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ЖУРНАЛІСТА
Шановні
журналісти!
Щиро вітаємо вас із професійним святом. Бажаємо
вам успіхів у творчій праці
та фахового зростання. Сьогодні Україна, яка бореться
із зовнішнім агресором і
водночас переживає процес
становлення справжньої незалежності та державності,
як ніколи потребує об’єктивного осмислення та професійного висвітлення фактів
та подій. Чесна журналістика — невід’ємна складова
зрілого суспільства. Водночас журналістська праця в
сучасних українських реаліях супроводжується ризиком та загрозами. Бажаємо
вам за будь-яких обставин
залишатися чесними, відповідальними й високопрофесійними. Нехай високий
патріотизм, моральний та
професійний обов’язок говорити правду будуть вашим
постійним
дороговказом.
Миру вам, добра, натхнення
та творчих знахідок.
ДОРОГІ ДІТИ! ШАНОВНІ
БАТЬКИ!
1 червня — це свято
маленьких громадян нашої країни — Міжнародний
день захисту дітей. Щиро
вітаємо вас із цим світлим
та прекрасним святом.
Дуже хочеться, щоб діти в
усьому світі, щохвилини,
щодня були радісними та
щасливими. Адже дитинство — це пора сподівань
та здійснення мрій.
Немає більшого щастя
у світі, аніж щаслива посмішка дитини. Діти — наш
найдорожчий скарб, наша
радість і наше майбутнє.
Саме тому святий обов’язок родини, школи, органів
влади та громадськості подбати про всебічний розвиток інтересів та здібностей
української юні, забезпечити їй належний рівень виховання і дотримання прав
дитинства.
Бажаємо нашим маленьким землякам, вашим
батькам, бабусям і дідусям,
міцного здоров’я, щастя,
добра, радості, щасливого дитинства, сімейного
затишку, розуміння з боку
батьків. Нехай здійсняться
всі ваші мрії і задуми! Зі
святом!
Анатолій ДУПА,
голова РДА.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

15 РОК І В ГО С ПОД А РЮ Є ПС П « Л А Н »

ЦЕ БУЛО у 2003-му.
Гортаю підшивку районки
і знаходжу №30 за 26 липня, матеріал під заголовком
«Лан» обіцяє бути родючим». Там повідомлялося,
що ПСП «Лан» зареєструвалося на території Сильченківської сільради. Саме
Сильченківської, де на той
момент не склалася спів
праця. Адже тоді новачку
у сільськогосподарському
виробництві, який не мав
ні належної бази, ні досвіду
роботи, сильченківці не довірили свої паї. Незабаром
склалося у Болотниці. ПСП
«Лан» стало спадкоємцем
ТОВ «Промінь» із усіма
його боргами у понад 200

тисяч, невиплаченою роками зарплатою…
Про все це згадували
ті, хто всі ці роки пройшов
разом із директором Володимиром Лукашем. Вони не
були простими: це роки безкінечної праці від тієї весни,
коли доводилося позичати і
техніку, і насіння для сівби,
а щоб заправитися та ви
їхати у поле, бувало, що і по
селу брали у борг, і дотепер,
коли пшениця дає до 70 ц із
га, а в основні засоби минулого року вкладено понад
17 мільйонів, 20 млн — у
реконструкцію току. Вже цього сезону там працюватиме
потужна сушарка, яка зможе
забезпечити і потреби свого

У перший літній день в Україні, як і в усьому світі, відзначають добре й радісне свято — День захисту дітей. Водночас
це й свято тих, хто завжди поруч із дітьми, хто піклується про
них і допомагає твердо стати на ноги. Від усього серця вітаю
вас із теплим та прекрасним святом — Міжнародним днем
захисту дітей. Діти — найдорожчий скарб, наша радість і
наше майбутнє. Дуже хочеться, щоб наші діти, діти в усьому
світі, щохвилини, щодня були радісними та щасливими.
Зичу вам, хлопчики та дівчатка, міцного здоров’я, успіхів,
радісного та змістовного відпочинку під час літніх канікул!
Закликаємо усіх сьогодні й кожного наступного дня зігрівати
теплом і любов’ю кожне дитяче серце, об’єднувати зусилля
заради майбутнього, і тоді маленькі громадяни виростуть
достойними людьми й неодмінно стануть гордістю України.
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

ПОГОДА

господарства, і брати на сушку зерно інших господарств.
ПСП «Лан» обробляє 1509 га
землі і має потужності, щоб
обробляти ще стільки ж.
ПСП «Лан» — основний
платник податків до бюджету
сільської ради. ПСП «Лан»
виплачує на пай по 13% від
його вартості — найбільше в
районі. У грошовому виразі
це 17 тисяч 393 гривні.
Традиційно у господарстві, повністю завершивши
весняні польові роботи, колективом варять польову
кашу, якою смакують за
великим дружнім столом.
Цього дня всі стають спортсменами — грають у футбол.
Цього разу свято, що симво-

ПЕРЕДПЛАТА – 2018
Передплату

лізує завершення сівби, було
особливим. Адже воно, свого
роду, ювілейне.
Три роки по 5… Порівнюючи цей час, можна сказати, що за 15 років директор
закінчив три інститути. «Не
менше!» — жартома відповів
Володимир Григорович. Бо і
справді, за ці роки навчився
багато чому в житті, не тільки господарювати на землі.
Процитую останній абзац із
згаданої вище статті 15-літньої давності:
« — Для реалізації планів, перш за все, треба
знайти підтримку і розуміння серед місцевого населення, переконати людей, що Ви справді хочете

2-й поверх триповерхівки
у центрі Талалаївки
(ПП Оксана Сенча)

«Трибуни

хлібороба» на 2 півріччя для
фізичних і юридичних осіб
відділення зв’язку і листоноші приймають за цінами: на
місяць — 15,06 грн. плюс
2,45 грн. плати за поштові
послуги, на квартал відповідно 45,18 і 5,65, на півроку
— 90,36 та 6,87 грн.
Будьте з «ТХ»!

постійно надає послуги
щодо відзначення ЮВІЛЕЇВ, ВЕСІЛЬ, БАНКЕТІВ,
ФУРШЕТІВ, ДНІВ НАРОДЖЕННЯ.
Замовлення на поминальні ОБІДИ.

Працюємо з виїздом у межах району і поза його межами.
Є власний комплект сервірування відповідно до місця
замовлення.
Надаємо приміщення в оренду для різних заходів —
з обслуговуванням і без.
Всі послуги виконуємо якісно. Ласкаво просимо!

Тел: 096-305-01-60 (Оксана),
050-290-14-19 (Світлана), 098-085-19-96 (Алла).
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з ними співпрацювати.
— На що ми здатні,
покаже час. А сьогодні я
просто обіцяю бути добропорядним у розрахунках із
пайовиками, не бути осторонь їхніх життєвих проблем і діяльність свого підприємства спрямувати на
те, щоб село не пустіло, а
люди не зневірилися у собі,
не маючи роботи. Знаю, що
зробити це буде дуже не
легко, отож сподіваюся на
підтримку і розуміння».
Так буває, коли слово не
розходиться з ділом.
Олександра ГОСТРА.
На фото: колектив
ПСП «Лан» зібрався
святкувати.

За даними http://sinoptik.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

Олег ЛЯШКО дітям:
«ВІРТЕ В СЕБЕ ТА СВОЇ СИЛИ!»
По-особливому цього року
пролунав останній дзвоник для
учнів Прилуцької гімназії №1 та
Яблунівської
школи-інтернату.
Почесним гостем урочистих «лінійок» у цих навчальних закладах
став народний депутат України,

День 25 травня видався
особливим і для самого Олега Ляшка, адже прилуцький
край — рідний його серцю.
«На Прилуччині я провів дитинство, виховувався
в дитбудинку та навчався
в інтернаті. Сьогодні я приїжджаю до дітей, щоб вони
бачили, як простий хлопець
з інтернату може всього досягти. Я хочу, щоб вони теж
завжди впевнено йшли до
своєї мети», — зазначив народний депутат.
На святі в Прилуцькій
гімназії №1 Олег Ляшко
став, без перебільшення,
найбажанішим гостем. Діти
залюбки фотографувалися з
нардепом, гучно аплодували
його виступу та навіть читали присвячені йому вірші.
Лідер Радикальної партії у
свою чергу побажав першачкам добре вчитися, а випуск
никам — вірити у свої сили.
«Ваш заклад носить ім’я
відомого математика Георгія
Вороного, нашого земляка.
Цьогоріч виповнюється 150
років із дня його народження, тож я зареєстрував проект-постанову про відзначення цієї пам’ятної дати»,
— розповів політик.
Щоразу під час поїздки

улюблений політик підростаючого покоління Олег Ляшко. Лідер
Радикальної партії завітав на Чернігівщину, щоб разом із обласним
керівником РПЛ Олегом Авер’яновим привітати зі святом школярів,
їхніх батьків і вчителів.

