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29 січня - 98-а річниця
подвигу Героїв Крут
а й важливим історичним уроком. Ми повинні
усвідомити, що Україна здатна перемогти
лише тоді, коли вона Соборна та Єдина.
Проте, сьогодні першочергове завдання
держави створити всі умови для того, щоб
молоді люди проявляли мужність і волю та
відстоювали власну громадянську позицію.
Україна пишається молодими Героями. Па
м’ять про них. як і,та велична слава, за яку
вони боролися - невмируща Вічна їм слава
А н атол ій ДУПА,
Ю рій ДЗЮБАН,
в.о.голови райдержадміністрації.
.
голова районної ради.

В українській історії є багато прикладів
мужності, звитяги і справжнього героїзму
Бій під Кругами - це, безумовно, героїчна,
але в той же час і трагічна сторінка в ук
раїнській історїї, яка знаменувала початок
нової епохи національного пробудження
українців, усвідомлення нашого права жити
на власній землі та святого обов'язку —
боронити її. Для нас подїі того січневого
дня мають стати не лише даниною пам'яті,

#

ПОДІЯ

З НАГОДИ Дня Собор
ності та Свободи України в
обласному філармонійному
цен трі в ід бул и ся ур о ч и с 
тості, в яких взяла участь і
делегація із нашого району
голова райдержадміністрації
Сергій Коломайко, началь
ник районного уп
р а в л ін н я
АП Р
В ік т о р С ір е н к о
та директор ТОВ «Красноколядинське» Павло Чмут.
Учасники урочистостей
поклали квіти до пам'ятника
Т. Г. Шевченку, пам'ятного
знака ‘ Борцям за волю та
незалеж ність України", до
стел и Героям Н е бесн ої
сотні меморіальних стендів
військовослужбовцям Чер
нігівщини. загиблим у зоні
АТО
«Вже ніхто не змусить

наш народ відст упит ися
від власної волі й незалеж
ності. Надто велику ціну за
це заплачено — життя ук
раїнських патріотів...», - ці
слова прозвучали у віталь
ному слові першого заступ
ника голови облдержадміні-

виток держави У листопаді
м и н уло го року П о ч е с н е
звання «Заслужений пра
ц ів н и к с іл ь с ь к о го го с п о 
д а р с т в а У к р а їн и » було
присвоєно і директору ТОВ
«Красноколядинське» Пав
лу Чмуту. А нагороду Пав-

На фото: голова РДА Сергій КОЛОМАЙКО і начальник райуправління АПР
Віктор СІРЕНКО із Заслуженим працівником сільського господарства України
Павлом ЧМУТОМ.

НАГОРОДИ ВРУЧИШ У ДЕНЬ СОБОРНОСТІ
страції Леоніда Сахневича
Уже 136 наших земляків за
гинули на передовій цієї неоголошеної війни. Світлу па
м'ять загиблих Героїв при
сутні вшанували хвилиною
мовчання.
У цей знаменний день
державні нагороди отрима
ли захисники Вітчизни, ті,
хто активно підтримує дух
наших вояків на сході, хто
вкладає свій талант у роз

--ДО

ЗУСТРІЧІ

ло Михайлович отримав у
цьому святковому залі. «Я
вважаю, що ця нагорода заслуга всього мого колек
тиву...», - сказав вій зі сце
ни.
•

•

«тх».

--

якого характеру. Для цього
центр має базу контактних
даних психологічних та юри
дичних служб Чернігова, об
ласті та всієї України, а та
кож контакти центрів, що на
дають соціальну допомогу та
допомогу з працевлаштуван
ня. Працівники інформаційно
го центру кажуть, їхня голов
на мета — аби жителі найвіддаленіш их куточків об
ласті могли отримати допо
могу Присутні з цікавістю ро
зібрали пропоновані інфор
маційні брошюри, буклети від
ГО МАРТ та Юридичної сотні,
газети "Наші вісті".
Найактуальнішим питан
ням. яке хвилює учасників
АТО із нашого району (на
жаль, і багатьох інших) - об
меження можливості скори
статися правом пільгового
проїзду у транспорті. Про цю

---------

КОР.

За сумлінну працю та
з нагоди Дня С оборності
та Свободи України П о д я
кам и д епартам енту а гр о 
п р о м и с л о в о го р о зв и т

УЧАСНИКІВ

25 січня завітали представ
ники інформаційного центру
д опо м оги уча сни кам АТО
«Чернігів» та Ніжинського
місцевого центру з надання
безоплатної вториної право
вої допомоги. Зустріч, на яку
прибули наші захисники ра
зом із очільником своєї гро
мадської організації Богуславом Борсуком, відбувалася
в райдерж адм іністрації за
участі заступників голів РДА
Лариси Шевченко та райра
ди Станіслава Катрушенка,
керівників районних служб,
Срібнянського об'єднаного
м іськвійськком ату
Представники інформа
ційного центру Ольга Полькоеа та Іван Вотчицев розпо
віли про діяльність центру,
який допомагає бійцям та
чпенам їхніх сімей шукати
відповіді на питання будь-

•

АТО

ситуацію Ольга Полькова
сказала «конфпікт на рівні
Конституції», адже на даний
час це право АТОвців за
б езпе чує тіл ьки д о м о 
вленість із перевізниками,
яка грунтується лиш е на
почуттях свідомості і пат
р іо ти зм у п е р е в ізн и ків і
водіїв
Заступник голови
районної ради С таніслав
Катрушенко інформував, що
в районі прийнята програма
підтримки учасників АТО,
згідно із якою для відповід
ної категорії людей викори
стовуватимуться кошти на
протезування та ін.
Обговорювалися питан
ня щодо покращення житло
вих умов, отрим ання зе 
мельних ділянок, оздоров
л ення у ч а сн и ків АТО. їх
дітей та ін.
КОР. «ТХ».

ПОГОДА

ку о б л д е р ж а д м ін іс т р а ц ії
н а го р о д ж е н і с п е ц іа л іс т и
районного управління агро
п р о м и с л о в о го р о з в и т к у
О л ь г а М а к с и м ів н а ІВ А Н ЕН КО т а О л ь г а А н д р і
їв н а С А В Ч Е Н К О . П о ч е с 
н о ю гр а м о т о ю р а й о н н о ї
д е р ж а в н о ї а д м ін іс т р а ц ії
- директор ТОВ «Сильченкове» А н д р ій В ік т о р о 
ви ч ЮЗЮК.

ПРЯМИИ
ТЕЛЕФОН
НАСТУПНОГО
вівторка 2-го лютого ц. р.
з 9-ї до 12 год. на прямо
му телефонному зв'язку
з населенням району го
лова районної ради
Юрій
Володимирович
ДЗЮБАН.
Тел. 2-12-30.
У ВІВТОРОК, 2 люто
го з 9 -ї до 1 3 -ї год.
відбудеться прямий те
лефонний зв'язок голо
ви р а й д е р ж а д м ін іс т 
рації
Сергія
Олександровича
КОЛОМАЙКА
з населенням району.
Пряма лінія за теле
фоном 2-13-78.

