, БМВ, «Цун‑
дап», ІЖ-49 та запчастини до них.
Тел. (099)045‑77‑72, (068)344‑66‑15
Продам газове обладнання
на автомобіль із установкою, доку‑
менти, ремонт. Ультразвукова очистка
форсунок, діагностика. Нові Санжари.
Тел. (050)902‑25‑93
Теміново продам ЗАЗ Sens, газ/бенз.
Можлива оплата частинами - 2000грн./
міс. Тел.(099)722‑94‑90
Распродажа новых авто ВАЗ, ЗАЗ,
DAEWOO, CHERY, GEELY и других ма‑
рок, тракторов МТЗ 82.1, МТЗ 892. Воз‑
можная рассрочка. (095)315‑62‑55,
(097)166‑22‑76
Куплю мотоцикли на запчастини та
запчастини до них, мопеди китайсь‑
кого виробництва «Альфа», «Дельта»
та ін. та запчастини до них. Розгляну
всі пропозиції. Тел. (066)213‑59‑23,
(066)894‑45‑52

може бути

ваше
оголошення

Продам «Опель-Віваро»,
2005 р. в., дизель, 1.9, + причіп
2011 р. в. Ціна договірна.
Тел. (099)186‑37‑30

Продам ВАЗ-2110, 2007 р. в.,
1.6, 16 кл. ГБО-4, оптика Pro Sport,
гальма Brembo, незалежна за‑
дня підвіска, шкіряний салон,
алькантара, шумо-віброізоляція,
підігрів сидінь і дзеркал. Ціна
165000 грн. Тел. (095)849‑72‑28,
(068)344‑58‑25

Куплю електродвигун з редуктором від
склоочищувача ЗІЛ, ГАЗ; трансформатори
ТС-270; 310–1 від старих кольорових ТВ,
бажано у Кобеляках. Тел. (066)906‑50‑01
Куплю мотоцикл «Ява» у будь-якому ста‑
ні, запчастини до нього, недорого; «ЛуАЗ»
(«Волинянку»). Тел. (095)733‑36‑21
Продам «Днєпр-11», у гарному стані,
пробіг 19000 грн. Тел. (099)313‑21‑71
Продам «Мітсубісі-Лансер 9», 2009 р. в.,
120000 км пробігу; чорний, електропакет,
ГПК, ц. з., сигналізація, підігрів дзеркал,
сидінь, газ пропан Євро-4, стан чудовий,
АКПП. Тел. (066)832‑13‑16, Кобеляки
Продам «Нива-Шевроле», 2004 р. в., тем‑
ний колір, 1.7, пробіг 170000 км. Ціна дого‑
вірна. Тел. (050)775‑70‑98, (099)271‑79‑36
Продам «Опель Астра», 2000 р. в.,
1.7 турбо-дизель, вкладень не потребує.
Тел. (098)391‑85‑69
П р о д а м ВАЗ-21053, 94 р.в. Тел.
(099)103-50-00
Продам автомобіль ВАЗ-2106, 1981р.в.
або обміняю на дешевше авто з доплатою.
Тел. (099)103-50-00
Продам «Славуту», 2003 р. в., срібляс‑
тий металік, газ/бензин, люксова збірка,
двигун 1.3, музика, ц. з., стан ідеальний.
Тел. (050)834‑82‑10, Білики
Продам «Фольксваген Гольф-4», 99 р. в.,
1.9 ТДІ, клімат, електрика, дуже гарний стан,
болгарські номери. Тел. (066)553‑31‑98
Продам «Форд Фокус», 2013 р. в.,
пробіг 69000 км, не битий, не фарбова‑
ний, максимальна комплектація. Обмін.
Тел. (066)969‑04‑99, (067)876‑24‑92
Продам «Хонда-Діо-34».
Тел. (095)108‑82‑23
Продам 2 колеса б/в 185/65 Р-14880,
195/65 Р-1489 Н; 6 м’яких стільців; стіл
письмовий 1‑тумбовий; брезенти 7 х8 м,
5 х7 м, на КаМАЗ, фабричні; бідони мо‑
лочні; газові балони; велосипед жіночий
швидкісний; 2 дерев’яних ліжка; пальму
Монстеру вік 9 років; алое на ліки, вік 5 років.
Тел. 3–24–08
Прод ам автогуму Hankook, б/в,
195/65 Р-15, залишок 25–30 %.
Тел. (066)361‑93‑38, смт. Білики
Продам автомобіль «Святогор
М-214145», 98 р. в., двигун «Рено» 2.0 І,
ремонту не потребує, відмінний стан.
Тел. (095)590‑90‑52, (097)066‑98‑54
Продам автомобіль ЗАЗ «Славута»,
2008 р. в., комплектація «люкс»,1.3, ко‑
лір сірий, пробіг 29000 км, стан нового
авто. Ціна договірна. Тел. (050)596‑45‑02,
(096)965‑15‑32, Кобеляки
Продам ВАЗ-2101,
біло‑
го кольору, на ходу. Ціна 10500 грн.
Торг. Тел. (050)929‑40‑92
П р о д а м ВАЗ-2101 та запчастини
до неї: пічка, редуктор, електровенти‑
лятор, передню балку, кермові колеса.
Тел. (066)179‑28‑20, Красне
Продам ВАЗ-2101, гарний робочий стан,
двигун після капремонту, ходова вся нова,
16500 грн., без торгу. Тел. (066)634‑73‑97
Продам ВАЗ-2106, 87 р. в., капре‑
монт двигуна, ходової, стан зразковий.
Тел. (066)915‑23‑54, (067)157‑43‑34
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Cкутери групи «А» HONDA, SUZUKI, YAMAHA
без пробігу по Україні
Акція: гарантія 2 роки на косу «Foresta FC-44»

Продам терморегулятор до котла КЧ
або КСЧ; металевий бачок‑розширювач для
води; вентилятор настільний великий на за‑
пчастини. Все б/в. Тел. 3–40–19, після 15.00
Продам чавунні батареї.
Тел. (066)018‑11‑60

м. Кобеляки, вул. Дніпропетровська, 14.Тел. (067)454-86-41

може бути

ваше
оголошення
38

Ку п л ю п ш е н и ц ю , т р и т і к а л е ,
ячмінь, кукурудзу, сою, насіння
соняшнику, овес, жито, рапс.
Самовивіз. Тел. (096)619‑89‑43
Продам
шлакоблок.
Тел. (095)312‑42‑36

Продам щебінь, гранвідсів,
пісок, до 5 тонн, з доставкою.
Тел. (068)159‑07‑47, (050)211‑38‑70
Куплю 15 кв. м. нержавіючої сталі, 4 мм.
Тел. (095)892‑25‑73
Куплю двоциліндрову мотопомпу МП‑
800 або насос від неї. Тел. (095)637‑58‑30
Куплю для себе вагончик будівельний,
кунг для тимчасового мешкання. Розгляну
всі варіанти. Тел. (068)439‑09‑41
Ку п л ю токарний та свердлиль‑
н и й с т а н к и н е в е л и к о г о р о з м і р у,
220/380 В. Тел. (050)682‑88‑80
Пр о д а м б/в мийки керамічні білі.
Тел. 3–40–19
Продам бензокосу «Ростех‑ПТ‑53»,
стан майже нової, ціна 1500 грн.
Тел. (066)184‑30‑85
Продам бензопилу «Хугсварна‑236»
на запчастини. Тел. (050)615‑55‑30
Пр о д а м бойлер на 50 літрів, б/в.
Тел. (066)183‑54‑77
Продам ванну сталеву нову; калорифери
промислові на 380 В; домкрати гідравліч‑
ний та гвинтовий; циркулярка з фуганком
на 380 В; електродвигун 4 кВт; втягуюче
реле стартера на КАМАЗ; зварювальний
апарат; компресор 1‑ та 2‑циліндровий;
ємність алюмінієву на 600 літрів; тре‑
шотки гальмівні нові; кормодробилка.
Тел. (066)431‑82‑38, Кобеляки
Продам водяний насос «Ібо»,
1.5 кВт, 3500 об.хв. Ціна договірна.
Тел. (066)960‑79‑16
П р о д а м г а з о в у к о л о н к у « Го р е ‑
ньє», б/в, стан робочий, ціна 1000 грн.
Тел. (098)702‑10‑88
Продам дерев’яний брус, 3 м., 10 шт.
Тел. (066)754‑50‑94
Продам дров’яний котел «Атон 16», б/в
1 рік. Тел. (099)515–46–71 Віталій
Продам електроводонагрівач 10,5 кВт,
220/380 В, проточний, для опалення.
Тел. (095)590‑90‑52, (097)066‑98‑54
Продам металеві труби, діам. 300 мм,
довжина 5 м., 2 шт; равлик («улітка») висо‑
кого тиску, дв. 5,5 кВт. Тел. (099)913‑57‑31
Продам недорого плитку на підлогу
15 х15 см; агрегат для обігріву (електро‑
енергія і газовий балон); баян «Етюд»; ваги
тарілчасті. Тел. (095)892‑25‑73
Продам нову автоматичну насосну
станцію; компресор «Ростех КРТ‑24»,
новий; монітор «Асер»; клавіатуру б/в,
системний блок; автоматику АПОК нову
на АОГВ. Тел. (066)816‑46‑88, Кобеляки
Продам скло листове 2 кв. м.
Тел. (099)983‑04‑08
Продам конвектор газовий.
Тел. (066)626‑99‑85
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; мисливську
рушницю ТОЗ‑34 ЕР. Тел. (099)937‑72‑37,
(097)052‑75‑49
Продам цеглу керамічну, нову, колір
«персиковий», 200 шт. (4 грн. за шт.);
2 б/в дивани у гарному стані; подушки для
утеплення вуликів‑лежаків; ковзани розм.
36–39. Ціна договірна. Тел. (066)447‑67‑93,
Кобеляки

Продам посівну куку‑
рудзу «Сплав», «Оржиця»,
«Гран‑310», «Амарок», «Да‑
нііл»; посівний соняшник
«Укр. сонечко», «Армаге‑
дон», «Атілла», «Фушія» та
інші. Тел. (066)377‑00‑05,
(068)965‑08‑08
Продам нітроамофоску,
селітру, карбамід, засоби
захисту рослин. Достав‑
ка. Тел. (066)377‑00‑05,
(068)965‑08‑08
Продам посівний матеріал со‑
няшника, кукурудзи; засоби за‑
хисту рослин; мікродобрива.
Тел. (050)613‑18‑72, (098)278‑18‑72
Продам олію сиру і смажену, оптом
і вроздріб. Тел. (099)913‑57‑31,
(098)057‑89‑19

Продам обприскувачі від
200 до 2000 літрів; прес‑підборщики;
картоплесаджалки; картоплекопач‑
ки; окучники; плуги; лійки; косарки
роторні польські; гребки; передній міст
до МТЗ‑82; мульчувачі, трактори МТЗ‑
82 з Європи та ін. Тел. (066)934‑38‑56,
(098)778‑22‑16, с. Бутенки