На фото: Олег АВЕР’ЯНОВ вручає квіти випускникам Яблунівської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату.

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ВИМАГАЄ ВІД РНБО
РОЗСЛІДУВАТИ МАСОВІ ОТРУЄННЯ ДІТЕЙ

Лідер
«Батьківщини»
Юлія Тимошенко вимагає
негайно скликати засідання РНБО і створити окремі
міжвідомчі групи з розслідування причин масових
отруєнь дітей. Про це вона
повідомила на своїй сторінці
у Facebook.
«Масове отруєння дітей в Черкасах. Масове
отруєння дітей в Новомосковську. Масове отруєння
дітей в Миколаєві. Розпи-

лення невідомої речовини в
школі Харкова! Це яка реформа? Медична чи освітня? Що це взагалі таке?»
— написала політик.
На її переконання, проти
українських дітей «здійснюється якийсь системний терор, але всі кругом мовчать:
«Винних немає, речовину
не встановлено, наслідки
невідомі».
«Я вважаю, що треба
негайно скликати засідання

РНБО і створювати окремі
міжвідомчі групи з розслідування причин такого терору і встановлення замовників і виконавців. Першими
мають бути затверджені
невідкладні дії щодо упередження подібних інцидентів», — наголосила Юлія
Тимошенко.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

СИТУАЦІЯ

С А Д ЧИ РІ ЛЛ Я?

на Чернігівщину Олег Ляшко
навідується до своєї альма-
матер — Яблунівської школи-інтернату, де він навчався
з 1 по 6 класи. Як і зазвичай,
найвідомішого учня тут зустріли тепло та по-родинному. Олег Ляшко поділився
спогадами про свої шкільні
роки та звернувся до вихованців інтернату.

«Перед кожним із вас
відкрита велика дорога, як
колись переді мною. Тільки
від вас залежить, чого ви досягнете в цьому житті. Тому
вірте в себе та свої сили. А
я нехай буду вам прикладом
того, що кожен із вас може
всього добитися в житті. І щоразу я приїжджаю сюди, щоб
ви бачили: інтернатівські діти

На фото: Олег ЛЯШКО з учнями гімназії №1 у Прилуках.
ВІТАЄМО із 70-літнім
ювілеєм нашого дорогого і найріднішого чоловіка,
тата і дідуся Володимира
Івановича ЦЮПКУ з Корінецького. Бажаємо нашому
ювіляру міцного здоров’я
і всяких життєвих гараздів
на довгі роки. Літа цвіли не
просто цвітом, а проростали
у труді. Дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
і вже минає 70, хоч як прожитих літ і шкода, не повернути
їх назад. Хай щастя панує у
Вашому домі і радість у ньому живе, здоров’я міцного і
щирої долі хай Бог посилає
і Вас береже.
ДРУЖИНА, ДОЧКИ,
ЗЯТІ, внуки ВЛАДИСЛАВ і
РУСЛАН.
* * *
2 ЧЕРВНЯ відзначає
свій 65-річний ювілей наша
дорога Галина Григорівна
ПРИЙМА із Скороходового.
Нехай добро Тобі щоденно
прибуває, як струмінь чистої джерельної води. Хай
зло десятими стежками обминає, а радість поруч йде

1 червня 2018 року

в житті завжди. Нехай Тобі
квітує білий цвіт, збуваються найкращі мрії. Нехай
хвороби й незгоди проходять мимо, хай діти й онуки
приносять лиш радість. І
дорогу до хати забуде хай
старість, і доля посилає

панує, родину злагода єднає. Хай серце Твоє, добре
й щире, ніколи смутку не
зазнає. Нехай Тебе весела
вдача у час тяжкий не полишає. Хай очі лиш від щастя
плачуть і усміх радістю сіяє.
Нехай Твою затишну хату

багато літ. І лише від сміху
з’являються сльози, міцного здоров’я з роси і води,
бадьорість та настрій хай
будуть завжди.
З повагою СЕСТРА і
її сім’я, хрещениці ІННА
І ТАНЯ і їх сім’ї, хрещена Н. М. ГОНЧАРЕНКО з
Чернецького.
* * *
ЗОЛОТИЙ ювілей 30
травня відзначив наш дорогий і шановний В’ячеслав
Олександрович ПАВЛОВ
із Чернецького. Тебе, наш
любий, ми вітаєм із першим
п’ятдесятиліттям! Хай Бог
Тобі допомагає, хай подарує
довголіття. Хай в сім’ї любов

ніколи щастя не минає. Здоров’я, успіхів, достатку Тобі з
повагою бажаєм!
Внук КИРЮША, СИН,
ДРУЖИНА, НЕВІСТКА,
ТЕЩА, СВАТИ з Харкового, АЛЬОНКА.
* * *
28 ТРАВНЯ, на Святу
Трійцю, нашій дорогій донечці Лєні ДРОЗД із Старої
Талалаївки виповнилося 30
років. Доця наша рідненька, Ти найкраща для мами і
тата. Ми Тебе дуже любим і
вітаєм Тебе із святом. Щоб
у свої 30 років Ти не знала
хвороб і горя, щоб Тобі у
житті усміхалась лише щаслива доля. Ти наше сонеч-

— найкращі!» — сказав Олег
Ляшко випускникам.
Лідера Радикальної партії доповнив голова Чернігівської територіальної організації РПЛ Олег Авер’янов:
«Якщо людина дуже хоче
чогось досягти в житті, вона
цього обов’язково досягне.
Наш земляк Олег Ляшко є
тому приклад. Ми хочемо
жити в успішній та розвинутій
державі, і саме від вас залежить майбутнє нашої рідної
України.
Використовуйте
кожний день, щоб іти вперед
і добиватися мети».
На «лінійці» в рідній школі Олег Ляшко також вручав
грамоти за успіхи в навчанні,
танцював вальс із випускницями, а до п’ятикласників
завітав на урок і посидів за
партою.
З нагоди свята останнього дзвоника Радикальна
партії порадувала Прилуцьку гімназію №1 сучасними
лазерними принтерами, а
Яблунівську
школу-інтернат — таким потрібним у
господарстві
мотоблоком.
Крім того, всі випускники отримали квіти та подарункові
набори особисто від Олега
Ляшка.
Олена СКРИННІК.
ко, радість, утіха, нічого не
миле як хворіють діти. Ти
наша надія, бджілка-трудівниця, то дай же Ти, Боже,
здоров’я міцного, а Ти, Свята Трійця, — Ангела святого.
Матінка Божа Тебе оберігає,
а ми Тобі з татом щастя бажаєм. Щоб здоров’я Тобі
лилося рікою, по щоці не котилась сльоза від горя. Щоб
Ти мала друзів багато і знай,
що Тебе люблять
МАМА і ТАТО.
* * *
2 ЧЕРВНЯ виповнюється 30 років нашому
дорогому зятю Олегу Михайловичу ЗАЙЧЕНКУ із
Красного Колядина. Бажаєму йому в житті молодому
удачі, щастя, здоров’я, любові вічної і щасливої. 30
літ! Хіба це вік? Треба три
таких прожити! Ми вітаєм
і бажаєм днів щасливих,
золотих, щоб родило щастя рясно, все в житті було
прекрасно, щоб усе могло
і вмілось, квітувало, веселилось! Щоб в сім’ї завжди
були любов, повага і тепло!
ТЕЩА, дядьо ВАСИЛЬ.

