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ІЗ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

5 квітня відбулося засідання п’ятої (позачергової)
сесії районної ради сьомого скликання. У роботі
сесії, яку вів голова районної ради Юрій Дзюбан,
взяли участь 24 депутати.
В секретаріаті працювали
депутати Микола Пригара та Олег Максимейко, у
лічильній групі — Оксана
Плюта та Людмила Лазоренко. Як повідомив голова райради, це позачергове засідання зініційоване
райдержадміністрацією,
оскільки виникла необхідність виділення коштів на
придбання оргтехніки для
забезпечення діяльності
ЦНАПу та відділу державної реєстрації райдержадміністрації. Із цього питання інформувала начальник
фінансового
управління
РДА Валентина Горкавенко. Депутати внесли зміни
до рішення третьої (позачергової) сесії районної
ради 7 скликання «Про
районний бюджет на 2016
рік», виділивши необхідну
суму. Також проголосували за внесення в порядок
денний сесії питань щодо
виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації на
заміну вікон у Талалаївській школі, на придбання
оргтехніки та забезпечення участі учнів району у
військово-патріотичній грі
«Джура». Виділення цих
коштів, як повідомила
Валентина
Горкавенко,
можливе, якщо так вирішать депутати, із вільного залишку в бюджеті. Із
наявного на 1 січня 1 млн
грн. на незахищені статті
у планах лише 35 тис. грн.
Отож і виникли дискусії

між депутатами. Олег Василенко, Володимир Киричок переконували, що 40
тисяч грн. на виготовлення
кошторисної документації
просто необхідно виділити
саме тепер, адже це кошти на розвиток і зволікати
із цим не треба. Заступник
голови райради Станіслав
Катрушенко наголошував
на тому, що всі документи
щодо формування внесення питань на розгляд сесії
треба подавати у відповідні терміни, а не спонтанно.
На цьому зосередився і
депутат облради Геннадій Тригубченко. Депутат
Галина Круподеря у своєму виступі концентрувала
увагу на тому, що в першу
чергу треба забезпечувати захищені статті. Вкотре
вона зосереджувалася на
проблемі, що виникла із
виплатою індексації працівникам медицини та
освіти за минулий рік. Вона
в цифрах і фактах довела
до відома депутатів ситуацію із цією проблемою.
«Треба було показувати
реальну
заборгованість
з урахуванням індексації
і тоді б із державного бюджету виділили кошти на
її погашення, — доводила
Галина Михайлівна, — тепер люди змушені звертатися до суду». Екс-голова
РДА, депутат Сергій Коломайко із цього приводу
сказав, що ці звинувачення безпідставні. Врешті,
висловивши свої думки і
побажання, депутати більшістю голосів проголосували і за виділення коштів
на проектно-кошторисну
документацію, і на ноутбук
із принтером, і на «Джуру».
Кор. «ТХ».

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОРАНКА

Багатьох власників присадибних земельних ділянок цікавить питання вартості оранки землі у нинішньому році.
Пропонуємо розрахунки, розроблені, виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 грн. та вартості пального
16 грн. за літр.
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Надія НОВІКОВА,
завідувач сектору економічного аналізу, розвитку
сільських територій управління АПР.

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ГЕРОЯМ СЛАВА!

У життя кожного із
них увірвалася війна.
Їхні тіла і душі зранені
війною, і це вже назавжди. А ще кожному із них
болить те, що воєнні дії
продовжуються. Мир в
Україні — найзаповітніше їхнє бажання. Учасникам АТО Олександру
Онанченку, Ігорю Галці,
Юрію Гречці, Івану Оверчуку, Віктору Мигуру державні нагороди України
— медаль «Захиснику
Вітчизни» вручили в. о.
голови райдержадміністрації Анатолій Дупа
та представник Срібнянського ОМВК Володимир
Батюта. Вони дякували
землякам за мужність

у
захисті
державного
суверенітету та територіальної
цілісності
України,
вірність військ овій
присязі.
Подарунки нагородженим
вручила керівник районної організації
Товариства
Ч е р во н о го
Хреста
в
Україні Галина Стусь.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

На фото: у залі засідань райдержадміністрації нагороджені із
головою районної ради Юрієм Дзюбаном, в. о. голови РДА
Анатолієм Дупою, працівником Срібнянського ОМВК
Володимиром Батютою.

ШАНУЙМО ДЕНЬ, ЩО РІК ГОДУЄ

Як ми вже повідомляли, на базі ТОВ «Красноколядинське»
відбувся
районний семінар з питань підготовки та проведення весняних польових
робіт. В останні роки подібні семінари проходять
у формі живого спілкування між керівниками району та господарств, галузевими спеціалістами.
ТОВ «Красноколядинське» щосезону приймає

у себе колег із району.
Його керівник — Заслужений працівник сільського
господарства
Павло Михайлович Чмут
щоразу має нагоду повідати щось актуальне,
цікаве своїм колегам. У
групі господарств, які належать до ТОВ «Красноколядинське», вирощують озимі на 2248 га, що
складає 1/3 озимих від
загальнорайонних площ.

Із ярих культур по групі
господарств
планують
сіяти 1500 га кукурудзи,
1100 — соняшника, 1003
— сої. У господарстві
працюють два агрономи,
інженер, звідуючий машинно-тракторним двором, 26 механізаторів, 6
різноробочих.
У
«Красноколядинському» працюють із
інвестором
«Українські
Аграрні Інвестиції», тут, як
би мовити,
на місці реалізовують
плани агрохолдингу. А
як працюється керівникам господарств,
якими
не
опікуються
інвестори?
У нашому
районі серед таких
СТОВ «Горизонт» та
ПСП «Лан».
На фото: із механізаторами ТОВ «Красноколядинське» учасники Директор
семінару спілкувалися на тракторному таборі. Вони на той час «Горизонвже підживили озимі і в очікуванні погожої години, коли б можна ту»
Ігор
виїхати у поле, займалися ремонтом та перевіркою техніки та Марченко
агрегатів, які будуть використовуватися пізніше.
та агроном
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ПСП «Лан» Валентин Лукаш розповіли про посівні
структури. У цих господарствах дотримуються
сівозмін. До речі, у СТОВ
«Горизонт» першими в
районі розпочали сівбу
ярих. Словом, кожному є
чим поділитися, та є і проблеми у кожного, яких не
вирішити на місці. Перш
за все, це здорожчання
пально-мастильних матеріалів перед виходом
у весняне поле. Звичайно, виробників не може
не обурювати, коли перед сівбою чи жнивами
ціни на пальне ростуть,
як гриби після дощу. Турбує керівників і проблема
незабезпеченості механізаторськими кадрами.
Отримати права тракториста нині складніше, ніж
водійські. Ця проблема
стає все більш відчутною
з того часу, коли в районі
перестало функціонувати
СПТУ. Вихід є — створення на базі одного із господарств
професійного
навчального центру. Та до
цього господарники ще не
готові.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

«УКРАЇНА – ЦЕ МИ!»

