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Ось уже 30
брав участь у ліквідації наслідків вибуроків, як біль Чорху на четвертому блоці Чорнобильської
нобильської катаатомної електростанції — працівники
строфи не втихає
ЧАЕС, військовослужбовці, фахівці різних
у свідомості українпрофесій.
ського народу і буде
Вічна пам’ять всім тим, чиє життя так пестрашною згадкою
редчасно обірвав Чорнобиль. Кожний з нас
у житті прийдешніх
має пам’ятати цю страшну подію, берегти й
поколінь. Ця трацінувати рідну землю, щоб нікому не довогедія забрала житдилося покидати рідні міста та села, втратя десятків тисяч
чати близьких та рідних, здоров’я, душевлюдей, завдала шкоди здоров’ю десяткам
ний спокій та надію на майбутнє. Від усього
мільйонів. Вона вважається найжахливішою
серця зичимо героям-ліквідаторам здоров’я,
катастрофою в історії людства.
щастя і добробуту. Людська шана та вдячВеличний подвиг здійснили всі, хто
ність вам!
Юрій ДЗЮБАН,
Анатолій ДУПА,
голова районної ради.
в. о. голови райдержадміністрації.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ
У КОЖНОМУ сільськогосподарському підприємстві в ці весняні
дні ведуться весняно-польові роботи залежно
від того, яким культурам
господарники віддають
перевагу. У ПСП «Лан»
посівні площі займають 1576 га, із них 548
га — озимої пшениці.
Всі її посіви вже вдруге
підживлюються КАСом.
Водночас хлібороби проводять підготовку грунту
до посіву ярих культур,
закривають вологу на зяблевій оранці. Ярі культури планують сіяти на
1028 гектарах. За
сівбою

ячменю і застали екіпаж
молодих та вже досвідчених сільських механізаторів Олександра Кононіченка і Олександра
Смовського. Насіннєвий
матеріал ячменю високої
репродукції, протруєний,
водночас вносять і мінеральні добрива. Сівачі
добросовісні, у будь-яку
пору року для їхніх вмілих рук вистачає роботи
у господарстві. Отож, є
надія, що зовсім скоро
нива порадує першими
дружними сходами.
У ТОВ «Понори» посівні площі — 1070 га. Із

осені на 208 га посіяли
озиму пшеницю. Тут найпершими в районі завершили сівбу кукурудзи на
силос і розпочали її сівбу на зерно. Завершили
в «Понорах» і сівбу соняшнику на площі 136 га,
на 51 га — багаторічних
трав. У ТОВ «Понори»
належну увагу приділяють тваринницькій галузі
і разом з тим мають можливість для покращення
структури грунту, підвищення врожайності ярих
культур, під які поряд із
мінеральними добривами вносять і органічні.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

30 років віддаляють нас від страшної, але
символічної для України дати — катастрофи
на ЧАЕС.
26 квітня 1986 року поділило історію країни і
життя людей на «до» і «після» Чорнобиля.
Цього дня згадуємо поіменно наших героїв,
які захистили світ від «ядерної зими».
Низький уклін і шана героям, які пішли у вічність… Наша велика вдячність тим із них, хто
живе серед нас. Ви — кращі сини нашого народу! Вами пишається Україна!
Уже 25 років незалежна Україна власними
силами розбирає «завали» ЧАЕС, накопичені
в соціальній, економічній, інфраструктурній
площинах.
За 30 років ми навчилися жити з Чорнобилем у серці та думці. І сьогодні, в умовах війни,
ми не маємо права відволікатися від проблем
Чорнобиля. Як народний депутат від Чернігівщини, я і надалі жорстко порушуватиму питання
Чорнобиля у Верховній Раді. Це мій обов’язок як депутата і моя життєва позиція як громадянина України.
З повагою — Валерій ДАВИДЕНКО.

ХЛІБОРОБИ ЗЕМЛЮ ПЛЕКАЮТЬ
За
цією
роботою і застала Cергія
Грицика, який
працює на навантажувачі
«Маніту» і водія «КамАЗу»
В’ячеслава
Антипенка,
який
транспортує
перегній у поле.
Для них сільська робота у
господарстві з
роками стала
необхідністю.
В’ячеслав — і
водій, і комбайнер, а ще
зовсім молодий
Сергій
незмінно тру-

диться на «Маніту», для
якого і на фермі, і у полі
в сезон збирання роботи
вистачає.
На фото: ліворуч —
механізатори ПСП
«Лан» Олександр
СМОВСЬКИЙ і Олександр КОНОНІЧЕНКО
біля закріпленого
за ними сівалкового
агрегату; вгорі —
Сергій ГРИЦИК і В’ячеслав АНТИПЕНКО.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ПОГОДА
Неділя
24.04

Понеділок
25.04

Вівторок
26.04

Середа
27.04

Четвер
28.04

П’ятниця
29.04

Субота
30.04

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

Фаза Місяця

+6

+17 +10 +15 +10 +14

Повний
Місяць

Повний
Місяць

Повний
Місяць

+8

+12

Повний
Місяць

+7

+14

Повний
Місяць

+7

+13

Остання
чверть

+6

+14

Остання
чверть

За даними http://sinoptik.ua

ПЕРЕДПЛАТА – 2016

СТАРТУВАЛА ПЕРЕДПЛАТА

Усі відділення поштового зв’язку розпочали передплату на періодичні друковані видання на 2-ге
півріччя 2016-го року. Передплачуйте і отримуйте
улюблені періодичні видання через мережу «Укрпошта».
Терміни приймання передплати: за «Каталогом
видань України на 2-ге півріччя» — до 16 червня; за
«Каталогом видань зарубіжних країн» — до 9 червня;
за каталогами місцевих видань — до 25 червня ц. р.
Клавдія НЕСЛУЖЕНКО,
начальник МВПЗ Талалаївка.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ З РАЙОНКОЮ

Редакція нашої районної газети сподівається, що
все ж вашою улюбленою газетою залишається «Трибуна хлібороба», і ви обов’язково продовжите на неї
передплату. Ми обіцяємо, що у наступному півріччі
вона ставатиме дещо «товщою»: у першому півріччі
ми робимо для вас невеличкі подарунки, випускаючи через номер не по 4 планованих, а по 6 сторінок,
не враховуючи їх вартість у передплатну ціну. І в наступному півріччі передплатна ціна районної газети
«Трибуна хлібороба» залишатиметься невисокою: на
місяць для фізичних осіб — 7,75 грн.; для юридичних — 8, 80 грн.
Приємно відчувати постійний зв’язок із нашими
читачами, які шукають у газеті не тільки цікаву інформацію, а звертаються із проблемами, пропозиціями.
Сподіваємося, що так буде і надалі.
РЕДАКТОР.
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ДО 30-РІЧЧЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