Куплю нову гуму, ступиці, диски, осі,
ресори до тракторних причепів ПТС‑6,
ПТС‑9, ПТС‑12, ПРТ‑10, РУМ‑10. До‑
рого. Тел. (097)300‑74‑59
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Комбікорми, білково‑вітамінно‑
мінеральні добавки, замінники молока
від виробника для всіх видів тварин.
Тел. (066)996‑53‑02, (095)195‑37‑81
Куплю горіхи, пір’я гусей та ка‑
чок, гарбузове насіння, шкури кроля,
сушку. Дорого. Тел. (066)834‑38‑41,
(066)693‑29‑13, 3–11–59
Ку плю б/в мотоблок, з фре‑
зою (активною), за розумною ціною.
Тел. (098)748‑09‑45
Куплю підшипник неліквід різної кон‑
струкції і розміру. Тел. (096)539‑82‑97;
(066)403‑42‑07
Куплю перемикач поворотів світла
до трактора МТЗ, ЮМЗ. Тел. (050)958‑15‑18
Куплю тракторний причіп «2 ПТС‑4»,
у гарному стані. Тел. (066)509‑46‑82
Продам
бджолопакети.
Тел. (096)685‑02‑80, (099)473‑91‑81,
Дабинівка
Продам ємність для води на 1 тонну.
Тел. (095)469‑39‑35
Продам б/в польську сегментну косарку
КС‑2.1 Тел. (066)191‑29‑74
Продам бджолосім’ї. Тел. (067)886‑31‑32
Продам бджолосім’ї. Тел. (068)534‑70‑64
Продам важкі, середні, зубчасті борони,
радянського виробництва, у ідеально‑
му стані, 20 шт., ціна 950 грн за штуку.
Тел. (097)300‑74‑59
Продам два колісних диска до Т‑150, ціна
1400 грн. Тел. (097)300‑74‑59
Продам дрова (акація та інше), 1 машина,
самовивіз, недорого. Тел. (099)397‑04‑60,
Лісне
Продам кінну гребку (ідеально до міні‑
трактора). Тел. (097)614‑21‑73
Продам квіти: лілійник низькорослий, кві‑
тує ціле літо, ехінацея, м’ята, меліса, трава.
Недорого. Тел. (050)956‑51‑32, 3–34–49
Продам коров’яче молоко на банки.
Тел. (095)783‑35‑44
Продам мотоблок «Кентавр», 9 к. с., бен‑
зин, фреза 1,5 м, все навісне обладнання
зроблене власноруч, є загортач і полільник,
борона. Тел. (066)429‑44‑81, Біликм
Продам насіннєву сою ГМО «Апол‑
ло», «Медісон». Нові Санжари.
Тел. (050)653‑93‑23
Продам дрова твердих порід.
Тел. (050)929‑40‑92

Оригінал‑макет замовника

Прод ам ВАЗ‑2107, двигун 03, по‑
вний капремонт кузова і двигуна.
Тел. (067)532‑66‑75
Продам ВАЗ‑21099, 2005 р. в., 1.6,
турбо, стан ідеальний, 1 власник, не битий,
не фарбований, газ Євро‑4, панель «Опель»,
сидіння «Мерседес‑211», ходова в ідеалі,
обезшумлений, гнилі немає, ц. з., сигна‑
лізація, витрата 7–9. Тел. (095)546‑66‑58
Про д ам ВАЗ‑2110, 2011 р. в., газ
євро‑4, стан гарний, пробіг 45000 км.
Тел. (097)990‑64‑46
Продам ВАЗ‑2115, чорний, 2003 р. в.,
стан гарний, ц. з., електросклопідйомники,
нова АКБ. Тел. (066)429‑15‑67, Білики
Продам «Рено‑Кенго» 4х4, 2006 р.в.,
стан відмінний. Тел. (050)633‑29‑18
Продам ВАЗ‑2121 «Нива», білий, після
капремонту, газ‑бензин, все робоче,
40000 грн., торг. Тел. (095)242‑67‑73
Продам гідроциліндр ЦС‑75; втулки роз‑
предвал на ГАЗ‑53; кардан на ЗІЛ; вісь від
лісовоза. Тел. (066)152‑47‑89
Продам ГАЗ‑24 «Волга» на ходу, можливо
по з/ч (двигун, ходова та ін. після капремон‑
ту). Тел. (066)403‑42‑07; (096)539‑82‑97
Продам ГАЗ‑3302, вантажний фургон,
2005 р. в., стан гарний. Тел. (097)305‑07‑87
П р о д а м генератор ІЖ‑П‑3 (6 В);
сальники передньої вилки (СРСР).
Тел. (098)449‑28‑63
Продам генератор на ГАЗ‑53, 40 ам‑
пер, 14 вольт, новий, на автомобіль
не встановлювався, СРСР, ціна 1050 грн.
Тел. (096)967‑65‑01
Продам двері задні ліві та праві до ВАЗ‑
2105–07. Ціна договірна. КПП 5 ст. до ВАЗ
2101–2107. Ціна 3500 грн. Новосанжар‑
ський район. Тел. (066)883‑41‑75
Продам двері задні праві ВАЗ‑2109–099,
кузов до ВАЗ 2105–07, без реєстрації, синій
колір. Ціна договірна. Новосанжарський
район. Тел. (066)883‑41‑75
Продам мопед «Вайпер».
Тел. (066)018‑11‑60
Продам двигун «Москвич», стан ро‑
бочий; ВАЗ‑2101 по з/ч, двигуни ВАЗ
1,2, 1,3 та 1,6 та інші з/ч на ВАЗ та «Мо‑
сквич». Ціна договірна. Нові Санжари.
Тел. (066)093‑08‑63
Продам двигун ІЖ‑П‑3 у гарному стані.
Тел. (066)894‑45‑52, Кобеляки
Продам до автомобіля ГАЗ‑53 кардан,
корзину, рульову колонку та роздатку.
Тел. (095)423‑76‑47, Красне
П р о д а м з а д н і й м і с т ГА З ‑ 3 4 0 1 .
Тел. (066)772‑32‑71, (098)776‑83‑32
Продам запчастини до мотоцикла МТ,
ІЖ, Мінськ. Тел. (066)894‑45‑52, Кобеляки
Продам нові шини «Ханкок», 195/60 Р‑15.
Тел. (066)906‑51‑45, (066)906‑51‑35
Продам новий скат до мотоцикла ІЖ
3 х25 х19, шипований; новий автомобільний
холодильник 12 вольт. Новосанжарський
район. Тел. (050)250‑38‑22
Продам новий мідно‑латунний 3‑рядний
радіатор охорлодження двигуна до ав‑
томобіля «УАЗ» виробництва «ШААЗ»
(Росія), 3500 грн. Тел. (050)596‑45‑02,
(096)965‑15‑32, Кобеляки
Продам скутер «Хонда», «Ямаха», без
пробігу по Україні. Гарний стан, можлива до‑
ставка. Нові Санжари. Тел. (095)015‑09‑72
Продам скутер «Honda 27», кобеляцька
реєстрація, хороший стан. смт. Білики.
Тел. (066)361‑93‑38

04.05.2017

Закуповуємо
цвіт глоду, цвіт та листя суниці,
зелені соснові шишки (розм. 2-4 см)
Тел. (050)200-45-25
www.exo.in.ua
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Пр о д а м СУПН-8 з контролем ви‑
сіву «Факт». Новосанжарський район.
Тел. (050)56–79–41
П р о д а м н а с і н н я с о ї , 3 0 0 к г.
Тел. (099)057‑75‑60
Продам нову покришку розм. 15.5–65–
18 до причепа ПТС-6. Тел. (097)300‑74‑59
Продам
пакети
бджіл.
Тел. (050)598‑89‑13, Кобеляки
Продам плуг 3‑корпусний оборотний;
плуг 3‑корпусний високі стійки; борону
дискову АГ-2,1 та 2,5; культиватор КРН5,6 та 4.2. Все нове. Тел. (066)338‑50‑40,
(050)510‑95‑25
Продам прес-підборщик «Сірма», ви‑
робник Польща, стан зразковий, в Україні
не використовувався. Тел. (066)772‑32‑71,
(098)776‑83‑32
Продам сівалку СУПН-8, із внесенням
добрив. Ціна договірна. Новосанжарський
р-н. Тел. (066)647‑85‑67
П р о д а м с і н о в т ю к а х , 1 т о н н у.
Тел. (099)793‑00‑05
Продам сіно в тюках, 1 тонну; ячну со‑
лому в тюках, 1 тонну; запчастини до ДТ-75.
Тел. (099)328‑11‑71
Продам сіно лугове по ціні 10 грн. за мі‑
шок. Тел. (066)824‑67‑00, Кобеляки
Продам сіно люцерни в тюках, 1 тонну.
Тел. (066)213‑30‑09
Про д ам саджанці калини, мож‑
лива доставка у Кобеляки, Царичанку.
Тел. (098)277‑42‑61, (099)334‑06‑82
Прод ам сепаратор «Мотор Січ
СЦМ-80», б/в 2 рази. Ціна договірна.
Тел. (066)016‑43‑05
Продам стрілу-мачту з ковшом на на‑
віску трактора (використовуєтся як на‑
вантажувач), висота підйому — до 3 ме‑
трів. Можна грузити гній, пісок, сіно.
Тел. (097)310‑81‑66
Прод ам тюкач «Клаас Маркант
40 »; шн еко ви й н ава нт аж ува ч, 6 м .
Тел. (050)304‑17‑90
Продам сарпатку кінну; цапфу на ЗІЛ;
компресор на ЗІЛ; задні міст на ГАЗ-51;
кардан на ГАЗ-52; сережки ресорні на ГАЗ52; бочку на 100 літрів. Тел. (066)152‑47‑89
Продам цибулини гладіолусів, колір
червоний. Можлива відправка поштою.
Тел. (096)545‑86‑42
Продам якісну сироватку за ціною 1 грн.
за літр, у межах міста Кобеляк сам привезу.
Тел. (095)679‑10‑67
П р о д а м я ч м і н ь , 3 0 0 к г.
Тел. (099)983‑04‑08
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Куплю ВРХ
Куплю живою вагою
ВРХ, корів, телиць, биків,
молодняк, телят, коней,
овець, будь-які випад‑
ки. Тел. (098)250‑00‑35,
(066)525‑47‑00
Куплю живою вагою ВРХ (молод‑
няк, корів), свиней, коней, кнурів,
кіз, овець. Тел. (066)886‑67‑90,
(098)090‑93‑40

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

Куплю дорого живою вагою
ВРХ (корови, бики, телиці),
коні. Будь-які випадки. Пере‑
везення. Тел. (050)134‑18‑69,
(068)265‑78‑37
Куплю ВРХ, корів, молодняк, сви‑
ней, свиноматок, кнурів, кіз, овець.
Р о з гл я н у б у д ь- я к у п р о п о з и ц і ю .
Тел. (066)850‑73‑53
Продам свиней, биків, телиць
живою вагою. Тел. (066)291‑53‑54,
(098)557‑67‑79
Ку п л ю с в и н е й . З в е р т а т и с ь :
(066)960‑79‑30
Куплю свиней, яловичину і ба‑
ранину. Звертатись: Тел. 3–43–
49, після 13.00, (066)323‑28‑14,
(067)971‑00‑21

Приватне підприємство візьме в оренду
земльні ділянки (пай) за найвищою орендною виплатою.
За перехід (підписання договору) —
бонус у розмірі 10тис. грн.,
а також можливість виплати повної суми за 49 років.
По всім питанням звертатися за тел:
+38(050)181-81-99, +38(068)463-64-24

телят, корів, биків, коней, кіз
будь-які випадки, вимушений забій
Цілодобово. Найвищі ціни.
Тел. (066)865-85-95, (097)230-23-19
Куплю бичків і теличок віком
2–4 місяці. Тел. (095)748‑69‑03
Куплю свиней живою вагою,
свиноматок. Тел. (066)125‑53‑71,
(097)273‑47‑66
Куплю ВРХ (корів, биків, телиць,
телят), свиней, свиноматок, кнурів.
Будь-які випадки. Вимушений забій,
дорізи. Тел. (095)065‑21‑03

