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Ї Ї БАГАТСТВО — РОКИ І ДОБРІ ЛЮДИ

В останній день січня
90-річний ювілей відзначила
жителька Талалаївки, ветеран праці Наталія Дмитрівна
ГАДЮЧКА. У день свого ювілею баба Наташа, так по-дружньому називають її сусіди та
знайомі, зустрічала в рідній
хаті гостей у справді святковому настрої. «Моє багатство —
мої роки і добрі люди. Завдяки
їм і живу я такий довгий вік»,
— так сказала ювілярка, приймаючи вітання від селищного
голови Юрія Величка.
Наталія Дмитрівна — ветеран цегельного заводу. Біль
за втраченим підприємством,
як за кимось рідним померлим,
у її душі не минає. Розповідає,
що раніше, коли живими були
її подружки по роботі та одна
до одної в гості ходили, щоразу, як найкращі і найсвітліші
роки згадували роботу на підприємстві, хоч була вона і дуже
важкою. У 1957-му вони з покійним чоловіком Олексієм Миколайовичем переїхали сюди
із Рогинець, пішли працювати
на завод. За кілька років збудували і свою хату — одну із
перших на «цегельному». І
тепер, не зважаючи на солідні
роки, господиня тримає свою
садибу у такому ладу, як далеко не всі молоді люди. Коли
минулого року на вулиці воду
проводили, бабуся Наташа не
відставала від сусідів. Тепер
не нарадіється, що до колодязя на вулицю не треба ходити.
Дослухається вона до порад
своїх молодих подруг: «Галя
Петько мені, як рідна — навіду
ється частенько, розпитає,
порадить. Обслуговує мене із
терцентру Лариса Нестерова.

Хороша жінка,
давно із нею
ладимо. Все
поривається
мені на городі
помогти.
А я іще сама
справляюся, і
минулої осені
сама
картоплю потихеньку
вибрала,
а Лариса попереносила. І
племінники як
приїдуть, хапаються помогти.
Та я не все
дозволяю, бо
коли людина
перестає робить, вважай
пропала. Знаєте, що я помітила — коли
підіймається
тиск, я, не у
спеку, звичайно, іду сапувать. Посапую, перепочину,
переміряю, а він, дивись, і поменшав. Якби швидше весна
та робота надворі…»
Жіноча доля дала бабі
Наташі важке випробування.
Єдиний синочок помер у 2,5
місяці. Більше діток Бог не
дав. І вона всю свою нерозтрачену материнську любов
віддавала племінникам, чим і
вони відповідають. Розказує,
що ті, хто аж у Криму, пере
слали трохи грошенят, щоб
тітка газ не економила. Найближчий їй Андрій із сім’єю
часто навідується з Ромнів,
хоче забрати до себе, та їй, як
кожній людині, яка збудувала

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ЧИТАЙТЕ «ТХ» НА ВЕБ-САЙТІ

Повідомляємо наших читачів, що районну газету, починаючи із першого номера за 1 січня
ц. р., тепер ви можете читати на
веб-сайті Талалаївської районної
адміністрації, відкривши в меню
розділ «Трибуна хлібороба». Це
перший крок до здійснення мети,
аби нашу газету могли читати
земляки, які проживають в різних
кінцях світу і мають внутрішню
необхідність дізнаватися новини
із своєї малої батьківщини.
Знаю багатьох, для кого
батьки в селі збирають газету до
газети, щоб ті, приїхавши у відпустку, перечитали. Звичайно,
взяти у руки газету і перечитати
її у зручній вам позі — одна справа. Сподіваємося, що від такого
задоволення не відмовляться
наші постійні передплатники, а
крім того ми знайдемо нових інтернет-читачів. Наголошую, що
цей крок до створення веб-сайту
газети перший, і, на жаль, дуже
запізнілий (всі районні видання

Неділя
7.02

мають свої сайти), та над цим
ми працюємо. На даному етапі завдяки співпраці із нашим
земляком Іваном Забіякою та
райдержадміністрацією маємо
нагоду іти до інтернет-читача
таким чином.
У тих, хто не користується
Інтернетом, виникнуть питання,
мовляв, навіщо взагалі електронна версія газети? Із її запровадженням ваше особисте
оголошення, вітання, співчуття,
поминання, подяку зможуть почитати ваші родичі і знайомі, які
живуть за межами району. Вони
також можуть здалеку привітати вас, а чи зробити якесь
інше замовлення у нашій газеті, звернувшись у редакцію за
нашою електронною адресою
trybuna@meta.ua.
Прочитавши цю інформацію,
не забудьте повідомити про це
людей, які далеко від вас, але хочуть читати районну газету.
Олександра ГОСТРА.

свій дім і вік у ньому прожила,
якнайдовше хочеться жити
вдома. Ось і на ювілей, знаючи, що у тітки багато друзів,
допомогли їй накрити святковий стіл, за яким зібрати тих,
дякуючи кому вона відчуває
себе щасливою людиною —
бо не самотня.
Бабуся Наташа у свої 90
самостійно міряє свій тиск і
намагається тримати його в
нормі, любить дивитися по
телевізору «Стосується кожного», «Жди меня», користується мобілкою. Та найбільше любить живе спілкування
і з нетерпінням чекає весни,
щоб робота була на городі.
На фото: довгожителька
приймає вітання від селищного голови.
Текст і фото Олександри
ГОСТРОЇ.

У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

ЗВІТУВАЛА І ПЛАНУВАЛА ГРОМАДСЬКА РАДА

Відбулося чергове засідання громадської ради при
райдержадміністрації,
на
якому підведені підсумки роботи у 2015 році та затверджений робочий план на
2016 рік. Звітував голова ГР
Олександр Шагунов, який
ще раз наголосив, що ГР є
тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі
громадськості у формуванні
та реалізації державної політики. На даний час до складу ГР входять представники
13 інститутів громадянського суспільства. Створено 4
постійні комісії: з гуманітарних питань, з питань бюджету та господарської діяльності, благоустрою та екології,
з моніторингу відкритості та
прозорості діяльності органів влади.

ЗНАЙ НАШИХ

ПІСНЯ «ВЕРБОЧКИ» —
ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРОГРАМИ

24 січня у програмі
«Фольк Мюзік» на першому
національному брав участь
народний фольклорний ансамбль «Народні наспіви».
Сотні наших земляків не
тільки в районі, Україні, а навіть і в далекому зарубіжжі з
гордістю переглядали в запису розповідь про неповторні
місця Талалаївки, інтерв’ю
з талановитим художником
із Новоселівки Анатолієм
КРИСЬКОМ,
майстринею
вишивки бісером Людмилою
ПУГАЧ. Голова районної
ради Юрій ДЗЮБАН, який є
також учасником «Народних
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НЕ ЛОВИ, КУМЕ, СУДАКА!..

