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Про звільнення С. Коломайка з посади голови Талалаївської районної державної адміністрації Чернігівської області
Звільнити КОЛОМАЙКА Сергія Олександровича з посади голови Талалаївської районної державної адміністрації
Чернігівської області.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
3 березня 2016 року.

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята.
Сучасний землевпорядник повинен вміти якісно і на
високому кваліфікаційному рівні готувати управлінські й
проектні рішення, розробляти документацію із землеустрою.
Від землевпорядників значною мірою залежить раціональне
використання земель, збереження їх для нащадків, надійний
захист конституційних прав землевласників та орендарів.
Бажаємо вам здоров’я, добра, сімейного благополуччя,
нових професійних успіхів.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
перший заступник голови
голова
райдержадміністрації.
районної ради.
ЯК МИ вже повідомляли, пленарне засідання 4 сесії районної
ради сьомого скликання відбулося
25 лютого під головуванням голови райради Юрія Дзюбана. Варто
відзначити депутатську активність:
працювало 25 депутатів (відсутній
лише один депутат, який служить в
АТО). До робочих органів були обрані: секретаріат — депутати Ігор
Качур, Іван Таран, лічильна група:
Олександр Огій та Володимир
Марченко. Голова райради оголосив про створення
депутатських фракцій Аграрної партії
України у кількості
6 депутатів, керівник Володимир
Лукаш, та політичної партії «Українське об’єднання патріотів — УКРОП» у кількості 3 депутатів, керівник Олександр Огій. Депутати
підтримали включення до порядку
денного сесії питань, внесених
на розгляд райдержадміністрацією: «Про Програму соціальної
підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої
території та районів проведення
АТО на території Талалаївського
району на 2016–2018 роки», «Про
передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,
селища Талалаївського району»,
«Про затвердження програми по
наданню пільг хворим з хронічною
нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз у
відповідних медичних закладах за
місцем призначення на 2016–2020
роки», «Про районну Програму
передачі нетелів багатодітним
сім’ям, які проживають у сільській
місцевості району на 2016–2020
роки», «Про передачу твердопаливного модуля». За пропозицією
депутатів та постійних комісій до
порядку денного були включені
питання: «Про реформування
друкованого ЗМІ районної газети
«Трибуна хлібороба» та редакції
газети «Трибуна хлібороба», «Про

затвердження технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки площею
2 га на території Української сільської ради Талалаївського району
Чернігівської області», про умови
оплати праці голови та заступника
голови районної ради, про депутатське звернення Г. М. Круподері.
Таким чином, на розгляд порядку
денного сесії було винесено 31
питання.
Начальник фінуправління Ва-

ТАКИЙ ВІН У НАШІЙ ПАМ’ЯТІ
Василь Петрович Фесак
— як ось на цьому знімку,
зробленому під час святкування обжинків у Харковому:
серйозний,
справедливий,
цілеспрямований,
відповідальний, рішучий, жорсткий
у прийнятті рішень, але ніколи не жорстокий — навпаки,
його душа була співчутливою
і ніжною, особливо стосовно
дітей, старих, хворих. Він був
справжнім другом, а справжній це той, хто посварить,
скаже правду у вічі, розжене
твою якусь тимчасову безпорадність своїм різким слівцем і водночас підставить
своє надійне плече.
В. П. Фесак — Заслужений працівник сільського
господарства України, депутат обласної ради кількох
скликань, керівник великомасштабного сільськогосподарського підприємства був
справжнім меценатом, доступним і простим не тільки
між людьми свого кола, а
і для простих людей, ніколи не забуваючи, що сам із
села. Він ніколи його не зрадив. Саме село і зростило
його неповторну особистість.
Згадується, як під час святкування ювілею його рідної Бо-

лотницької школи, директор
зачитував накази, які стали
історією. В одному із них виноситься подяка учню 10-го
класу Василю Фесаку за те,
що під час пожежі у школі він
врятував обладнання кабінету хімії… Таким і йшов по
життю, не ховаючись за чужі
спини, не прикриваючись
знаменитими іменами, не
жаліючи себе. Він не здався
тяжкій хворобі і до останнього подиху не дозволив, щоб
до нього відносилися як до
хворого. Гордо і сміливо, як
і йшов життям, сприймав реальність, що потенціал його
хворого серця не великий.
Рік тому, коли воно зупинилося, багато людей
сприйняли цю втрату, як особисту, а для нас, його друзів,
це так і є. Петровича, як ми
по- дружньому його звали,
дуже не вистачає у наших
буднях і святах. Ще і тепер,
оцінюючи якусь подію в житті
району, думається: «А Фесак
би зробив отак!», або «А Фесак ніколи б так не вчинив!».
Він ніколи не жив днем вчорашнім, він жив майбутнім,
тому будував, освоював нові
технології у виробництві,
вкладав у розвиток сільської

татське звернення Г. Круподері і доручили РДА розглянути його, також створити
тимчасову контрольну комісію з питань перевірки законності
нарахування та виплати індексації заробітної плати в 2015 році
медпрацівникам та вчителям
району із залученням відповідних спеціалістів, експертів. Звіти
і пропозиції контрольної комісії
протягом місяця довести до відома депутатів районної ради.
Сесія заслухала інформацію
про роботу в минулому році районної друкарні директора Л. Титуха та редакції районної газети
«Трибуна хлібороба» редактора
О. Гострої, яка також інформувала та обгрунтувала рішення
трудового колективу редакції про
реформування друкованого ЗМІ
районної газети «Трибуна хлібороба». Депутати прийняли
рішення вийти зі складу співзасновників друкованого ЗМІ
Талалаївської районної газети
«Трибуна хлібороба» та редакції газети «Трибуна хлібороба» з
перетворенням редакції членами
її трудового колективу у суб’єкт
господарювання із збереженням
назви, цільового призначення,
мови видання і тематичної спрямованості друкованого ЗМІ.
Із протоколом сесії районної
ради можна ознайомитися на
сайті райдержадміністрації.
Олександра ГОСТРА.

