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ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГОЛОВИ РДА

ЯК МИ ВЖЕ повідомляли,
районної
6 травня відбулося офіційне
влади родин
представлення голови районзагиблих війної державної адміністрації
ськовослужАнатолія Дупи активу району.
бовців, ветеНовопризначеного очільника
ранів Другої
району представив перший
світової війзаступник голови обласної
ни, сімей модержавної адміністрації Лебілізованих
онід Сахневич. Він зачитав
воїнів АТО;
присутнім
розпорядження
соціальний
Президента України Петра
захист
неПорошенка
№192/2016-РП
захищених
від 29 квітня 2016 року «Про
верств
напризначення Анатолія Дупи
селення;
головою Талалаївської райпроведення
держадміністрації
Чернігівроз’яснюської області».
вальної роЛеонід Сахневич подяботи серед
кував за плідну працю попенаселення
редньому голові райдержадщодо реаліміністрації Сергію Коломайку,
зації програнаголосивши, що із цим керівми субсидій
ником району було цікаво прана
житлоцювати, як із людиною конво-комунальНа фото: перший заступник голови облдержадміністрації
кретних справ і дій.
ні
послуги;
Леонід САХНЕВИЧ зачитує розпорядження Президента України.
Вітаючи Анатолія Петропродовження
вича з призначенням, Леонід
впровадження адміністративПокришки, який переймається
9 ТРАВНЯ біля МеморіВолодимирович побажав йому
но-територіальної
реформи
питаннями декомунізації, диалу Слави відбувся мітинг
успіхів у роботі, терпіння, підта виконання Закону Україректора району електромереж
пам’яті, який вів селищний
тримки з боку громади Талалани про декомунізацію. Своїм
Валерія Лута щодо проблем
голова Юрій Величко. Зі свяївщини і пообіцяв конструктивобов’язком він вважає сприу цій галузі. Директор ТОВ
том Перемоги над нацизмом
ну співпрацю обласної влади
яння уведенню в експлуатацію
«Красноколядинське» Павло
у Другій світовій війні учасниз районом. Також перший залікувальних корпусів ЦРЛ та
Чмут висловив вдячність обків заходу привітали голова
ступник голови облдержадмізавершенню її будівництва.
ласному керівництву за прирайдержадміністрації Ананістрації звернув увагу на неВін також відповів на зазначення головою РДА людини
толій Дупа, голова районної
обхідність створення в районі
питання голови ветеранської
місцевої, яка добре розумієтьради Юрій Дзюбан, керівник
сприятливого інвестиційного
організації району Григорія
ся на проблемах району і сіл і
районної ветеранської орклімату з метою залучення
Костенка щодо необхідності
вже має досвід роботи керівникоштів різних фондів; необхідремонту доріг, Сильченківськоком. Зі сторони сільгоспвиробганізації Григорій Костенко,
ність тримання під контролем
го сільського голови Василя
ників пообіцяв підтримку.
помічник народного депутата
Анатолій Дупа — один із наймолодших керівників раВід імені місцевого саВалерія Давиденка Микойону, йому 35. Всі вони прожиті в рідних Понорах, у шамоврядування району новола Коновал, журналіст Яків
нованій в районі від діда-прадіда хліборобській родині.
призначеного керівника викоКовалець, учениця ТалалаНародився Анатолій Петрович 14 листопада 1980 року в
навчої влади привітав голова
ївської школи Яна Чергис. Понори.
районної ради Юрій Дзюбан.
нець. Хвилиною мовчання
Трудову діяльність розпочав у 2001 році водієм ТОВ
Анатолій Дупа звернувся
учасники мітингу вшанували
«Понори». З квітня 2002 року по серпень 2008-го працював
до присутніх з промовою, у якій
пам’ять загиблих.
заправником і завскладом ТОВ «Понори».
подякував керівництву держаВже кілька років окраУ 2009 році закінчив відокремлений підрозділ Націови і області за високу довіру
сою цього величного свята
нального університету біоресурсів і природокористувані зазначив, що докладе макє духовий оркестр. Марші,
ня України «Ніжинський агротехнічний інститут», отрисимум зусиль задля розвитку
мав кваліфікацію інженер-механік.
рідного району, висловив споЗ серпня 2008 року по листопад 2010 року — заступдівання на плідну співпрацю
ник директора ТОВ «Понори». З листопада 2010 року до
з керівниками сільгосппідпричервня 2014-го працював на посаді голови Понорівської
ємств, організацій, сільськими
сільської ради. Відтоді і до цього часу — першим заступголовами, підприємцями та
ником голови райдержадміністрації.
громадськістю району.
Одружений, виховує сина і доньку.
Текст і фото
Проживає в Понорах.
Олександри ГОСТРОЇ.

СВЯТО ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ

БІЛЯ ВІЧНОГО ВОГНЮ

мелодії воєнних літ у його
виконанні пронизують до
глибини душі. Цього дня
вони звучать особливо. А до
Вічного Вогню все підходили
люди. Просто неможливо не
вдивлятися у їхні очі — більшість іскрять сльозинками,
згадуючи батьків, дідів, які
стали пам’яттю. Цього року
тільки два ветерани Лідія
Михайлівна
Мірошніченко і Олександр Потапович
Яременко змогли бути присутніми на святі. Мабуть,
ще ніколи в житті нікому із
них не дарували водночас
стільки квітів — і за живих,
і за тих, хто в небесах. До
них підходили з букетами
діти і дорослі, а біля Вічного Вогню вже лунали пісні
про цей вікопомний день і
про велике бажання кожного — мир в Україні. Звучали
вони у виконанні вокального ансамблю «Мрія» районного будинку культури,
солістів Юрія Штима, Юлії

ЗАВТРА – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМ’Ї

Від щирого серця вітаємо родини Талалаїврід, свою землю, берегти пам’ять свого роду.
щини з Міжнародним днем сім’ї — святом, що наБажаємо кожній родині теплих стосунродилося з любові і вдячності до тих, хто дав нам
ків, здоров’я, добробуту, благополуччя, миру,
життя і виводить на самостійну дорогу. У всі часи
злагоди та любові. Нехай будуть щасливими і
любов і повага до батьків була основою народної
вдячними ваші діти, а буденні клопоти завжди
моралі і її найвищим законом. З сім’ї починається
радісними і приємними. Нехай для кожного з
життя людини, тут відбувається формування її як
вас родина буде тим місцем, де завжди зрозугромадянина. У сім’ї вона вчиться шанувати свій
міють, підтримають і допоможуть.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
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Золотопер, Ніни Ступнік,
Євгенії Мусієнко, Юлії Гадючки, дитячого вокального
ансамблю Центру ДЮТ. А
під квітуючими каштанами
біля Вічного Вогню все грав
духовий оркестр…
Напередодні, у День
пам’яті та примирення, в
селищі відбулося покладання квітів до пам’ятних знаків
воїнам-визволителям, у храмах, які діють на території
району, проведені панахиди
за жертвами Другої світової
війни, молебні за мир та злагоду в Україні, за захисників
Вітчизни.
Цього ж дня на селищному стадіоні відбулися районні змагання аматорських
команд з футболу.
Пам’ятні та урочисті заходи, святкові концерти, зустрічі з нагоди 71-ї річниці
Перемоги у Другій світовій
війні відбулися на території
всіх сільських рад району.
Кор «ТХ».
На фото:
ветерани
Другої світової Лідія
Михайлівна МІРОШНІЧЕНКО і
Олександр
Потапович
ЯРЕМЕНКО
(вгорі); дитячий
вокальний
ансамбль
Центру
ДЮТ співає
про мир.