Під таким девізом у п’ятницю в районному будинку
культури відбувся звітний концерт Талалаївської школи
мистецтв. Цей грандіозний захід, до участі в якому задіяні всі 145 учнів школи, які демонстрували свої музичні,
вокальні та хореографічні здібності, красномовно свідчить про належний рівень освіти, який отримують діти
у цьому закладі. Про досягнення юних талантів та їх
викладачів читайте в наступних номерах «ТХ».

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН
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За даними http://sinoptik.ua

У понеділок, 11 квітня, з 10 до 13-ї години на прямому телефонному зв’язку з населенням району — перший заступник голови РДА Анатолій Петрович Дупа.
Пряма лінія за тел. 2-16-23.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

9 квітня 2016 року

В УРЯДІ ГРЯДУТЬ ЗМІНИ: ЩО ВДА ЛОСЯ
ЗРОБИТИ АРСЕНІЮ ЯЦЕНЮКУ?
Протягом останніх місяців триває запекла політична боротьба за те, хто
очолить майбутній уряд. Ще
кілька років тому, після втечі
Януковича, таких бажаючих
було зовсім небагато, якщо
не одиниці. Взяти на себе
тягар відновлення зруйнованої економіки, пожертвувати власним рейтингом,
знаючи, що «регіонали» залишили після себе пограбовану країну, не наважувався
ніхто. Крім одного.
Арсеній Яценюк зі своїми проєвропейськими поглядами, щирим бажанням
змінити Україну і вірою у те,
що це можливо, вирішив показати, що навіть в умовах
війни можна проводити реформи. Йому вдалося зробити те, що не могли чи боялися зробити до цього всі
попередні керівники урядів.
Україна, нарешті, злізла
з російської газової голки.
Десятиліттями Кремль за
допомогою газу фактично тримав на гачку сусідні
країни, у разі чого просто
перекриваючи вентиль і
чекаючи, поки виконають
його вимоги. Газ перетворився на зброю. Політики,
і навіть цілі уряди, були
пронизані газовою корупцією. Вперше за роки незалежності цю зиму ми прожили без російського газу.
Уряду Яценюка вдалося
диверсифікувати поставки
енергоносіїв в країну. Тепер більшість газу Україна
закуповує в країнах Європейського Союзу.
Війну з Росією ніхто

не міг уявити навіть у
найстрашнішому сні.
Натомість
Росія готувалася до
цього
роками. При
Януковичі
армією
керували
агенти
Кремля, які
методично
руйнували
наш
військовий
потенціал.
На початку
російської
військової
агресії ситуація була
критична —
техніка поламана, пального немає,
форма для солдат відсутня. Уряду Арсенія Яценюка
вдалося практично неможливе — знайти в короткі
терміни необхідні кошти,
відновити техніку, одягнути
і озброїти солдат. Україна
дала відсіч найбільшій у
світі армії і змогла зруйнувати плани Путіна, який вже
мріяв про військовий парад
у Києві. Сьогодні на безпеку
і оборону виділяється безпрецедентна сума — понад
100 мільярдів гривень.
В умовах війни Уряд
зміг забезпечити вчасну
виплату зарплат і пенсій. І
це не дивлячись на те, що
20% економічного потенціалу країни було втраче-

но через анексію Криму і
Донбасу. Під керівництвом
Арсенія Яценюка вдалося
провести успішну реструктуризацію зовнішніх боргів, які залишив після себе
Янукович. Кредитори погодилися списати 6 мільярдів
доларів і перенести виплати на кілька років.
Також
запроваджена
ефективна програма надання субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг. Тепер заможні мають
платити повну вартість
наданих послуг, натомість
держава компенсує витрати громадянам, які цього
потребують.
Однією з найбільш
успішних реформ стало

створення
Національної
поліції. На вулиці багатьох
міст вийшли нові патрульні
поліцейські, які не беруть
хабарів і сповідують принцип «служити і захищати».
Довіра громадян до людей
у формі почала поступово
відновлюватись.
Крім того, запроваджені
прозорі державні закупівлі,
спрощено надання адміністративних послуг населенню і бізнесу, здешевлено вартість ремонту доріг.
Реформи у жодній країні не проходили легко і безболісно. Це складний і довгий процес, який потребує
розуміння з боку громадян
і підтримки всіх політичних
сил. Уряду Арсенія Яце-

Голова обласного осередку Радикальної партії Олега Ляшка, депутат обласної ради
Олег Авер’янов провів низку важливих зустрічей з мешканцями Прилуччини та Талалаївщини. Дізнавшись про особистий прийом голови фракції РПЛ в облраді, люди записувалися на зустріч заздалегідь. Показово, що такі зустрічі відтепер будуть відбуватися
щомісяця. Олег Авер’янов запевнив, що поставив під особистий контроль більшість проблемних питань та зобов’язався прозвітувати по кожному з них під час чергової зустрічі.

які закон надає депутату обласної ради, можна вирішити
багато питань для людей. Зокрема, в нього є можливість
впливати на формування
бюджету, приймати різні програми з метою розвитку населених пунктів і територій.
Знаючи можливості депутата, об’єднавшись в радикальну команду, можна вирішувати питання на місцях.
Показовим
прикладом
є вирішення питання невиплати нарахованої індексації на зарплату медичним
працівникам у Талалаївці. У
суботу 26 березня звільнені медпрацівники прийшли
на прийом, а вже у вівторок
29 березня депутат Олег
Авер’янов виступив із депутатським запитом по цьому
питанню на пленарному засіданні сесії облради. Виконавча влада більше не зможе ігнорувати законні вимоги
громадян.
Звісно, дуже важливо
спілкуватися з людьми.
Кожну останню суботу місяця депутат Авер’янов буде
звітувати на такому прийомі
перед людьми про вирішені
попередні питання та виконану роботу.
«Закликаю всіх записуватися на прийом, приходити, звертатися до моєї
приймальні в Прилуках та
максимально використовувати мої можливості як депутата — представника народу»,
— сказав наостанок Олег
Авер’янов.
У Талалаївці на прийом
до депутата записуватися за
тел. 096-063-89-15 (Людмила
Григорівна Лазоренко).
Матеріал підготував
Віталій АНІКІЄНКО.

