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БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ,
НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ

Минулої п’ятниці відбувся творчий звіт аматорських колективів та
окремих виконавців Талалаївського району «Талант майстрів Чернігівського краю звитягу патріотів величає»

На фото: народна аматорська хорова капела районного будинку культури.

Цього дня відвідувачами районного будинку культури були ті, хто справді цінує
народне мистецтво. Вони прийшли черговий раз отримати насолоду від спілкування із прекрасним. У фойє працювала виставка робіт народних умільців Талалаївщини, кожна робота, представлена на ній — своєрідний витвір народних талантів,
а потім центр подій перемістився у зал, де відбувся концерт, який на районному
рівні можна впевнено назвати грандіозним. Тема цьогорічного звіту народних талантів настільки виболена, вистраждана і пережита. Тому закономірним здавалося
те, що і в учасників дійства, і у глядачів вирували емоції, почуття… Згадуючи три
десятиліття свого життя, які тісно перепліталися із життям сфери культури нашого району, у пам’яті кожний подібний звіт, який спонукав до певних професійних
висновків працівників культури, залишав позитивні моменти. Та чомусь цьогорічний звіт — ОСОБЛИВИЙ. Адже саме тепер патріотична тема звучить по-особливому
у різному жанрі. Особисто я отримувала велике моральне задоволення від побаченого і почутого під час звіту, а головне — і у виконавців, і у глядачів не можна
було не помітити вогник в очах, усмішку із сльозами, аплодисменти стоячи у фіналі
концерту. Не щиро, не від душі цього б не було. Творчий звіт району оцінювало
компетентне журі обласного рівня. Звичайно, вони робили ставку, перш за все, на
професіоналізм учасників та їх наставників, але і сама аура залу сприяла позитиву.
Чи це справді так? — запитую начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації Сергія КОПИЛОВА.
— Справді, ця робота
працівників культури району при активній співпраці із
учасниками художньої самодіяльності,
майстрами
рукоділля особлива. Адже
лейтмотив огляду — любов
до України. Вона, щира і
непідкупна, проглядалася у
кожному експонаті виставки,
у кожному концертному номері. Тільки виставка робіт
майстрів складалася із 14
розділів, кожен із яких позитивно оцінений журі: «Моя
країна — рідна Україна», «Де
ще є така земля?», «Галерея українських сюжетів», «З
нами Бог і Україна», «Герої
Талалаївщини», «Від козаків
до наших днів збережемо
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вогонь батьків», «Українська
світлиця», «Колекція вишитих рушників», «Землі моєї
самоцвіти»,
«Мальовничі
краєвиди
Талалаївщини»,
«Мистецтво створювати красу», «Дитяча творчість л/о
«Дивосвіт», керівник Наталія
Острішко із с. Сильченкове,
«Від ремесел до творчості»,
«Верболіз співає в умілих
руках». Всі різножанрові роботи відповідали тематиці,
відзначений глибокий зміст
експонатів, які характеризують вільнолюбивий дух і чутливі душі українців від глибокої давнини до сьогодення.
Кожна авторська робота варта уваги і я особисто вдячний
кожному учаснику виставки.

Журі відзначило колекцію
вишитих ікон майстрині Людмили Пугач із Талалаївки «З
нами Бог і Україна», вироби
із дерева та декоративний
розпис по дереву членів
любительського об’єднання
«Умілі руки» із Чернецького, керівник Володимир Співак, вишита карта України
Ніни Галаган. Не залишили
нікого байдужими роботи
художника із Новоселівки
Анатолія Криська. Свою колекцію картин він поповнив
новими графічними роботами – портретами земляків,
які захищали Україну в зоні
АТО. Ніби живі, дивляться на
нас із його портретів Микола
Донець і Петро Сулятиць-
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кий, спасибі Богу, що вони і
справді живі і самі належно
оцінили витвір земляка-художника. Олександр Смалько
презентував
портрет
учасника АТО В’ячеслава
Пелещука, Сергій Пожидаєв
— портрети загиблих захисників Володимира Кунденка
і Володимира Бахмача. Особливої уваги заслуговувала
композиція малюнків дітей
Талалаївщини «Мир і війна
очима дітей», фотостенди
учасників АТО — наших земляків. Голова ГО «Талалаївська спілка учасників АТО»
Богуслав Борсук із своїм заступником Миколою Донцем
тут же, на виставці, проводили своєрідну екскурсію щодо
застосування атрибутів спорядження, військової форми
сучасних захисників України.
Це дуже коротка характеристика виставки, організатори якої методист РБК
Ніна Гвоздецька та директор
краєзнавчого музею Олена Огій. Головне, що вони
співпрацюють із народними
митцями і дають можливість
любителям прекрасного насолоджуватися
творчістю
талантів.
— Сергію Вікторовичу,
концертна програма розпочалася таким величним
твором «Боже великий,
єдиний, нам Україну храни!» у виконанні народної
аматорської хорової капели. Мене, як глядача, виконання цього твору вже
налаштувало на те, що вся
програма буде такою ж патріотично піднесеною, величною і водночас такою,
що торкнеться кожного
серця…
— Ці елементи відзначило і професійне журі — півторагодинний концерт відбувся
на одному подиху. Взагалі із
всіх 20 концертних номерів
майже кожен відзначений позитивно, і мені, як керівнику
галузі культури району, приємно сказати, що досягнення
наших аматорів — у першій
п’ятірці серед районів області. Високу оцінку отримали
вже названа хорова капела
та хоровий колектив Сильченківського БК, ансамбль
«Мрія» — районного.
(Закінчення на 6-й стор.).
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ЗАКОН І МИ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Протягом
минулого
року
правоохоронними
органами району вжито
комплекс
організаційно-практичних
заходів,
спрямованих на протидію
злочинності в регіоні, що
певною мірою сприяло
утриманню криміногенної
ситуації під контролем.
За цей період на території району спостерігається зростання рівня злочинності на 30%, що менше
від
середньообласного
показника, який становить
52%. Вдвічі зросла кількість вчинених тяжких злочинів, більшість з яких —
злочини проти власності,
зокрема, крадіжки. Майже
половину від вчинених становлять злочини невеликої
тяжкості.
Є позитивна тенденція до зменшення кількості злочинів, вчинених
неповнолітніми,
раніше
засудженими, групою осіб
та особами, які перебували в стані алкогольного
сп’яніння.
Водночас аналіз структури та динаміки злочинності висвітлив низку
прорахунків на окремих
напрямах протидії злочинності, що обумовлює
необхідність вжиття додаткових скоординованих
заходів для підвищення

ефективності діяльності
правоохоронних органів
у цій сфері. Недостатньо
ефективно правоохоронні органи району спрацювали в частині протидії злочинності у сфері
економіки, перш за все
на пріоритетних напрямках, зокрема у бюджетній
сфері, у сфері земельних
відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
Всього за 2015 рік
слідчими СВ Талалаївського ВП Прилуцького ВП
ГУНП в Чернігівській області закінчено досудове
розслідування у 231 кримінальному провадженні,
з яких 69 проваджень направлено до суду з обвинувальним актом.
З метою підвищення
рівня координації та ефективності протидії злочинності керівником Бахмацької місцевої прокуратури
у лютому ц. р. проведено
координаційну нараду керівників правоохоронних
органів, за результатами
якої визначені конкретні
заходи для покращення
стану роботи на вказаному
напрямі.
Олексій ХОМАЗЮК,
начальник Талалаївського
відділу Бахмацької
місцевої прокуратури.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

«БАТЬКІВЩИНА» ПІДТРИМУЄ ВИМОГИ АГРАРІЇВ

На минулому тижні
всі асоціації селянського
спрямування вийшли під
Верховну Раду і провели
велике аграрне віче, на
якому фермери оголосили свої вимоги до влади, а
також сказали «ні» антиселянському уряду.
Батьківщинівці зауважують, що вимоги аграріїв направлені до голови
Верховної Ради, до уряду
та до кожного народного
депутата.
Зокрема, йдеться про
категоричну незгоду з ініціативою прем’єр-міністра
щодо продажу землі сільськогосподарського призначення.
Підтримати організації
вийшла і Юлія Тимошенко
разом із народними депутатами від ВО «Батьківщина».
«Якщо ми сьогодні
не підтримаємо аграріїв,
не відстоїмо заборону на
продаж сільськогосподарської землі і терміново не
ухвалимо законопроекти,
спрямовані на підтримку
фермерів, то завтра українські землі належатимуть
не народу, а олігархічним
структурам», — наголосив народний депутат від

«Батьківщини»
Валерій
Дубіль.
Депутати від «Батьківщини» усіх рівнів закликають парламент терміново
ухвалити законопроекти,
якими передбачається, зокрема, пільгове оподаткування аграріїв та автоматичне відшкодування ПДВ
через прозорий реєстр.
«Потрібно
ухвалити
таке законодавство, яке
дозволить
розвиватися
одноосібним
селянським
господарствам, сімейним
фермам, за яким має бути
закріплено статус сільгоспвиробника та посилити державну підтримку для них»,
— зазначив депутат Чернігівської обласної ради від
«Батьківщини»,
віце-президент Асоціації фермерів
України Іван Якуб.
Напередодні
лідер
фракції Юлія Тимошенко
пообіцяла, що «Батьківщина» домагатиметься ухвалення всіх законопроектів,
які повернуть пільгову систему оподаткування для
фермерів.
Микола БІЛАН,
голова районної партійної
організації ВО «Батьківщина».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

26 березня 2016 року

ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

ПРО РЕФОРМУВАННЯ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ «ТРИБУНА ХЛІБОРОБА» ТА
РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ТРИБУНА ХЛІБОРОБА», СПІВЗАСНОВНИКАМИ ЯКИХ Є ТАЛАЛАЇВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ,
ТАЛАЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА, ТАЛАЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», частиною 3 статті 4 Закону України
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статтями 8, 20, 21, 22 Закону України
«Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні», Цивільним та Господарським кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу редакції Талалаївської районної газети «Трибуна хлібороба»
стосовно способу реформування,
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ від 3 березня 2016
року, № 77 райдержадміністрація вирішила:
1. Вийти зі складу співзасновників друкованого
засобу масової інформації Талалаївської районної газети «Трибуна хлібороба» та редакції Талалаївської районної 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 засобу масової інформації.
2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
(Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування, центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері державної реєстрації друкованих засобів
масової інформації (Міністерству юстиції України)
та трудовому колективу редакції.
3. Забезпечити публікацію цього рішення у Талалаївській районній газеті «Трибуна хлібороба» у
місячний строк від дня його прийняття.
4. Укласти угоду (договір) про зміну складу
співзасновників та збереження назви, цільового
призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації
з редакцією після її перетворення відповідно до
вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації» та вимог цивільного законодавства
України у суб’єкт господарювання.
5. Редактору редакції Талалаївської районної
газети «Трибуна хлібороба» провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції у
суб’єкт господарювання з дотриманням вимог законодавства України.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної
адміністрації Шевченко Л. М.