ОНОВИЛИ ПАМ’ЯТНИКИ

На території Рябухівської
сільради пам’ятники героям
Другої світової, певно, як і в інших селах, потребують поточного ремонту. Перед святом
Перемоги пам’ятники в Рябухах і Червоному Плугатарі ми
змогли оновити завдяки турботі депутата обласної ради
Анатолія
Костянтиновича

Мірошніченка та депутата районної ради по нашому округу
Володимира Івановича Марченка. У день цього величного
свята односельці загиблих героїв принесли квіти до відремонтованих пам’ятників.
Олександр ПРОХОРЧУК,
Рябухівський сільський
голова.

ПРИЙМАТИМЕ ДЕПУТАТ

21 травня з 10 до 11-ї год. буде проводити прийом жителів району депутат обласної ради від РПЛ Олег АВЕР’ЯНОВ за адресою: вул. Вокзальна, 3. Попередній запис за тел. 096-063-89-15.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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СВЯТО ЗІ СЛЬОЗАМИ НА ОЧАХ

ТРИ ПОКОЛІННЯ – ПРО ВІЙНУ

У Талалаївському крає
знавчому музеї відбулася зустріч трьох поколінь учасників воєн: діти Другої світової
війни, учасники Афганської
війни та АТО ділилися своїми
спогадами про війни. З особ
ливою увагою і цікавістю їх
слухали учні 4-х класів Талалаївської школи.
Ольга
Володимирівна
Мальченко і Петро Федорович Дупа розповідали про
своє босоноге воєнне дитинство, про важке післявоєння, коли вони, тендітними
підлітками вже працювали

На фото: вітання приймає ветеран Другої світової Іван Мірошніченко з Талалаївки.

ВЖЕ традиційно із
року в рік керівники району, селища, сіл у передсвяткові дні навідують ветеранів вдома. На
жаль, роки безжально
крокують вперед… Цьогорічне свято Великої
Перемоги зустрічають
з нами всього 14 ветеранів у всьому районі.
Більшість із них — зовсім немічні, під опікою
своїх, теж уже літніх дітей, проживають свою
старість. Адже кожному
із живих хоч минуло 90,
а хоч уже зовсім близько такий солідний ювілей. Їм треба зовсім не
багато від суспільства
— щирої уваги, особливо у ці дні, адже навіть
ті, хто зовсім слабує
здоров’ям, здається з
дитячою щирістю чекають того дня, коли
разом із цвітом яблуні,
хтось стукне у віконце і нагадає про те, що
було дуже давно, у їхній
молодості, та нікуди не
втекло із пам’яті.
У переддень Дня Перемоги голови райдерж
адміністрації Анатолій
Дупа, районної ради
Юрій Дзюбан, селищний
голова Юрій Величко,
помічник народного депутата Микола Коновал, керівник районної
організації
ветеранів
Григорій Костенко привітали зі святом ветеранів війни, солдатських

І ПАМ’ЯТЬ ВСІХ ЖИВИХ
ВІЗЬМУ У СВІДКИ
вдів, сім’ї загиблих в
АТО, мешканців Болотницького стаціонару для
одиноких престарілих та
вручили їм вітальні листівки, квіти, подарунки.
Радо зустрічав на
своєму обійсті гостей
Іван Прохорович Мірошніченко із Талалаївки. У
свої дев’яносто він ще
тримається героєм, по
мірі можливостей допомагає доньці по господарству, ходить по справах у центр.
Сіяли радістю очі
його ровесниці і тезки по
прізвищу Лідії Михайлівни Мірошніченко, коли,
як і щороку,
отримувала вдома
палкі вітання.
«Головне, що ви
нас не забу в а є т е » ,
— говорив
ветеран
В ас ил ь
П ет р о в и ч
Харченк о,
який
уже
давно не
зводиться
із ліжка, та
все ж чекає
свята, яке
для людей

ПРО ГЕРОЇВ
СУЧАСНОСТІ

Напередодні 9 травня
в історико-краєзнавчому
музеї Центру дитячої та
юнацької творчості відбулося урочисте відкриття стенду, присвяченого
воїнам, які захищали і
захищають Україну, які
полягли за її цілісність
і незалежність на сході
країни. Протягом двох
років вихованці і керівники гуртків збирали,
систематизували матеріали про наших земляків,
жителів району, які в цей
складний час захищають
Батьківщину. Понад 120
жителів Талалаївського
району за ці два роки
були мобілізовані до
лав Збройних сил Укра-

району та голова ветеранської організації вручили ветерану Подяку
голови облдержадміністрації.

їни. Мобілізовані, добровольці,
контрактники,
артилеристи: вони ж —
десантники,
танкісти,
водії, мінометники, сапери — у наших дітей є
герої. Не колишні, майже казкові, а сучасники.
Отже, маємо майбутнє,
складне, але маємо.
У
заході
взяли
участь заступник голови райдержадміністрації
Лариса Шевченко, голова Спілки воїнів АТО
Богуслав Борсук, представники військкомату,
рідні учасників АТО, вихованці Центру ДЮТ та
їх батьки — учасники
АТО.
Кор. «ТХ».

його долі одне із найголовніших у житті.
Ще самостійно у
своєму обійсті, що по
вул. Гнідаша у селищі,
проживає ветеран Іван
Олексійович Яковенко.
Делегація застала його,
як і кілька років тому, за
роботою по господарству. Ще донедавна тримав і корівчину, та і без
неї, як говорить ветеран,
роботи весною хоч відбавляй. І він, незважаючи на те, що через кілька
днів вже і 90-літній ювілей підкрадається, старається з усім справитися самотужки. Керівники

Оточені турботою дорослих дітей, зустрічали делегацію ветерани
Олександр Потапович
Яременко, Андрій Васильович Кондратенко.
На жаль, зовсім уже недужий 93-літній Олексій
Іванович Дудка, який щороку разом із дружиною і
донькою з радістю чекали цей світлий День Перемоги. Це все про тих,
хто живе у райцентрі. У
більшості сіл ветерани
вже пішли у вічність. Як
ми збережемо пам’ять
про них і як повернемося до неї у святий День
Перемоги — це справа
наших честі і совісті.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

На фото: голова РДА Анатолій ДУПА і голова районної ветеранської організації Григорій КОСТЕНКО із нагородженим Подякою голови ОДА ветераном Іваном Яковенком.

