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ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ
ПРО ДЕРЖСЛУЖБУ

На четверговому семінарі-тренінгу в райдержадміністрації «Основні засади
реформування державної
служби та служби в органах
місцевого самоврядування»
працівники служб і відділів
РДА та посадовці органів
місцевого самоврядування
розглянули на практичних
прикладах як трактує Закон України «Про державну
службу» питання проходження державної служби в
органах виконавчої влади.
Коментували підзаконні акти і давали пояснення
заступник директора обласного центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації
Петро Підгайний і заступник
начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби Валентин Дубок.
З актуальними питаннями у сфері державних
закупівель
розпорядників
бюджетних коштів у районі
ознайомив начальник відділу ресурсного забезпечення розвитку територій з
питань державного сектору
економіки
Департаменту
економічного розвитку обл
держадміністрації
Павло
Степанов.

САДЯТЬ ЛЮДИ
КАРТОПЛІ

Весна прийшла на селянські городи. Цього тижня люди масово вийшли на
свої наділи: хто прибрати
і спалити торішні рештки,
хто гній вивезти, зернові посіяти, а хто вже й картоплю
посадити і городину, щоб
устигнути до вербного тижня, бо тоді, кажуть, може «у
верби піти». Для селянина у
метушливі городні дні — чималий шмат роботи і витрат
із домашнього бюджету, а
для власників тракторів, мотоблоків і іншої сільгосптехніки — можливість «вдарити
гектарами» по власному
здоров’ю і водночас непоганого заробітку. Сьогодні
орачі на городах в районі
маслозаводу, нафторозвідки і УТТ просять по 25 грн.
за зорану сотку, вартість 1 л
дизельного пального близько 17 грн.
За повідомленнями
КОР. «ТХ».

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ПОСІВНА У ВОЛОДАРІВ «ЗОЛОТОГО КОЛОСА»

ЗА ПІДСУМКАМИ роботи у минулому році найвагоміші результати господарювання — у СТОВ
«Горизонт». І хоч давно минули часи змагань між сільгоспвиробниками, у нашому
районі залишається добра
традиція вручення кубка
«Золотий колос» під час
святкування Дня працівників сільського господарства
керівнику господарства, яке
заслуговує на володіння
цим кубком за всіма господарськими
показниками.
Директор СТОВ «Горизонт»
Ігор Марченко — впевнений
володар «Золотого колоса». Адже восени закладений надійний фундамент
під врожай 2016-го, у оптимальні агротехнічні строки
доглядають посіви озимих,
першими у районі почали
весняну сівбу.
У квітневі будні в цьому
господарстві вся увага роботі у полі. «Горизонт» — єдине у районі господарство, де
вирощують всі районовані
для нашого клімату культури із дотриманням сівозмін.
Із озимих вирощують пшеницю на 427 гектарах та на
328 га — озиме жито, крім
того — 25 га озимого жита
на зелений корм. Всі вони
підживлені по мерзлоталому грунті аміачною селітрою
із розрахунку 150 кг на га.

На фото: механізатори Віктор УДОВИЧЕНКО, Сергій БРОВКО, Євгеній
КІРСАНОВ, Олександр ДОВГАЛЬ, Сергій ЮХИМЕНКО.

Зараз на цих площах закривають вологу, проводять підготовку грунту під сівбу ярих.
Вже на 25 га посіяли однорічні трави, адже і тваринництво у «Горизонті» утримується на належному рівні, а
забезпечення кормами його
— одне із найактуальніших
виробничих питань в будьяку пору року.
Ярі культури планують
сіяти на площі 1776 га у
СТОВ «Горизонт» та на 667
га у ТОВ «Агромат», це —
яра пшениця, ярий ячмінь,

овес, просо, гречка, кукурудза, соняшник, соя, кормові культури. Вже посіяли
ячмінь на 80 га, яру пшеницю на 42 га. Сіють протруєним висококондиційним
насінням із внесенням мінеральних добрив.
Із Ігорем Анатолійовичем зустрілися у полі біля
сівалки Pottinger, у яку
саме завантажували насіння ячменю. Чесно кажучи,
кожного разу, коли бачиш в
роботі подібну техніку, так і
хочеться сказати словами
Остапа Вишні:
«Якби
мої
бабуся
встали!» Цей
складний механізм захватом 6 метрів,
у бункер якого засипають
відразу вантажівку зерна, зовсім не
схожий на ті,
якими працювали ще кілька років тому.
Отож тепер і
до механізаторів вимоги
особливі. У
«Горизонті»
вже звикли
до принципу
керівника, що
недбалі і неНа фото: завідуюча током Галина ТАРАСЕНКО.

На фото: обліковець Наталія СТУПАК.

добросовісні тут просто не
працюють. Ігор Анатолійович зібрав біля сівалки механізаторський колектив,
який трудився на ячмінному полі. Віктор Удовиченко
працює на тракторі із сівалкою, водій Сергій Бровко
підвозить зерно до сівалки,
Євгеній Кірсанов на навантажувачі «Маніту» завантажує добриво у розсівач,
на якому працює Сергій
Юхименко, Олександр Довгаль культивує. Неподалік
на озимому лані закривав
вологу на посівах ветеран
сільськогосподарського виробництва Микола Олексійович Радуль.
Пора весняно-польових
робіт особливо активізує
роботу і на тракторному
таборі. Вже 18-й рік тут, у

чоловічому колективі, працює Наталія Ступак. Вона
і техніку заправляє, і обліковець. Керівник підприємства характеризує Наталію
Григорівну як добросовісну,
віддану справі людину. Такої ж думки він і про заві
дуючу током Галину Тарасенко. Під її керівництвом
і безпосередньою участю
підготовлений і протруєний
весь насіннєвий матеріал і
озимих, і ярих.
У ці дні посівна кампанія
у СТОВ «Горизонт» у розпалі. Всіх, хто у ній задіяний,
двічі в день забезпечують
гарячим харчуванням. Адже
день весняний рік годує, і
його намагаються використати максимально.
Фоторепортаж
Олександри ГОСТРОЇ.
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На фото: механізатор Микола РАДУЛЬ.

ЗАПРОШУЄМО НА СУБОТНИК

23 квітня українці вийдуть на Всеукраїнський суботник.
Талалаївці проводитимуть його у п’ятницю, 22 квітня. Напередодні, 21 квітня о 10-й годині запрошуємо керівників всіх
організацій і установ, підприємців на організаційне засідання
по визначенню об’єму робіт.
СЕЛИЩНА РАДА.
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АКТУАЛЬНО

ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД – СПРАВА ГРОМАДЯН
Децентралізація
органів місцевої влади, яка нині
впроваджується по всій
Україні, свідчить про правильність обраного сільськими громадами шляху, адже
напрацьований ними позитивний досвід роботи дає
результати.
На Чернігівщині сьогодні
працює 5 об’єднаних громад,
одна з яких Парафіївська в
Ічнянському районі, — найближча до нашого району.
Саме сюди з ініціативи народного депутата України
Валерія Давиденка минулого четверга завітали представники органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування Талалаївщини на
чолі з головою районної ради
Юрієм Дзюбаном, помічниками-консультантами народного депутата Віталієм Васильчуком і Миколою Коновалом
та керівник партійного осередку «Наш край» Іван Москаленко для ознайомлення
та вивчення досвіду роботи
Парафіївської громади.
— На першому етапі нашої участі у пілотному проекті по створенню об’єднаних територіальних громад
на Чернігівщині, — розповіла голова Парафіївської
громади Валентина Карпенко, — виникало багато

сумнівів. Та
пропрацювавши два
роки, переконались,
що
така
структура
управління
— це крок
вперед, до
р о з в и т к у,
а не тупцювання
на
місці,
як
було
раніше.
Відтепер
у
громаді
вирішуємо
всі наші питання, де і
що, в якому
селі
зробити, куди
спрямуваНа фото: делегація з Талалаївщини в Парафіїській громаді.
ти скільки
коштів, які ввести посади
Це не найбільша в обласде є терапевтичні відділення
і т. ін. Наприклад, громаті громада, — відзначила і хоспіси, створюється центр
да сама вирішує, в якому з
Валентина Федорівна, якпервинної медико-санітарної
об’єднаних у неї сіл зробираз керована, компактна
допомоги. Все це нині діюче,
ти реорганізацію школи, де
структура. Деяка складність
працює, коштів на утриманпрокласти дорогу, де зробилише в тому, що у нас розня вистачає.
ти капітальний ремонт дитгалужена соціальна сфера
Громада напряму прасадка і т. д.
— 5 дошкільних навчальних
цює з бюджетом держави
До Парафіївської грозакладів, 5 будинків культу— на розвиток громади нам
мади приєднано 5 сільських ри, 3 загальноосвітні школи
надійшло 5 мільйонів 568 тирад, до яких входять 18 наI-III ступенів, 3 амбулаторії,
сяч 900 гривень державних
селених пунктів з населен4 ФАПи, 4 відділення ценсубвенцій, маємо власних
ням 6 тисяч 23 громадяни. тральної районної лікарні,
коштів — майже 2 мільйони.