ІЗ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Неділя
13.03

лентина Горкавенко інформувала
про внесення змін до рішення 30
(позачергової) сесії районної ради
6 скликання від 27 січня 2015
року «Про районний бюджет на
2015 рік» та про внесення змін
до рішення 3 (позачергової) сесії
районної ради 7 скликання від 23
грудня 2015 року «Про районний
бюджет на 2016 рік». Активними в
обговоренні були депутати В. Лукаш, В. Матвієнко, О. Василенко,
Г. Круподеря, О. Плюта, начальник
відділу культури С. Копилов, головний лікар ЦРЛ А. Комлик. Були
дискусії щодо невиплати звільненим медпрацівникам районної лікарні та вчителям індексації зарплати. З цього приводу у залі були
присутні представники від звільнених медиків. Г. Круподеря звернулася до депутатів із депутатським
зверненням щодо вирішення цієї
проблеми. Головуючий повідомив,
що профспілки цих трудових колективів звернулися до народного
депутата В. Давиденка, який вже
надіслав депутатські запити до
міністра освіти і науки України С.
Квіта та міністра охорони здоров’я
О. Квіташвілі.
Голова РДА С. Коломайко
звітував про виконання делегованих районною радою повноважень, його перший заступник

Анатолій Дупа — про виконання
програми економічного і соціального розвитку району за 2015 рік.
Дискусії виникли навколо
питання про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки площею 2 га на території
Української сільської ради. Депутат М. Логвиненко повідомив,
що має 30 заяв жителів Українського з проханням отримати
земельні ділянки по 2 га для ведення особистого господарства,
але землі немає. Депутат О. Огій
пояснив, що це питання не про
виділення земельних ділянок,
вони вже надані в оренду, а про
затвердження технічної документації по визначенню нормативної
грошової оцінки, яка є вищою від
попередньої і від середньообласної, а, відповідно, і надходження
до бюджету Української сільради, у випадку затвердження даної документації, збільшаться.
Український сільський голова Л.
Лисенко, повідомила, що договір
оренди земельних ділянок з Н.
В. Пащенко укладений у 2014,
орендна плата надходить вчасно.
До речі, це питання депутатами
розглядається не вперше. Рішення по ньому знову не прийнято.
Депутати підтримали депу-
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культури, освіти, медицини.
Рідна грабщанська земля, як і заповідав, схоронила його у своїх обіймах. Та
людина живе доти, доки її
пам’ятають. Земний слід

НАША ІСТОРІЯ

Василя Петровича не піде
в небуття, він уже є нашою
історією.
ДРУЗІ.
Фото
Олександри Г
 ОСТРОЇ.

НЕ ЗРИВАЙТЕ ПЕРШОЦВІТ
З настанням весни починається несанкціонована
торгівля рідкісними видами
ранньоквітучих, ендемічних,
реліктових та занесених до
Червоної книги України рослин. Висока декоративність
та ранній термін цвітіння
таких видів рослин як під
сніжник складчастий, білоцвіт
весняний, цикламен Кузнєцова, шафран Гейфелів, шафран кримський, шафран весняний та інші призводить до
того, що збут цих рослин виходить далеко за межі ареалу
їх зростання. Масове збирання ранньоквітучих видів рослин призводить до знищення
популяцій їх окремих видів.
Транспортування та торгівля першоцвітами заборонені і караються законом.
Реалізовувати заборонено не

тільки першоцвіти, зібрані в
природі, а й вирощені в штучних умовах, оскільки збирання насіння, частин рослин,
занесених до Червоної книги
України, здійснюється у виняткових випадках лише з науковою і селекційною метою.
У весняно-літній період на
території області проводиться
операція «Першоцвіт» з метою посилення заходів державного нагляду щодо збереження ранньоквітучих об’єктів
рослинного світу. Боротьбою
з незаконною торгівлею ранніми квітами займаються природоохоронні органи спільно з
правоохоронцями.
Алла АДАМ’ЯК,
начальник відділу організації
виробництва та маркетингу
продукції рослинництва
управління АПР.

ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ
МІСЦЕВИХ РАД

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»
депутати місцевих рад зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію
про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового
характеру за минулий (2015)
рік за формою, передбаченою цим законом.
Працюючі депутати місцевих рад повинні подавати
декларацію до кадрових підрозділів державних органів,
підприємств, установ, організацій за місцем основної
роботи.
Якщо депутатами є самозайняті особи чи пенсіо-

нери, то вони повинні подавати декларацію до апарату
ради відповідного рівня.
Депутати, які звільнилися
або іншим чином припинили
діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого
самоврядування, також зобов’язані до 1 квітня подати за
своїм останнім місцем роботи
(служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за минулий (2015) рік.
Консультацію з даного
питання ви зможете отримати у районній раді за тел.
2-12-30, 2-18-07.
Станіслав КАТРУШЕНКО,
заступник голови
районної ради.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ГЕРОЇ ЖИВУТЬ ПОРУЧ

ІЗ БЕРЕЗНЯ 2014 року
наша країна знаходиться в
стані неоголошеної війни.
Наші земляки з гідністю несли і несуть бойову службу
на сході країни, Із метою виховання в учнів патріотизму,
шанобливого ставлення до
рідної мови, гордості за наших захисників 26 лютого у
Харківській школі відбулася
зустріч із учасниками АТО,
на якій школярі висловили
подяку людям, які, ризикуючи своїм життям, захищали
незалежність нашої держави. Були запрошені дорогі
гості, захисники й герої нашої країни Валерій Дзюба,
Петро Сулятицький, Микола Донець, Богуслав Борсук — голова громадської
організації
«Талалаївська
спілка учасників АТО». Це
люди сильної волі, міцного
характеру, справжні патріоти
України, які дивилися смерті
у вічі в ім’я життя. Школярі
з великою відповідальністю
підготували святковий концерт, відео-презентацію про
демобілізованих учасників
АТО і тих, хто сьогодні знаходиться на бойовому посту,
а це Олександр Бенько і Ігор
Казаневич. Із болем у серці і
сльозами на очах згадували
Героя-односельця Володимира Кунденка. Вшанували
його пам’ять хвилиною мов-

чання, а після зустрічі учні
старших класів із гостями
поклали квіти на його могилу.
Лунали патріотичні вірші
та пісні. Із глибоким сумом
та болем бійці ділилися спогадами, розповідали про пережите в зоні бойових дій.
Богуслав Борсук і Микола
Донець приїхали не з порожніми руками, а привезли
елементи обмундирування:
наколінники,
«розгрузку»,
шоломи, флягу… Відповідаючи на численні запитання
учнів, воїни намагалися у
доступній формі розповісти
школярам про життя на війні,
про те, як боронилися і наступали, про солдатську єдність і братство. Діти ловили
кожне слово.
Школярі підготували і передали листи, малюнки, обереги, засоби особистої гігієни
нашим захисникам, які зараз
на сході, із побажанням «Повертайтесь додому живими».
Сьогодні, коли Україна
потопає в сльозах від горя, з
болем у серці говоримо: «Ми
не тільки не хочемо війни, а
просимо Бога зробити так,
щоб вона нарешті закінчилася. Ми віримо в це!». Ми
знаємо, що ми — єдині, що
перемога буде за нами.
Людмила КРАВЧЕНКО,
заступник директора
з виховної роботи.