На фото: Тетяна Вікторівна МИХАЙЛЮК

нарівні з дорослими. Голова
районної спілки ветеранів
Афганської війни Анатолій
Лобода — про свою, обпалену чужою війною юність,
голова спілки учасників АТО
Богуслав Борсук — про війну, яка і сьогодні точиться на
сході країни.
Учні 4-х класів з цікавістю слухали спогади та розповіді наших героїв: «дітей»
Другої світової війни Ольги
Володимирівни Мальченко,
учасника Афганської війни
Анатолія Лободи та учасника
АТО Богуслава Борсука.

А спочатку всі присутні
переглянули фотовиставки
«Вони наближали Перемогу!», «Ви чесно пройшли, ви
звільнили Європу», «Герої
Талалаївщини — учасники
АТО», «Пам’ять жива», з історії районної газети «Трибуна хлібороба».
Солісти районного будинку культури Ніна Ступнік,
Галина Семінько, Євгенія
Мусієнко дарували присутнім пісні воєнних літ.
Олена ОГІЙ,
директор краєзнавчого
музею.

РАДИ ЗА РОБОТОЮ

НІЖНИЙ ЦВІТ
ОРХІДЕЇ

Її найулюбленіших квітів, завжди полонить душу
Тетяни Вікторівни теплом і
незбагненним відчуттям чарівності, якоїсь особливої жіночої принади. Гляне на них,
посміхнеться і замріється,..
бо кожна з шести «королев»,
які розкошують у її затишній
квартирі, своя не схожа на
іншу, ніби жіноча доля на
тернистому шляху життя. А
незабаром під вікном її квартири засміються до сонця
синіші за небесну блакить
струнконогі іриси і довго будуть милувати око не лише
господарці, а й сусідам та
численним перехожим.
Квіти — її пристрасть,
її захоплення. Дивлячись
на них, все частіше зринають думки про юність, про
маму, про їх всіяне квітами
подвір’я, і її рідні П’ятихатки на Дніпропетровщині,
де вона народилась. З того
часу промайнуло багато літ,
більше з них вона живе у
нашому краї, і Талалаївка
для Тетяни Вікторівни Михайлюк справді вже стала
рідною. Можливо тому, що
полюбили її тут, повірили в
неї. Вже тоді, коли в 1984
році після закінчення Дніпропетровського
інституту інженерів транспорту з
дипломом інженера вона
вперше приїхала на Талалаївщину і влаштувалась
працювати секретарем у
Чернецьку сільську раду. То
був початок її «живої» роботи з людьми.
Переїхавши у Талалаївку, певний час працювала
у відділі освіти, потім начальником виробничо-технічного відділу БУ-822 «Київшляхбуд». Вже з перших
днів колектив управління не
лише належно оцінив її професійні якості, а й виявлені
організаторські
здібності,
вміння працювати для людей. У 1998 році тоді ще молодого спеціаліста Тетяну
Вікторівну
вперше висунули кандидатом у
депутати Талалаївської
селищної
ради, а вже
4 квітня цього року на
першій сесії
селищної
ради депутати одноголосно проголосували
за обрання
її секретарем селищної
ради.
Таке довір’я
людей бентежило на
перших порах, але й
надавало
впевненості.
Фото автора. П р а ц ю в а -

ла сумлінно, з ентузіазмом,
з розумінням ставилась до
потреби кожної людини, вивчала проблеми і старалась
допомогти.
У минулому році їй вже
в шостий раз виборці Талалаївки виявили довір’я бути
депутатом, а депутата всі ці
роки довіряли бути селищним секретарем. Можливо
не всі розуміють складність
і відповідальність її роботи,
та більшість тих, хто приходить до Тетяни Вікторівни,
бачать всю «кухню» секретарської роботи. Бувають і
черги під кабінетом, і тривалі
суперечки, та вона всіх вислухає, всім дасть необхідну
консультацію, а пізно ввечері
ще й писатиме рішення сесії,
в підготовці якої завжди бере
участь Її можна знайти на
робочому місці і у вихідний
день, забула, коли вже повністю відбувала відпустку. А
поза кабінетом — її рідний
сьомий округ, її виборці. Вони
завжди чекають від неї допомоги, підтримки у вирішенні
будь-якої справи.
Пригадує Тетяна Вікторівна, як кілька років тому вона
з мешканцями свого округу
підводили воду до будинків,
робили каналізацію. Скільки
разів тоді збирала на збори
жильців будинків, радились,
сперечались, а тоді ставали всі разом і копали канави, прокладали труби, благоустроювали територію…
А ось минулої зими під
час рясних снігопадів, коли
на двоповерхівці №17 по вулиці Леніна завалився дах,
жителі будинку теж найперше звернулись до свого депутата.
В полі зору її, як депутата, і питання декомунізації, і
побутові проблеми, і безліч
питань соціального характеру. Виборці звертаються і під
час оформлення субсидій,
різноманітних допомог, а буває й попросять у наданні,
здавалося б, дріб’язкової послуги — оплатити комунальні
чи ліків принести з аптеки —
ніколи не відмовить, не проявить неповаги.
Безвідмовна, сумлінна,
принципова Тетяна Вікторівна і у виконанні своїх службових обов’язків. Селищний
голова Юрій Величко, з яким
працюють уже друге скликання, відгукується якнайкраще
про свого секретаря, вважаючи її першим помічником.
Добросовісна і чесна у виконанні своїх обов’язків, знаючий фахівець, користується
довір’ям виборців.
…Ввечері, ледь стомлена, але щаслива переступить
поріг домашньої квартири —
на вихідні обов’язково завітають син Вітя з невісткою і
5-річним внучком Владиком.
Тоді відразу її оселя наповниться дитячим щебетом і
теплом.
Віра КЛИМОВА.