Голова районної державної адміністрації
С. О. КОЛОМАЙКО.

РІШЕННЯМ 4-ї сесії 7-го скликання від 25 лютого 2016 року №8-4/VII, враховуючи висновки
постійної комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності від 23.02.2016 року, районна
рада вирішила:

РІШЕННЯМ 4-ї сесії 7-го скликання від 11 березня 2016 року селищна рада вирішила:

Голова районної ради Ю. В. ДЗЮБАН.

Селищний голова Ю. Є. ВЕЛИЧКО.

1. Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу
масової інформації Талалаївської районної газети «Трибуна
хлібороба» та редакції Талалаївської районної 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 засобу масової інформації.
2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України), для внесення до Зведеного переліку об’єктів
реформування та центральному органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації
друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції
України), та трудовому колективу редакції.
3. Укласти угоду про зміну засновника та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією Талалаївської районної газети «Трибуна хлібороба» після
перетворення її відповідно до вимог Закону України «Про
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного законодавства
України у суб’єкт господарювання.
4. Виконання функцій комісії з перетворення редакції Талалаївської районної газети «Трибуна хлібороба» та редакції
Талалаївської районної газети «Трибуна хлібороба» покласти
на редактора газети Гостру Олександру Олександрівну. Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після
включення її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому
етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.
5. Редактору Талалаївської районної газети «Трибуна хлібороба» Гострій Олександрі Олександрівні:
5.1. Після включення редакції до переліку друкованих
засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України, провести процедуру реорганізації
шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог чинного
законодавства України.
5.2. У встановлений термін з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної
особи шляхом їх перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.
5.3. Після внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про
перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні».
5.4. Після внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір
оренди приміщення, в якому знаходиться редакція, з правом
послідуючої пролонгації, з розміром орендної плати, визначеної для бюджетних організацій.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально
економічного розвитку та комунальної власності.
7. Оприлюднити дане рішення згідно з чинним законодавством.

1. Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації Талалаївської районної газети
«Трибуна хлібороба» та редакції Талалаївської районної
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 засобу
масової інформації.
2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній
та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України), для внесення до Зведеного
переліку об’єктів реформування та центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України), та трудовому колективу редакції.
3. Укласти угоду про зміну засновника та збереження
назви, цільового призначення, мови видання і тематичної
спрямованості друкованого засобу масової інформації з
редакцією Талалаївської районної газети «Трибуна хлібороба» після перетворення її відповідно до вимог Закону
України «Про реформування державних і комунальних
друкованих засобів масової інформації» та вимог цивільного законодавства України у суб’єкт господарювання.
4. Виконання функцій комісії з перетворення редакції
Талалаївської районної газети «Трибуна хлібороба» та
редакції Талалаївської районної газети «Трибуна хлібороба» покласти на редактора газети Гостру Олександру
Олександрівну. Виконання функцій комісії з перетворення
редакції розпочати після включення її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України.
5. Редактору Талалаївської районної газети «Трибуна
хлібороба» Гострій Олександрі Олександрівні:
5.1. Після включення редакції до переліку друкованих
засобів масової інформації та редакцій, що підлягають
реформуванню на першому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням
вимог чинного законодавства України.
5.2. У встановлений термін з дня прийняття рішення
повідомити державного реєстратора про реорганізацію
юридичної особи шляхом їх перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного
реєстру відповідних записів.
Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.
5.3. Після внесення до Єдиного державного реєстру
відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».
5.4. Після внесення до Єдиного державного реєстру
відповідних записів про перетворення редакції укласти
договір на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації
Талалаївській районній газеті «Трибуна хлібороба».
6. Оприлюднити дане рішення згідно з чинним законодавством.

АНА ЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Цей аналіз регуляторного
впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та визначає правові та організаційні
засади реалізації проекту регуляторного акта виконкому селищної
ради «Про погодження тарифів
на послуги водопостачання».
Регуляторний орган: Талалаївська селищна рада.
Відповідальна особа: Голова Талалаївської селищної
ради Величко Юрій Євгенійович.
1. Визначення та аналіз
проблеми, яку пропонується
розв’язати.
На сьогоднішній день з водопостачанням в смт Талалаївка склалась критична ситуація,
яка спричинена невідповідністю
ціни на послуги водопостачання
з собівартістю вказаної послуги.
Ціна була прийнята 01.11.2011
року. Вартість електроенергії
становила 1,00 грн. Станом на
01.08.2015 року — 1,80 грн. (Підвищено на 80%) Вартість бензину
А-95 станом на 01.11.2011 року
становила 10,15 грн. Станом
на 01.08.2015 року — 19,45 грн.
(Підвищено на 92%). Мінімальна
заробітна плата в 2011 році становила 941,00 грн. В 2015 році —
1218,00 грн. (Підвищено на 29%).
Така ситуація ставить під загрозу
подальше безперебійне водо-

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ТАРИФIВ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТОВ «ЖИТЛОБУД-СЕРВIС»

Рішення виконкому Талалаївської селищної ради від 16 березня 2016 р., №16

Розглянувши клопотання ТОВ «Житлобуд-сервіс» про погодження тарифів на послуги по водопостачанню, керуючись
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради вирішив:
1. Довести тарифи до економічно обгрунтованих.
2. Погодити тарифи на послуги по водопостачанню:
тариф 1 м3 води без ПДВ в т. ч.: населення — 7,95 грн.,

інші споживачі — 10,29 грн.
3. Дане рішення опублікувати в газеті «Трибуна хлібороба».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
спеціаліста селищної ради Кашку Ф. П.
Селищний голова
ВЕЛИЧКО Ю. Є.

постачання населення та інших
водокористувачів.
2. Цілі державного регулювання.
Прийняття даного рішення
має на меті забезпечити: належну якість надання послуг з водопостачання; беззбиткову діяльність обслуговуючої організації
відповідно до вимог ст. 31 Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р.
№ 1875-IV.
3. Визначення та оцінка
альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Серед альтернативних способів досягнення мети даного
регуляторного акта є:
1) Згідно з ст. 31 Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. №
1875-IV, у разі встановлення органом місцевого самоврядування
тарифів на житлово-комунальні
послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган,

з водопостачання, а виконавцю
послуг забезпечується надходження коштів, що дасть можливість здійснювати необхідні
витрати і забезпечити надійну
роботу з надання послуг водопостачання. Відповідно до умов
здійснення регуляторної політики, проект розпорядження для
обговорення та отримання зауважень, пропозицій для всіх зацікавлених фізичних та юридичних осіб розміщено в місцевому
періодичному виданні.
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених
цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Дане рішення передбачає
встановлення економічно обгрунтованих тарифів на водопостачання.
Основним ризиком, який
може негативно вплинути на дію
цього регуляторного акта, є подальше підвищення тарифів на
електроенергію, зміна рівня мі-

який їх затвердив, зобов’язаний
відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між встановленим розміром цін/тарифів та
економічно обгрунтованими витратами на виробництво цих послуг. Цей спосіб є неефективним,
тому що в місцевому бюджеті
немає коштів на покриття різниці.
2) Затвердити обгрунтований тариф на послуги з централізованого водопостачання
товариства «Житлобуд-сервіс».
Даний проект відповідає принципам державної регуляторної
політики, а саме: доцільність,
ефективність, збалансованість,
передбачуваність, прозорість та
врахування громадської думки.
4. Механізм розв’язання
проблеми.
Механізм даного регуляторного акта полягає у забезпеченні
збалансованості інтересів споживачів, яким забезпечується
стабільне і якісне надання послуг

німальної заробітної плати, вартості паливно-мастильних матеріалів, запчастин, податків. Для
попередження наслідків буде
здійснюватись моніторинг фактичної собівартості послуг, при
необхідності будуть вноситись
зміни до регуляторного акта.
6. Визначення очікуваних
результатів від прийняття регуляторного акта.
Сфера інтересів підприємства: забезпечення стабільного
надання послуг з водопостачання, покращення якості послуг
з водопостачання, підвищення
надійності роботи водопровідних
мереж, забезпечення самоокупності підприємства.
Сфера інтересів споживачів:
Вигоди: забезпечення стабільного надання послуг подачі
води, підвищення якості наданих
послуг.
Втрати: оплата за надані
послуги з централізованого во-