Закуповуємо у населення сви‑
ней. Постійно, за високими цінами.
Тел. (050)609‑84‑22
Куплю дорого бичків віком від
3 до 6 міс. Тел. (098)486‑99‑01,
(095)831‑38‑94
Куплю свиней (свиноматок, кнурів),
ВРХ (бики, телята, телиці). Розгля‑
ну будь-які пропозиції. Вимушений
забій, дорізи. Дорого. (095)941‑99‑61,
(067)589‑74‑70
Куплю свиней. Тел. (099)624‑20‑51
Куплю ВРХ, молодняк. Дорого.
Тел. (066)511‑52‑99, (099)307‑28‑94
Куплю свиней великих і саль‑
них. Дорого. Тел. (050)575‑40‑80,
(099)983‑04‑73
Куплю свиней. Тел. (099)315‑43‑66
Ку п л ю с в и н е й ж и в о ю в а г о ю .
Звертатись: Тел. (066)323‑28‑17,
(095)943‑01‑33
Ку п л ю с в и н е й ж и в о ю в а г о ю .
Тел. (096)819‑64‑05, (066)368‑42‑51
Продам поросят породи Дюрок,
Макстер. Тел. (050)918‑53‑39
Куплю молочних теличок.
Тел. (068)131‑26‑18
Куплю ВРХ. Телят, корів, биків, ко‑
ней, вимушений доріз, цілодобово.
Тел. (068)766‑83‑55, (066)713‑26‑02
Куплю дійну корову на утримання
по розумній ціні. Тел. (095)748‑69‑03
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Віддам у добрі руки гарних цуценят —
1 хлопчик і 2 дівчинки Тел. (099)720‑09‑36,
Кобеляки
В і д д а м у д о б р і р у к и ц у ц е н я т.
Тел. 3–40–19
Від д ам у хороші руки котиків.
Тел. 3–40–19
Віддам у хороші руки кошенят, сірий
окрас. Тел. (066)043‑05‑07
Віддам у хороші руки цуценят, дівчатка
та хлопчики, невеликі. Візьміть друга для
вашої сім’ї! Тел. (066)043‑05‑07
К у п л ю т е л я м о л о ч н о г о в і к у.
Тел. (067)690‑10‑52
Продам 2 дійні кози і 4 козенят віком
1 міс. Тел. (066)997‑49‑29
Прод ам 2 цапики, вік 3 тижні.
Тел. (095)714‑58‑30, Червоні Квіти
Продам 25 індичат. Тел. (066)048‑62‑41
Продам бджолосім’ї. Тел. (066)791‑42‑57
П р о д а м дві собачі будки (на ви‑
бір); вантажний буксирувальний трос.
Тел. (067)274‑10‑67, (095)584‑48‑14
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Продам бджолосім’ї, до 10 сімей.
Тел. (066)934‑39‑97
Продам двох молодих кізок.
Тел. (095)780‑66‑75, Соснівка
Продам двох телят. Тел. (068)641‑27‑08
П р о д а м кіз-первісток, розкотені.
Тел. (095)762‑21‑46
Продам кізку і цапика, вік 1,5 міс. Ціна
договірна. Тел. (099)369‑79‑00, Підгора
Продам кнура. Тел. (097)878‑53‑60
Пр о д а м козу і молочних козенят.
Тел. (099)413‑72‑68, Бутенки
Продам козу за другим окотом, на утри‑
мання. Тел. (066)622‑32‑29, Кобеляки
Продам козу, гарна, добре молоко. Ціна
договірна. Тел. (050)081‑78‑11, Білики
Пр о д а м корову за другим телям,
після отелу, разом з бичком 15000 грн.
Тел. (095)403‑89‑01
Продам корову, червоно-ряба, розтели‑
лась шостим телям, спокійна, добрі надої.
Тел. (099)401‑91‑27, Мідянівка
Продам корову-первістку, чорно-ряба,
після першого отелу. Тел. (067)439‑08‑93,
Дабинівка
П р о д а м к о р о в у - п е р в і с т к у.
Тел. (066)587‑34‑95, Орлик
Продам кролів, кролиць.
Тел. (096)552‑50‑09
Продам кролиці. Тел. (068)067‑35‑33,
Білики
Продам половину туші свині. Годована на‑
туральними кормами. Тел. (098)770‑81‑71,
(099)986‑10‑58
П р о д а м п о р о с н у с в и н о м а т к у.
Тел. (095)710‑85‑97
Продам розтелену дійну молоду козу.
Ціна договірна. Тел. (095)783‑35‑44
П р о д а м с о б а к у, н е д о р о г о .
Тел. (066)371‑48‑58, Бутенки
Продам телицю парувального віку, 1 рік
і 3 міс., червоно-ряба. Тел. (095)782‑18‑68,
Ляшківка
Продам телицю паруваль‑
ного віку, порода Червона степова.
Тел. (097)462‑53‑07
Продам телицю парувального віку, чер‑
вона. Тел. (066)145‑68‑03, Красне
Продам телицю, від хорошої коро‑
ви, вік 1 рік, 4 міс., на утримання.
Тел. (095)009‑16‑25, с. Лісне, Григорій
П р о д а м телицю, тільність 6 міс.
Тел. (066)860‑25‑98, Білики
Продам теличку чорно-рябу, вік 1 міс.
Ціна договірна. Тел. (096)929‑57‑33,
(095)819‑88‑34
Продам теличку, білу, молочну, 1200 грн.
Тел. (099)525‑52‑02
П р о д а м т е л и ч к у, в і к 3 5 д н і в .
Тел. (066)706‑82‑85, 3–18–54, Кобеляки
Продам теля недорого, вік 2 тижні.
Тел. (099)295‑92‑41
Продам теля, вік 10 днів; люцерна, сіно
лугове, тюковане, 1 тонну. Можлива до‑
ставка. Тел. (099)981‑63‑92
Продам теля, вік 3 тижні.
Тел. (099)764‑61‑71
Продам цуценя. Тел. (098)651‑34‑30,
(066)237‑77‑46
Продам червоно-рябу корову, за четвер‑
тим телям, тільність 8 місяців. Новосанжар‑
ський район. Тел. (098)005‑47‑46
Продам червоно-рябу теличку від доброї
корови, вік 20 днів. Тел. (096)767‑81‑88,
Суха
Продам червоно-рябу теличку, вік 2 тиж‑
ні. Тел. (099)506‑29‑54
Продам чорно-рябу корову за третім
телям, тільність 6 міс. Тел. (096)621‑07‑98,
Морози
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Б/в техніка з Німеччини — BOSH,
Melee, Siemens та ін. — економна,
якісна: пральні машини, холодильники,
морозильні камери, мікрохвильовки,
елекроплити, газові плити та
інше. Гарантія, можлива доставка.
Тел. (095)011‑80‑04, (067)147‑47‑82
Продам побутову техніку з
Німеччини: холодильники, морозильні
камери, газові плити, газові кот‑
ли «Юнкерс», «Бош», газ колонки
«Бош». Один рік гарантії. Нові Санжари.
Тел. (050)987‑42‑59; (068)869‑93‑44
Продам б/в побутову техніку з
Німеччини: газові котли «Юнкерс»,
плити, холодильники, морозильні
камери, пральні машинки. Можлива
доставка та ремонт. Нові Санжари.
Тел. (066)083‑06‑18
Продам пральну машину, у робочому
стані, можна на запчастини. Тел. 3–40–19,
після 15.00
Продам відеомагнітофон «Самсунг» з
відеокасетами.Тел. (099)079‑19‑20
Продам електровелосипед; гідроску‑
тер; запчастини до них: двигун, колесо,
планетарний редуктор, блок керування.
Тел. (066)600‑48‑79
Продам електродвигун 3,0 кВт 950 об./хв
220/380 В; електрокабель мідний 4‑жильний
(недорого). Тел. (066)516‑68‑39
Про д ам електродуховку, практич‑
но нова, ще на гарантії, ціна 950 грн.
Тел. (066)313‑26‑43
Продам електромасажер портативний, з
різними насадками. Працює від батарейок.
Тел. (096)232‑41‑98, (095)824‑89‑05
Продам комп’ютер 4‑ядерний, термі‑
ново. Тел. (099)470‑41‑09, (098)050‑28‑31,
Кобеляки
Продам комп’ютер, ціна 1000 грн.
Тел. (066)184‑30‑85
Продам маленький новий телефон «Кард‑
фон», 350 грн.. Тел. (050)037‑76‑63, Білики
Продам морозильну камеру «Стінол»,
200 л, вертикальна, б/в, гарний стан,
4000 грн. Тел. (099)913‑57‑31
Продам музичну колонку «Сігма-200», з
підсилювачем. Тел. (098)702‑10‑88
Продам пральну машину типу «Рига»
(СРСР), б/в, у робочому стані, недорого.
Тел. (095)590‑90‑52
Продам промислові швейні машинки
«Джемсі», 380 Вт. Тел. (066)336‑00‑64,
(066)816‑64‑49
Продам смартфон «Мейзу М2», міні,
дисплей 5, 4‑ядерний процесор, 2 Гб опе‑
ративної пам’яті, 13 пікселів основна і 5 Мп
фронтальна камери, в чудовому стані, докти, коробка. Тел. (066)832‑13‑16, Кобеляки
Продам супутниковий тюнер, потребує
ремонту, ціна 100 грн. Тел. (095)590‑90‑52,
(097)066‑98‑54
П р о д а м телевізор Toshiba.
Тел. (050)983‑20‑15
Продам б/в телевізор «LG», «Самсунг»
кінескоп «ультра-слім, «Панасонік» діаг.
54 см. В ремонті не були, ідеальний стан,
можлива доставка. Тел. (066)148‑04‑53
Продам телефон S-Tell M570, б/в. За‑
пчастини рідні, у використанні рік. Діаг. 5”,
960 x540 px, процесор 4 ядра, ОЗУ — 1 Гб,
Пам’ять — 8 Гб, 2 SIM-карти, 1900 mAh.
Тел. (095)575‑20‑47


Продам брезент ПВХ різних розмірів.
Кобеляки. Тел. (066)323‑28‑31
Ку плю б/в горщики для квітів, від
10 до 25 літрів, у нормальному стані, за ро‑
зумну ціну. Тел. (066)313‑26‑43
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ОБОИ
(возле «АТБ»)