НЕЩОДАВНО до редакного Кодексу України право
ції звернулася в. о. старости
оренди земельних ділянок,
с. Красний Колядин Людмила
що перебувають у державСорочинська з проханням виній власності, набувається
світлити на сторінках газети
за результатами земельних
питання, пов’язане з оренторгів. Саме в такий спосіб
дою фруктового саду, що знау лютому 2017 року право
ходиться поряд із цим селом.
оренди на земельну ділянСправа в тім, що на початку
ку площею 15,3 га, що розтравня жителі дізналися, що
ташована за межами села
частину саду взяло в оренду
Красний Колядин, здобуло
мале приватне підприємство
мале приватне підприєм«Дніпро», директором якого є
ство «Дніпро», директором
Іван Миколайович Пащенко.
якого є І. М. Пащенко. Із
Жителі призупинили техніку,
цим підприємством, яке стаяка приїхала викорчовувало переможцем земельних
ти сад. З претензіями саме
торгів, Головне управління
до в. о. сільського старости
Держгеокадастру в Черніщодо передачі даної земельгівській області уклало доної ділянки в оренду селяни
говір оренди. За умовами
зібралися на стихійний мітинг
договору дане підприємство
до сільради. Чи справедливі
вже другий рік сплачує до
претензії красноколядинців
місцевого бюджету орендну
до сільської влади, я постараплату в розмірі 22 231 грн.
юсь викласти в даній статті.
на рік. Звичайно, це позитивПочну з того факту, що
ний факт. Адже до 2017 року
за межами села Красний Коплата до місцевого бюджелядин, але на території тоту за цю земельну ділянку
дішньої Красноколядинської не надходила. Чи є ця сума
сільської ради, розташована
достатньою — це вже інше
земельна ділянка сільськопитання. Але знову-таки —
господарського призначення
не до місцевої влади. Вона
з цільовим призначенням нормами закону усунена від
«багаторічні насадження»,
права розпорядження зеіншими словами сад, орімельними ділянками. Це пиєнтовною площею близько
тання потрібно адресувати
40 га. До лютого 2017 року
депутатам Верховної Ради,
сад ніхто не орендував, ніяких ми з вами обираємо.
хто не доглядав і відповідно
Конфлікт
спричинив
ніхто не сплачував до місфакт викорчовування дерев.
цевого бюджету орендної
Чи має на це право оренплати. Але вправні люди, дар? Згідно з умовами допереважно із транспортом, говору орендар, тобто МПП
збирали врожай фруктів і
«Дніпро», взяло в оренду
продавали їх. Звичайно, це
земельну ділянку з цільовим
їх влаштовувало.
призначенням «багаторічні
Відповідно до земельнонасадження», а не рілля. А
го законодавства України, а
це означає, що будь-які його
саме статті 122 Земельного
дії, направлені на знищення
Кодексу України право розфруктових дерев, є порупоряджатися
земельними шенням Земельного Кодексу
ділянками державної власта умов договору. Адже відності, які розташовані за меповідно до п. 6.1 договору
жами населених пунктів, наоренди після припинення дії
дано обласним державним
договору орендар повертає
адміністраціям. Сад знахоорендодавцеві земельну дідиться за межами с. Красний лянку в такому ж вигляді, в
Колядин. Отже, ні сільська
якому він її отримав.
влада, ні тепер селищна,
На мою думку, такої конкуди входить Красний Коляфліктної ситуації, як у Красдин, ні навіть районна права
ному Колядині, могло б не
надавати чи відмовляти у бути, якби відділ Держгеоканаданні в оренду земельних
дастру в Чернігівській обласділянок не мають.
ті своєчасно інформував жиТепер щодо механізму
телів району про наявність
отримання права оренди на
земельних ділянок державземельні ділянки державної
ної власності на території
власності. Знову-таки зверрайону, які виставляються на
таємось до норм закону. Відземельні торги.
повідно до ст. 124 ЗемельСергій МИХНО.
Від редакції. Редактор мала телефонну розмову із І. М.
Пащенком, який запевнив, що у нього є всі необхідні документи щодо переведення переданої йому в оренду земельної
ділянки з цільовим призначенням «багаторічні насадження» у
«ріллю». Сподіваємося, що Іван Миколайович оприлюднить
документи, які надають йому право корчувати сад.

1 червня 2018 року

С В Я Т О Ш К І Л Ь Н О Ї Р ОД И Н И
Промайнув іще один навчальний рік. Настала хвилююча мить свята Останнього дзвоника. І для учнів,
і для вчителів — це чудова
шкільна традиція, тепле родинне свято, яке не можна
нічим замінити. По-сімейному тепло і водночас урочисто
було проведено це свято в
нашій школі. Урочисту лінійку відкрила директор Оксана
Картава. Після виконання
всіма присутніми Гімну держави настоятель Спасо-Преображенської церкви отець
Олександр поблагословив
усіх учасників святкового
дійства. Привітали присутніх гості свята юрисконсульт
селищної ради Олег В’ялий,
в. о. сільського старости Михайло Педько.
Дирекція школи підвела
підсумок роботи за навчальний рік. Нагороджені грамотами переможці предметних
районних олімпіад, конкурсів, а також вручені Похвальні листи учням початкових
класів за відмінні успіхи в
навчанні. Оксана Іванівна
від імені педагогічного, учнівського, батьківського колективів подякувала за спонсорську допомогу селищному

голові Ю. Є. Величку, директору агрофірми СТОВ
«Горизонт» І. А. Марченку,
приватному підприємцю С. Г.
Семінько.
Також були музичні дарунки та слова подяки від випускників школи вчителям та
батькам за науку, за любов і
щоденну турботу. А учні молодших класів у дарунок ви-

25 травня у школах району
пролунав
останній
шкільний дзвінок. Більшість
шкільної дітвори він кличе
у захоплююче шкільне літо,
а для випускників — це хвилююча мить прощання з рідною школою, вчителями, які
вели їх шкільним життям. Ця
мить для них вже ніколи не
повториться і не зітреться із
пам’яті…
Урочисто і святково було
цього травневого ранку на
подвір’ї Талалаївської школи
— воно квітувало букетами
пишних півоній і троянд, оксамитом яскравих дитячих вишиванок і посмішок. Особлива увага — учням випускних
класів — четвертокласникам,
дев’ятикласникам і найголовнішим — учням 11 класу. 28
випускників залишають цього
року Талалаївську школу. Всі
вони в супроводі своїх класних
керівників під оплески присутніх займають почесне місце на
урочистій лінійці. Кращі учні
школи Ірина Бондаренко, Іри-

на Шарко, Марина Шарапова
та Альона Яресько піднімають
прапор України.
Зі словами щирих привітань і найкращих побажань
до своїх вихованців і всіх
присутніх звертається директор школи Світлана Михно.
Її напутні слова адресовані
переважно тим, хто залишає
рідну школу. Добрі батьківські побажання звучать на
адресу учнів і від селищного
голови Юрія Величка.
— Я твердо вірю, — сказав він, — що лише успішне
навчання визначить вашу
подальшу долю, щоб у майбутньому ви змогли взяти
відповідальність за себе і за
нашу країну. Місцева влада
завжди буде підтримувати
талановиту молодь…
Селищний голова оголосив рішення виконкому
селищної ради про виділення учням з високим рівнем
знань — претендентам на
золоті і срібні медалі та призерам спортивних змагань,

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

дітей, позбавлених батьківського піклування» визначає
усиновлення, як прийняття
усиновлювачем у свою сім’ю
дитини на правах дочки чи
сина, що здійснене на підставі рішення суду. При усиновленні втрачається статус
дитини-сироти чи дитини,
позбавленої батьківського піклування. Вона прирівнюється до рідних дітей. Держава
надає значну перевагу саме
усиновленню. Адже при усиновленні дитина перебуває в
найбільш наближених умовах до повноцінної біологічної сім’ї, а отже, дитина почувається захищеною.
Прийомна сім’я — це
сім’я або окрема особа, яка
не перебуває у шлюбі, що
добровільно взяла за плату на виховання та спільне
пускникам та всім присутнім
заспівали пісню «Останній
дзвінок».
І ось хвилююча мить…
Останній дзвінок, який сповіщав про початок літніх
канікул, надали одинадцятикласник Віталій Мневець і
першокласниця Владислава
Павлиш.
Світлана ПУГАЧ.

ВЖЕ НЕ ПОВТОРИТЬСЯ ЦЯ МИТЬ

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ЗАГРОЗИ НЕ ВИЯВЛЕНО

Прочитавши в районній
газеті за 18 травня повідомлення Н. С. Марченко про те,
що на території колишнього
маслозаводу, який викупив
місцевий фермер І. П. Качур, ним зберігаються міндобрива та препарати захисту
рослин, що несе загрозу навколишньому середовищу, а
особливо негативно впливає
на якість води, яка подається із водонапірної вежі, розташованої на цій приватній
території, повідомляю наступне. На початку травня
до селищної ради із заявою,
в якій виклала цю ж проблему, звернулася жителька
Талалаївки Н. С. Марченко.
На місце виїхала комісія селищної ради. Фактів, які б загрожували здоров’ю жителів
селища, не виявлено — на
час перевірки добрива та
інша «хімія» не зберігалися
на території. Власник майна
запевнив, що в подальшому не допустить зберігання
будь-яких засобів підживлення та захисту рослин, які б
шкодили довкіллю.
Крім того, Ігор Павлович
з розумінням поставився до
вирішення проблеми, яка виникла після придбання ним
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

майна колишнього заводу.
На даний час водонапірна
вежа, яка обслуговує водокористувачів
мікрорайонів
цегельного та маслозаводів,
є власністю І. П. Качура. Селищна рада вдячна йому
за те, що надає можливість
безоплатно користуватися
вежею, крім того, робить
передоплату за електро
енергію. Адже, на жаль, є і
недобросовісні водокористувачі, які невчасно сплачують
абонплату, а то і зовсім ігнорують плату за воду.
Скажу відверто, в селищі,
селах існує проблема із зберіганням та використанням
міндобрив, засобів захисту
рослин, адже тепер багато
хто взяв в обробіток по кілька
десятків соток чи й гектарів
землі. Бази для техніки, звісно, не має. От і зберігають
техніку попід дворами, там
же «колотять» і гербіциди.
Селищна рада звертається
із проханням дотримуватися санітарних норм під час
проведення таких робіт і не
спричиняти загрозу здоров’ю
людей та довкіллю.
Федір КАШКА,
начальник відділу ЖКГ
селищної ради.