допостачання за підвищеними
затвердженими економічно обгрунтованими тарифами.
7. Обгрунтування строку
дії регуляторного акта.
Термін дії запропонованого
регуляторного акта постійний, з
можливістю внесення до нього
змін.
8. Показники результативності регуляторного акта.
У разі проведення як базового, так і повторного відстеження, будуть досліджуватися
та вивчатися такі показники:
якість надання послуг, витрати,
пов’язані з наданням послуг, рівень відшкодування тарифом
витрат на послуги водопостачання (щоквартально), витрати на
капітальні інвестиції, показник
прибутковості чи збитковості підприємства (щоквартально).
9. Здійснення відстеження
результативності регуляторного акта у разі його прийняття.
Базове відстеження результативності регуляторного акта
здійснюється до дня набрання
ним чинності.
Повторне — не пізніше двох
років після набрання чинності
регуляторного акта. Періодичне
відстеження планується один
раз на три роки з дня виконання
заходів повторного відстеження
результативності цього акта.
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

26 березня 2016 року
ДОРОГУ матусю, люблячу бабусю і прабабусю Софію Антонівну КЛАДКОВУ
із Красного Колядина із
90-річним ювілеєм щиро
вітають СИН, ДОЧКА, НЕВІСТКА, ЗЯТІ, ОНУКИ і
ПРАВНУКИ. Таке суцвіття
літ не кожен назбирає, такий великий скарб не кожен
осягне. А молодість човном
все далі відпливає і серця
ніжних струн лиш іноді торкне. Вклоняємось, мамо, Вам
низько до ніг і Бога благаєм,
щоби Вас беріг. Від нас Вам
подяка і шана висока за ласку, турботу — на довгі роки.
Хай в серці Вашім весна процвітає, хай Матір Пречиста у
силах тримає, а Господь дарує надію й тепло на многії
літа, на щастя й добро!
* * *
25 БЕРЕЗНЯ святкує свій
ювілей наша дорога дружина, мама і бабуся Катерина
Миколаївна КОНДРАТЕНКО
із Грабщини. Матусю рідненька, бабусенько мила,
вітаємо Вас ми дружньо і
щиро. З роками Вашими у
праці й турботі, які віддали
Ви сім’ї та роботі. Ми всі Вас
любимо і поважаєм, на довгі роки ще здоров’я бажаєм.
Про кожного з нас — хто далеко, хто близько — всі Ваші
думки. Ми вклоняємось низько. За віддані сили, за ласку
й турботу, за вічний неспокій,
невтомну роботу велике спасибі, рідненька.
ЧОЛОВІК, СИНИ,
НЕВІСТКИ, ОНУЧКИ.
* * *
ЩИРО вітаємо з 60-річчям нашу матусю, бабусю
та дружину Валентину Іванівну ТАРАСЕНКО з Талалаївки. Наша мила і люба,
найкраща у світі, бажаємо
щастя, даруємо квіти. Щоб
сонце і зорі плекали тепло,
щоб завжди здоров’я у Тебе
було. Щоб смутку не знала,
ми просимо в долі, добра
Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато
не треба — сімейного затишку й мирного неба.
ЧОЛОВІК, ДІТИ з
сім’ями, ОНУКА.

27 БЕРЕЗНЯ відзначає
свій 60-річний ювілей Валентина Іванівна ТАРАСЕНКО
із Талалаївки. Щоб душа
біди не знала, щоб життя не
знало краху, щоб у щасті дні
минали, ми Вам зичим щиро,
свахо! Хай міцним здоров’я
буде, хай добробут Ваш зростає! Хай цінують Вас усюди!
З днем народження вітаєм!
СВАТИ.

журавлиному крилі, живе в
Тобі душа дитини і мудрість
Матінки-землі. Нехай завжди
у теплім домі чекають люблячі серця. Бажаємо не знати
втоми, доводить справи до
кінця. З днем народження!
СЕСТРИ та їх сім’ї.
* * *
ПІД наспів березня зустрічає свій ювілейний день
народження лагідна, чудова

* * *
22 БЕРЕЗНЯ зустріла
свій 60-літній ювілей дорога
для нас мама, бабуся і сваха
Галина Андріївна МАРТІЯН
із Талалаївки. Хай квітує
доля у роках прекрасних і
приносить радість, ніжність
і тепло. Хай у кожній днині
світить сонце ясне і дарує
тільки мудрість і добро. Хай
пахучим цвітом стелиться дорога, хай відходять в далеч
горе і біда. Нехай завжди будуть щастя і міцне здоров’я,
радість і повага на многії літа.
З повагою син ЮРА,
невістка ОЛЯ, внучка
ДІАНОЧКА і СВАТИ із Понір.
* * *
23 БЕРЕЗНЯ святкувала
свій 55-річний ювілей Ольга
Костянтинівна ЯКОВЕНКО
із Чернецького. Мов хризантеми, зорі золоті зберем Тобі
на щастя й світлу долю, щоб
мала стільки радості в житті,
як струн вітрів у пізній пісні
поля. Щоб врода не зів’яла,
а цвіла, немов калина у широкім лузі. Людської шани
зичимо й тепла, достатку,
злагоди в родині; журба щоб
в безвість відійшла і радість
жила в кожній днині.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, внучка
АНЯ, СВАТИ.
* * *
НАШІЙ дорогій сестричці
Ользі
Костянтинівні
ЯКОВЕНКО на 55-річний
ювілей. Прийми від нас у
подарунок троянди у рясній
росі, палкого сонця поцілунок, весну у всій своїй красі.
Тобі хай сила вітру лине на

наша дружина і мама Ольга
Костянтинівна ЯКОВЕНКО
із Чернецького. Нехай цвітуть під небом синьооким ще
довго-довго дні й літа. А тиха
радість, чиста і висока, щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у
зеніті, любові, доброти і щастя повен дім, нехай у серці
розкошує літо і соняхом квітує золотим.
ЧОЛОВІК, дочка ІННА.
* * *
НАШУ дорогу невістку
Ольгу
Анатоліївну
ЯРЕСЬКО із Красного Колядина щиро вітаємо із її ювілеєм. Твій ювілей — не тільки
Твоє свято, радіють всі, і друзі, й рідні теж. Хай Бог пошле
іще років багато, здоров’я,
щастя, радості без меж! Нехай добром наповнюється
хата, достатком, щирістю і
сонячним теплом, хай буде
вірних друзів в ній багато,
щастя доля огорта крилом, а
весни будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми лагідним
рукам. Нехай здійсниться те,
що не збулося, і добре серце
не підкориться рокам.
СВЕКІР, СВЕКРУХА,
ОКСАНА і її сім’я.
* * *
ВІТАЄМО з днем народження нашого дорогого сина,
чоловіка, батька Олексія
Миколайовича
СЕНЬКА
із Грабщини. Нехай на Твій
життєвий шлях турботи не
звертають і горе в Тебе на
дорозі не стоїть, багато щастя ми Тобі бажаєм, здоров’я
міцного та й радості повік!

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.
САДИБА по вул. Пушкіна в смт Талалаївка: будинок, літня кухня,
господарські сараї, льох, гараж. Земельна ділянка 0,27 га.
Тел. 067-113-09-75.
САДИБА по вул. Пирогова, 26. Тел. 098-440-90-18, 066-718-75-49.
Добротний газифікований БУДИНОК з усіма господарськими
будівлями у Талалаївці, є водогін. Хороше місце для ведення господарства.
Тел. 067-273-56-57, 050-981-86-19.
4-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці (з меблями) в дуже хорошому стані з усіма зручностями. Тел. 099-226-28-10.
САДИБА по вул. Пирогова, 26.
Тел. 098-440-90-18, 066-718-75-49.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на
2 ходи, земельна ділянка приватизована, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є колодязь.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
КВАРТИРА зі зручностями по вул. Карла Маркса у Талалаївці.
Тел. 097-554-71-02, 099-497-55-53.
2-кімнатна КВАРТИРА зі зручностями в Талалаївці по вул. Нафтовиків. Тел. 050-704-25-65.
МОПЕД «Альфа» 110 см3 у хорошому стані. Тел. 099-194-54-41.
ВЕЛОСИПЕДИ б/у жіночі на швидкостях, виробництво Німеччина.
Тел. 066-607-78-71, 093-757-61-82.
Дискова БОРОНА БДТ, СІВАЛКА СПЧ-8, ОБПРИСКУВАЧ ОП200, КОСАРКА ланцюгова, КАРТОПЛЕКОПАЛКА, ПЛУГ.
Тел. 096-094-72-10.
КОСАРКА КС-2,1. Тел. 067-240-51-36.
КОСАРКА КС-2,1 із запчастинами (с. Українське).
Тел. 098-603-11-95.
Робоча КОБИЛА. Тел. 096-193-14-87.
САДЖАНЦІ малини сортів Феномен, Фенікс, Зєва, Гігантелла.
Тел. 067-294-27-52.
СТІНКА б/у, 4,5 метра, лакована. Тел. 097-882-89-72.
ВУГІЛЛЯ, БРИКЕТ, ДРОВА рубані і метрівки, ШИФОНЬЄРИ.
Тел. 2-26-32.
СІНО, ВУГІЛЛЯ, кормовий БУРЯК, БОЧКИ 200 л (герметичні).
Ціна договірна. Тел. 050-719-58-16, 050-327-33-83.
Дитячий ВЕЛОСИПЕД до 5 років (з допоміжними колесами).
Тел. 096-342-32-46.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ДОШКУ,
БРУС, ДРОВА рубані, ШЛАКОБЛОК, ПЛИТИ перекриття, ПЕРЕМИЧКИ, фундаметні БЛОКИ, БІЙ ЦЕГЛИ.
Тел. 098-423-93-05.
КУРИ-несучки (червоні). Тел. 050-191-20-21.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 096-758-94-07.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою в будь-яке село району.
Тел. 097-450-72-26.
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ЗВЕРНІТЬСЯ
ЗА ЗНАХІДКОЮ

В
адмінприміщенні
райуправління
агропромислового розвитку знайдено СВІДОЦТВО ПРО
ОДРУЖЕННЯ.
Власника
просимо звертатись за тел.
096-064-99-25.
Чоловік-вдівець без
шкідливих звичок шукає
жінку для серйозних подружніх стосунків, згодну
переїхати в Талалаївку.
Контактні телефони в
редакції. Лише для цікавості прохання не турбувати.