нюка
довелося
відчути на
собі, коли
замість
підтримки
здавалося
б
партнери починають ставити
палки
в
колеса.
Парламент
спромігся
ухвалити
лише 30%
урядових
законопроектів. А
це — нереалізовані
реформи,
втрачені
можливості
і час.
Після
того, як уряду вдалося
стабілізувати
соціально-економічну ситуацію в
країні, започаткувати реформи практично в усіх
сферах життя — боротьба
за крісло прем’єра розгорілася з новою силою.
Новому прем’єру дістанеться вже не та напівзруйнована країна, безліч
боргів і вибухонебезпечна
соціальна ситуація. Арсеній Яценюк і його партія
«Народний фронт» взяли на себе весь негатив,
який отримують політики
під час проведення непопулярних, але вкрай потрібних для майбутнього
країни реформ. І лише з
часом можна буде оціни-

ти той величезний вклад,
зроблений у розвиток країни.
У нинішній політичній
кризі Арсенію Яценюку
слід віддати належне. Він
вже заявив, що не тримається за крісло і готовий
підтримати будь-яку кандидатуру, яку запропонує нова парламентська
коаліція.
Європейський
вчинок європейського політичного діяча.
Натомість,
наступнику доведеться продемонструвати свою спроможність
скористатися
напрацюванням
уряду
Яценюка і продовжити йти
шляхом реформ. Це буде
не просто, оскільки деякі
політикани
докладають
максимум зусиль для розхитування ситуації в країні
і проведення дострокових
виборів, не дивлячись
на згубні наслідки і ризики повернення до влади
приспішників Януковича.
«Батьківщина»
і
Опозиційний блок нікуди не
поділися і продовжуватимуть заробляти політичні
бали на критиці уряду, як
це вони робили з урядом
Яценюка.
Але вони не зможуть відібрати головне досягнення останніх років. Розпочаті
зміни в країні вже не зупинити. З часом Україна стане справжньою європейською заможною країною.
І чимала заслуга в цьому
належить саме Арсенію
Яценюку.
Тетяна ІВАНОВА.

На попередньому тижні в районі побував депутат обласної ради від ВО
«Батьківщина»
Ярослав
Сторубльов. В зоні його депутатського впливу поряд
із Борзнянським і Бахмацьким і наш район. Ярослав
Миколайович — залізничник, начальник Бахмацької
колійно-машинної станції,
до складу депутатського корпусу обласної ради
ввійшов уперше і відразу
обраний заступником голови комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та
інфраструктури.
За півроку депутатства
Я. Сторубльов може записати собі до активу ряд
важливих проектів і, зокрема, проведене рішенням сесії облради за його
депутатським запитом будівництво очисних споруд
у Бахмачі. Справу легше
зрушити з місця і швидше
її вирішити, говорить, коли
вже визначені конкретні
об’єкти і на них підготовлена проектна документація.

На цьому акцентувалась
увага в ході зустрічей депутата із окремими очільниками місцевих рад. У
районі, як і скрізь по області, проблем вистачає.
Виборців хвилюють питання екології, якісної питної
води, шляхів.
Про останні особлива
мова. Депутат із селищним головою Ю. Величком
і Липівським сільським М.
Педьком визначили кілька
проблемних під’їзних доріг
(у Скороходовому це шляхи по вул. Прибережна,
Засієнка, у Талалаївці —
по 2-му провул. Суворова,
територія біля будинків по
вул. Леніна, 51 (а, б, в), на
які Я. Сторубльов зобов’язався виділити матеріали
для висипки щебенем. І на
цьому тижні перші машини з кількома десятками
тонн щебеню вже прибули
на об’єкти. Приємно, що в
депутата слово з ділом не
розходяться.
Микола БІЛАН,
голова районної парторганізації ВО «Батьківщина».

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ
ОЧІЛЬНИК РАДИКАЛІВ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
ПРОВІВ ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН НАМ ДОРОГИ ЦІ ЗАБУТИ
НЕ МОЖНА

Для Олега Авер’янова
Прилуки є містом його безтурботного дитинства та
осиротілої юності. У 14 років Олег лишився круглим
сиротою і мусив самостійно торувати свій життєвий
шлях. Зустріч у громадській
приймальні вкотре нагадала
йому про це, адже на особистий прийом прийшли і ті
прилучани, які знають його з
дитинства. Цим людям було
не лише приємно бачити,
чого вдалося досягнути Олегу В’ячеславовичу, але й скористатися можливістю звернутися до нього тепер вже як
до обранця народу.
Варто відмітити, що дуже
багато людей зверталися з
питаннями надання матеріальної допомоги. Як от родина з Прилук, яка внаслідок
пожежі втратила все — житло, гроші, документи.
«Дуже прикро, що в Прилуках на відшкодування матеріальних втрат внаслідок
таких надзвичайних подій у
міському бюджеті не закладено ні копійки, — говорить
Олег Авер’янов. — Я зроблю
все, щоб виправити цю ситуацію в законний спосіб. Партія не благодійна організація
і всім допомогти матеріально
ми не зможемо, хоча б хотіли. Тому треба з максимальною користю для суспільства
та громадян використовувати
власні депутатські повноваження, — продовжує він. —
Коротко кажучи, треба бути

професіоналом у сфері місцевого самоврядування та
знати, що багато яких речей
можна вирішувати за рахунок
місцевого бюджету».
На
тверде
переконання Олега Авер’янова,
першочергове
завдання
будь-якого депутата — змусити владу працювати на
людей і для людей.
«У нас, на жаль, поки що
все навпаки, — каже обласний депутат. — Як не прикро
усвідомлювати, але люди
зачасту віддають перевагу
солодким обіцянкам, вірять
тому, хто роздає продуктові
набори чи банально скуповує
голоси. Тож і говорити про
нормальну подальшу роботу
такого депутата навряд чи
доводиться, — продовжує
Олег В’ячеславович. — Тому
дуже важливо працювати напряму з людьми, вирішувати
їхні проблеми, використовуючи по максимуму депутатські
повноваження».
На зустріч з Олегом
Авер’яновим приходили і
звичайні партійці, бо одна
річ зустрічатися на партійних
зборах, інша — безпосередньо звернутися до керівника
обласної партійної організації
по допомогу для маленьких
прилучан.
«Місцевим парторганізаціям для налагодження якісної партійної роботи потрібно
частіше збиратися у форматі
засідань бюро та фракції та
вирішувати проблеми лю-