ПАМ’ЯТАЙМО ЛЮДЕЙ ПОЛИНОВОЇ ЗОРІ

2016 рік оголошено роком вшанування пам’яті
учасників ліквідації аварії
на Чорнобильській АЕС та її
наслідків. Чим далі віддаляємось ми від тієї чорної днини, тим глибше усвідомлюємо якого горя завдала нам
чорнобильська катастрофа,
найжахливіше — втрачене
здоров’я, життя. 26 квітня
1986 року тихої весняної ночі
на Чорнобильській електростанції прогримів вибух, який
сколихнув увесь світ, наслідки якого й донині непокоять
людей: і тих, кого він зачепив
своїм лихим крилом, і тих,
хто народився пізніше, далеко від покривдженої землі. Цей день буде ще довго
об’єднувати всіх нас одним
спогадом, однією печаллю,
однією надією.
На сьогодні на території
району проживає 13 інвалідів, які стали ними після
виконання обов’язків по
ліквідації аварії на ЧАЕС;
53 учасники ліквідації ІІ категорії, серед яких і одна

ЗВЕРНЕННЯ
ДО БАТЬКІВ

Управління ДСНС України в області та управління
освіти і науки обласної державної адміністрації звертаються до вас з проханням не
залишати дітей без нагляду
та частіше контролювати їхні
розваги. Виховуйте у дітей
навички культури безпечної
поведінки, демонструючи на
власному прикладі обережність на дорогах і водоймах,
при поводженні з вогнем,
електричними та газовими
приладами, побутовою хімією, ліками тощо. Періодично
виділяйте декілька хвилин
для відвертої розмови з дітьми, адже потім цей час вимірюватиметься ціною життя.
Пам’ятайте, що безпека ваших дітей залежить, насамперед, від вас самих!

ЗБРОЯ ТА
ВИБУХІВКА

жінка Катерина Миколаївна
Надточей; 26 ліквідаторів ІІІ
категорії, 13 потерпілих, 18
потерпілих дітей, 2 сім’ї, які
користуються пільгами за
померлого учасника ліквідації аварії на ЧАЕС І категорії
— всього 124 особи.
На жаль, з кожним роком
підступна хвороба забирає з
життя тих, кому б ще жити і
жити. Цього року ліквідатори-чорнобильці провели в
останню дорогу одного свого
товариша, зовсім небагато
не дожив він до вікопомної
дати Чорнобиля. Його та багатьох інших завжди пам’ятатимуть ті, хто ще залишився
жити, у кого ще стискається
серце при згадці про невеличке українське місто Чорнобиль, який об’єднав їх колись в одну міцну сім’ю.
Серед когорти чорнобильців, яких мобілізували
тоді на ліквідацію наслідків
стихії, був і колишній водій
райоб’єднання
«Сільгосптехніка» Володимир Григорович Чмут. До Чорнобиля

У ГРОМАДАХ
У ТОВ АФ «Обрій LTD»,
як і в більшості господарств
району, в розпалі весняна
посівна кампанія. Посівні
площі складають 7884 га,
із них 727 га — озимої пшениці, ярі планують вирощувати на 7157 га. Восени та
навесні тут вносять органічні добрива під майбутній
врожай. Для забезпечення
зеленими кормами ВРХ вирощують кормові культури.
На цей час завершують сівбу соняшнику з внесенням
мінеральних добрив. Крім
названих культур у товаристві планують вирощувати
кукурудзу на зерно та сою.
Та не тільки виробничими питаннями опікується господарство. Керівництво агрофірми «Обрій
LTD» постійно співпрацює

він потрапив не відразу після
аварії, а тільки в січні наступного року. У передріздвяний
вечір, коли в оселях лунали
святкові колядки та хрещеники носили святкову вечерю, Володимиру принесли
повістку до Чорнобиля. А на
Різдво він із своїми колегами і друзями Олександром
Науменком, Валерієм Карпусем із пожежної частини
та нині вже покійними Василем Павлишем, Григорієм
Павлишем, Іваном Лукашем
та Миколою Голубом виїхали на ліквідацію аварії. Поселились у с. Оране за 15
кілометрів від Чорнобиля.
Володимир возив керівника
підрозділу, який працював
безпосередньо на місці аварії. Щодня, по кілька годин, у
самому пеклі. І так 45 діб.
Сьогодні він має статус ліквідатора І категорії,
групу інвалідності, як і всі
чорнобильці,
користується пільгами, закріпленими
законодавчо державою —
має компенсації за шкоду,

тати тих, чиє життя в різні
роки обірвав смертоносний
атом.
На фото: Володимир ЧМУТ
біля пам’ятника жертвам
Чорнобиля в Талалаївці.
Текст і фото
Віри КЛИМОВОЇ.

ПІД ОПІКОЮ ІНВЕСТОРІВ

із «Фондом Сергія Тігіпка»
щодо розвитку соціальної
сфери сільських громад
у тих селах, де агрофірма обробляє земельні паї.
«Нинішнього року, — розповідає генеральний директор агрофірми Валерій
Сердюк, — агрофірма
збільшує орендну плату із
8% до 9%. Нинішньої весни
всім нашим пайовикам, які
мають власний земельний
наділ, фірма виплачує по
300 грн. на оранку городів.
У разі смерті членів сім’ї
виплачуємо по 1000 грн. на
поховання (у минулому році
виплачували по 500 грн.).
Сільські голови подають
до Фонду пропозиції щодо

потреб громади. Вже вкотре найнеобхіднішими медикаментами забезпечені
всі ФАПи, останньою була
заявка на медобладнання,
яка виконана в повному обсязі. В індивідуальному порядку співпрацюємо з усіма
нашими пайовиками. Ось,
наприклад, є велика проблема у жителів Діброви і
Лавіркового, де в колодязях зникла вода. Ми завозимо її людям у ємкостях,
плануємо як вирішити цю
проблему. Якісь життєво
необхідні питання виникають щодня і ми стараємося їх вирішувати».
Завідуюча
Сильченківським ФАПом Людмила