14 травня 2016 року
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

НОВІ МОЖЛИВОСТІ В РОБОТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

В Україні з 4 квітня 2016
року територіальні підрозділи ДМС припинили прийом
громадян з питань реєстрації
та зняття з реєстрації місця
проживання. Змінилися Правила реєстрації місця проживання — тепер ці повноваження покладені на органи
місцевого самоврядування.
Відповідні зміни передбачені Законом «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування
та оптимізації надання адміністративних послуг».
Розпорядженням селищної ради від 29 березня 2016
року № 19 «Про призначення відповідальної особи за
реєстрацію місця проживання та перебування громадян
на території селищної ради»
Оксану Вікторівну Загайко
призначено відповідальною
за реєстрацію та зняття з
реєстрації місця проживання особи на території селищної ради.
Загальна процедура та
вимоги щодо переліку документів, які необхідні для
реєстрації, суттєво не зміни-

НАШ КАЛЕНДАР

ДНІ ЄВРОПИ
У РАЙОНІ

З метою реалізації
стратегічного курсу України на європейську інтеграцію відповідно до Указу
Президента України від
19.04.03 р. № 339 в Україні щороку відзначається
День Європи. У 2016 році
в нашому районі заходи
відбудуться з 16 до 20
травня на базі загальноосвітніх закладів.
Дні Європи в Україні
відзначаються за участю
та при підтримці органів
місцевої влади із залученням місцевих недержавних організацій.
Відзначення Дня Європи на загальнонаціональному рівні має позитивну
тенденцію і головне —
схвально
сприймається
українською громадськістю, особливо в регіонах
України.
Сьогодні День Європи сприймають як символ
миру та єдності. Це той
день, коли всі європейці
гуртуються навколо ідеї
вшанувати свої спільні
цінності та окреслити нові
перспективи
розвитку
об’єднаної Європи.
Мета святкування —
привернути увагу до засад, на яких базується ЄС:
демократії, повазі прав
людини, ринковій економіці, а віднедавна — ще й
продемонструвати важливість Європейського союзу
та показати його присутність в Україні.
Дні Європи в Україні
традиційно відзначаються
з метою нагадати українцям, що вони є європейською нацією і розглядаються як практичний крок
у напрямку зміцнення самоідентифікації
України
як європейської держави,
причетної до традицій і
цінностей Європи.
Ніна ЛУЦЕНКО,
завідувач сектору
сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.

лися. Відповідно до Правил
реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабміну від 02.03.2016
№ 207, реєстрація місця
проживання або зняття з
реєстрації місця проживання особи здійснюється в
день подання особою або її
представником документів.
Реєстрація місця проживання за заявою особи може
бути здійснена одночасно із
зняттям з попереднього місця проживання. Батьки або
інші законні представники
зобов’язані зареєструвати
місце проживання новонародженої дитини протягом
трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації
місця проживання вносяться до паспорта громадянина України. За реєстрацію/
зняття з реєстрації місця
проживання сплачується адміністративний збір до міського бюджету:
••у разі звернення особи протягом встановленого
Законом строку — у розмірі
0,0085 розміру мінімальної
заробітної плати, на даний

час це — 12,32 грн.;
••у разі звернення особи
з порушенням встановленого Законом строку — у розмірі 0,0255 розміру мінімальної
заробітної плати, на даний
час це — 36,97 грн.
Зміна прописки через
зміну вулиці провадиться
БЕЗКОШТОВНО.
З січня поточного року в
районі припинала свою діяльність Талалаївська державна нотаріальна контора.
Дана ситуація спричинила
значні незручності для жителів селища, оскільки для
здійснення нотаріальних дій
потрібно їхати до Прилуцької державної нотаріальної
контори. Однак підпунктом 5
пункту «б» частини першої
статті 38 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997
№ 280/97-ВР, до делегованих повноважень виконавчих
органів сільських, селищних,
міських рад віднесено вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до
їх відання.
Відповідно до ст. 37 Закону України «Про нотаріат»
від 02.09.1993 № 3425-XII у

населених пунктах, де немає нотаріусів, уповноважені на це посадові особи
органу місцевого самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії:
1) вживають
заходів
щодо охорони спадкового
майна;
2) посвідчують заповіти
(крім секретних);
3) видають дублікати посвідчених ними документів;
4) засвідчують вірність
копій (фотокопій) документів
і виписок з них;
5) засвідчують справжність підпису на документах.
Зазначені посадові особи органів місцевого самоврядування не мають права
на оформлення документів, призначених для використання за межами державного кордону.
Розпорядженням селищної ради від 24 березня 2016
року № 16 «Про покладання
обов’язків на юрисконсульта
селищної ради на вчинення
нотаріальних дій на території Талалаївської селищної ради» юрисконсульта
Олега Вікторовича В’ялого
призначено відповідальною

особою органу місцевого
самоврядування, який вчиняє нотаріальні дії з 1 квітня
2016 року.
Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати в
день подачі всіх необхідних документів. Оплата
за вчинення нотаріальних
дій виконавчими комітетами
сільських, селищних, міських рад, а також за видачу
дублікатів нотаріально засвідчених документів провадиться відповідно до п. 3
ч. 1 ст. 2 Декрету «Про державне мито».
Ставки державного мита
визначені п. 3 ст. 3 вказаного
Декрету:
••за посвідчення заповітів стягується державне
мито в розмірі 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, що становить
0,85 грн.;
••за вжиття заходів до
охорони спадкового майна
стягується державне мито в
розмірі 2 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян,
що становить 34 грн.;
••за засвідчення копій документів та витягів з них (за
сторінку) — 0,01 неоподат-

ковуваного мінімуму доходів громадян, що становить
0,17 грн.;
••за засвідчення кожного підпису на документах,
у тому числі підпису перекладача (за кожний документ) — 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, що становить
0,34 грн.;
••за видачу дублікатів
з нотаріально посвідчених
документів — 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить
0,51 грн.;
••за нотаріальні та інші
дії, вчинювані за межами виконавчого комітету сільської,
селищної, міської рад за місцем надання послуги — у
розмірі встановлених ставок
за відповідні дії (крім цього,
сплачуються фактичні витрати, пов’язані з виїздом для
вчинення дій).
Таким чином, селищна
рада оперативно реагує на
непрості виклики часу та
розширює спектр адміністративних послуг для жителів
Талалаївки.
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

КОЖЕН ЧЕТВЕРТИЙ ВЛАСНИК ЗЕМЕЛЬНОГО ПАЮ
ГОТОВИЙ ЙОГО ПРОДАТИ

Такі результати соціального опитування, проведеного Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України. Соціологами було опитано понад 5
тис. власників земельних наділів в 13 областях України.
Але попри всі бажання такої можливості у українців немає через загальноукраїнський мораторій. Чи є? І як при
цьому отримати максимальну вигоду від свого паю?
Згідно з даними соці- їні відзначаються масшологічного дослідження, табні процеси деградації
23% опитаних власників ґрунтів, зокрема через їх
паїв готові продавати при- нераціональне
викориналежну їм землю, якщо стання, порушення сівомораторій буде скасо- зміни тощо. Так, за даниваний. Проте бажаючих ми Національної академії
купити землю серед опи- аграрних наук України, під
таних фермерів і керівни- урожай агрокультур в осків
сільгосппідприємств танні роки вносилося в сенебагато: лише 17,9%. редньому в 17 разів менАграрії розглядають мож- ше органічних добрив, ніж
ливість придбання землі потрібно, що призводить
в розстрочку, через пози- до виснаження ґрунтів.
кові кошти, зокрема бан- Така ситуація, на думку
ківські кредити. Але такі експертів, обумовлена ісфінансові
інструменти нуючими умовами ведендуже ризикові, тож орен- ня фермерського бізнесу
да залишається найбільш в Україні, які сприяють
привабливою для ферме- орієнтації підприємств на
ра порівняно з купівлею. отримання максимальної
Проте чи готовий фер- рентабельності в найкомер інвестувати кошти в ротші терміни.
довгострокову родючість
«Через те, що багато
ґрунту, коли розуміє, що договорів оренди сільхазяйнуватиме на цій ді- ськогосподарських земель
лянці обмежений час?
в Україні укладаються на
Як результат, в Укра- нетривалий термін (до 7