дей, — підсумовує результат
свого спілкування з однопартійцями голова обласного
осередку РПЛ. — Тільки так
ми збудуємо сильні та кваліфіковані команди на місцях».
Під час зустрічі з громадянами у Талалаївці постало
дуже багато проблем, пов’язаних з незадовільною екологічною ситуацією. Прикро,
але факт: Талалаївка нині
— це один із найбільш забруднених райцентрів Чернігівщини. Рівень онкологічних
захворювань серед людей є
одним із найвищих в Україні.
Разом з тим, місцеві чиновники не вбачають у цьому
жодних проблем, бо коли в
обласній раді розподіляли 15
мільйонів гривень екологічного фонду, ніхто ні в Талалаївці, ні в Прилуках навіть
пропозицій не сформував.
Олег Авер’янов особисто
переконався в тому, що багато питань на місцях вирішують не просто неправильно,
а всупереч закону. Окрім жахливої екології, тут де-факто
сформувався напівфеодальний устрій.
«Чомусь у керівництві
місцевого ПСП „Фортуна“
вирішили, що можуть плювати на людей і не виконувати
передбачені умовами договору зобов’язання, — обурюється депутат облради Олег
Авер’янов. — Так не буде! Я
особисто беру це питання під
свій контроль».
Виходячи з повноважень,

27 квітня о 12 год. в приміщенні Талалаївського відділення Бахмацької місцевої прокуратури особистий прийом
громадян здійснюватиме заступник прокурора Чернігівської
області СІРИК Денис Сергійович.
Запис за тел. 2-15-45.
Проводиться ЗБІР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ для передачі військовим у зону АТО. Приймаємо консервацію, продукти харчування, засоби особистої гігієни, натільну білизну,
шкарпетки, тютюнові вироби, дитячі листи, малюнки, обереги.
За детальною інформацією звертатись до голови Талалаївської спілки учасників АТО БОРСУКА Богуслава Миколайовича. Тел. 097-883-80-04.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

БЛАГОУСТРІЙ

ДОРОГА ДО СМІТТЄЗВАЛИЩА

Ця тема неодноразово
розглядалася на засіданнях
інспекції із благоустрою при
селищній раді, нарадах у колективі комунальників, обговорювалася на сесії селищної ради. Не впорядковане
сміттєзвалище, до нього
немає під’їзду, В результаті,
сміття, яке звозиться сюди
з усього селища, потрапляє
не на звалище, а скидається на прилеглі до нього та
залізничного переїзду території, розноситься вітром
по всій окрузі. І те, що працівники комунгоспу час від
часу наводять там лад, як це
зробили і нещодавно, проблеми аж ніяк не вирішує.
Потрібен під’їзд із твердим
покриттям, — запевнив на
засіданні інспекції начальник комунального підприємства Олександр Кобиш.
Його ми зробимо пізніше,
як підсохне грунт. Тож обіцянкам начальника ВУЖКГ

на цей раз можна повірити.
Але ж не тільки комунгосп
має дбати про впорядкованість сміттєзвалища. А де
ж наша громадянська свідомість? Крім спецмашини,
яка щоденно вивозить сюди
сміття, курсує на звалище і
приватний транспорт, якому під’їзд і не потрібен, бо
звалюють з нього всякий
непотріб де прийдеться — у
ближніх лісосмугах чи просто біля дороги. Напевне,
так зручніше, ніж укладати
договори на вивезення сміття з комунальним підприємством. «На сьогодні лише 40
відсотків від кількості домоволодінь у селищі уклали
такі договори. Пропозиції
робимо всім, — каже Олександр Григорович, — та не
всі усвідомлюють наскільки
це зручно». Тож і розвелось
безліч сміттєзвалищ по Талалаївці та у лісосмугах
навколо неї.

До одного з таких несанкціонованих сміттєзвалищ привела членів інспекції
ще одна дорога, і розташоване воно не на окраїні, а у
мальовничому місці в районі
Сінного. Хто і коли умудрився складувати пластикові
пляшки та інший непотріб
на території очисних споруд
районного споживчого товариства сказати важко.
По першому провулку
Жовтневому в цьому ж районі при проведенні водогону
була пошкоджена проїжджа
частина дороги, що створює
багато незручностей для жителів провулка. Біля свердловини з водонапірною баштою, що розташована поруч
дороги, не встановлена санітарна зона, яка має бути в
радіусі не менше 25 метрів.
Тут же і приблизно не витримані ніякі норми. Переповнення башти водою може
наробити багато шкоди жи-

телям вулиці, а складування
сміття поблизу неї забруднює територію. Звужується і
дорога, якою мешканці Сінного щодня їдуть чи йдуть
на роботу — з одного боку
до неї впритул підступають
городи, інший засаджений
деревами, обрізки яких не
проводяться, як мовиться,
ні проїхати, ні пройти. В цілому ж вулиці на Сінному
чисті, не захаращені, лише
в саду, де приватні садиби
підходять до водойми, складується винесений з двору
непотріб. На окремих вулицях ще є некроновані дерева. До речі, таких зарослих
чагарниками та розлогими
деревами вулиць є чимало

і в центральній частині селища. Чомусь господарі помешкань не усвідомлюють,
що такі дерева не лише роб
лять непривабливою власну
садибу, але й створюють небезпеку та незручності для
руху транспорту і пішоходів.
Велася
на
засіданні інспекції розмова і про
кладовище. Попри те, що
останнім часом за сприяння селищної ради та комунального підприємства там
багато чого зроблено на
краще, стежити за порядком на святому місці мають
і родичі покійних. Наближається світле свято Великодня. Саме час прибрати
могилки своїх рідних, впорядкувати місця їх вічного
спочинку. Це — обов’язок
кожного, як і тримати в належному стані свій будинок,
подвір’я, вулицю.

У рейді побували: Анатолій ШТИМ — голова громадської інспекції з благоустрою, Федір КАШКА — секретар
інспекції, Галина БОЙКО, Ольга СЕНЧА, Анатолій ФУРТАТ, Надія СТЕБЛЕВСЬКА — члени інспекції, Олександр
РІГ — дільничний інспектор поліції, Віра КЛИМОВА —
кореспондент «ТХ».