Головне при
цьому,
як
з ау ва ж и л а
Валентина
Федорівна,
щоб
якісно
була
розробл ена
стратегія тер и то р і а л ь ної громади
— були чіткі
проекти на
ремонт, будівництво
і постійний
контроль за
використанням коштів.
Над
цими
завданнями і працює
наш апарат.
На сьогодні в штаті громади
38 працівників і 7,5 одиниці
обслуговуючого персоналу.
Голова і 2 заступники, є загальний, фінансово-господарський, працюють відділи
з питань освіти, культури,
медицини, спеціалісти з надання адміністративних послуг та ін.
Важливо, що жоден
працівник в сільрадах не
звільнений — працюють виконувачі обов’язки старост,

ЛЮДИНА І ПРИРОДА

ПІСЛЯ НАС – І ТРАВА НЕ РОСТИ!

У понеділок, 11 квітня,
до мене зателефонував
депутат районної ради
Олег Василенко: «Неподалік Основи вигоріла
дубова лісосмуга і дерева
падають на лінію електропередач…» Коли приїхали на місце, там вже
працювала бригада енергетиків. Директор РЕМу
Валерій Лут був просто
спантеличений. Розповідає, що вже років п’ять у
цих двох лісосмугах, поряд із якими по різні боки
землі СТОВ «Горизонт»
та «Дружба Нова», і надто близько повз дерева
проходить лінія електропередач, якийсь зловмисник постійно вчиняє підпал. Цього разу пожежа
розгулялася так, що горіли навіть «живі» дуби. На
час початку робіт енергетиків пожежа вже вгамувалася, але дерева продовжували тліти. Один
розпечений дуб на висоті
приблизно 1,7 м спалаху-

вав ізсередини. Через
кілька секунд,
після
того, як я
зробила це
фото, він
рухнув, звичайно ж,
на дроти, які вже були знеструмлені. «Ця жахлива
трагедія трапилася на
частині 54-кілометрової
лінії електропередач, —
розповідає Валерій В’ячеславович, — через що
були знеструмлені села
Основа, Харкове, Лавіркове, Новоселівка, мікрорайони нафторозвідки
і радгоспу в Талалаївці.
Ці точки довелося перемикати до постачання
електроенергії із Срібного. Тепер приблизно на
півкілометровій відстані
ми змушені відновлювати роботу лінії. Крім
того, і після відновлення
їй не вичерпана загроза,
адже дерева знизу під-

ЖАХ!

горілі, навіть вітру не
треба, щоб звалилися…»
На даному етапі у лісосмуг, які
колись були колгоспними, немає
господаря.
Їх
безжально
знищують
продавці дров. Випилюють, де краще, гілки залишаючи на місці. І хоч,
маючи бажання, таких
ділків не важко виявити, жодного із них не
виявлено і не притягнуто до відповідальності.
Ні
правоохоронними
органами, ні екологами не встановлено і не
притягнуто до відповідальності і жодного палія. Хоча горимо ми, як
в народі кажуть, ніби не
перед добром. Цього ж
дня полум’я вирувало
на Гомах, хтось запалив соняшникову стерню біля Чернецького,
обгорілі узбіччя дороги біля Сильченкового,

обіч траси
на Харкове.
Цей ганебний список
можна продовжувати.
Здається,
і діла немає нікому
до того, що
горять
не
тільки
дерева і кущі,
а і все, що
живе у них.
І у цій ситуації ніхто не
шукатиме
винних, бо
ми, на жаль,
звикли жити
так,
не
по-людськи
— аби день
до вечора,
а після нас
(і в прямому
значенні) —
На фото: горить «живий» дуб.
й трава не
рости.
треба прибрати обгорілі
…На пожарищі, яке дерева, які і без вітру моще продовжувало диміти, жуть «лягти» на лінію.
і наступного дня працюваТекст і фото
ли енергетики. У цій ситуОлександри
ації вони «крайні», адже
ГОСТРОЇ.
22 квітня з 14:00 до 16:00 у приміщенні ВДВС Талалаївського РУЮ (смт Талалаївка, вул. Вокзальна, 3) заступником
начальника ГТУЮ з питань державної виконавчої служби —
начальником управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
області П’ЯТНИЦЕЮ С. М. буде проводитись прийом
громадян з питань примусового виконання рішень.
Запис на прийом проводиться до 12-ї год. 21.04.2016
за телефоном: (0462)675-962 — управління ДВС Головного
управління юстиції у Чернігівській області.
19 квітня об 11 год. в приміщенні Талалаївського відділу
Бахмацької місцевої прокуратури буде проводити особистий
прийом громадян керівник Бахмацької місцевої прокуратури
КОТЧЕНКО Федір Андрійович.
Попередній запис та довідки за тел. 2-15-44.

На фото: працює аварійна бригада енергетиків.

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.

адміністратори, секретарі,
землевпорядники. Згідно з
графіком на села виїжджають спеціалісти виконавчого комітету об’єднаної
громади, надають допомогу, консультують людей. І,
схоже, що люди повірили в
таку структуру управління,
адже самі давали згоду на
об’єднання, самі вибирали
депутатів.
Цінний досвід по організації роботи в об’єднаних
громадах Валентина Федорівна запозичує і в Латвії,
де вже не раз побувала.
Все цінне з досвіду впроваджує у своїй громаді. Вона
досвідчений керівник в органах місцевого самоврядування, хоч за спеціальністю
вчитель-математик. Із 2002
року обиралася головою Парафіївської селищної ради,
і ось тепер обрана головою
об’єднаної громади. Активно працює як член правління Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних голів.
На все у неї вистачає енергії,
терпіння, ініціативи.
Що думають про нову
структуру жителі нашого району, хочуть вони об’єднатись чи ні — час вирішувати
їм самим.
Текст і фото
Віри КЛИМОВОЇ.

ГОРЯТЬ ТРАВА,
ЛІСИ, БУДІВЛІ,
ГИНУТЬ ЛЮДИ

З настанням теплої погоди громадяни почали масово спалювати сміття, сухе
листя, залишки минулорічної
рослинності на присадибних
ділянках. Мають місце факти випалювання луків, пасовищ, ділянок із водно-болотною та іншою природною
рослинністю, смуг відводу
автомобільних доріг і залізниць, інших зелених насаджень. Вздовж р. Ромен є поклади торфу, займання якого
призводить до тривалого
горіння та несе за собою незручність для населення, а
дим негативно впливає на
самопочуття. Люди часто,
свідомо підпаливши суху
траву, залишають вогонь без
нагляду, а вітер робить свою
справу — швидко поширює
вогонь до житлового сектору
і нерідко горять дерева, техніка, господарчі споруди та
будинки.
З початку року з вищезазначеної причини в області
зареєстровано більше 150
пожеж на загальній площі
понад 310 га, з них 14 у житловому секторі, одна жінка
загинула.
Минулого року у весняний період в районі зафіксовано 20 випадків горіння
сухої рослинності, як результат, пошкоджено 1 житловий
будинок та знищено 4 господарських будівлі. А жителі
с. Новопетровське ще досі
пам’ятають реальну загрозу
для села через спалювання
решток кукурудзи на прилеглому полі.
Рятувальники
звертаються до населення з проханням бути вкрай уважними
та обережними у поводженні
з вогнем. Не розводьте багаття, не кидайте непогашені
недопалки або сірники поблизу будівель, торфовищ, в
лісопаркових зонах, на полях
та узбіччях доріг.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

16 квітня 2016 року

робочій комісії в присутності завідуючої розповідали,
чому вони не можуть із нею
працювати — дістали сварки, приниження, конфлікти.
Телефоном зв’язалася із
колишньою завідуючою, а
до кінця березня поваром
Ніною Трепачко, яка більше 30 років працювала із
Світланою Бичок в одному
колективі. Вона підтримує
думку своїх колишніх колег,
говорить, що багато років
усі мовчали, намагалися
різні конфлікти згладити,
тепер просто наболіло до
неможливого.
Не було меж здивуванню усіх присутніх, коли під
час роботи комісії у дитсадок приїхала група поліції.
Як повідомили вони, виклик надійшов на районне
відділення із обласного