РЕАЛИ

ХОЧ СНІГОПАДИ І МИНУЛИ
Мене, не лиш е як
с іл ьсько го голову, а пос
тійного читача районки, тема
про те, як жителі району бо
ролися із снігами, особливо
зацікавила Отож, скориста
юся своїм правом поділити
ся із читачами своїми вра
женнями. Перш за все, подя
кувати інвесторам, які знач
но допомогли нам у боротьбі
із сніговими заметами. Ке
рівництво ПСП «Обрій» (м
Ічня) виділило 2 тис. грн. для
ф інансування розчищення
снігу у с. Рябухи, фермерсь
ке господарство «Тера ПІМ»,
- 700 грн., СТОВ «Горизонт» 90 л. для розчищення снігу у
Грицівці. З розум інням
віднеслися до справи влас
ники тракторів із сіл нашої
сільради сільський депутат
Костянтин С орочинський,
який розчищав снігу Грицівці,
Володимир Несин, який бо
ровся із стихією у Петьковому, Степанівському, Рябу-

хах. Михайло Садовий, який
власним трактором розчи
щав вулиці рідного села. Доб
ре, що є у нас такі люди, котрі
добровільно беруть на себе
обов'язки, прописані власною свідомістю.
Не хотілося б казати про
протилежне, та як змовчати.
До Рябух, Грицівки, наприклад,
дорога прочищена так, що
транспорту неможливо роз
минутися, адже ентузіасти це
робили малопотужними трак
торами. Техніка філії Сріб
нянського райавтодору пра
цювала на трасі, але, здаєть
ся. зовсім не вникаючи у про
блеми жителів навколишніх
сіп. Така робота просто обу
рює не тільки мене, як
сільського голову, а і жителів
сіл, до яких розчищувач снігу
із автодору не доїхав.
О л ександр
ПРОХОРЧУК.
Рябухівський сільський
голова.

НІХТО НЕЗАБУТИЙ
Для селищної ради та ко
мунальної служби Талалаївки справжня зимова пого
да не стала несподіванкою.
Підготовлена техніка, ква
ліф ікований персонап, за
безпечення паливно-м ас
тил ьн и м и
м атеріалам и
сприяли тому, що сніг пла
номірно очищ ався із про
їжджих частин талалаївських вулиць. Техніка працю
вала, цілодобово очищаючи
сніг, який не завершувався
майже дві доби Понадметрові снігові замети значно
с п о в іл ь н и л и тем п робіт,
особливо в мікрорайонах
Сінного та цегельного заво
ду. Значні сніжні перемети
були на вулиці Пирогова із
провулками

Наш трактор не долав їх,
тож довелося згодом залу
чити сучасну та потужнішу
техніку, яка д опом огла
звільнити від снігового по
пону решту вулиць. Хочеть
ся подякувати за ппідну ро
боту трактористам КП “Талалаївське ВУЖКГ* Леоніду
Водолапну та Василю Вакуленку за сумлінну, наполег
ливу та віддану працю Для
селищного голови Юрія Величка та комунальної служ
би селищ а очищ ення від
снігу доріг було, є і завжди
буде серед першочергових,
МИ ГОТОВІ до нових зимових
випробувань
О лександр КОБИШ,
начальник КП
Т алалаївське ВУЖКГ".

------- НАВЧАННЯ --------Для підвищення кваліфікації

Районне управління АПР
о р га н ізо в ує навчання на
2016-й рік з ліцензованих
проф есій. Щ одо у ча с ті в
курсах цільового призначен
ня, по вто р н о ї перевірки
знань робітників, які задіяні
на роботах з підвищеною не
безпекою, з питань охорони

праці звертайтеся безпосередньо в райуправління АПР
або за тел 2-11-22.
Петро ЛУЦЕНКО,
головний спеціаліст
райуправління АПР
з інженерно-технічного
забезпечення.

Сканував Іван Забіяка
ЗО січня 2016 року

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
АПАРАТОМ райдержадмімістрацГі та П структурни
ми підрозділами, органами
місцевого самоврядування
проводиться робота, спря
мована на створення необ
хідних умов щодо реалізації
конституційного права гро
мадян на письмове звер
нення
та
о со б и сти й
прийом, оперативне вирі
шення порушених проблем
та усунення причин, що по
роджують скарги.
За минулий рік до РДА
надійшло 198 звернень, що
на 3 більше, ніж у 2014 році.
Письмових звернень було
105 проти 82 позаторік.На
особистий прийом до кері
вництва райдержадмініст
рації звернулося 93 грома
дян. Торік надійшло 2 не
одноразових звернення з
питань надання грошової
допомоги і оформлення пра
ва власності на земельну
ділянку; колективних звер
нень отримано - 12. зокре
ма. про відновлення транс
портного сполучення мар
шруту через с. Скороходове, ремонту доріг по вул.
Леніна та вуличного освіт
лення. вуличне освітлен
ня в с. Слобідка, невиплата
коштів за оренду земель
них часток (паїв) і т. ін.. По
вторних звернень надійшло
2: щодо проведення водо
гону та газифікації по вул
Грушевського і вул. 8 Бе
резня в с. Чернецьке, ре
монту дороги від с. Харко
ве до с. Чернецьке

58 (55% ) письм ових
звернень надійшло до райдержадміністрації через об
ласну державну адміністра
цію. Серед основних питань,
що в них піднімалися. - зе
мельні відносини, невиплата
коштів за оренду земельних
часток (паїв), ціноутворення
на сіл ьсько го сп о д а р ську

інвестиційної, зовнішньоеко
номічної, регіональної по
л іти ки та б уд ів н и ц тв а ,
під пр и єм н и ц тв а , охорони
здоров'я, екології та природ
них ресурсів
31% отриманих райдержа д м ін іс тр а ц іе ю зве рне нь
вирішені позитивно, на 61 %
надані роз'яснення щодо ви

—
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продукцію, праці та заробіт
ної плати, будівництва та
б л а гоустро ю
населених
пунктів, призначення та ви
плата субсидій, здійснення
підвозу дітей до школи, на
дання матеріальної допомо
ги сім'ї учасника АТО та ін.
62 (31%) звернень сто
сувались питань соціально
го захисту Але найбільше
звернень надходило з пи
тань праці та заробітної пла
ти - 37 (19%). 34 або (17%)
- з агр а р н и х питань, 25
(13%) звернень ііадійшло з
питань комунального госпо
дарства, порушувались пи
тання транспорту та зв'яз
ку - 8 (4%) звернень; дотри
мання законності та охоро
ни правопорядку - 6 (3%),
стільки ж звернень стосу
ються освіти.
За звітний період надхо
д или звернення з питань
сім'ї, економічної, цінової,

• — :—

рішення заявлених питань.
У райдержадміністрації
щомісячно проводяться пе
ревірки дотримання законо
давства України при роз
гл яд і зве р н е нь гром адян
структурними підрозділами
адміністрації, а також вико
н авчим и
ком іте та м и
сільських та селищної рад
Проводиться робота по
контролю за реальним вико
нанням рішень, прийнятих у
результаті розгляду зве р 
нень.
В ж иваю ться необхідні
заходи щодо вирішення про
блем, з якими звертаються
ветерани війни та праці, інва
ліди, громадяни, потерпілі
внаслідок Ч орнобильської
ка та стр о ф и , б а га т о д іт н і
сім'ї, одинокі матері, пересе
ленці зі сходу України та інші
громадяни, котрі потребу
ють соціального захисту та
підтримки

