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Газифікація села Червоний Плугатар розпочалася
ще у 2009-му році. Тоді за
кошти жителів збудували вуличний газопровід, зробили
«обв’язку» житлових будинків і розпочали будівництво
підвідного газопроводу, яке
фінансувалося із державного бюджету. Але коштів
на завершення робіт так і
не дочекалися. Із того часу
це питання залишається
найпроблемнішим для жителів села. І тільки завдяки
допомозі народного депутата Валерія Давиденка,
який особисто зустрічався із
жителями села і вивчав цю
проблему, та фінансуванню робіт інвестором СТОВ
«Дружба Нова» у 2015-му
році завершено роботи по
підвідному газопроводу, перевірено газошляхи. Відповідальний підрядник, якого
до роботи залучив депутат,

швидко і якісно виконав роботи, СТОВ «Дружба Нова»
виділила 100 тис. грн. для
придбання труб, наступні
150 тис. грн. від цього господарства для завершення робіт мають надійти найближчим часом.
Але трапилося так, що
попередній підрядник допустив неякісну роботу, що
було виявлено при перевірці газошляхів відповідними
службами. Саме ці проблеми і заважають вже зараз
підключити газ. Звісно, що
у сільчан знову тривога. Та
хочу запевнити, що вона
безпідставна. Ми співпрацюємо із Валерієм Миколайовичем для якнайшвидшого усунення цих проблем.
Отже скоро обов’язково будемо із газом.
Олександр ПРОХОРЧУК,
Рябухівський сільський
голова.

ГОРІЛО ЗНОВУ ВІД ГРУБ

4 лютого о 6:49 до Служби порятунку «101» у районі
надійшло повідомлення про
пожежу житлового будинку,
що в с. Займище. На момент прибуття відділення
21-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогнем
було охоплено перекриття
будинку в місці проходження
димової труби опалювальної груби, яку напередодні
експлуатували.
Завдяки
оперативним діям рятувальників пожежа не розповсюдилась на весь будинок.
Вогнем знищено перекриття
та міжкімнатну перегородку
безпосередньо біля димаря,
пошкоджено майно.
9 лютого о 21:15 — дзвінок із Українського. Загорі-

лося біля димаря на даху
житлового будинку. Добре,
що займання побачив сам
господар, який ішов вулицею. До прибуття рятувальників господар загасив
пожежу, яка не встигла розгулятися.
Вкотре застерігаємо!
Щоб уникнути лиха, необхідно постійно стежити за
справністю приладів опалення. Періодично здійснювати огляд зовнішнього
стану печей і димарів на
наявність тріщин та вчасно вживати заходи щодо
усунення наявних протипожежних недоліків!
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС в
області.

Апеляційний суд Чернігівської області залишив без
змін вирок Чернігівського
районного суду, винесений
місцевому мешканцю, який
організував у регіоні збут
боєприпасів.
Співробітники служби
безпеки України затримали
зловмисника у липні 2015
року при спробі реалізації
чергової партії гранат та
патронів.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що торгівець встиг
реалізувати вісім гранат Ф-1

та РГД-5, кілька десятків
патронів. Під час обшуків
співробітники
спецслужби
вилучили патрони різного
калібру та протитанкові гранати РПГ‑22 і РПГ-26.
Вироком суду зловмисника визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 263 Кримінального
кодексу України та призначено покарання у вигляді трьох
років позбавлення волі.
ПРЕС-ГРУПА
Управління СБ України
в області.

ВИНЕСЕНО ВИРОК
ТОРГІВЦЮ БОЄПРИПАСАМИ

Неділя
14.02

15 ЛЮТОГО В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ
Шановні ветерани війни в Афганістані, члени сімей воїнів-афганців!
Шановні учасники бойових дій на території інших держав!
27 років минуло відтоді, як остантану та інших країн. Ми цінуємо ваш
ній БТР розвідувального батальйону
героїзм, звитягу і мужність.
201 дивізії з командувачем 40-ї арЩе раз згадаймо у цей день
мії перетнув афгансько-радянський поіменно наших земляків — ваших
кордон поблизу містечка Термез. Ця побратимів: Анатолія Павленка та
подія стала знаковою для тих, хто
Івана Борщевського із Красного Ковоював в Афганістані. Ви, як ніхто,
лядина, Петра Тарасенка із Рябух,
знаєте справжню ціну війни і миру. І, яким завжди буде по двадцять… Із
як ніхто, вмієте дорожити сьогоднішвдячністю звертаємось до тих, хто
нім днем, усвідомлювати свою відпоживе поряд з нами.
відальність за майбутнє.
Щиро бажаємо вам і вашим
Ми схиляємо голови перед світсім’ям міцного здоров’я на довгі
лою пам’яттю полеглих та висловроки, миру, щастя, добра, впевнелюємо слова глибокої поваги вам, ності у завтрашньому дні, оптимізвоїнам-інтернаціоналістам, хто прому, успіхів, благополуччя вам та
йшов вогненними шляхами Афганісвашим родинам!
Сергій КОЛОМАЙКО,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

З НАГОРОДОЮ!

З нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав 43 воїни-афганці, які проживають в районі, нагороджені відзнакою Президента
України — пам’ятною медаллю
«25 років виведення військ з
Афганістану».
НАГОРОДЖЕНІ воїни-інтернаціоналісти:
Грамотою районної державної адміністрації — Володимир
Володимирович СПІВАК.
Почесною грамотою районної ради — Михайло Іванович
ТОПЧІЙ.
Подякою селищної ради —
Юрій Миколайович КАРТАВИЙ.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

Вівторок
16.02

ТАМ, ДЕ НИМ ЗАЙМАЮТЬСЯ

Господарства
району
спеціалізуються на розведенні молочного скотарства.
Найбільшу увагу організаційному розвитку тваринництва
приділяють ТОВ «Понори»,
ТОВ «Агромат» та СТОВ
«Горизонт». У кожному з цих
господарств тваринництво є
рентабельним.
Всього у сільськогосподарських
підприємствах
району поголів’я великої рогатої худоби налічує 3908 голів, що на 462 гол. менше від
показника минулого року, в
тому числі корів — 1767 гол.,
що на 68 гол. більше, ніж на
цю дату торік.
За 2015 рік вироблено
9033 тонни молока, що на
312 тонн перевищує показник 2014 року. На 100 га
сільськогосподарських угідь
виробництво молока зросло
Середа
17.02

Четвер
18.02

і складає 240 центнерів.
Надій на фуражну корову
складав 5317 кг, що на 64 кг
більше від показника попереднього року.
Станом на 11 лютого 2016 року найвищі середньодобові надої — у
ТОВ «Понори» — 18,7 кг,
другий результат у СТОВ
«Горизонт» — 15,6 кг, у
ТОВ «Агромат» — 15,3 кг, у
ТОВ АФ «Обрій» — 10,9 кг.
Середньорайонні добові
надої по господарствах —
13,3 кг. На жаль, всі йдуть
з «мінусом», по району — у
1,8 кг.
М’яса вироблено 632 тонни, що менше, відповідно, на
132 тонни. Середньодобовий
приріст великої рогатої худоби склав 626 грамів.
У 2015 році в основне
стадо введено 678 голів неП’ятниця
19.02