ЗА БЕЗПЕКУ РУХУ
З чудовим світлим ювілеєм
вітаємо нашу колегу — вчителя математики Сильченківської
школи Валентину Володимирівну КОШКОВУ. У квітневому
небі журавлині ключі нову весну Тобі закликають. Чисті роси
й оновлені чисті дощі знов, як
в юності, щастя бажають. І ми
шлем Тобі наші вітання палкі,
хай збувається все, що бажаєм:
калинового щастя грона важкі із
життєвого поля багатих врожаїв.
Хай і діти, і внуки шанують Тебе,
хай дарують лиш шану і ласку.
Мирне небо хай буде завжди голубе, а життя хай нагадує казку.
ПЕДКОЛЕКТИВ
Сильченківської школи.
* * *
ЦИМИ днями святкує 70-річний ювілей Анатолій Степанович СМИК із Талалаївки. Є
ювілеї досить різні, та є одна з
найкращих дат, коли вітають друзі
й рідні, а Вам сьогодні — лиш 70!
Достатком хай оселя буде повна,
нехай скликає внуків та дітей, а Ви
— красивий, гордий і щасливий,
до сотні літ стрічайте ще гостей!
Життя хай квітне, мов вишневий
сад, і кожен день усміхнено радіє,
а доля подарує зорепад здоров’я,
щастя, успіхів, надії!
З любов’ю і повагою ДОЧКА
зі своєю сім’єю з Харкова,
свати КИРПЕНКИ.
* * *
9 КВІТНЯ святкує свій день
народження Ольга Михайлівна
НАУМЕНКО із Березівки. З днем
народження Тебе ми вітаєм і благаєм на всі літа: будь такою, як ми
Тебе знаєм — проста, ніжна і всім
дорога. Хай і щастя, і сонця вітрила мчать Твій човен до тої землі,
де панує лиш радості сила, де
збуваються мрії усі. Троянди зів’януть колись від морозу, а Ти щоб
цвіла і цвіла, з очей щоб ніколи не
падали сльози, щоб завжди весела й здорова була.
Сім’я МІЩЕНКО.
* * *
8 КВІТНЯ виповнилося 60
років дорогому чоловіку, найтурботливішому батьку, дідусю і любому зятю Миколі Григоровичу
ГОРЯНСЬКОМУ із с. Красний
Колядин. Ми всі Тебе вітаємо з
ювілеєм! Життя летить, летить, не
наздогнати, за березнем і квітень
вже розцвів. І на душі зібралось
так багато подяки, і любові, й щирих слів. Не хочемо подалі їх ховати, нехай проб’ються, як весняний
цвіт, аби змогли усе-усе сказати
тому, хто робить наш яскравим
світ. Бо знаєм, що не можна відшукати, один-єдиний на землі такий як чоловік, як наш дідусь і тато
— хороший, щирий, чуйний, дорогий. Господар добрий, ніде правди
діти, все до ладу, усе як має буть,
бо любить для сім’ї усе робити,
аби комфорту всюди досягнуть.
Вік за кермом, не звик байдикувати, і повз кабіну ринули літа. Старайся, рідний, більш відпочивати,
щоб довго ще текла ріка життя.
Дітей і внуків радо зустрічаєш, і
розростається помалу рід. Про
кожного із нас з любов’ю дбаєш,

найкращий тато, чоловік, зять,
дід. Чого ж іще ми можем побажати в день ювілейний, світлі 60? Ми
хочем просто міцно обійняти, подарувать енергії заряд. Щоб на всі
плани сили вистачало, здоров’я
щоб міцним було завжди, а серце
в грудях солов’єм співало, щоб Ти
лишався завжди молодим! Тебе
ми любим і цінуєм дуже. Спасибі,
що Ти у нас є такий. Турботливий
і добрий, небайдужий. Із ювілеєм,
здійснення всіх мрій!
З любов’ю і повагою
ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ,
ТЕСТЬ І ТЕЩА.
* * *
8 КВІТНЯ відзначив свій
ювілей наш дорогий кум Микола
Григорович ГОРЯНСЬКИЙ із
Красного Колядина. Щиро вітаємо його. Летять роки, як лебеді
у вирій. Життя іде, його не зупинить. Прийми вітання наші щирі,
до років ста ми зичимо прожить.
Хай будуть в серці віра і надія, як
два крила, що впасти не дадуть.
Ще довгих літ щасливу світлу
путь. Хай нових днів ще буде
безліч, без ліку щастя і пісень.
Прийми вітання наші найщиріші
в цей світлий ювілейний день.
З повагою куми КОРНІЄНКИ
з Мигурового.
* * *
ЩИРО вітаємо нашу дорогу
донечку, сестричку, тьотю, племінницю, внучку Ірину Дмитрівну
РЕПАНКУ із Талалаївки з 30-річним 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,
щаслива 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.
ТАТО, МАМА, СЕСТРА з
сім’єю, тьотя НАДЯ,
бабуся ВАЛЯ з сім’єю.
* * *
12 КВІТНЯ відзначає свій
30-літній ювілей наш найдорожчий племінник, брат, дядьо
Олександр
Валентинович
ЯРМОШ із с. Чернецьке. Три десятки вже є за плечима, ювілей
ще маленький, та все ж ми вітаєм Тебе, бажаєм здоров’я, достатку і миру. Щоб удача Тебе не
лишала, щоб щастило і всюди, й
завжди, Матір Божа щоб оберігала, одним словом — живи і світи!
Тьотя НАТАША, дядьо ВІТЯ,
ТАНЯ, ДІМА, ДАША, ВЛАДИК.
* * *
8 КВІТНЯ відзначила своє
25-річчя племінниця Альона
Юріївна СЕМІНЬКО з Липового.
З днем народження Тебе ми вітаєм і бажаєм на всі літа: будь такою, як ми Тебе знаєм — проста,
ніжна і всім дорога. Хай і щастя,
і сонця вітрила мчать Твій човен
до тої землі, де панує лиш радості сила, де збуваються мрії усі!
З повагою і любов’ю
тьотя КАТЯ, дядя ВОЛОДЯ.