Кобеляки, ул. Днепропетровская, 4г. Тел. 066 593-22-00
Куплю б/в настільну лампу або торшер
часів СРСР, стан гарний, абажур з тканини.
Недорого. Тел. (066)313‑26‑43
Ку п л ю б/в садовий секатор часів
СРСР, у гарному стані. Ціна договірна.
Тел. (066)313‑26‑43
Куплю кришталеві стакани або високі
бокали, можна некомплект, ціна від 30 грн.
за штуку. Тел. (066)313‑26‑43
Куплю фарфорові, бронзові, латунні ста‑
туетки. Ціна договірна. Тел. (066)313‑26‑43
Пр о д а м роги лося (5 відростків).
Тел. (099)210‑77‑70, (098)026‑67‑11,
Кобеляки
Продам 2 приліжкові тумбочки ча‑
сів СРСР, лаковані, з полицею; вішал‑
ку вертикальну, металеву, на тринозі.
Тел. (095)011‑81‑28, Кобеляки
Продам 3‑колісний велосипед з ручкою,
колір малиновий з чорним, гарний стан,
450 грн. Тел. (050)558‑92‑60, Кобеляки
П р о д а м 4‑комфорну газову пли‑
ту б/в, у дуже гарному стані, 800 грн.
Тел. (095)783‑96‑66
П р о д а м інвалідний візок; проти‑
пролежневий матрац. Ціна договірна.
Тел. (095)590‑87‑02
Продам інвалідну коляску нову. Ціна до‑
говірна. Тел. (099)796‑63‑57
Продам алое. Тел. (099)002‑45‑66,
Підгора
Продам антену залізну, нову, радянських
часів. Тел. 3–40–19
Продам апарат радіо, часів СРСР, б/в.
Тел. 3–40–19
Продам б/в зимові жіночі утеплені штани,
на флісі, розм. 42–46, колір чорний, ціна
30 грн; зимові чоловічі утеплені штани,
на флісі, за зріст 170 см, розм 44, ціна
30 грн. Тел. (066)313‑26‑43
Продам б/в літній жіночий одяг, великі
розміри (до 54 розм.), стан ідеальний. Дуже
дешево. Тел. (066)482‑24‑70
Пр о д а м б/в, у доброму стані ме‑
блеву стінку; шафу для одягу; ліжко.
Тел. (095)590‑90‑52, (097)066‑98‑54
Продам білу ажурну жіночу комбінацію.
Тел. 3–40–19
Продам бак циліндричний, нержавійка,
50 х50 см, на 100 літрів, стінка 2 мм, катаний;
ящик металевий 65 х50 х42 см, стінка 3 мм,
колір помаранчевий. Тел. (067)317‑95‑84,
(050)547‑69‑28
Продам баночки 200‑грамові; 2 нових
молотка. Тел. 3–40–19
Продам баночки для сипучих і круп, ме‑
талеві. Маленькі, у червоний горошок. Все
нове. Тел. 3–40–19, після 15.00
П р о д а м в а г и н а 5 0 0 к г.
Тел. (096)522‑28‑93
Продам весільну сукню білу з корсетом
в ідеальному стані, ціна 2000 грн. У по‑
дарунок весільні туфлі 38‑го розміру.
Тел. (099)014‑77‑57
Продам весільну сукню, один раз одяг‑
нена, у хорошому стані, розмір 44–46,
на шнуровці, обшита камінням, що перели‑
вається на сонці. Ціна 1000 грн + рукавички
в подарунок. Тел. (095)575‑20‑47
Продам випускну сукню оливкового
кольору на струнку дівчину. Кобеляки.
Тел. (095)465‑69‑22
Продам випускну сукню розм. 44–46,
колір «корал», довга, стан ідеальний. Ціна
договірна. Тел. (066)372‑95‑52
Продам човен ПВХ, довжина 3,3 м, з чов‑
новим двигуном «Сузукі-2.5; човен «Сіаду»,
двигун 85 к.с., з документами, можливий
обмін на авто; човновий двигун «Ямаха-30».
Тел. (050)633-29-18
Продам випускну сукню, розм. 44–46,
жовто-фіолетова. Тел. (095)777‑08‑34

Продам випускну сукню, розм. 44–
46, червона, оздоблена мереживом і
камінчиками, на спині глибокий виріз.
Тел. (095)777‑08‑34
Продам гумовий кілевий човен «Колі‑
брі-380», ПВХ, добрий стан, з документа‑
ми. Тел. (099)210‑77‑70, (098)026‑67‑11,
Кобеляки
Продам дзеркала в оправі і без; платівки
великі і малі; каструлю на 40 літрів, ема‑
льована; килим 2 х1,5 м; рушники кухонні;
сервіз чайний; ваги на 5 кг; ручну швейну
машинку; антену кімнатну; плащ чоловічий;
блузи жіночі. Тел. (066)329‑39‑92
Пр о д а м диван сучасного дизайну
2,2 х1,5 м, колір «карамель». Ціна договірна.
Тел. (066)754‑50‑94
Продам дитяче ліжко; шафу для одягу
на 3 відділення. Тел. (066)754‑50‑94
Продам дубовий стіл 0.75 х1.5 м. та
6 дубових стільців, у комплекті; дитяче
автомобільне крісло (нове). Ціна договірна
Тел. (098)633‑55‑57, (066)761‑04‑88
Продам жіночий велосипед, б/в, стан
гарний. Тел. (095)360‑42‑08
Продам жіночий піджак, сірий у смужку і
велюровий чорний, на підкладці, розм. 50–
52, нові; фотошпалери «Ранок біля річки»,
розм. 176 х261; аплікатор Кузнєцова новий;
зволожувач повітря б/в. Тел. 3–40–19
Продам заводську шафу (сейф) розм.
350 х300 х900 мм, з сигналізацією, для
мисливців, ціна 800 грн. Тел. 3–16–91,
(050)641‑29‑64
Продам каністру металеву на 20 л., 40 л.
Тел. (099)983‑04‑08
Продам карниз алюмінієвий; меблеву
стінку; диван. Тел. (050)608‑15‑81
П р о д а м к а с т р ул ю е м а л ь о в а н у —
40 л.; насос БЦ — 1,1 для свердловин;
мотор-редуктор 1320 об. — 0,3 кВт;
інкубатор 150 яєць, торшер на дві лам‑
пи, трюмо 60‑х років. Нові Санжари.
Тел. (099)166‑98‑20
Продам квіти, вирощені вдома: гвоздика
турецька, різні кольори; гвоздика голчаста
рожева (стелиться по землі, багаторічна);
анемони (багаторічні весняні квіти); іриси
білі великі; ромашка крупна та багато інших.
Ціни 5–10 грн. Тел. (066)313‑26‑43
Продам клітку для папуги, стан відмін‑
ний; кросівки, розм. 40. Ціна договірна.
Тел. (050)192‑61‑88
Продам книги «Настольная книга роди‑
телей»; «Код тинейджеров. Как с подростка‑
ми говорить про все». Б/в. Стан ідеальний.
Ціна 5 грн. за шт. Тел. (066)313‑26‑43
Продам книги: «Лікарські трави», «Ури‑
нотерапія», «Водотерапія», «Цілющі сили
організму», «Косметика», «Лісова космети‑
ка» та ін. Тел. 3–40–19, після 15.00
Продам книги: «Постная кухня»; «Что вам
мешает быть здоровым? Пути исцеления»;
«Домашние разносолы». Б/в, у гарному
стані. Ціна 5 грн. за шт. Тел. (066)313‑26‑43
Продам кольорові сувенірні авторучки, зі
скла, великі і маленькі. Тел. 3–40–19
Продам комплекти журналу «Огоро‑
дник» за 2004–2014‑й роки. Багато
цінної інформації з городництва, квіт‑
никарства, тваринництва. Ціна 30 грн.
за річний комплект. Тел. (096)232‑41‑98,
(095)824‑89‑05
Продам корсет чорний, атласний, з
мереживом, новий; художню літературу
«Джуна, слухаю свої руки», «100 пісень
Висоцького», «Усадебный дом», «Вязание
на спицах и на машинке. Узоры», «Исцели
себя сам». Тел. 3–40–19
Продам костюм випускний, чоловічий,
колір світло-сірий (сталевий), розм. 46,
зріст 164 см, б/в 1 раз. Тел. (096)269‑76‑38
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Продам крісло-ліжко розкладне, нове
з м’якими підлокотниками; килим новий
2 х3 м, червоний з білими розводами;
оцинковане корито довжиною 2 м, шир.
90 см,
висота
50 см; електросковороду
№28
(670)
14 липня 2016 ве‑
лику; сковороду для приготування курчати.
Тел. (068)344‑45‑76, (095)201‑01‑18
Продам кулон з червоним каменем,
на довгому ланцюжку, жовтий метал; об‑
ручки з коричневим каменем, грузинське
срібло, нові. Тел. 3–40–19
Продам куртку шкіряну жіночу, розм.
52–54, з хутром, утеплена, нова; пальто
балонове утеплене, колір беж, довге, розм.
56–58, капюшон з хутром, нове; пальто
балонове демісезонне, жіноче, колір беж,
розм. 54–56, нове; сумку господарську, чер‑
воний колір, на колесах, б/в. Тел. 3–40–19
П р о д а м курточку синього кольо‑
ру, сучасна, б/в 1 сезон, на дівчину ві‑
ком 15 років, розм. 44 (S), ціна 200 грн.
Тел. (066)123‑79‑85
Продам лікувальний пристрій «Космо‑
диск», пристрій для нарізування овочів
ручний. Тел. 3–40–19, після 15.00
Продам молочні бідони, б/в, в хорошому
стані. Тел. (050)902‑22‑10
Продам ніжну швейну машинку «Сін‑
гер; дзеркала 1,3 х0,4 м, 0,85 х0,35 м.
Тел. (095)585‑13‑96, 3–29–88
Продам набір м’яких меблів «ракуш‑
ка»: диван, 2 крісла, пуфік, 3500 грн.
Тел. (099)333‑04‑75
Продам набір наліпок для викупу на‑
реченої, а також наліпки на номера для
весільного автомобіля. Ціна 100 гривень.
Тел. (095)575‑20‑47
Продам нові жіночі спортивні кос‑
тюми: щільний шерстяний та велюрові.
Тел. 3–40–19
Продам нове осіннє пальто краси‑
вого класичного покрою, розм. 48–50.
Тел. (050)404‑50‑77
Продам новий спортивний костюм,
сучасний, на флісі, розм. 48, штани сині,
куртка червона. Тел. (050)404‑50‑77
Продам нову чоловічу дублянку, на‑
туральна, тепла, довжиною до стегна,
розм. 44–46, колір чорний, 500 грн.
Тел. (066)313‑26‑43
Продам піжаму жіночу, натуральний
батист, розм. 48–50, виробник Румунія;
манікюрний набір з 5 предметів, футляр
натуральна шкіра. Все нове. Тел. 3–40–19
П р о д а м паніборд, ціна 350 грн.
Тел. (066)754‑50‑94
Продам паски для втягування живота
атласні та безрозмірні, корсет. Нові, різні
розміри. Тел. 3–40–19
Продам патронташ для патронів, шкі‑
ряний, новий, з кишенями. Тел. 3–40–19,
після 15.00
Продам пивні кружки з коричневого скла,
з дерев’яною ручкою. Тел. 3–40–19
Продам пластикові ящики під овочі та
фрукти. Тел. (066)003‑59‑07
Продам полушубок жіночий хутряний,
світлий, Польща, розм. 48–50; платівки 80‑х
років, розмір великий. Тел. 3–40–19
Продам рушницю (Бельгія), 2‑стволка,
раритет. Тел. 3–40–19
Продам садово‑городній ранцевий
обприскувач «Ера», ємність 10 л, у комп‑
лекті, стан добрий. Тел. (095)590‑90‑52,
(097)066‑98‑54
Продам спальний гарнітур, стінку.
Тел. (066)754‑50‑94
Про д ам спортивний велосипед,
титан, стан відмінний. Ціна договірна.
Тел. (050)192‑61‑88
Продам стільці розкладні для активного
відпочинку (Австрія). Тел. (050)959‑06‑65
Продам сукню вечірню, розм. 42–
44, на зріст 170 см., довга, колір ніж‑
но бузковий, цікавий крій, ціна 300 грн.
Тел. (066)313‑26‑43, Кобеляки
Продам сукню на випускний, рожева, до‑
вга, розм. 42–44, 1100 грн.; туфлі на високих
підборах, бежеві, розм. 24,5, у відмінному
стані. Тел. (099)307‑28‑33
Продам туфлі жіночі, у відмінному
стані, один раз одягнені, 37–38 розмір,
каблук приблизно 7 см. Ціна 200 гривень.
Тел. (095)575‑20‑47
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Продам фотошпа‑
лери «Сонячна вули‑
ця», категорія «люкс»,
розм. 207 х192, 12 лис‑
тів, якість, ціна 180 грн.
Тел. (066)313‑26‑43
Продам хатні
квіти Монстера, ве‑
ликі. Тел. 3–16–91,
(050)863‑24‑94
Продам ху‑
дожню літературу:
«Браслет женшеня»,
«Лики судьбы», «Со‑
н н и к . Го р о с к о п ы » ,
«Карточные игры
в вашей компании».
Тел. 3–40–19
Продам художню
літературу: А. Толстой,
А. Дюма «Три мушке‑
тери», «10 років опіс‑
ля», «20 років опісля»,
Агата Крісті та інше.
Тел. 3–40–19
Продам човен
дюралевий з мо‑
тором; запчастини
до «Мінськ», «Кар‑
пати», «Верховина»;
коляску до «Яви».
Тел. (095)733‑36‑21
Продам човен ПВХ надувний, 2‑місний;
бак паливний для трактора; багажник на ав‑
томобіль «Москвич». Тел. (095)375‑45‑06
Продам човновий двигун «Вітерець
12 Е». Тел. (095)590‑90‑52, 3–32–18
Продам човновий двигун «Ві‑
терець-8», у гарному стані, 3000 грн.
Тел. (066)641‑77‑35, (067)375‑07‑55
П р о д а м човновий електродвигун
«MinnKota Endura PRO 36». Ідеальний для
риболовлі. Тел. (095)590‑90‑52, 3–32–18
П р о д а м ш а ф у 3 ‑ д в е р н у.
Тел. (095)585‑13‑96, 3–29–88
Продам швейну машинку ніжну «Поділь‑
ська», робоча. Тел. (099)611‑17‑27, Кобеляки
Продам шкільну сукню, колір коричне‑
вий, натуральна шерсть, пошита на інди‑
відуальне замовлення, до неї є сумочка,
на дівчину віком 14–17 років, дуже гарна.
Ціна 90 грн. Тел. (066)313‑26‑43
Продам шкіряні лакові туфлі на високих
підборах, червоні і бежеві, розм. 37, від‑
мінний стан; сукню на випускний вечір, ро‑
жева, довга. Недорого. Тел. (095)463‑42‑05,
(099)307‑28‑33, (067)974‑15‑20
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Оригінал-макет замовника
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Надам роботу продавцюк о н с у л ьт а н т у у К о б е л я к а х ,
у магазині на площі. Графік робо‑
ти з 8.00 до 14.00, заробітна пла‑
та 2500 грн. Тел. (066)488‑76‑12,
Кобеляки
Надам роботу продавцеві в магазині
продовольчих товарів. смт. Білики.
Офіційне працевлаштування, зарплат‑
ня 4000 грн. Тел. (066)323‑44‑44
Підприємству ТОВ АФ «Добробут» ВП
Кобеляцький Комбікормовий завод у селі
Підгора Кобеляцького району на постійну
роботу потрібен інженер-енергетик,
технік-електрик з відповідною освітою.
Тел. 3–11–94, 3–38–12
Найму бригаду для будівництва бетонно‑
го фундаменту з власною бетономішалкою.
Тел. (095)590‑90‑52, (097)066‑98‑54