ЗАВЖДИ легко говорити
про виховання нашого підростаючого покоління в дусі
патріотизму, пропагувати їм
здоровий спосіб життя, та
важче все це робити… Планомірно, поступово, іноді на
грані виживання…
Туристичний клуб Талалаївської загальноосвітньої
школи розпочав своє існування в 2002 році. Кілька
команд туристів пройшли
гарну школу спорту, дружби,
взаємовиручки. Планомірна
робота над становленням

ва проходив Кубок України
серед юнаків з пішохідного
туризму у закритих приміщеннях. Відділ освіти та
районна ДЮСШ люб’язно
погодилися подати заявку на
участь нашої команди в цих
змаганнях. До речі, нашу область в Кубку представляла і
команда смт Варва.
Протягом 4 днів наші
туристи змагалися на двох
дистанціях. Першою була
особисто-командна смуга перешкод. Достойні суперники.
Та наша команда в цей день

ТУРИЗМ

КУБОК УКРАЇНИ В ТАЛАЛАЇВЦІ
особистості поступово давала свої результати. Наші
туристи завжди були на виду.
У минулому році команда молодшої вікової групи стала
чемпіоном відкритого кубку
Чернігівської області «Адреналін», який складався з 8
етапів. На жаль, ця подія
залишилася поза увагою в
нашому районі. Але ж діти займаються улюбленою справою не тільки заради слави,
хоча і були б не проти відзначення їх здобутків на рівні
районного керівництва. Лише
батьки завжди підтримували
дітей морально, а що головне
— фінансово, хоча іноді сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації
надавав незначні кошти.
Та ось, нарешті, прийшов
момент великої слави, момент великого задоволення
від чесно виконаної праці. З
25 по 28 лютого в м. Полта-

показала і достойний результат, зайнявши третє місце,
пропустивши вперед команду
господарів змагань та команду із Варви. Але найбільш
приємно було те, що капітан
команди Костянтин Самойленко став переможцем в особистому заліку серед юнаків.
Він зміг виконати норматив
першого дорослого розряду.
А змагання продовжувалися.
Все вирішувалося на командній дистанції. Наша команда
тепер була серед фаворитів.
І подолавши дистанцію, каменя на камені не залишила
від суперників і завоювала
перше місце. Після підведення результатів по двох дистанціях ми посіли перше місце і
в загальному заліку, ставши
переможцями Кубку України.
Радощам не було меж, адже
таке досягнення для нас стало результатом кропіткої праці. Та чи буде ця перемога

14 БЕРЕЗНЯ святкує
60-ліття наш працівник Олексій Іванович ОВЧАРЕНКО.
КОЛЕКТИВ Червоноплугатарської школи щиро вітає
його з цим ювілеєм. Зичимо
йому міцного здоров’я, сімейного благополуччя, щасливого мирного неба і хай
на Вашому шляху завжди
горить зелене світло.
Ці роки, неначе птиці,
летять, їх ніколи не вернеш
назад. Ніби вчора було вісімнадцять, а сьогодні уже
шістдесят. Дарма, що рік за
роком проліта, що Ваші скроні вже сивіють. Нехай же молодою залишається душа і
думи хай ніколи не старіють.
Бажаємо здоров’я міцного,
юнацької сили, як в добрі
часи, веселої пісні, дотепного жарту та щастя земного з
води і роси.
* * *
ВІТАЄМО із золотим ювілеєм нашу прекрасну колегу
— вчителя англійської мови
Харківської школи Людмилу
Миколаївну
ШЕВЧЕНКО.
Кажуть, що у 50 жінка знов
цвіте, мов сад: втім, як бачимо усі, Ви завжди у всій красі.
Вас з нагоди ювілею ми він-
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шуєм, як лілею, і здоров’я
Вам міцного ще й всіляких
благ до нього. Зичимо, аби
й надалі разом з нами працювали. І здобутків Вам
рясних та достатку повен
міх. А іще ми Вам бажаєм,
щоб життя здавалось раєм,
хай багато ясних літ Вам дарує щедро світ!
КОЛЕГИ.
* * *
ВІТАЮ із ювілеєм дорогого чоловіка Юрія Михайловича ТКАЧЕНКА! Ну от
він, ювілей! Горять дві поруч
зірки. І світло на душі від теплих добрих слів. І солодко
якось, і радісно, і гірко… А
гіркота тому, що молодість

Нехай Тобі сили Господь посилає, Тебе і Твій шлях благодать осяває.
З любов’ю дочка ЛЮДА,
зять ЮРА, онук СТАСИК.
* * *
ВІТАЄМО з ювілеєм Юрія
Михайловича ТКАЧЕНКА.
В Твій дім прийшло сьогодні свято радісне і головне, і
мама, й сестри хочуть привітати із Днем народження
Тебе. Щоб жилось Тобі красиво од зорі і до зорі, добре,
радісно, щасливо у любові
та добрі. Здоров’я Тобі, брате! Бо 60 це так багато і так
мало, це в житті вже прокладений путь. Не завжди були
квіти в дорозі, та з неї нікуди

прожив. Що пропливла
вона за синьою водою, і не
завжди усе, що мріялось,
збулось. Повінчаний не раз
бував в житті з журбою, та
променив для всіх Ти сонце і
тепло. І радістю не раз цвіла
душа розквітла, бо йшов Ти
до людей і ніс любов щодня.
Жило в Твоїй душі завжди
тепло і світло, і по життю не
йшов ніколи навмання. Тож
хай Господь дарує сонця
осяйного, достатку в дім, і
радості, й тепла, і море щастя гарного, людського, щоб
доля доброю, прихильною
була!
Дружина ТАМАРА.
* * *
ДОРОГОГО,
любого,
турботливого батька, дідуся Юрія Михайловича
ТКАЧЕНКА із Березівки сердечно вітаємо з ювілеєм.
Вже сивий туман покриває
волосся, вже діти дорослі,
онуки ростуть. А серце таке
ж молоде залишається й
досі і руки спочинку Твої не
знайдуть. Про кожного з нас
в Тебе біль і тривоги, за кожного радість і світлі думки.
Здоров’я Тобі, дорогенький і
любий, і щастя на довгі роки.