Субота
20.02
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ставник, якому під 50,
живе із сім’єю
у Чернівцях,
де й очолює місцеву організацію ветеранів Афганістану. Будучи ось таким, як на
фото, солдатом армійської
служби, він «строчив» рапорти і просився в Афган.
Вже прапорщиком отримав таку нагоду… Юрій
нагороджений афганським
орденом «Дружби народів», має інші військові
нагороди. І хоч минули

ТВАРИННИЦТВО РЕНТАБЕЛЬНЕ

ПОГОДА

Понеділок
15.02

ДВА РОКИ тому з нагоди 25-ліття виводу військ із
Афганістану, активісти районної організації готували
відеофільм про наших земляків-афганців, зверталися
до жителів району з проханням надати відомості
про тих, хто призивався не
із нашого району, а чи вже
після служби змінив місце
проживання. Серед цих
імен — ім’я Юрія Ковальця, який виростав на Пролетарській у Талалаївці, а
нині, вже військовий-від-
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телів, що складає на 100 корів 40 голів та спаровано 744
телички.
Наявна кількість кормів
у господарствах району дає
змогу успішно провести зимівлю худоби та забезпечити
виробництво основних видів
продукції тваринництва в запланованих обсягах.
В сільськогосподарських
підприємствах району на зимово-стійловий період було
заготовлено сіна 1287 тонн,
силосу 19138 тонн, сінажу
— 4849 тонн з розрахунку на
одну умовну голову по 27,2 ц
кормових одиниць.
Надія СЕРЕДА,
заступник начальника,
головний зоотехнік
управління АПР РДА.

десятиліття по тій, як всі
ми сподівалися, останній
війні, зустрівши в Талалаївці юнака (як на фото),
багато хто зупинився б чи
оглянувся: «Та це ж Юрко
Ковальців!».
Якщо у вашому сімейному архіві є фотографії
з цієї серії, розкажіть про
них своїм землякам —
нашим читачам.

УВАГА, ШАХРАЇ!

У ц. р. в районі зафіксовано
2 випадки шахрайства. У першому шахраї, відрекомендувавшись
працівниками банку під приводом
отримання коштів в українській
валюті під розписку та подальшого їх повернення в іноземній
валюті по курсу значно меншому,
ніж встановлений НБУ, заволоділи
коштами і зникли. Щодо іншого випадку, то шахрай зателефонував
на мобільний телефон і, відрекомендувавшись працівником банку, повідомив про можливий факт
блокування електронної картки та
переконував власнику перерахувати кошти на № сім-карти операторів мобільного зв’язку. Власник
грошей здійснює неодноразове
перерахування власних коштів і в
результаті стає ошуканим. Отож,
будьте пильними і не дайте себе
ошукати, оскільки будь-які обмінні валютні операції здійснюються
лише у відділеннях банків, та ні в
якому разі не повідомляйте по телефону № картки і її пін-код.
Юлія МЕХУР,
інспектор відділення поліції.

СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

Скликати четверту сесію районної ради сьомого
скликання 25 лютого 2016
року о 10 годині в залі засідань районної ради.
Внести на розгляд районної ради питання:
1. Про внесення змін до
Регламенту роботи районної ради 7-го скликання.
2. Про внесення змін
до рішення 3-ї (позачергової) сесії районної ради
7-го скликання від 23 грудня
2015 року «Про районний
бюджет на 2016 рік».
3. Про звіт голови райдержадміністрації про вико-

нання делегованих районною радою повноважень.
4. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за
2015 рік.
5. Інші питання.
На сесію запрошуються
депутати районної ради,
депутат обласної ради,
сільські та селищний голови, керівники підприємств
та організацій району, відповідальні працівники райдержадміністрації та районної ради.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

13 лютого 2016 року

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ ВУЛИЦІ

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки», керуючись ст. 26, 37 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції жителів сіл, ряд сільських рад вирішили перейменувати вулиці та провулки.
Рішення
31-ї
сесії Красноколядинської сільської
ради 6-го скликання від 18 серпня
2015 року
Сільська рада вирішила: перейменувати вулиці
села Красний Колядин, а
саме:
1. вул. 1-Травнева
— вул. Світанкова; вул.
Жовтнева — вул. Вереснева.
Сільський голова
Людмила
СОРОЧИНСЬКА.
● ● ●

Рішення 3-ї сесії
Рябухівської
сільської ради 7-го
скликання від 9 лютого 2016 року

1. В населеному пункті
с. Рябухи перейменувати
вул. Першотравнева
№1-№20 на вул. Лугова
№1-№20.
Сільський голова
Олександр
ПРОХОРЧУК.
●

●

●

Рішення 31-ї сесії Поповичківської
сільської ради 6-го
скликання від 20
жовтня 2015 року
1.
Перейменувати
вулицю Ватутіна в с. Поповичка на вулицю Вишнева без зміни нумерації
будинків.
Сільський голова
Валерій ІВАНІЯ.

Рішення 4-ї сесії Сильченківської сільської ради 7-го скликання від 21 січня
2016 року
Сільська рада вирішила:
1. В разі перейменування села Сильченкове повернути селу історичну назву Талалаївка.
2. Визначити перелік вулиць сіл Сильченкове, Слобідка, Основа, які підлягають перейменуванню:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
1.

Стара назва вулиці

Нова назва вулиці

с. Сильченкове
вул. Ватутіна
вул. Миру
1-й пров. Ватутіна
1-й пров. Миру
2-й пров. Ватутіна
2-й пров. Миру
вул. Кірова
вул. Чернечина
вул. Калініна
вул. Вишнева
вул. Чапаєва
вул. Набережна
вул. Пролетарська
вул. Затишна
вул. Фрунзе
вул. Садова
вул. Щорса
вул. Хомівська
вул. Петровського
вул. Соляниківка
вул. Ворошилова
вул. Гора
с. Слобідка
вул. Радянська
вул. Калинова
вул. Чапаєва
вул. Молодіжна
с. Основа
вул. Кірова
вул. Молодіжна
Сільський голова
Василь ПОКРИШКА.
● ● ●

Рішення 3-ї сесії Понорівської сільської ради 7-го скликання 27 січня 2016
року

Сільська рада вирішила:
1. Перейменувати вулиці села Понори: вул. Кірова
— вул. Центральна; вул. Жовтнева — вул. Берегова;
вул. Карла Маркса — вул. Ярова; вул. Леніна — вул.
Вишнева; вул. 1-ше Травня — вул. Травнева.
Сільський голова
Євген ЧИРВА.
● ● ●
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1. Перейменувати вулицю Леніна у вулицю Центральна.
2. Повернути історичну назву вулицям:
вулиці Жовтнева — вулиця Саливонівка; вулиці Петровського — вулиця Острів.
Сільський голова
Сергій ТРОЯН.