керівника державного комунального дошкільного навчального закладу
призначає на посаду та
звільняє з посади відповідний орган управління
освітою».
Відповідно до вимог ч. 6 державній
адміністрації
Ось яку відповідь на
ст. 7 Закону України «Про створена експертна група
клопотання сільського гозасудження комуністичного
з фахівців, яка розробила
лови Л. Сорочинської ната націонал-соціалістичного
нову назву об’єктів топонімідала начальник відділу
(нацистського) тоталітарних
ки, які підлягають переймеосвіти Оксана Плюта: «…
режимів в Україні та забонуванню.
оскільки ДНЗ не був перону пропаганди їхньої симЗасідання
експертної
реданий сільською радою
воліки» з 21 лютого до 21
групи відбулося 12 квітня.
в управління освіти РДА
травня 2016 року переймеЧлени групи пропонують
згідно із законодавством,
нування топонімів у насеперейменувати в селищі Тавідповідно до Статуту
лених пунктах, демонтаж
лалаївка вул. Маяковського
Красноколядинського ДНЗ
пам’ятників, пам’ятних знана вул. Г. Сковороди та ре«Дзвіночок» Талалаївськоків, меморіальних дошок та
комендують голові Талалаго р-ну, Чернігівської обл.,
інших меморіальних об’єктів,
ївської селищної ради не
код ЄДРПОУ 25571809 заякі містять комуністичну симзволікати з демонтуванням
твердженого Красноколяволіку, здійснюються розпопам’ятника Леніна. Дана продинською сільською радою
рядженням голови обласної
позиція буде надіслана голо14 грудня 2011 року п. 8.2
державної адміністрації.
ві обласної державної адмі— сільська рада має праДля цього в районній
ністрації у визначені терміни.
во призначати
та звільняти з
КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ
посади завідувача ДНЗ».
Певно,
простіше
міністра
звільнити, аніж завідуючу сільським
дитсадком, де зірколцентру, повідомлялося, ваний навчально-виховний
У Красному Колядині вже четвертий місяць батьщо у Красному Колядині процес. Вже два тижні діти
ки дітей, які відвідують дитсадок «Дзвіночок», та кобіля дитсадка несанкціоно- не відвідують садочок. Його
лектив дитсадка конфліктують із його завідуючою
ваний мітинг. Оскільки мі- працівники були у відпустці
Світланою Вікторівною Бичок. 30 березня 12 батьків
тингу ніякого не було, ніхто за власний рахунок, Світзвернулися із листом в редакцію, в якому розповідане порушував правопоря- лана Вікторівна впевнено
ють про це, а також про те, що неодноразово звертадок, у дитсадку працювала ходить на роботу у порожній
лися за допомогою в райдержадміністрацію і райвідкомісія, а батьки на вулиці дитсадок. 12 квітня доведіл освіти: «…30 березня ми не привели в дитсадок
чекали результатів, поліція дені до відчаю вихователь
своїх дітей, про що в письмовому вигляді повідомивідібрала у присутніх пояс- Г. Твердовська і її помічник
ли сільського голову Л. Сорочинську. Нам треба, щоб
нення і поїхала назад.
Н. Комлик написали заяви
дитсадок працював, бо у селі, крім наших, ще підроТа 4 квітня їй знову на звільнення, вказавши, що
стають діти і ходитимуть туди, а от завідуючою така
довелося виїжджати за ви- працювати у таких умовах
людина не може працювати. Там хороший колектив,
кликом. Цього дня о 16-й неможливо, повар О. Петроа завідуючу діти бояться. У нас є вагомі причини не
годині відбувалася сесія ва теж написала заяву на
довіряти цій людині своїх дітей…»
сільської ради, на розгляд звільнення і повертається
Листи подібного змісту працювала перевірка. Батьякої виносилося питання добувати відпустку по доглянеодноразово надходили ки зібралися на вулиці під
про звільнення завідуючої ду за дитиною. Н. Трепачко,
у відділ освіти (у О. Плюти дитсадком. В усній формі
дитсадком
«Дзвіночок» яка зовсім недавно розрахуїх ціла папка), райдержад- всі вони розповідали про те,
Бичок С. В. Попередньо валася, по телефону розпоміністрацію. З метою ула- що неодноразово викладапрацювала комісія щодо віла: «Плачу разом із своїми
годження конфлікту у грудні ли і в письмових заявах на
службового розслідування дівчатами і з молодими маминулого року на місце ви- ім’я сільського голови. Лейтпричини не проведення на- мами. Невже через одну люїжджала начальник відді- мотив один: «Не довіряємо
вчально-виховного процесу дину у нашому селі садочка
лу освіти Оксана Плюта із завідуючій наших дітей».
в дитсадку. Оскільки батьки не буде? Все село про це
групою спеціалістів. За їх Із Світланою Вікторівною
не приводять дітей у са- гуде. Світлана Вікторівна
участі 25 грудня відбулося я познайомилася в її рободочок, колектив написав не хоче визнати свої помилзасідання виконавчого ко- чому кабінеті. Не могла не
заяви на власний рахунок, ки і цим перекреслює те хомітету Красноколядинської звернути увагу на те, що на
завідуюча ж приходить на роше, що було в її практиці
сільради на якому заслухо- стіні поличка, на ній вузлироботу. Як вказано у акті за багато років…»
вували і завідуючу, і членів ки із крупами, в кутку холоперевірки комісією: «ЗавідРайонна комісія під час
колективу, і батьків. Озна- дильник. Зазвичай, у кабіуюча С. В. Бичок від пояс- перевірки недоліків не знайомившись із протоколом нетах керівників навчальних
нень чому зупинений на- йшла, бо і справді у дитсадзасідання виконкому, стає закладів такого не побачиш.
вчально-виховний процес ку є всі умови для виховання
зрозумілим, що стосунки Як розповідає завідуюча, в
категорично відмовилася, діток. Немає лише тих норм
між завідуючою, трудовим цьому закладі вона працює
в усній формі була запро- і стандартів, якими б можколективом та батьками все своє трудове життя, за
шена на сесію сільської на виміряти найголовніше
надскладні.
Завідуюча віком у травні вихід на пенради, щоб пояснити там — добропорядність між коскаржиться на те, що її під- сію. 15 липня 2010 вона
свою поведінку стосов- легами, батьками, дітками.
леглі не виконують посадо- призначена завідуючою. За
но дітей, колективу та Атмосфера добра не вимівих обов’язків; колектив на її словами, конфлікт виник
батьків, але на сесію не рюється температурним резавідуючу, вказуючи у своїх тоді, коли після перевірки
з’явилася».
жимом, написанням планів.
доповідних, що саме вона із райвідділу освіти були
«Зате з’явився на се- Батьки розповідають, що
створює в колективі кон- зроблені зауваження вихосію її чоловік. Депутати не за відсутності завідуючої,
флікти; батьки нарікають на вателю Галині Твердовській
дозволили йому бути при- коли її заміняла вихователь
те, що діти не належно хар- щодо написання робочих
сутнім на засіданні і попро- Г. Твердовська, у дитсадку
чуються через те, що завід- планів. Мовляв, виховасили залишити приміщен- все було як слід. Повтоуюча не вчасно забезпечує телька не сприйняла зауваня, — розповідає сільський рюся, що розповідей праповара продуктами, крім ження, намовила проти неї
голова Л. Сорочинська, цівників дитсадка, батьків,
того, дітей просто не можли- колектив, батьків, через це і
— депутати одноголосно просто односельців щодо
во виховувати в атмосфері колотнеча.
проголосували за звільнен- цієї ситуації вистачило б на
постійних скандалів. У пісОзнайомившись
із
ня завідуючої. А через кіль- сюжет детективного ромаляобідній час, коли вона із змістом десятків скарг від
ка хвилин знову по виклику ну. Дуже хотілося б, щоб заними займається, дітям не батьків і колективу, які надприїхав наряд поліції із Та- вершення цього детективу
приділяє уваги. Рішенням ходили на ім’я сільського
лалаївки… Я подала кло- було оптимістичним, тобто
виконкому завідуючу ДНЗ голови, складається врапотання про звільнення районна влада посприяла
С. В. Бичок зобов’язано: ження, що тут матеріалу
завдитсадком Бичок С. В. сільській розібратися у цій
«Налагодити мікроклімат у на детективну історію. Сумдо районного відділу осві- надзвичайній ситуації, коли
колективі, урізноманітнити ніви про те, що хтось усіх
ти, адже відповідно до ч. є дитсадок, є спеціалісти, є
харчування дітей, не ви- намовив проти завідуючої,
3 ст. 31 Закону України діти, яких позбавляють прасловлюватися в присутності почали розвіюватися вже
«Про дошкільну освіту» ва там виховуватися.
дітей некоректно». Ство- тоді, коли в коридорі ДНЗ
керівника та заступника
Олександра ГОСТРА.
рено батьківський громад- з’явився чоловік Світлани
ський контроль. Зобов’яза- Вікторівни Іван Васильоно улагодити конфлікт до 15 вич. Він постійно комусь
січня 2016-го.
віддзвонювався.
Батьки,
Певний період завіду- які пишуть у скаргах, що
Координаційний центр з
першого
(бакалаврськоюча лікувалася у стаціона- завідуюча не впускала у
надання правової допомоги го) рівня, вільно володієте
рі, була у відпустці, а коли садочок батьків із групи
Міністерства юстиції України українською мовою та маєте
вийшла, конфлікт розго- батьківського
контролю,
оголошує конкурс з відбору
бажання приєднатися до корівся з новою силою. На обурювалися тим, що її чокандидатів на посади наманди системи безоплатної
прохання батьків 1 квітня ловік спокійно перебуває і
чальників та/або заступників правової допомоги в Україя виїхала на місце. Цього в групі, і на кухні коли йому
начальників бюро правової ні — спробуйте свої сили!
ж дня, виконуючи доручен- заманеться. Довелося бути
допомоги, що розпочнуть діСередній рівень місячня заступника голови рай- свідком того, як вихователь
яльність з 1 липня 2016 року ної заробітної плати — від
держадміністрації Лариси Галина Твердовська, помічв усіх регіонах України.
3500 грн.
Шевченко щодо розгляду ник вихователя Неля КомЯкщо ви маєте вищу
У Чернігівській області
заяви батьків, у дитсадку лик, кухар Ольга Петрова
юридичну освіту не нижче
бюро будуть утворені у Ба-
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