●
ВЖЕ не один рік триває
співпраця між Чернецькою
сільською радою та Всеукраїнським благодійним
Фондом «Фонд Сергія Тігіпка». Не став винятком
і нинішній. Заплановано
орієнтовний бюджет Фонду
по сільраді в сумі 70 тисяч
гривень. Кошти заплановано для використання помісячно протягом року, що
полегшує планування та
використання коштів сільського бюджету.
На світле християнське свято Благовіщення
до Чернецького завітала
директор Всеукраїнського благодійного Фонду
Алла Вікторівна Семерня
з подарунками — із новим медобладнанням для
Чернецької
амбулаторії
загальної практики сімейної медицини. Майже все

Із 13 по 27 квітня на території проводиться операція
«Зброя та вибухівка».
Працівники Талалаївського відділення поліції вкотре
звертаються до жителів району з проханням добровільно
здати зброю та вибухівку, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети, що незаконно
зберігаються у них.
Особи, які добровільно
здали правоохоронним органам зброю, що перебуває
у незаконному обігу, звільняються від кримінальної
та адміністративної відповідальності.
Олег КИСЛЕНКО,
о/у СКР Талалаївського
ВП Прилуцького ВП ГУНП
в області, молодший
лейтенант поліції.
Проводиться ЗБІР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
для передачі військовим в
зону АТО. Приймаємо консервацію, продукти харчування, засоби особистої
гігієни, натільну білизну,
шкарпетки, тютюнові вироби, дитячі листи, малюнки,
обереги. Також приймається
тканина для маскувальної сітки кольорів: чорний,
зелений, темно-синій, коричневий.
За детальною інформацією звертатись до голови
Талалаївської спілки учасників АТО БОРСУКА Богуслава Миколайовича за тел.
097-883-80-04 або в благодійний фонд «Прогрес»
098-950-79-77 (Олександр).

заподіяну його здоров’ю.
А ми всі, хто поруч, маємо
оточити цих людей увагою
і шаною, низько вклонитись їм за мужність і героїзм при знешкодженні
наслідків Чорнобильської
катастрофи і завжди пам’я-

Легкодух радо зустрічає
на робочому місці Валерія
Івановича.
Генеральний
директор агрофірми тут не
випадково, цього разу він
привіз від Фонду очікувані
тонометри та медичні сумки. У сільському медичному закладі людно: діткам із
місцевого садочка робили
щеплення, сільські жінки
чекають своєї черги зміряти тиск. 80-літня Марія Іванівна Різник стає першою,
кому змірюють тиск на новому тонометрі, звичайно
ж із побажанням, щоб він,
незважаючи на вік, був
завжди у нормі.
Кор. «ТХ».

●

●
обладнання сільських медичних закладів відслужило свій ресурс і потребує
заміни та поновлення. За
ініціативи фельдшера Тетяни Васько при сприянні
сільської ради було домовлено з фондом про поставку в амбулаторію інгалятора, вагів електронних
дитячих, двох тонометрів і
глюкометра. Все це обладнання на даний час просто
необхідне, враховуючи те,
що на обліку десять хворих на цукровий діабет.
Від імені виконкому
сільської ради та від усіх
жителів Чернецької громади хочу подякувати керівництву Фонду за допомогу
та сподіваюся на плідну
співпрацю і в майбутньому.
Сергій ДМИТРЮК,
Чернецький
сільський голова.

28 КВІТНЯ —
ДЕНЬ ОХОРОНИ
ПРАЦІ В УКРАЇНІ

СТРЕС НА
РОБОТІ

Всесвітній день охорони праці за рекомендацією
МОП має девіз «Стрес на
робочому місці: колективний виклик».
Психологічні, соціальні
ризики та стрес на робочому місці є одними з найскладніших питань у сфері
охорони праці та здоров’я,
актуальність яких загальновизнана для всіх країн,
професій та працівників.
Результати
досліджень,
проведених в Європі та інших розвинених країнах,
засвідчили, що стрес на
робочому місці є причиною
від 50% до 60% усіх втрачених робочих днів.
В Україні у 2015 році
через
психофізіологічні
причини трапилося 23,6%
(1082) нещасних випадків від загальної кількості
страхових нещасних випадків. Основною психофізіологічною
причиною
страхових нещасних випадків на виробництві була
особиста
необережність
потерпілого. Вона виникає
з різних причин. Важко змінити своєрідну психологію
певної частини робітників,
що виражається у легковажному відношенні до
можливості травмування
або нанесенню шкоди здоров’ю, у зневазі до своїх
обов’язків щодо дотримання правил безпеки.
За період з 2012 по
2015 рік на підприємствах
Талалаївського
району
трапилося 6 нещасних випадків: 2 нещасні випадки
— під час догляду за тваринами, 2 — під час роботи
на сільськогосподарській
техніці, один — при роботі
на транспортері, один працівник отримав ушкодження під час ДТП. В основі
всіх цих випадків — стрес.
Сприятливий соціально-психологічний клімат у
колективі формує довіру,
доброзичливість, а вчасне розпізнання залежності стану працівника від
стресу, який він отримав,
може зберегти його життя
або як мінімум здоров’я.
Звертаюсь до органів місцевого
самоврядування,
роботодавців, профспілок,
керівників і працівників підприємств, установ та організацій із закликом звернути увагу на необхідність
проведення
конкретних
профілактичних
заходів,
спрямованих на запобігання стресів та їх потенційним наслідкам на робочому місці.
Микола ГЕРАСИМЕНКО,
головний спеціаліст Фонду.

ПОРА ОНОВЛЕННЯ Й ЦВІТІННЯ

«АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» В ВЕСНУ
ЗА ДИВИЛИСЬ

На фото: генеральний директор ТОВ АФ «Обрій LTD»
Валерій СЕРДЮК спілкується із завідуючою ФАПом
Людмилою ЛЕГКОДУХ та пацієнткою Марією РІЗНИК.

та й позводили з розуму
геть усіх жінок. Гляньте на
тротуар біля селищного готелю, гляньте біля магазинів
«Альянс», «Алла», біля триповерхівки, де колись був
«Гастроном» — там усі вони,
і жінки, і квіти. Цвіте від них
сьогоднішня Талалаївка! Недарма завжди у парі ходять,
жінка і квітка, що й очей не

одвести. Особливо у ці дні.
Весна, тепло, клумби про
снулися й хочуть порадувати першими квітами. Через
те й квітникарки товпляться
біля підприємливих людей.
А там — петунії і маргаритки, вербени і «анютины глазки», газанії і ще ціле квіткове
царство з розмаїттям кольорів і на всі смаки. І, головне,

ціни не кусаються: від 8-9-и
до 15-20 грн. Жваву торгівлю
перериває хіба що рясний
дощ. А ввечері «анютины
глазки» вже виглядають із
дворових клумб, а петунії та
маргаритки жалібно схиляють голівки на цвинтарних
могилках. І там їхнього цвіту
чекають — люди прибирають на гробках, чепурять і
заквітчують їх — аякже, скоро святі пасхальні дні і Проводи після них.
Кор. «ТХ».