ЗАЛИШИТЬ СИЛЬЧЕНКОВЕ…
Сильченківський сільський голова Василь Покришка від імені громади
села та депутатського корпусу звернувся до Українського інституту національної пам’яті з проханням видалити село
Сильченкове з переліку населених пунктів, які підлягають перейменуванню.
Ось як обгрунтовує він це прохання:
«Село Сильченкове названо на честь
жителя цього села, голови волосного
ревкому Севастьяна Митрофановича
Сильченка, якого вбили махнівці у 1921
році, якого поважали односельчани і на
сходці жителів на честь нього назвали
село. Жодних архівних підтверджень
щодо офіційних рішень, вказівок від влади з приводу перейменування села на

честь цієї людини немає. Це була виключно ініціатива селян.
Згідно з підпунктом “є” п. 4 частини 1 ст. 1 цього Закону, підлягають
перейменуванню назви населених пунктів, у яких використані імена осіб, які
обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря райкому
партії і вище), вищих органах влади
та управління СРСР, УРСР. Сильченко
С. М. був представником найнижчого
рівня станового селянського самоврядування — волості, що є найнижчою
адміністративно-територіальною
одиницею, підрозділом повіту. Отже,
ніяким чином під дію цього Закону прізвище даної особи не підпадає».

АБО ПОВЕРНУТИ ІСТОРИЧНУ НАЗВУ
Якщо Сильченкове справді підлягає
перейменуванню, то доцільно повернутися тільки до історичної назви села
Талалаївка, ні в якому разі не додаючи
прикметники «нова» чи «стара».
У Чернігівській області буде три населених пункти з назвою Талалаївка.
Селище міського типу — Талалаївка,
яка є райцентром, село Талалаївка
цього ж району і село Талалаївка Ніжинського району, до того ж вони мають
різні поштові індекси.

Дійсно, в нашому селі жили люди на
прізвище Сильченко, не пов’язані ніяким
чином із ім’ям першого голови ревкому. Це
прості селяни, які працювали на землі та
захищали її в роки лихоліття. Їх нащадків
доля розкидала по всій країні. На даний
час в селі прізвище Сильченко відсутнє.
Якщо дійсно наше село підлягає перейменуванню, то нехай запанує історична справедливість і воля мешканців села.
Петро УЛОЗОВСЬКИЙ,
житель села, депутат сільської ради.

ДУМКИ, ЯКІ ВАРТО ПОЧУТИ

Оприлюднення в газеті рішення селищної ради
про перейменування вулиць змусили небайдужих та активних до обговорення. Адже справді
Закон про декомунізацію
(якщо його всі, кому треба вивчити, хоч прочитали), не передбачає бездумного перейменування
абсолютно всього, що
пов’язане із комуністичним режимом. Люди, які
своєю працею у мирні
дні, своїм жертовним подвигом задля перемоги
над фашизмом у Другій
світовій вже вписали свої
імена в історію, повинні у
ній залишитися.
Скажімо, чи є необхідність
перейменовувати вул. Гнідаша — Героя-розвідника,
який
загинув у боротьбі із фашизмом, у Польову?

Таке питання не безпідставно виникло у колективу Центру ДЮТ. Тут
є куточок Героя, 100-річчя із дня народження
якого у 2014-му відзначалося в Україні. Можливо,
все-таки депутатам місцевих рад, керівникам
громад, які приймають
рішення, треба прислухатися до своїх виборців та ще й звертатися
до її величності історії?
Про це йшла мова і
9-го лютого на зібранні у районному будинку
культури, яке зініціювали
відділ культури, туризму
та історичних пам’яток
РДА та громадська рада
при РДА. У зібранні взяли
участь голова ГР Олександр Шагунов, депутати районної ради Олег
Василенко та селищної
Юрій Штим. Всього в об-

говоренні взяли участь
38 чоловік, які написали
звернення до селищного
голови Юрія Величка із
пропозиціями та обгрунтуванням їх щодо перейменування вулиць:
Центральну
площу
селища назвати площею
Свободи; вул. та пров.
Леніна — вул. та пров.
Соборності; вул. Чапаєва — вул. Незалежності;
вул. Радянська — вул.
Лесі Українки; вул. Пролетарська — вул. Єдності; вул. Кірова — вул.
Гідності; вул. та пров.
Ватутіна — вул. та пров.
Миколи
Литвиненка;
вул. та три пров. Калініна — вул. Петриківська
та пров. Петриківськими;
вул. та 3 пров. Щорса —
вул. та провулками Івана
Кавалерідзе.
КОР. «ТХ».

У РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ багато чого можна навчитися: хорошого й «суперового». Про хороше кажуть чи
не на кожному кроці. А от про
«суперове» воліють замовчувати. Про нього ж. Сказав
щось від себе чи вказав хтось
на тебе — десять, двадцять
чи й двадцять п’ять років тобі
«подарували» або — дев’ять
грамів. Всі інші — впали на
коліна, а чи й повзати почали.
І все «супер». І так стоять чи
повзають і посьогодні. Але
сьогодні так чинити не можна
— не демократично. Як тільки
лише війнуло патріотизмом,
одразу «суперові» в ґвалт.
Всякі «ізми» літають роєм,
кричать про прітєснєніє. Аж
у Європі чути, не кажучи вже
про москву. А та, суча дочка, й
підтакує їм. Мовляв, тут у нас
є інформація, що ви порушуєте правА людини, демократію.
А тоді, в «суперовий час», нічого не говорили ні про
телячі вагони, ні про розстріли… Це — внутрішні
справи. Нічого не вдієш зараз
— цивіліза-а-а-ція.
Через двадцять п’ять років в Україні, нарешті, з’явилося щось, що мало б хоч якось
боротися з попереднім режимом (ні, не януковича. Тут,
швидше всього гіблоє дєло.
Доведеться просто забути про
нього) — режимом большевіцькім. Сказали зняти пам’ятники лєніну і прочім дєятелям.
Що ж — закон є закон. Нате
вам рішення. А пам’ятник стоїть. Приїхали патріоти вночі,
завалили. Знову ґвалт. Що
ви, мовляв, нашими методами користуєтеся. Не можна
займатися плагіатом. Давайте
цивілізовано, культурно. Це ж
яка не яка, а пам’ятка. А цивілізовано (хоча й не естетично) — тільки й напис фарбою:
кат. А треба б не фарбою, а
аршинними буквами з бетону:
КАТ УКРАЇНИ!!! І хай стоїть
собі. І так на всіх лєнінах, калінінах… Упевнений, що «суперові» самі вандалити почнуть.
Закон про декомунізацію, як виявилося, для багатьох є інструментом денаціоналізації України, а значить
знищення її духовності і
фактично її самої. Його реалізація на місцях в окремих
випадках — це духовна, ідеологічна диверсія, впадання
з однієї крайності в іншу. Скажімо, Закон про декомунізацію не передбачає огульного
перейменування абсолютно