Потрібен працівник
на автомийку.
Чоловік або жінка.
Заробітна плата
своєчасна.

Запрошуємо реалізаторів для
роботи в Полтаві. Робота на лотках
в центрі міста. З/п договірна. Жит‑
лом забезпечуємо. Тел. (099)412–
75–55, (068)106‑39‑29

Робота для столяра в м. Кобеляки.
Тел (098)974-21-78
Потрібні робітники на виготовлен‑
ня європарканів, вік 20-40 років.
Тел. (050)677-08-00
Робота у Польщі. Офіційне працев‑
лаштування. Оформлення документів.
Тел. (095)192‑44‑21, (097)294‑41‑11
Найму людей для збору полуниці,
бажано жінок. Тел. (099)793‑35‑51,
3–22–22, Кобеляки
У кафе «Філін» потрібен помічник
кухаря. Тел. (050)200‑45‑25
Потрібні на роботу працівники у кафе
в селі Бутенки. Тел. (099)730‑70‑66,
(097)766‑89‑89
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Тел. (068)253-52-82,
(050)066-97-09

РОБОТА

Потрібен працівник у кіоск.
Тел. (050)566‑21‑84


Викачування вигрібних ям, туалетів
автомобілем на 4 куби. Чистка і
пробивання каналізації. Пиляю, ва‑
ляю дерева, будь-яка складність.
Тел. (066)976‑98‑04, (097)081‑61‑70,
(066)808‑92‑80
Утеплення фасадів: пінопласт,
мінеральна вата + декоративна шту‑
катурка, під «ключ». Виконання будьяких будівельних робіт, доставка
матеріалів. Виїзд по області. Якість
гарантуємо. Тел. (095)446‑98‑25,
(096)522‑43‑59
Буріння свердловин. Якість. Гарантія.
Тел. (099)567‑42‑61, (097)677‑34‑35

Майстерня пропонує
швидкий та якісний ремонт
побутової техніки: холодиль‑
ники, морозильні камери,
пилососи, пральні машиниавтомат та ін. Швидко. Га‑
рантія. З виїздом за викли‑
ком. Тел. (099)794‑78‑58,
(098)007‑55‑11, (05343)3–
12–09
Куплю металобрухт. Самовивіз. Тел.
(099)924‑05‑20, (096)426‑77‑64

В зв'язку з розширенням виробництва
на комплекс з переробки курчат-бройлерів

терміново потрібні
фізично здорові працівники
(можливо без досвіду роботи)
з/п від 4400 до 6500 грн.

Підприємство за власний рахунок
забезпечує працівників
місцем у гуртожитку, харчуванням та спецодягом.
Виплата заробітної плати проводиться
своєчасно, два рази на місяць.
Детальна інформаця за телефонами:
+38(097)322-60-55 та +38(066)105-25-66

Виконуємо фасадні робо‑
ти по утепленню пінопластом,
мінватою, обробка будинків деко‑
ративною штукатуркою, обробка
вікон клінкерною плиткою. Поміч
у покупці матеріалу, свої ліса, до‑
тримання будівельних норм і пра‑
вил. Тел. (099)014‑89‑65
Професійна перетяжка, модернізація
та ремонт м’яких меблів. Підбір тканин,
заміна поролону, пружин, столярки.
Недорого, якість гарантуємо, швид‑
ко. Тел. 3–29–75, (095)792‑81‑33,
(096)911‑95‑87
Закуповуємо металобрухт. До‑
рого. Можливий самовивіз. Тел.
(095)643‑07‑92, (068)247–08–15
Буріння свердловин машинне та
малогабаритною установкою. Обсадні
труби маємо як ПВХ так і метал різних
діаметрів. Досконале знання осо‑
бливостей буріння у Кобеляцькому
районі. Допоможемо придбати та
налагодити насосне обладнання.
Письмова гарантія, документи. Тел.
(099)414–39–99, (098)586–38–38.
Сергій Іванович
Якісний ремонт, перетяжка м’яких
меблів. Зміна дизайну. Підбір тканин.
Якість гарантуємо. Доставка по місту
безкоштовно. Тел. (050)860‑37‑10,
3–36–20
Поминальні обіди, дні народжен‑
ня, корпоративи. Швидко, якісно,
смачно, недорого. З виїздом за Ва‑
шою адресою. Тел. (050)578‑27‑96,
(068)808‑58‑76, Білики
Ремонт холодильників та морозиль‑
них камер вдома у замовника. Виїзд
до Новосанжарського та Кобеляць‑
кого районів. Тел. (050)285‑12‑03;
(099)033‑41‑24; (098)202–87–91
(Сергій)
Відкрито автобусний марш ‑
рут Дніпро-Київ‑Дніпро че‑
р е з Ц а р и ч а н к у, К о б е л я к и ,
Р е ш е т и л і в к у. З а м о в л е н н я
квитків за тел. (066)284‑23‑44,
(067)560‑60‑63
Продам митий пісок, щебінь,
камінь, гранвідсів. З доставкою. Пе‑
ревезення автомобілем ЗіЛ. Помірні
ц і н и . Те л . ( 0 9 5 ) 7 8 3 ‑ 7 9 ‑ 8 3 ,
(098)772‑04‑62
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Приватна охоронна фірма проводить набір
охоронників, ст. змін, нач. охорони
Тижневик «ЕХО»
Ми пропонуємо роботу в надійній компанії:
- проїзд та проживання за рахунок підприємства
- допомога в харчуванні, гарантована з/п від 2800 грн.

Тел. (099)13-474-80, (093)12-000-17

ФІТНЕС ЗАЛ

АСФАЛЬТУВАННЯ

№28 (670)

ангарів, дворів, територій
Ямковий ремонт доріг
Тел. (050)150-94-49
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ФРАНЦУЗЬКІ НАТЯЖНІ СТЕЛІ
Не потрібна підготовка існуючої стелі.
Дешевше, ніж стеля із гіпсокартону.
Монтаж протягом 3-4 годин. Нові Санжари.

запрошує дівчат та жінок
на степ-аеробіку
та фітбол гімнастику

Тел.(066)346-56-10; (050)954-87-52

Запис на ранкові та вечірні групи

Тел. (095)214-67-65

заняття
Перше ОВНО
Т
БЕЗКОШ

Реклама — вітаміни
для вашого бізнесу

КОЛОДЯЗІ — чистка і дезінфекція.
Помічники не потрібні, виїзд по рай‑
онах. Тел. (066)995‑69‑34

Надам послуги усіх видів
с а н т е х н і ч н и х т а е л е к т р о р о б і т.
Тел. (096)086‑17‑16
Якісно виконаю вкладання: цегли,
блоку, ракушняку, піно‑газоблоків.
Кровельні роботи: шифер, ондулін,
металочерепиця. Тел. (066)287‑12‑50
Асфальтування! Двори, в'їзди у
двори, відмостки, майданчики, анга‑
ри, ремонт токів та ямковий ремонт
сільських автодоріг. Тел. (066)656‑30‑
29, (098)348‑13‑09
Привезу пісок, щебінь, гранвідсів,
землю та інше; надам послу‑
ги автомобілем ГАЗ‑53 самоскид
до 5 тонн. Тел. (095)551‑60‑80,
(097)768‑74‑10

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. (095)548‑78‑00;
(098)219‑12‑76
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оригінал‑макет замовника