Така риба у водах нашого району ще не водилась.
Хіба, може, десь на Роменці, та й то за давніх часів. А
це минулої осені з допомоги
талалаївських рибалок-любителів, які здали на зарибнення власні кошти, я привіз
із Сумщини двоє відер маленьких судачків із олівець
завбільшки і випустив їх на
розведення у селищний став
біля цегельного заводу.
Мальок кинувся бадьоро
освоювати новий для себе
ареал поселення. Випущений «у березках» біля греблі,
сьогодні він уже спостерігається в районі пляжу ближче

до вершини ставу. Це означає, що судак приживається
і почав завойовувати у водоймі належне йому за статусом хижака чільне місце.
Новий поселенець ставу
росте швидко, за умов хорошого харчування вже на
цю осінь може поважчати на
500-800 грамів, а на 3–4-й рік
життя здатен буде розмножуватися. Протягом всього
цього часу охочим вивудити
судака нічого не залишається як почекати. Він уже
зараз, розповідають «зимові» рибалки, чіпляється на
гачок. Але ж із такого судака
юшки не звариш і на тараню
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наспівів», та селищний голова Юрій ВЕЛИЧКО колоритно представляли у своїх вітаннях Талалаївський край.
А пісня «Вербочки» у виконанні ансамблю визнана кращою у тій програмі. Про це в
наступному її випуску оголосила ведуча Оксана ПЕКУН.
Вона із сучасним гуртом «От
винта» вперше виконали пісню в сучасній обробці. Окрилені успіхом учасники ансамблю готуються до нових
виступів, до речі, в лютому,
ансамблю виповнюється
30 років.
КОР. «ТХ».

ПРИРОДА І МИ

ПОГОДА
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Протягом року відбулося
6 засідань ГР, на яких розглянуто 5 запитань, прийнято
13 рішень. У період підготовки засідань здійснювалися
зустрічі з представниками
органів влади, зроблено 40
письмових запитів на інформацію, проведено 1 засідання постійної комісії з питань
благоустрою і екології. ГР
розглядалися питання мобілізації та мобілізаційної підготовки в районі, контролю
за ціноутворенням на продовольчі товари, тарифи на
житлово-комунальні послуги,
встановлення розцінок за послуги з оранки городів, допомоги особам, переміщеним
із зони АТО, в налагодженні
побуту, актуальні питання
розвитку культури та спорту
в районі, надавалися пропозиції щодо проекту Програ-
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За даними http://sinoptik.ua

до пива поки що не годиться. Судак — риба «вутла»,
швидко й обережно, як спіймається, випускайте його у
ставок. Хай росте, а тоді вже
чіпляється!
Є намір і далі збільшувати популяцію судака у ставку,
щоб довести її до промислової кількості. Отоді вже, будь
ласка, готуйте вудки, сковорідки і запрошуйте кума на
запашну юшку.
Іван МОЖНЕВСЬКИЙ,
природолюб.

ми соціально-економічного
розвитку району на 2016 р.,
розглянуто стан виконання
селищною радою Законів
України «Про благоустрій
населених пунктів» та «Про
дорожній рух».
Детальніші звіти про діяльність громадської ради
оперативно
розмішувалися на офіційному веб-сайті
РДА. (Повний звіт читайте на
сайті).
Заслухавши та обговоривши звіт Олександра Шагунова, колеги по громадській раді оцінили роботу
як «задовільну». Більшість
членів громадської ради
схильні до думки, що у минулому році нам не вистачало
досвіду спільної роботи, що
необхідно врахувати у нинішньому році.
У засіданні взяли участь
заступник голови РДА Лариса Шевченко, начальник
відділу з інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації
Олена
Попова.
Олександра ГОСТРА,
секретар громадської ради.

ЦЕЙ ДЕНЬ
У КАЛЕНДАРІ
ХВОРОБА, З ЯКОЮ
НЕ ЖАРТУЮТЬ

У четвер Україна долучилася до Всесвітнього дня
боротьби з раком. Для нас
це в першу чергу важливо,
оскільки за рівнем онкозахворюваності, як не прикро, ми входимо до першої
десятки країн світу, маючи
більше 160 тисяч хворих
на рік. На рак хворіє кожен
50-й українець, майже 90
тисяч нас щороку помирає.
Страшна статистика! Рак непоборний? Важко, але здолати його можна, виявивши
на ранній стадії захворювання. Треба тільки регулярно
проходити онкопрофогляди
у лікаря, вести активний
здоровий спосіб життя без
тютюну та алкоголю, утримуватись від надмірного
перебування на сонці. З раком — не до жартів.
Поліна КОВАЛЬОВА,
лікар-онколог райлікарні.

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

Керівництвом району та службами, які відповідають за
пасажирські перевезення, з 9 лютого по 9 березня 2016 ц. р.
буде здійснюватися моніторинг рейсу Талалаївка — Красний
Колядин (перевізник Голубенко А. П.) з метою визначення
його доцільності. Рейс здійснюється щовівторка та щочетверга 2 рази на день за таким розкладом руху:
Талалаївка — Красний Колядин
Красний Колядин — Талалаївка (заїзд у с.
Корінецьке)
Талалаївка — Красний Колядин (заїзд у с.
Корінецьке)
Красний Колядин — Талалаївка

7:00 – 7:30
7:35 – 8:20
13:00 – 13:55

14:00 – 14:30
Анатолій ДУПА,
перший заступник голови райдержадміністрації.

СТОВ агрофірмі «Горизонт» потрібні водії категорій
B, C, D; трактористи-машиністи с/г виробництва зі стажем
роботи не менше 5 років.
Тел. 099-77-17-303, 095-507-98-34.

2

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПРИЗНАЧЕННЯ

2 ЛЮТОГО голова райдержадміністрації Сергій
Коломайко
представив
колективу управління соціального захисту населення нового керівника. Згідно
із результатами проведеного конкурсу начальником управління призначена Людмила КАРПЕНКО.
Голова РДА у вітальному
слові сконцентрував увагу
важливості для громади
чітких скоординованих дій
цього управління. На цьому ж наголосив, вітаючи
нового керівника, заступник голови районної ради
Станіслав
Катрушенко,
який до обрання його на
нинішню посаду, понад 25
років очолював управління. Людмила Миколаївна
запевнила
керівництво,
що разом із колективом
старатиметься виправдати
виявлену їй довіру.
КОР. «ТХ».