всього, що пов’язане із комуністичним режимом. Були й
тоді нормальні й чесні люди,
діяльність яких не заплямована нічим поганим по відношенню до людей. А тим більше, якщо ці люди пов’язані з
якимось населеним пунктом,
його вулицею. У кожному окремо взятому випадку необхідно уважно й ретельно вивчати біографію цієї людини.
І якщо це ім’я вже є топонімом, його треба зберегти. А
якщо ні, то назвати.
У кожному регіоні є свої
світочі, які треба б увіковічнити. Імена їхні відомі. Вони
інколи з’являються на дошці
«Ними пишається…» чи на
стендах у бібліотеках, у школах. Те ж саме стосується
і нових назв вулиць, провулків, площ… Та оскільки
селищний голова просить
допомоги з цими назвами,
— допоможемо. Жодних

ячмінну, вівсяну, соняхову,
кукурудзяну, соєву… Не варто забувать і про дерева,
які також людям приносять
багато користі. Їх теж треба
увіковічнити — це дуб, липа,
клен, береза, граб, тополя,
осика, осокори, сосна, ялина та кущові — глід, ліщина,
бузок і т.д. А ще ж у нас є
різні ґрунти: чорнозем, глина, пісок, солончаки… Ледь
не забув звірів, диких і домашніх. Як же без них? Вони
також надзвичайно корисні
для людини. А ще ж комахи:
бджоли, оси, мухи і, хай їм
грець, комарі. Буває ж таке,
що вони допікають саме на
якійсь із вулиць. Треба, щоб
знали, на якій саме. Ще ж
птахи. Сорока, ворона, горобець, синиця, снігур, дятел, шпак, соловей… Далі
ви й самі знаєте. А ні, так
учителі біології підкажуть.
Але мені найбільше з цього
ряду подобаються
ворони й дятли.
А ті вулиці, які поблизу водоймищ, назвати
назвами риб. Тут уже, хто
яку запустив чи самі розводяться. Одне тільки застереження: не варто аж надто
захоплюватися, адже є ще
й земноводні: вужі, гадюки,
жаби (їх кілька видів). Радив
би утриматися. А то, знаєте,
голобля довга, можна й перегнути, в чомусь наламати
дрів. Не варто стрімголов
виконувати Закон. Він не обмежений в часі. Так що, яка
може бути ломка голови з
пошуками назв вулиць, площ,
провулків? Ніякої! Вибирайте, називайте, є з чого. І тут
вам стовідсоткова гарантія
того, що ніяка влада вже не
буде створювати закони про
декущизацію, дегородизацію,
дедеревизацію, дезерновизацію, десадовизацію, деґрунтизацію, дезвіринизацію,
дептахізацію, декомаризацію
і прочіх ДЕ. Жодних сумнівів!
Запевняю! Якщо, правда,
знову, не дай Боже, не прийде режим — комуністичний.
Він такий, — ні на що не подивиться, — ні на яблуньку,
ні на вишеньку (пригадуєте
податки на них?!), як і не дивився в часи становлення,
утвердження своєї фальшиво-брехливої ідеології, принісши «свободу» Україні на
вістрі окривавленого російського штика. З Богом, сучасні «реформатори»!!!
Йо. БУКВАР.

ПРОЙДУСЬ ПО …
проблем. Правда, щоб запропонувати зі свого боку
якісь нові, треба б знати, як
найменовано інші вулиці:
«Провозгласітє,
пожалуйста, вєсь спісок…». Але, дотримуючись переважно рослинного принципу селищної
ради, таке можемо зробити
з легкістю. Отже, фруктові
дерева: сливова, яблунева,
грушева, абрикосова, айвова, шовковична, персикова
(вже приживаються й родять
у наших краях, то бажано б
увіковічнити) і т.д. Кущові:
смородинова, порічкова, малинова, ожинова, аґрусова,
виноградна,
барбарисова
і т.д. Не варто забувати й
город/городину: помідорна,
огіркова, перцева (гіркого,
солодкого,
болгарського),
квасоляна (спаржева, бомбочка і т.д.), кавунова, диняна чи диняча (на розсуд
селищних депутатів) і т.д.
До цього варто додати ще й
гарбузову, морквяну, бурякову, картопляну (тут можна й
конкретизувати за сортами:
«Слов’янка», «Біла роса»,
«Червона рута», «Забава»,
«Левада», «Обрій», «Доброчин», «Берегиня», «Водограй», «Кобза», «Пролісок»,
«Мелодія»… Ой, щось я
захопився, але ж які красиві назви!) і т.д. Підтримую
назву вулиці Зернову. Але
бажано цей асортимент розширити: пшеничну, житню,
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10 ЛЮТОГО свій 60-річний ювілей відзначила наша
колега Наталія Петрівна
ПАДУКА, яка понад чотири
десятки літ віддала роботі
в районній друкарні і ще до
сьогоднішнього дня в трудовому строю. Прийми, шановна колего, наші сердечні поздоровлення і низку добрих
побажань. Ще небо хмарами
не вкрите, ще так прозоро
сяють роси, а вже по ліву
руку — літо, а вже по праву
руку — осінь. Ще очі блиску
не позбулись, ще серце жити
не стомилось, а вже по ліву
руку — юність, а вже по праву
руку — зрілість. А час летить
нестримно далі й душа немовби молодіє, по ліву руку
— всі печалі, по праву руку
— всі надії. Життя не зміряти
літами, а щастя — то важка
наука, хай буде воно завжди
з Вами по ліву і по праву руку.
КОЛЕКТИВИ друкарні та
редакції.
* * *
11 ЛЮТОГО на поріг
свого 50-річчя стала наша
колега Валентина Олександрівна ЧВІЛЬОВА із Болотниці. Щиро вітаємо ювілярку
і шлемо їй всіх земних благ
на довгі і щасливі літа. Нехай
летять собі літа, нам зупинити їх не вдасться. Хай буде
істина проста: чим більше літ,
тим більше щастя. Людської
шани зичимо й тепла, достатку, злагоди в родині, журба
щоб в безвість відійшла, а
радість жила в кожній днині.
КОЛЕГИ по роботі.
* * *
16 ЛЮТОГО відзначають
45-у річницю подружнього
життя Іван Антонович та Катерина Дмитрівна ВОРОНИ
з Липового. З цієї нагоди їх вітають ВНУК, ДОЧКА і ЗЯТЬ
та шлють їм такі слова: не журіться, любі, що літа минають,
що у вас волосся посрібли-

лось вмить. Виросли вже діти
і росте онучок, за якими ваше
серденько болить. Дорогі і рідні, проживіть сто літ, хай вам
усміхнеться веселковий світ,
хай вас обминає горе і біда, а
душа хай вічно буде молода.
* * *
ВІТАЄМО із днем народження нашу дорогу тьотю,
бабусю і прабабусю Наталію
Павлівну ГОРБАНЬ із Талалаївки. Ваші літа — великий
скарб, їм ціни немає. Щиро
Вас вітаємо й
сердечно бажаємо літам своїм
тільки радіти, у
радості, злагоді
і здоров’ї до 100 прожити.
Нехай обминають негоди і
грози, нехай лиш від щастя
з’являються сльози. Міцного
здоров’я з роси і води, бадьорість і настрій хай будуть
завжди. Хай щастя буде у
Вашій долі, хай обминає Вас
журба, бажаєм Вам у Вашім
домі затишку, спокою, тепла.
Племінниця ГАННА,
внуки ОЛЕКСАНДР, ВАЛЕРІЙ, СВІТЛАНА, ВІКТОРІЯ,
правнуки АНДРІЙКО,
КАТЯ, ТИМОФІЙЧИК.
* * *
10 ЛЮТОГО свій 80-річний ювілей святкувала дорога
наша дружина, мама, теща,
бабуся і прабабуся Віра Денисівна ЦІЛИНА із Понір.
Люба матусю, бабусенько
мила, Вас щиро вітає вся
наша родина! Бажаємо Вам
життю радіти, душею не старіти, здоров’я мати і далі так
тримати. Хай Бог Вам наснагу
дає, а зозуля сто літ накує.
З любов’ю ЧОЛОВІК,
ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ і
ПРАВНУКИ.
* * *
12
ЛЮТОГО
відзначив 60-річний ювілей наш
дорогий кум і хрещений
Володимир
Васильович