не звернуть. Брате наш, якби
в словах була велика сила, а
в серці полум’я цвіло, то ми
б для Тебе сонце засвітили,
щоб і дня в Тебе сумного не
було. Ми б для Тебе, брате,
небо прихилили, ми б для
Тебе душу віддали, зірками б
дорогу застелили, щоб доля
Твоя світлою була. Ми Тебе
любим, шануєм. Хай мати
Божа Тебе охороняє, Христос
з небес здоров’я посилає на
щедрі щастям многії літа.
МАМА, сестри ГАЛЯ,
ВАЛЯ з сім’ями.
* * *
НАШЕГО любимого папочку, дедушку Юрия Михайловича ТКАЧЕНКО из Березовки поздравляем с юбилеем.
Лебединой стаей куда-то улетают из жизни года, и не будет
им больше возврата, повторить их нельзя никогда. Пусть
сегодня звучат поздравления,
их так много, что хватит на
век. Так живи же, душой не
старея, наш любимый, родной человек.
С уважением и самыми
лучшими пожеланиями
дочь ОЛЯ, зять ПАВЕЛ,
внук ПЕТЯ из Москвы.
* * *

НАШІЙ любій дружині, мамі,
бабусі і невістці Валентині
Олексіївні ГРАБИНІ з Липового — 55! З нагоди світлого
ювілею шлемо їй щирі слова нашої любові і сердечної
вдячності. Летять роки, мов
бистрі води, і не вернути їх
назад. А нам не віриться
сьогодні, що Вам уже 55. Хай
нових днів ще буде безліч,
без ліку щастя і пісень, прийміть вітання найщиріші в
цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на
рік — на все життя бажаєм
його щиро, щоб радісним і
довгим був Ваш вік з добром,
любов’ю, спокоєм і миром.
З любов’ю ЧОЛОВІК, син
В’ЯЧЕСЛАВ, дочка ВІТА і
їх сім’ї, онуки М
 ИРОСЛАВ,
ДІМА і СОФІЙКА,
СВЕКРУХА.
* * *
ДОРОГІЙ
і
шанованій
нами Валентині Олексіївні ГРАБИНІ з Липового на
її 55-літній ювілей. Любой
юбилей — это чуточку грустно, ведь это из жизни уходят
года. Но если года эти прожиты честно, не надо о них
сожалеть никогда. Не жалей
Ты прошедшие годы, жизнь
во все времена хороша. Поздравляем Тебя с юбилеем
и желаем здоровья, добра.
Пусть идут, идут года, но все
же есть у нас надежда, что
даже 20 лет спустя Ты будешь, как и прежде!
НІНА, ІРА, ТАНЯ,
сім’я ШУЛЬГИ.
* * *
ВІТАЄМО із тридцятилітнім
ювілеєм нашу дорогу племінницю і сестру Вікторію
Михайлівну МИХАЙЛЮК із
Грабщини. Шумлять літа, як
на вітру тополі, а в тих літах
— і сонце, і дощі… Тобі бажаєм, щоб було доволі і щастя, і
веселощів в душі. Нехай здоров’я завжди добрим буде,
щоб в кожній справі ладилося все, і за діла хороші хай
шанують люди, а в дім хай
доля затишок несе.
Тьотя ГАЛЯ і її сім’я.

У четвер, 3 березня їхала маршрутом Талалаївка
— Красний Колядин і обурило те, що водій по-хамськи
висадив мене біля церкви,
навіть не довізши до першої
зупинки, де стояли люди, а
мені потрібно було доїхати
до наступної зупинки. Як
висловився водій, «через
греблю дійдеш і сама, ти
молоденька». Він навіть
не звернув уваги на те, що
я вагітна, з великими сумками… А для чого ж тоді
маршрут?..
ПАСАЖИРКА.
Переможці Кубку України серед юнаків з пішохідного туризму у закритих приміщеннях: Костянтин САМОЙЛЕНКО, Еліна ЧУБА, Ірина КОВАЛЕНКО, Тимофій РЕШЕТНІК,
Віталій В’ЯЛИЙ, Альона ЗАГУРСЬКА, Анастасія ТАРАЛИКА.
помічена керівниками району? Чи знову залишиться поза
увагою? Неприємно констатувати, що їхали ми на змагання
за власні кошти, харчувалися
теж за батьківські. На відміну
від команди з смт Варва, яка
була повністю забезпечена
державним фінансуванням.
До речі, наші друзі на цих
змаганнях посіли третє місце.
Тим самим довівши, що спортивний туризм в нашій області
розвивається в правильному
напрямку. Тільки одні мають
підтримку, а інші борсаються
самостійно, не бажаючи «тонути» в проблемах.
Хочеться щиро подякувати батькам за їх терпіння
і розуміння. Для них гроші
не важливі. Важливо, щоб їх
діти займалися улюбленою
справою. Молодці! Перемог
вам і в майбутньому!
Олег ЧУБА,
тренер команди.

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

НАЗВА СТАРА — ЗМІСТ НОВИЙ

На сходці жителів села
Юрківці, яка відбулася 1 березня, пройшли громадські
слухання з питань перейменування вулиць села, які згідно з
Законом України про декомунізацію підлягають перейменуванню: вулиці Жовтнева,
Перемоги, 40 років Перемоги,
1 Травня. В результаті обговорення одноголосно було при-

йнято рішення про новий зміст
у назвах вулиць — Жовтнева
на честь Дня захисників України, який відзначається 14
жовтня, 1 Травня — на честь
Дня Міжнародної солідарності
трудящих, Перемоги і 40 років Перемоги — на честь 9-го
травня — Дня Перемоги.
Світлана МІРОШНИЧЕНКО,
сільський голова.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

14 березня – с. Петькове (село повністю).
14 березня – с. Новоселівка, вул. Робітнича, вул. Новосельна, вул. Польова.
15 березня – с. Красний Колядин, вул. Низова.
15 березня – с. Рябухи (село повністю).
16 березня – с. Довгалівка, вул. Шевченка.
16 березня – с. Українське, вул. Незалежності.
17 березня – с. Липове, вул. Біла Гора, вул. Колгоспна.
17 березня – с. Корінецьке (село повністю).
18 березня – с. Довгалівка, АТС (9:00 – 16:00).
18 березня – с. Новопетровське, вул. Молодіжна (9:00 –
16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