- про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко під час
зустрічі із делегацією дипломатів Німеччини та Франції.
рантії
територіальної
цілісності України з боку
країн-підписантів Буда
пештського меморандуму
та закликав повернути до
мирних переговорів США
та Великобританію, які
разом з Німеччиною та
Францією зможуть вико
нати свої обов'язки країнгарантів
«Конституція,
яка
приймається на крові - не
принесе нічого позитив
ного ні Україні, ні нашим
іноземним партнерам ,
таке рішення може лише
привести до початку ре
ального громадянського
конфлікту», - зазначив
Олег Ляшко.
Лідер Р адикальної
партії виклав свої пропо
зиції щодо відновлення
національного діалогу,
посилення обороноздат
ності країни та ролі

міжнародних організацій
і іноземних держав у до
сягненні миру в Україні, а
також повернення тимча
сово окупованих тери
торій та контролю за ук
раїнським кордоном
У зустрічі взяли участь
дипломатичний радник
Президента Франції, ди
ректор Головного депар
таменту з питань політи
ки та безпеки Міністер
ства Закордонних справ
та Міжнародного розвит
ку Франції, радник із стра
тегічних питань в кабінеті
Президента Франції, дип
ломатичний радник Канц
лера Німеччини, деожсекретар у закордонних
справах Німеччини, за
ступник директора депар
там енту ф едеральної
Канцелярії, а також посли
Німеччини та Франції в
Україні.

Олег АВЕР’ЯНОВ пропонує надати
облрадам право законодавчої ініціативи

Очільник Чернігівських
радикалів Олег Авер'янов
виступає за надання облас
ним радам права законо
давчої ініціативи.
Про це повідомляє пресслужба Чернігівського об
ласного осередку РПЛ.
“На сесії обласної ради,
що відбудеться 27 січня, ми
висловимося за те, щоби
обласна рада звернулася до
Президента України та Вер
ховної Ради з пропозицією
закріпити в Конституції пра
во законодавчої ініціативи
також за обласними рада
ми’ , - повідомив Олег Аве
р'янов

ги; підвищення орендної плати
за земельні ділянки (паї), виді
лення земельних ділянок для
ведення особистого селянсь
кого господарства; безпере
бійне автобусне сполучення з
райцентром; пільгове переве
зення пасажирів, ремонт
під'їзних доріг до населених
пунктів та в самих населених

ВИ ЗВЕРНУЛИСЯ
В РАИДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЮ.
—

«Європейські країни повинні припинити політику
умиротворення агресора та докласти спільних зусиль
для відновлення територіальної цілісності України»,

Сторони обговорили
поточні загрози та викли
ки національній безпеці
України, а також можливі
варіанти їх вирішення
Позиція
Радикальної
партії щодо закріплення
особливого статусу окре
мих районів Донбасу в
Конституції України зали
ш ається незмінною і
принциповою - подібні
зміни приведуть лиш е
до заго стр ення проти
стояння в короткочасній
перспективі, а в довго
тривалій можуть стати
поштовхом для розколу
та знищення нашої краї
ни Тому Верховна Рзда
не повинна допустити
прийняття змін консти
туційного ладу під тис
ком агресора.
Під час зустрічі із іно
земними дипломатами
О Ляшко нагадав про га

Громадянам надавались
роз'яснення та необхідна
інформація Для вирішення
питань, порушених у звер
неннях, головою райдерж
адміністрації надавались до
ручення Хід виконання заз
начених доручень система
ти ч н о ко н т р о л ю в а в с я .Ін 
формація про роботу із звер

Олег Авер'янов вважає,
що його ініціатива буде од
ним із дієвих механізмів де
централізації державної вла
ди
“Як депутат обпасної
ради вже кількох скликань,
я був причетний до числен
них цікавих ініціатив або
просто декларацій обласної
ради, які ухвалювали у ви
гляді звернень до вищих
органів державної влади.
Проте доля їх була здебіль
шого сумною’ , - сказав він.
За його словами, право
законодавчої ініціативи по
силить відповідальність не
тільки обласних рад, а й

суб'єктів владних повнова
жень у столиці, які змушені
будуть опрацьовувати наші
ініціативи, аби останні набу
ли реального втілення.

неннями громадян обов'яз
ково розміщується на оф і
ційному сайті РДА.
Райдержадміністрацією
використовувались і вдос
коналю вались ті форми і
методи роботи, що виявили
ся найрезультативнішими
Протягом лютого - бе
резня у районі пройшли за
гальні збори (сходи) грома
дян за місцем проживання у
21 населеному пункті райо
ну. У них взяли участь кері
вники району, спеціалісти
ра й онни х уп р а в л ін ь та
служб, депутати обласної,
районної, сільських, селищ
ної рад
Громадяни висловлювали
найболючіші питання, які необ
хідно вирішувати спільно з ке
рівництвом району та район
ними установами.
Це, зокрема, ремонт доро
ги до райцентру та видалення
аварійних дерев обабіч доро

пунктах, будівництво підвідно
го газопроводу та іниі.
Т акож
ке рівн и ц тво м
РДА проводиться особ ис
тий та виїзний прийом гро
мадян відповідно до затвер
джених графіків.
З метою надання без
коштовної правової допомо
ги населенню району функ
ціо нує гр о м а д ська п р ий 
мальна. За 2015 рік зверну
лось 5 громадян з питань
оформлення спадщини за за
повітом. надання субсидії,
отримання безоплатної вто
ринної правової допомоги
Для підтри м а ння п о с
тійного зв'язку з населенням,
його оперативного інформу
вання. вивчення громадсь
кої думки щомісячно прово
дився прямий телефонний
зв'язок населення району з
керівництвом райдерж ад 
міністрації.
О тримано 2 звернення

НА ЗОЛОТЕ весілля
нашим дорогим батькам
Василю Володимировичу і
Любові Олександрівні
АДАМ'ЯК із Червоного
Плугатаря.
Минуло вже піввіку з того
часу.як в вашому житті цвіла
весна І стільки прожито і пере
жито разом і скроні побілила си
вина А в двері стукає ласхава
осінь - багата, щедра справді
золота' Як нагорода за любов і
мудрість, за ваші, е парі прожиті
літа. За те. що зберегли свою ро
дину на хвилях часу, в радості й
біді, за те. що долю порівну діли
ли і стали гідним
прикладом в житті
Тож будьте нам
здсрові і щасливі!
Хай спільний шлях
ваш довго ще цвіте Ну а сьо
годні ж хай лунає пісня про бать
ківське весілля золоте'
СИНИ, НЕВІСТКИ, внук
CAU1A, СВАТИ.

молодого. Ніколи не знати про
горе і втому, щоб щастя й удача
трималися дому, щоб наша любов
Вас зігрівала, а Ваша нам сили й
натхнення давала
3 любов'ю син ВЛАДИСЛАВ.
невістка РИТА,
внуки ВЛАДА і ВІКА.