років), фермери не зацікавлені вкладати кошти
в землю і підтримувати її
родючість. Інтерес такого
орендаря один — максимальна вигода від вирощування
рентабельних
культур» — зазначив експерт по земельному праву
і член ради асоціації «Земельний союз України»
Сергій Біленко.
Тобто, орендарю все
одно, що буде з землею
після нього, адже він вже
отримав вигоду для себе.
І після того, як договір
закінчився, у сільського
жителя, який володіє цією
землею, залишається ділянка в жахливому стані,
яка не має цінності ні для
наступного орендаря, ні
для власного обробітку.
Таким чином, єдиний
можливий варіант, коли
виграє і пайовик, і його
земля — це довгострокова оренда. Проте як
довіритися орендарю на
тривалий час, коли ми
майже щодня чуємо про

збанкрутування фермерів,
несплату або суттєву затримку орендної плати чи

взагалі фінансову кризу
всієї країни, коли незрозуміло, що буде завтра.

Як пайовику упевнитися, що його не ошукають? Варіант тільки один — отримати усі кошти
ОДРАЗУ. Виявляється можливо! Є реально працюючі програми, коли строк оренди складає 49
років, а гроші можна отримати одразу після реєстрації договору!
На ринку з’являютьВажливо, що у цьому
ся компанії, здатні за- випадку пайовик також
пропонувати
пайовику отримує надзвичайну видійсно унікальні умови. году. В чому саме, ми дізВони орендують землю налися у компанії «Агрі
на тривалий термін, що Інвест Україна», яка на
дозволяє більш ретельно теренах нашого регіону
і довгостроково планува- пропонує унікальну поти свою виробничу діяль- слугу: власник земельного
ність, бережливо ставити- паю здає свою земельну
ся до стану ґрунту. Строк ділянку на 49 років та водтакої оренди складає 49 ночас отримує усю орендроків.
ну плату.
Сергій Сингаївський, заступник директора «Агрі
Інвест Україна»: «Ми працюємо майже по всій території України — у 14 областях. І всюди пропонуємо
надприбуткові умови для пайовиків! В залежності від
розміру паю та його розташування ми виплачуємо відповідну суму. Яку саме, кожен пайовик може дізнатися,
лише подзвонивши за єдиним всеукраїнським телефоном 0(800)303-099. До того ж, ми беремо на себе
оформлення усіх необхідних документів та сплату
податків на прибуток. Останнє є невід’ємною складовою, бо працюємо ми прозоро, відповідно до вимог чинного законодавства, для нас це принципово. Тож усе
просто та швидко: подзвонив — почув бажану суму —
уклав договір — отримав кошти».
Цифри виплачених коштів, які ми чуємо під час
інтерв’ю з директором,
справді вражають. Отримуючи таку суму коштів,
власник паю може дозволити собі те, що раніше
вважав недосяжним. Придбати авто, на яке збирали вже багато років, а
грошей так і не вистачає,
допомогти дітям чи онукам у придбанні житла чи
отриманні освіти у хорошому освітньому закладі,
зробити повний ремонт
свого будинку, сплатити
банківський
кредитний
борг, який вже багато часу
не дає спокою. Перераховувати можна безкінечно,
у кожного свої потреби,
проблеми, бажання та
мрії. І здається, є усі шан-

си їх здійснити. А ті сім’ї,
які володіють кількома
паями, здавши їх на такий
термін, отримують справді
величезні гроші.
Відтак компанія «Агрі
Інвест Україна» співпрацює вже з пайовиками
Сумської, Хмельницької,
Вінницької, Полтавської,
Харківської, Черкаської та
багатьох інших областей
України. Адже унікальні
умови і прибуток, який отримують пайовики, мало
кого залишає байдужим.
А як може бути інакше?
Отримуєш кошти майже
як за продаж паю, проте
на відміну від реального продажу, залишаєшся
власником землі та за бажанням передаєш його у
спадок дітям та онукам.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

У 60-й раз весна розцвіла для нашого однокласника по Болотницькій школі
Юрія
Володимировича
ДЗЮБАНА. Ми всі раді його
вітати, адже наш однокласник був у шкільній юності і
досі лишається душею нашого колективу. Ми гордимося ним і раді, що маємо
можливість привітати його з
ювілеєм. Твій ювілей — не
тільки Твоє свято, радіють
всі, і друзі, й рідні теж. Хай
Бог пошле іще років багато, здоров’я, щастя, радості без меж! Нехай добром
наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним
теплом, хай буде вірних
друзів в ній багато, щастя
доля огорта крилом, а весни
будуть світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
ОДНОКЛАСНИКИ.
* * *
15 ТРАВНЯ святкують
золотий ювілей подружнього життя наші дорогі батьки
Микола Сергійович і Софія Олександрівна БАСКО
із Красного Колядина. Все
життя вони працювали в
місцевому
господарстві,
мама — на фермі, батько —
в будівельній бригаді. За 50
років спільного життя багато
встигли зробити, пережили
життєві радості і негаразди, а головне виростили
нас, своїх дітей, тішаться
внуками. Отож ми бажаємо
вам, щоб ніколи не згасало

добро вашої душі, щоб міцним було здоров’я, був мир
і спокій у ваших серцях і тепло на душі.
ДІТИ і ВНУКИ.
* * *
ВІТАЄМО із 60-річним
ювілеєм вчителя музики Миколу Борисовича МАЛІЯ.
Як не дивись, з якого боку,
а Ви ще чоловік нівроку. Хоч
за плечима шістдесятка, та
Вам позаздрять молодятка.
Є порох ще в порохівницях!
Бо вікові Ви не підвладні,
такі ж бадьорі і принадні, дух
молодечий б’є фонтаном,
Вам на спочинок ще зарано.
Ну а завершити усе це такою б фразою хотілось, аби
гаряче Ваше серце ще довго
без ремонту билось.
З повагою КОЛЕКТИВ
Красноколядинської
школи.
* * *
14 ТРАВНЯ святкує свій
80-річний ювілей наша дорога мама, бабуся, прабабуся Наталка Григорівна
РУДЕНКО з Юрківців. Дозвольте, матусю, нам Вас
привітати і найтепліші слова
Вам сказати, бо поки є мама,
доти є сонце, доти пташина
і цвіт під віконцем, доти краса, доти поміч, розрада. Живіть нам, матусю, сто років
на радість. Спасибі Вам, рідна, за Ваше тепло, за руки
робочі, безсоннії ночі, за те,
що зростили, за хліб на сто-