У «мокрі» дні посидіти б
вдома із чашечкою гарячого
чаю, але хочеш чи ні — йти
треба, кожному по своїй вже
давно знайомій доріжці, де
ямочки і калюжі стали рідними. Ідучи одного разу по
цій же доріжці, я квапливо
перебігала з одного боку на
інший, перестрибуючи через
ці набридлі ями з калюжами,
і побоюючись, щоб раптом
ніяка машина не оббризкала
мене з ніг до голови (оскільки
тротуари у нас є не всюди, то
доводиться ходити по проїжджій частині). Водії у нашій
місцевості все ж таки поважають пішоходів і з витримкою пригальмовують у таких
ситуаціях, за що і хочеться
сказати їм щире людське
«дякую»: за розуміння і терпіння, і просто за те, що елементарно дотримуєтесь правил дорожнього руху. Хоча є
у нас і ті, хто вперто продовжує «літати», не звертаючи
уваги ні на що і ні на кого.
ВДЯЧНИЙ ПІШОХІД.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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У 2015 РОЦІ КЕРНЕЛ («ДРУЖБА – НОВА»)
СПЛАТИВ 99 МЛН ГРН . ПОДАТКІВ
Сьогодні, в умовах економічної
нестабільності,
аграрний бізнес залишається
головним генератором соціального розвитку сільських
територій, роботодавцем та
поповнювачем місцевих та
державного бюджетів. Разом
з цим, не всі представники
сільськогосподарського сектору здатні залишатися публічними, працювати в межах
чинного законодавства та
прозоро звітувати про свою
діяльність в розрізі сплати
податків, офіційної зайнятості, систематичних інвестицій
в соціальну сферу та власні
виробничі потужності.
Агропідприємства компанії Кернел, що є найбільшими платниками податків
у регіонах своєї діяльності,
завжди відповідально ставляться до інформування
населення щодо вказаних
питань. Саме за це, у лютому 2016 року компанію Кернел визнано найпрозорішою
компанією агропромислового комплексу України за рівнем доступності її звітності
про фінансову та соціальну
діяльність суспільству.
Наведемо
статистику
того, як і в якому обсязі сплачує податки підприємство
Дружба – Нова, що входить
до складу Кернел та орендує землі у Варвинському,
Прилуцькому, Талалаївському, Ічнянському, Ніжинському, Борзнянському, Срібнянському,
Сосницькому
районах Чернігівщини, Недригайлівському та Роменському районах Сумщини,
Пирятинському, Гадяцькому,
Чорнухинському
районах
Полтавщини.
За офіційною інформацією за річний період часу це
кернелівське підприємство
сплатило понад 99 млн грн.
податкових відрахувань до
бюджетів усіх рівнів, що є
дуже високим показником
для сучасного агробізнесу.
Зокрема, до місцевих

бюджетів (районних та сільських) аграріями сплачено
понад 61 млн грн., до державної скарбниці понад 38
млн грн. Зазначимо, що до
місцевих бюджетів сплачується податок з орендної
плати за земельні паї, із заробітної плати працівників,
єдиний податок 4-ї групи
(з кількості оброблюваної
землі), екологічний податок,
податок за надрокористування тощо. До державного
бюджету спрямовуються податкові кошти підприємств
— зі встановленого урядом

військового збору та єдиний
соціальний внесок.
Давайте
детальніше
розглянемо місцеві податки.
Згідно з обсягами виробничих потужностей сільські
ради регіону отримали від
«Дружба-Нова»
(Кернел)
відповідні податкові надходження, що використовувалися для потреб сільських
громад, утримання установ
соціальної сфери тощо.
До слова, окрім сплати
податків в 2015 році «Дружба-Нова» (Кернел) виконала
усі соціальні зобов’язання

дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами
виховання збільшилась у
регіоні на 21,9%. У нашому
районі цей показник зріс на
20,9% і становить 86,6%.
Саме сімейні форми
влаштування (усиновлення,
опіка (піклування), створення
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу) надають можливість дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського
піклування,

йону в сім’ях опікунів (піклувальників).
Окрім створення умов
для влаштування дітей в
сім’ї, служба у справах дітей
спрямовує свою діяльність
на родини, батьки в яких
мають ризик бути позбавленими батьківських прав.
Підтримати сім’ю саме тоді,
коли її ще можна врятувати, зміцнити її батьківський
потенціал, попередити вилучення дитини з родини.
Тобто, працює не тільки на
подолання
наслідків
сирітства, а й на його
профілактику. Але, на
жаль, трапляються випадки, коли батьки не дослухаються до порад, не стають
на шлях виправлення. Як наслідок, у 2015 році у районі
було позбавлено 2 батьків
батьківських прав відносно
дитини.
На постійному контролі служби у справах дітей
райдержадміністрації перебувають умови проживання
21 дитини, яка опинилась у
складних життєвих обставинах.
Тільки у 2015 році у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей області
комплексну правову, медичну, соціальну та психологічну
допомогу отримали 5 дітей з
нашого району.
Наша служба працює
для дітей і в ім’я дітей.
Людмила СЕРДЮК,
начальник служби
у справах дітей РДА.

В ІМ’Я ДИТИНИ
керівництвом Н. П. Шилатиркіної, пізніше О. П. Плюти.
Сьогодні у службі у справах
дітей райдержадміністрації
працюють Л. В. Сердюк та Н.
В. Клименко.
До компетенції служб у
справах дітей були віднесені
питання безпосереднього ведення справ та координація
діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
зокрема влаштування таких
дітей до сімей (усиновлення,
опіка, піклування, прийомні
сім’ї та дитячі будинки сімейного типу), захисту їх житлових та майнових прав, здійснення контролю за умовами
їх перебування в інтернатних
установах та багато іншого.
За результатами діяльності служб у справах дітей
впродовж останніх шести
років питома вага дітей-сиріт,

зростати в безпечному та
сприятливому для розвитку
особистості середовищі, краще готуватися до самостійного дорослого життя, наслідувати приклади сімейних
стосунків, зберігаючи, разом
із тим, шанс на повернення в
біологічну родину.
На початок поточного
року в області з 2177 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 1479 осіб проживають
у сім’ях опікунів, піклувальників, 471 (21,6%) знайшли
родинне тепло у 210 прийомних сім’ях та 22 дитячих будинках сімейного типу.
У районі проживає 4 усиновлених дітей, функціонує
3 прийомні сім’ї, у яких виховується 5 дітей, 13 дітей,
позбавлених батьківського
піклування та 7 дітей-сиріт
виховуються на території ра-

ської продукції з регіону
Чорноморського басейну на
світові ринки. Вертикально
інтегрована структура Компанії будується на тісно
пов’язаних між собою бізнес
сегментах:
виробництво,
експорт та внутрішні продажі
соняшникової олії; високотехнологічне рослинництво;
експорт зернових культур;
надання послуг із зберігання
та перевалки зерна на елеваторах і портових терміналах. Кернел щорічно підтверджує незаперечне лідерство
за всіма напрямками діяль-

ності в регіонах присутності
і світових рейтингах. З 2007
року акції Компанії торгуються на Варшавській фондовій
біржі. У 2011 році IPO Кернел
було визнано кращим в країнах Центральної та Східної
Європи за всю історію біржі.
У 2015 році Кернел — краща іноземна Компанія серед
країн Центральної та Східної Європи за результатами конкурсу CEE CAPITAL
MARKETS AWARDS. Акціонери Компанії — європейські
інституційні інвестори і пенсійні фонди.