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ПЕРЕЇЗД – ЗОНА ОСОБЛИВОЇ УВАГИ
У 2015 році на залізничних переїздах (та поза
ними) допущено 73 випадки
зіткнення рухомого складу
із автотранспортом, у яких
13 осіб загинуло та 32 травмовано.
Із загальної кількості
ДТП 15 випадків допущено на переїзді із черговим
працівником; 34 — на переїздах без чергового працівника, що обладнані автоматичною сигналізацією;
9 — на не обладнаних автоматичною сигналізацією;
13 випадків поза межами
переїздів.
У 6 випадках транспорт
в’їхав у бік поїзда.
Ситуація, що склалася
на залізничних переїздах, викликає велику тривогу. Численні аварійні події свідчать
про елементарну відсутність

у водіїв почуття дисципліни.
Авто, яке прошмигує через
переїзд безпосередньо перед поїздом, — уже майже
норма в наш час.
Наголошую, що навіть
в умовах екстреного гальмування машиніст не може
зупинити поїзд миттєво, і
закликаю пішоходів і водіїв
автотранспортних засобів до
суворого дотримання Правил перетину залізничних
переїздів.
Нагадую, що згідно з
правилами
дорожнього
руху водії транспортних
засобів, під’їжджаючи до
залізничного переїзду, а
також починаючи рух після
зупинки перед тим, зобов’язані керуватися вказівками та сигналами чергового
по переїзду, положенням
шлагбаума, світловою та

ШАНОВНІ ТАЛАЛАЇВЦІ
ТА ГОСТІ СЕЛИЩА!
ЗАПРОШУЄМО ВАС ВІДВІДАТИ

МАГАЗИН «АЛЛА»
(Талалаївка, вул. Вокзальна),

в якому щойно відкрито новий
відділ. До послуг покупців широкий асортимент одягу та супутніх
товарів за дешевими цінами,
які вас здивують.
Завітайте! Ми завжди вам раді і щиро
вдячні за ваш вибір і покупку!
З повагою приватний підприємець
А. А. ПРЯДКА.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

11 квітня – с. Сильченкове, вул. Пушкіна, вул. Гагаріна,
вул. Чкалова.
11 квітня – с. Українське, вул. Перемоги.
12 квітня – с. Лавіркове (село повністю).
12 квітня – с. Українське, вул. Петра Глиги.
13 квітня – с. Основа (село повністю).
13 квітня – с. Березівка, вул Кочубея.
15 квітня – с. Лавіркове, вул. Гребеники. (9:00 – 16:00)
15 квітня – с. Поповичка, вул. Зарічна (9:00 – 16:00).

РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

звуковою сигналізацією, дорожніми знаками й дорожньою розміткою, а також
переконатися в тому, що не
наближається поїзд.
Як свідчить статистика,
прагнення залізничників дотримуватися норм безпеки
життя громадян, виконання робіт з метою належного утримання переїздів,
на превеликий жаль, мало
хвилює водіїв, які, намагаючись виграти хвилину, ризикують поплатитись за нею
власним життям. Шкода, що
більшість із них про це не
задумуються.
І наостанок, не потрібно
забувати афоризм «Швидко
поїдеш — повільно понесуть».
Іван КУРАСОВ,
начальник Роменської
дистанції колії.

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗДОРОВ’Я

ПЕРЕМОЖЕМО
ДІАБЕТ

Тема цьогорічного Все
світнього дня здоров’я —
«Переможемо
діабет!».
Епідемія діабету стрімко наростає.
За оцінками, у 2008 році
на діабет у світі страждали 347 мільйонів чоловік. У
2012 році це захворювання
стало безпосередньою причиною близько 1,5 мільйона
випадків смерті, причому
більше 80% з них припали на
країни з низьким і середнім
рівнем доходу. За прогнозами ВООЗ, до 2030 року діабет стане сьомою провідною
причиною смерті.
Існує дві основні форми
діабету. При діабеті типу 1
організм, зазвичай, не вироб
ляє інсулін і потребує його в
ін’єкціях, щоб вижити. При
діабеті типу 2, що становить
близько 90% випадків захворювань, організм виробляє
власний інсулін, але його недостатньо, або ж він не може
бути використаний належним
чином. Хворі на діабет типу 2,
здебільшого, мають надлишкову вагу та ведуть сидячий
спосіб життя: ці два фактори
підвищують потреби організму в інсуліні. Згодом високий вміст цукру в крові може
серйозно пошкодити роботу
органів, викликаючи інфаркт,
інсульт, захворювання нервової системи, ниркову недостатність, сліпоту, імпотенцію
та інфекції, які можуть спричинити ампутацію.
Мета Всесвітнього дня
здоров’я — розширити профілактику, покращити надання медичної допомоги,
епіднагляд, підвищити інформованість про зростання
діабету і його наслідки, розгорнути прийняття конкретних і прийнятних в ціновому
відношенні заходів по боротьбі з діабетом.
Вікторія НЕСИН,
лікар ЦРЛ.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

Терміново САДИБА по вул. Ватутіна у Талалаївці. Поруч магазин «Галич». Тел. 098-594-52-59, 067-375-32-95.
САДИБА в с. Червоний Плугатар: є вода, сарай, погріб, город 32
сотки, недобудований газ. Тел. 068-085-91-36, 095-532-72-88.
САДИБА за адресою 1-й пров. Жовтневий, 23.
Тел. 063-108-01-98.
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.
Дві двокімнатні КВАРТИРИ в Талалаївці (р-н центру та радгоспу)
недорого. Тел. 098-637-01-38.
САДИБА в с. Сильченкове. Є газ, вода.
Тел. 096-491-74-31, 095-522-67-76.
САДИБА в с. Скороходове за адресою вул. 30-річчя Перемоги,
129. Є газ, будинок площею 76,6 м2, приватизована земельна ділянка
0,37 га. Тел. 099-485-18-41.
3-кімнатна КВАРТИРА 65 м2 з меблями в районі магазину «Галич» в Талалаївці; КИЛИМ 2,5×3,5 м, ЧАВУН 12 л, чавунні СКОВОРОДИ, швейна МАШИНКА (ножна), КАСТРУЛІ 4-відерні емальовані,
НОЧВИ оцинковані, оцинкована БАЛІЯ (овальна).
Тел. 096-173-31-44, 095-469-85-77.
САДИБА в Талалаївці зі зручностями і надвірними будівлями.
Можлива розстрочка. Тел. 097-953-95-91, 050-640-88-20.
САДИБА у центрі с. Червоний Плугатар. Тел. 098-486-17-22.
АВТОМОБІЛЬ Москвич-412 1990 року випуску. Ціна договірна.
Тел. 096-611-67-84.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2107, ціна договірна. Тел. 097-890-79-54.
АВТОМОБІЛЬ «Славута» 2005 року випуску, МІНІ-ТРАКТОР,
ГБО (пропан) для ГАЗ-53. Тел. 098-800-49-73, 066-643-08-26.
ВЕЛОСИПЕДИ б/у жіночі на швидкостях, виробництво Німеччина.
Тел. 066-607-78-71, 093-757-61-82.
ІНКУБАТОР, ПИЛОСОС, пральна МАШИНА, ТЕЛЕВІЗОР плазмовий, ХОЛОДИЛЬНИК, МОТОЦИКЛ ІЖ Юпітер-3К, ДИВАН-малютка, ВЕЛОСИПЕД складний. Ціна договірна. Тел. 066-605-69-71.
СІНО, ВУГІЛЛЯ, кормовий БУРЯК, БОЧКИ 200 л (герметичні).
Ціна договірна. Тел. 050-719-58-16, 050-327-33-83.
ТЕЛИЦЯ парувального віку, чорно-ряба на завід.
Тел. 096-007-77-89, 093-594-45-54.
Терміново розтелена КОРОВА з третім телям.
Тел. 098-424-03-48.
ТЕЛИЦЯ чорно-ряба парувального віку, ГНІЙ, КОМП’ЮТЕР для
навчання. Тел. 099-496-56-77, 068-060-80-01.
КОРОВА чорно-рябої масті з 3-м телям. Тел. 098-407-33-82.
Червоно-ряба КОРОВА. Тел. 097-693-70-99, 050-244-52-11.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою. Тел. 097-450-72-26.
СВИНИНА необрізна. Тел. 068-745-65-05.
СІНО. Тел. 099-908-11-50.
БУРЯК, МАКУХА, дитячий спортивний ВЕЛОСИПЕД від 8-ми
років. Тел. 098-440-93-35, 099-134-37-42.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшника, сої, ячменю.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
СІНО з доставкою. Тел. 098-256-55-23. 093-797-52-02.
СУКНЯ випускна б/у, колір кораловий, розмір 44-46.
Тел. 098-440-91-04, 2-24-00.