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ —

це шлях до покращення якості обслуговування громадян

На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 16 грудня
2015 року № 1055 «Деякі
питання функціонування
територіальних
органів
Пенсійного фонду України» окремі управління
Пенсійного фонду України в області будуть реорганізовані шляхом злиття.
З якою метою це робиться? Для цього існує
кілька передумов.
По-перше, таке об’єднання є суто організаційним і його мета — покращити якість управління в
пенсійній системі. Мова не
йде про ліквідацію органів
Пенсійного фонду в районах. Фахівці з питань пенсійного забезпечення працюватимуть і надалі в тих
самих приміщеннях, залах

СИЛА ГРОМАДИ

А ВОДА В ОСЕЛЯХ…

Доля склалася так, що в
пенсійному віці я знову стала
жителькою свого рідного села.
На жаль, воно не розрослося,
а навпаки — вулиці стали малозаселеними, в останні роки
дошкуляє проблема з водою.
Тому, коли за два тижні до місцевих виборів до нас приїхав
кандидат у депутати обласної
ради Геннадій Тригубченко, одним із найактуальніших питань
було питання проведення водогону. Саме його підняв Юрій
Паршаков, а його підтримали
жителі нашої вулиці. Геннадій
Павлович пообіцяв організувати «бару» для копання траншеї. Ми так захопилися ідеєю,
що вже наступного дня заміряли довжину майбутнього водогону (600 метрів), підрахували
у скільки ця сума обійдеться
для 6 жителів вулиці. 2 сусідів відразу «відпали», отож до
мети пішло нас четверо: О. В.
Паршакова, О. П. Мухомор,
В. В. Палий, Л. М. Наливайко.
Геннадій Павлович із трубами не забарився, 600 метрів
їх обійшлося нам у 4,8 тис. грн.
Та про сплату цієї суми подбала
наш сільський голова Лариса
Лисенко, за що ми їй щиро вдячні. Вибори пройшли, з «барою»
у кандидата щось не склалося,
зате наше бажання провести
воду у свої оселі було понад
усе. Наближався новий рік,
дошкуляли морози. Та молодий, енергійний і завзятий наш
Юра Паршаков додавав нам,
старшим, віри, запалу, енергії.

Знайшов приватника, який допоміг нам викопати траншею
для труб, привозив тракториста
із Скороходового власним автомобілем. На земляні роботи
нам довелося затратити 3,5 тис.
грн. Та справи ладилися завдяки нашому Юрію Паршакову,
односельцю Олегу Попову, який
своїми вмілими руками виконував роботи по обладнанню
колодязів, різних з’єднань. Не
залишився байдужим до наших
проблем і директор місцевого
ТОВ «Фортуна» І. М. Пащенко.
Ми просили у нього по 1 тис. допомоги. Він виділив по 300 грн. в
рахунок плати за пай 2016 року,
за що ми йому також вдячні.
Тепер і наша вуличка з
водою — ми під’єдналися до
центрального сільського водопостачання. У минулому
2015-му залишилися і непорозуміння і злагода, до якої ми
всі дійшли. І справді, можливо,
й випробування нам даються
для того, щоб багато що зрозуміти, комусь повірити, в комусь
розчаруватися. Новий 2016-й
ми зустрічали із водою. Вдячні
тим, хто хоч і не виконав своїх обіцянок, але надихнув нас
на працю, вдячні тим, хто працював і допомагав. Сподіваємося, що і «бара» незабаром
працюватиме у нашому селі,
адже наша вулиця не остання
без води. Коли щось задумаєш, вкладеш у задум свої силу
і енергію — обов’язково вийде.
Ольга МУХОМОР,
жителька с. Українське.

ПОДАТКИ

ної кампанії є те, що минулорічні доходи та майновий
стан громадянам потрібно
декларувати за новою формою декларації про майновий стан і доходи, яка
затверджена наказом Мінфіну від 02.10.2015 №859.
Відтак при заповненні нової
форми звітності платники
декларуватимуть доходи та
розраховуватимуть податкове зобов’язання не лише
з податку на доходи фізичних осіб, але й з військового
збору.
Громадяни, які бажають
отримати своє право на податкову знижку за наслідками 2015 року, податкову
декларацію можуть подати впродовж усього 2016
року. Звертаємо увагу, що
подати декларацію можна на паперових носіях,
надіслати поштою з повідомленням про вручення
та з описом вкладення, або
в електронному вигляді через інформаційний портал
ДФС України.
Людмила СЕРДЮК,
начальник Талалаївського
відділення
Бахмацької ОДПІ.

обслуговування, кабінетах,
як і до об’єднання.
По-друге,
головною
одиницею
обслуговування громадянина стає
точка надання послуг
(фронт-офіс), яка розташована не тільки за
місцем
знаходження
управління
Пенсійного
фонду, а і в центрах територіальних громад (якщо
в громади є таке бажання). Об’єднання двох або
трьох окремих районних
управлінь в одну юридичну особу не тільки
не зменшить, а навпаки,
збільшить
доступність
пенсійних послуг. Зміст
і якість цих послуг залежить, перш за все, від
кваліфікації спеціалістів
та їх доступності, а не від
статусу установи.

По-третє,
об’єднання кількох управлінь в
одне не передбачає скорочення спеціалістів, які
зайняті наданням послуг.
Оптимізація, перш за
все, стосується керівного
складу. Для отримання
сервісу не потрібно буде
збирати візи та погодження. Всі послуги надасть
спеціаліст, до якого звернулися громадяни.
Отже,
оптимізація
територіальних
органів
Пенсійного фонду — це
ще один важливий крок
на шляху створення якісно нової системи пенсійного забезпечення.
Петро КУЛІНІЧ,
начальник головного
управління Пенсійного
фонду України
в Чернігівській області.

ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

СЬОГОДНІ святкує своє
55-річчя житель с. Красний
Колядин Григорій Васильович БАТЮК. Щиро вітаємо
ювіляра! Хай будуть з Тобою
здоров’я і сила, хай доля
буде ласкава і щира. Щоб
ніколи не знав Ти утоми, хай
мир і злагода будуть у домі.
Хай Господь дарує надію й
тепло на довгі літа, на щастя
й добро.
ДРУЖИНА, СИНИ, ДОЧКИ,
ЗЯТІ, НЕВІСТКИ, ОНУКИ.
* * *
У ЛЮТОМУ святкують
свої дні народження наші
діти Анатолій Вікторович
(5 лютого) та Юлія Миколаївна СЕМІНЬКИ (15 лютого) із Червоного Плугатаря.
Хай над вами завжди будуть
віра і надія. Як два крила,
що впасти не дадуть. А сам
Господь по милості наділить
багато слів, що сонцем виграють. Хай повняться радістю й щастям літа, хай сяє в
небі зірка золота. Хай буде
друзів відданих багато, мир
і спокій хай панують в хаті,
любов у серці цвіте веселково і завжди буде на душі
святково.
БАТЬКИ.