30 СІЧНЯ в нашої дорогої
куми і подруги Любові Григо
рівни ДИННИК із Липового — зо
лотий ювілей' Шлем поздоровлен
ня ми їй гарячі! Окрім родинного
тепла, на все життя бажаємо
удачі, здорзв я. щастя і добра1Хай

СЕРДЕЧНІ

буде в завтрашніх роках всього
найкращого доволі, і щоб носила
на руках Тебе щаслива доля!
Куми ТАРАСЕНКО із Липового.
•

ПЕДКОЛЕКТИВ Липівської
школи щиро вітає свою колегу
Любов Григорівну ДИННИК із
ювілейним днем народження.
Ваш ювілей не тільки Ваше свя
то. радіють всі і рідні, й друзі
теж, хай Бог пошле іще років ба
гато. здоров'я щастя радості без
меж! Нехай добром наповнюєть
ся хата, достатком, щирістю і
сонячним теплом хай буде
вірних друзів в ній багато, щас
лива доля огорта крилом А вес
ни будуть с в іт л і , легкокрилі не
буде втоми лагідним рукам, не
хай здійсниться те. що не збуло
ся, і добре серце не підкориться
рокам
27 СІЧНЯ відзначила свій
знаменний 90-літній ювілей Ніна
Макарівна ГОНТАР із Талалаівки 3 цією славною датою щиро
вітаємо та зичимо здоров'я, бла
гополуччя. мирного неба Хай
будуть з Вами здоров я та сила,
хай доля буде ласкава і щира1
Щоб ніколи не знали Ви втоми'
Хай мир і злагода будуть у домі,
хай Господь дарує надію й тепло
на довгі літа, на щастя й добро'
ДІТИ, ВНУКИ,
ПРАВНУКИ
ДОРОГІЙ матусі, любій ба
бусі Валентині Анатоліївні ПАВЛИШ із Липового на її день на
родження За ніжне серце, за
щиру турботу, за вічне бажання
добра нам усім, за мудрі поради
невтомну роботу прийміть, до
рогенька. низький наш уклін Зі
святом вітаємо і від щирого сер
ця бажаємо на довп роки здоро
в'я міцного і духу завзятого та

•

•

ЩИРО вітаємо із сьогоднішнім
золотим ювілеєм Любов Григо
рівну ДИННИК із Липового і ад
ресуємо їй у полудень віку найсердечніші побажання усіляких
життєвих радощів і утіх Нехай
летять собі літа, нам зупинити їх
не вдасться Існує істина проста
чим більше літ, тим більше щастя
Людської шани зичимо й тепла, до
статку, злагоди в родині, журба
щоб в безвість відійшла, жила щоб
радість в кожній днині
Сім’ї ДОНЧАК і
СУХОЛОВСЬКИХ.
В ЦІ завершальні дні січня
святкувала свій 55-річний ювілей
наша однокласниця Наталія Ми
колаївна ШЕВЧЕНКО ІЗ Поло
вички Хай день цей Тобі зморшок
не прибавить, старі нехай розгла
дить і зітре, здоров я зміцнить, від
незгод позбавить, добра і щастя
в дім Твій принесе Такою зали
шайся поміж тими, хто цінує за
душі тепло Нехай летять, летять
роки нестримно, а сірих днів в
житті щоб не було
ОДНОКЛАСНИКИ з 10-Б
класу Болотницької
школи 1978 р. в.
НАШІЙ шанованій сусіди Натапії Володимирівні НУЖНЕНКО
з Талалаіеки на її ювілей Бажаємо
Вам щастя і достатку, ясного неба,
сонця і тепла, в житті щодень лиш
злагоди й порядку, щоб доля Ваша
світлою була В роботі — успіху й
терпіння, у справах — вічного горі
ння. в сім'ї — любові і добра на
многііібпалїпгга
Сусіди БАСКО,
ІВАЩЕНКО.

___

на пряму телефонну лінію
щодо пільгового проїзду за
маршрутом Талалаївка Чернецьке, розкладу руху
автобусів із смт Талалаїв
ка
Робота райдержадміні
страції велась гласно, з ура
хуванням громадської дум
ки та пропозицій, багато з
яких в исл овл ю вал и ся у
ході зустрічей з керівника
ми районних ор ганізац ій
по л іти чн и х па ртій , гр о 
мадських ф ормувань. До
н а й актуал ьн іш и х питань
належали: події на сході Ук
раїни. мобілізація жителів
району, організація волон
терського руху, благоустрій
території, підвищення цін,
провед ен н я ви б о р ів до
місцевих рад
Згідно із затвердженим
графіком на сторінках ра
йонної газети виступали
начальники управлінь та
відділів райдержадміністрацГї, друкувались матері
али про найболючіші про
блеми району, громадянам
роз'яснювались положення
законів та підзаконних нор
м а ти в н о-пр ав ов и х актів
В и св ітл ю ва л а сь робота
управлінь та відділів рай
держадміністрації
Підсумки роботи із звер
неннями громадян за 2014
рік розгпянуто на розшире
ному засіданні колегії рай
д е ржад мі ністра ції
ЮРИДИЧНИЙ СЕКТОР
АПАРАТУ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЙОГО вік - це розквіт життя,
вік людини, коли і багаж за пле
чима уже достатній, чимало зроб
лено, і попереду ще є та є. доро
га з новими життєвими рубежа
ми і здобутками довга і далека У
свої літа начальник відділу куль
тури і туризму райдержадмініст
рації Сергій Вікторович КОПИЛОВ такий багаж має. і як
здібний, уже досвідчений керів
ник галузі, творча й талановита
людина, повинен його ще при
множувати й примножувати Ба
жаю Сергію Вікторовичу на цьо
му шляху нових
"Творчих удач, щас
тя і достатку, ясното
неба і тепла. В житті
лиш злагоди й поряд
ку щоб доля світлою була В ро
боті - успіху й терпіння, у спра
вах - вічного горіння, в о м і любові і тепла, а від колег - лише
добра
3 повагою П.Ф. ДУЛА.
Шанованому кумові Івану
Олександровичу ГАЛОНЕНКУ
із Скороходового на його 60-річчя
Дозволь Тебе сьогодні привіта
ти. бо день такий буває раз на
рік Здоров я. щастя щиро поба
жати на все життя, на довгий-доегий вік! До сотні піт дожить без
горя і журби Від пр. від сонця,
від калини всіх благ земних - з
роси й води бажаємо Тобі усі ми!
Кума Л. А. ДЗЮБАН.
ЦИМИ днями іменинник наш
чоловік, батько, дідусь, брат
Павло Васильович ЛЕОНТОВИЧ із Талалаіеки Щиро вітає
Вас наша родина Хай будуть з
Вами здоров'я та сипа, хай допя
буде ласкава і щира! Щоб ніколи
не знали Ви втоми' Хай мир і зла
года будуть у домі, хай Господь
дарує надію й тепло на доел літа,
на щастя й добро'
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ,
брат МИКОЛА.
ДЛЯ нашого малесенького
Дениска ДЗЮБАНА із Скорохо
дового все тільки починається —
йому щойно виповнився І рік.
Янголятко наше нехай цей світ,
який Ти тільки пізнаєш, буде зав
жди милосеодним для Тебе В цей
день лише для Тебе сміється оонце з неба, і ніжно пахнуть квіти
його теплом зігріті І дятел при
вітання відстукав на світанні, і
мишка-шкряботушка посмикала за
вушко А котик походжає. Тобі
добра бажає
БАБУСЯ, брат
ЯРОСЛАВ, сім’я
ШЕВЧЕНКО з Ромнів.