23 квітня 2016 року

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ,
ДОТАЦІЯ, ІНДЕКСАЦІЯ…

Наш район, як і багато інших, є дотаційним,
можливо тому, а чи й з
інших причин, коштів, які
виділяються з державного
бюджету та залучаються
із місцевого бюджету (при
перевиконанні), вистачає
тільки на захищені статті і
нічого не залишається на
розвиток. Коли до місцевого бюджету стали надходити кошти від оренди
землі, здавалося б, що їх
можна використати на розвиток, але вже за звичкою
їх знову ж використовують
на зарплати бюджетникам.
Вже кілька років діє
програма
«Енергозбереження», завдяки участі в
якій можна розраховувати
на виділення коштів згідно
з програмою на утеплення
фасадів будівель, встановлення пластикових вікон
і т. ін., та для участі в ній
треба виготовити проектно-кошторисну документацію. 40 тис. грн. сесія
райради виділила на виготовлення ПКД із вільного
залишку в місцевому бюджеті, і це — найпростіший
шлях до мети.
Нині в Україні утворюються місцеві громади. Я
вважаю, що громада буде
успішною тільки тоді, коли
працюватимуть підприєм-

ства і організації, але нам
про це тільки помріяти.
Місцевий бюджет наповнюється, переважно, від податків за оренду землі. Та
у нас в районі, як ніде інше,
є досить потужний видобуток нафти і газу — 33 діючі
свердловини. Думаю, що
наразі настав час почути
громаді, в чиєму володінні
ці свердловини і з ким конкретно треба співпрацювати районному керівництву,
аби створюючи місцеву
громаду, наполягти на умові відрахувань хоч би у 25–
30% на користь громаді.
Коли б ця мрія втілилася в
життя, Талалаївка стала б
маленьким Кувейтом.
У районі не виплачена за 2015-й рік індексація
на зарплату освітянам та
медикам. Статтею 33 ЗУ
«Про оплату праці» визначено, що в період між
переглядом розміру мінімальної заробітної плати,
заробітна плата підлягає
індексації згідно із чинним законодавством. По
медицині загальна сума
невиплаченої індексації —
505206 грн.: працюючому
персоналу (216 чол.) —
356308 грн., звільненим
(55 чол.) — 148897 грн.
По освіті сума невиплати
індексації уточнюється. На

БЛАГОУСТРІЙ

ПАРК І НАВКОЛО
НЬОГО

Впродовж баміють, яку шкоду
гатьох років жинаносять іншим
телі
Талалаївки
людям, перетвота приїжджі гості вважають
рюючи водне плесо на багно.
селищний парк чудовою зо— Споконвіку люди ноною відпочинку та дозвілля.
сили на те місце сміття і ми
Вихідними днями сім’ями та
носимо, — сказала нам стапоодинці прямують сюди таренька бабуся. Та якщо вона,
лалаївці, аби насолодитися
зважаючи на свій вік, і не
пахощами весняного лісу,
задумується, що робить не
подихати цілющим повітрям,
так, то чому всі інші мешканпобути наодинці з живою
ці вулиці такі байдужі, чому
природою. Але чим зустрітак спокійно уживаються з
чає їх сьогодні цей чудовий
халатністю і безгосподарнікуточок лісової оази, створестю. Лише окремих жителів
ний колись попередніми поцього провулку непокоїть
коліннями жителів селища?
проблема вивезення сміття
Прикро, але сьогодні парк,
спецмашиною з комунгоспу.
який іменується, як пам’ятка
Але тим, хто мешкає в кінці
природи, та його навколишпровулку, до машини нести
ня територія перетворились
сміття далеко, бо зупиняна сміттєзвалища та складується вона на початку вуливання всілякого непотребу.
ці, забирає сміття із ближніх
Обіч дороги, що пролягає
дворів і їде назад. Тож решті
до парку повз лісництво та
жителів залишається одне:
людські оселі, можна побанести зібраний непотріб на
чити цілі склади будівельних
ближнє сміттєзвалище. Коло
матеріалів, які через тривале
замикається, але проблема
зберігання обросли мохом,
не вирішується. Інспекція з
так і не знайшовши собі ніблагоустрою при селищній
якого призначення. Вздовж
раді вирішила цього разу
дороги купи гілля, торішні
зрушити справу з місця —
стебла кукурудзи, певно виспільно з лісничим Талаланесені сюди з ближніх осель.
ївського відділення БорзнянТа значно гіршу картину доського лісгоспу Анатолієм
велось побачити далі, де
Скороходом, якому підпосходяться городи жителів
рядкована дана територія,
третього провулку Щорса і поконтролювати місця викидів
чинається водойма. У цьому
сміття мешканцями селища.
мальовничому колись куточФотосвідчення, які проку парку, де шепочуть віттям
водитимуться в будь-яку
берези та верби, привільно
годину доби, служитимуть
почуває себе сміттєзвалище
підставою для накладення
пластикових пляшок і іншого
штрафів за порушення пранепотребу, яке з кожним ровил благоустрою. Мінімальком накопичується.
ний розмір штрафу — 20
Під час дощів весь цей
неоподатковуваних мінімубруд стікає до ставка, в
мів доходів громадян. До
якому так люблять купатиречі, такі ж заходи провося дітлахи і дорослі, куди
дитимуться і на селищному
сходяться всі талалаївці на
сміттєзвалищі, де в об’єктив
святкування Івана Купала.
потраплятимуть ті, хто висиНевже мешканці прилеглих
пає сміття у невстановленодо смітника осель не розуму місці.
У рейді побували: Анатолій ШТИМ, голова інспекції з
благоустрою, Федір КАШКА, секретар інспекції, Анатолій ФУРТАТ, член інспекції, Юлія МЕХУР, інспектор
поліції, Віра КЛИМОВА, кореспондент газети «ТХ».