ЧАС ДЛЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

1 січня ц. р. стартувала
кампанія декларування доходів громадян, отриманих у
2015 році, яка триватиме до
1 травня.
Нагадуємо, що обов’язок
з подання річної декларації
про майновий стан і доходи за наслідками 2015 року
виникає у тих громадян, які
протягом минулого року отримували доходи, що підлягають оподаткуванню, від
осіб, котрі не є податковими
агентами, у вигляді: доходів
від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/
або нерухомого майна; доходів від надання майна в
лізинг, оренду (суборенду),
житловий найм (піднайм);
інвестиційного
прибутку;
вартості успадкованого чи
отриманого у дарунок майна; іноземних доходів.
Крім того, слід обов’язково подати декларацію
громадянам, які у 2015 році
отримували доходи у формі заробітної плати (інших
заохочувальних та компенсаційних виплат або інших
виплат і винагород) від двох
і більше податкових агентів.
Особливістю цьогоріч-
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У ЧИТАЛЬНОМУ залі районної бібліотеки для дорослих було проведено історичний екскурс під назвою «Герої
Крут – гордої нації цвіт». На
цей захід запросили учнів 10
класу Талалаївської школи.
Бібліотекарі
Світлана
Джежуля, Ніна Густодим та
Любов Джежуля словами
історичних документів, полум’яними рядками поетів
розповіли про подвиг героїв,

З 1 січня 2016 року
набрали чинності закони
України «Про Державний
бюджет України на 2016
рік» від 25.12.2015 №928,
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у
2016 році» від 24.12.2015
№ 909, «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України» від
24.12.2015 № 911, якими
врегульовано
питання
пенсійного забезпечення
у 2016 році.
Встановлено:
- прожитковий мінімум
для осіб, які втратили
працездатність, у розмірі
з 01.01.2016 — 1074 грн.,
з 01.05.2016 — 1130 грн.,
з 01.12.2016 — 1208 грн.,
- прожитковий мінімум
на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі
з 01.01.2016 — 1330 грн.,
з 01.05.2016 — 1399 грн.,
з 01.12.2016 — 1496 грн.,
- мінімальна заробітна плата з 01.01.2016
— 1378 грн., з 01.05.216
— 1450 грн., з 01.12.2016

— 1550 грн.
Збільшено
максимальну величину бази
нарахування
єдиного
внеску з 17 до 25 розмірів
прожиткового
мінімуму
для працездатних осіб,
встановленого законом,
на яку нараховується єдиний внесок, що становить
з 01.01.2016 — 34450 грн.
(1378 грн. х 25), з 1 травня — 36250 грн. (1450 грн.
х 25), з 1 грудня — 38750
грн. (1550 грн. х 25).
Продовжено
справляння податку на доходи
фізичних осіб та військового збору з пенсій або
щомісячного
довічного
грошового утримання. До
об’єкту
оподаткування,
яким є частина суми пенсій
або щомісячного довічного
грошового утримання, що
перевищує у 2016 році
суму 4134,00 грн., застосовується ставка податку 15
відсотків, військового збору — 1,5 відсотка.
Встановлено пенсійний вік особам, які звертаються за призначенням
пенсії за вислугу років
згідно із п. «а» ст. 54, п.
«е», «ж» ст. 55 Закону

ВИТОКИ

що впали в страшному бою
під Крутами. По закінченні
заходу всі присутні вшанували пам’ять Героїв Крут
хвилиною мовчання, а також
ознайомилися з викладкою
літератури та бібліографічним оглядом «Крути: і сум, і
біль, і вічна слава».
* * *
У День Соборності цікаву
зустріч провели в Талалаївській школі з 11-класни-

України «Про пенсійне
забезпечення». При цьому передбачено право
на призначення пенсії за
вислугу років незалежно
від віку особам, які мали
вислугу років відповідної
тривалості станом на 1
квітня 2015 року чи на 1
січня 2016 року.
Максимальний розмір
пенсії/щомісячного
довічного грошового утримання судді у відставці (з
урахуванням надбавок,
підвищень,
додаткової
пенсії, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших
доплат до пенсії, встановлених законодавством,
крім доплати до надбавок
окремим категоріям осіб,
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною)
з 1 січня 2016 року по 31
грудня 2016 року не може
перевищувати 10740 грн.
Продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам у 2016 році.
Галина ПОЧАТОВСЬКА,
заступник начальника
управління ПФУ.

УКРПОШТА

КРАЩІ
РЕЗУЛЬТАТИ

ками. На історичній годині
розмовляли про події тих
далеких років, про становлення нашої держави, нашої
Соборної і незалежної України, концентруючи увагу на
тому, що соборність українських земель тримається на
соборності наших душ, а це
найголовніша складова національних дій.
Світлана ДЖЕЖУЛЯ,
бібліотекар ЦРБ.

Державне підприємство «Укрпошта» за підсумками 2015 року очікує
отримати прибуток на
суму близько 50 млн грн.
Цей показник у 2,5 раза
більше плану (+250%) і
є кращим за останні 15
років. Про це заявив в.о.
генерального директора
підприємства Ігор Ткачук,
звітуючи за рік роботи
«Укрпошти» під своїм керівництвом.
Зростання
прибутку досягнуто за рахунок
збільшення доходів та
оптимізації витрат. Зокрема, зростання доходів спостерігається від
послуг з пересилання
дрібних пакетів (207,9%)
та посилок (123,9%), приймання платежів (127,7%)
та міжнародного поштового обміну (147,5%).
Протягом 2015 року
Укрпоштою запроваджено низку нових послуг та
сервісів.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

АНА ЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
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РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ПРО ПОГОДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА
ПОСЛУГИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ
СПОЖИВАЧІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КП «ТАЛАЛАЇВСЬКЕ ВУЖКГ»

ЦЕЙ аналіз регуляторного впливу розроблений
на підставі Закону України
«Про
житлово-комунальні
послуги».
1. Визначення та аналіз
проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських
відносин
На сьогоднішній день в
КП «Талалаївське ВУЖКГ»
склалася складна фінансова ситуація, яка спричинена невідповідністю діючих
тарифів на водопостачання,
які були затвердженні 14
червня 2010 року, та водовідведення, які затверджені
25 травня 2007 року. За період діючих тарифів виросла
собівартість послуг.
На підвищення собівартості наданих послуг діють
наступні фактори, що не залежать від діяльності підприємства, а саме:
- На тариф водопостачання зростання вартості
електроенергії від 0,6428
грн. до 1,82 грн., що зросла
в 2,8 раза,
- Вартість ПММ від 6,85
грн. до 17,45 грн., збільшення в 2,5 раза.
- Мінімальна заробітна
плата зросла від 744,00 грн.
до 1378,00 грн., ріст складає
1,9 раза.
- Ціни на матеріали і сировину зросли в 3 рази.
- Податки і збори збільшились в 10 разів.
- На тариф водовідведення зростання вартості
електроенергії від 0,3664
грн. до 1,82 грн., що зросла
в 4,9 раза.
- Вартість ПММ від 5,75
грн. до 17,45 грн., збільшен-

Розглянувши клопотання Талалаївського ВУЖКГ
про погодження тарифів на послуги по водопостачанню та водовідведенню, у зв’язку із збитковістю підприємства, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Довести тарифи до економічно обгрунтованих.
2. Погодити тарифи на послуги по водопостачанню:
Тариф 1 м3 води без ПДВ в т. ч.: населення —
7,95 грн.; бюджетні установи — 8,71 грн.; інші спо-

живачі — 10,70 грн.
3. Погодити тарифи на послуги по водовідведенню:
Тариф 1 м3 без ПДВ в т. ч.: населення — 5,30
грн.; бюджетні установи — 5,81 грн.; інші споживачі
— 7,14 грн.
4. Рішення опублікувати в газеті «Трибуна хлібороба».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на
спеціаліста селищної ради Кашку Ф. П.
Селищний голова
ВЕЛИЧКО Ю. Є.