вчителям, які підготували цих
дітей, грошової винагороди.
Начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту селищної ради Оксана
Плюта побажала випускникам успішно скласти ЗНО і
знайти свою дорогу у незвідане завтра, молодшим школярам — веселих і радісних
канікул.
Переможцям олімпіад,
конкурсів директор школи
вручила їх заслужені нагороди. Одинадцятикласників
привітали наймолодші школярі, а старшокласники висловили щиру подяку вчителям і батькам за їх щоденну
копітку роботу, за знання, з
якими підуть у життя.
І ось, нарешті, хвилююча
і неповторна мить — звучить
останній шкільний дзвінок…
Його подають по черзі всі
випускники, а потім ідуть на
свій останній у житті урок —
«Урок спогадів, добра і сподівань у щасливе майбуття».
Віра КЛИМОВА.

ДОЗВІЛЛЯ

батьківського
піклування.
Загальна кількість таких дітей, включаючи рідних, не
може перевищувати десять
осіб. У нашому районі ДБСТ
не створено.
Найпоширенішим
видом сімейного виховання
є влаштування дитини під
опіку. При встановленні опіки діти не втрачають статус
дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Держава проводить
виплати на утримання підопічних дітей, які, як і прийомні, проживають на житловій
площі опікуна чи прийомних
батьків разом із ними. Опіка
встановлюється над дітьми,
які не досягли 14 років, а піклування над дітьми — у віці
від 14 до 18 років.
Опікуном,
піклувальником,
усиновлювачем,
прийомними
батьками
чи
бат ь к а м и - в и хователями
може бути повнолітня особа, яка не має судимості та
медичних
протипоказань
для влаштування дитини в
сім’ю. На сьогодні в сім’ях
опікунів проживає 24 дитини, з них 7 дітей-сиріт та 17
дітей, позбавлених батьківського піклування.
Встановлення
опіки,
влаштування дитини до прийомної сім’ї чи ДБСТ не позбавляє її права на аліменти, пенсії та інші соціальні
виплати.
Якщо ви приймете рішення прийняти у свою
родину дитину, позбавлену
батьківського
піклування
— пам’ятайте, що ви взяли
на себе особливу відповідальність. Ви маєте не
тільки прийняти її у свою
родину, але й полюбити,
як власних доньку чи сина,
взяти на себе відповідальність за подальшу її долю.
А ми, працівники служби у
справах дітей райдержадміністрації, завжди прийдемо вам на допомогу,
будемо надійною опорою
у всіх ваших починаннях.
Чекаємо вас за адресою:
вул. Центральна, 3, смт
Талалаївка
(приміщення
райдержадміністрації).
Наталія КЛИМЕНКО,
спеціаліст служби у
справах дітей РДА.

ПЕРЕВАГИ СІМЕЙНИХ ФОРМ
ГОЛОВНИМ напрямком
ВИХОВАННЯ
вирішення проблеми соціального сирітства в нашій
країні є створення та поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, як пріоритетних
форм виховання, влаштування таких дітей в сім’ї усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї та дитячі
будинки сімейного типу.
Як свідчить практика,
саме сімейні форми влаштування надають можливість
таким дітям зростати в безпечному та сприятливому
для розвитку особистості
середовищі, краще готуватися до самостійного дорослого життя, наслідувати
приклади сімейних стосунків, зберігаючи, разом із тим,
шанс на повернення в біологічну родину.
Робота стосовно розвитку сімейних форм виховання проводиться і в нашому
районі, де проживає 4 усиновлених дітей. За умовами
їх проживання та виховання
здійснюється нагляд.
Усиновлення — це особлива дорога батьківства:
благородна і складна, переповнена емоціями, очікуваннями, тривогами і сподіваннями. Ст. 1 ЗУ «Про
забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та

проживання від одного до
чотирьох дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні
діти мають статус дітей-сиріт чи дітей, позбавлених
батьківського
піклування.
Прийомні діти та діти-вихованці мають право підтримувати контакти з біологічними батьками та іншими
родичами в тому разі, якщо
таке спілкування не суперечить інтересам дитини і
не заборонено рішенням
суду. Утримання прийомних
дітей та дітей-вихованців у
прийомних сім’ях та ДБСТ
фінансується
державою.
Одному з прийомних батьків
виплачується два прожиткових мінімуми на утримання,
виховання і навчання, лікування, харчування дитини
та грошове забезпечення в
розмірі 35% відрахувань від
загальної суми виплат на дітей за виконання обов’язків
прийомних батьків. На сьогодні в районі функціонує 2
прийомні сім’ї, в яких виховується 4 прийомних дітей.
Дитячий будинок сімейного типу створюється за
бажанням подружжя або
окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та спільне проживання
не менш як п’яти дітей-сиріт
та/або дітей, позбавлених

ФІ Т Н ЕС-Ц ЕН Т РУ « ОРІОН » – РІ К
Цей своєрідний оздоровчий заклад у Талалаївці започаткував місцевий
житель, педагог за освітою Володимир КИРИЧОК
— людина, небайдужа до
всього нового і прогресивного, а головне — великий
прихильник
здорового
способу життя.
— Ідею про створення
в селищі подібного центру
виношував кілька років, та
втілити її в життя на практиці вдалося лише минулого
року, — каже Володимир Андрійович. — Не сумнівався,
що знайдуться однодумці,
для яких заняття в центрі
стане не просто захопленням, а звичайною нормою
організації свого дозвілля.
І сам я залюбки проводжу в
центрі значну частину свого
вільного часу, переконався,
наскільки додають здоров’я
заняття фітнесом.
29 травня минулого року
в центрі відбулося перше заняття і ті, хто на нього прийшов, потім по-справжньому
закохались у фітнес. Нині в
центрі тренується від 10 до
15 представниць прекрасної статі — різних за віком

і професією, характером і
уподобаннями. Об’єднує всіх
єдине прагнення — бути красивими і здоровими. Допомагає їм стати такими професійний тренер Аліна Гречко
— молода мама, студентка
Сумського державного університету. Навчання дає їй
можливість постійно поповнювати свій арсенал занять

різноманітними фітнес-програмами, заснованими на оздоровчих видах гімнастики.
— Систематичні заняття
фітнесом, — каже одна із
учасниць центру, — не лише
сприяють ефективній зміні
зовнішнього вигляду людини
(зміцнення м’язів, формування гармонійної фігури), а
й додають сил та здоров’я.

При цьому, практично, не
мають вікових обмежень.
Крім усього, фітнес — це вид
занять, який не лише допомагає моделювати своє тіло,
а й дарує людині безліч позитивних емоцій, заряд енергії
і бадьорості, робить чарівною і привабливою вашу
зовнішність.
Віра КЛИМОВА.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ДО ВІ ДОМА
ЛЮБИТЕЛІВ РИБОЛОВЛІ

Громадська організація
«Сильченківський РибоДар
с. Стара Талалаївка», зареєстрована 08.05.2018 згідно
з чинним законодавством
України за адресою: 17260,
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Стара Талалаївка, вул. Гагаріна, 8, є
місцевою та поширює свою
діяльність
на
територію
Староталалаївської
сільської ради «Став урочище
«Курятник». Основною метою діяльності організації є
збереження, захист, розвиток спортивного любительського рибальства, сприяння
розвитку охорони здоров’я,
спорту, туризму, організація громадського контролю
за виконанням правил рибальства, сприяння в боротьбі з браконьєрством,
пропагування
здорового
способу життя, поширення
серед населення екологічної культури, залучення широких верств населення до
вирішення
рибоохоронних

проблем, а не одержання
прибутку.
Доводимо до відома жителів та гостей району, що
члени організації протягом 6
років за власні кошти зариблюють став та займаються
благоустроєм прибережної
зони урочища «Курятник».
Повідомляємо, що відповідно до ЗУ «Про рибальство» під час нересту
будь-які види та методи риболовлі суворо заборонені,
про що йдеться в районній
газеті «ТХ» №17 від 27 квітня
(стаття Чернігівського рибоохоронного патруля «Увага,
нерест – 2018!»).
Сподіваємося на свідомість та порядність любителів рибної ловлі та відпочинку в період нересту риби,
що ви проявите витримку та
розуміння протягом цього
періоду.
Члени громадської
організації «Сильченківський РибоДар
с. Стара Талалаївка».