Бажаємо Тобі ми здоров’я і
сили, щоб цих дарів років на
сотню вистачило, попутником в житті удача нехай буде,
нехай наш іменинник у своїй
родині щасливий буде!
МАМА, ТАТО, СІМ’Я.
* * *
ШЛЕМО щирі вітання із
25-літнім ювілеєм Валентину Вікторовичу СЕНЬКУ із
Поповички.
Поздравить рады с днем
рожденья, здоровья, счастья
пожелать, с улыбкой, с добрым настроеньем свой путь
по жизни продолжать! Пусть
каждый Твой обычный день
в прекрасный праздник превратится, и никогда печали
тень в Твоих глазах не отразится!
ОЛЯ і її БАТЬКИ
із Скороходового.
* * *
25 БЕРЕЗНЯ наша дорога, люба донечка, сестра
і внучка Лєна ПЕТРУНЬ із
Скороходового святкує своє
18-річчя. Хай сміється доля,
мов калина в лузі, в колі щирих, вірних і хороших друзів.
Зичим Тобі щастя, радості,
тепла, успіхів, здоров’я, злагоди й добра. Хай крокують
поруч вірність і кохання, хай
здійсняться мрії і Твої бажання. Хай довго всміхається
сонце із неба, хай Бог береже Тебе, люба, весь час. Та
іншого щастя нам в світі не
треба, живи тільки, рідна, із
нами й для нас.
З любов’ю і повагою
МАМА, ТАТО, брат ВІТАЛІЙ,
дідусі ВОЛОДЯ і ЮРА,
бабусі ТАЇСА і МАРІЯ.
* * *
НАШУ ріднесеньку внучку Аліну СЕНЬКО із Грабщини вітаємо із її 16-літтям.
Люба онученько, сонечко
ясне! Ти, наче квітка, ніжна,
прекрасна! Хай золоті Твої
мрії здійсняться, хай синій
птах принесе Тобі щастя.
Хай Твоє серденько завжди
радіє, хай в ньому квітнуть
добро і надія! Щоби усмішка
Твоя не згасала, щоби удача
Тебе обіймала!
Дідусь МИКОЛА і бабуся
ГАЛЯ із Болотниці.

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).

ПРОДАЄТЬСЯ

вертикальна холодильна ВІТРИНА для магазину у відмінному стані.
Торг.
Тел. 096-183-17-25.

КУПЛЮ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг. Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
За найвищими цінами БИЧКІВ вагою від 350 кг.
Тел. 096-777-94-68, 066-428-50-20.
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, ВІСК, МЕРВУ; обмін вощини на вигідних умовах.
Тел. 066-094-11-17, 067-932-64-25.
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.
Дорого цілодобово КОРОВИ, БИКИ, ТЕЛЯТА, КОНІ, ЛОШАТА,
СВИНІ, КНУРИ, а також їх м’ясо. Тел. 096-942-45-23, 066-547-26-94.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ, КОРІВ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯГ №387400 та серії ЯГ №387384, видані 18 травня 2007 року
на ім’я ЗАПРИХА Віра Ізотівна, вважати недійсними.
Втрачений ЗАПОВІТ за реєстраційним номером 45, виданий 20
листопада 1996 року Українською сільською радою на ім’я ДІДЕНКО
Геннадій Анатолійович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №869072, виданий 20 липня 2007 року на ім’я ЖГИР
Лідія Іванівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЧН №005374, виданий на ім’я БУГАЙ Надія Євдокимівна, вважати недійсним.

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.
ПРОДАЄТЬСЯ

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

РЕМОНТ МЕБЛІВ:

перетяжка, шліфування,
лакування. Широкий вибір
тканин, доставка.
Тел. 093-553-17-76,
097-974-50-71.

РЕМОНТ глибинних електродвигунів та насосів. Маємо обмінний фонд. Ціна від
1800 грн. Тел. 095-880-1276, 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.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

28 березня – с. Скороходове, вул. Гагаріна, вул. Першо
травнева, вул. 30-річчя Перемоги.
30 березня – с. Жолобок (село повністю).
31 березня – с. Слобідка, вул. Польова, вул. Радянська,
вул. Червона.
1 квітня – с. Шевченкове – село повністю (9:00 – 16:00).
1 квітня – смт Талалаївка, вул. Шевченка, вул. Чапаєва
(9:00 – 16:00).

РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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МАГАЗИН

«СВІТ МЕБ ЛІВ»
у Талалаївці

(базарна площа, приміщення колишньої лазні)

Найнижчі ціни, широкий асортимент,
вигідні кредити.
Є доставка, збирання меблів.

ПАМ’ЯТІ

Олександра ЖОЛОБКА
Ти відійшов у вічність
назавжди,
Тебе уже нема,
Твоя рідненька мама
Залишилась сама.
Ти був для неї сонцем
І янголом завжди.
Тепер її віконце
Не бачить красоти.
Найкращими думками,
Ми згадуєм Тебе,
Коли Ти посміхався,
Раділо все живе.
Тебе немає, серце плаче,
Душа у нас у всіх болить.
На небі Бог, і він
все бачить
Коли, для кого, яка мить.
Забрав на небеса
найкращих,
Коханих, рідних, дорогих.
А серце так болить
і плаче,
Той біль і плач
мене ятрить.
Пішов від нас
занадто рано,
Тебе спасти ніхто не зміг,
Назавжди в нашім серці
рана,
Поки живем —
вона болить.

Ми прийдемо до школи
знову,
На жаль, не всі, Тебе нема,
І на порозі тім порожнім
Ніхто вже нас не зустріча.
Ти нам завжди допомагав
Та був найкращим другом.
Тебе весь клас запам’ятав
Найкращим, вірним,
любим…
Для нас завжди
ішов на все.
Уроки, вечір, зустріч.
Ріднішим став понад усе,
Таких уже не буде…
А в цьому році
сталось горе…
Страшна хвороба знов
Тебе здолала…
Цей березень, о Боже, ні!!!
Не може цього бути.
Де Ти, куди ідеш?..
Чому так тисне груди?..
Чому пішов від нас туди?
Чому так рано, Сашо?
Чому Твій образ враз погас
І так раптово Ти пішов
від нас?
Та доки ми на світі
будем жити,
Не згасне пам’ять,
не зав’януть квіти.
ОДНОКЛАСНИКИ.

Колектив управління праці та соціального захисту населення
висловлює щирі співчуття спеціалісту Тетяні Миколаївні Голуб з приводу передчасної смерті батька
МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА.
Колектив районної школи мистецтв висловлює співчуття викладачу Людмилі Леонідівні Ковтун з приводу тяжкої втрати — смерті матері
ГАЛИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ.
Колектив Довгалівської школи висловлює щирі співчуття техпрацівниці Ользі Павлівні Лавріненко з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті чоловіка
СЕРГІЯ МИКОЛАЙОВИЧА.
Відділ освіти райдержадміністрації, райком профспілки працівників
освіти, голови шкільних профорганізацій висловлюють глибоке співчуття вчительці, голові профкому Липівської школи Валентині Миколаївні
Жолобко з приводу непоправної втрати — передчасної смерті сина
ОЛЕКСАНДРА.
Районний відділ культури та туризму, колектив районного будинку
культури щиро співчувають керівнику народної хорової капели Людмилі Леонідівні Ковтун в її тяжкому непоправному горі — смерті матері
ГАЛИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ.
Колектив Липівської школи висловлює глибоке співчуття вчительці Валентині Миколаївні Жолобко з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті сина
ОЛЕКСАНДРА.
Учні 3 класу Липівської школи, їх батьки висловлюють глибоке
співчуття своїй вчительці Валентині Миколаївні Жолобко з приводу
непоправної втрати — передчасної смерті сина
ОЛЕКСАНДРА.
Колектив районного сектору цивільного захисту і 21-ї Державної
пожежної рятувальної частини висловлюють щирі співчуття начальнику караулу Сергію Анатолійовичу Уточці з приводу тяжкої непоправної втрати — смерті матері ГАННИ ІВАНІВНИ.
Понад 40 років свого життя віддала роботі з найменшими вихованцями дитсадка «Сонечко» Ганна Іванівна УТОЧКА. Чесна, сумлінна, принципова, добра господарка, терпляча вихователька. Її поважали в колективі, любили діти. Цими днями Ганни Іванівни не стало.
Глибоко сумуємо за своєю колегою, висловлюємо щирі співчуття її
близьким і родичам. Спіть спокійно, дорога наша Ганно Іванівно.
Колектив селищного дитсадка «Сонечко», колеги-ветерани.
Колектив працівників районного управління юстиції щиро співчуває своїй колезі Ірині Володимирівні Уточці з приводу втрати близької
людини — свекрухи ГАННИ ІВАНІВНИ.
Непоправне горе спіткало нашу однокласницю Наталію Анатоліївну Ротач — померла її мама Ганна Іванівна УТОЧКА. Щиро співчуваємо і розділяємо з Наташею та всіма рідними і близькими покійної
біль безповоротної втрати.
ВИПУСКНИКИ 10-Б класу Талалаївської школи 1987 року.
Це страшно і болить аж до крику. Хоронимо свою надію. Хоронимо дітей. Передчасно помер син нашого однокласника Юрія
Володимировича Жолобка САША, світлого розуму, з ясною Божою
іскрою, але з такою тяжкою земною долею. Ніякі наші слова розради
не пригасять батьківський біль Юрія Володимировича і Валентини
Миколаївни, Сашиної дружини Маші. Із цим важко, але треба жити
— заради Саші, щоб він там був за вас спокійний.
ВИПУСКНИКИ 10-Б класу Талалаївської школи 1979 року,
класний керівник В. І. ПАПЕТА.