моє депутатське звернення надійшла відповідь від
17.03.16 № 570 за підписом першого заступника
голови РДА А. П. Дупи, де
вказувалося, що виплата
індексації грошових доходів населення здійснюється в межах фінансового
ресурсу бюджету. Та це не
відповідає ст. 33 ЗУ «Про
оплату праці». Знаю, що
в інших районах області і
України індексація зарплати працівникам вказаних
галузей виплачена. Чому
ж трапилося так у нас? А
тому, що інші райони у звітності вказували справжню
заборгованість по зарплаті
(індексація це теж зарплата), а наш район — ні, тому
із державного бюджету і
не виділені кошти на її погашення. Це упущення в
роботі безпосередньо керівника району та фінансового управління РДА.
Через їх неефективну роботу люди змушені тепер
в судовому порядку відстоювати свої права. А так не
повинно бути.
Попереду — оптимізація
вищевказаних галузей. Хочеться вірити, що тут таки
обійдеться без порушень
прав медиків та освітян.
Галина КРУПОДЕРЯ,
депутат районної ради.
ВІТАЄМО із срібним ювілеєм подружнього життя наших дорогих Аллу Іванівну і
В’ячеслава Олександровича ПАВЛОВИХ із Чернецького. Сьогодні ви в своєму
срібнім шлюбі, немовби знов
єднаєте серця, щоб все життя і радісно, і любо пройти
пліч-о-пліч в парі до кінця.
Спасибі вам, рідні, за ваше
тепло, за людяність вашу, за
ваше добро, за руки робочі, за хліб на столі, спасибі,
рідненькі, уклін до землі. Хай
Бог береже вас ще років багато, на щастя усім нам, на
радість крилату, ми вам посилаєм ці вдячні слова, а Господь хай дарує многая літа.
З любов’ю ваша СІМ’Я.
* * *
27 КВІТНЯ святкує свій
ювілей Олександра Миколаївна ХОМЕНКО
із с. Красний
Колядин. Рідна
наша мамочко!
Ти у нас одна на
трьох. Твоє серденько болить
за кожного з нас. Матусю, рідненька, Ти дала нам життя, навчила, як по ньому йти, вчила
нас добру і людяності. Це від
Тебе ми взяли ці скарби, які
маємо передати своїм дітям.
Нене, Ти живеш тільки для
нас. Ти — наш вічний притулок, наша порадниця і захисниця. Ми завжди залишимося
для Тебе дітьми. Та ми, дорослі Твої діти, так хочемо, щоб Ти
пожила для себе. Знаємо, що
серце Твоє буде боліти за нас
до скону. Пробач, рідненька,
за цей біль, який може стерпіти тільки мати. Ми пишаємося
Тобою, матусю. Ти завжди
йдеш по життю з піснею, навіть
тоді, коли хочеться плакати. Ти
завжди спішиш на допомогу
не тільки нам, а всім, хто її потребує, Ти ніколи не опускаєш
своїх працьовитих рук. Ми цілуємо руки Твої, мамо, і хочемо взяти їх втому на себе.
Тобі сьогодні 50! Тобі пасують золоті Твої літа. Ти молода і красива! Семеро онучат
навколо Тебе тільки підкреслюють Твою красу. Вони отримують любові й ласки ще
більше, ніж ми. У Твоїй душі
ці золоті запаси невичерпні. Матінко, ми бажаємо Тобі

СТО ДЕПУТАТСЬКИХ ДНІВ
ОЛЕГА АВЕР’ЯНОВА

Олег Авер’янов, очільник чернігівських радикалів,
керівник депутатської фракції РПЛ в обласній раді,
за понад сто днів депутатства має в своєму доробку
чимало напрацювань. Серед ініціатив, із якими він
виступив як депутат, — надання права законодавчої
ініціативи обласним радам, забезпечення прозорості
використання бюджетних коштів, залучення до контролю за діями влади громадськості та інші.
Так, він — першим із
депутатів на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук»
опублікував
інформацію
щодо того, куди він спрямував «свої» депутатські
кошти. Сподіваючись, що
місцеві ЗМІ поширять цю
інформацію.
Також у доступній для
всіх формі він розмістив
відомості про програми, на
які передбачено фінансування з обласного бюджету.
Вони неабияк зацікавили
громадськість, чому свідчення — зростання кількості читачів сторінки Олега
Авер’янова. Зокрема, чернігівці були здивовані тим,
що на стоматологічну допомогу населенню цьогоріч
передбачено 11 млн грн.
Але питання в тому — кого
лікуватимуть за ці кошти.
Найближчим часом радикали виступлять із ініціативою щодо створення обласної програми боротьби
з особливо небезпечними
хворобами. Адже ані для
кого не секрет, що ситуація
з вакцинами в області —
катастрофічна.
Згадана
програма дасть змогу на
якийсь час покращити ситуацію, а отже — врятувати
десятки людських життів.
Проте системно вирішувати болючі для краю проблеми охорони здоров’я,
так само як і освіти, економіки,
господарювання,
навіть попри затвердження
обласних програм, можна
лише пов’язуючи можливості та компетенцію місцевого, регіонального та державного рівнів.

Тож наприкінці січня
Олег Авер’янов виступив
за те, щоби звернутися до
Президента та Верховної
Ради України з пропозицією
закріпити в Конституції право законодавчої ініціативи
й за обласними радами.
Чернігівська облрада підтримала його. Центральна
ж влада поки що мовчить,
переймаючись
абстракт
ною децентралізацією, а не
реальними механізмами її
здійснення.
Проте як управлінець,
державний
службовець
(Олег Авер’янов на сьогодні
є заступником голови Державної служби з надзвичайних ситуацій) він добре
знає, що реальний результат у будь-якій діяльності,
зокрема й депутатській, залежить не тільки від доброго планування, мотивування
працівників, а ще й від ретельного контролю.
Тому він подбав про
затвердження графіку прийому громадян депутатами від РПЛ, організувавши їхню роботу так, щоби
мешканці кожного району
Чернігівщини мали свого
представника від радикалів в обласній раді. Тепер
у кожному куточку області
депутат від радикалів повинен не менше одного разу
на місяць проводити прийом громадян та виконувати доручення виборців.
«Адже наші депутати є
перш за все захисниками
інтересів виборців, тож мусять працювати прозоро,
планомірно й ефективно»,
— говорить Олег Авер’янов.