ПРОДАМ

САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним
опаленням. Загальна площа складає 102 м2, є літня кухня, гараж, сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь,
великий сад плодових дерев, підведена електромережа
380 В. Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
Газифікована САДИБА в Талалаївці. Будинок 86,4 м2,
внутрішній санвузол. Сарай, гараж, погріб, літня кухня, колодязь у дворі. Земельна ділянка 0,29 га приватизована.
Тел. 098-628-12-89.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
Саморобний ТРАКТОР: зареєстрований, КПП і задній
міст від ГАЗ-51, передній міст Т-40, колеса 12″, двигун ЗІД;
КУЛЬТИВАТОР кінний. Тел. 096-655-49-82, 066-209-27-81.
Дійні КОЗИ, КОЗЕНЯТА віком 2,5 місяця, ручна СІЧКАРНЯ, електричний ВЕЛОСИПЕД «Sky Moto».
Тел. 096-964-00-85.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ВУЛИКИ б/у без бджолосімей.
Тел. 063-324-74-23, 096-081-00-74.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Тел. 097-268-41-71.
Молоді дійні КІЗКИ. Тел. 067-542-64-88, 096-191-18-33.
Тільна ТЕЛИЦЯ 8,5 місяця тільності. Тел. 098-050-64-97.
ШВИДКО спливає час, та не стихає біль
у душі і серці при згадці, що 8 червня минає
2 роки, як немає поруч із нами нашої найріднішої, найдорожчої дружини, мами й бабусі
Алли Михайлівни В’ЯЛОЇ з Талалаївки. Як
боляче усвідомлювати, що Тебе вже ніколи з
нами не буде, що ми не почуємо Твій лагідний голос, не побачимо Твої ясні
очі. Наші серця
не знатимуть втіхи і спокою, скільки б не минуло часу, як Ти відійшла у вічність. Ти
завжди була і будеш для нас ясним сонечком, прекрасною дружиною, люблячою і справедливою мамою і бабусею. Ми перед Тобою у вічному боргу, що не змогли врятувати Тебе. Твоя щира і
добра душа, золоте серце випромінювали стільки тепла, що воно
обігрівало всю нашу родину і сотні дитячих душ, яких Ти навчала і
виховувала більше 30 років. Ти для нас у вічній потребі: в горі, радощах, у будні і свята. Ми пам’ятаємо про Тебе і згадуємо кожного
дня. Твоя зірка сяє нам на небі і освітлює нам земний шлях. Ми
Тебе любили, будемо любити і згадувати, поки й віку нашого. Нехай
же наш сум і безмірна туга не тривожать Твій вічний сон, нехай
сонечко з ясного неба пестить Твою могилу, а вітер нашіптує про
нашу любов. Вічний спокій Твоїй душі і Царство небесне, а в наших
серцях житиме вічна пам’ять. Дякуємо всім, хто цього дня згадає і
пом’яне Аллу Михайлівну добрим словом і святою молитвою.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ, РІДНІ.

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
КОЗИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно ВРХ (корів, биків) та коней живою вагою.
ДОРОГО! Тел. 066-139-46-39, 098-235-61-71 (Олександр).
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
ТЕЛЯТА, КОРОВИ, КОЗИ, ВІВЦІ, БИКИ. Доріз цілодобово. Тел. 097-609-85-78.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Закуповуємо постійно КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ! Найдорожче БИЧКІВ вагою понад 150 кг.
Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
БИКІВ від 180 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. Працюємо оптом.
Тел. 068-747-32-55, 066-166-67-81.
БИКІВ через ваги живою вагою від 130 кг до 1 тонни, а
також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ (м. Суми).
Тел. 098-415-96-02, 066-820-16-04.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.
Молоді

КУРИ-НЕСУЧКИ

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

для вас і ваших гостей!
Жива музика, конкурси
та інше.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

різного віку і порід,
із сильним
імунітетом
і високою
яйценосністю.
Доставка безкоштовно.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.

М’ясокомбінат (м. Харків) постійно дорого закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ. Вивіз худоби живою вагою.
Тел 095-139-82-86,
097-456-02-49.

Сухопресована
тротуарна ПЛИТКА («Старе
місто», «Кирпич») та БОРДЮРИ різних кольорів,
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Доставка. Ціни від
виробника.
Тел. 067-531-61-36,
099-292-23-35.

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.

Чистимо КОЛОДЯЗІ,
якісно за помірними цінами
(ручна робота).
Тел. 095-011-62-50.

Виконуємо РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНІ роботи, внутрішні та зовнішні.
Тел. 096-718-14-56,
068-646-17-36.

ЗНІМУ ЖИТЛО в Талалаївці, бажано в приватному секторі. Оплату і порядок гарантуємо.
Тел. 098-114-85-62.
Фарбуємо і перекриваємо ДАХИ, встановлюємо ПАРКАНИ, проводимо
ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ.
Тел. 067-849-60-15.

КУПЛЮ

ПРОДАМ ПІСОК, б/у
ЦЕГЛА (червона та вогнетривка),
ГРАНВІДСІВ,
ЩЕБІНЬ, ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, бій цегли.
КУПЛЮ
ХАТИ
під
розбір.
Тел. 098-423-93-05,
097-267-16-10,
066-048-34-70.

5 ЧЕРВНЯ
минає рік світлої пам’яті нашої рідної матусі і бабусі Олександри
Миколаївни ДМИТРЮК. Родом вона із
Чернецького, а останні роки жила в Болотниці. І хоч тяжка хвороба прикувала
на роки до ліжка, вона ніколи не втрачала зв’язку із рідним краєм, близькими по
духу їй людьми. Любила людей, любила життя, доки мала силу, турбувалася
про дітей і внуків. Низько вклоняємося
перед світлою пам’яттю рідненької матусі і бабусі, яка була
людиною щирої душі, сердечної доброти, доброзичливості, працелюбства. Щиро обдарувала нас великим щастям
— жити поруч, спілкуватися, вчитися усьому доброму. Нам
так Вас не вистачає. Світла Вам пам’ять, Царство небесне
душі. Хай люди добрі пом’януть разом із нами нашу маму і
бабусю.
ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

ВЖЕ 3 роки минуло від того страшного дня 1 червня, коли раптова смерть
забрала життя нашого дорогого Миколи
Григоровича ЮРЕВИЧА з Талалаївки.
У той день, як починалось літо, а серце
так хотіло жити, за обрій Ти пішов відпочивати, ніколи не прийдеш до своєї
хати. Не відлягло, не відступило… Не
гоїться рана, пече і болить… Як важко
без Тебе, рідненький, нам жить. А серце
не вірить, душа не сприймає, що серед
живих Тебе вже немає. Нехай печаль і
наші сльози не тривожать Твій вічний сон. Прости нас, рідний, що не врятували. Нехай Боженька сон Твій оберігає і
Царство небесне Тобі посилає. Хто забув, — згадайте, хто
пам’ятає, — пом’яніть.
ДРУЖИНА і всі РІДНІ.