НЕ ВИМОВИТИ… Не звикнути
до втрати, до
болю у душі, до
того, що немає поруч Тебе — нашого
дорогого, рідного, люблячого чоловіка,
батька, дідуся — Володимира Яковича
ФЕДОСЕНКА із Талалаївки. У ці останні
дні березня минає 40 днів, як Ти пішов
із життя. Так хочеться пригорнутись до
Твого плеча, обійняти, поговорити…
зустріти весну разом… Завжди будемо
Тебе любити і пам’ятати. Хай весняне
сонечко зігріє Твою останню домівку. Хай Господь оберігає
Твою добру і світлу душу. Царство небесне, наш рідненький,
пухом Тобі земля.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКА, ЗЯТЬ,
ВНУЧКА і всі рідні.

26 березня 2016 року
березня з Тобою уже назавжди.
Рік скорботи, розпачу і туги, рік неймовірного болю за найдорожчим і
турботливим татом, добрим господарем, щирою людиною.
Любимо і пам’ятаємо Тебе. Хай спочивають Твої натруджені
руки і стомлена життям душа.
ДРУЖИНА, ДІТИ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

22 БЕРЕЗНЯ минає півроку, як пішов із життя наш батько, чоловік, син і
дядько Валерій Віталійович СЕНЧА із
Талалаївки.
Ти пішов від нас, а ми думаємо, що
Ти ще повернешся. Доля геть сумна,
невтішна. Хоч обірвалося життя, а Ти
живеш у наших помислах і будеш жити.
Дуже важко уявляти, що Ти не прийдеш
і не повернешся. Все ж ми любимо і
пам’ятаємо Тебе.
Сумуючі МАМА, БАТЬКО, ДОНЬКА, ДРУЖИНА,
брат МИКОЛА і вся його сім’я, сестра ЛАРИСА із
своєю родиною.
29 БЕРЕЗНЯ минає 40 днів як раптово і несподівано обірвалося життя нашого дорогого синочка, внука і правнука
Сергія ВЕРБИЦЬКОГО із Талалаївки.
Йому було лише 23 роки — у розквіті
літ догоріла його остання свіча. Важко
збагнути, що не зустрінемось ніколи,
не побачимо чарівної юначої посмішки,
не почуємо рідного голосу. Все це залишиться у нашій пам’яті. У ній ніколи не
згасне Твій дорогий образ. Спи спокійно,
дорогий наш, любимий синочку, хай легкою периною буде Тобі земля.
Завжди сумуючі МАМА, ТАТО, бабуся ОЛЯ,
дядьо СЕРГІЙ, тьотя РАЯ і всі рідні.
27 БЕРЕЗНЯ минає рік, як залишив цей світ наш дорогий чоловік, батько і дідусь Григорій Лукич ОНАНЧЕНКО
із Червоного Плугатаря.
Березневе сонце осявало землю, тягнулося до життя, оживало все навкруги, а ми прощалися минулорічного

30 БЕРЕЗНЯ минає 20 років, як ми
втратили найдорожчу для нас людину
Василя Івановича ШРАМКА із Юрківців. Той день, коли Твій погляд згас
і серце перестало битись, став найгіршим днем для нас, і ми не можем з цим
змиритись. Завжди Ти в пам’яті залишишся у нас і по життю Ти будеш вічно з
нами, улюблений наш батько, чоловік,
дідусь рідненький, Ти для нас був самий-самий. Хто забув — згадайте, хто
пам’ятає — пом’яніть. Любимо, пам’ятаємо, сумуємо.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
МИНУЛО 7 років світлої пам’яті нашого
незабутнього Олександра Петровича
ВАСИЛЕНКА із Талалаївки. Минають
дні тяжкої скорботи і печалі, як Тебе
немає з нами, як відлетів Ти у далі неземні, залишивши нам на згадку спогади та смуток. Не стирається рана в
наших душах. Плачуть за Тобою всі
стежки, плаче дім, бо немає господаря
в нім. Важко старим батькам, важко дітям… Одна мить — і перестало битися
серце. Жорстока смерть забрала Тебе від
нас. Плаче серце і болить душа. Як Ти усім
нам потрібний. Хай Твій спокій оберігають краплини роси —
то наші сльози. Спи спокійно, любий, ріднесенький наш, Ти
заслужив Божого тепла і Царства небесного.
У вічній скорботі МАМА, БАТЬКО, ДРУЖИНА, ДІТИ,
БРАТ і його сім’я.
31 БЕРЕЗНЯ минає 40 днів, як немає із нами нашого чоловіка і батька
Василя Васильовича КЛАДКОВОГО із
Талалаївки. Минають дні тяжкої скорботи і печалі, як Ти пішов у вічність. Твої
вмілі трудящі руки ніколи не знали спочинку. Спочивай тепер, рідненький. Зі
слізьми на очах схиляємо голови перед
Твоєю могилою і світлою пам’яттю. Нехай у цей день згадають добрим словом
усі, хто Тебе знав. Спи спокійно. Нехай земля Тобі буде пухом, а душі — Царство небесне.
Вічносумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКА, всі РІДНІ.

Неймовірне горе обрушилося на сім’ю нашої однокласниці Валентини Миколаївни Жолобко — передчасно, у розквіті молодих сил помер
її єдиний син ОЛЕКСАНДР. Схиляємо голови перед його пам’яттю і розділяємо Валин біль, щиро співчуваємо всім рідним і близьким покійного.
ВИПУСКНИКИ Сильченківської школи 1982 року.

Страшне непоправне лихо спіткало наших друзів подружжя Валентини Миколаївни і Юрія Володимировича Жолобків — передчасно обірвалося молоде життя їхнього єдиного сина САШІ. Горюємо
разом із вами. Тримайтеся і будьте мужніми. Вічного раю Сашиній
світлій душі.
Сім’я Ю. Є. ВЕЛИЧКА.

Звістка про те, що обірвалося молоде життя нашого однокласника
Олександра ЖОЛОБКА, приголомшила нас. Плачуть наші серця і душі
і не хочуть сприйняти реальність. Сашко був всюди і в усьому першим,
кращим, талановитим, простим і доброзичливим. Таким збережемо
пам’ять про нього. Безмежно сумуємо і співчуваємо його батькам Валентині Миколаївні і Юрію Володимировичу.
Випускники Талалаївської школи 2005 року випуску, їх батьки.

На родину нашої колишньої сусідки у Сильченковому Валентини
Миколаївни Жолобко обрушилася неймовірна біда — передчасна
смерть забрала її сина ОЛЕКСАНДРА. Щиро співчуваємо Валентині
Миколаївні, її чоловіку Юрію Володимировичу і всім рідним та близьким покійного в їх непоправному горі.
Сім’ї КЛИМЕНЧУК, ШЕВЧЕНКО, СИДОРЕНКО, С. КОНДРАТЕНКО.

З болем у серці зустріли трагічну звістку про горе в родині нашої колишньої вчительки Валентини Миколаївни Жолобко — у розквіті молодих сил пішов із життя її син ОЛЕКСАНДР. Висловлюємо щирі співчуття
Валентині Миколаївні і всім рідним та близьким покійного.
Випускниці Липівської школи 2008 року
Яна ДИННИК і Тетяна ГУБАР.
В родині учениці нашої школи, другокласниці Сніжани Лавріненко
— неймовірно тяжке горе — помер її тато СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ.
Щиро співчуваємо всій їхній великій родині.
Учні початкових класів Довгалівської школи,
їх батьки, класовод О. В. ЛИСЕНКО.
Розділяємо біль гіркої втрати і щиро співчуваємо родині Юрія Володимировича і Валентини Миколаївни Жолобко з Талалаївки з приводу
передчасної смерті їх найдорожчої людини — сина ОЛЕКСАНДРА.
Сім’я ДОНЦЯ з Мени.
Глибоким болем у серці озвалася звістка про раптову смерть юнака Олександра Юрійовича ЖОЛОБКА з Талалаївки. Нема горя страшнішого, нема болю сильнішого, ніж раніш за себе хоронити дітей. Тужимо і горюємо разом із рідними покійного, щиро співчуваємо і розділяємо
з ними біль тяжкої втрати, а Саші — вічна світла пам’ять.
Сім’я САБАДАШ із Скороходового.
У родині наших друзів Юрія Володимировича і Валентини Миколаївни Жолобків із Талалаївки болісна і тяжка втрата — у розквіті літ
невблаганна хвороба забрала їх єдиного люблячого сина САШУ. Розділяємо біль непоправної втрати і щиро співчуваємо родині покійного.
Вічна пам’ять світлій Сашиній душі.
Сім’я М. М. і Н. І. ЛОЛИ.
У сім’ю Юрія Володимировича і Валентини Миколаївни Жолобків із
Талалаївки увірвалося непоправне горе — передчасно пішов із життя
їх син САША. Сумуємо і розділяємо з вами біль непоправної втрати.
Сім’я О. П. СТАСЯ з Липового.
У родині нашого кума Миколи Івановича Андрущенка із Талалаївки тяжка втрата — померла його МАМА. Розділяємо горе із дітьми та
внуками покійної.
Сім’ї ЗАРВИ, ЄРМАК.
Трагічна новина приголомшила нас — у наших сусідів Юрія Володимировича і Валентини Миколаївни Жолобків передчасно помер син
ОЛЕКСАНДР. Боляче і сумно. Царство небесне Саші. Співчуваємо і
розділяємо з рідними та близькими покійного біль незагойної втрати.
ЖИТЕЛІ вулиці Гнідаша смт Талалаївка, сім’я В. І. ПЕТРЕНКА.