 ИЛОНЕНКО із ОбуховоФ
го. От всей души с большим
волненьем, с которым, слов
не находя, мы поздравляем
с днем рожденья и с круглой датою Тебя. Наш родной
юбиляр, не болей, не старей,
не грусти, не скучай и еще
много лет, много лет дни рожденья с друзьями встречай.
Кума ОЛЯ з Новоселівки,
хрещениця ЮЛЯ з родиною із Талалаївки.
* * *

ЩИРО вітаю дорогого
і люблячого брата Анатолія Петровича СЛІПКА із
Болотниці з ювілеєм. Хай
щастя та мир зігрівають оселю, грає здоров’я, як добре
вино, будь завжди щасливим
і веселим, життя бережи, бо
єдине воно. Нехай завжди
усміхається доля, несуть
тільки радість з собою роки,
хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, збудуться мрії,
бажання, думки. Щоб проліском ніжним життя Твоє
квітло, весною буяла душі
доброта, любові, добра Тобі,
чистого неба, поваги й пошани, людського тепла. Всю
доброту, яка існує в світі,
всю радість, що живе поміж
людей, найкраще все, що є
у світі, даруємо Тобі у цей
святковий день. Достатком
хай оселя буде повна, нехай
скликає друзів і гостей, а Ти,
здоровий і щасливий, в сто
літ зустрінь свій ювілей.
З любов’ю
сестра ВАЛЕНТИНА
і її сім’я з м. Конотоп.
* * *
ДОРОГУ куму і подругу
Ольгу Миколаївну КАПЛІЙ
із Поповички щиро здоровимо із світлим 55-річчям. Твій

ювілей — не тільки Твоє свято, радіють Твої рідні й друзі
теж. Хай Бог пошле іще років
багато, здоров’я, щастя, радості без меж! Нехай добром
наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів
в ній багато, прихильна доля
огорта крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
Кума МИХАЙЛЮК і подруга
ЛЕЩЕНКО.
* * *
Валентині
Олександрівні ЧВІЛЬОВІЙ із Болотниці на її золотий ювілей.
Тобі сьогодні, рідна, 50. Дозволь Тебе від серця привітати, за все подякувати, за
вміння всім завжди допомагати. Зичим здоров’я міцного
щодня, в радості жити, серцем не старіти, бути веселою, дітям і внукам радіти.
Хай сонце і силу, і щастя дає,
а сива зозуля сто літ накує.
Тьотя ВАЛЯ, дядьо ВАНЯ,
РОМАН, ОЛЕГ і вся його
сім’я.
* * *
9 ЛЮТОГО 15 років виповнилося нашому дорогому братику і племіннику
Едику ЧИЖИКУ з Липового.
Прийми від нас такі вітання:
нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні
й літа, а тиха радість, чиста
і висока, щоденно хай до
хати заверта. Хай збудеться
все, що Ти хочеш, хай збудеться все, що Ти ждеш, хай
стежка проляже в трояндах,
якою в житті Ти ідеш. Щоб
чув лиш добрі і теплі слова,
хай серце ніколи від горя не
плаче, хай завжди хмеліє
Твоя голова від щастя, здо-

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

РІШЕННЯ СЕСІЇ ЮРКІВЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
«ПРО ПОГОДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ПО ВОДОПОСТАЧАННЮ»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на
виконання та з дотриманням вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської
діяльності»
та визначає правові та організаційні засади реалізації
проекту регуляторного акта
виконкому селищної ради
«Про погодження тарифів на
послуги водопостачання».
Регуляторний орган: Юрківцівська сільська рада.
Відповідальна особа: Голова Юрківцівської сільської
ради Мірошниченко С. М.
1. Визначення та аналіз
проблеми, яку пропонується розв’язати.
На сьогоднішній день з
водопостачанням в с. Юрківці склалась критична ситуація, яка спричинена невідповідністю ціни на послуги
водопостачання з собівартістю вказаної послуги. Ціна
була прийнята 01.09.2011
року.
Вартість
електро
енергії становила 1,00 грн.
Станом на 01.11.2015 року
— 1,83 грн. (Підвищено на
83%) Вартість бензину А-95
станом на 01.09.2011 року
становила 7,60 грн. Станом
на 01.11.2015 року — 18,50
грн. (Підвищено на 143%).
Мінімальна заробітна плата
в 2011 році становила 941,00
грн. В 2015 році — 1218,00
грн. (Підвищено на 29%).
Отримавши власним коштом
дозвіл на спецводокористування, підприємство щоквартально платить податки за
користування надрами, що
не було передбачено попередньою ціною. Така ситуація ставить під загрозу
подальше безперебійне водопостачання населення та
інших водокористувачів.

2. Цілі державного регулювання.
Прийняття даного рішення має на меті забезпечити: належну якість надання
послуг з водопостачання;
беззбиткову діяльність обслуговуючої
організації
відповідно до вимог ст. 31
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від
24.06.2004 р. №1875-IV.
3. Визначення та оцінка
альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Серед альтернативних
способів досягнення мети
даного регуляторного акта є:
1) Згідно із ст. 31 Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004
р. № 1875-IV, у разі встановлення органом місцевого
самоврядування тарифів на
житлово-комунальні послуги
на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який
їх затвердив, зобов’язаний
відшкодувати з відповідного
місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між
встановленим розміром цін/
тарифів та економічно обгрунтованими витратами на виробництво цих послуг. Цей спосіб
є неефективним, тому що в
місцевому бюджеті немає коштів на покриття різниці.
2) Затвердити обгрунтований тариф на послуги
з централізованого водопостачання товариства «Житлобуд-сервіс». Даний проект відповідає принципам
державної регуляторної політики, а саме: доцільність,
ефективність,
збалансованість, передбачуваність,
прозорість та врахування
громадської думки.
4. Механізм розв’язання проблеми.
Механізм даного регуля-
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торного акта полягає у забезпеченні збалансованості
інтересів споживачів, яким
забезпечується стабільне і
якісне надання послуг з водопостачання, а виконавцю
послуг забезпечується надходження коштів, що дасть
можливість здійснювати необхідні витрати і забезпечити надійну роботу з надання
послуг водопостачання. Відповідно до умов здійснення регуляторної політики,
проект розпорядження для
обговорення та отримання
зауважень, пропозицій для
всіх зацікавлених фізичних
та юридичних осіб, розміщено в місцевому періодичному
виданні.
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Дане рішення передбачає встановлення економічно обгрунтованих тарифів на
водопостачання.
Основним ризиком, який
може негативно вплинути
на дію цього регуляторного
акта, є подальше підвищення тарифів на електроенергію, зміна рівня мінімальної
заробітної плати, вартості
паливно-мастильних матеріалів, запчастин, податків.
Для попередження наслідків
буде здійснюватись моніторинг фактичної собівартості
послуг, при необхідності будуть вноситись зміни до регуляторного акта.
6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акта.
Сфера інтересів підприємства: забезпечення стабільного надання послуг з
водопостачання, покращення якості послуг з водопостачання, підвищення надій-