ВІДГОМІН

ПРЕСВЯТА І ЄДИНА

22 січня 1919 року
— день ухвали Акту
Злуки Української Народної
Республіки
і
Західно-Української Народної Республіки навічно вкарбувалося в історію
України величним національним святом — Днем
Соборності. Цього дня
відвідувачі музею ознайомилися з головними тезами ідеолога українського
інтегрального націоналізму Дмитра Донцова. Його
тези взяла на «озброєння» нелегально створена
підпільна
«Організація
українських націоналістів», яка постала 1929
року внаслідок об’єд-

АКТУАЛЬНО

ГРИП НАС
НЕ МИНАЄ

ГРВІ — група інфекційних захворювань, викликана вірусами, що передаються
повітряно-крапельним
шляхом. До групи ГРВІ належать: грип, парагрип, аденовірусна інфекція та інші
інфекції. Щеплення — це
надійна профілактика грипу,
яка проводиться щорічно
у вересні-жовтні. Існує три
типи сезонного грипу — А, В
та С. Найчастіше зустрічаються віруси типу А, В, тому
вакцина проти грипу містить
саме ці компоненти. Вакцина безпечна.
Для сезонного грипу
притаманна раптова гарячка, кашель (як правило сухий), головний біль, ломота
в тілі, біль у горлі, нежить,
погане самопочуття. Частіше грип призводить до
ускладнень у людей з групи
ризику (діти, люди похилого
віку — 65 р. і старше, люди
будь-якого віку з супутніми
хронічними захворюваннями чи з ослабленою імунною системою), внаслідок
яких бувають летальні випадки.
В сезон поширення
ГРВІ, в тому числі грипу, в
громаді з метою запобігання
інфікування рекомендується дотримуватися наступного: повноцінно харчуватися; достатньо спати вночі;
провітрювати приміщення
кожні 2–3 години; мити руки
з милом після відвідування
громадських місць; не займатися
самолікуванням;
при появі перших симптомів
звернутися до лікаря, який
може прийняти рішення
щодо вашої госпіталізації.
Такі рішення приймаються в наступних ситуаціях: коли лікар не може
гарантувати якісного лікування в амбулаторних умовах; потрібне негайне лікування, що вимагає частої
корекції з боку лікаря або
потрібен цілодобовий нагляд медперсоналу; ви можете стати джерелом інфікування осіб, які мешкають
поряд.
На нараді МОЗ були
проаналізовані
випадки
смерті від грипу та встановлені їх причини: низький
рівень щеплень від грипу,
самолікування людей (антибіотики в перші 2–3 дні
ГРВІ недоречні. Мінімальний курс застосування їх
— 7–10 днів), несвоєчасне
звернення до лікаря, коли
вже є ускладнення.
За результатами наради
МОЗ України, грипом захворіло 5,7% всього населення
України. З них 70% — це
діти та вагітні. Найбільша
кількість випадків у Вінниці,
Одесі, Харкові, Києві та Київській обл.
Гаряча лінія Талалаївської ЦРЛ: тел. 2-29-58 (терапевтичний кабінет); тел.
2-20-58 (дитячий кабінет).
Алла КОМЛИК,
головний лікар ЦРЛ.
Вікторія НЕСЕН,
лікар-інфекціоніст.
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30 січня 2016 року

нання різних українських
націоналістичних
угруповань на західноукраїнських землях та у Східній
Європі. ОУН стала стартовою сходинкою для багатьох патріотів України.
Книжкова виставка «У
боротьбі за національну волю і незалежність
України», світлини перших трьох президентів
України, патріотів України, Універсал, символи
держави, вишитий портрет Т. Шевченка були
представлені на виставці
в краєзнавчому музеї.
Немов пророк, Шевченко
передбачав, що неорганізований народний гнів

збереться над Російською
імперією, як грандіозна
хмара; передбачив героїчну визвольну боротьбу
українського народу за
свободу і незалежність.
Відзначення Дня Соборності,
вшанування
творців Акту Злуки —
це не тільки зовнішня
суспільна потреба, а й
наш моральний обов’язок
берегти світлу пам’ять
незліченних жертв, принесених
українським
народом на вівтар незалежності, соборності,
державності.
Олена ОГІЙ,
директор краєзнавчого
музею.

ВИТОКИ

ПАХУЧИЙ ХЛІБ
НА НАШОМУ СТОЛІ

Вже 23 роки для організації дозвілля при центральній районній бібліотеці для
дорослих працює любительське об’єднання «Берегиня».
Тут збираються різні за віком
люди із спільними інтересами. Членом клубу «Берегиня» може бути кожен, хто
любить свій рідний край, свій
народ, кого воістину хвилює
історія нашої спадщини, хто
не забув, знає і продовжує
зберігати кожну крупицю народних мудрості, ремесла,
звичаїв, традицій і обрядів.
«Пахучий хліб на нашому столі» — так звучала
тема чергового засідання.
Учасники принесли свої хлібобулочні витвори. Залюбки
ділились рецептами та се-

кретами випічки.
Бібліотекарі
Світлана
Джежуля, Ніна Густодим та
Любов Джежуля змістовно
розповіли про історію виникнення хліба, дріжджів. А
також про те, яке велике значення мав хліб, коровай та
інші вироби в житті українців.
Як наші предки використовували його в обрядових дійствах: на весіллях, родинах,
хрестинах та проводах.
Запрошена на захід солістка РБК Ніна Ступнік подарувала присутнім віночок
чудових українських пісень,
які були підхоплені учасниками свята.
Світлана ДЖЕЖУЛЯ,
бібліотекар ЦРБ.