«ДЗВІНОЧОК» НЕ ПРАЦЮЄ,
БАТЬКИ Б’ЮТЬ У ВСІ ДЗВОНИ…

ДЕКЛАРУВАННЯ
Відомості, зазначені у деклараціях
про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік керівництва
Талалаївської районної ради
Згідно з декларацією,
поданою головою Талалаївської районної ради Дзюбаном Ю. В., загальна сума
його доходу за 2015 рік
склала 108150 грн., у тому
числі: заробітна плата —
82314 грн. Доходи членів
сім’ї — 44522 грн.
У власності Дзюбана
Ю. В. перебувають: земельна
ділянка площею 87700 кв. м,
житловий будинок площею
50,3 кв. м, автомобіль легковий Daewoo Lanos TF69Y
2007 року випуску. Власність
членів сім’ї — земельні ділянки площею 52100 кв. м.
Згідно з декларацією, по-

даною заступником голови
Талалаївської районної ради
Катрушенком С. В., загальна сума його доходу за 2015
рік склала 65906 грн., у тому
числі: заробітна плата —
60444 грн. Доходи членів
сім’ї — 50312 грн.
У власності Катрушенка С. В. перебувають: земельні
ділянки
площею
23000 кв. м, квартира площею 52,95 кв. м, гараж площею 24,0 кв. м, автомобілі
легкові Chery Amulet 2007
року випуску, ЗАЗ-968 1984
року випуску та причіп. Власність членів сім’ї — земельна
ділянка площею 20000 кв. м.

ПРОТИДІЯ
НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї
СЛУЖБА – 102

Протягом I-го кварталу
працівниками
Талалаївського відділення поліції
було притягнуто до адміністративної відповідальності 30 осіб за вчинення
насильства в сім’ї.
При отриманні заяви
про вчинення насильства
в сім’ї або реальну загрозу його вчинення протягом
трьох днів дільничні інформують відділ у справах молоді РДА. За результатами
перевірки заяви виносять
офіційні попередження про
недопустимість вчинення
насильства в сім’ї та ставлять на профілактичний
облік осіб, які вчинили насильство в сім’ї.
Дільничні
інспектори
проводять роз’яснювальну
роботу в сім’ях, де вчинено насильство в сім’ї або
існує реальна загроза його
вчинення,
повідомляють

членів сім’ї про права, виносять офіційні попередження про недопустимість
в подальшому протиправних дій. А також винних у
вчиненні насильства в сім’ї
притягують до адміністративної
відповідальності,
що передбачена ст. 173-2
КупАП, санкція якої передбачає адміністративне
стягнення у вигляді адміністративного арешту до
15 діб.
Від того, наскільки чуйно, зважено та відповідально будуть ставитися до цієї
проблеми всі органи та установи, на які законом покладено здійснення заходів з
попередження насильства
в сім’ї, залежить значною
мірою моральне здоров’я
суспільства.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник сектору,
майор поліції.

ВЛАСНИЙ ДІМ

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ

Чернігівський обласний
Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, в межах
діючої обласної Програми
«Власний дім», надає жителям сіл, селищ та малих
міст Чернігівської області
довгострокові пільгові
кредити під 3% річних на
наступні цілі:
• нове будівництво індивідуального житла —
200 тис. грн. до 20 років;
• добудову, реконструкцію житла — 100 тис. грн.
до 20 років;
• придбання завершеного або не завершеного
будівництва індивідуального житла — 100 тис. грн. до
20 років;
• будівництво, добудова, реконструкція підсобних господарських приміщень — 50 тис. грн. до
10 років;

• будівництво інженерних мереж (газифікація, водозабезпечення, опалення,
електрифікація житла, заміна котлів) — 20 тис. грн. до
8 років;
• розвиток особистого
селянського господарства
(придбання тракторів, навісного обладнання до них,
мотоблоків,
домашньої
худоби, кормів та інше) —
75 тис. грн. до 10 років;
Інформація з питань отримання кредиту розміщена
на сайті Фонду за адресою:
chfond.at.ua
За більш детальною інформацією просимо звертатись:
м. Чернігів вул. Малиновського, 32-б. Тел.
(0462)69-37-97,
69-37-85
або (067)460-79-75;
м. Прилуки вул. Київська 220, кімната 207 та за
телефоном: (063)523-51-27.

ЦІКАВА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЮРИСТІВ
хмачі, Бобровиці, Борзні,
Варві, Городні, Ічні, Козельці, Коропі, Корюківці, Новгород-Сіверському, Носівці,
Прилуках, Ріпках, Семенівці,
Сосниці, Срібному, Талалаївці, Щорсі.
Дізнатися більше про вимоги до претендентів, строки проведення, умови участі в конкурсі та заповнити
заявку на участь у ньому

можна на веб-сайті: www.
legalaid-jobs.in.ua
Заявки
претендентів
приймаються до 4 травня
2016 року.
Додаткова інформація
за телефоном: єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги 0-800-213-103.
Запрошуємо вас до участі у конкурсі!
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПРОФОГЛЯД

НА КОРИСТЬ ЗДОРОВ’Ю

Особливого значення у
медичних закладах набувають
профілактичні огляди, які бажано проходити хоча б один
раз на рік. Існують так звані
повікові карти, згідно з якими
відповідно до свого віку людина має проходити певні лабораторні обстеження та консультації спеціалістів. Обов’язково
і незалежно від віку треба обстежуватися
у
терапевта
або сімейного лікаря, робити
флюорографію — для цього

обстеження взагалі не потрібно
направлення. Щорічно кожна
жінка повинна бути оглянута
гінекологом. Особливу увагу лікарі приділяють онкозахворюванням візуальної локалізації,
тобто коли людина самостійно
може виявити у себе хворобу
— появу новоутворень на шкірі, в ротовій порожнині, ознаки
захворювання прямої кишки,
ущільнення в молочній залозі.
Марія ДВОРНИК,
лікар-гінеколог ЦРЛ.

ПОДЯКА

ДЯКУЄМО ЗА СВЯТО

День народження — для
кожного бажане свято, а ювілей особливо. Душа повниться
радістю, коли навколо лунають
теплі слова вітання, щедрі побажання і навколо тебе радість
і сміх. Та всі ці веселощі — для
іменинника, а людям, які готують свято, скільки в цей день
клопотів і турбот, хочеться, щоб
гостям все сподобалось. Ми
для святкування ювілею обрали вже відоме в районі кафе
«Орхідея» в Липовому. І дуже
задоволені. Завідуюча його

Валентина Василівна Лукаш —
привітна господарка, взяла на
себе і свій колектив всі клопоти
по організації святкування. Ми
з чоловіком і всі гості залишились задоволеними і смачною
їжею, і обслуговуванням. Висловлюємо щиру подяку Валентині Василівні і її колективу
за професійність в організації
нашого сімейного свята. Без
сумніву, ми завітаєм сюди і в
наступні наші ювілеї.
А. С. і Н. І. СМИК
із Талалаївки.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

18 квітня – с. Українське, вул. Перемоги, вул. Сербіянська.
18 квітня – с. Корінецьке, вул. Жовтнева, вул. Гора.
19 квітня – с. Березівка, с. Співакове (села повністю).
19 квітня – с. Поповичка, вул. Зарічна.
20 квітня – с. Сильченкове (село повністю).
21 квітня – с. Корінецьке (село повністю).

РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПРОДАМ

САДИБА в смт Талалаївка по вул. Пушкіна: будинок, літня кухня,
гараж, льох, 2 господарські будівлі, земельна ділянка 0,27 га.
Тел. 067-113-09-75.
Добротна САДИБА в Талалаївці. Тел. 068-085-91-68.
САДИБА за адресою 1-й пров. Жовтневий, 23 в Талалаївці.
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.
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.
САДИБА в с. Сильченкове. Є газ, вода.
Тел. 096-491-74-31, 095-522-67-76.
КВАРТИРА в смт Талалаївка по вул. Горького, 1, кв. 5.
Тел. 096-316-28-50.
4-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці (з меблями) в дуже хорошому стані з усіма зручностями. Тел. 099-226-28-10.
Газифікований двоповерховий БУДИНОК з усіма зручностями.
Тел. 097-577-70-64.
Два нежитлові ПРИМІЩЕННЯ по вул. Робітнича, 16 і вул. Леніна, 21-А. Тел. 067-585-40-51.
БУДИНОК під розбір у Болотниці.
Тел. 097-053-17-46, 068-989-81-24.
АВТОМОБІЛЬ SsangYong Kyron, вересень 2011 р. в., пробіг 110
тис. км, об’єм двигуна 2,3 л, механіка. Перший господар, авто куплене в автосалоні. Всі техогляди проходили в офіційному сервісі.
Механіка, ходова — в ідеальному стані. Тел. 067-507-10-12.
АВТОМОБІЛЬ «Москвич-комбі»; СКУТЕР «Хонда», зареєстрований. Тел. 096-977-55-12, 096-034-27-61.
МОПЕД «Альфа» 110 см3. Тел. 099-194-54-41.
Дитячий ВЕЛОСИПЕД у хорошому стані для дівчинки 4-5 років.
Тел. 098-843-02-73.
СТІНКА б/у 4,5 м, лакована, КИЛИМИ. Тел. 097-882-89-72.
СІНО, ВУГІЛЛЯ, кормові БУРЯКИ, БОЧКИ 200 л (герметичні).
Ціна договірна. Тел. 050-719-58-16, 050-327-33-83.
КОРОВА чорно-рябої масті віком 8 років. Тільність 8 місяців.
Тел. 098-440-94-20.
Молода високопродуктивна КОРОВА.
Тел. 068-820-35-26, 099-799-55-80.
КОРОВА з третім телям і ТЕЛИЦЯ у Березівці.
Тел. 068-070-68-29.
КОРОВА з першим телям (с. Поповичка, вул. Гагаріна, 16).
Тел. 068-796-38-66.
Металевий розбірний ГАРАЖ (розмір воріт 2,37×2,56); ЕЛЕКТРОДВИГУН 220/380W, 3 кг, 1430 об/хв; дві КРОЛИЦІ на завід, ІНДОСЕЛЕЗЕНЬ; НАГРІВАЧ води з опалювальної системи (зварений
з газових балонів з електротеною).
Тел. 066-498-67-26, 097-565-64-37.
КАРТОПЛЯ насіннєва сортів Вінєтта, Остара. Тел. 068-070-66-53.
ПЛУГ однокорпусний. Недорого. Тел: 050-169-43-58.
СВИНИНА необрізна. Тел. 068-745-65-05.
ГНІЙ. Тел. 096-255-49-41.
ДИВАН-малютка б/у у відмінному стані. Ціна договірна.
Тел. 097-193-49-07.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшника, сої, ячменю.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
Доїльний АПАРАТ АІД-1Р, новий. Тел. 096-157-89-63.

РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447)6-04-16,
097-235-41-47.

Послуги ЕЛЕКТРИКА
та РЕМОНТ побутової техніки. Тел. 050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).

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.
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.
Посадкову КАРТОПЛЮ. Тел. 068-070-47-55, 095-896-34-09.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
ПОВЕРНІТЬ ЗА ВИНАГОРОДУ

На минулих вихідних в районі с. Красний Колядин загублено мобільний телефон Lenovo S625. Власник Євген
Володимирович Мирончук — учасник АТО, гарантує винагороду тому, хто поверне телефон, оскільки в апараті збережено цінну для нього інформацію та номери.
Тел. 050-216-24-92.

ПРОДАЄТЬСЯ

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).

Зніму ЖИТЛО зі
зручностями в смт Талалаївка до 600 грн./міс.
Тел. 067-334-64-87.

У районній лікарні
щосуботи веде прийом
лікар-отоларинголог.

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

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Працюємо за
державною програмою,
компенсація до 70%.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.

Проводиться набір
співробітників у компанію
«Фаберлік»:
1) Консультант
(20–
26% + подарунки)
2) Менеджер (зайнятість 3–4 год. на день)
Робота
вдома
за
комп’ютером. Можна поєднувати обидва варіанти,
або ж вибрати один.
Тел. 098-440-93-45.

ПОЇЗДКИ: Голосіївська пустинь, могила матушки Аліпії, Густиньський жіночий монастир, Корицький жіночий
монастир, Свято-Успенська Почаївська Лавра — чудотворна ікона Почаївської Божої Матері, печера, мощі святих, Божа гора, хрест Нікіти Столпніка; в с. Катюжанка до
о. Олександра за зціленням від цукрового діабету, епілепсії,
безпліддя, гіпертонії, алкогольної, тютюнової і наркозалежності та інших хвороб.
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).

ПОМИНАННЯ

17 КВІТНЯ минає 40 днів, як перестало битися серце Олени Іванівни
ОЛІЙНИК із Талалаївки. Ця жінка мала
золоту душу, щире серце і вмілі руки.
У молоді роки старанно працювала в
лабораторії ветеринарної лікарні, мала
авторитет у колег. Олена Іванівна дуже
любила свого нині покійного чоловіка
Віктора Федоровича, з яким у парі прожила багато літ.
Зі слізьми на очах схиляємо голови перед Вашою могилою і світлою
пам’яттю. Нехай у цей день згадають добрим словом усі,
хто Вас знав. Спіть спокійно, Олено Іванівно, хай Господь
оберігає Вашу добру і світлу душу.
Сім’ї СНІЖКО і СМАЛЬКО.
ВЖЕ 8 років як немає з нами нашого незабутнього Петра Йосиповича ВАСИЛЬЧЕНКА з Красного Колядина.
Дорогий наш, Ти мав золоту душу, щире серце і вмілі руки.
Твій світлий образ збережемо у пам’яті назавжди. Дякуємо
Богові, що Ти був у нашому житті. Хай сонечко зігріває Твою
могилу, а Твоїй добрій душі — Царство небесне. Поминаємо Тебе усією родиною. Схиляють голови сумні дружина,
діти, внуки, прийми уклін наш до землі і тугу вічної розлуки.
ДРУЖИНА, ДІТИ, внуки ВАДИК і АНЯ, всі РІДНІ.