Наші хороші друзі Юрій Володимирович і Валентина Миколаївна
Жолобко втратили свою найбільшу життєву радість — єдиного сина
ОЛЕКСАНДРА — світлого, розумного, люблячого. Тужимо разом із
вами, щиро співчуваємо.
Сім’я М. М. і О. М. МАКАРЕНКІВ.
У родині Сергія й Ірини Уточки із Талалаївки — тяжка і болюча
втрата: пішла у вічність їх мама і бабуся Ганна Іванівна УТОЧКА.
Щиро співчуваємо всім рідним і близьким покійної.
Сім’я Т. В. і Ю. А. САВИЦЬКИХ.
Горе спіткало наших сусідів Сергія Анатолійовича та Ірину Володимирівну Уточків із Талалаївки — пішла з життя дорога для них
людина — мама ГАННА ІВАНІВНА. Співчуваємо, розділяємо гіркоту
непоправної втрати.
СУСІДИ з вул. Ватутіна.
З гіркотою і болем у серці зустріла звістку про смерть моєї дорогої подруги Ганни Іванівни УТОЧКИ. Щира, добра, чуйна жінка, з
якою і горе, і радість ділили навпіл, підтримували одна одну в тяжку
хвилину. Не віриться, що вже не почую в телефоні її знайомий голос,
в якому було стільки тепла, мудрих жіночих порад. Земля Тобі пухом,
дорога подруго, а дітям Наташі і Серьожі мої щирі співчуття.
Любов ЛУТ.
У сім’ї наших кумів Сергія Анатолійовича та Ірини Володимирівни Уточків непоправне горе — померла мама ГАННА ІВАНІВНА.
Співчуваємо, горюємо разом з вами.
Куми СВЕРГУНИ.
Щиро співчуваємо нашій кумі Наталії Анатоліївні Ротач із Сильченкового та її сім’ї з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті
мами Ганни Іванівни УТОЧКИ.
Куми ЛЕГКОДУХИ.
Непоправне горе спіткало нашого сусіда Івана Івановича Вітряченка із Липового — пішла із життя його дружина АНАСТАСІЯ МАКСИМІВНА, з якою вони прожили в любові і вірності 63 роки. Щиро
співчуваємо, сумуємо, розділяємо з Іваном Івановичем всю гіркоту
втрати.
Сусіди О. МАМУЛЯК, Д. МЕСЕВРА, Я. МЕСЕВРА, НАЗАР.
Раптово пішла із життя шанована в Липовому жінка Анастасія
Максимівна ВІТРЯЧЕНКО. Щиро співчуваємо її чоловіку Івану Івановичу, синам Миколі та Анатолію, невісткам Галині і Тетяні, внучці
Тані і правнучці Маші. Сумуємо разом з вами, розділяємо біль втрати
дорогої вам людини.
РІДНІ.
Щиро співчуваємо нашій кумі Вірі Іванівні Лукаш із Талалаївки
з приводу смерті чоловіка Олександра Миколайовича ЗАБОЛОТНЬОГО. Вічна йому пам’ять і вічний спокій його душі.
Куми ПАВЛИШІ.

26 березня 2016 року
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22 БЕРЕЗНЯ світова
спільнота відзначала Все
світній день води.
У Талалаївському районі
прогнозні запаси підземних
вод складають 54 млн м³
на рік, загальне водоспоживання в 2015 році по району становило 0,19 млн м³.
Здається, все в порядку, але
це далеко не так. Турбують
свердловини, які пробурені у дворах населення, та
«безгосподарські» свердловини,
які
не затампоновані
належним
чином.
Вони несуть загрозу
забруднення підземних вод. Кожна свердловина
повинна мати охоронну зону
суворого санітарного режиму, радіус якої становить 30
м. Мало яке дворище має
такі розміри. В санітарній
зоні розміщуються хліви з
худобою, складується гній,
вирощується городина, яку
обробляють хімікатами, виливаються відра помиїв і
навіть стоять туалети. Такі
порушення спостерігаються і
біля колодязів. Все це фільтрується в грунтові та підземні води, забруднює їх, а
ми, не задумуючись про свої
вчинки, споживаємо цю воду.
На території району протікає 12 річок загальною довжиною 145 км (найбільші із них
Лисогір, Ромен) та знаходиться 115 ставків площею водного
дзеркала більше 0,5 га і одне
водосховище. Загальна площа
водойм становить 610 га.
Поверхневі води району, річки, канали та ставки
живляться, в основному,
атмосферними опадами з
незначною добавкою грунтових вод. Більша частина
річного стоку (57%) припадає на весняну повінь. Щоб
зберегти в річках та каналах
воду в літній період, побудовані регулюючі споруди, які в

кінці повені закривають працівники Ічнянської експлуатаційної дільниці Ніжинського міжрайонного управління
водного господарства для
затримки частини повеневої
води в річках на літні місяці. Підтримують у робочому
стані міжгосподарські меліоративні системи інженер І категорії К. А. Сорочинський,
тракторист-машиніст С. А.
Сорочинський, оглядачі гідротехнічних споруд І. М. Ба-
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скоро підсохне земля. Господарі і господині будуть
прибирати свої оселі, двори
від сміття, що зібралось за
зиму. Куди його понесуть?
Знову до річки, ставка чи в
лісосмугу. Все, що лежить на
березі, рано чи пізно потрапить у воду. Якщо з берега
можна зібрати сміття, то із
води проблемно.
Свій посильний вклад у
руйнування річок вносять горе-рибалки. Були випадки,
коли, щоб
піймати декілька кілограмів риби,
самовільно
відкривали
шлюзи. Крім того, що поповнити запаси води серед літа
немає можливості, руйнуються береги (при різкому зниженні рівня води в річці, насичені водою береги зсовуються
вниз, замулюючи річку), річка
міліє, гине риба. Для очистки
річки від замулення потрібні
великі кошти.
На берегах річок, ставків працівники Ніжинського
МУВГ встановили інформаційні стели і водоохоронні знаки. Але деякі люди з
рушницями перетворили їх
у мішень. Бах, і нема знаку!
Ще раз бах, і відлетів шматок
залізобетонної стели. Злодії
крадуть метал із корисливих
цілей, а у випадку із розстріляними стелами навіть мотивації вчинкам неможливо
придумати.
Ми ніколи не будемо
мати більше води, ніж маємо
зараз. На якій землі живемо,
якою водою користуємось,
залежить від нас, всіх жителів району, від нашої доброї
волі, сумління, екологічної
свідомості.
Валентина СТАСЮК,
начальник відділу водних
ресурсів Ніжинського міжрайонного управління водного
господарства.

СПОРТ

КУБОК «ПОЖИВЕ» В ТАЛАЛАЇВЦІ

ДЕ Є ВОДА, ТАМ
Є МАЙБУТНЄ
ришевський, В. А. Кунденко,
П. О. Ілляшенко.
Особливо актуально зберегти воду, враховуючи нестабільні погодні умови упродовж
осінньо-зимового
періоду
2015–2016 років, як і в попередні два роки, що зумовили
низькі рівні весняної повені.
Існує загроза маловоддя.
Дуже великої шкоди завдають «мисливці» за металоломом. Вирізуючи метал на
гідротехнічних спорудах, вони
не дають можливості підтримувати відповідний рівень
води в каналах, що висушує
землі, значно зменшуючи
урожайність сільськогосподарських культур. Особливо
небезпечно на пересушених
торфовищах, які можуть загорітись у жаркі місяці року не
тільки від необережного поводження з вогнем, а навіть
від сонячного проміння, яке
попадає на скло.
Вздовж ставків площею
більше 3 га законом передбачена прибережна захисна
смуга шириною 50 м, на малих річках та ставках — 25
м. В цій зоні забороняється
розорювання земель, будьяке городництво, стоянки
транспорту, миття машин.
Прийшла весна, зійшов сніг,

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ
ПРАВО на звернення до
суду за захистом порушених прав передбачено статтею 55 Конституції України,
згідно з якою кожен має
право будь-яким не забороненим законом способом
захищати свої права від
порушень і протиправних
посягань. Для звернення до
суду в порядку цивільного,
адміністративного та господарського
судочинства
обов’язковою умовою є
сплата судового збору.
Відповідно до статті 1
Закону судовий збір — збір,
що справляється на всій
території України за подання заяв, скарг до суду, за
видачу судами документів,
а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом.
Судовий збір включається
до складу судових витрат.
Для незахищених верств
населення — таких, як пенсіонери, інваліди та інші, Законом передбачено пільги
щодо сплати судового збору.
Статтею 5 Закону від
сплати судового збору звільняються позивачі за подання окремих позовів, а також
певні категорії осіб незалежно від категорії позову.
Що стосується фізичних
осіб, то від сплати звільняються:
1) позивачі — у справах
про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;
2) позивачі — у справах
про відшкодування шкоди,
заподіяної каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;
3) позивачі — у справах