здоров’я, бо Твоє здоров’я
— наше щастя. Ми бажаємо
Тобі терпіння, бо так багато
ще треба зробити у житті. Ми
бажаємо Тобі довголіття, бо
як же без Тебе доживемо до

* * *
35-РІЧНИЙ ювілей днями
відзначив наш рідний, дорогий і коханий чоловік і татусь
Володимир Миколайович
КУЗЬМЕНКО з Грицівки. З
нагоди світлого
ювілею шлемо
Тобі щирі слова
нашої любові і
сердечної вдячності. Ми раді, що у нас Ти є,
хай Бог Тобі добра й здоров’я
дає. Ювілей — чудове свято!
Є сім’я — надійний тил. Тридцять п’ять — це небагато,
тридцять п’ять — це розквіт
сил. Не одна іще удача Твої
здійме прапори. Серце ніжне
і гаряче — тож люби, радій,
твори!
Дружина ТАНЯ, діти
ДІАНА та ВЛАДИК.
* * *
ШЛЕМО найщиріші побажання із 16-літнім ювілеєм нашій єдиній і любій Лілії
ДЕНИСЕНКО із Талалаївки.
Ми Тебе вітаєм із великим
святом і Тобі бажаєм радості
багато. Виростай розумна,
добра і красива, будь в житті
у юнім Ти завжди щаслива.
Виростай на радість і батькам, і рідним, а для своїх
друзів завжди щира й вірна.
Радісних усмішок, квіточок
гарненьких, вогнику завзяття
у очах ясненьких. Гарно Тобі
вчитися, щоб багато знати,
бо всього цікавого в світі є
багато. Щоб в житті не знала
Ти горя і біди, щоб Тобі щастило всюди і завжди.
МАМА, ТАТО, дядьо КОЛЯ,
тьотя НАТАША, хрещений,
дідусь ПАВЛО з Ромнів.

своїх правнуків? Нехай лелека
кожну весну приносить до Твоєї хати міцне здоров’я, сльози
радісних подій і багато-багато
сонячних і ясних днів. Вклоняємося Тобі, наша нене, до
землі низенько.
З любов’ю і повагою ДІТИ,
НЕВІСТКА, ЗЯТІ та онуки
АРТЕМ, АРСЕН, АНДРІЙЧИК, ДАРІЯ, ЄВАНГЕЛІНА,
МАРІАННА, НАЗАРЧИК.
* * *
У НАШОЇ дорогої і рідної всім Світлани Іванівни
ГОЛУБ з Грицівки 45-літній
ювілей. Кажуть, що у сорок
п’ять жінка знов цвіте, мов
сад, втім, як бачимо усі, Ти
завжди у всій красі. Бо літам
наперекір збереглася до сих
пір й видно з ніг до голови,
що в чудовій формі Ти. Із нагоди ювілею Тебе віншуєм, як
лілею, і здоров’ячка міцного
ще й всіляких благ до нього.
Хай думи ніколи спочинку не
знають, хай легко, мов крила,
нас пригортають, хай серце
ще довго тріпоче у грудях,
живи до ста років на радість
всім людям. Здоров’я міцного зичимо, ласки від Бога, від
людей добра на многії і щасливії літа.
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУЧКА.

Триває системна робота і в обласному центрі.
Олег Авер’янов підтримує
ініціативи міських депутатів щодо реалізації їх інфраструктурних проектів, які
незабаром будуть презентовані чернігівській громаді.
Але зараз варто згадати те питання, яке на думку очільника чернігівських
радикалів турбує більшість
мешканців Чернігова: чи
можливо зменшити тарифи
на опалення? «Варіанти вирішення цього питання ми
знайдемо тільки тоді, коли
повернемо до комунальної
власності Чернігівську ТЕЦ.
Бо якось дивно виходить:
місто здає в оренду своє
майно, орендар платить за
нього і в цей же час виставляє рахунки споживачам за
надану послугу з тарифом,
однією зі складових якого
є та-таки орендна плата.
Іншими словами, чернігівці
здають в оренду майно, за
яке самі і платять», — зазначає Олег Авер’янов.
Команда Радикальної
партії на чолі зі своїм лідером Олегом Ляшком послідовна в відстоюванні інтересів своїх виборців. Про
свої реальні здобутки ми
будемо повідомляти своїх
виборців, незважаючи на
протидії тих, хто явно або ні
володіє більшістю ЗМІ Чернігівщини та країни.
ПРЕС-СЛУЖБА Чернігівської територіальної
організації РПЛ.

ЗАБІЯКІЗМИ
Шановні читачі, відважуюся подати свої
висловлювання, які формулювалися на основі
спостережень за життям
людей, аналізу подій,
асоціацій протягом багатьох років. Їхня особливість полягає в тому,
що вони пройшли через
моє серце, яке давало
імпульс мозку, інколи досить несподівано. Тому
не хотів би, щоб, знайшовши аналогію, шукали й прототипів. Їхня
ймовірність дуже й дуже
низька. І чи не найголовніше: упевнений, не всім
вони стануть до душі,
можливо, не всі їх зрозуміють. Але, сподіваюся,
нікого не залишать байдужими. І це НАЙголовніше. Думаймо! Аналізуймо! Учімося!
1. Не всяка молодість пашить здоров’ям,
як і старість — мудрістю
(1980‑ті рр.).
2. Письменником
найкраще буть — серед
письменників
(1980‑ті рр.).
Іван ЗАБІЯКА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУПЛЮ

ПОДЯКА

СТРІЧАВ ГОСТЕЙ У «ЗУСТРІЧІ»…
Риба пливе туди, де
глибше, а людина живе,
працює і відпочиває, де їй
краще. Дехто для сімейних
торжеств обирає кафе у сусідніх селах, а ми із сім’єю
вирішили: навіщо шукати
добро деінде, коли воно
поруч тебе. Тому зустрічали гостей на моє 60-річчя у
місцевому кафе «Зустріч».
Його господарка Оксана
Леонідівна Сенча разом із
колективом зажили доброї
слави ще в «Губернаторі».

Цього закладу вже немає,
але його високу марку кулінари перенесли в новий.
В «Зустрічі», як і в її попереднику, чудова атмосфера,
прекрасне обслуговування,
вишукана кухня. Нам і нашим гостям все припало до
смаку. Щиро вдячні Оксані
Леонідівні і колективу кафе
за подаровані нам приємні
хвилини відпочинку.
Анатолій ПОПОВИЧ
із сім’єю.
смт Талалаївка.