16 квітня 2016 року
24 апреля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

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.
ТАЛАЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА оголошує конкурс
на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів та рідких нечистот.
Вимоги до претендентів: наявність виробничої бази;
спецавтомобілів для виконання цих робіт; кваліфікованих
кадрів; відповідних дозволів і дозвільних документів.
Термін подання заяв до селищної ради — протягом місяця з дня опублікування оголошення в газеті.
Державний АКТ на право приватної власності на землю
серії I-ЧН №035548, №472, виданий 11 травня 2002 року
на ім’я ХОМЕНКО Горпина Семенівна, оголошений втраченим (оголошення у №15 за 9 квітня ц. р.), не є таким,
оскільки він знаходиться у спадкоємців померлої Хоменко
Горпини Семенівни Куриліна Івана Володимировича та
Старовойтової Алли Володимирівни.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Корінецької сільської ради, серії
ЯА №515262, виданий 10 червня 2005 р. Талалаївською райдержадміністрацією на ім’я ТРОЯН Віра Федорівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну ділянку (пай) №0250022, виданий Рябухівською сільською радою на ім’я
НІШТА Ганна Василівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну ділянку (пай) №0250208, виданий Рябухівською сільською радою на ім’я
БАБИЧ Григорій Олександрович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну ділянку (пай) №0250117, виданий Рябухівською сільською радою на ім’я
БАБИЧ Павло Григорович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну ділянку (пай) серії ЧН №0250459, виданий Рябухівською сільською радою
на ім’я КОСЯК Марина Трохимівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну ділянку (пай) серії ЧН №0250460, виданий Рябухівською сільською радою
на ім’я КОСЯК Михайло Олександрович, вважати недійсним.
Учні 4-Б класу Талалаївської школи та їх батьки щиро співчувають своєму класному керівнику Вікторії Вікторівні Косенко та її
чоловіку Ігорю Дмитровичу з приводу болісної, непоправної втрати
— смерті БАТЬКА.
На 91-му році закінчилося земне життя старійшини агрономічного цеху району, колишнього із 20-річним стажем агронома-насіннєвода райуправління сільського господарства Ніни Іллівни
ШУРШІ. Глибоко сумуємо за нашою незабутньою колегою, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійної.
Колишні колеги Л. Д. РАК, Л. І. ІВКО, Л. І. МАТКО,
А. М. МАМОНОВА, Є. А. ДАВИДЕНКО,
Л. Г. ТИМОШЕНКО, О. В. КОРЧМЕНКО.
Щиро співчуваємо нашій кумі і сусідці Олені Іванівні Лісній з
Талалаївки в її непоправному горі — смерті бабусі
Ганни Миколаївни ПУГАЧ.
Кума Л. П. БІЛОУС, сусіди Н. І. КУЗЬМЕНКО,
М. І. БАШМАКОВА, Л. Г. ТИМОШЕНКО,
К. В. ВЕЛИЧКО, Н. А. МЕЛАЄНКО, К. Т. ТРОХИМЕНКО.
Розділяємо біль тяжкої втрати із нашими сусідами — сім’єю
Ігоря Дмитровича Косенка з Талалаївки, спричинений непоправною втратою — смертю батька і дідуся
Дмитра Митрофановича КОСЕНКА.
Сім’ї В. О. МАКАРЕНКА,
Л. М. ПЛЮТИ, О. М. КАЧАНІВСЬКА.
У наших кумів і друзів Анатолія Івановича та Валентини Петрівни Дитюків із Талалаївки у сім’ї горе — пішла із життя дорога
людина — мама МАРІЯ ОСТАПІВНА. Щиро співчуваємо їм з приводу болісної втрати, а покійній — Царство небесне.
Хрещениця НАТАША із сім’єю, НАДІЯ ГРИГОРІВНА.
Пройшовши довгий життєвий шлях, пішла з життя невтомна
трудівниця, людина щирої вдачі і великої душі, Берегиня великої
і дружної родини Марія Остапівна ДИТЮК з Основи. Щиро співчуваємо нашому сусідові Миколі Івановичу Дитюку, всім рідним і
близьким у непоправній тяжкій утраті. А Марії Остапівні Царство
небесне.
Т. В. ЧИКИШ, В. П. і Г. М. П’ЯНОВИ з Талалаївки.
З гіркотою і болем в серцях озвалася сумна звістка — не стало прекрасної жінки — доброї, щирої мами і бабусі, а нашої однокласниці Софії Іванівни ДЯЧЕНКО з Талалаївки. Щиро спічуваємо її родині, а покійній Царство небесне і пухом земля.
Г. А. ФУРТАТ і В. П. БАЛАБАНОВА.
Пішла із життя Софія Іванівна ДЯЧЕНКО із Талалаївки, з
якою нас поєднувала багаторічна праця в районному вузлі зв’язку. Співчуваю доньці, зятю, внукам і всім рідним та розділяю біль
утрати. Царство небесне Тобі, Соню, і вічний спокій. Нехай зігріває
Тебе господнє тепло і земля буде пухом.
Н. А. БЕРЕЖНА.
У родині Галини Володимирівни Андрущенко із Талалаївки непоправна втрата — померла її мама Софія Іванівна ДЯЧЕНКО.
Співпереживаємо і щиро співчуваємо родині померлої.
Сім’я МОЖНЕВСЬКИХ.
Не стало нашої доброї сусідки Софії Іванівни ДЯЧЕНКО.
Щиро співчуваємо її доньці Галині Володимирівні, внукам і всім
рідним.
Сусіди СМАЛЬКИ.

ВІЙСЬКО

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

СЛУЖИТИ ДО РІЧНИЦІ ПЕРЕМОГИ
УКРАЇНІ
Відповідно до Закону
України «Про військовий
обов’язок і військову службу»,
Указу
Президента
України № 122/2016 від 29
березня 2016 року, наказу
військового комісара Срібнянського ОРВК №40 від
07.04.2016 року з 5 травня
по 30 червня 2016 року на
території
Талалаївського
району буде проводитись
призов громадян України
чоловічої статі, яким до дня
відправлення у військові частини виповнилося 20 років,
та старших осіб, котрі не досягли 27-річного віку і не мають права на відстрочку або
звільнення від призову на
строкову військову службу.
Явці на призовну дільницю Срібнянського ОРВК
підлягають всі громадяни
1996 року народження, яким
у період чергового призову виповниться 20 років, а
також громадяни старшого
віку, котрі не досягли 27-річного віку і не мають права
на звільнення або відстрочку від призову на строкову
військову службу.
Усі призовники зобов’язані прибути на призовну
дільницю
Срібнянського
ОРВК в зазначений час із
документами, що вказані
в персональних повістках.
Громадяни, які не отримали персональних повісток
для призову на строкову
військову службу, зобов’язані прибути в Срібнянський
ОРВК, маючи при собі документи, що засвідчують
особу.
Згідно з Кримінальним
кодексом України (ст. 335),
ухилення від призову на
строкову службу карається
позбавленням волі на строк
до трьох років.
Костянтин ГЛЮЗО,
військовий комісар
Срібнянського ОРВК,
підполковник.
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Згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. «Деякі
питання виплати у 2016 році
разової грошової допомоги, передбаченої Законами
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви
нацистських переслідувань»
проводиться виплата разової грошової допомоги:
• інвалідам війни I групи в сумі 2975 грн., II групи — 2600 грн., III групи —
2310 грн.;
• інвалідам,
прирівняним
до
інвалідів
I групи — 2975 грн., II
групи — 2600 грн., III групи — 2310 грн.;
• учасникам бойових дій
у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років та
інвалідам війни II та III груп,
яким виповнилося 85 років і
більше, — 2975 грн.;
• учасникам
бойових
дій, колишнім неповнолітнім
(яким на момент ув’язнення
не виповнилось 18 років)

в’язням концтаборів, гетто,
інших місць примусового
тримання, а також дітям, які
народилися у зазначених
місцях примусового тримання їх батьків — 920 грн.;
• членам сімей загиблих
та дружинам (чоловікам)
померлих інвалідів війни,
дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових
дій, учасників війни і жертв
нацистських переслідувань,
визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге — 465 грн.;
• учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам,
які були насильно вивезені
на примусові роботи, дітям
партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з
націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 170
грн.
Довідки за тел. 2-22-19.
Маргарита АНДРУЩЕНКО,
спеціаліст управління соціального захисту населення.

СТАДІОН ВІДРОДЖУЄТЬСЯ

На фото: селищний
голова Юрій ВЕЛИЧКО із
працівниками на стадіоні.
Фото Людмили
ЦИГАНЕНКО.

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

До центрів з надання
безоплатної правової допомоги звертаються громадяни, які хочуть приватизувати
землю чи взяти в оренду.
Згідно із законом України
«Про оренду землі» оренда
землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною
орендареві для проведення
підприємницької та інших видів діяльності.
Договір оренди землі
— це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за
плату передати орендареві
земельну ділянку у володіння і користування на певний
строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно
до умов договору та вимог
земельного законодавства.

Типовий договір землі
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3
березня 2004 року. Згідно із
ст. 19 Закону строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але
не може перевищувати 50
років. При передачі в оренду
земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва,
фермерського
господарства,
особистого
селянського
господарства
строк дії договору оренди
землі визначається за згодою сторін, але не може бути
меншим як 7 років.
У разі ліквідації юридичної особи-орендаря згідно
зі ст. 31 Закону дія договору
оренди землі припиняється.
Стаття 32 Закону передба-

чає, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а
також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або
розірвання договору, якщо
інше не передбачено договором оренди землі.
За отриманням без
оплатної вторинної правової допомоги звертайтесь
до Ніжинського місцевого центру з надання без
оплатної вторинної правової допомоги. Прийом
з 9:00 до 18:00 (вихідні субота і неділя) за адресою:
м. Ніжин, вул. Богуна, 8.
Телефон:
(04631)2-40-05.
E-mail: nizhyn.chernihiv@
legalaid.gov.ua. Єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.