В ОБЛАСТІ проводиться набір громадян віком від
18 до 60 років на військову
службу за контрактом і резерву Збройних Сил України
на посади рядового, сержантського та старшинського складу.
Їм держава гарантує:
стабільне грошове забезпечення, яке з 1 січня ц. р.
підвищено до рівня 7–14 тис.
грн., одноразову матеріальну допомогу впродовж кожного року, виплату грошової
допомоги на оздоровлення,
щорічну
оплачувану
відпустку (від
30 до 45 діб),
професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО
України та інше.
На військову службу за
контрактом
приймаються
громадяни віком від 18 до 40
років з різним рівнем освіти
(жінки з відповідною освітою
та спецпідготовкою), які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають
установленим вимогам проходження військової служби.
На сьогодні під час дії
особливого періоду граничний вік призову збільшується
до 60 років — тобто, до терміну перебування військовозобов’язаних у запасі (Ст. 20;
28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу»).
Строки укладання конт
рактів:
- для осіб рядового складу — 3 роки;
- для осіб сержантського
та старшинського складу —
від 3 до 5 років.
У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує
національній безпеці, строк
військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення
особливого періоду або до
оголошення рішення про демобілізацію.
Для військовослужбовців строкової та служби за
призовом по мобілізації, на
особливий період, які під

священик виганяє з водойми усю нечисту силу.
Бажаючі
скупатися
в крижаній воді вишикувалися на березі, серед
них: Б. В. Скляр, О. М.
Гарячка зі своїм 8-річним
сином Дмитром, Ю. О.
Співак, С. В. Депутат з
дружиною Мариною та
донькою Олександрою,
М. М. Бережний, О. І. Кононченко, О. А. Яресько з донькою Олександрою і навіть хлопці із
с. Понори визнали нашу
ополонку кращою і приєдналися до красноколядинців. Ближче до вечора на льоду з’явився
директор ТОВ «Красноколядинське» П. М. Чмут
зі своїм сином Михайлом, які також захотіли
загартувати своє тіло від

вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Пенсіонерам із числа
військовослужбовців та осіб,
які отримають пенсію у разі
призову їх на військову службу виплата пенсій на час такої служби не припиняється.
Після звільнення з військової служби цих осіб виплата
їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного
прийняття їх на службу до

СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ

ВОДИЧКО, ВОДИЧКО,
УМИЙ МОЄ ЛИЧКО…

Водохреща — останнє свято новорічно-різдвяного циклу, приурочене до хрещення Ісуса
Христа у річці Йордан.
Цього
дня
сміливці
йдуть купатися в холодній ополонці, адже вода
має магічну властивість
— змивати людські гріхи
та зцілювати організм на
цілий рік. Такі сміливці
знайшлися і в Красному
Колядині. Незважаючи
на люту хуртовину та
мороз, на березі ставу
Новий зібралося чимало
людей, які спостерігали
за процесією. Після того,
як священик занурив у
воду хрест, вода вважається освяченою і можна
вже було купатися, а в
народі, взагалі, вірять,
що на свято Водохреща

ВІЙСЬКО

час дії особливого періоду вислужили не менше 11
місяців; осіб, звільнених з
військової служби під час
дії особливого періоду; які
приймаються на військову
службу за контрактом у період з моменту оголошення
мобілізації до часу введення
воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення
рішення про демобілізацію,
строк військової служби в
календарному
обчисленні
встановлюється шість місяців. Строк проходження вій-

хвороб. Один за одним
всі занурювалися у воду
і бадьоро йшли грітися
у вагончик, де їх чекав
зігріваючий чай та смачний куліш, який приготували організатори свята С. В. Депутат та М. М.
Бережний.
Всі задоволені та очищені сіли за святковий
стіл. Свято закінчилося
піснею, яка лилася з уст
наших красноколядинських «моржів». Отже,
всі заново згадали і пережили той хвилюючий
момент, коли Ісус прийняв хрещення, а Бог
явив себе у всіх трьох
іпостасях.
Марина СТУПНИК,
студентка філологічного
ф-ту НДУ імені Миколи
Гоголя.

ськової служби для таких
військовослужбовців може
бути продовжено за новими
контрактами на строк шість
місяців.
У разі закінчення особ
ливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів
припиняється
достроково
(Ст. 23 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу»).
Особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом та продовжили строк
військової служби за новим
контрактом, мають право
навчатися без відриву від
військової служби у вищих
військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі
відсутності можливості підготовки за спеціальностями
у цих навчальних закладах
— в інших вищих навчальних
закладах з метою здобуття
вищої освіти.
За призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом
під час мобілізації, на особ
ливий період або прийнятими на військову службу за
контрактом зберігається місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній
заробіток на підприємстві, в
установі, організації, в яких

дня демобілізації або звільнення.
Військовослужбовцям,
які призвані на військову
службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на
військову службу за контрактом виплачується одноразова грошова допомога в таких
розмірах:
- особам рядового складу — вісім мінімальних заробітних плат (11024 грн.);
- особам сержантського
і старшинського складу —
дев’ять мінімальних заробітних плат (12402 грн.);
- особам офіцерського
складу — десять мінімальних заробітних плат (13780
грн.).
Починаючи з 2016 року,
військовослужбовцям буде
виплачуватись доплата за
безпосереднє перебування
в зоні антитерористичної
операції (АТО) в сумі 3 мінімальних заробітних плат
(4134 грн.).
На сьогодні розроблено зміни до Закону України
«Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
щодо виплати грошової
компенсації за піднайом
житла для осіб рядового,
сержантського і старшинського складу.
Костянтин ГЛЮЗО,
військовий комісар
ОРВК, підполковник.

СЛУЖБА – 101

У ЦИФРАХ ЗА МИНУЛИЙ РІК

За 2015 рік на території
області виникло 2352 пожежі, у 2014 році 1936 (збільшення на 21,5%), на яких
загинуло 80 осіб, травмовано — 26. Трапилося 703
надзвичайні події (із них 580
у транспортній сфері, 54 на
водних об’єктах та 69 випадків виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів). Надзвичайні ситуації
та події призвели до загибелі
166 осіб та травмування 684
осіб.
Надзвичайних ситуацій у
районі протягом року не зафіксовано, однак зареєстровано 36 пожеж (з них 18 у
житловому секторі) проти 29
у 2014 році (збільшення на
24%), загинула одна людина
із смт Талалаївка. В результаті пожеж вогнем знищено

(пошкоджено) 22 будівлі, 9,5
т грубих кормів та 1 одиницю
автотехніки. Серед основних
причин виникнення пожеж
переважали:
необережне
поводження з вогнем — 24
випадки, порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок — 4,
порушення правил монтажу
та експлуатації печей — 4,
підпал — 3, необережність
під час куріння — 1 випадок.
Крім пожеж, в районі зареєстровано 7 надзвичайних
подій, всі вони трапилися у
транспортній сфері. В результаті цих подій загинуло 4
та травмовано 8 людей.
Будьте пильними та обережними!
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї ДО 16:30

1 лютого – с. Березівка, вул. Кочубея.
1 лютого – с. Красний Колядин, вул. Низова.
2 лютого – с. Слобідка, вул. Лютнева, Ковпака, Чапаєва,
Перемоги.
2 лютого – с. Сильченкове, вул. Ворошилова.
3 лютого – с. Українське, вул. Петра Глиги.
3 лютого – с. Чернецьке, вул. Перемоги, вул. Шевченка.
4 лютого – с. Корінецьке, вул. Гора, вул. Шевченка.
4 лютого – смт Талалаївка, вул. Ворошилова, 1-й пров.
Жовтневий, Нафтовиків, Геологів, Пушкіна, Карла Маркса,
Горького, Лермонтова, Калініна, пров. Калініна, Степова.
5 лютого – с. Скороходове, вул. 1-го Травня (9:00 – 16:00).
5 лютого – с. Обухове, пошта, ФАП (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ЗАРЕЄСТРОВАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ

На фото: красноколядинський «морж» Микола БЕРЕЖНИЙ.