ПРОДАМ

САДИБА в с. Основа, з надвірними будівлями (сарай, літня кухня, гараж, погріб), є колодязь. Тел. 098-417-15-85, 096-763-12-14.
Газифікована САДИБА по вул. Перемоги 120-А в Талалаївці.
Тел. 095-333-85-60.
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.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР, ПЕРЕМИЧКИ, ДОШКА, ПЛИТИ ПКЖ 1,5×6, ДРОВА рубані, РАКУШНЯК, ШЛАКОБЛОК, БРУС, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття 1,2×6.
Тел. 098-423-93-05.
ТЕЛИЦЯ чорно-ряба, погуляна, віком 1 рік 2 місяці.
Тел. 097-646-94-31, 067-369-41-16.
Новий твердопаливний КОТЕЛ з кружком зверху. Площа обігріву
120 м2. В комплекті автоматичний регулятор тяги. Ціна 5100 грн.
Тел. 097-679-19-02.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, БІЙ цегли, ЦЕГЛА б/у, ЧОРНОЗЕМ. Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Б/у ТРУБИ, БАТАРЕЇ чавунні для парового опалення і твердопаливний КОТЕЛ. Тел. 066-035-05-79, 097-853-45-41.
КОЗА. Тел. 2-25-74.
СКУТЕР Viper, БЕНЗОПИЛА «Партнер», ЛУЩИЛЬНИКИ для кукурудзи. Тел. 068-131-32-33.

ПОДЯКА

ВИРІШИЛИ
ПРОБЛЕМУ

Так трапилося, що вихованці нашого дитячого садочка певний час не мали
змоги відвідувати дошкільний навчальний заклад. У
зв’язку з відключенням газопостачання виникла проблема в харчуванні дітей.
Працівники дошкільного закладу та батьки вихованців
звернулися за допомогою до
сільського голови Л. В. Гавриш. Людмила Василівна попросила допомогти вирішити
болюче питання виконавчого
директора СТОВ «Батьківщина» М. М. Дмитренка. Микола Михайлович з радістю
і вже не вперше відгукнувся
на прохання. За його допомогою та за сприяння народного депутата України О. М.
Дмитренка було придбано
електричну плиту в дитячий
садочок, а працівники СТОВ
«Батьківщина» ще й допомогли у її підключенні. Щиро
дякуємо Л. В. Гавриш, М. М.
і О. М. Дмитренкам за добрі
справи і постійну увагу до нашого колективу.
ПРАЦІВНИКИ ДНЗ
«Берізка» с. Березівка,
В ИХОВАНЦІ та їх БАТЬКИ.

Металопластикові ВІКНА, металічні ДВЕРІ, замір, монтаж, доставка та
обслуговування.
Тел.
096‑491-22-24,
2-12-71, 050-260-61-43.

лі, спасибі Вам, мамо, уклін
до землі!
З любов’ю та повагою
ДОЧКА, ОНУКИ, правнучки
ЮЛЯ і ДІАНА.
* * *
ВІТАЄМО із 70-річчям
дорогого тата і дідуся Миколу Васильовича ГОРОБЦЯ
із Красного Колядина. Літа
цвіли не просто цвітом, а
проростали у труді, дорослими вже стали діти, а Ви
душею молоді. Пливуть літа,
мов тихі води, і вже минає 70,
хоч їх прожитих шкода, та не
вернути вже назад. Хай щастя панує у Вашому домі і радість у ньому живе, здоров’я
міцного і щирої долі хай Бог
посилає і Вас береже.
Дочки ГАЛЯ і НАТАША,
зяті ОЛЕКСАНДР та
СЕРГІЙ, внучки
НАСТЯ та ЛІЛЯ.
* * *
СЬОГОДНІ свій 60-річний ювілей святкує Микола
Олексійович ЯРЕСЬКО із
Березівки. Шлем дорогому
чоловіку і зятю ці щирі вітання. Нехай цвітуть під небом
синьооким ще довго-довго
дні й літа, а тиха радість,
чиста і висока, щоденно хай
до хати заверта. Бажаємо
здоров’я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя повен
дім, нехай у серці розкошує
літо і соняхом квітує золотим. Нехай постійний успіх,
радість і достаток сиплються

до Тебе, мов вишневий цвіт,
хай життєвий досвід творить
з буднів свята, а Господь дарує довгих-довгих літ.
ДРУЖИНА, ТЕЩА.
* * *
НАШОМУ
дорогому
батьку і дідусю Миколі
Олексійовичу ЯРЕСЬКУ з
Березівки шлем вітання на
60-річчя. Бажаєм здоров’я
багато-багато, хай щастя
і мир залишаються в хаті.
Хай горе обходить завжди
стороною, а радість приходить і ллється рікою. Хай
довго всміхається сонце і
небо, хай Бог береже Тебе,
милий, весь час, та іншого
щастя нам більше не треба,
живи тільки, рідний, із нами
й для нас.
ДОЧКИ, ЗЯТЬ і ВНУК.
* * *
14 ТРАВНЯ святкує
60-річчя наш дорогий кум
Микола
Олексійович
ЯРЕСЬКО із Березівки. Зичимо йому міцного здоров’я,
щасливого мирного неба і
хай на його шляху завжди горить зелене світло. Ці роки,
неначе птиці, летять, їх ніколи не вернеш назад. Ніби
вчора було вісімнадцять, а
сьогодні уже шістдесят. Дарма, що рік за роком проліта,
що Твої скроні вже сивіють,
нехай же молодою залишається душа, а думи хай ніколи не старіють. Бажаємо
здоров’я міцного, юнацької
сили, як в добрі часи, весняної пісні, дотепного жарту та
щастя земного з води і роси.
КУМИ із Талалаївки.

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.
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.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
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.
Приміщення під розбір — ХАТИ, САРАЇ, ЗЕРНОСКЛАДИ; пустотні ПЛИТИ, фундаментні БЛОКИ, б/у ЦЕГЛУ, ШИФЕР. Тел. 097-267-16-10.