ності роботи водопровідних
мереж, забезпечення само
окупності підприємства.
Сфера інтересів споживачів: Вигоди: забезпечення
стабільного надання послуг
подачі води, підвищення якості наданих послуг.
Втрати: оплата за надані
послуги з централізованого
водопостачання за підвищеними затвердженими економічно
обгрунтованими тарифами.
7. Обгрунтування строку дії регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта
постійний, з можливістю внесення до нього змін.
8. Показники результативності регуляторного акта.
У разі проведення як
базового, так і повторного
відстеження, будуть досліджуватися та вивчатися такі
показники: якість надання
послуг, витрати, пов’язані з
наданням послуг, рівень відшкодування тарифом витрат
на послуги водопостачання
(щоквартально), витрати на
капітальні інвестиції, показник прибутковості чи збитковості підприємства (щоквартально).
9. Здійснення відстеження
результативності
регуляторного акта у разі
його прийняття.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня
набрання ним чинності.
Повторне — не пізніше
двох років після набрання
чинності регуляторного акта.
Періодичне
відстеження
планується один раз на три
роки з дня виконання заходів повторного відстеження
результативності цього акта.
Світлана МІРОШНИЧЕНКО,
сільський голова.

ров’я, кохання і удачі.
З любов’ю і повагою
тьотя НАТАША і її сім’я з
Талалаївки.
* * *
ВІТАЄМО із 15-літтям
нашого дорогого, люблячого
синочка, внучка і племінничка
Едика ЧИЖИКА з Липового.
Твій день народження настав,
а це важливе свято. Хай несе
радість, і любов, і щирих привітань багато. Хай доля Тобі
все найкраще дає, успіхів у
навчанні, везіння, удач. Хай
сонце в небі ніжно сія, хай
Бог пошле ще років багато,
здоров’я, щастя, радості без
меж. Хай пахучим цвітом стелиться дорога, хай відходять
вдалеч горе і біда. Хай Бог
милосердний з високого неба
дарує усе, чого Тобі треба.
З любов’ю і повагою
ТАТО, бабуся НАДЯ, дідусь ПЕТЯ і дядьо ЮРА з
Талалаївки.
* * *
7 ЛЮТОГО нашій любій
внучці Насті ІЛЛЯШЕНКО із
Талалаївки виповнилось 10
років. Тебе, принцесса, 10
лет, прими же поздравленья.
Пусть будет жизнь, как яркий
свет, не только в день рожденья. Пусть каждый день
Тебе сопутствует успех, друзья пусть будут, яркий смех и
всё, что только надо.
ДІДУСЬ, БАБУСЯ.
* * *
ВІТАЄМО дорогу донечку і сестричку Настю
ІЛЛЯШЕНКО із її першим
10-літтям. Сегодня дата не
простая — десятилетний
юбилей. Тебя, принцесса,
поздравляем, желаем самых
ярких дней. Желаем всяческих успехов, к мечте пусть
каждый шаг ведёт, побольше
радости и смеха, пусть детство без забот пройдет.
МАМА, ТАТО,
сестричка АНЯ.

РЕАБІЛІТАЦІЯ
УЧАСНИКІВ АТО

Державною
службою
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції
за результатами закупівлі
за державні кошти послуг
з психологічної реабілітації
для учасників антитерористичної операції на I квартал 2016 року визначено 4
переможці
(реабілітаційні
установи) надавачі реабілітаційних послуг, а саме:
ТОВ «Санаторій «Феофанія», Менський санаторій
«Остреч», ДП «Південь-Курорт-Сервіс» на базі санаторію «Орізонт», ДП «Клінічний санаторій «Березівські
Мінеральні води».
Перелік документів, необхідних для отримання реабілітаційних послуг: заява;
копії посвідчення учасника
бойових дій або інваліда війни; документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань
антитерористичної операції
в районах її проведення.
За направленням звертатися до управління соцзахисту населення. Довідки за
тел. 2-22-19.
Маргарита АНДРУЩЕНКО,
спеціаліст УСЗН.

ПРОБЛЕМА

ЩО ЗАЛИШАЄМО
ПІСЛЯ СЕБЕ?

«Даремно день минув»,
«тільки час змарнував» —
так часто чуються ці слова.
Особливо тепер, коли життя — як нестримний порив
вітру в січневу пору. І так
воно буває, так воно було і
буде… І, мабуть, кожен рано
чи пізно задумується про
це, про свій слід, який залишив. Кожному хочеться,
щоб його цінували, поважали, пам’ятали, але для цього
потрібно щось зробити. Бо
не можна прожити життя без
доброї справи: маленької,
для когось незначної, навіть
непомітної. Тому, що все починається з малого.
Сьогодні — саме про
це «мале», яке з кожним
днем і роком підростає,
поширюється і тепер має
назву «глобальна проблема людства» — це сміття.
Сім мільярдів людей, які
заселяють нашу планету, на
даний час виробляють сміття більше, ніж коли-небудь.
Уявіть тільки: кожного року
ми викидаємо 200 мільярдів
пластикових пляшок, 58 мільярдів одноразових склянок і мільярди пластикових
пакетів… 150 років тому відходи складалися переважно з натуральних продуктів;
тоді їх просто закопували в
землю і вони роками пере
гнивали без довгострокових
наслідків. А що ж сьогодні?
Майже кожен предмет нашого виробництва має привабливу, яскраву упаковку
(зазвичай, із пластику або
целофану), яку ми, на превеликий жаль, не навчились
правильно утилізувати. Ми
звикли робити наше життя
зручним і легким, звикли не
сортувати відходи, викидати недокурки просто на дорогу, упаковки на обочини
наших вулиць, із вікон електропоїздів, звикли не прибирати пляшки після пікніку,
врешті-решт, звикли мовчати про цю проблему. Так
важко дивитись, коли молода мама при своїй дитині
викидає сміття абиде, не
задумуючись про наслідки.
В такі моменти, я вважаю,
недоречно мовчати і залишатись байдужими. Адже
це не є проблемою тільки
місцевого значення.
Тому сьогодні кожен має
можливість залишити свій
слід. Дуже хотілося б, щоб
це не була велика гора сміття біля водоймища. Давайте
розумно будемо підходити
до вирішення цих питань,
не відкладаючи на колись, а
почати вже сьогодні, зараз.
Це дуже просто. Залишається тільки донести фантик
з цукерки додому, якщо по
вулиці немає баків для сміття. Це може зробити кожен, і
цим самим, хоч на трішечки,
на якусь маленьку частинку, зробити нашу місцевість
кращою, чистішою. Давайте
почнемо кожен із себе!
Людмила ЦИГАНЕНКО.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї ДО 16:30