У цьогорічному спортивному календарі району
традиційний розіграш іменного кубка колишнього вчителя фізкультури Сильченківської школи, ветерана
спорту Г. В. Кобзистого серед баскетбольних команд
колективів
фізкультури
припав на останню суботу
лютого.
Віднедавна турнір, якому вже багато років, приймає Талалаївська школа.
Цього разу в ньому взяли
участь п’ять збірних. Так
буває, що центральним
матчем змагань стає вже
перший поєдинок. У ньому
зустрілися багаторазовий
володар кубка команда із
Сильченкового і традиційно
сильна в останні роки моло-

діжна збірна райцентру. Рідні стіни допомогли, і талалаївці виграли з мінімальною
перевагою — 21:19. Більше
на всій дистанції турніру,
а відбулося 10 поєдинків,
ці команди не програвали.
Молодіжка легко подолала
решту своїх суперників, а
сильченківці шалений опір
зустріли тільки в поєдинку з командою ветеранів
(14:12). Обидві ці збірні, як
і очікувалося, забронювали собі місця на п’єдесталі
пошани (господарі першу
сходинку,
сильченківські
баскетболісти другу), а на
третю піднялися ветерани,
котрі поступилися тільки
чемпіону і другому призеру. У поєдинку за 4-5 місця
збірна Талалаївської школи

ЗАСТЕРІГАЄ СЛУЖБА – 101

ВИОРАТЬ ПЛУГОМ ВІЙНУ…

про стягнення аліментів;
4) позивачі — у справах
щодо спорів, пов’язаних з
виплатою компенсації, поверненням майна, або у
справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням
його вартості громадянам,
реабілітованим відповідно

Таке трапляється щороку: як тільки весна, виходить
на поля сільгосптехніка, так
і дзвінок у службу-101, приїжджайте — виорали снаряд. Уже у 2016-му таких
випадків в області було 7.
Наш район упродовж останніх трьох років обминала

до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні»;
5) особи, які страждають на психічні розлади, та
їх представники — у справах щодо спорів, пов’язаних
з розглядом питань стосовно захисту прав і законних
інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;
6) позивачі — у справах
про відшкодування матеріальних збитків, завданих
внаслідок вчинення кримінального правопорушення;
7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із
заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших
осіб;
8) інваліди Великої Віт
чизняної війни та сім’ї воїнів
(партизанів), які загинули чи
пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
9) інваліди І та II груп,
законні представники дітей-інвалідів і недієздатних
інвалідів;
10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2
категорій
постраждалих
внаслідок Чорнобильської

катастрофи;
11) виборці — у справах
про уточнення списку виборців;
12) військовослужбовці,
військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори, — у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку,
а також під час виконання
службових обов’язків;
13) учасники бойових
дій, Герої України — у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав;
14) позивачі — у справах у порядку, визначеному
статтею 12 Закону України
«Про біженців та осіб, які
потребують
додаткового
або тимчасового захисту»;
15) фізичні особи (крім
суб’єктів підприємницької
діяльності) — кредитори,
які звертаються з грошовими вимогами до боржника
щодо виплати заборгованості із заробітної плати,
зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та
здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди
та аліментів, — після оголошення про порушення
справи про банкрутство,

така лиха вість, зате тільки
за один 2012-ий виявлено
і знешкоджено цілий арсенал часів Другої світової
війни із 37 вибухонебезпечних предметів.
Хочеться, щоб плуг прокладав тільки борозну і не
виорював війну. А якщо вже

СУДОВИЙ ЗБІР

а також після повідомлення про визнання боржника
банкрутом;
16) позивачі — за подання позовів щодо спорів,
пов’язаних із наданням статусу учасника бойових дій
відповідно до пунктів 19,
20 частини першої статті 6
Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».
Для
звільнення
від
сплати судового збору у
позові або заяві необхідно
вказати підстави використання пільги, докази, що їх
підтверджують, а також надати відповідні документи.
Слід зазначити, що
позивачі, які звільнені від
сплати судового збору при
поданні окремих позовів,
та певні категорії осіб незалежно від категорії позову звільняються не лише
від сплати судового збору
за подання позову, а й за
подання апеляційних і касаційних скарг, заяв про
перегляд судових рішень у
зв’язку з нововиявленими
обставинами.
Якщо особа, яка має
намір звернутися до суду,
не входить до переліку осіб,
що мають пільги, але коштів

й трапиться подібне, негайно
телефонуйте на 101. Познач
те й обгородіть місце небезпечної знахідки і до приїзду
фахівців нікого туди не допускайте.
Валентин ПРОКОПЕНКО,
в. о. начальника районного
сектору УДСНС.

недостатньо для оплати судового збору, це може бути
перешкодою для звернення
до суду. З метою усунення
таких перешкод законодавець передбачає випадки
відстрочення та розстрочення сплати судового збору,
зменшення його розміру або
звільнення від його сплати.
Зокрема, стаття 8 Закону дозволяє судам, враховуючи майновий стан сторони, окремою ухвалою:
1) відстрочити або розстрочити сплату судового
збору на певний строк, але
не пізніше дати ухвалення
судового рішення у справі;
2) зменшити розмір судового збору;
3) звільнити від сплати
судового збору.
Основною
умовою
для відстрочення або розстрочення сплати судового збору є майновий стан
особи, що звертається до
суду, але таке становище
заінтересована особа має
довести. На підтвердження свого майнового стану
особа може подати до суду
такі документи: довідку про
доходи, довідку про те, що
вона перебуває на обліку як
така, що шукає роботу та не
працює тощо.
Ірина ШАГУНОВА,
заступник керівника
апарату районного суду.

переграла
червоноплугатарську — 12:4.
Отже, перехідний кубок на рік, до наступного
розіграшу, отримав талалаївську прописку. За добру
організацію змагань, сприяння в їх проведенні щиро
вдячний директору Талалаївської школи С. В. Михно,
суддівському корпусу, селищному голові Ю. Є. Величку і голові районної ради
Ю. В. Дзюбану.
Григорій КОБЗИСТИЙ.
На фото: щойно капітан молодіжної збірної
отримав з рук Г. В. Кобзистого кубок за перемогу, а
колишній вихованець Григорія Васильовича Юрій
Цанков — медаль за призове місце.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ТИХИЙ
УБИВЦ Я

24 березня — День боротьби з туберкульозом.
На туберкульоз може
захворіти кожен.
Основні симптоми захворювання: кашель понад
2 тижні, підвищена температура тіла понад 7 днів,
утруднене дихання, біль
у грудях, поганий апетит,
постійна слабкість, безпричинна втрата ваги, підвищена пітливість, особливо
вночі; кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що
виділяється при кашлі).
Якщо ви помітили у себе
чи у своїх близьких схожі
симптоми, якомога швидше
зверніться до лікаря! Не затягуйте час і не займайтеся
самолікуванням. Чим раніше буде розпочате лікування, тим більше шансів на
його успіх.
Як лікувати туберкульоз? Існують спеціальні
протитуберкульозні
препарати. Хворому на туберкульоз лікар призначає
комбінацію з декількох препаратів, що доповнюють
один одного. Курс лікування туберкульозу триває не
менше шести-восьми місяців.
Найголовніше під час
лікування — суворо дотримуватися всіх призначень
та рекомендацій лікаря і в
жодному разі не переривати розпочате лікування.
Перерва у лікуванні сприяє
виникненню стійких форм
туберкульозу.
В Україні лікування протитуберкульозними препаратами безкоштовне.
Микола ЩЕПІНСЬКИЙ,
лікар-фтизіатр.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУЛЬТУРА

БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ,
НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ

26 березня 2016 року

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПОЕЗІЇ

У 1999 році на 30-й сесії генеральної конференції
ЮНЕСКО було вирішено відзначати Всесвітній день поезії 21 березня. Перший Всесвітній день поезії відзначався в Парижі, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО.

Поезія — це завжди неповторність,
Якийсь безсмертний дотик до душі.
(Ліна Костенко)

ВІДГОМІН СТОЛІТЬ

На фото: звучання жіночого вокального тріо «Глорія» у складі Юлії Золотопер, Ніни Ступнік і Євгенії Мусієнко журі оцінило як професійне. У їх виконанні прозвучала українська народна пісня «Вечір» в сучасному стилі.
(Закінчення. Початок на
1-й стор.).
На високому аматорському рівні рекомендують
себе дитячі танцювальні колективи «Каскад» та «Асорті», керівник Ольга Синько.
— Помітно, що методичний центр РБК не обмежився участю у концерті колективів та виконавців тільки
районного рівня, а дав можливість
самовиразитися
сільським талантам…
— Так, адже цьому заходу передував огляд сільської
художньої самодіяльності і
на районний огляд потрапили кращі із кращих. Журі
відзначило солістку Чернецького СБК Наталію Коток
із піснею «Мамо, не плач»,
юну солістку Понорівського
СБК ученицю дитячої школи
мистецтв Ілону Корнієнко із
піснею «Над землею туман».
Це саме ті сучасні патріотичні пісні, які в талановитому
виконанні пронизують до

У СПІВПРАЦІ
З ДЕПУТАТОМ

Відтоді, як депутатом обласної ради жителі району
обрали Геннадія Тригубченка,
ми відчуваємо його підтримку
і допомогу щодо покращення
умов проживання в стаціонарі одиноких престарілих людей. Систематично він надає
машину для викачування нечистот із відстійної ями. А недавно придбав для стаціонару
пральну машинку, чим значно
полегшив роботу персоналу,
за що йому щира вдячність.
Колектив Болотницького
стаціонарного відділення.
* * *
У нашій сім’ї трапилася
ситуація, коли просто необхідна була певна сума коштів. Реально розраховувати
могли лише на виплату паїв
за 2016-й рік. Наші паї у ТОВ
«Батьківщина», центр якого
від нас далеко, туди ще треба чимось доїхати, та і чи захочуть нас вислухати, адже
рік тільки почався? Всі наші
проблеми із керівником господарства Миколою Михайловичем Дмитренком вирішив
представник цього господарства Володимир Іванович
Семешко, до якого ми лише
зателефонували і попросили
допомогти. Ми вдячні їм за розуміння та допомогу.
Сім’я УЛІЗЬКО.
с. Обухове.