ня в 3 рази.
- Мінімальна заробітна
плата зросла від 420,00 грн.
до 1378,00 грн., ріст складає
3,25 раза.
- Відповідно збільшились
податок на транспорт і послуги зв’язку.
Через ріст перерахованих
витрат надання послуг на водопостачання та водовідведення стали збитковими. Така
ситуація ставить під загрозу
надання вищевказаних послуг
і призведе до виникнення заборгованості по енергоносіях,
несвоєчасної сплати податків
та заробітної плати.
2. Визначення цілей регулювання
Задоволення
потреб
населення в послугах водопостачання та водовідведення. Метою прийняття
нових розмірів тарифів на
послуги водопостачання та
водовідведення КП «Талалаївське ВУЖКГ» є забезпечення можливості реалізації
Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Метою регуляторного акта
є приведення тарифів на
послуги водопостачання та
водовідведення до економіч-

ських відносин при прийнятті
регуляторних актів передбачає необхідність розгляду
можливих альтернатив запропонованому регуляторному акту, тому до вивчення
пропонуються наступні варіанти:
1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто
залишення без змін існуючої
ситуації.
2. Впровадження запропонованого
регуляторного
акта.
Застосування
першої
з альтернатив, стосовно
відмови від затвердження
нових розмірів тарифів на
послуги водопостачання та
водовідведення не дасть
можливості вирішити проблему збиткової діяльності
КП «Талалаївське ВУЖКГ»
та поставить під загрозу
стабільність забезпечення
споживачів послугами з водопостачання та водовідведення, може привести до
банкрутства підприємства.
Застосування першої з альтернатив не забезпечить
виконання вимог Закону
України «Про житлово-комунальні послуги».

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА
ПРАЦІВНИКАМ, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ
Що стосується права на додаткові відпустки
працівникам, які визначені
ст. 19 Закону України «Про
відпустки» (далі — Закон),
де обумовлюється, що жінці, котра працює і має двох
або більше дітей віком до
15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила
дитину, матері інваліда з
дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку
дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи,
який виховує їх без матері
(у тому числі у разі тривалого перебування матері
в лікувальному закладі), а
також особі, яка взяла під
опіку дитину або інваліда
з дитинства підгрупи А І
групи, чи одному із прийомних батьків надається
щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів
без урахування святкових
і неробочих днів, які встановлює стаття 73 Кодексу
законів про працю України.
За наявності декількох вищевказаних підстав
для надання цієї відпустки її загальна тривалість
не може перевищувати
17 календарних днів.
Додаткові
відпустки
працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства
підгрупи А I групи, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону,

а також понад щорічні
відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами,
і переносяться на інший
період або продовжуються у порядку, визначеному
статтею 11 цього Закону.
Окрім того, дана категорія працівників, передбачених ст. 19 Закону (а
це жінки, які мають двох і
більше дітей віком до 15
років або дитину-інваліда), має право на щорічну
відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший
рік роботи на даному підприємстві за бажанням
працівника.
Працівники, визначені ст. 19 Закону (жінки, які
мають двох і більше дітей
віком до 15 років або дитину-інваліда; одинокі матері
(батько), котрі виховують
дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім
особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років
за відсутності батьків),
також беруть щорічні відпустки за своїм бажанням
у зручний для себе час.
Користуйтеся своїми
правами, які визначені в
діючому
законодавстві
України.
Сергій ВАСЮК,
головний спеціаліст
райуправління юстиції.

но обґрунтованих розмірів,
недопущення їх збиткового
рівня, сповільнення темпів
зносу основних засобів КП
«Талалаївське ВУЖКГ».
3. Визначення очікуваних результатів прийняття
запропонованого регуляторного акта
Підвищення тарифів на
послуги водопостачання та
водовідведення дасть можливість:
- безперебійно надавати
послуги по водопостачанню
та водовідведенню;
- своєчасно розраховуватись з постачальниками за
використані енергоносії;
- розраховуватись по
заробітній платі, податках і
зборах;
- забезпечити стабільну
роботу підприємства.
Але виконання цих зав
дань можливе лише при своєчасній сплаті послуг всіма
споживачами,
стабільних
цінах на енергоносії, матеріали та пальне.
4. Визначення та оцінка
альтернативних способів
досягнення встановлених
цілей
Регулювання господар-

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМЦІВ

Застосування другої з
альтернатив
запропонованого регуляторного акта
забезпечить
досягнення
визначеної мети, зокрема
щодо забезпечення вимог Закону України «Про
житлово-комунальні
послуги». Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта врегулює
питання щодо забезпечення стабільної роботи КП
«Талалаївське
ВУЖКГ»,
впровадження
економічно-обгрунтованих тарифів
на
послуги
водопостачання та водовідведення.
Проаналізувавши
обидва
запропоновані
варіанти,
можна дійти висновку, що
альтернативи регуляторному акта, який пропонується
до прийняття, немає.
5. Механізм, який пропонується
застосувати
для розв’язання проблеми, і відповідні заходи
Основним принципом
запропонованого проекту
рішення є дотримання прав
та законних інтересів КП
«Талалаївське ВУЖКГ» та
всіх категорій споживачів,
які користуються послуга-

ми водопостачання та водовідведення, забезпечення найбільш ефективних
умов для реалізації ними
своїх прав. З метою реалізації поставленої мети
пропонується проведення
таких заходів:
- оприлюднення проекту
регуляторного акта та вивчення громадської думки;
- забезпечення виконання законодавчих актів вищої
юридичної сили.
Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає
принципам державної регуляторної політики, а саме:
доцільності,
адекватності,
ефективності,
прозорості,
передбачуваності.
6. Витрати:
Для досягнення встановлених цілей є реальними
і фінансово можливими з
найменшими затратами для
громадян і держави.
7. Можливість впровадження:
Фінансові
можливості
більшості споживачів дають
підставу вважати можливим
введення
регуляторного
акта, оплата послуг соціально незахищеними і малозабезпеченими громадянами
регулюватиметься шляхом
надання державних житлових субсидій.
Зауваження та пропозиції до даного проекту рішення регуляторного впливу
надавати за адресою: КП
«Талалаївське ВУЖКГ», вул.
Ватутіна, 4.
ВИКОНКОМ
селищної ради.
АДМІНІСТРАЦІЯ КП
«Талалаївське ВУЖКГ».

ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ «PROZORRO»

Розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 року
№ 501-р запроваджено
пілотний проект щодо
введення
процедури
електронних закупівель
товарів, вартість яких не
перевищує суми, визначеної Законом України
«Про здійснення державних закупівель» та
Законом України «Про
особливості
здійснення закупівель в окремих
сферах господарської діяльності».
Проведення
електронних закупівель можливе через автономну
систему
електронних
торгів «ProZorro» (www.
prozorro.org),
створену

з ініціативи громадських
організацій, комерційних
майданчиків, державних
органів та підприємців.
Реалізація пілотного проекту здійснюється до 31
грудня 2016 року.
З 1 січня 2017 року
електронні державні закупівлі будуть обов’язковими для всіх розпорядників
бюджетних коштів, тобто
закупівля товарів буде
можливою лише через систему електронних торгів.
На даний час у системі електронних державних закупівель ProZorro
зареєстровані усі головні
та підпорядковані розпорядники
бюджетних
коштів
Талалаївського
району. Суб’єкти господа-
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СІЧНЯ
близько
15–16 год. до чергової час
тини Талалаївського ВП
Прилуцького відділу поліції
ГУНП України в Чернігівській області зателефонував начальник Бахмацького
відділення поліції Є. В. Шелудько та повідомив, що на
території Бахмацького району було скоєно злочин, а
саме крадіжку 3000 тис. доларів з будинку у місцевих
жителів. У скоєнні даного
злочину підозрюються особи ромської національності
в кількості 4-х чоловік (одна
жінка та 3 чоловіки), які пересувалися
автомобілем
ВАЗ-2106 синього кольору
в напрямку Талалаївського
району.
Про це черговий повідомив начальника Талалаївського ВП підполковника

поліції О. В. Борисенка та
за його вказівкою направив
групу в складі ст. інспектора
(ВДАІ) Талалаївського ВП
капітана поліції Л. В. Климова та сержанта поліції О. С.
Чирк ова в напрямку м. Бах
мач з метою виявлення та
затримання вказаного автотранспорту та осіб, причетних до скоєння даного
злочину.
Під час руху на службовому автомобілі в с. Скороходове працівники поліції
помітили автомобіль, який
підпадав під вказані прикмети. Капітан Л. В. Климов
зупинив підозрілий автомобіль. При візуальному
огляді працівники поліції
помітили, що в автомобілі
перебувають 4 особи ромської національності (одна
жінка та 3 чоловіки), їм було

СЛУЖБА – 102

рювання, які здійснюють
підприємницьку
діяльність на території району,
не здійснили реєстрацію
у системі електронних
державних
закупівель
ProZorro, що робить неможливим їх участь в
електронних торгах у
якості
постачальників
товарів, робіт та послуг.
Як наслідок, реалізація
пілотного проекту щодо
впровадження процедури
електронних закупівель
на території району не є
можливою.
Наголошую на необхідності реєстрації суб’єктів господарювання району в системі електронних
торгів «ProZorro» для
їх участі в електронних

роз’яснено причину зупинки
та запропоновано проїхати
до Талалаївського ВП з метою перевірки документів
та встановлення причетності до скоєного вищезазначеного злочину. Після прибуття до відділення поліції
було встановлено особи
вищевказаних громадян.
В ході бесіди з останніми гр. М. факт її причетності
до скоєння вищевказаного
злочину не заперечувала
та добровільно видала поліетиленовий пакет, в якому знаходилися гроші. Про
виявлення
підозрюваних
осіб було повідомлено Бахмацький відділ поліції та
передано для подальшого
прийняття рішення.
Юлія МЕХУР,
інспектор Талалаївського
відділення поліції.

торгах з метою отримання додаткового прибутку,
збільшення конкуренції
та вчасного отримання
товарів розпорядниками
бюджетних коштів, що
забезпечить ефективне
функціонування бюджетних установ району.
За роз’ясненнями та
наданням
методологічної допомоги звертатись
у відділ економічного
розвитку Талалаївської
РДА за телефонами: 067478-11-79, 050-903-82-00
(Маргарита Володимирівна); 097-613-09-79 (Юлія
Вікторівна).
Маргарита ЗУБОВА,
начальник відділу
економічного розвитку
райдержадміністрації.

СВІТЛА НЕ БУДЕ
З 9-ї ДО 16:30

8 лютого – с. Грабщина, вул. Лісова.
8 лютого – с. Грицівка,
вул. Низова.
9 лютого – с. Рябухи,
вул. Чоботька, вул. Незалежності.
9 лютого – смт Талалаївка, вул. Радянська.
10 лютого – с. Основа
(село повністю).
10 лютого – с. Українське, вул. Петра Глиги.
12 лютого – с. Шевченкове (село повністю, 9:00
– 16:00).
12 лютого – с. Українське, сільська рада, ФАП
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

БЕРЕЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади спеціаліста сільської ради.
Вимоги до кандидатів: вища або середня спеціальна
освіта, досконале володіння комп’ютером, знання державної мови.
Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з моменту опублікування оголошення в газеті.
СІЛЬСЬКА РАДА.
КРАСНОКОЛЯДИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста (головного бухгалтера) сільської ради.
Вимоги до кандидата: громадянство України, вільне
володіння українською мовою, повна вища освіта в галузі
економіки та фінансів, досвід роботи за фахом, уміння працювати на комп’ютері.
Заяви приймаються протягом 30-ти днів з дня опублікування оголошення.
Тел. 2-46-24, 2-46-19.
СІЛЬСЬКА РАДА.