МІСЯЧНИК

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ
У ЛЮТОМУ минуло 20
років з часу створення служби у справах дітей облдержадміністрації.
Протягом 1996–1997 років такі структурні підрозділи
з питань захисту прав дітей
розпочали свою діяльність
у складі райдержадміністрацій. У нашому районі служба у справах неповнолітніх
(так тоді вона називалась)
утворилась 30 травня 1996
року та розпочала своє становлення і діяльність під

перед громадами підопічних сіл вказаних районів,
інвестувавши в покращення
благоустрою та інфраструктури майже 4 млн 500 тис.
грн. Водночас представники
Компанії наголошують, що й
надалі працюватимуть, дотримуючись принципів соціальної відповідальності, роблячи свій вагомий внесок
у розвиток та процвітання
підопічних територій та всієї
України.
Довідка: Кернел — найбільший виробник і постачальник сільськогосподар-

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ БУДЕ…
З 1-го по 31 березня ц. р.
в районі проводиться місячник добровільної здачі зброї
та боєприпасів.
Обов’язковій здачі в поліцію підлягають зброя і боєприпаси, що знаходяться у
незаконному користуванні.
Стаття 263 Кримінального кодексу України за
незаконне поводження зі
зброєю передбачає позбавлення волі на строк від
двох до п’яти років. Що ж
стосується гладкоствольної

мисливської зброї, то тут передбачена адміністративна
відповідальність, а саме накладення штрафу від трьох
до п’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
з конфіскацією зброї або
без такої. А в разі повторного порушення — штраф від
чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією
зброї.
Громадяни, які добровільно здадуть до органів по-

ПОДЯКА

НЕ МІЛІЄ КРИНИЦЯ ДУШІ

ліції вогнепальну зброю або
боєприпаси, звільняються від
кримінальної відповідальності і при бажанні можуть зареєструвати зброю на своє ім’я
або на іншу особу.
Додаткова інформація —
в інспектора дозвільної системи Талалаївського відділення поліції майора поліції
В. М. Кардаша або за телефоном 2-15-63.
Юлія МЕХУР,
інспектор
Талалаївського ВП.

СПАСИБІ
ЗА
ПІДТРИМКУ

Не шукай горя — воно
тебе саме знайде. Так трапилось і в моїй оселі, жахлива
пожежа знищила будинок і
майно. Але люди не залишили мене наодинці з горем.
Правду кажуть, що справжня
людська краса живе в серці,
відображається в очах і проявляється у вчинках. Хочу подякувати всім, хто в тяжкі хвилини прийшов мені на виручку,
допоміг морально і матеріально, розрадив і просто не
залишився байдуже спостерігати. Спасибі моїм сусідам,
а це — І. і О. Лобода, В. Камінецька, Н. Зігун, Ю. Жоха,
В. Овраменко, Н. Вакуленко,
О. Новосельний, Л. Лазорен-

ко, П. Лазоренко, Л. Губар,
С. Ткаченко, Н. Михайлов;
сім’ям односельців П. Вакуленко, П. Юрченко, О. Велічко, Г. Тимченко, Р. Назаренко,
Л. Киби, Ю. Лободи, С. Отюзької, Р. і Ю. Придворних, О. і В.
Ручки, Л. Злої, сільському голові Ларисі Лисенко, депутатам К. Новосельній, Ю. Ганжі,
однокласникам Н. Кирпенко,
О. Кобзистій, кумам О. Ященко, Л. Карпенко і їхнім дітям
А. Мусієнко, Л. Карпенко.
Нехай не міліє криниця
вашої душі, у сім’ях буде любов, повага, взаєморозуміння, достаток.
Надія ПАРХОМЕНКО.
с. Українське.

Хочу подякувати депутату обласної ради Г. П.
Тригубченку за надану мені
підтримку, увагу і доброту
у важку для мене життєву
годину. Я вкотре переконалася в тому, що є ще люди
з прекрасними людськими
якостями, які не розгубили їх
в цьому холодному і бездушному світі. Велике Вам спасибі, Геннадію Павловичу, за
проявлену Вами турботу до
ближнього.
Валентина БУТЕНКО.

Розпочинає діяльність
клуб за інтересами на тему
«Здоров’я та виховання
дітей». Як ми впливаємо
на розумовий розвиток дитини? Що потрібно дитині,

щоб вона виросла здоровою, щасливою, багатою?
Чи все залежить від генів?
Як лікуватися? Організація
ігор для дітей. Запрошуються нинішні та майбутні тата,

мами, бабусі, дідусі, педагоги, лікарі.
Про час та місце засідання клубу дізнавайтеся за
тел. 067-542-64-88. Участь
безкоштовна.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

Терміново САДИБА в с. Охіньки Прилуцького району: цегляний
будинок 70 м2, 2 гаражі, 2 погріби, сарай, колодязь у дворі, 0,3 га
приватизованої земельної ділянки, поряд ліс і 2 ставки.
Тел. 093-518-05-24, 095-756-27-84.
Недорого БУДИНОК (60 м2) у м. Прилуки неподалік залізничного
вокзалу — газ/вода, часткові зручності. Тел. 066-546-99-11.
САДИБА по вул. Пирогова, 26. Тел. 098-440-90-18, 066-718-75-49.
КВАРТИРА зі зручностями по вул. Карла Маркса у Талалаївці.
Тел. 097-554-71-02, 099-497-55-53.
3-кімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями в районі магазину
«Галич» в Талалаївці, 65 м2, можливо частково з меблями, з 2-ма
гаражами, є курник, сарай, підвал.
Тел. 096-173-31-44, 095-469-85-77.
САДИБА в с. Основа, з надвірними будівлями (сарай, літня кухня, гараж, погріб), є колодязь. Тел. 098-417-15-85, 096-763-12-14.
Добротна САДИБА в Талалаївці. Тел. 068-085-91-68.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на
2 ходи, земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Терміново САДИБА в Талалаївці. Є літня кухня, сарай, газ, вода.
Тел. 067-706-64-49, 050-709-44-90.
МАГАЗИН «Шанс» у Талалаївці, 115 м2, земельна ділянка приватизована. Тел. 099-203-47-32, 096-858-57-46.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21043 в Талалаївці.
Тел. 066-114-93-29, 096-176-37-43.
ТРАКТОР Т-16, МОПЕД Viper Activ, МОТОЦИКЛ ИЖ Юпітер-5
Люкс. Тел. 068-987-31-40.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ДОШКУ,
БРУС, ДРОВА рубані, ШЛАКОБЛОК, ПЛИТИ перекриття, ПЕРЕМИЧКИ, фундаметні БЛОКИ, БІЙ ЦЕГЛИ.
Тел. 098-423-93-05.
СІНО, КІНЬ, ЗБРУЯ, ВІЗ, САНИ. Ціна договірна.
Тел. 050-719-58-16, 050-327-33-83.
СВИНИНА необрізна. Тел. 096-758-94-07.
ДРОВА рубані. Можлива доставка. Тел. 067-142-68-35.
Дійні КОЗИ, МЕДОГОНКА, ВУЛИКИ б/у. Тел. 095-151-90-96.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 063-218-57-69, 097-359-37-14.
КОРОВА в Срібному.
Тел. 093-757-61-77, 073-024-21-35, 099-486-62-88.
КОМП’ЮТЕР у відмінному стані (без ремонту).
Тел. 068-086-00-70, 095-153-88-68.