Pайонне управління юстиції доводить до відома, що
згідно з чинним законодавством, управлінням юстиції
20.01.2016 року проведено
державну реєстрацію розпорядження в.о. голови районної
державної адміністрації від 11
січня 2016 року №3 «Про ор-

ганізацію громадських робіт у
2016 році» за реєстраційним
номером 1/82, яке зареєстроване у відповідності до вимог
Указу Президента України від
03.10.1992 року № 493/92.
Олег ГАЛИЦЬКИЙ,
в.о. начальника районного
управління юстиції.
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В “АРТЕМІ” — СУЧАСНО
І ЗАТИШНО

Традиційно день народження — це не лише
бажане свято, коли навколо іменинника лунають
теплі слова та збуваються
його мрії, але й маса, нехай і приємних, але все ж
турбот та клопотів щодо
його організації.
Не так давно у селі
Харкове відкрилося кафе
«Артем», і вже з перших
днів свого існування заволоділо великою прихильністю місцевих мешканців
завдяки різноманітності
смачних страв, шанобливому ставленню та хорошому обслуговуванню.
Нещодавно, відcвяткувавши свій ювілей у
цьому закладі, я та всі мої
гості залишилися дуже
задоволені надзвичайно
смачною кухнею та обслуговуванням! Хочеться
висловити окрему подяку
завідуючій кафе Валентині Петрівні Верещаці, яка
професійно підійшла до
наших побажань та запропонувала найоптималь-

ніший варіант меню для
святкового столу, а також
офіціанту Світлані, яка
весь вечір турбувалась
про кожного гостя. Без
сумніву, наступні наші сімейні свята хотілося б відсвяткувати саме в цьому
кафе та порекомендувати
іншим. День народження в кафе «Артем» — це
кращий подарунок для
іменинника, адже веселіше, ніж удома, без турбот
і клопотів за вишуканим
столом!
Завітайте до кафе
«Артем», аби переконатися, що це чудовий варіант
не лише для проведення
сімейних вечорів, святкування днів народження,
але й просто зустрітися
з друзями за чашечкою
кави з демократичними
цінами, які зроблять доступним відпочинок для
кожного!
З повагою та подякою
Марія ГУБАР,
жителька
с. Новоселівка.

У ВИБОРІ НЕ ПОМИЛИЛИСЬ
Три місяці тому на
місцевих виборах депутатом селищної ради по
нашому виборчому округу
ми обрали молодого й ініціативного Ю. А. Штима. І
у виборі не помилились.
Це проявилось, зокрема,
і в роботах по очищенню
територій після останніх
снігопадів. Скрізь у центрі
селища працювала снігоочисна техніка, а у двори
багатоквартирних будинків

по вул. Леніна, 51(б) і (в) не
«заглянула». Натомість,
«заглянув» депутат і, побачивши непорядок, поспішив до комунальників.
Другого дня від кучугур не
залишилось і сліду — проходи і проїзди до будинків
були очищені від снігу.
Щиро вдячні за проявлену
турботу нашому депутату.
ЖИТЕЛІ будинків по
вул. Леніна, 51(б) і (в)
смт Талалаївка.

Є У СЕЛІ ГОСПОДАР
Цьогорічний
січень
яскраво показав, якими
справжніми у нас повинні бути зими — багато
сніжними і з міцненькими
морозами. Від таких за
попередні роки ми уже
відвикли. А тут так позаносило, що й парканів не
видно. Кинулися пробивати собі стежки-доріжки, то,
навіть, молодим і здоровим важкувато, а стареньким і немічним зовсім не
під силу. У нашій Основі
такі, здебільшого, й проживають. Та не залишатися ж їм відірваними від
світу.

Аби селяни після різдвяно-хрещенських
хурделиць не опинилися у
сніговому полоні, подбало
СТОВ «Дружба Нова», яке
орендує основські землі.
Діловито хазяйнував під
час снігопадів на сільських
дорогах місцевий житель
Олексій Володимирович
Чикиш, котрий потужним
трактором
порозчищав
геть усі дороги (аж до траси) й попід дворами односельців, ніби й не було
завірюх та заметів. Добре,
що не залишили нас сам
на сам із сніговіями.
ЖИТЕЛІ с. Основа.

3 ЛЮТОГО
минає 2 роки,
як
перестало
битися серце дорогого для нас сина,
брата, зятя і дяді Григорія Борисовича БУТКА із Талалаївки. Дуже коротким
було Твоє життя, але Ти встиг зробити
багато хороших справ. Ти мав золоту
душу, щире серце і вмілі руки. В наших
серцях Ти житимеш вічно. Спи спокійно,
наш дорогий Гришуня. Хто знав його,
пом’яніть разом з нами. Вічна Тобі пам’ять і земля пухом.
БАТЬКО, БРАТ, НЕВІСТКА, ПЛЕМІННИКИ.

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.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17. Будинок на 2 ходи. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
СІНО. Тел. 099-908-11-50.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101 або обміняю на «Таврію».
Тел. 099-337-00-73.
Приватизована САДИБА в центрі Талалаївки: будинок
газифікований, каналізація, водогін, альтернативне опалення. Надвірні будівлі. Молодий сад. Тел. 050-13-27-354.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21013, газ/бензин. В хорошому стані. ЗАПЧАСТИНИ до ЗІЛ-130.
Тел. 098-800-49-73, 066-166-60-81.
АВТОМОБІЛЬ Hyundai Accent 2008 р. в., дизель, колір
синій. В хорошому технічному стані. Тел. 067-375-56-56.
Газифікована САДИБА в центрі с. Новоселівка. Є водогін, господарські будівлі, асфальтований двір.
Тел. 096-17-34-225.
МАГАЗИН у Талалаївці. Тел. 099-203-47-32, 096-85-85-746.
Металопластикові
ВІКНА за державною програмою з відшкодуванням
від 30 до 70%. Маємо всі
дозволи та сертифікати!
Робимо замір доставку,
встановлення!
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15. Наталія Василівна.

ЮРКІВЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(друга сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ від 25 грудня 2015 року
Погодити тарифи на послуги з водопостачання ТОВ «Житлобуд-сервіс» по с. Юрківці в розмірі: для населення — 7,66
грн./м³ без ПДВ. Тариф ввести в дію з 1 лютого 2016 року.
ЛИПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(друга сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ від 25.12.2015 року
Погодити ТОВ «Житлобуд-сервіс» економічно обґрунтовані тарифи на послуги з холодного водопостачання по с. Липове в розмірі: для населення — 7,86 грн./м³ без ПДВ, бюджетні
організації — 9,02 грн./м³ без ПДВ, для інших споживачів —
10,82 грн./м³ без ПДВ. Тариф ввести в дію з 01.02.2016 р.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0314471 від 28 травня 1997 р., виданий на ім’я СОЛЯНИК
Пелагея Дорофіївна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯА №517037 від 01.06.2005 р., виданий на ім’я
ПЕРЕПЕЛЯТНИК Михайло Тимофійович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на земельну частку (пай) серії ЧН
№0317106, виданий КСП Суворова на ім’я БЕЗДІДЬКО Євдокія
Дмитрівна, вважати недійсним.
Втрачений військовий КВИТОК серії НУ №1048771, виданий на
ім’я ГОРКАВЕНКО В’ячеслав Миколайович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки, розташовані на території Української сільської ради, серії
ЯИ №437886 та серії ЯИ №437885, видані 23.11.2009 р. відділом
Держкомзему у Талалаївському районі на ім’я ДЕНИСЕНКО Дарія
Іллівна, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0157507 від 20.09.1996 р., виданий КСП «Колос» на ім’я
РОГОВА Галина Григорівна, вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ 40 днів, як нема вже на білому світі мого дорогого чоловіка Миколи Івановича ТКАЧЕНКА із Харкового.
Тяжко, важко, сумно й одиноко. Холодна зима без Тебе стала неймовірно важкою. Тільки серце живе добрими і теплими спогадами про Тебе, мій рідний, про ті роки, які судилося
нам прожити разом. Пробач, що не могла Тебе врятувати,
зарадити Твоїй хворобі. На все воля Божа. Спочивай тепер
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.