ПРОДАМ

БРИКЕТ, виготовлений з деревини та агровідходів олійних культур. З великим ККД теплотворності. Брикет використовується для опалення житлових та промислових приміщень. Тел. 068-646-10-76, 098-333-42-53, 050-387-22-10.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР,
ДОШКУ, БРУС, ДРОВА рубані. Тел. 098-42-39-305.
Терміново АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21099 2002 р. в., колір сірий. В хорошому технічному стані. Газ/бензин, пробіг 15 тис.
км, комплект зимової гуми (майже нова). Можливий торг.
Тел. 096-65-56-395, 099-49-76-303.
Твердопаливний КОТЕЛ «КОРДІ» 10 кВт. Опалювальна
площа до 120 м². Повне завантаження 6–8 год. В комплекті
регулятор тяги. Ціна 9,5 тис. грн. Торг.
Тел. 068-070-68-14. Володя.
4-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці в дуже хорошому
стані (після капремонту).
Тел. 099-22-62-810, 2-41-44.
АВТОМОБІЛЬ УАЗ-469Б, на ходу, ПРИЧІП заводський
та ЗАПЧАСТИНИ до автомобіля; ЕЛЕКТРОМОТОР 4 кВт,
алюмінієва БОЧКА 300 л. Ціна договірна.
Тел. 095-754-48-95, 099-624-37-50.
САДИБА в Талалаївці. Тел. 068-08-591-68.
Тракторний ПРИЧІП у хорошому стані. Новий ГЕНЕРАТОР (на бензині). Тел. 096-015-13-65.
КУРИ-несучки (червоні). Тел. 050-19-12-021.
СІНО, БУРЯКИ, ДРОВА метрівки і рубані, ЦЕГЛА б/у з
доставкою. Тел. 050-987-62-78, 097-157-84-02.
Постійно ПШЕНИЦЯ, ОВЕС, ЯЧМІНЬ, КУКУРУДЗА, ОБМІШКА, МАКУХА, сухий ЖОМ, ВИСІВКИ, БОРОШНО, ЦУКОР. Можлива доставка.
КУПЛЮ НАСІННЯ, ГОРІХИ, КАРТОПЛЮ.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26 (Саша); 097-397-7128, 050-170-51-17 (Вова).
СІНО, кормові БУРЯКИ. Тел. 096-307-99-08.
САДИБА в Талалаївці по вул. Ватутіна, 36: будинок газифікований (62,1 м2), є літня кухня, погріб, сарай. Приватизована земельна ділянка 0,15 га.
Тел. 067-375-32-95, 098-594-52-59.
ТЕЛИЧКА віком 8 місяців від хороших батьків (червоно-ряба). Тел. 097-256-84-85.
АВТОМОБІЛЬ ЗІЛ-130 ММЗ-554 «Колхозник»; ДРОВА
рубані з доставкою. Тел. 097-549-50-81.

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ три роки світлої пам’яті
нашого дорогого, незабутнього, люблячого і турботливого чоловіка, тата
й дідуся Івана Федоровича ЛУЦЕНКА з Понір. Із вдячністю і скорботою
згадуємо Вас у ці дні. У наших серцях
Ви назавжди залишитеся справжнім
господарем і сім’янином, людиною,
яка повсякчас піклувалася про рідних, була їм відданою. Нехай світ, в
якому зараз Ваша душа, буде для неї
справжнім раєм. Ви заслуговуєте на
це. З непереборним сумом схиляємо голови над рідною
могилою, стежка до якої ніколи не заросте.
Хто пам’ятає нашого Івана Федоровича, пом’яніть його
разом із нами.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ.
9 ДНІВ тому не стало нашого любого чоловіка, тата й
дідуся Івана Петровича ГРАБИНИ з Липового. Гірко і боляче. Плачуть серця від тяжкої втрати і розлуки з Тобою.
Немає радості й не буде, ніколи не зігріє нас Твоя посмішка
й добре слово. Спи спокійно, рідний наш. Ми Тебе ніколи
не забудемо.
ДРУЖИНА, СИН, ДОНЬКА, НЕВІСТКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ.
ЗАВТРА вже 8 років, як перестало битися серце нашого
любого чоловіка і тата Григорія Олексійовича ТКАЧЕНКА із Юрківців. Минають роки, а нам і досі хочеться почути
Твою батьківську пораду, Твоє добре слово. Так хочеться,
щоб Ти віддавав свою безмежну любов усім нам. Не судилося. І від того сумно і важко, і серце не вщухає від болю.
Рідний наш, ми Тебе любимо і ніколи не забудем. Хай наша
любов і туга за Тобою долітають до Твоєї душі. Наш біль
ніколи не переболить.
ДРУЖИНА, ДОЧКА з сім’єю.
Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій. За
достовірність фактів і цифр, за відповідність їх вказаним джерелам,
згідно із законом про пресу, несе відповідальність автор.

КУПЛЮ

БУДІВЛІ під розбір, пустотні ПЛИТИ, фундаментні БЛОКИ, ШИФЕР, віконні ПЕРЕМИЧКИ, ЦЕГЛУ б/у.
Тел. 097-267-16-10.
Постійно найдорожче КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ та БИЧКІВ вагою понад 300 кг.
Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
МЕД і ВІСК оптом. Тел. 066-094-11-17, 067-132-64-25.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ, НУТРЯКІВ, а також М’ЯСО ЯЛОВИЧИНИ ТА СВИНИНИ.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-05-78-546, 063-82-94-803.
Дорого цілодобово СВИНЕЙ, КНУРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, а також яловичину та свинину
(М’ЯСО). Тел. 095-606-55-31, 098-343-20-99.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ.
Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Постійно б/у РАДІОДЕТАЛІ, РЕЛЕ, ПУСКАЧІ, ТЕЛЕВІЗОРИ і т. д. Тел. 050-966-23-86.
Б/у оцинковане та покрівельне ЗАЛІЗО, малий ШИФЕР,
ВУЛИКИ, РАМКИ, газовий БАЛОН 27 л, свердлильний ВЕРСТАТ, електрозварювальний АПАРАТ у будь-якому стані.
Тел. 097-433-81-82.
КОНЕЙ для господарювання. Тел. 095-33-86-950.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і НУТРЯКІВ. Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.
ПП СПІВАК М. І.
(ветеринарний кіоск у
Талалаївці біля ринку)
приймає замовлення на
КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
на
березень-квітень ц.р. У кіоску є в наявності комбікорм.
Довідки за тел. 068085-51-46.
ЧИСТИМО
подушки,
перини. ЗАМІНЮЄМО напірники. ВИГОТОВЛЯЄМО
ковдри (будь-які розміри).
Тел.
068-085-51-67,
067-369-78-73.

ПРИЙМАЄМО попереднє ЗАМОВЛЕННЯ
на КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ. Перша партія — 17
лютого, порода КООБ500 угорського походження. КОМБІКОРМ
«Калинка» по заводських цінах.
Прийом замовлень
у ветаптеці ФОП Горбань або за тел. 2-19-34
(з 9-ї до 13-ї год.), 097256-84-85.

Колектив працівників Харківської школи висловлює щирі співчуття вчительці Ніні Петрівні Мазило з
приводу тяжкої непоправної втрати — смерті матері
ВІРИ ЛАРІОНІВНИ.
Колектив Харківської загальноосвітньої школи, вчителі-пенсіонери висловлюють щирі співчуття вчительці Ніні
Степанівні Грінченко з приводу тяжкої непоправної втрати
— смерті матері
ОЛЕКСАНДРИ ФЕДОРІВНИ.
Депутати, колектив, виконком Сильченківської сільради
глибоко сумують з приводу смерті ветерана сільської медицини, знаного і шанованого жителя Основи Петра Уляновича ЯРМОША і висловлюють щирі співчуття дружині, дітям
та внукам покійного.
Випускники 2014 року Сильченківської школи та їх батьки щиро співчувають колишньому класному керівнику Оксані
Петрівні Білан з приводу втрати дорогої людини — батька
Петра Уляновича ЯРМОША.
Так рано зупинилося серце нашого друга-мисливця
Михайла Миколайовича ДМИТРЕНКА. Разом із сином
Валентином вони були нерозлучними у нашій мисливській
компанії. Сумуємо, щиро співчуваємо Валентину, а також
його матері Ніні Миколаївні.
МИСЛИВЦІ із Харкового та Новоселівки.
З болем зустріли звістку про раптову смерть нашого
друга, щирої, доброї людини Петра Уляновича ЯРМОША
із Основи. Співчуваємо, розділяємо гіркоту втрати із його
дружиною, дітьми і всіма рідними.
Родина ПРИМАКІВ із Чернецького.
Фельдшера Петра Уляновича ЯРМОША із Основи знали не лише в селі — в усій окрузі. Цими днями його не стало.
Щиро співчуваємо нашим кумам Оксані Петрівні і Віктору
Анатолійовичу Біланам з приводу смерті дорогого батька.
Куми ГАЛАЙКИ із Талалаївки.