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.
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. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
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.
ВІСК, ПРОПОЛІС, МЕРВУ. Тел. 067-983-45-54.
Молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО яловичини, конини. Доріз. Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Дорого високопродуктивних КОРІВ для подальшого утримання.
Розгляну будь-які пропозиції. Тел. 066-554-59-74, 096-575-30-83.
ВІКНА металопластикові,
ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38, 098-768-28-04.

РЕМОНТ МЕБЛІВ:

перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір тканин, доставка.
Тел. 093-553-17-76,
097-974-50-71.
Потрібні 2 робітники для:
1) обміну верхнього кільця на
колодязі, 2) зашивки фронтона в сараї, 3) заміни сволока
у свинарнику, 4) виготовлення
кліток для кролів. Оплата по
домовленості.
Тел. 097-888-47-03.

ОСТАННЄ «ПРОЩАЙ»

Приймаємо замовлення
на ДОБОВИХ ПІВНИКІВ Браун
Нік і Ханлайн Браун. Ціна — від
6 грн. за голову.
095-106-13-17, 096-796-27-26.
РЕМОНТ глибинних електродвигунів та насосів. Маємо обмінний
фонд. Ціна від 1800 грн.
095-880-12-76, 096-436-04-20.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ:
ДОШКА обрізна, необрізна,
БРУС, ЦВЯХИ будівельні.
093-553-17-76,097-974-50-71.
Нові ОП, обприскувачі, сіялки 1,8 м, лійки, плуги, БДН,
культиватори, котки, косарки,
гребки, саджалки, ШПАГАТ,
ЗАПЧАСТИНИ до пресів, інше
до с.г. www.sipoma.com.ua
Тел. 099-318-10-39.

— сімейні незгоди, побутові клопоти,
навіть власне здоров’я — відходило

27 лютого відійшла в інший світ
знана в районі жінка, прекрасний учитель, добра і чуйна людина — Варвара
Федорівна Безжон. Варвара Федорівна
народилась 15 червня 1948 року в селі
Червоні Партизани Носівського району Чернігівської області в сім’ї лісника,
вчорашнього фронтовика-орденоносця, який пройшов війну з першого по
останній її день.
Після закінчення із золотою медаллю місцевої середньої школи навчалася на факультеті української філології Ніжинського педагогічного
інституту ім. М. В. Гоголя.
В 1971 році за направленням прибула в Липівську 8-річну
школу на посаду вчителя української мови та літератури. На цій
посаді вона пропрацювала 37 років, виховуючи в учнів любов до
рідної мови, яку сама безмежно любила.
Енергійна і завзята молода вчителька поринула в улюблену
роботу, яка до кінця її днів стала основою її життя. Все інше

на другий план.
Все для учнів: уроки, тематичні вечори, екскурсії, зустрічі з
цікавими людьми. На її уроках бували місцеві поети, працівники
районної газети, з далекої Австралії їй писав український поет в
еміграції Григорій Вишневий. Основними рисами Варвари Федорівни були: відповідальність, сумлінність, дисциплінованість. А
найголовніше — любов до учнів, повага до них. Адже без цього
не буває справжнього вчителя. Учні їй відповідали взаємністю,
батьки шанували, колеги поважали і вчилися. Вона щедро ділилась своїм досвідом, знаннями.
За сумлінну працю мала звання, нагороди. Учитель-методист, учитель вищої категорії, лауреат премії імені Крупської, нагороджена значком «Відмінник освіти УРСР»; грамоти, подяки…
Та найголовніше — це людська пам’ять.
Кажуть, що людина живе доти, поки її пам’ятають. Впевнені, що учні Варвари Федорівни не тільки пам’ятатимуть її, але й
будуть розповідати про свою улюблену вчительку своїм дітям, а
ті — своїм. Добро не забувається.
Прощай, колего, подруго, Вчителько з великої літери.
КОЛЕГИ, ДРУЗІ, УЧНІ.

17 БЕРЕЗНЯ минає один
рік як не стало мого дорогого, люблячого синочка,
батька, брата Євгенія ІГНАТЕНКА із
села Красний Колядин. Життя спішить,
кудись біжить, шалений темп воно обрало. І скільки жить? І скільки жить? Комусь багато, комусь мало. Та озирніться
ви навколо, знаходьте час, щоб погляд
зупинить на снігові, що падає навколо,
на пташці, що красиво так летить. Комусь виходить не весело життя так стрімголов мина. Хоча
мелодія прекрасна, та пісня все сумна-сумна. Ми скажемо,
що все одноманітне, що дні прийдешні, наче близнюки, що
доля геть сумна й невтішна, увесь цей час кудись спішить…
А може досить?! Може повільніше? Життя насправді все ж
миліше, поперед батька в пекло не спіши! Хоч обірвалося
життя, а Ти живеш! У наших помислах живеш і будеш жити.
Ти вмів мріяти, синочок, і любити. Ми пам’ятаємо і любимо
Тебе!
МАМА, Григорій Пилипович, сестрички ЛІАНА,
МАРИНА, брат ВІКТОР, діти ЖЕНЯ, СЕРЬОЖА,
БАБУСІ, племінники ЛІЗА та СЛАВИК.

ВЖЕ й рік
минає як перестало битися
серденько нашого незабутнього, любимого синочка, внука і братика Євгенія
Віталійовича ІГНАТЕНКА з Красного
Колядина. 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, наш дорогенький. Обсадимо твій спочинок квітами і приходитимемо на розмову,
щоб розказати, як ми Тебе любимо і ніколи не забуваємо. Зі
сльозами на очах низько схиляємо голови над Твоєю могилою. Хай наші слова, наша любов і туга за Тобою долітають
до Твоєї душі. Нема горя страшнішого, нема болю сильнішого, ніж раніш за себе хоронити дітей.
Вічносумуючі ТАТО, тьотя ТАНЯ, бабуся ГАЛЯ,
дід ВОЛОДЯ, брати СЕРЬОЖА і САША.