ПРОДАЄТЬСЯ

НАДАЄМ ПОСЛУГИ

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

• інвентаризація,
• виготовлення
технічних паспортів на нерухоме
майно (послуги БТІ),
• підготовка документації на самовільну забудову
(технічне обстеження, декларація),
• незалежна оцінка майна, у т. ч. земельних ділянок для продажу, обміну,
дарування, спадщини, розподілу,
• незалежна оцінка автотранспорту.
Термін виконання робіт
— 1 день. Вартість послуги
— від 300 грн. Пенсіонерам
та інвалідам надається
знижка. Тел. 067-461-04-47.

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).

ПОДЯКА

У НАС БУВ ХОРОШИЙ СИН…

НАСТІЛЬКИ хороший і
добрий, настільки щирий, доброзичливий і турботливий,
що навіть через телефонні
дзвінки доходило його тепло
до нас. Він, наче, боявся завдати болю рідному і ближньому. І, сам того не бажаючи і не
відаючи, своїм раптовим відходом у засвіти завдав. Як же
так, синочку?! Як пережити
все нам, твоїм батькам? Цей
біль нам болітиме, допоки
й віку нашого. У дні, коли це
сталося, ми нічого не бачили
й не чули. Все-все лягло на

●

БІЛЬ і розпач у сім’ї, коли
втрачаєш дорогу людину. Розділене горе перенести легше.
Смерть чоловіка Михайла
Олександровича Ісаєва з гіркотою сприйняли і мої сусіди
та добрі знайомі, які допомог-

●

плечі наших рідних, близьких, друзів, сусідів. Сашо,
ти востаннє зібрав на порозі
рідної хати стільки людей! Ми
безмежно вдячні їм, синовим
і нашим колегам, однокласникам і однокурсникам, просто знайомим — всім-усім
людям, котрі підтримали нас
у важку годину і прийшли провести в останню путь нашого
Сашу. Хороший у нас був син,
і такий рідний-рідний і дорогий-дорогий…
В. М. і Ю. В. ЖОЛОБКО.
смт Талалаївка.

●

ли з організацією похорону та
морально. Я вдячна сім’ям
Чепур, Падуки, Валентині Пугач, Миколі Сазонтову, сватам
Бандурак, які в ці скорботні дні
були зі мною.
Валенина БОНДАРУК.

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.

11 КВІТНЯ відзначатиме свій день народження
Анатолій
Миколайович
ПОПОВИЧ із Талалаївки.
Ювілей — чудове свято. Є
сім’я — надійний тил. 60 —
це небагато, 60 — це розквіт сил. 60 в житті минає,
а скільки їх ще на шляху
про це ніхто не знає. Тож
зичим в здоров’ї вік довгий
прожити, щоб всіх на сторіччя Ти міг запросити. Хай
щастя буде в Твоїй долі,
хай обмина Тебе журба,
бажаємо затишку, спокою,
тепла.
ДРУЖИНА, МАМА, ДІТИ,
внуки МАТВІЙ,
ДАВИД, НАЗАР.
* * *
12 КВІТНЯ відзначає
свій 30-річний ювілей наш
дорогий син Олександр
ЯРМОШ із с. Чернецьке.
Шлем йому найщиріші вітання. Хай щастя і мир зігрівають оселю, і грає здо-

ров’я, як добре вино. Будь
завжди щасливий і завжди
веселий, життя бережи,
бо єдине воно. Нехай Тобі,
сину, всміхається доля, несуть тільки радість з собою
роки, хай щастя й здоров’я
не зрадять ніколи, збудуться мрії, бажання, думки.
З повагою МАМА, ТАТО.
* * *
30-ЛІТНІЙ ювілей відзначає 12 квітня наш найрідніший брат, кум, хрещений Олександр ЯРМОШ із
Чернецького. Мов хризантеми, зорі золоті зберем
Тобі на щастя й світлу долю.
Щоб мав Ти стільки радості
в житті, як струн вітрів у пізній пісні поля. Хай довіку у
світі щасливо живеться, достаток, удача у домі ведеться, а доля дарує хай довгого
віку, щоб щастя й здоров’я
лилося без ліку.
Кума МАРИНА, кум
СЕРГІЙ, хрещениця ВІКА.

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.
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.
КОРІВ для подальшого утримання.
Тел. 066-554-59-74, 096-575-30-83.
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.