ЖИТЕЛІ селища і
його гості, які люблять
спортивні дійства, а чи
просто із друзями, чи
сім’єю прогулятися, просто не можуть не помітити як відроджується
стадіон у Талалаївці. Багатьом запам’яталося як
тут минулої осені відбувався ярмарок. Вже тоді
глядачі могли зручно сидіти на реконструйованих
лавочках. У ці весняні дні
роботи по відродженню
стадіону продовжуються.
Саме тут і зустрілася із
селищним головою Юрієм Величком.
«Протягом трьох років, відтоді, як стадіон на
балансі селищної ради,
постійно проводяться
роботи з благоустрою
спортивної
споруди.
Придбали нову газонокосарку, мотокосу, інвентар, — розповідав Юрій
Євгенійович. — Завідувач спортивною спорудою Сергій Циганенко
завжди
добросовісний

ЗАПИТУЄТЕ – ВІДПОВІДАЄМО

ЧИ МОЖНА РИБАЛИТИ НА ОРЕНДОВАНИХ СТАВКАХ

На неодноразові звернення рибалок та орендарів водних об’єктів району, у зв’язку
з виникненням між ними конфліктних питань щодо любительської риболовлі, вважаємо за необхідне довести до
відома рибалок та орендарів
ставків наступне.
Статтею 47 Водного кодексу України передбачене
право загального водокористування.
Термін «загальне водокористування» полягає в
тому, що кожен громадянин
має право користуватися
водним об’єктом для задоволення власних потреб (купання, плавання на човнах,
любительське і спортивне
рибальство, водопій тварин,
забір води з водних об’єктів
без застосування споруд або
технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно і без отримання відповідного дозволу
(стаття 47 Водного кодексу
України).
Право загального водокористування (що включає
любительське та спортивне
рибальство) може бути обмеженим або забороненим у випадках та з підстав, передбачених чинним законодавством
України, відповідно до ст. 45
Водного кодексу України.
Одним з таких випадків є
порядок, визначений статтею
47 Водного кодексу України, який полягає в тому, що
загальне водокористування

може бути обмежене або заборонене відповідною районною, селищною, сільською
радою або водокористувачем, який узяв водний об’єкт
у користування на умовах
оренди.
Стосовно обмеження загального водокористування
або його заборони водокористувачем, який узяв водний об’єкт у користування на
умовах оренди, то в частині
четвертій статті 47 Водного
кодексу України чітко зазначено, що на водних об’єктах,
наданих в оренду, загальне
водокористування допускається на умовах, встановлених
водокористувачем
(орендарем ставка), за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду.
Орендар водного об’єкта зобов’язаний доводити
до відома населення умови
водокористування, а також
про заборону загального водокористування на водному
об’єкті, наданому в оренду.
Якщо водокористувачем не
встановлено умов загального водокористування, то таке
водокористування дозволяється без обмежень.
Умови загального водокористування
передбачаються договором оренди
(або додатком до нього),
тому громадяни перед тим,
як здійснювати рибальство в
орендованому іншими особами ставку, повинні з’ясувати

чи є обмеження або заборона щодо любительського рибальства на даному водному
об’єкті.
У Талалаївському районі
водні об’єкти, згідно з договорами оренди, передаються
на умовах оренди для ведення рибного господарства, рибогосподарських потреб, риборозведення та рибництва,
аквакультури, що пов’язане із
штучним розведенням риби.
А це означає, що дія договорів підпадає під дію статті
48 Водного кодексу, тобто,
спецкористування, в якій не
передбачене любительське
та спортивне рибальство. Таким чином, твердження про
те, що відповідно до правил
любительського і спортивного рибальства вилов риби
для власних потреб дозволяється всім громадянам України у всіх водоймах України не
ґрунтується на Законі, оскільки вилов риби в орендованих
ставках може бути обмежений, або заборонений, орендарем та орендодавцем відповідно до вищезазначеного
порядку. Орендарі ставків, з
метою уникнення непорозумінь та конфліктів, повинні
довести до відома населення
всі обмеження загального водокористування. При цьому
такі обмеження обов’язково
повинні бути погоджені із
орендодавцем ставка.
Також стаття 59 ч. 5 Земельного Кодексу України

для здійснення рибальства
на землях водного фонду
вимагає згоди власника або
погодження орендаря і зазначає наступне: «Використання
земельних ділянок водного
фонду для рибальства, здійснюється за згодою їх власників, або за погодженням із
землекористувачем (орендарем ставка)».
Небезпідставними є посилання орендарів водних
об’єктів, які надавалися в
оренду для ведення рибного
господарства, рибогосподарських потреб, аквакультури
і які проводять скид води із
ставка при вилові риби, та
щорічні загущені зариблення,
на п. 3.15 Правил любительського та спортивного рибальства, згідно з яким забороняється лов водних живих
ресурсів у водоймах товарних рибних господарств.
Також заборона любительського та спортивного
рибальства може бути прописана у Режимі рибогосподарської експлуатації водного
об’єкта.
З набранням чинності
Закону «Про аквакультуру»,
який почав діяти з липня
2013 року, змінився порядок надання водних об’єктів
в оренду, внесено зміни до
ст. 51 Водного Кодексу, згідно з якими: водні об’єкти надаються в користування на
умовах оренди без обмеження права загального водоко-

ристування, крім випадків,
визначених законом. Орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачити місця для
безоплатного забезпечення
права громадян на загальне
водокористування (купання,
плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). При визначенні
таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку. У межах населених
пунктів забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування,
крім випадків, визначених законом. Заборона загального
водокористування водними
об’єктами, наданими в користування на умовах оренди,
та їх нецільове використання
є підставою для розірвання
договору оренди.
Але основна маса водних
об’єктів надавалася в оренду ще до прийняття вищезазначених норм, а відповідно
до ст. 58 Конституції України
та ст. 5 Цивільного кодексу
України із спірних питань закони України та інші нормативно-правові акти не мають
зворотньої дії в часі. Ці зміни
стосуються надання нових
водних об’єктів в оренду після липня 2013 року, які в районі практично не надавалися в оренду. А оскільки ст. 45,
47, 48 Водного Кодексу, ст. 59
ч. 5 Земельного Кодексу та
п. 3.15 Правил любитель-

в роботі. Разом із заві
дувачем роботи виконує
працівник комунального
господарства Григорій
Циганенко. За необхідності беруть участь у
наведенні порядку працівники селищної ради
та комунгоспу. Попереду
ще багато роботи та
планів на майбутнє. Вже
виготовляємо проект на
будівництво адміністративного будинку із роздягальнею. За дієву підтримку і безпосередню
участь хочу подякувати
депутату обласної ради
Геннадію
Тригубченку,
депутату селищної ради
Сергію Романенку, начальнику ВУЖКГ Олександру Кобишу.
Дуже хочеться, щоб
люди цінували працю інших. Не руйнували, не
смітили, а з радістю
користувалися можливістю повноцінно відпочивати на селищному
стадіоні».
Кор. «ТХ».
ського та спортивного рибальства ніхто не відміняв, то
питання любительського та
спортивного рибальства по
договорах, укладених після
липня 2013 року, слід знову
розглядати в залежності від
умов договору.
При цьому, як громадянам, так і орендарям ставків
слід пам’ятати наступне. Незаконне обмеження прав загального водокористування,
яке не прописане в договорі
оренди, може потягти цивільно-правову (наприклад,
розірвання договору оренди
ставка), кримінальну (наприклад, самоправство чи
перевищення службових повноважень) чи іншу відповідальність.
Незаконний вилов риби
в орендованому ставку (де
договором оренди або Режимом
рибогосподарської
експлуатації
заборонено
любительське та спортивне
рибальство), іншими особами може призвести до адміністративної чи кримінальної
відповідальності,
оскільки
риба є власністю орендаря
(згідно із ст. 3 та ст. 7 Закону України «Про тваринний
світ») і її вилов може розцінюватись як крадіжка майна.
Телефон для довідок та
скарг
Головний
державний
інспектор
Чернігіврибоохорони Станіслав КУЛЯ:
(099)041-23-16,
Провідний
спеціаліст
відділу іхтіології Іван ЯЦУН:
(095)544-00-45.
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ЩИРА і привітна, добра
і проста, мудра і вродлива,
ніжна, молода… Це про
нашого керівника Валентину Василівну ЛУКАШ.
Днями вона відзначала
свій день народження. Вітаючи Валентину Василівну, щиро зичимо їй успіхів
у її добрих справах, здоров’я й енергії на втілення
своїх задумів і мрій. Все
у Вас іде хай в лад, ну а
Ви — цвітіть, як сад. Втім,
як бачимо усі, Ви завжди
у всій красі. Магазинною
сім’єю Вас віншуєм, як лілею, і здоров’я шлем міцного, ще й всіляких благ
до нього. Зичимо, аби й
надалі ми успішно працювали. І здобутків Вам рясних та достатку повен міх.
А іще ми Вам бажаєм, щоб
життя здавалось раєм, хай
багато ясних літ Вам дарує
щедро світ!
КОЛЕКТИВ
магазину «Лакомка».
* * *
СЕРДЕЧНІ вітання з
нагоди 65-річчя шлемо
шанованій нами Тетяні
Василівні ЧЕМЕРИС із
Сильченкового. Дарма, що
рік за роком проліта, що
Ваші скроні ще і ще сивіють. Нехай же молодою
залишається душа і думи
хай ніколи не старіють.
Бажаємо здоров’я міцного,
весняної сили, як в добрі
часи, веселої пісні, дотепного жарту та щастя земного з води і роси.
Л. ХРИСТЕНКО,
О. КУРКОВИЧ.
* * *
УЧОРА свій 60-річний