6 лютого 2016 року
14 февраля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

АВТОБАЗАР проводить розпродаж б/в автомобілів. Куплю/продам
або обміняю ваш автомобіль, можна проблемний
або після ДТП. Реставрація шарових опор та рульових наконечників. Авторозборка.
Тел.
096-361-06-51,
099-205-02-27.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №427309, розміщену на території Рябухівської сільської ради, виданий Талалаївським районним відділом замельних
ресурсів 10 липня 2006 р. на ім’я КУЗЬМЕНКО Микола Карпович,
вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №427307, розміщену на території Рябухівської сільської ради, виданий Талалаївським районним відділом замельних
ресурсів 10 липня 2006 р. на ім’я КУЗЬМЕНКО Лідія Сергіївна, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯИ №437880 і серії ЯИ №437881, розміщені в с. Українське по
вул. братів Вишнівських 2, видані відділом Держкомзему у Талалаївському районі 23 листопада 2009 р. на ім’я ТИМОШЕНКО Микола
Іванович, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0338536 від 5 квітня 2000 р., виданий на ім’я ПОТУДАНСЬКИЙ
Борис Петрович, вважати недійсним.
Втрачені СЕРТИФІКАТИ на земельні частки (паї) серії ЧН
№050378, виданий 5.07.1996 р. КСП «Перемога» Сильченківської сільської ради на ім’я ДРОЗД Лідія Миколаївна, та серії ЧН
№050379, виданий 5.07.1996 р. КСП «Перемога» Сильченківської
сільської ради на ім’я ДРОЗД Марія Іванівна, вважати недійсними.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 391893 від 7 листопада 2007 року, виданий на ім’я
ЯРМОШ Віра Василівна, вважати недійсним.

З глибоким сумом і болем у серці зустріли звістку про
горе в родині нашої подруги і куми Людмили Петрівни Завгородньої з Талалаївки — передчасна смерть забрала найріднішу для неї людину, батька Петра Уляновича ЯРМОША.
Розділяємо з Людмилою Петрівною та всіма рідними покійного біль тяжкої втрати. Прийміть наші співчуття, а покійному — світла вічна пам’ять.
Сім’ї Л. П. БАБАЄВОЇ, С. В. СІДЕНКО.
У родині наших сусідів Людмили Петрівни і Анатолія
Володимировича Завгородніх непоправне горе — не стало
їх батька Петра Уляновича ЯРМОША. Щиро співчуваємо
і співпереживаємо з нашими сусідами, всіма рідними та
близькими покійного біль тяжкої втрати.
ЖИТЕЛІ будинку по вул. Ватутіна, 4(а)
в смт Талалаївка.
У нашій пам’яті Петро Улянович ЯРМОШ назавжди залишиться світлою, доброю, талановитою людиною, до якого тягнулися люди. Сумуємо, щиро співчуваємо всій родині
покійного.
Сім’я Л. М. і В. В. МАРЧЕНКІВ з Талалаївки.
Наша сім’я щиро поважала Петра Уляновича
 РМОША, цінувала його талант медика, народного цілитеЯ
ля. Сумуємо з приводу його смерті і щиро співчуваємо його
рідним і близьким.
Сім’я ГОСТРИХ.
У родині наших друзів Завгородніх з Талалаївки непоправна втрата — помер батько Людмили Петрівни Петро
Улянович ЯРМОШ. Прийміть наші щирі співчуття, а покійному — вічна пам’ять.
Сім’я В. П. і Л. В. ПІНЧУК.
Щемний біль пронизує наші серця — відійшов в інші світи наш незабутній хрещений батько і кум Іван Петрович
ГРАБИНА з Липового. Глибоко сумуємо і розділяємо з рідними та близькими покійного біль безповоротної втрати.
Хрещениця НЕЛЯ, куми СІДЕНКИ.

Висловлюємо щирі співчуття нашій колишній колезі по роботі в санепідемстанції Людмилі Петрівні Завгородній з приводу тяжкої, болісної втрати — смерті батька
ПЕТРА УЛЯНОВИЧА.
О. П. ГАРАЦЬ, О. Т. ШАЛЕНИЙ, Н. І. ГЕРАСИМЧУК
та працівники Талалаївського РЛВ Прилуцького МВ.

Непоправне горе спіткало Ніну Степанівну Грінченко
із Харкового та її сестру Аллу Степанівну — безжальна
смерть відняла найдорожчу для них людину маму ОЛЕКСАНДРУ ФЕДОРІВНУ. Щиро співчуваємо їм, розділяємо
біль непомірної втрати і глибоко сумуємо за Олександрою
Федорівною — своєю колишньою сусідкою.
М. І. ЛІСОВИЙ, О. І. МАКАРЕНКО з Болотниці.

Щиро співчуваємо родині Завгородніх — Людмилі Петрівні та Анатолію Володимировичу — в їх непоправному горі —
передчасній смерті батька Петра Уляновича ЯРМОША.
Сім’я СУХОЛОВСЬКИХ.

Щиро співчуваємо нашій кумі і сусідці Ніні Степанівні
Грінченко із Харкового в її непоправному горі — смерті матері
ОЛЕКСАНДРИ ФЕДОРІВНИ.
Куми ДМИТРЕНКО, БІЛАН, СУСІДИ.

Смерть Петра Уляновича ЯРМОША із Основи до глибини душі вразила нас. Життя не безкінечне, але так боляче, коли відходять у вічність такі люди. Вічна пам’ять його
світлій душі, а рідним — наші щирі співчуття.
Сім’ї Н. І. ДВУРИЧАНСЬКОЇ, О. Г. ТКАЧОВОЇ.

Розділяємо біль гіркої втрати і щиро співчуваємо Любові
Миколаївні Науменко і всій її родині з Талалаївки з приводу
передчасної смерті матері — ВІРИ ПЕТРІВНИ. Світла вічна
пам’ять покійній.
Сім’ї ЗАЄЦЬ і МОЙСЕЄНКО із Ріпок.
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