Розміщення якісної
кольорової
та ч/б реклами
в тижневику «ЕХО»
Тел. (097)903-92-67
Продам щебінь, гранвідсів, жом кис‑
лий, недорого з доставкою, а також на‑
дам послуги автомобілем від 5 до 7 тон,
з доставкою. Тел. (067)157‑43‑34,
(095)841‑93‑95
Надам послуги бензокосою і бензо‑
пилою. Виконаю будь‑які зварювальні
роботи. Недорого. Можливий виїзд
по району. Тел. (066)843‑14‑30, Ко‑
беляки
Виконаю роботи з вкладання плит‑
ки, цегли, блоків, ракушняку, піно‑ та
газоблоків. Штукатурка, заливання
фундаментів.Пічне опалення, груби,
плити. Тел. (050)635‑87‑84
Кваліфіковано виконаю кровельні
роботи різної складності, шифер,
ондулін, металочерепиця, м’яка кров‑
ля. Тел. (095)061‑93‑45
Виконаю земельні роботи різної
складності, бетонування, демонтаж.
Тел. (099)933‑98‑17
Зварювальні роботи будь‑
якої складності, паркани, навіси,
ворота та інше. Ціни розумні.
Тел. (067)860‑29‑01, (099)446‑11‑48

Поминальні обіди, дні народження,
корпоративи з виїздом до замовни‑
ка. Швидко і смачно. Доступні ціни.
Цілодобово. Володимир та Ірина.
Тел. (066)696‑57‑08; (099)713‑07‑42;
(098)216‑03‑89
Покладу тротуарну плитку на подвір’ї
або на цвинтарі, огляд попередніх ро‑
біт, якість гарантую. Нові Санжари.
Тел. (050)531‑24‑68
Як бути здоровим та жити без стре‑
сів? Комплексна йога навчить Вас цьо‑
му. Перше заняття безкоштовно. Запис
за тел. (066)184‑51‑86, Кобеляки

може бути

ваше
оголошення
Відповідь на кросворд з №17

Маєш цікаву
інформацію?
Зателефонуй:
(097)903‑92‑67

www.exo.in.ua
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З Днем Перемоги, дорогі земляки!
Щорічно ми із великою повагою та
душевним трепетом зустрічаємо
дорогий і справді святий для кожного
українця день 9 травня. Це день спільної
для армії і народу Перемоги.
У цьому році ми відзначаємо 72‑гу
річницю великої історичної події — Дня
Перемоги над гітлерівською Німеччиною,
країною, яка 22 червня 1941 року
розв’язала найкровопролитнішу в історії
людства війну і зазнала остаточної поразки
у травні 1945‑го року.
Ми, ветерани тієї війни, і до сьогодні до‑
бре пам’ятаємо той найдовший у році день,
коли в безхмарному небі жителі мирної
України почули смертоносний грім, поба‑
чили, як сиплються авіабомби. 22 червня
1941 року у наше життя увірвалася війна.
З пеших днів тієї страшної бійні наші воїни
чинили запеклий опір загарбникам, вияв‑
ляючи безприкладний героїзм та відвагу.
Першими в бій із ворогом вступили прикор‑
донники та бійці військових гарнізонів. Зва‑
жаючи на велику чисельну перевагу у бойовій
техніці та живій силі, фашистські війська по‑
чали просування вглиб території України
та інших радянських республік. Фронт
розтягся на тисячі кілометрів, від Чорного
до Баренцевого морів.
Нав’язана нам війна була дуже тяж‑
ким випробуванням. Але ніщо не змогло
зламати мужність наших воїнів та мирних
громадян. Вони, навіть у страшні дні по‑
разок та відступу, продовжували вірити
в майбутню перемогу.
Вирішальною подією першого року війни
стала битва під Москвою взимку 1941‑го.
У ній фашисти зазнали страшної поразки.
Було вщент розбите мільйонне угрупування
німецько‑фашистських військ. Потім була
увіковічнена в історії Сталінградська бит‑
ва. Перемога в ній стала початком могут‑
нього наступу радянський військ, початком
корінного перелому в ході війни.
Влітку 1943 року відбулася не менш
грандіозна битва на Курській дузі. Це був

найбільший танковий бій
в історії людства. Після
нашої перемоги фашистсь‑
ка Німеччина вже остаточ‑
но
втратила
стратегічну
ініціативу. Почалося визво‑
лення нашої рідної землі.
А завершального етапу
війни довелося чекати ще два
роки. Ним стала Берлінська
операція, у якій була задіяна
величезна кількість танків,
гармат, мінометів та літаків,
сотні тисяч наших бійців.
У цій битві були розгромлені
70 піхотних, 12 танкових,
11 моторизованих дивізій
ворога, були взяті в полон
480 тисяч німецьких солдатів
та офіцерів. Над Рейхстагом нарешті
був піднятий штурмовий прапор 150‑ї
стрілецької дивізії як символ перемоги над
гітлерівською Німеччиною.
До цієї величної звитяги нам довелося
пройти шлях у тисячі кілометрів, у 1418 днів
і ночей, в десятки мільйонів жертв. Це була
перемога не лише воєначальників. Це
була перемога всього народу: солдатів,
які чотири роки гибіли в сирих окопах,
ішли на кулі, гинули під бомбами та сна‑
рядами; працівників тилу, які вдень і вночі
стояли біля верстатів, невтомно трудили‑
ся в полях, аби своєю працею допомогти
армії і прискорити довгоочікуваний день
закінчення війни.
Ми пишаємося нашими земляками,
які за виявлені героїзм та відвагу були
удостоєні найвищої бойової відзнаки —
звання Героя Радянського Союзу. Це —
Клименко Тихін Леонтійович, Мужайло
Микола Тимофійович, Дейнега Олександр
Тихонович, Шенгур Іван Петрович, Соло‑
моненко Іван Іванович, Марченко Федір
Іларіонович, Ведмеденко Іван Іванович, Се‑
менов Андрій Платонович.
Кавалером трьох ступенів ордена Слави
став Чорний Павло Васильович. Десятки

Збережи найяскравіші моменти!

Відзнімемо та змонтуємо відео на будь-яку тематику

якісн☺ та креативн☺

тисяч земляків були нагороджені бойовими
орденами і медалями.
Під час тієї війни наш народ зазнав ве‑
личезних втрат. Мільйони кращих синів
та дочок заплатили своєю кров’ю і самим
життям за те, щоб відстояти рідну землю,
забезпечити майбутнім поколінням мир.
В Україні загинув кожен шостий житель.
Усього ж на фронтах поклали свої голови
27 мільйонів воїнів. Це — страшні цифри,
які неможливо уявити. Але це було.
Сувора правда про ту війну залишається
з нами назавжди як символ народного
героїзму, справжнього патріотизму, віри,
надії і вічної скорботи.
Вічна пам’ять героям, які загину‑
ли у священній боротьбі за свободу та
незалежність нашої України.
Пройдуть ще роки, десятиліття та віки,
але в пам’яті народній назавжди лишати‑
муться трагічні й героїчні події 1941–45‑го
років. Нехай завжди буде МИР, дружба,
надія на спокійне і гарне життя.
З днем Перемоги, дорогі земляки! Сла‑
ва народу‑переможцю!
Олександр ЖИВУЛЬКО, учасник бойових
дій, голова міської ради ветеранів,
полковник у відставці

Шановні читачі!

Редакція тижневика працюватиме 8, 9, 10 травня
у звичайному режимі, без вихідних.

Øàíîâí³ ÷èòà÷³!

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

Тел. (096)967-65-01,(050)145-84-66
www.exo.in.ua

Çäèâóéòå ð³äíèõ îðèã³íàëüíèì ïîäàðóíêîì!
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Що ще виростити у саду
Тижневик «ЕХО»

У попередніх номерах «ЕХО» ми
розповідали про те, скільки потрібно
посадити городніх культур та
фруктових дерев, щоб прогодувати себе
і сім’ю. Та, як відомо, не лише картоплею
й капустою живе людина. Їй хочеться ще
й поласувати чимось смачненьким. Що
може бути смачнішим і кориснішим,
аніж різні ягоди, які можна і потрібно
виростити у своєму саду.
Нижче мова піде виключно про апробо‑
вані у світі та в Україні ягоди, котрі добре
ростуть і плодоносять в умовах нашого
клімату. Про якісь суперекзотичні культури
ми говорити не будемо. Адже часто якась
розрекламована ягода на ділі виявляється
не такою вже й корисною. Нині серед ко‑
ристувачів Інтернету є дуже популярними
ягоди Годжі. Пишуть і говорять, що вони ма‑
ють чудодійний вплив на чоловічу потенцію
та різко збільшують тривалість життя. Але,
водночас, чимало людей застерігають, що
надмірне захоплення саме цими ягодами
може призвести до тяжкого отруєння. Хоча
вирощувати ягоди Годжі зовсім несклад‑
но, ми поки що утримаємося від розповіді
саме про цю культуру, аж доки не знайде‑
мо людей, які випробували її на власній
практиці та здоров’ї.

Чорниця і лохина (голубіка)
Зараз саме ці дві
ягоди, котрі можна на‑
звати сестрами, є
найбільш
популяр‑
ними і вживаними
у світі. В Україні чорни‑
ця у дикому виді росте на Поліс‑ сі в лі‑
сах. Лохина завезена з Канади. Її можна
виростити у власному саду. Хоча це досить
непросто. Адже рослина на нашому чорно‑
земі не росте і не розвивається. Їй потрібен
легкий, типу торфу, і кислий ґрунт. А ще —
постійний полив. Те, що лохина не є дуже
популярною у нашій місцевості, пов’язано
саме зі специфікою її вирощування. Але
той, хто навчився вирощувати і продавати
лохину, буде «на коні». Вживання ягід поліп‑
шує роботу мозку, покращує зір, має анти‑
оксидантну дію, що важливо для профілак‑
тики раку. Не так давно вдалося побачити ці
ягоди в одному із кобеляцьких супермарке‑
тів. Ціна вражає: 680 гривень за кілограм.
Не менш корисною є й чорниця. Щоправ‑
да, говорять, що вона поступається лохині
смаковими якостями.

Жимолость
Жимолость — перша ягода, відкриває
весняно‑літній сезон. Смак її
різний: іноді вона буває кислу‑
ватою, іноді — солодкою, а іно‑
ді — гіркою, що абсолютно ніяк
не впливає на цілющі власти‑
вості цієї рослини. Після вживання
жимолості в людини нормалізується
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і поліпшується робота шлунково‑кишкової
системи, що, безсумнівно, несе велику
користь всьому організму. Крім цього, жи‑
молость допомагає контролювати тиск
у людей, які страждають гіпертонічною хво‑
робою.

Малина
Багато мам і бабусь
вважають, що найбільш
корисні властивості міс‑
тяться в ягодах малини.
Тому при перших симпто‑
мах грипу або застуди вони
додають дітям у чай малинове варення. І
це — абсолютно вірно. Малина сприяє зни‑
женню температури, зміцненню імунітету і
забезпечує хворий організм необхідними
вітамінами. Крім цього, до складу малини
входить вітамін РР, який допомагає зняти
втому, усунути безсоння і поліпшити апетит.
Через високий вміст вітамінів В2 і Е мали‑
нові ягоди корисні при вугрових уражен‑
нях шкіри, ламкості волосся та наявності
лупи. А ось людям, які страждають пода‑
грою і нефритом нирок, їсти малину слід з
обережністю.

Вишня
Ягоди вишні без пере‑
більшення вважаються най‑
популярнішими і надзвичай‑
но корисними для людини,
так як є дієтичним продуктом.
Вишневе пюре використовується
як антисептичний засіб, яке легко зупиняє
кров і загоює подряпини. У м’якоті вишні
міститься велика кількість кумаринів, здат‑
них підтримати тонус усього організму.
Вживання вишневих ягід піднімає настрій
і нормалізує сон, а біофлавоноїди, які міс‑
тить рослина, захищають організм від згуб‑
ного впливу канцерогенів. Щоб не спро‑
вокувати розлад шлунка, рекомендується
вживати вишню ситим.