3 РОКИ тому 1 червня перестало
битися серце нашого турботливого,
найріднішого тата і дідуся Віталія Михайловича ЛИСЕНКА із Красного Колядина. Так рано Ти поспішив за мамою,
залишивши нас сиротами. І хоч ми дорослі, маємо сім’ї, так хочеться пригорнутися до любого татка, хочеться, щоб
Ти погрався із внучатами. Та не судилося. Земне життя складне і швидкоплинне, і рідних проводжати, безумовно,
жаль. Твій образ зберігати будем вічно,
і пам’ять, і тяжку печаль.
Хто знав і пам’ятає нашого татка, пом’яніть разом із
нами у цей печальний для нас день. Царство небесне, рідненький, і вічна наша пам’ять!
ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ.
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НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (1-й пов.), тел. 097-482-04-49
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ПРОД А Ж ● УСТАНОВК А

ВІКНА ● ДВЕРІ

● ТЕПЛОВІЗІЙНЕ обстеження
ЗІ
● УТЕПЛЕННЯ будинків
Ж А ЛЮ И
● Комплексні роботи
Т
Е
ОЛ
по РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ Р
097-933-35-64		
м. Ромни, вул. Руденка, 3
099-346-68-66		
romen-bud@i.ua

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори
китайського виробництва;
мотоблоки,
кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини
(смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
Фермер запрошує на роботу ТРАКТОРИСТІВ, КОМБАЙНЕРІВ, ВОДІЇВ на КамАЗ. Є гуртожиток, безкоштовне
харчування. Зарплата висока.
Тел. 050-522-37-63, 096-678-05-34.
Підприємству в Кривому Озері, яке займається виробництвом соняшникової олії, оптовою закупівлею с.-г. продукції (зернові, олійні, а також їх похідні), потрібні ВОДІЇ
категорії E на зерновози (зчепки), масловози, напівпричепи. Досвід роботи від 2-х років. Робота у Південному регіоні
України. Оплата своєчасна і висока.
Тел. 050-445-17-19 (Олег, начальник транспорту),
050-462-97-56 (Микола Миколайович).
В магазин продуктових товарів у місті Прилуки потрібен
ПРОДАВЕЦЬ на постійну роботу. Офіційне працевлаштування. Житлом забезпечуємо. Звертатись за телефонами:
066-141-83-70, 098-543-86-60.
Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS за державною
програмою з відшкодуванням 35%. Вхідні ДВЕРІ. ЖАЛЮЗІ.
Натяжні СТЕЛІ економ- та преміум-класу. Найкраще співвідношення ціни та якості. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»).
Тел. 066-437-77-43, 098-749-68-40, 098-768-28-04.

ВІКНА і ДВЕРІ

від виробника. Швидко,
якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
098-559-90-65 (Валерій).

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО
дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА,
ТУАЛЕТИ.
Тел. 066-553-33-82,
097-974-50-71.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

ПЛИТКА
тротуарна,
ПАМ’ЯТНИКИ (40 видів),
ПЛИТИ під пам’ятники,
ПАНЕЛІ під профільний
паркан та інші архітектурні
вироби.
м. Ромни, вул. Київська, 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені СЕРТИФІКАТИ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0314737, виданий 3.06.1997 року на ім’я
КИРИЧЕНКО Іван Филимонович, та серії ЧН №0314637,
виданий 3.06.1997 року та отриманий КИРИЧЕНКОМ І. Ф. в
порядку спадкування, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0314577, виданий 3.06.1997 року на ім’я
ЗАГУРА Микита Степанович, вважати недійсним.
Педагогічний колектив Красноколядинської ЗОШ висловлює щире співчуття вчительці-пенсіонерці Галині Василівні В’язовець з приводу болісної, непоправної втрати
— смерті
МАТЕРІ.

1 червня 2018 року
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ І ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,
яка під лягає оцінці вп ливу на довк ілля
КАРТКУ З ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ
можна оформити в Талалаївці

Зростає кількість бажаючих поїхати за кордон. Їдуть,
переважно, на заробітки до європейських країн. Для
цього, перш за все, потрібний закордонний паспорт. Від
квітня минулого року паспорт громадянина України для
виїзду за кордон, а також паспорт-картку, який містить
безконтактний електронний носій, можна оформити в
міграційній службі в Талалаївці. Детальніше про це розповідає головний спеціаліст районного сектору УДМСУ в
області Олена БІРІН.
— Запровадження
ноносієм вашим сектором?
вих паспортів — тривалий
— У минулому році запроцес, який в Україні прокордонних паспортів було
водиться за прикладом євровидано 380, карток 357, у
пейських країн. Обов’язкової
цьому році відповідно — 221
заміни документів не буде,
і 116.
як не передбачається і вста— Скільки
кошновлення граничних термінів
тує оформлення таких
дії раніше виданих докумендокументів?
тів. Оформлення першого
— Оплачується
лише
паспорта є безкоштовним. один платіж — адміністраПри зверненні громадян тивний збір, який складає за
щодо втрати, псування або
термін виготовлення протянеобхідності
вклеювання
гом 20 робочих днів 557,32
фотографій при досягненні
грн., за 7 робочих днів —
25- або 45-річного віку (за
810,32 грн.
бажанням) будуть оформАдміністративний збір за
лені нові документи. Особи, видачу картки (втрата, виякі оформляють паспорт у
крадення паспорта, обмін,
віці 14 – 18 років, отримують непридатність до викоридокумент строком на 4 роки, стання, виявлення помилки
після 18 років паспорт видав інформації, внесеній до
ватиметься на 10 років. Нові
паспорта, досягнення 25- чи
паспорти містять номер облі45-річного віку особою, що
кової картки платника податмає паспорт зразка 1994
ків (ідентифікаційний код).
року (за бажанням) складає:
Код вноситься в паспорт
протягом 20 робочих днів
графічно та заноситься до
— 279 грн., 7 робочих днів
електронного носія. Довідку
— 366 грн., державне мито
з податкової інспекції носити
— 34 грн.
з собою не потрібно.
Звертайтеся
до
нас
— Скільки вже оформ- за адресою: смт Талалено закордонних паспор- лаївка, вул. Вишнева, 4.
тів і карток з електронним Тел. (04634) 2-14-02.

ЗАКОН І МИ

ЗА НЕЯВКУ ДО СУДУ – ШТРАФ

Останнім часом відмічається тенденція щодо
небажання жителів нашого
району, які є свідками у кримінальному провадженні, виконувати свій громадянський
обов’язок і з’являтись до суду
для дачі показів. За такі дії
чинним законодавством передбачена відповідальність.
Ст. 327 КПК України закріплено, що якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок,
потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому цим кодексом порядку
викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання
ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом
іншим шляхом), не з’явився
без поважних причин або не
повідомив про причини свого
неприбуття, на нього накладається грошове стягнення.
Зокрема, від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів
мінімальної заробітної плати
— у випадку неприбуття на
виклик слідчого, судді, суду.
Передбачено також, що в
низці випадків до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого може бути
застосовано привід. За злісне ухилення від явки свідок,
потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
Стаття 138 КПК визначає
лише 8 поважних причин,
коли особа може не прибути

на виклик. Це — затримання, тримання під вартою або
відбування покарання; обмеження свободи пересування
внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або
інші подібні обставини); відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого
часу внаслідок відрядження,
подорожі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі
охорони здоров’я у зв’язку з
лікуванням або вагітністю за
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб
або серйозна загроза їхньому
життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші
обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Тож давайте не будемо
байдужими, а проявлятимемо свою громадянську
правосвідомість і разом
сприятимемо правосуддю в
реалізації одного із завдань
кримінального провадження
для того, щоб кожний, хто
вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий
до відповідальності, а права,
свободи та законні інтереси
держави, фізичних та юридичних осіб були поновлені
та захищені.
Бахмацька місцева
прокуратура Чернігівської
області.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

1 червня — с. Займище (село повністю); с. Українське,
вул. Незалежності, вул. Братів Вишнівських, ТОВ «Фортуна», зернотік (9:00 – 16:00).
4 червня — с. Харкове, вул. Молодіжна; с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, вул. Енергетиків.
5 червня — с. Липове, вул. Колгоспна, вул. Лісова;
с. Рябухи (село повністю).
6 червня — с. Чернецьке, с. Макаренкове, с. Глибока
(села повністю); с. Степанівське, вул. Набережна.
7 червня — с. Рябухи, вул. Шевченка.
8 червня — с. Рябухи, вул. Шевченка; с. Скороходове
(село повністю); смт Талалаївка, райавтодор (асфальтний
завод) (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