ПОМИНАННЯ

17 ТРАВНЯ минає півроку, як немає
з нами нашого рідного, любого й дорогого чоловіка, тата й дідуся Василя Яковича СЕНЧІ з Талалаївки. Він так любив
життя, бути у вирі подій, кожен свій прожитий день віддавати людям, серцем горів за роботою, людськими проблемами.
І воно, його зболене хворобами серце,
не витримало. Працюючи заступником
голови РДА, керівником освітньої галузі
району, Василь Якович тісно співробітничав із справжніми майстрами своєї
справи. Тому це фото для поминально-

го слова ми
обрали
не
випадково.
Немає Василя Яковича, немає Людмили
Тихонівни Вербовської — Заслуженого
вчителя України. Ось із якими відомими
людьми випала Василю Яковичу честь
працювати пліч-о-пліч.
Тебе немає з нами, але світла
пам’ять навічно залишилась у наших
серцях. Пам’ятаємо Тебе веселим, щирим, життєрадісним. Твоє добре серце і
душа завжди з нами. Велика наша скорбота і безмежне горе, але нескінченна
наша пам’ять про Тебе житиме вічно в
наших серцях. Хай Твоя світла, чиста і
добра душа буде у Царстві небесному і у
вічному спокої. Всі, хто знав Василя Яковича та зберіг світлу пам’ять, згадайте і
пом’яніть добрим словом у цей сумний і
скорботний для нас час.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ,
ОНУКИ.
● ● ●
14
ТРАВНЯ
минає рік, як немає з нами нашої
дорогої і любимої
дочки,
дружини,
матері і бабусі
Надії
Іванівни
КОБЗИСТОЇ. Тебе
нема і серце плаче, душа згорьована болить. Ми
кожен день Тебе
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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.
ЧИСТИМО
подушки, перини.
ЗАМІНЮЄМО
напірники.
ВИГОТОВЛЯЄМО

ковдри (будь-які
розміри).
Телефони:
068-085-51-67,
067-369-78-73.

БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН,
встановлення
насосного
обладнання.
Телефони:
096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
СТО

надає послуги по ремонту автотранспорту.
Шиномонтаж, балансування, прокатка дисків,
ремонт ходової та двигунів, дрібні зварювальні роботи.
Адреса: вул. Леніна, 8.
Тел. 096-094-81-58.
РЕМОНТ
холодильників з виїздом
на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447)6-04-16,
097-235-41-47.

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.
Ремонт БЕНЗОПИЛ,
МОТОКІС, заточка ланцюгів на верстаті.
Тел. 068-131-32-33
(Анатолій).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений ЗАПОВІТ за реєстраційним №2, посвідчений
Корінецькою сільською радою 15.01.1992 р., виданий на ім’я
ЧМУТ Володимир Іванович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну частку (пай) серії ЧН №0349085, виданий 09.12.1999 р. на
ім’я ПУСТОВОЙТ Оксана Корніївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну частку (пай) серії ЧН №0349076, виданий 09.12.1999 р. на
ім’я ПУСТОВОЙТ Петро Кузьмович, вважати недійсним.

чекаєм і виглядаємо щомить. Згасла
свічка, зів’яли квіти, нема без Тебе світла
і тепла. Скажи, рідненька, як без Тебе
жити, як зрозуміти, що Тебе нема? Усі,
хто забув Надію Іванівну, — згадайте, хто
пам’ятає — пом’яніть добрим словом.
У вічній скорботі РІДНІ.
● ● ●
16
ТРАВНЯ
минає 3 роки, як
перестало
битись серце нашого
дорогого
чоловіка, батька,
дідуся
Віктора
Трохимовича
ГВОЗДЕЦЬКОГО
із
Скороходового. Прилетіли із
вирію птахи, гріє
весняне сонечко, а Тобі і пташечка не защебече, і сонечко не пригріє. А ми Тебе
ждемо, ждемо, ждемо… Мовчить горбок
землі, а на ньому море моїх сліз. Нехай
Твій сон буде спокійним, а душі Твоїй
Царство небесне.
Дружина НІНА, ДІТИ,
ОНУКИ і всі РІДНІ.
● ● ●
17 ТРАВНЯ минає 40 днів світлої
пам’яті нашого рідного і незабутнього
Андрія Дмитровича ПОТЕРЯЙКА із
Макаренкового. Серце плаче і болить
душа. Скільки б не шукали очі в рідній

хаті, — найдорожчої людини вже нема.
Як сумно без Тебе, рідненький, печаль
не проходить і серце болить. Без Тебе
сумно і важко, і серце плаче кожен день.
Якби Ти міг ще довше прожити, були б
щасливі ми усі, але не в силах ми змінити Господню волю у житті. Помолимося
за Тебе, рідненький, спочивай і забудь
тривоги.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ОНУКА.
● ● ●
16
ТРАВНЯ
минає 10 років,
як пішла із життя
найдорожча
мама,
дружина,
найкраща бабуся
Ганна Трохимівна ОСТАПЕНКО
із Макаренкового.
Проходить час, та
не проходить біль
і печаль у наших
душах. Не хочеться думать і вірить у те,
що більше Вас нема, що ніколи Ви не
зустрінете, не побачимо Вашої ласкавої
посмішки, не почуємо добрих порадних
слів. О, мамочко, рідна, Ви так хотіли
жити, бачить щодня своїх онуків. Чому
життя таке несправедливе, чому найкращих забирає смерть? Ми завжди, мамо,
будемо Вас любити і згадувати щодня.
Хто знав Ганну Трохимівну, пом’яніть її добрим словом разом з нами.
Вічно сумуючі дочка ТАНЯ, внуки
ЯРОСЛАВ, ВАЛЕРІЙ і всі РІДНІ.
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ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СІМ’Ї

ДЖЕРЕЛО ЛЮБОВІ

15 травня наша країна відзначає Міжнародний
день сім’ї — день наших з
вами родин. Це свято, засноване в 1993 році з ініціативи Генеральної Асамблеї
ООН, швидко знайшло своїх прихильників по всьому
світу. Адже саме сім’я є тією
цеглинкою, з якої складається добробут та спокій у
нашій державі.
Основна цінність людства — єдність рідних людей. Адже з сім’ї починається життя людини, тут
відбувається формування
її як громадянина. Вона —
джерело любові, поваги,
солідарності та прихильності, те, на чому будується
будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може
існувати людина. Благополуччя родини — ось мірило

розвитку і прогресу країни.
Це свято народилося з
безмежної любові і вдячності до тих, хто дав нам життя і виводить на самостійну
дорогу. У всі часи любов і
повага до батьків була основою народної моралі і її найвищим законом. Мати — це
ніжна берегиня сім’ї, а батько — її міцна і надійна опора. На добрих материнських
порадах і мудрих батьківських настановах тримається світ, з цього проростають
здобутки кожного нового покоління.
Нехай це свято стане
для кожного з нас продовженням великого сімейного
щастя і вагомих досягнень
для кожної сім´ї.
Ніна ЛУЦЕНКО,
завідувач сектору сім’ї,
молоді та спорту РДА.

ДОРОГІ ЖІНКИ!