глибини сердець. Відзначені
також фольклорні колективи
«Берегиня» Липівського сільського клубу, «Надвечір’я» —
Сильченківського, «Народні
наспіви» — селищного клубу.
Їм притаманне виконання народних пісень у стилі нашого
регіону.
— Надто приємно бачити серед учасників художньої самодіяльності, тим
більше серед тих, хто виступає на високому рівні,
дітей та молодь.
— Звичайно, це відзначило і журі. Я вдячний викладачам школи мистецтв за
їхню активність і за високий
рівень підготовки юних. Відчувалося, що зал полонив
виступ оркестру народних інструментів під керівництвом
директора школи мистецтв
Ольги Самозвон, ансамблю
бандуристів та народного
ансамблю народних музик
під керівництвом Алли Руденко, народного аматор-

Солістка Чернецького СБК
Наталія КОТОК.

ського ансамблю народної
музики та пісні «Олава» під
керівництвом Ніни Ступнік,
акапельний спів учня школи
мистецтв Андрія Мороза.
Чомусь так складається, що ніби то сцена (тобто
жіночого роду) і притягує в
більшості прекрасну стать,
але коли і хорошого занадто — це теж недобре. Цього
разу ми витримали гендерну
рівність, тобто чоловіки- аматори достойно показали свій
талант і у складі оркестрової
групи, і у оркестрі, і у чоловічому вокально-інструментальному гурті «Соколи»…
— Справді, пісня «Наливаймо, браття» у виконанні
гурту звучала так піднесено, що люди у залі просто
не витримали — аплодували і навіть підспівували
стоячи. «Слава Україні!»
— лунало із сцени, а із залу
гучно: «Героям слава!». А
якими були Ваші відчуття
у той момент не тільки як

ПОДЯКИ

керівника культурної галузі
району, а і як соліста гурту?
— Тільки той, хто хоч
раз виступав на сцені і на
завершення номера чув
аплодисменти, зрозуміє ті
відчуття. Просто, серце стукає швидше… А як керівник
галузі, відчуваю, що на правильному шляху, радий, що
є з ким працювати нашим
спеціалістам: і з представниками старшого покоління, і з
юними. Культура в різні часи
не «шикувала» в матеріальному плані, але ніколи не
втрачала суті свого основного призначення. І цей виступ
ще раз довів, що навіть тоді,
коли говорять гармати, музи
не мовчать. Народжуються
вірші і пісні, написані серцем.
Такими ми, українці, були,
такими ми є…
— Дякую за інтерв’ю.
Нових успіхів нашим чудовим митцям!
Інтерв’ю і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ

Непоправне горе спіткало мою сім’ю — раптово
пішла із життя моя дружина
Анастасія Максимівна Вітряченко з Липового. В перші
хвилини розпачу і безпорадності поряд зі мною були мої
сусіди Яна і Діма Месеври,
сільський фельдшер Богдан
Мамуляк, який завжди за
першим викликом приходить

нам на допомогу. Я дуже
вдячний їм за підтримку.
Низький уклін і слова
безмежної вдячності моїм
родичам — братові Петру та
його сім’ї, племінникам, котрі
всі похоронні клопоти взяли
на свої плечі. Велике спасибі племінниці Наташі Кобиш
за організований поминальний обід у сільському кафе

СПОРТ

«Орхідея». Дякую жителям
вулиці Жовтнева, які надали
мені фінансову допомогу і
підтримали морально у важкі
хвилини мого життя, всім людям, котрі прийшли провести
в останню путь мою дорогу
дружину Анастасію Максимівну.
Іван ВІТРЯЧЕНКО.
с. Липове.

НА КУБОК В. О. БОЖКА

19 березня волейболісти району вшанували
пам’ять колишнього вчителя фізкультури Талалаївської школи В. О. Божка
розіграшем іменного куб-

ка. Змагання проходили за
сприяння селищної ради. У
спортивній суперечці чотирьох команд вправнішими
виявилися
волейболісти
Талалаївки, другим призе-

ДО УВАГИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ

земельних ділянок, які знаходяться в урочищі «Свята» та території колишнього свинокомплексу радгоспу «Барсуківщина»
У зв’язку з розташуванням даних земельних ділянок за
територіальними межами Талалаївської селищної ради, які
підпорядковані обласному відділу Держгеокадастру та не
внесені до Державного земельного кадастру, просимо терміново, до 05.04.2016 з’явитись до селищної ради для інвентаризації земельних ділянок та приведення документації у
відповідність із чинним земельним законодавством.
В разі неявки у встановлені строки до селищної ради
подальше користування земельними ділянками буде припинено, вони можуть бути вилучені і віддані іншим земле
користувачам.
СЕЛИЩНА РАДА.

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.

ром стала команд «Обрій»,
на третьому місці — збірна
району. Перехідний кубок і
призи спортсменам вручив
селищний голова Юрій Величко.

Поезіє, могутня сила!
Незламний дух усіх епох
несуть віками твої крила
у всесвіт творчих
перемог.
У всесвіт рими
і натхнення,
високих слів і сподівань.
Немає в них другого
ймення,
лише мільйони
міркувань.
«Найперше музика
у слові», —
Верлен колись давно
писав.
У горі радості й любові
в цю музику він душу
вклав.
Й звучить ця музика
віками
у віршах славних
авторів.
які життя подарували —
Поезії, лиш тільки їй.
«Реве та стогне
Дніпр широкий» —
в словах славетних
Кобзаря.
Мов сивий птах, струна
шепоче:
«Зійшла вечірняя зоря».
Тут й досі ще сопілка
грає
і Мавка монолог веде,

надія більше не вмирає —
У Лесиних віршах живе.
Завзято гімн свій
закликає
Іван Франко крізь всі часи.
Чий дух ніколи
не вмирає,
чий дух живе у вічності.
Величний в часі
слід поета —
Поезії легке крило —
сонета, оди,
тріолета —
Правічно в ньому
проросло.
Поезіє! Ти вічний біль,
утіха, мука й ласка!
Але всьому наперекір
ти незвичайна казка.
Невідворотна
й нездоланна
з сердець черпаєш волю.
Твій промінь світлий,
невблаганний
скував собою долю.
«О слово рідне,
орле скутий».
Ти заклик різних
поколінь.
Ніхто тобою не забутий,
Хто не прожив без твоїх
вмінь.
Поезія! Могутня сила!
Священний відгомін
століть!

Юлія ГАДЮЧКА.
с. Липове.

ДО СИНА…
У віночках ще свіжа
могила,
Живі квіти печально
лежать.
Поховала єдиного сина —
Його більше уже
не піднять.
Наодинці зосталася
з горем,
її серце розбилося
вщент,
бо хто сина свого
похоронить,
той хоронить із сином
себе.
— Сама, сину, тебе
підіймала,
Кращу долю
бажала тобі,
Та землиця сирая
забрала
Тебе, синку, від мене
навік.
За що, сину, мені така
кара?
Як я зможу без тебе
прожить? —

До землиці зі слізьми
припала
Й стала смерті
у Бога просить.
Та наснився їй сон
нещодавно —
став синочок матусю
благать:
— Не спішіть, Вам сюди
іще рано,
Бо хто ж буде могилку
вбирать?
На світанку до Вас,
моя мамо,
Білим голубом я прилечу
І загою душевні Вам
рани,
Бо я й тут Вас, матусю,
люблю.
А лиш ранок настав,
до віконця
Поспішила, проснувшись,
мерщій —
Білий голуб
вже грівся на сонці…
І сльоза їй скотилася
з вій.

Ольга РОМАЗАН.
с. Українське.

На території Харківської сільської ради знаходяться неуспадковані частки паю реформованого КСП ім. Шевченка.
П. І. Б.
№ паю
Мищенко Ганна Петрівна		
83
Скорик Олексій Макарович
14
Ляшко Уляна Кузьмівна		
289
Скорик Марія Пилипівна		
15
Дівенко Ганна Ананіївна		
380
Крук Василь Климентійович
339
Галяс Леонід Леонідович		
477
Назаренко Іван Дмитрович
365
Йосипенко Микола Вікторович
17
Назаренко Катерина Іванівна
357
Йосипенко Раїса Олексіївна
54
Заза Віталій Олександрович
272
Потенційні спадкоємці можуть повідомити про себе протягом року із дня опублікування цього оголошення. По закінченні вказаного терміну сільською радою буде порушуватися
справа в суді про визнання спадщини відумерлою.
На території Харківської сільської
ради в с. Новоселівка за адресою: вул. Новосельна, 7 знаходиться нежитлова будівля
(магазин), що має ознаку безгоспної. Осо-
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би, які мають підтверджуючі документи про
право власності на вказану будівлю, повинні
протягом року з дня опублікування оголошення з’явитися в сільську раду.
Виконком Харківської сільської ради.
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