Н а ф т о г а зо в и д о б у в н е
управління «Чернігівнафтогаз» Публічного акціонерного товариства «Укрнафта»
інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку
її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт
господарювання
Юридична адреса: пров.
Несторівський, 3 – 5, Шевченківський район, м. Київ, 04053,
Україна,
+38(044)506-10-03.
Адреса реєстрації відокремленого підрозділу: вул. Вокзальна 1, м. Прилуки, Чернігівська
обл., 17500.
2. Планована діяльність,
її характеристика, технічні
альтернативи
Продовження видобування
на Матлахівському родовищі
корисних копалин (нафта, газ
природний, конденсат, супутні:
етан, пропан, бутани). Дослідно-
промислова експлуатація родовища проводиться з 1977 року,
а промислова з 1981 року.
Технічна альтернатива:
Технічна альтернатива зазначеної планованої діяльності
відсутня, оскільки Матлахівське
родовище в промисловій експлуатації на підставі спеціального дозволу на користування
надрами №2034 від 11.11.1999
року, виданого Державною
службою геології та надр України терміном на 20 років.
3. Місце
провадження
планованої діяльності
Матлахівське
родовище розташоване на території
Великобубнівської
сільської
ради Роменського р-ну Сумської області (державний акт
договору оренди серія I-ЧН
№00070, реєстраційний №96,
рішення від 02.04.2001 р.) та
на території Талалаївської
селищної ради Талалаївського р-ну Чернігівської області
(державний акт договору оренди серія I-ЧН №001664, реєстраційний №101, рішення від
29.12.2001 р.), гірничий відвід
№2276 від 12.10.2012 року. На
території
Великобубнівської
сільської ради в межах гірничого відводу промислова споруда
— будинок оператора. На території Талалаївської селищної
ради в межах гірничого відводу
промислові споруди відсутні.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива
Враховуючи межі Матлахівського родовища, межі
гірничого відводу №2276 від
12.10.2012 року — територіальна альтернатива відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планованої
діяльності
Соціально-економічний
вплив планованої діяльності
полягає у створенні робочих
місць для населення, яке проживає в межах даних адміністративних районів, сплаті
податків у місцеві бюджети (в
т. ч. сплата рентних платежів),
допомозі органам місцевого самоврядування в ремонті доріг,
мостів, очищенні русел річок та
потічків і т. п.
5. Загальні технічні характеристики, в тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо)
Матлахівське
родовище
відкрите у 1974 році, в дослідно-промислову
експлуатацію введене у 1977 році, а
в промислову експлуатацію з
1981 року.
Матлахівське
підняття
являє собою антиклінальну
складку, розділену розривним
порушенням на II блоки: блок
1а — північна частина центрального склепіння, блок 1б —
південна частина центрального
склепіння і блок 2 — східне
склепіння, в межах якого пробурені свердловини №№1,35.
Продуктивні горизонти на Матлахівському родовищі пов’язані з візейськими відкладами.
Площа родовища 8,08 км2. В
розрізі Матлахівського родовища встановлено 24 поклади, з
яких 22 нафтові, один газоконденсатний і один нафтовий з
газовою шапкою. Станом на
01.01.2017 р. на родовищі пробурено 25 свердловин, із них
видобувних нафтових — 2, в
бездії — 6, нагнітальних — 2,
п’єзометричних — 14, ліквідованих — 1. Річний видобуток

— 1,9 тис. тонн нафти. Річний
видобуток попутного газу —
0,162 млн м3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Дотримання меж санітарно-
захисних
зон,
дотримання
об’ємів дозволених викидів в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, дотримання вимог щодо хімічного
складу вод, що закачуються
у пласти з метою підтримки
пластового тиску, визначення та контроль їх сумісності з
пластовими водами родовища,
проведення спостережень за
впливом діяльності на поверхневі та підземні води. У процесі
ведення виробничої діяльності
дотримуватись погоджених та
відведених меж територій.
● щодо
технічної
альтернативи:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
за технічною альтернативою
відсутні через відсутність технічної альтернативи.
● щодо
територіальної
альтернативи:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за територіальною альтернативою
відсутні через відсутність територіальної альтернативи.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист
території за альтернативами
На родовищі використовується закрита система збору,
що відповідає сучасним вимогам. Наявність розроблених у встановленому порядку
ПЛАСів, розробка та виконання
комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень
для забезпечення надійної
безаварійної роботи промислових споруд. Проведення
контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного повітря, стану поверхневих грунтових вод, грунту, ландшафту
на території, що перебуває
під впливом експлуатаційних
об’єктів родовища. Підприємство сертифіковане, дотримується вимог ISO 9001:2000,
OHSAS 8001:1999, ISO 140012004. Експлуатаційні об’єкти
знаходяться в межах гірничого
відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку.
● щодо
технічної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо
технічної альтернативи відсутні через відсутність технічної
альтернативи.
● щодо
територіальної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо
територіальної альтернативи
відсутні через відсутність територіальної альтернативи.
8. Сфера, джерела та
види можливого впливу на
довкілля
На території Матлахівського родовища об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Джерелами забруднення
атмосферного повітря є групова замірна установка типу
«Супутник», підземна ємність
25 м3, буферна ємність 100 м3,
дренажна ємність 8 м3, насосні
агрегати — 3 шт. (ЦНС 60/330
— 2 шт., НВ-50/50 — 1 шт.) та
запірна арматура в обв’язці
вказаного обладнання. Потенційними джерелами забруднення грунтів, поверхневих та
підземних вод можуть бути розливи пластових флюїдів у результаті виникнення аварійних
ситуацій. В результаті здійснення планованої діяльності на
флору та фауну здійснюється
опосередкований вплив — присутність людей та обладнання
на технологічних майданчиках.
Крім того, серед впливів на
довкілля необхідно зазначити
можливе вилучення земельних
ділянок. Сфера, джерела та
види можливого впливу на довкілля заінвентаризовані та обліковуються на території ведення діяльності в Талалаївському
районі Чернігівської області та
Роменському районі Сумської
області, де експлуатуються машини, механізми та стаціонарне обладнання.
● щодо
технічної
альтернативи:
Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи
відсутні через відсутність технічної альтернативи.
● щодо
територіальної
альтернативи:
Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля
щодо територіальної альтернативи відсутні через відсутність
територіальної альтернативи.
9. Належність планованої
діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»)
Належить до другої категорії видів планованої діяльності
ст. 3 п. 3 ч. 3.
10. Наявність
підстав
для здійснення оцінки транс
кордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав))
Підстави для здійснення
оцінки транскордонного впливу
на довкілля відсутні.
11. Планований
обсяг
досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
До звіту з оцінки впливу на
довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:
● опис місця провадження
планованої діяльності та цілі
планованої діяльності, опис основних характеристик планованої діяльності;
● опис поточного стану довкілля та факторів довкілля;
● оцінка впливу планованої діяльності на геологічне
середовище, атмосферне повітря, поверхневі, підземні води,
ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне середовище, соціальне середовище;
● опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення,
зменшення, усунення значного
негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
● зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті
громадських обговорень.
12. Процедура
оцінки
впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно
до Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля». Оцінка
впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
● підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля;
● проведення громадського обговорення планованої
діяльності;
● аналіз
уповноваженим
органом звіту з оцінки впливу
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої
інформації;
● надання уповноваженим
органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім
абзацом;
● врахування висновку з
оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у
п. 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу
на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість
чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні
умови її провадження.
Забороняється
розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу на

довкілля та отримання рішення
про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу
на довкілля передбачає право
і можливості громадськості для
участі в цій процедурі, зокрема
на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом
поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість
подавати будь-які зауваження
і пропозиції до звіту з оцінки
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського
обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля
Протягом 20 робочих днів з
дня офіційного оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має
право надати уповноваженому
органу, зазначеному у п. 15
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і
пропозиції, вкажіть унікальний
реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду ваших
зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені
в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня
їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю,
врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані в процесі громадського
обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої
діяльності
Згідно з чинним законодавством України рішенням про
провадження даної планованої
діяльності буде продовження
строку дії спеціального дозволу на користування надрами
(видобування
(експлуатація)
корисних копалин (нафта, газ
природний, конденсат, супутні:
етан, пропан, бутани)) на Матлахівському родовищі, що видається Державною службою
геології та надр України.
15. Усі зауваження та
пропозиції
громадськості
до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати
до Відділу оцінки впливу на
довкілля Міністерства екології
та природних ресурсів України, поштова адреса: вул. Василя Липківського, 35, м. Київ,
03035, електронна адреса:
m.shimkus@menr.gov.ua, тел.:
+38(044)206-20-89,
контакт
на особа: Шимкус Марина
Олександрівна.
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ВІТАЄМО з днем народження рідну, дорогу для
нас людину — Олега Михайловича ЗАЙЧЕНКА із
Красного Колядина. Бажаємо Тобі, наш рідненький і
дорогенький, душевної рівноваги, сімейного благополуччя, здоров’я і удачі. Хай
береже Тебе Господь і дарує багато років щасливого
життя. Хай кожен день дарує радість, хай сонце осява завжди. Роки ніколи хай
не старять і не приносять
в дім біди. Людської шани
зичимо й тепла, достатку,
злагоди та дружби у родині. Щоб вся біда у безвість
відійшла, а радість залишалася віднині.
МАМА, брат
СЕРЬОЖА із сім’єю,
сім’я СТАНІШЕВСЬКИХ
із Дніпра.