Смородина
Смородина вважається
чагарником, її плоди надзви‑
чайно багаті корисними
речовинами і вітамінами.
Ягоди рослини відомі ве‑
ликим вмістом вітаміну С,
концентрація якого в столовій
ложці смородини така ж, як в цілому лимо‑
ні. Ці корисні дари природи застосовують
для профілактики анемії і атеросклерозу,
а також для лікування затяжного кашлю.
Лікарі не рекомендують їсти смородину
людям, які знаходяться в постінфарктному
стані, а також тим, у кого спостерігається
схильність до тромбозів у результаті під‑
вищення згортання крові. Вважається, що
біла смородина корисна для людей похи‑
лого віку, червона — для молодих, а чор‑
ні ягоди краще засвоюються в дитячих та
підліткових організмах.
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Обліпиха
Ягоди обліпихи —
незамінні при кишко‑
№28 (670)і
14 липня 2016
вих захворюваннях
авітамінозі. У їжу при‑
йнято вживати варення з цієї
рослини, в якому всі корисні якості зберіга‑
ються навіть після термічної обробки. Облі‑
пиховою олією ефективно лікують виразку
шлунка, деякі шкірні дефекти і опіки.

Суниця
Найбільш ароматні яго‑
ди, які поширені в наших ши‑
ротах — суничні. Скромний
розмір сповна компенсують
неповторні смакові якості.
Особливо корисна суниця при
стресах, розладах сну і підвищеній дратів‑
ливості. Ягоди цієї рослини надають спри‑
ятливу дію для здоров’я ясен. Лікарі не ре‑
комендують вживати суницю при наявності
проблем із печінкою і таких хронічних за‑
хворювань як гастрит і алергія.

Аґрус, він же
крижовник
У аґрусі міститься
неймовірна
кількість
вітамінів і аскорбінової
кислоти, причому самі дозрі‑
лі ягоди вміщують більше корисних речо‑
вин. Крім цього, аґрус багатий на пекти‑
ни, які сприяють поліпшенню травлення і
швидкому виведенню шлаків з організму.
Плоди цієї рослини вживають в цілях про‑
філактики підвищеного тиску і зміцнення
стінок кровоносних судин. Не рекомен‑
дується їсти аґрус при виразкових за‑
хворюваннях в стадії загострення та при
кишкових хворобах.

Журавлина, вона ж
клюква
Дійсно
унікальни‑
ми
властивостями
володіють ягоди жу‑
равлини, які вважають‑
ся справжньою панацеєю від
великої кількості захворювань. Журав‑
лина містить залізо, бор, йод, кальцій,
калій, марганець, магній, фосфор і срі‑
бло, а також вітаміни В1 В2 К, С і РР, які
життєво необхідні для нормальної роботи
людського організму. Журавлинні ягоди
відомі своєю антибактеріальною дією,
яка направлена на усунення захворю‑
вань сечостатевої системи. Крім цього,
журавлина знижує кількість протромбіну
в крові, покращує міцність і еластичність
кровоносних капілярів, зв’язує і виводить
важкі метали, посилює дію антибактері‑
альних засобів та антибіотиків при піє‑
лонефриті, ниркових каменях і гінеколо‑
гічних захворюваннях, а також згубно діє
на таку коковую флору як протей, кишко‑
ва паличка і золотистий стафілокок. Жу‑
равлину призначають для стимулювання
секреції підшлункової залози, особливо
у людей літнього віку.
Підготував Ігор ФІЛОНЕНКО
www.exo.in.ua
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Н.Санжари

Н.Санжари

Царичанка

5-5,5

6-10

Молоко (грн/л)

10

10

12

Олія (грн/л)

26

26

26-28

10-16

5-5,5

2,5-5

Вершки (грн/л)

100

90

100

Цукор (грн/50кг)

805

750

800

4-6

5-5,5

3-5

45-50

50

50-55

Мед (грн/л)

100

70-80

70-120

50

50-55

Борошно (грн/50 кг)

410

380-400

410-440

28

30

32

Рис (грн/кг)

20

18-24

19-20

Пшениця (грн/відро)

40

40

35

40

30

32

Буряк столовий (грн/кг)

Сир (грн/кг)

Капуста (грн/кг)

7-15

3-3,5

3-10

Сметана (грн/л)

50

Цибуля(грн/кг)

5-10

4-5,5

4-5

Масло (грн/кг)

150

Зелень (грн/100г)

5-15

6-8

3-5

Бринза (грн/кг)

70-80

90

Кобеляки

Кобеляки

7-10

Морква (грн/кг)

Товар

Царичанка

Н.Санжари

Картопля (грн/кг)

Товар

Царичанка

Кобеляки

Ціни на базарі у Кобеляках, Нових Cанжарах, Царичанці
Товар

100-120 100-120 Гречка (грн/кг)
70

Часник (грн/кг)

100-120

75

50-60

Яловичина (грн/кг)

30-90

85

Огірки (грн/кг)

20

60

60

Свинина (грн/кг)

60-80

85

Помідори (грн/кг)

60

50

50

Підчеревина (грн/кг)

55-60

60-65

70-80

Кукурудза (грн/відро)

35

30

30

34-40

31

25-32

Сало (грн/кг)

30-50

20-45

50-60

Горох (грн/відро)

70

-

80

150

100

100

Порося живе

Соя (грн/відро)

70

-

80

Яблука (грн/л)

10-22

10-15

8-15

Курятина (грн/кг)

60-65

60

60-65

Жито (грн/відро)

40

-

40

Лимони(грн/кг)

40-70

35

40-43

Кролятина (грн/кг)

80

45-55

70-75

Овес (грн/відро)

35

30

30

Апельсини (грн/кг)

26-35

32

25-30

Яйця (грн/дес.)

15-20

25

18

Дерть (грн/відро)

35-40

30

30-38

Капуста молода (грн/кг)

25-35

35

35

Риба свіжа (грн/кг)

30-90

14-45

20-70

Висівки (грн/мішок 25 кг)

Редиска (грн/кг)

19-20

20

22

Оселедець (грн/кг)

48-55

52,5

59-60

Макуха (грн/відро)

Банани (грн/кг)
Виноград (грн/кг)

400-600 500-700

80-90

110-120 Ячмінь (грн/відро)

500

90

80

70

30-35

35-40

30

Закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію
25-30

14-19

30

Квасоля (грн/кг)

5-8

10-15

6

Пір’я качине (грн/кг)

50

35

30

Гарбузове насіння (грн/кг)

24-25

28-30

20

Шкура кроля (грн/кг)

35

25-27

30-35

Пір’я гусяче (грн/кг)

140-150

100-110

90-100

оригінал‑макет замовника

Горіхи (грн/кг)

www.exo.in.ua
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Готуємо фігуру до літа

Тижневик «ЕХО»

На календарі початок травня, а це
означає, що сезон відпочинку біля водойм
відкритий. Невдовзі більшість людей
почнуть змагатись у якості загару
на своєму тілі. Та, на жаль, після зимової
пасивності і святкових столів зайві
кілограму так і випирають з-під одягу.
Наші поради допоможуть вам швид‑
ко позбутись зайвих кілограмів і при
цьому не зашкодити своєму здоров’ю.
Обов’язкова умова — рухливий спосіб жит‑
тя та регулярне заняття фізичними вправа‑
ми. Одразу хочемо попередити, що після
дієти варто дотримуватись правильного
харчування, оскільки зайві кілограми по‑
вернуться настільки ж швидко, як і зникнуть.

каву. Ці продукти негативно позначаються
на процесі травлення, містять швидкі вуг‑
леводи і легко відкладаються «про запас»;
алкоголь в будь‑якому вигляді, який поряд
із загальною інтоксикацією організму ви‑
кликає набряклість і псує колір обличчя.
2. Їжте 5 разів на день, з проміжками
в 2,5–3 години.
3. Обсяг вжитої за раз їжі не повинен пе‑
ревищувати 200 грамів.
4. Пийте не менше 2 літрів в день ріди‑
ни. Дуже корисно випивати склянку води
за 15 хвилин до прийому їжі, таким чином
можна трохи вгамувати апетит. Переїсти
вже не вийде, так як шлунок буде частково
заповнений. Можна замінити стакан води
1 яблуком.

Не відмовляй собі
в шоколаді
На цій дієті, що триває
тиждень, можна скинути від
3 до 5 кілограмів.
1–3 день. Сніданок: 1 чаш‑
ка какао (200 мілілітрів моло‑
ка + 2 чайні ложки какао), зва‑
реного на молоці. 150 грамів
вівсянки на воді, без цукру. Обід:
200 мілілітрів рисового овоче‑
вого супу без м’яса. Полудень
(перекус): 2–3 шматочки тем‑
ного шоколаду. Вечеря: 1 чаш‑
ка какао + 100–150 грамів сиру,
жирністю до 5%.
4–6 день. Сніданок: 1 чашка
какао + 200 мілілітрів натураль‑
ного йогурту. Обід: чашка какао +
шматочок цільнозернового хліба.
Полудень: шматочок шоколаду.
Вечеря: чашка какао + 100 грамів
відвареного нежирного м’яса.
7 день. Сніданок: чашка какао +
100 грамів відвареного бурого рису. Обід:
3 шматочки темного шоколаду + чашка ка‑
као. Вечеря: 100–150 грамів відвареного
рису і шматочок курки.

Худнемо на обличчі
Виключіть зі свого харчування швид‑
ко засвоювані вуглеводи і дотримуйтеся
цих правил.
1. Повністю виключити на 1 місяць сіль,
не досолювати їжу. Не турбуйтеся, у вас
не виникне проблем через її «дефіцит»,
так як сіль міститься у невеликих кількос‑
тях практично в усіх продуктах. Не слід
вживати ковбасу, оселедці, консерви,
а також перероблене м’ясо. Відсутність
великої кількості солі в раціоні послужить
хорошою профілактикою від набряків і
не буде провокувати апетит.
Виключити з раціону: цукор і сіль, які
затримують надлишки рідини в організмі і
призводять до утворення набряків; жирне
м’ясо і бульйони на його основі, що сприя‑
ють набору ваги через велику калорійність;
випічку, сало, газовані напої, міцний чай і
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Суперсмачна дієта на 800 калорій
Ось зразкове меню на один тиждень
на 800 калорій. Його можна замінювати ек‑
вівалентними за калорійністю продуктами.
Якщо відчуватимете нестерпний го‑
лод, то між прийомами їжі можете з’їсти
одне яблуко.
Та й взагалі, краще не замислюватися
про їжу, а ходити на прогулянки або на тре‑
нування. Найскладніше буде в перші кілька
днів, потім організм трохи звикне.
Сніданок: 50 грамів вівсянки, приго‑
тованої на воді без додавання цукру і мас‑
ла. Чашка зеленого чаю. Другий сніданок:
50 грамів моркви і буряка, перетертих
на тертці. Обід: Невелика порція овочевого
супу, без засмажки і хліба. У якості альтер‑
нативи можна приготувати салат зі свіжих
огірків, зеленої цибулі, редиски і помідорів,
але не більше ста п’ятдесяти грамів. По‑
лудень: Три вівсяних печива і чашка чаю.
Вечеря: 100 грамів тушкованого або запе‑
ченого на грилі карася, камбали чи карпа.
Скибочку житнього хліба. Один огірок або
помідор. Перед сном: 200 мілілітрів одно‑
відсоткового кефіру.