15 лютого – с. Липове, вул. Біла Гора, вул. Колгоспна;
с. Корінецьке (село повністю).
16 лютого – с. Грицівка, пошта.
16 лютого – с. Сильченкове, вул. Чапаєва, Калініна.
17 лютого – с. Грицівка, вул. Низова.
17 лютого – с. Понори, пошта, АТС, школа, сільська рада.
18 лютого – смт Талалаївка, вул. Першотравнева, Кірова,
Ватутіна.
19 лютого – с. Лавіркове, ТОВ «Обрій» МТФ (9:00 – 16:00).
19 лютого – с. Грицівка, вул. Низова (9:00 – 16:00).
22 лютого – с. Юрківці, вул. Шевченка, Гагаріна, Польова.
25 лютого – с. Українське, вул. Кірова.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЗАПРОШУЄМО
НА СХОДКУ

НАШОМУ кумові Володимиру Васильовичу
ФИЛОНЕНКУ із Обухового
на 60-річний ювілей. Дозвольте Вас нам привітати, душею зичим не
старіть, минулих днів не помічати, а з кожним роком молодіть. У радощах земних купайтесь, радійте доброті людей, і, якщо можна, постарайтесь зустріть столітній ювілей!
Куми ЖУРАВЛІ із Скороходового.
* * *
ЛЮБИМУ дружину, маму і дорогу невістку
Яну Сергіївну ПОВШАЛ із Талалаївки вітаємо із 25-річчям. С днем рожденья, дорогая,

Наступної
п’ятниці,
19 ЛЮТОГО, об 11-й годині у районному будинку культури відбудеться
СХОДКА жителів селища.
Перед громадою звітуватиме селищний голова
Ю. Є. Величко, з концертною програмою виступить
народний
фольклорний
колектив селищного клубу
«Народні наспіви».
СЕЛИЩНА РАДА.

ТУРИЗМ

«АДРЕНАЛІН» У БАХМАЧІ

Протягом двох днів
у сусідньому Бахмачі
проходив відкритий кубок області з пішохідного туризму «Адреналін
2015-2016». З-поміж 8 команд-учасниць були і дві
з нашого району — ТУЗ і
ЦДЮТ-1.
Як завжди, юні талалаївські туристи продемонстрували
високу
майстерність і були на
перших ролях в усіх конкурсних видах програми змагань. І особливо
ТУЗівці, котрі в загальнокомандному заліку вибороли срібні нагороди.
Ще вагоміші їхні здобутки в індивідуальному
заліку. У суперечці серед
хлопців не було рівних Ві-

талію В’ялому, на другому місці Максим Ведмідь.
Повністю талалаївським
став п’єдестал пошани
для дівчат. На найвищу
його сходинку піднялася
Настя Таралика, друга
призерка — Олена Гриценко, третій щабель розділили між собою Альона
Загурська і Еліна Чуба.
Найсильнішою хлоп’ячою
зв’язкою турніру стала
пара Віталій В’ялий —
Богдан Романенко, змішана Еліна Чуба — Максим Ведмідь посіла друге
місце, а дівчача Альона
Загурська — Настя Таралика отримала бронзові
медалі.
Олег ЧУБА,
тренер-викладач ДЮСШ.

ПОДЯКИ

ПРО ЛЮДЕЙ СВІТЛОЇ ДУШІ

Моя материнська доля
складається дуже не просто. Маю двох дорослих доньок-інвалідів. 30-річна Ірина
після невдалої операції вже
8 років не пересувається самостійно, має безліч інших
проблем із здоров’ям. А у
неї росте синочок, якому вже
11 років. Ярослав 6-класник,
дуже любить свою маму, ми
всі сподіваємося, що прийде
той момент, коли вона стане
на ноги…
Я низько вклоняюся тим
добрим людям, яких зустрічаю у своєму важкому житті.
Це Рябухівський сільський

*

Педагогічний,
учнівський колективи та батьки щиро дякують дирекції
агрофірми «Обрій», Чернецькій сільській раді, приватному підприємцю Юрію
Співаку. Особливо хочеться
подякувати приватному під-

*

голова Олександр Прохорчук, який завжди подає нам
руку допомоги, вчителька
внучка Наталія Іванівна Абовян, яка старається, ніби
рідну дитину, обігріти і зрозуміти Ярослава. Завжди підтримку, допомогу і розуміння
як бабуся-опікун, я отримую
від служби у справах дітей
райдержадміністрації — її
керівника Людмили Вікторівни Сердюк та спеціаліста
Наталії Володимирівни Кобиш. Спасибі всім, що ви є у
моєму житті.
Катерина МІРОШНІЧЕНКО.
с. Червоний Плугатар.

*

приємцю Світлані Ріг, яка
завжди надає допомогу не
тільки у свята, а й під час
проведення різноманітних
шкільних заходів.
Григорій ВАРЧАК,
директор Чернецької школи.

У СУМНИЙ ДЛЯ НАС ЧАС

У нашої родини новий
сумний відлік часу — уже
півмісяця як ми вчимося
жити без глави сім’ї, незабутнього і завжди живого в наших серцях Івана Петровича
Грабини. У важкий момент
опустилися руки. Коли його
не стало, сусіди, односельці,
куми, друзі, всі рідні й близькі взяли на себе основний
тягар похоронних клопотів.

Їхні співчутливість, вболівання і добре слово, моральна і
матеріальна допомога лягли
бальзамом на наші зболені душі. Спасибі вам, добрі
люди, що розділили з нами
горе і допомогли нам достойно провести в останню путь
нашого дорогого чоловіка,
тата й дідуся.
Сім’я ГРАБИНИ.
с. Липове.

СЛУЖБА – 102

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

З питань оформлення дозволів на право придбання, носіння та зберігання зброї, продовження терміну дії дозволу
на право носіння та зберігання зброї, зміни реєстрації місця
проживання власників, а також з інших питань дозвільної
системи ви можете звернутись у Талалаївське ВП Прилуцького ВП ГУНП в області, а саме до інспектора дозвільної
системи майора поліцї В. М. Кардаша. Графік особистого
прийому громадян: понеділок – п’ятниця з 10:00–17:00 год.,
обідня перерва з 13:00–14:00. Телефон для довідок 2-15-63.
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.

поздравляем от души. Тост поднять за Твое
счастье мы давно уже спешим! Будь здоровой и красивой, самой умной и счастливой.
Будь Ты, как звезда во мгле, будь Ты лучшей
на Земле. Пусть в жизни ждут Тебя лишь
теплые слова, и сердце никогда от боли не
заплачет, и пусть всегда кружится голова от
счастья, от любви и от удачи.
Чоловік САША, донечка АЛІСА, СВЕКІР,
СВЕКРУХА, ВІТЯ, ЛЮДА, АРТЕМ, ЛІЛЯ.