ПРОДАМ

2-кімнатна КВАРТИРА у центрі Талалаївки. Можливий обмін на
приватний будинок. Тел. 097-708-61-39.
Газифікована САДИБА по вул. Ватутіна, 36 в Талалаївці. Є сарай, погріб, літня кухня. Тел. 063-530-07-70, 098-594-52-59.
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.
Дві двокімнатні КВАРТИРИ в Талалаївці (р-н центру та радгоспу)
недорого. Тел. 098-637-01-38.
У с. Мокиївка ПАСІКА, ВУЛИКИ б/у, САДИБА з усіма зручностями та земельною ділянкою. Тел. 097-681-97-60, 066-981-67-58.
САДИБА 0,15 га по вул. Леніна 90: будинок 8×10 м на 5 кімнат,
є ванна кімната; два сараї, гараж, погріб вхідний окремо, курник, є
каналізація, колодязь, город 0,6 га посаджений. Ціна помірна.
Тел. 095-717-94-63.
САДИБА у центрі села Червоний Плугатар. Тел. 098-486-17-22.
Добротний БУДИНОК у Талалаївці по вул. Пирогова, 26 із усіма
зручностями і господарськими будівлями.
Тел. 098-440-90-18, 066-718-75-49.
АВТОМОБІЛЬ «Москвич» ІЖ-412 1978 року випуску, пробіг
13000 км. Тел. 098-909-08-06.
Саморобний ТРАКТОР на базі мотоблока. КОРОВА з другим телям. Звертатись: с. Довгалівка до Щітченко О. С. Тел. 098-800-49-52.
МОТОЦИКЛ ІЖ Планета-3. Тел. 098-021-90-57.
МОПЕД «Дельта» 2009 р. в., у відмінному стані, пробіг 3000 км.
Робити нічого не потрібно — сів і поїхав. Заводиться з півоберту, все
оригінальне нічого не мінялось. Деталі за тел. 098-034-37-83.
ВЕЛОСИПЕДИ б/у жіночі і підліткові на швидкостях, виробництво Німеччина. Тел. 066-607-78-71, 093-757-61-82.
СІНО, ВУГІЛЛЯ, кормові БУРЯКИ, БОЧКИ 200 л (герметичні).
Ціна договірна. Тел. 050-719-58-16, 050-327-33-83.
ТЕЛИЦЯ віком рік і два місяці на завід.
Тел. 050-359-30-05, (04635)45-3-82.
ТЕЛИЧКА на завід. Тел. 096-757-55-71.
Тільна ТЕЛИЦЯ, червоно-ряба.
Тел. 097-632-30-33, 097-632-30-34.
БДЖОЛОСІМ’Ї. Тел. 095-905-99-52.
ЕЛЕКТРОКОРМОРІЗКА-СІЧКАРНЯ (2 в 1) з трьохфазним двигуном. Тел. 097-144-83-06, 063-856-99-51.
ПІВТУШІ поросяти, 42 грн./кг. Тел. 096-124-41-93.
ДРОВА рубані будь-якої породи, з доставкою. Ціна договірна.
Тел. 067-365-20-25.
ЗАЛІЗО листове оцинковане 1,5×3,00 м, товщина 0,8 мм. Ціна
договірна. Тел. 096-061-58-92.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 098-440-43-88.
КОЗА. Тел. 068-085-51-13.
Металева ЄМНІСТЬ 5 м . Тел. 098-224-92-81.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшника, сої, ячменю.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
КОБИЛА із збруєю (с. Чернецьке). Тел. 2-35-96, 096-719-60-42.
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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.
ВІСК, ПРОПОЛІС, МЕРВУ, пергову вирізку. Поміняю віск на
вощину. Тел. 067-983-45-54.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і НУТРЯКІВ.
Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
ФУТБОЛЬНИЙ МАТЧ

30 квітня о 16 годині на районному стадіоні відбудеться
матч 1/4 Кубку Чернігівської області з футболу. Запрошуємо
підтримати збірну команду нашого району.
Микола ЛИХО,
голова районної Федерації футболу.
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.

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).

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).

Установка супутникового інтернету та телебачення. Тел. 066-645-57-23,
096-087-33-50 (Олег).

На постійну роботу потрібен водій категорій D, E.
Довідки за тел.
099-271-60-36.

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

ПИЛОМАТЕРІАЛИ:
ДОШКА обрізна необрізна,
ШАЛІВКА, БРУС, ЦВЯХИ
будівельні.
Тел. 093-553-17-76,
097-974-50-71.