РЕМОНТ МЕБЛІВ:

перетяжка, фарбування,
лакування.
Широкий вибір тканин, доставка.
Тел. 097-074-5071, 066-55-333-82.

із миром. У моїй пам’яті до кінця
днів житиме Твій світлий образ, а
стежечка до могилки ніколи не за-

росте.
Хто знав і пам’ятає Миколу Івановича, пом’яніть разом з
дружиною та рідними.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА.

6 СІЧНЯ минув рік, як не стало нашої дорогенької мами,
сестри, онуки Оксани Анатоліївни ГОНЧАРЕНКО із села
Зелений Гай. Коли сонце за хмари заходить, завмирає усе
навкруги, моя мама до мене приходить, та не може до хати
зайти. Ти завжди була з нами, рідненька, в будні дні і свята
свої. Ти чому стоїш на порозі і не хочеш до мене зайти? Відвезли ви мою домовину, поховали у рідній землі. Я б рада до
вас повернутись, та не можу до хати зайти. Не журись, мій
рідний синочку, і ніколи мене вже не жди. Тут зібралась вся
наша родина, тут залишусь і я назавжди.
У кого залишилась у пам’яті наша Оксана, пом’яніть її в
цей день.
СИН, БАБУСЯ, БАТЬКО, БРАТ із сім’єю, ДОЧКА.

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.
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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.
КОРІВ, БИКІВ, СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ і КІЗ. Цілодобово. Можливий доріз. Тел. 097-756-90-00, 098-66-70-237.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій. Тел. 096-84-96-276, 066-34-81-572.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ЛОШАТ.
Тел. 097-43-29-244, 066-39-79-693.
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.
ЗЕРНО різне, а також КАРТОПЛЮ (велику, посадкову,
дрібну). Можливий обмін на ДИЗПАЛИВО.
Тел. 093-86-70-415.
Засоби захисту рослин: ГЕРБІЦИДИ, ІНСЕКТИЦИДИ.
Посівний матеріал КУКУРУДЗИ в мішках для себе.
Тел. 098-220-62-54.
Адміністрація, профспілковий комітет, колектив працівників районної лікарні сумують з приводу смерті колишнього завідуючого фельдшерським пунктом с. Основа
Петра Уляновича ЯРМОША та щиро співчувають у горі
його рідним і близьким.
В Основі його не просто знали, його поважали. Зверталися за медичною допомогою, доки працював сільським
фельдшером, і тоді, коли вже пішов на пенсію. Смерть Петра Уляновича ЯРМОША приголомшила всіх нас. Боляче
і гірко, сумуємо і плачемо, розділяємо біль утрати із його
родиною.
ЖИТЕЛІ Основи.
Колектив працівників Харківської ЗОШ глибоко сумує
з приводу передчасної смерті колишнього майстра практичного водіння Михайла Миколайовича ДМИТРЕНКА і
щиро співчуває його рідним і близьким.
Колектив працівників ТОВ АФ «Обрій» ЛТД глибоко
сумує з приводу смерті свого колеги Михайла Миколайовича ДМИТРЕНКА і висловлює щирі співчуття рідним
і близьким покійного.
Пішов з життя наш однокласник, з яким навчались у
Болотницькій середній школі, Михайло Миколайович
ДМИТРЕНКО. Співчуваємо в тяжкому горі його дружині
Ніні Миколаївні та всій родині покійного.
ОДНОКЛАСНИКИ.
Учні 4-Б класу Талалаївської ЗОШ, їх класний керівник
та їх батьки щиро співчувають своєму однокласнику Яро
славу ВОЛОШИНУ з приводу болісної втрати — передчасної смерті БАТЬКА.
З глибоким сумом і болем у серці зустріли звістку про
горе в родині нашої подруги Ольги Іванівни ДОЖАНОК
— передчасна смерть забрала її чоловіка ВОЛОДИМИРА
ОЛЕКСІЙОВИЧА. Розділяємо з Ольгою Іванівною та всіма
рідними і близькими покійного біль тяжкої втрати.
Л. В. ЛУТ, Г. Я. ЦИГАНЕНКО з Талалаївки.
Розділяємо біль гіркої втрати і щиро співчуваємо нашому другу Володимиру Петровичу ПІНЧУКУ із Талалаївки
з приводу смерті найдорожчої людини — його МАТЕРІ.
Друзі М. КОРОТКИЙ, О. ЗГОННИК, В. ЯРЕМЕНКО.
У родині наших кумів і друзів Володимира Петровича і Лариси Віталіївни ПІНЧУК із Талалаївки — тяжка
втрата: померла мама Володимира Петровича КАТЕРИНА ІВАНІВНА. Прийміть наші щирі співчуття, а покійній —
світла вічна пам’ять.
Сім’ї КАШКИ, ШАЛЕНИХ, БУРКИ,
В. В. СПІВАК, О. О. ГОСТРА.
Висловлюємо щирі співчуття нашому другу Володимиру Петровичу ПІНЧУКУ і всій його родині з приводу
смерті матері КАТЕРИНИ ІВАНІВНИ.
Сім’я ЗАВГОРОДНІХ.
Передчасно пішов із життя наш кум Михайло Миколайович ДМИТРЕНКО із Харкового. Серця сповнені болем
і жалем, що так рано і непередбачувано обірвалося його
життя. Сумуємо, щиро співчуваємо рідним і близьким покійного.
Куми СЕРДЮКИ з Талалаївки.
Передчасно обірвалося життя дорогої і рідної нам людини Михайла Миколайовича ДМИТРЕНКА із Харкового.
Сумуємо, щиро співчуваємо дружині і синові покійного.
Сім’я ЗАДОРОЖНІХ.
Біль сколихнув наші серця. Раптово не стало нашого
доброго сусіда, кума, хорошого товариша Михайла Миколайовича ДМИТРЕНКА із Харкового. Щиро співчуваємо
батьку Миколі Андрійовичу, дружині Ніні Миколаївні, сину
Валентину і всій родині в цьому тяжкому горі.
СУСІДИ, КУМИ.
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