З

ювілей святкувала наша
люба мама й бабуся Наталія Прокопівна КИРЕЄВА
з Юрківців. Шлемо їй наші
найтепліші побажання. На
незбагненному цім світі, де
на долоні все, як є — Вам
день народження привітно сьогодні руку подає.
Прийміть від нас у подарунок: троянди у рясній росі,
палкого сонця поцілунок,
весну у всій своїй красі. До
Вас хай сила вітру лине на
журавлиному крилі. Хай в
Вас живуть душа дитини
і мудрість матінки-землі.
Нехай Вас завжди в теплім
домі чекають люблячі серця. Бажаєм Вам не знати
втоми, доводить справи до
кінця. А щоб чудове Ваше
свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас
оцю присвяту й живіть, як
мінімум, — сто літ.
Син СЕРГІЙ, невістка
ТАНЯ, онуки БОГДАН і
АЛЬБІНА.
* * *
ЗАВТРА
60-річний
ювілей
відзначає
Микола
Олександрович
СОЛЯНИК із Талалаївки.
Щиро вітаємо ювіляра і
шлемо йому низку теплих
побажань. 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
ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА ізполяжиттєвого
бага* * *
тих врожаїв.
ПОЛОНЕЗ Огінського і осінь.
Хай і діти,
Одинокий у парку скрипаль.
і внуки шаВпало листя, і дерева босі
нують Тебе,
по коліна забрели в печаль.
хай дарують
А над ними відлітали гами
любов лиш і
крилами старого журавля,
ласку. Мирне
полонез зривався за птахами
небо хай буде
і акорд останній скрипаля.
завжди
гоВін летів своїй назустріч долі,
він кричав назло усім вітрам:
ні сьогодні, завтра, і ніколи
я тебе нікому не віддам!
На прощальній вистражданій ноті
від надриву лопнула струна.
Плакав у парку скрипаль, а потім
випив з горя болю чи вина
і побрів, не знаючи дороги.
Чи з печалі, а чи із жалю,
наче килим, парк, сумний і строгий,
сипав лист під ноги скрипалю.
І чекав: ось-ось озветься скрипка
на одній пораненій струні,
задзвенить від полонезу шибка,
де судьба в заплаканім вікні.
Я — скрипаль, і ноти не схололи.
Полонез летить навстріч вітрам:
ні сьогодні, завтра, і ніколи
я тебе нікому не віддам!
* * *
А В МОЄЇ весни — пролісків-пролісків!
А в моєї весни очі сині-сині!
І поглянуть у них мені боязко.
І поглянув у них — і гину-гину.
А моя весна — без країв ріка!
А моя весна — з ногами босими!
А в моїй весні мамина рука
в світ мене вела рясними росами.
А мою весну понесла ріка!
А моя весна, як цвіт, обсипалась.
А в моїй руці мамина рука
стала птахою і в небо вирвалась.
А в моїй весні ой сніги-сніги
та заметами в чуба випали!
А в моїй весні ой птахи-птахи
сіли на воду і річку випили.
А в моєї весни очі сині-сині!
І поглянуть у них мені боязко.
І погляну я — і згину-згину.
Де ж ті проліски?! Де ж ті проліски?..
Михайло БАРВІНОК.

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.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ШКІЛЬНЕ
ЖИТТЯ
лубе, а життя хай нагадує
казку.
Сім’я ГУБАР
із Скороходового.
* * *
ВІТАЄМО із 60-річним ювілеєм шанованого
нами друга і колегу Миколу
Олександровича
СОЛЯНИКА із Талалаївки.
Хай щастя і мир зігрівають
оселю і грає здоров’я, як
добре вино. Будь завжди щасливий, здоровий,
веселий, життя бережи,
бо єдине воно. Як вода
джерельна, будь завжди
здоровий. Хай сміються
очі, не хмуряться брови,
зігрівають серце і родина й
друзі. Будь таким до сотні
в нашім добрім крузі.
Сім’я ДІДОВИЧ.
* * *
У ці сонячні квітневі дні
відзначає своє 55-річчя
Григорій Миколайович
РОМАШКО з Рябух. Хай
завжди Тобі посміхається
доля, несуть тільки радість
з собою роки. Хай щастя
й здоров’я не зрадять ніколи, хай збудуться мрії,
бажання, думки. Снаги
трудової без ліку, пошани
й добра від людей, щасливого й довгого віку ми зичим Тобі у цей день.
ДРУЖИНА,
СИНИ із сім’ями,
СВАТИ з Талалаївки.
* * *
Ользі
Миколаївні
МЕСЕВРІ із Скороходового на її 18-річчя. Як хочеться подарувати Тобі долю і
прихилить до Тебе білий
світ, щоб в щасті Ти жила
без болю багато довгих і
яскравих літ! Благополуччя зичимо й удачі, здорова
будь, красива, мов весна,
і щоб в любові не пізнать
нестачі, бо Богом раз дарується вона.
Валентин СЕНЬКО
і його сім’я з Поповички.
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ПОВЕРНЕНН Я

«ОЛІМПІЙСЬКОГО ЛЕЛЕЧЕНЯТИ»

ІНОДІ від учнів можна
почути, що спорт школярам
не потрібний. Вони вважають, що спортом повинні займатися лише спортсмени
та ті, хто збирається стати
спортсменами. Зовсім іншої
думки хлопці та дівчата команди «ЮКОР» Липівської
школи, які традиційно кожного року беруть участь в
обласних змаганнях Все
українського спортивно-масового заходу серед дітей
та юнацтва «Олімпійське
лелеченя». І цього року команда виправдала всі наші
надії, здобувши III місце се-

ред 20 команд області та I
місце в номінації гра «Артбол». Маса позитивних вражень, фото з олімпійськими
призерами, кубки, медалі,
футболки та бейсболки з
символікою змагань, волейбольний м’яч, канцтовари
та солодощі — винагорода
за наполегливість, витривалість та віру. І навіть символічне Лелеченя дісталося
не переможцям конкурсу,
а найменшій учасниці змагань — Ірині Кононіченко (4
клас). Команда Липівської
школи у складі Романа
Месеври, Павла Грабини,

Олександра
Тимошенка,
Володимира Лута, Олександра Ігнатенка, Максима
Степашка, Ірини Кононіченко, Вікторії Пугач, Богдани
Федусь, Діани Кривенко, Аксинії Лелюх, Аліни Дяченко
та її керівники О. М. Картава, А. Б. Грабина і В. А. Кобиш дуже вдячні постійному
спонсору директору СТОВ
«Горизонт» І. А. Марченку
за фінансову підтримку у
поїздці на змагання.
Оксана КАРТАВА,
заступник директора
з виховної роботи
Липівської школи.

ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ
2 і 9 квітня на базі Талалаївської школи працював
пункт пробного незалежного
оцінювання. Із 88 цьогорічних випускників шкіл району
на нього зареєструвалось 74
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учні, прибуло на оцінювання
73. 2 квітня учні випробовували знання з української
мови і літератури, 9 квітня
— з усіх інших предметів. У
травні всі учасники пробного

тестування демонструватимуть свої знання в основній
сесії ЗНО.
Тетяна МІЗАЙ,
головний спеціаліст
відділу освіти.
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