ПОМИНАННЯ

15 БЕРЕЗНЯ минає 1 рік, як не стало найріднішої нам людини, нашого
дорогого кума Василя Петровича ФЕСАКА з Харкового. Раптово Ти пішов з
життя, але здається нам, що Ти в дорозі, що скоро станеш на порозі… Тебе
ми будем вічно пам’ятати. Горбок землі
мовчить, як все довкола, і огортає тихий
жаль, що не побачимо ніколи ні Твою
радість, ні печаль. Не заросте ніколи та
стежина, що провела Тебе в останню
путь, похилиться зажурена калина, і добрим словом люди
пом’януть.
КОНДРАТЕНКИ з Грабщини.
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.

МИНАЄ 24 роки як перестало битися серце нашої рідної
матусі, бабусі, прабабусі, тьоті Марфи Микитівни ДИТЮК
із Талалаївки. Прожила тяжке життя: сирітська юність, голод, холод, війна, вдовина доля. Трудилась у колгоспі, мала
першу групу інвалідності, але не піддавалась, працювала
і на заводі. Нездоланна смерть вирвала її з наших рук, не
дозволила дожити до глибокої старості. Земля Вам пухом,
а душі — Царство небесне. Хто знав нашу маму, пом’яніть
тихим словом.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ПЛЕМІННИКИ.
МИНАЄ 40 днів як тяжка хвороба забрала життя чоловіка, батька і дідуся, людини щедрої душі і доброго серця
Івана Петровича ГРАБИНИ з Липового. Ти пішов у небуття,
коли ще можна було жити, жити і радіти дітьми і внуками. А
тепер біль і туга на серці у Твоєї родини. Ми Тебе любимо і
пам’ятаємо і ніколи до Твоєї могили не заросте стежка.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

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.

12 березня 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.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
Чистимо замулені КРИНИЦІ
за новою технологією. Викачуємо мул до твердого дна.
Тел. 067-875-20-77,
095-540-09-67.

Виконаю РЕМОНТНІ РОБОТИ: штукатурка, стяжка,
шпаклівка.
Тел. 097-962-05-58 (Сергій).

УВАГА! У м. Бахмач із 20 лютого по 27 березня
біля ринку «Колос» навпроти магазину «Стройбат»
закуповуємо у населення: гарбузове НАСІННЯ —
до 45 грн./кг, КВАСОЛЮ — до 18 грн./кг, ГОРІХИ —
до 25 грн./кг.
Тел. 096-813-91-81.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на земельну ділянку (пай) серії ЧН
№0250491, виданий Рябухівською сільською радою на ім’я БУРДА
Микола Васильович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на земельну ділянку (пай) серії ЧН
№0250490, виданий Рябухівською сільською радою на ім’я БУРДА
Іван Васильович, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО про право власності на житловий будинок, видане 12.08.2008 року на ім’я БРОЖКА Анатолій Васильович, вважати недійсним.

Селищна рада, її депутатський корпус і апаратні працівники
висловлюють глибоке співчуття депутатові, спеціалістові ради Федору Петровичу Кашці з приводу тяжкої втрати — смерті батька
ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА.
Випускники Талалаївської школи 2008 року, їх батьки, класний керівник С. К. Соляник щиро співчувають своєму однокласнику і учню Сергію Голубу в його непоправному горі — раптовій
смерті батька
МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА.
Щиро співчуваємо родині нашого кума і друга Федора Петровича Кашки із Талалаївки з приводу тяжкої непоправної
втрати — смерті батька ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА.
Сім’я В. П. ПІНЧУКА.
У родині Федора Петровича Кашки із Талалаївки непоправна втрата — помер батько ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ. Прийміть наші
щирі співчуття.
Сім’я Б. Г. ЦИГАНЕНКА.
Глибоким болем у серці озвалася звістка про раптову
смерть нашого дорогого сусіда Миколи Михайловича ГОЛУБА
з Талалаївки. Тужимо і горюємо разом із рідними покійного,
щиро співчуваємо і розділяємо з ними біль тяжкої втрати.
Сім’я ВИНОГРАДОВИХ.
Щиро співчуваємо Михайлу Омеляновичу і Таїсії Григорівні Голубам, кумові Михайлу Голубу і його сім’ї, Таїсії Голуб з її
сім’єю в їх непоправному горі — раптовій смерті сина, брата і
чоловіка МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА.
Сім’ї Ю. Ф. КОЗЕЛ, Г. М. КОЛИВУШКИ.
Невблаганна смерть забрала нашу добру сусідку Олександру Наумівну ТКАЧЕНКО з Нинового. Щиро співчуваємо
і розділяємо біль тяжкої втрати з чоловіком покійної Віталієм
Хомичем, доньками Наталією та Нелею і їх сім’ями.
Сусіди В. В. і О. І. ЛЕВАДИ.
У родині наших сусідів Федора Петровича і Лариси Миколаївни Кашки з Талалаївки непоправне горе — помер їх батько
ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ. Родині — наші щирі співчуття, а покійному — Царство небесне.
СУСІДИ з вул. Кірова.
Раптова смерть обірвала життя нашого зятя Миколи Михайловича ГОЛУБА із Талалаївки. Це тяжкий удар для всієї
його родини: дружини, дітей, брата, стареньких батьків, які кілька місяців тому похоронили старшого сина. Глибоко сумуємо і
висловлюємо щирі співчуття всій його родині, а Колі — вічна
світла пам’ять.
Сім’ї О. В. САМОЗВОН та В. В. САМОЗВОНА.
Розділяємо біль непоправної втрати із родиною Федора Петровича Кашки з Талалаївки, яка у ці дні провела в останню путь
батька і дідуся ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА.
Сім’я В. О. ПИВОВАРА.
Відійшла в інший світ дорога для нас Олена Іванівна
 ЛІЙНИК із Талалаївки. Земля пухом Вашому стомленому тілу,
О
а світлій душі — вічний рай.
Родина СНІЖКО і СМАЛЬКО.
Збідніла наша сусідська громада на одну щиру людину —
не стало Олени Іванівни ОЛІЙНИК. Глибоко сумуємо за нашою
сусідкою і посилаємо їй Царство небесне.
Сусіди БЕЗПАЛЬЧІ, СПІВАКИ, МОСКАЛЬЦІ, САВЧЕНКИ, ДЕНИСЕНКИ, КОНОНІЧЕНКИ, ПУГАЧІ, ВЕДМІДЬ, О. ЧУБАРЄВА.
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