ВИСТАВКИ

НА СВЯТО
ТРІЙЦІ

Як і кожного року, цьогорічна виставка у краєзнавчому музеї «Талалаївщина
вишивана» вабила різновидами вишивки та широким
асортиментом вишитих робіт
майстрів нашого краю. Присвячена вона одному із найшанованіших свят українців
— святу Трійці. Виставку відвідали жителі Талалаївки та
сіл району.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

31 ТРАВНЯ – ДЕНЬ
БЕЗ ТЮТЮНУ
Я — маленький хлопчик.
Вранці ще сам сосочку
смоктав,
А на обід у татка
цигарочку взяв.
Ой яка погана «соска»
тютюнова,
З молоком смачненька,
а ця гидка нова.
Тож кажу я:
«Кидай швидше, тату,
тютюнець курити
і мене малого
цигарками дражнити.
Не губи здоров’я, будеш
довше жити!
І мене малого весело
ростити».
Валентина КУНДЕНКО.
с. Красний Колядин.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ІРИНА ЗАВЖДИ
ДОБІГАЄ ДО ФІНІШУ

38-РІЧНУ Ірину Коробку
пам’ятають у Талалаївці, де
минуло її дитинство, шкільна
юність. Тут живуть її мама
Ганна Григорівна і тато Микола Павлович. До них Ірина приїздить, як і більшість
турботливих доньок — щось
допомогти і швиденько додому, до сім’ї. Живе Ірина, вже
давно не Коробка, а Згурська,
із своєю сім’єю в Яготині Київської області. Після школи
закінчила технікум харчової
промисловості, а нині вона
майстер по манікюру. Ірина
має одне унікальне захоплення, яке у неї ще зі школи
— біг. Головне, що її у цьому
підтримує сім’я: чоловік Роман, син-студент Діма, донька-школярка Віка. А мама в
Талалаївці завжди слідкує за
новинами по телевізору, коли
знає, що її Іра бере участь у
черговому марафоні. На минулий Великдень вона переймалася великою радістю за
доньку, адже її Ірина стала
учасницею 42-го Паризького
марафону. І вже пізніше приїхала в гості та поділилася
враженнями. Привезла батькам і Яготинську районну газету «Яготинські вісті» із розповіддю про себе «Великдень
на марафонській дистанції…
в Парижі». А 16 травня Ірина
долала черговий Київський
євромарафон.
Минулого року Ірина
Згурська показала 5-й результат у марафоні, присвяченому Дню Києва. Тоді,
взявши участь у лотереї,
вона отримала шанс представляти Україну у міжнарод-

ному марафоні у Нью-Йорку.
Та не судилося… Вона отримала відмову у візі. Звичайно, що була розгубленість,
та зібралася і зареєструвалася для участі у 42-му Паризькому марафоні Shneider
Electric Marathon de Paris.
42 км 195 м — містом кохання і високої моди пробігла Ірина якраз у Великодній
день. Фінішувала із результатом 3 години 58 хв 35 сек.
Із 42484 учасників півтори
тисячі не дійшли до фінішу,
вона ж прийшла 13566-ю.
Серед 10321 жінки фінішувала 1424-ю, а у своїй категорії
(жінки старшого віку) Ірина
була 821 — серед 5026 атлеток. І це незважаючи на те,
що тренуючись, спортсменка
пошкодила ногу.
Поїхали до Парижу із чоловіком і донькою, які підтримували свого марафонця.
Найбільші витрати сім’ї пішли на дорогу, та все ж мали
можливість цілий тиждень
захоплюватися красою Парижу. Можливо, не кожному
зрозуміти, що дає таке захоплення, яке вимагає величезної праці над собою. Для
неї це — самоствердження,
неймовірна душевна насолода — долати марафон поряд
із людьми різних національностей, держав. Орієнтиром
на фініші Паризького марафону був український прапор, який розгорнули і високо тримали чоловік і донька.
Вони завжди впевнені, що їхній марафонець обов’язково
добіжить до фінішу.
Олександра ГОСТРА.

1 червня 2018 року

ЗНАЙ НАШИХ!

Х РИСТИ Н А І КОМ А Н Д А

ПРОДОВЖУЮТЬ радувати перемогами на між
обласних змаганнях наші
кращі баскетболістки з Плугатаря. Цього разу вони стали переможцями турніру, що
проходив у м. Конотоп і був
присвячений пам’яті колишнього директора місцевого
ФОК А. П. Сухіліна. В турнірі
брали участь 5 команд —

дві з місцевої ДЮСШ, збірні
Конотопської філії Сумського державного університету, ветеранів м. Конотоп та
Плугатаря. Наші землячки
виграли свої матчі у студентів СумДУ з рахунком 24:8,
в команди ветеранів 33:14.
Команду з ДЮСШ-1 переграли 17:8. І лише останній
матч програли дівчатам з

ЗА СЕРІЄЮ П ЕН А ЛЬТІ
Нещодавно в Чернецькому відбулися школярські районні змагання з міні-футболу серед дівчат. Як не дивно,
але цей вид спорту в нас є
одним з найпопулярніших. У
турнірі взяли участь вісім команд. На першому етапі вони
були розділені на дві групи.
В групі «А» (умовно назвемо її так) зійшлися команди
з Плугатаря, Українського,
Довгалівки й Талалаївки.
Явними фаворитами були
футболістки з Плугатаря, які
виграли в усіх своїх суперників, не пропустивши жодного
голу. Друге місце зайняли
дівчата з Довгалівки. В групі «Б» за вихід до півфіналу
змагалися команди з Хар-

кового, Липового, Березівки
та господарі змагань — дів
чата з Чернецького. Перше
місце в цій групі вибороли
футболістки
Чернецького,
які виграли в ровесниць із
Липового. Всі інші матчі цієї
групи закінчилися з однаковим результатом 0:0. І тому
друге місце довелося розігрувати в серії пенальті між
командами з Харкового та
Березівки. Краще їх виконали харківські дівчата. Півфінали та фінал проходили в
надзвичайно напруженій боротьбі і всі матчі в основний

ФОТОСТУДІЯ
«ФЕНІКС» пропонує
Термінове фото
для документів — 5 хв.
Художнє фото, фотоальбоми. Реставрація пошкоджених знімків. Проявка
плівок та друк фото з них.
Друк фото з цифрових носіїв. Зйомка урочистих подій.
Таблички для пам’ятників.
Тел. 098-649-89-18.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

На постійну роботу потрібні:
МЕХАНІЗАТОРИ,
ВОДІЇ, ОПЕРАТОР сушильного комплексу, ЗАВІДУ
ВАЧ зернового складу,
головний ІНЖЕНЕР, ЛАБОРАНТ зернової лабораторії, ЕЛЕКТРИК.
Довідки за телефоном:
(04635) 2-17-77,
098-712-57-41.

Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
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час не виявили переможців.
А тому доля призових місць
вирішувалась у післяматчевих пенальті, де багато що
залежало від майстерності
воротарів команд. В результаті перше місце завоювала
команда з Плугатаря, воротар якої Марина Бабенко
відбила всі три одинадцятиметрові удари суперниць.
Відповідно
друге
місце
залишилось за командою
господарів турніру. А третє
місце завоювали дівчата з
Харкового.
Сергій МИХНО.

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0317954, виданий 29.06.1996 року на ім’я ТКАЧЕНКО Марія
Пилипівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051068, виданий 8 жовтня 1996 року на ім’я ТИМЧЕНКО
Уляна Семенівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0250779, виданий 7 серпня 1996 року на ім’я ГАРЯЧУН
Євдокія Якимівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051016, виданий 8 жовтня 1996 року на ім’я ІЩЕНКО Тетяна
Олексіївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051015, виданий 8 жовтня 1996 року на ім’я ІЩЕНКО Василь Захарович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0338460, виданий на ім’я ЧЕПЕЛЬ Валентина Денисівна,
вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051237, виданий на ім’я ЧЕПЕЛЬ Олександр Павлович,
вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051190, виданий 10 жовтня 1996 року на ім’я ТИМЧЕНКО
Мотрона Федорівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261945, виданий 29 серпня 1996 року на ім’я ТКАЧЕНКО
Іван Григорович, вважати недійсним.

РОБОТА

Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».

ДЮСШ-2 з рахунком 28:33.
Але потрібно зазначити, що
цей матч для наших дівчат
нічого вже не вирішував.
Вони достроково зайняли
перше місце і тому, в основному, грали резервним
складом. Кращим гравцем
турніру було визнано нашу
Христину Думнич і нагороджено пам’ятним призом.

М’ясокомбінат (м. Харків) постійно дорого закуповує ВРХ: КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ. Вивіз
худоби живою вагою.
Тел. 097-286-26-67,
099-611-84-09,
093-488-33-66.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВЕЛОСИПЕД для підлітка, 21 швидкість, виробництво Німеччина. Ціна
договірна.
Тел. 098-623-68-76.
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