Районна державна адміністрація, районна та селищна
ради щиро сумують з приводу передчасної смерті колишнього головного ветеринарного лікаря району Михайла
Олександровича ІСАЄВА і висловлюють щирі співчуття
рідним і близьким покійного.
Відділ освіти РДА, райком профспілки працівників освіти
висловлюють глибоке співчуття колишньому голові райкому
Олексію Антоновичу Несену з приводу непомірної втрати —
смерті
МАТЕРІ.
У родині наших колег-педагогів по Червоноплугатарській школі Олексія Антоновича і Лілії Володимирівни Несен
непоправна втрата — померла МАМА Олексія Антоновича.
Щиро співчуваємо вашій родині.
Колектив Червоноплугатарської ЗОШ I-III ступенів.
Щиро співчуваємо нашому однокласнику Юрію Михайловичу Ісаєву в його тяжкому горі — передчасній смерті
батька
МИХАЙЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА.
ВИПУСКНИКИ 11-Б класу Талалаївської
школи 1991 р. в., класний керівник Н. Г. ЗІНЕВИЧ.
8 травня Михайлові Олександровичу ІСАЄВУ виповнилося б 64, а 2 квітня після важкої виснажливої хвороби
його не стало. Все своє життя він віддав ветеринарній медицині — впродовж тривалого часу, працюючи головним
ветлікарем, очолював ветеринарну службу району, а кілька
останніх років був заступником начальника управління ветмедицини в Талалаївському районі. Відмінний спеціаліст,
професіонал, наставник, він дав путівку в професію не одному працівнику ветлікарні і залишив по собі незгладимий
слід. З глибоким сумом і болем у серцях зустріли звістку про
передчасну кончину Михайла Олександровича, висловлюємо щире співчуття рідним та близьким покійного. Земля
Вам пухом, Михайле Олександровичу, світла пам’ять про
Вас назавжди збережеться в наших серцях.
Колишні колеги В. П. ПОКРИШКА, М. І. СПІВАК,
В. А. СПІВАК, А. І. ЗЛИЙ, В. В. ЗЛА, Н. О. НАЗАРЕНКО,
Н. В. ПУГАЧ, О. В. ШЕВЧЕНКО, О. А. КОБЗИСТА,
В. П. ПОЛЬОВНИЧА, С. М. ІЛЛЯШЕНКО, Г. М. ТОПЧІЙ.
Після тяжкої хвороби пішов із життя наш товариш Михайло Олександрович ІСАЄВ. Щиро співчуваємо рідним і
близьким покійного.
Сім’я ЗГОННИКІВ із Талалаївки.

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.

9 квітня 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.
ПП «СПІВАК М. І.»
(ветеринарний кіоск у
Талалаївці біля ринку)
приймає замовлення на
КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
та курчат «Редбро» на
27 квітня ц. р. У продажу
є комбікорм.
Тел. 068-085-51-46.

Господарі шукають
котика: рудий, гладкошерстний, мордочка
схожа на лисячу. Можливо, хтось його бачив в
районі базару в селищі
чи неподалік, прохання
повернути за адресою
вул. Леніна, 7.
Приймаємо
замовлення на добових та підрощених КУРЧАТ: бройлерів
та іспанку голошию.
Колишній магазин «Мрія».
Тел. 096-034-29-63,
050-682-99-51.

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Працюємо за державною програмою, компенсація до 70%.
Тел. 066-437-77-43, 097115-88-38, 098-768-28-04.

КООПЗАГОТПРОМ

продає приміщення:
1) Яйцесклад розміром
19×6 м, висота 3,2 м по
вул. Робітнича, 3;
2) Склад макулатурний
в смт Талалаївка;
3) Заготпункт у с. Липове;
4) Заготпункт у с. Корінецьке.
А також будівельні матеріали:
1) ПЛИТИ
залізобетонні (для стін) 3,00×1,600;
3,00×0,80, товщина 40 см;
2) ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Звертатись за тел.
096-437-90-50.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на земельну ділянку серії IV-ЧН
№034136, виданий 20 березня 2001 року на ім’я АНТИПЕНКО Василь Панасович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право приватної власності на землю серії I-ЧН №035548, виданий 11 травня 2002 року за №472 на ім’я
ХОМЕНКО Горпина Семенівна, вважати недійсним.

Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті нашого
родича, свата і сусіда Сергія Васильовича ВІВДЕНКА і висловлюємо співчуття рідним та близьким покійного.
РОДИЧІ, СВАТИ, СУСІДИ.
Щиро співчуваємо Галині Петрівні Артюх і її родині із
Скороходового з приводу тяжкої і непоправної втрати —
смерті її БАТЬКА. Розділяємо з ними гіркоту невимовної і
болісної втрати.
Н. М. ОБУХ, З. Г. ЗАДОРОЖНЯ, Ю. М. САБАДАШ,
Т. О. МЯКІННІКОВА, Л. М. ПАЦАЙ.
Із Михайлом Олександровичем ІСАЄВИМ нас пов’язувало 40 найкращих років життя. Він був безмежно доброю, чуйною, співчутливою людиною. Дуже боляче, нам
його так не вистачатиме. Сумуємо, щиро співчуваємо рідним і близьким покійного. Пам’ять про нього завжди буде
живою у наших серцях.
Сім’ї КОЛБАСІНИХ, РОМАШКІВ.
Непомірне горе увірвалося в родину нашої свахи Валентини Іванівни Бондарук — передчасно пішов із життя її
чоловік Михайло Олександрович ІСАЄВ. Горюємо і спів
переживаємо, розділяємо з рідними та близькими покійного
біль безповоротної втрати.
Сім’я БАНДУРАК.
Болем у серцях озвалася сумна звістка про передчасну
смерть Михайла Олександровича ІСАЄВА — чоловіка нашої куми Валентини Іванівни Бондарук. Царство небесне і
вічний рай душі покійного, а всім його рідним та близьким —
наші щирі співчуття.
Куми ПАДУКИ, РИПАЛЕНКИ, друзі ЧЕПУРИ.
Болісно і гірко повірити в те, що підступна хвороба передчасно і так швидко забрала із життя мого однокласника
Михайла Олександровича ІСАЄВА із Талалаївки. Царство
небесне і земля хай буде лебединим пухом.
Віра ЛИХО.
Печаллю та болем у серцях озвалася сумна звістка —
не стало нашого колишнього колеги, доброї людини Михайла Олександровича ІСАЄВА. Щиро співчуваємо його дружині Валентині Іванівні, сину Юрі, дочці Тані та їхнім сім’ям,
всім рідним.
М. І. і В. А. СПІВАК.

Редактор О. О. ГОСТРА.
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 255 від 15.12.2001 р.
Газета набрана і зверстана на комп’ютерному обладнанні в
редакції, віддрукована в Талалаївській районній друкарні.
Друк офсетний. Виходить один раз на тиждень.
Рекламні матеріали в газеті друкуються під рубриками «Реклама»,
«Політика», «Імідж». Зам. 225. Тираж 2716. Індекс 63693.