04.05.2017

Швидко худнемо на злаковій дієті
На
цій
дієті
можна
скинути
до 5 кілограмів.
(670)
14 липня
2016
1 день №28
«Пшеничний».
Сніданок:
100 грамів зерен засипати в каструлю і ва‑
рити 20 хвилин на слабкому вогні. Обід:
50 грамів пшеничної каші, 1 склянка молока,
сахарин. Вечеря: пшенична каша (50 грамів
у сухому вигляді), сахарин, 1 йогурт.
2
день
«Пшоняний».
Сніданок:
100 грамів пшона варити на слабкому вог‑
ні 30 хвилин. Обід: 1 склянка молока, каша
(50 грамів), сахарин. Вечеря: 1 терте яблу‑
ко, каша (50 грамів), сік лимона, сахарин.
3 день «Вівсяний»
Сніданок: 100 грамів вівса варити
10 хвилин на слабкому вогні. Обід: 1 склян‑
ка овочевого бульйону, каша (50 грамів).
Вечеря: 100 грамів сиру, каша (50 грамів),
сахарин, 1 столова ложка какао.
4 день «Рисовий». На весь день:
150 грамів рису варити 35 хвилин,
0,5 кілограма очищених яблук на‑
різати і тушкувати в невеликій
кількості води. Змішати яблука,
рис, лимонний сік і сахарин.
5 день «Ячмінний». Сніда‑
нок: 100 грамів ячменю довести
до кипіння і варити на слабкому
вогні 10 хвилин, сахарин. Обід:
1 склянка овочевого бульйону,
каша (50 грамів). Вечеря: каша
(50 грамів), сахарин, 1 фрукт,
2 столові ложки меду.
6 день «Гречаний». Сніда‑
нок: 100 грамів гречки довести
до кипіння і варити 10 хвилин,
1 склянка молока. Обід: 1 склян‑
ка овочевого бульйону, каша
(50 грамів), сахарин. Вечеря:
1 склянка кефіру, каша (50 гра‑
мів), сахарин.
7 день. Сніданок: 50 грамів
пшениці, гречки, вівса довес‑
ти до кипіння, варити 20 хви‑
лин на слабкому вогні, сахарин, 1 склянка
молока. Обід: каша (50 грамів), овочевий
бульйон. Вечеря: каша (50 грамів), терте
яблуко, сахарин, лимонний сік.
Між прийомами їжі можна пити міне‑
ральну воду, зелений чай або настій з трав,
а також свіжі соки. При виході з дієти мен‑
ше їжте м’ясного. Злакова дієта досить
жорстка, але і допоможе схуднути за 7 днів
на 5 кілограмів.

Капустяна дієта з Франції
З допомогою цієї дієти можна схуднути
за короткий термін.
Зваріть капустяний суп без
жиру (можна додати цибу‑
лю, моркву, селеру),
викиньте усю гуща‑
вину і пийте рідину
вранці, опівдні й
увечері. І так — від
трьох до семи днів.
Прихильники дієти
запевняють: це до‑
помагає позбутися
3–7 кілограмів.
www.exo.in.ua
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Семиденна бурякова дієта
День 1. Сніданок: чай або ча‑
шечка кави з невеликою кількістю
молока, 2 тости хліба. Обід: салат
із буряка, трошки відвареного
рису. Вечеря: суп із овочів і неве‑
лике яблуко.
День 2. Сніданок: йогурт +
зернові пластівці. Обід: салат з
буряка і шматочок відвареної курячої груд‑
ки. Вечеря: ківі і дві запечені картоплини.
День 3. Сніданок: чай або чашеч‑
ка кави з невеликою кількістю молока,
2 тости хліба. Обід: салат з буряка, відва‑
рена риба. На вечерю: борщ, зварений
на овочевому бульйоні.
День 4. Сніданок: нежирний йогурт
+ зернові пластівці. Обід: салат з буряка і
шматочок відвареної курячої грудки. Вече‑
ря: запіканка овочева з зеленню.
День 5. Сніданок: чай або чашка кави
з невеликою кількістю молока, 2 скибки
хліба. Обід: салат з буряка і трошки рису,
приготованого на пару. Вечеря: помідори
з овочами, приготовані на грилі.
День 6. Сніданок: чай або чашка кави з
невеликою кількістю молока, 2 скибки хліба.
Обід: салат з буряка, шматочок сиру. Вече‑
ря: пюре або рагу з тушкованих овочів.
День 7. Сніданок: знежирений йогурт
і зернові пластівці. Обід: салат з буряка,
шматочок відвареної курячої грудки. Вече‑
ря: трохи відвареного рису, помідор і яйце.

Тижневик «ЕХО»

приклад, у 100 грамах шоколадного
печива міститься приблизно 400 кі‑
локалорій, а в 100 грамах банана —
90. Також в якості перекусів можна
використовувати сезонні фрукти,
овочі і кисломолочні продукти.
Відмовтесь від харчування
у фастфуді і беріть обід з собою
на роботу. Це можуть бути найпрості‑
ші страви: овочеве рагу, сьомга на грилі
з овочевим салатом, запечена в духовці
скумбрія і помідори, плов з овочевим са‑
латом, куряча грудка, запечена у фользі з
овочами гриль.
Рахуйте калорії. Як правило, протя‑
гом дня ми робимо часті перекуси і навіть
не пам’ятаємо, яку кількість їжі вжили. Важ‑
ливо записувати всі перекуси і прийоми
їжі, щоб вам було легше рахувати калорії.
Дієта для сидячого способу життя — це
1800–2000 кілокалорій в день.
Правильно обробляйте продукти. Якщо
продукти готувати на сковороді з вико‑
ристанням рослинної олії, калорійність їх
збільшується. Наприклад, у 100 грамах за‑
печеної курячої грудки приблизно 250 кі‑
локалорій, у смаженому варіанті — 350.
Рекомендується правильно термічно об‑
робляти продукти: запікати в духовці, го‑
тувати на грилі без використання рос‑
линної олії, варити, готувати на пару і
використовувати
мультиварку.

Зразкове
меню дієти
для сидячого
способу життя:

Дієта для працівників офісу
Необхідно відмовитися від шкідливих
продуктів. Якщо ви проводите більше 8 го‑
дин в офісі, однієї перерви на обід мало,
тому, напевно, робите часті перекуси у ви‑
гляді печива, цукерок і тортів. Ці продукти
швидко тамують голод, але призводять
до появи зайвої ваги.
Рекомендуємо відмовитись від шкідли‑
вих продуктів і замінити їх корисними. На‑

Морквяний сік з імбирем —
потужний еліксир краси
Наостанок пропонуємо рецепт, який до‑
поможе завжди залишатись вродливими.
Це низькокалорійний напій, який має
приблизно 130 калорій у склянці, і є відмін‑
ною заміною звичайним сокам.
Морквяний сік і імбир — дуже смачний і
виключно здоровий склад для поповнення
організму вітамінами А, С і Е.
Цей коктейль покращує обмін ре‑
човин, сприяє кращій роботі травної і
серцево‑судинної системи, забезпечує
шкіру необхідними для неї речовинами.
При регулярному вживанні цього напою
стан шкіри помітно покращується. Оскіль‑
ки висока концентрація вітамінів А і С під‑
вищує вироблення колагену — речовини,
необхідної для підтримки молодості
і бездоганного стану шкіри.
Також цей коктейль містить
невелику, але значиму кількість
вітаміну Е — антиоксиданту,
який надійно захищає від
окислювального ушкоджен‑
ня і надмірних ультрафіоле‑
тових променів.
Підготував
Олександр ДІДЕНКО

Сніданок: вівсян‑
ка на молоці з сезонними
фруктами; кукурудзяна
каша з тертим сиром;
омлет з 2 яєць і 50 грамів
цільнозернового хліба.

Проводимо запис на добових та підрощених

Попередній запис на курчат-бройлерів,
курчат Іспанка, Тетра-АШ,
каченят, гусенят

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

3-33-82, (066) 805-01-63,
(096)523-12-62, Алла

Тел. (095)446-98-25, (096)522-43-59

Добова
птиця
Добовата
тапідрощена
підрощена птиця

Добовий та підрощений
молодняк птиці
добові індичата (бройлерні)
(Біла широкогруда,
набирає вагу до 30 кг)
Курчатабройлери КОББ500
Курчата м’ясояєчної породи Іспанка, Майстер Грей, Геркулес
Курчата яєчної породи Ломан Браун (сортовані), Сріблясті
Каченята Мулард, ЧерріВеллі, Голубий фаворит, Степова
Гуси Легарт, Миргородські

Щеплення зроблені. Доставка. Пропонуємо комбікорми

Тел. (099)358-68-04, (098)565-68-64 (Володимир)

www.exo.in.ua

Перекус: кефір або йогурт.
Обід: риба на пару або запечена + ово‑
чевий салат; курятина або індичка, запече‑
на у фользі, + овочевий салат.
Перекус: фруктовий салат.
Вечеря: кальмари в сметанному со‑
усі; салат з креветок, авокадо і листя са‑
лату, заправлений оливковою олією; курка
гриль + овочі.

Можлива
доставка

• Бройлери КОББ-500 (широкогруді)
• курчата м’ясо-яєчних порід
Майстер Грей, Іспанка, Геркулес, Фоксі-Чік,
Тетра-АШ, Супер Харко, Адлер Сріблястий та інші
• каченята Голубий фаворит, Стар 53, Башкирська, Мулард
• гусенята Легарт Датський, Миргородські

(066)111-01-74, (067)687-68-87, (066)333-51-64

Реклама —
вітаміни для вашого бізнесу
Виготовлення та розміщення
якісної кольорової та ч/б реклами
в тижневику «ЕХО»
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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

Економте разом з нами!
Магазин «ГАЗКОМПЛЕКТ»

котли
котли

Компле
від 1000к ти
грн

Новинка:
Новинка:
на твердому
паливі
на
твердому
паливі

«Атон», «Маяк», «Данко», «Житомир»

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

Продаж, монтаж та сервісне обслуговування

оригінал‑макет замовника

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

Холодильники та морозильники
продаж, гарантія, ремонт
(вдома у замовника)

СТРАЖ
Наші двері - Ваша фортеця

Двері броньовані будь-яких
розмірів та комплектації
Двері для промислових приміщень та гаражів
Металопластикові вікна та двері
Міжкімнатні двері
м. Кобеляки, вул. Полтавська, 10;
вул. Шевченка, 81

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

Новий завоз товару!
У магазині «Секонд Хенд»
м. Кобеляки, вул. Дніпровська, 12
(поруч із маг. «Смарт Сервіс»)
та продовжується розпродаж - 50%
по вул. Шевченка, 40
(видавництво «Кобеляки»)
Заходь у наші групи!
https://vk.com/club102611215
https://www.ok.ru/group/57865567797283

Магазин «Техніка», м. Кобеляки, вул. Полтавська, 1
(навпроти магазину «Господар»)
Тел. (050)227-01-10, (067)261-22-29, 3-22-62

Психологічна допомога у вирішенні проблемних ситуацій:
• сімейні конфлікти
• труднощі у стосунках з дітьми
• взаємостосунки у колективі
• тривожність, страхи, невпевненість
• психологічні травми

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

КОНДИЦІОНЕРИ
до легкових та вантажних авто й с/г техніки (трактори, комбайни)

Ремонт та обслуговування
Тел. (050)910-28-88,
(097)983-39-59

Кондиціонери

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

 (096)035-86-25, (066)934-44-44, Безкібальний

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