ПОМИНАННЯ

24 КВІТНЯ
минає 10 років
світлої пам’яті нашого дорогого чоловіка,
батька, дідуся Миколи Олександровича
ОВРАМЕНКА. Горбок землі мовчить, як
все навколо, і огортає душу тихий жаль,
що не побачимо ніколи ні Твою радість,
ні печаль. Нема Тебе, хоч скільки хочеш
клич, сама печаль повисла над землею.
У світі серед безлічі облич вже не зустріти
посмішки Твоєї.
Вічносумуючі РІДНІ.
25 КВІТНЯ, 7 років тому пішов із життя наш дорогий чоловік і батько Анатолій
Павлович СИНЬКО із Довгалівки. Спливають роки з того важкого дня розлуки з
Тобою. Але час не лікує сердечні рани.
Нам так боляче, що Тебе немає поруч і
вже ніколи не буде — приходим лише на
могилку, щоб поговорити з Тобою, відчути
близькість Твоєї душі. Хай буде Тобі добре
у небесному раї.
ДРУЖИНА, СИН.
28 КВІТНЯ минає півроку, як перестало битися серце Віталія Григоровича ВЕРХОГЛЯДА. Життя людське, мов тоненька
ниточка, яка обривається, зупиняючи людину на життєвій дорозі.
Пішовши в інший світ, Ти залишив по собі добру пам’ять. Тепла
Твого серця і душі вистачало для нас усіх. Ми ніколи не зможемо повірити в те, що навіки перестало битися Твоє турботливе
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серце. Ти живеш
у наших душах,
щодня ми згадуємо Твої мудрі поради. Ти
був працьовитою, справедливою та чуйною людиною. І не можна уявити, що Ти
ніколи не усміхнешся… Що ми більше не
побачимо твоїх чарівних і таємничих очей,
повних любові і добра, твого мужнього
і відвертого погляду. Скільки б не минуло часу, Ти завжди будеш поряд із нами і
пам’ять про Тебе ніколи не згасне у наших
серцях. Хай над Твоєю могилою співають
пташки, а на квітах буде роса — то наші сльози, пам’ять про
Тебе. Хай земля буде Тобі лебединим пухом. Вічна пам’ять і
Царство небесне.
Вічносумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ зі своїми родинами.
Папочка, папуля, здрастуй! (із любов’ю) Дивлюся я в небо
і говорю з Тобою. Вірю я, що чуєш Ти мої слова, тільки не почую більше Тебе я. Папочка, папуля, як Ти там живеш? З болем
розумію — життя не повернеш. Ти прости, Ти чуєш, Ти нас всіх
прости, ми Твою хворобу не змогли перемогти. Папочка, папуля,
як же, рідний, так? Як несправедливо в такі роки… Як? Тільки-но
побачив внученьок своїх, як же Ти все мріяв глядіть дома їх. Нам
не вистачає всім твого тепла… (Знову покотилась по щоці сльоза). Мама щодня плаче, жде тебе у сні, ти ж, мій рідний папа,
снишся і мені. Скільки Бог відмірить літ мені прожить, стільки
буду жити і тебе любить! Буду пам’ятати всі твої слова, мудрії
повчання… (знов біжить сльоза) Тихо помолюся за тебе Богу я,
Царства Тобі небесного і Божого тепла. За спиною чути подих
легкий твій… Папа! Як Ангел-охоронець мене оберіга!
Дочка ЮЛІЯ.
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польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори китайського виробництва; мотоблоки,
кормоподрібнювачі,
навісне обладнання та
запчастини (смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки, розташовані на території Поповичківської сільської ради, серії
ЯГ №390552 від 15.06.2006 р. та серії ЯЖ №373090 від 10.11.2008 р.,
видані відділом Держкомзему у Талалаївському районі на ім’я
ЛЕЩЕНКО Іван Васильович, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну ділянку (пай) №238 із земель ТОВ «Лисогір», що належав КАЙНАРІ Варварі Панфилівні, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЧН №0250351, виданий із земель колишнього КСП ім. Кірова 29.07.1996 р. на ім’я ТАРАН Володимир Андрійович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯА №519413, виданий 01.06.2005 р. на ім’я ДРОЗД Іван
Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №848898, виданий 11.06.2008 р. на ім’я ЗІГУН Іван
Панасович, вважати недійсним.
Втрачені СЕРТИФІКАТИ на право власності на земельну частку
(пай) серії ЧН №0157945, виданий 3 жовтня 1996 року на ім’я БАСКО
Марина Василівна, та серії ЧН №0157944, виданий 3 жовтня 1996
року на ім’я БАСКО Іван Йосипович, вважати недійсними.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Сильченківської сільської ради, серії ЯЕ №798831, виданий 1 серпня 2008 року на підставі рішення Талалаївської РДА за №102 від 21.04.2004 р. на ім’я ЮРЕВИЧ Микола
Григорович, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО на право власності на житло, видане
Прилуцьким бюро технічної інвентаризації 29 грудня 1994 року на
ім’я ЮРЕВИЧ Микола Григорович, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО про право на спадщину за законом від 11
квітня 2000 року за реєстраційним №646, видане державним нотаріусом Талалаївської нотаріальної контори на ім’я ЮРЕВИЧ Микола
Григорович, вважати недійсним.

Колектив працівників Талалаївського відділення АТ «Ощадбанк» щиро співчуває своїй колезі Лідії Олександрівні Сукачовій
з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті матері
ТЕТЯНИ МИХАЙЛІВНИ.
Колективи працівників Талалаївських відділу ДРАЦС та райуправління юстиції висловлюють щирі співчуття начальнику відділу ДРАЦС Наталії Олексіївні Ковган з приводу болісної втрати
— передчасної смерті батька ОЛЕКСІЯ МИХАЙЛОВИЧА.
У родині нашої однокласниці Наталії Олексіївни Ковган із
Талалаївки — непоправна втрата. Передчасно помер її батько Олексій Михайлович ПЕТЕНКО. Розділяємо з Наташею і її
сім’єю гіркоту болю, співчуваємо.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1993-го р. в.,
класні керівники О. В. ДРОЗД і Н. І. ДІДЕНКО.
У родині Наталії Олексіївни Ковган, яка проживає на нашій
вулиці, непомірно тяжка втрата — передчасно помер її тато
ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ. Висловлюємо свої глибокі співчуття
родині Наталії Олексіївни.
Жителі вул. Шкільна в Талалаївці.
Біль сколихнув наші серця — раптово не стало нашого доброго сусіда Олексія Михайловича ПЕТЕНКА з Талалаївки. Щиро
співчуваємо його дружині Валентині Оврамівні, доньці Наталії,
сину Олексію, всім рідним і близьким покійного в їх непоправному
горі. Царство небесне Олексію Михайловичу і земля пухом.
СУСІДИ з вул. Пролетарська.
Зупинилося серце нашої сусідки по будинку Тетяни Михайлівни ГРАБИНИ. Сумуємо за нею і щиро співчуваємо нашому
сусіду, а її внуку Олександру Сукачову, її доньці Лідії Олександрівні Сукачовій.
Жителі буд. по вул. Леніна, 42 в Талалаївці.
Раптово обірвалося життя нашого друга по громадській любительській організації рибалок «Ставидло Сінне» Олексія Михайловича ПЕТЕНКА із Талалаївки. Наші серця сповнені болю
і жалю. Щиро співчуваємо його рідним і близьким.
Члени ГО «Ставидло Сінне».
Несподівано, раптово, передчасно пішов із життя наш дорогий родич Олексій Михайлович ПЕТЕНКО із Талалаївки. Так
боляче і така безутішність! Ніякими словами не зарадити горю
наших сестри і тьоті Валентини Оврамівни, племінників, сестри і
брата Наталії і Олексія, які втратили чоловіка і батька. Розділяємо біль непоправної біди з усіма рідними та близькими покійного.
Світла пам’ять нашому незабутньому Олексію Михайловичу.
Сім’ї ПАЛЯНИЧКИ, ЛЕНЕЦЬ, ЛЕВАДИ.
Ми у розпачі — раптово не стало дуже гарної людини, нашого кума і друга Олексія Михайловича ПЕТЕНКА з Талалаївки. Боляче і сумно. Щиро співчуваємо і розділяємо непомірне
горе з дітьми покійного Наташею і Альошею, онуком Андрієм.
Сім’ї СКРИПНИК і ПРИМАК.
Болем у серці озвалася звістка про смерть моєї родички
Тетяни Михайлівни ГРАБИНИ з Талалаївки. Глибоко сумую і
розділяю біль вашої втрати з дочкою покійної Лідією Олександрівною Сукачовою та її сім’єю.
П. Ф. ДУПА.
Раптово перестало битися серце нашого доброго сусіда
Олексія Михайловича ПЕТЕНКА. Щиро співчуваємо і розділяємо біль тяжкої втрати з його дружиною Валентиною Оврамівною, дітьми і внуком.
Сім’я В. Т. МАРЧЕНКА.
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