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.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ЛОШАТ.
Тел. 097-43-29-244, 066-39-79-693.
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.
ВІСК, ПРОПОЛІС. Тел. 067-983-45-54.
Засоби захисту рослин: ГЕРБІЦИДИ, ІНСЕКТИЦИДИ.
Посівний матеріал КУКУРУДЗИ в мішках для себе.
Тел. 098-220-62-54.
3-кубову БОЧКУ. Тел. 068-248-61-27.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій. Тел. 096-84-96-276, 066-34-81-572.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і НУТРЯКІВ. Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.

ПРОДАМ

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.
Недорого БУДИНОК (60 м2) у м. Прилуки неподалік залізничного вокзалу — газ/вода, часткові зручності.
Тел. 066-546-99-11.
Терміново недорого САДИБА в смт Талалаївка по вул.
Заводська, 12: будинок (газ/вода), літня кухня, сарай, 0,14 га
присадибної ділянки. Тел. 2-26-32.
Добротний газифікований БУДИНОК з усіма господарськими будівлями, є водогін. Хороше місце для ведення
господарства. Тел. 067-273-56-57, 050-981-86-19.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на 2 ходи, земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
3-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці загальною площею
65 м2; СТІНКА для зали нового зразка, колір горіх, 4-секційна 410×50 см; КИЛИМИ 2,5×3,5 м, 2×3 м та 1,5×2,4 м; новий
УНІТАЗ компакт за 500 грн.
Тел. 096-173-31-44, 095-469-85-77.
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.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093 (інжектор) 2006 р. в., газ/бензин, причіпне, магнітола. Тел. 066-705-11-10.
СІВАЛКУ СЗ-5.4, КУЛЬТИВАТОРИ КПШ-8, КПС-4 і «Європак» АП-6; ДИСКИ БДТ-7, БДВ-4.2. Тел. 066-219-39-66.
РЕДУКТОР заднього мосту ГАЗ-53 швидкісний, на 37,
РАДІАТОР ГАЗ-53, ГОЛОВКУ двигуна трактора МТЗ.
Тел. 068-639-06-84.
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.
Дитячу КОЛЯСКУ 2 в 1 Anmar Hilux, дитяче ЛІЖКО від
народження до 3 років, МАГАЗИН в Талалаївці. Тел. 099067-37-79, 099-203-47-32, 096-858-57-46.
БУРЯКИ. Тел. 097-185-54-52.
Постійно КОЗИ. Тел. 068-31-97-773.
БУРЯКИ. Тел. 095-247-21-14, 097-059-10-41.
ПОРОСЯТА малі (в Талалаївці). Тел. 096-12-44-193.
КУРИ-несучки (червоні). Тел. 098-221-54-39.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою. Тел. 097-450-72-26.
ОВЕС. Тел. 098-423-57-97.

Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Леніна, 3

Телефони: редактора — 2-13-53, заступника редактора,
агропромислового сектора і сектора листів — 2-13-50.
E-mail: trybuna@meta.ua Факс — 2-13-53.

13 лютого 2016 року
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.
ЧИСТИМО
подушки, перини.
ЗАМІНЮЄМО
напірники.
ВИГОТОВЛЯЄМО

ковдри (будь-які
розміри).
Телефони:
068-085-51-67,
067-369-78-73.

РЕМОНТ
паливних
НАСОСІВ
до тракторів.
Вартість
ремонту (із
запчастинами)
— від 650 грн.
Телефони:
097-750-76-50,
099-481-22-11.

РЕМОНТ МЕБЛІВ:

перетяжка, фарбування,
лакування.
Широкий вибір тканин, доставка.
Тел. 097-074-5071, 066-55-333-82.
ПРОДАЄТЬСЯ упорядкований, з усіма зручностями 2-поверховий житловий
БУДИНОК у Талалаївці по
вул. Пролетарська, 57.
Тел. 097-385-53-99.

МАГАЗИН «АЗАЛІЯ»
(смт Талалаївка)
пропонує живі квіти АНТУРІУМ та ОРХІДЕЯ (в широкому асортименті) до Дня
закоханих та 8 Березня.
Ласкаво просимо!
У приміщенні районної
друкарні (смт Талалаївка,
вул. Леніна, 8) відкрито МАГАЗИН
«Second-hand».
У широкому асортименті чоловічі, жіночі, дитячі
ОДЯГ і ВЗУТТЯ.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачене СВІДОЦТВО про право власності на житловий
будинок за адресою: смт Талалаївка, вул. Щорса, 10, видане 12.12.1962 року на ім’я СИДОРЕНКО Григорій Пилипович, вважати недійсним.
Державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
на території Української сільської ради серії ЯБ №914159
та серії ЯБ №910480, видані 10.04.2006 Талалаївською райдержадміністрацією на ім’я ПАРХОМЕНКО Надія Григорівна, вважати недійсними.

ПОМИНАННЯ

ВЖЕ й рік минув, як перестало битися серце нашої
незабутньої донечки і сестрички Олі КРАВЧЕНКО із Новоселівки. Наш сум і біль не описати, неначе камінь, він
придавив груди і тисне, тисне, не дає жити. Ми всі слова викричали, всі сльози виплакали, виглядаючи Тебе. Тільки у
снах приходиш… Спи спокійно, наша люба. Обсадимо Твій
спочинок квітами і приходитимемо на розмову, щоб розказати як ми Тебе любимо і ніколи не забуваємо. Хай наші
слова, наша любов і туга за Тобою долітають до Твоєї душі.
Хто знав і пам’ятає нашу Олечку, пом’яніть її разом із нами.
Вічносумуючі МАМА, БРАТИ, СЕСТРИЧКА.
13 ЛЮТОГО минає півроку, як пішла із життя найдорожча людина: дружина, матуся, сестра Ніна Михайлівна
ДІДЕНКО з Талалаївки. Тяжка хвороба
забрала Твоє здоров’я, а безжальна
смерть вирвала Тебе з життя. Ти вже
ніколи не повернешся до рідної домівки, не переступиш її поріг, не зустрінеш
нас щирою усмішкою чи порадою. Але
скільки не мине часу, Ти завжди будеш з нами. Гірко і боляче. Плачуть серця від тяжкої втрати і розлуки з Тобою. Зі
сльозами на очах низько схиляємо голови над Твоєю могилою. Спи спокійно, рідна наша, ми Тебе ніколи не забудемо. Тільки пам’ять жива і Ти в ній залишишся вічно. Нехай
земля Тобі буде пухом, а душі — царство небесне.
Вічносумуючі ЧОЛОВІК, ДОЧКА, СЕСТРИ.
Педагогічний та учнівський колективи, класні керівники Української школи розділяють біль гіркої втрати із учнями школи Дмитром, Максимом та Геннадієм Роліними з
приводу непоправного горя — смерті мами
СВІТЛАНИ ПЕТРІВНИ.
Колектив Сильченківської ЗОШ I-III ступенів висловлює щирі співчуття вчительці Оксані Петрівні Білан з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті батька
ПЕТРА УЛЯНОВИЧА.
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