У третю неділю після Великодня Свята Церква прославляє подвиг святих жінок-мироносиць, які супроводжували
Христа під час Його земного життя, слухали Його сповнені живою силою Божественні слова і настанови, служили
Йому і Його учням.
Ці жінки зберегли вірність Христу навіть тоді, коли Його
залишили майже всі учні-чоловіки, і були поруч із Господом,
коли Він помирав на хресті. За таку любов саме жінки-мироносиці були удостоєні честі першими дізнатися радісну
звістку про те, що Христос воскрес.
Вітаю усіх вас з Днем жінок-мироносиць — святом, яке
справедливо називають Днем жінки-християнки. Бажаю
вам, дорогі наші дочки, мами, бабусі, прагнути наслідувати
святих жінок-мироносиць в милосерді, любові до Господа,
щоб співчутливою увагою, ласкавим поглядом і усмішкою,
ніжним і добрим словом проповідувати про Христа.
З любов’ю, народний депутат України з фракції
ВО «Батьківщина» Валерій ДУБІЛЬ.

У ЧУДОВУ пору весняного цвітіння народилася
активна учасниця нашого
співучого колективу Марія
Іванівна РІЗНИК (БАРАННІК) із Сильченкового. Ось
він прийшов — цей добрий
день,коли в душі в Вас
справжнє свято! І гляньте — Ви серед людей. Он
скільки друзів в Вас багато! Вітаємо із святом Вас,
яскраву, чарівну людину.
Найкращих із земних прикрас — в яку б там не було
годину! У Ваш прекрасний
ювілей прийміть вітання
і подяку від небайдужих
Вам людей — поваги нашої ознаку. Щоби у Вас
було усе, чого би Ви не
побажали, все те, що радість принесе. Щоб серце
і душа співали. І щоби друзів — повен дім, і щоб достатку — повна чаша, щоб
гарним виглядом своїм Ви
звеселяли очі наші.
Фольклорний
КОЛЕКТИВ «Надвечір’я».
* * *
Тетяні
Василівні
САВЧЕНКО із Слобідки
на її 45-річний ювілей. На
незбагненному цім світі, де
на долоні все, як є — Вам
день народження привітно
сьогодні руку подає. Прийміть від мене в подарунок троянди у рясній росі,
палкого сонця поцілунок,
весну у всій своїй красі.
Нехай Вас завжди в теплім
домі чекають люблячі серця, бажаю Вам не знати
втоми, доводить справи
до кінця. А щоб чудове
Ваше свято в душі лишило
добрий слід, прийміть від
мене цю присвяту й живіть, як мінімум, — сто літ.
З повагою
НІНА ГРИГОРІВНА.

ПРО її існування, впевнені, далеко не всякий природолюб у нашому районі знає і не
на кожній топографічній карті
тутешньої місцевості вона зображена. І тільки жителі Слобідки та, може, кількох навколишніх сіл знають, що є така
маленька річечка Дитюківка,
яка бере початок із слобідських джерелець і губиться
десь у глибочанських болотах. А це, донедавна, і зовсім
пропала — через безгосподарність і наше споживацьке
ставлення до природи була
зруйнована річкова екосистема і на місці голубого плеса
зостались тільки десятки гектарів череди.
Не будемо розбиратися
в чиїх байдужих душах рясно вродила та череда. Але її
зарослям треба було, врешті, покласти край і повернути
Дитюківку у її русло. Зробити це взялися місцеві ентузіасти,
рибалки-любителі,

5

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ГУРТКІВЦІ ЦДЮТ долучилися до акції «На крилах
янгола».
Війна, пакуй свої валізи —
для янголів з усіх країн
відкрились візи.
…Від війни у нас така вже
втома.
Янголи, благаю,
повертайтесь додому!

Цей вірш написала Поліна Туфекчі. Їй усього 10
років, але вона вже знає, як
пояснити причини виникнення війни в Донбасі, — просто
наш край, Донбас, покинули
янголи, і його заполонило воїнство Сатани. Поліна знає,
як повернути мир. Для цього треба зібрати тут якомога
більше янголів. Аби цих крилатих посланців миру було
де розмістити, у місті Кремінна у Свято-Сергіївському
монастирі створили єдиний в
Україні музей, який так і на
звали: «Музей на крилах».

АКЦІЯ

НА КРИЛАХ ЯНГОЛА
Гуртківцями Центру дитячої та юнацької творчості
було виготовлено янголів у
різних техніках і відправлено до Чернігівського палацу
дітей та юнацтва, де до 20
червня діятиме виставка, а
потім роботи буде відправлено у м. Кремінна Луганської
області.
Сьогодні в музеї мало не
тисяча крилатих створінь. До
Кремінної їх надсилали з усіх
куточків України. Є у Свято-Сергіївському монастирі
янгол, якого ще в 2009‑му
власноруч створили Віра та
Надія Савченко. Є янголи
з історією. Десь років зі сто
тому на Балтиці потрапив у
шторм пароплав, і не знайшлося на судні жодної ікони,
аби пасажири могли помоли-

тись про спасіння. Знайшли
лише пласке зображення янгола в декорі кают-компанії.
Молитва допомогла, пасажири врятувались, і один з них
прихопив із собою того янгола. А його нащадки, почувши
про створення музею у воюючому Донбасі, «відрядили»
його до Кремінної.
…Під час бойових дій
снаряд влучив у житловий
будинок. Згоріло все, а що не
згоріло, то полопалося, як-от
фарфоровий посуд. Вціліли
тільки два янголятка, лише
ґрунтовно вкрилися кіптявою.
Вирішили їх не відмивати.
А от найбільший із янголів, виконаний у традиційній для католицької Європи
манері, — він історії не має.
Точніше, вона поки що зали-

шається невідомою. Бо одного вечора закрили музей,
а вранці відкрили — і побачили: стоїть. Хто його приніс — так ніхто й не зізнався.
Вирішили: прилетів сам. Тепер він працює виконувачем
бажань.
22-й батальйон подарував цілий підрозділ янголів-дзвонів. А крім того —
цеглину. Музейники, які ще
тільки мріють побудувати
для свого дітища затишне
приміщення, оголосили, що
ті, хто не може подарувати
янгола — можуть надсилати цеглини. Можливо, їх не
вистачить на весь дім, але в
підмурівок вони точно будуть
покладені.
Ніна ГАЛАГАН,
директор Центру ДЮТ.

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА

БЛАГОУСТРІЙ

ЛЕБЕДІ ПІД ВІКНОМ ЧЕРЕЗ КОРІНЕЦЬКЕ І
Одні вважають її дивакуватою, другі нічого не помічають, а треті — просто в
захопленні від дивовижного
творіння її майстровитих рук.
Справжню казку під вікном
своєї та сусідських квартир
облаштувала жителька Талалаївки Катерина Іванівна
Хопто. І все із власної ініціативи, своїми власними руками.
Здавалося б, навіщо їй все це
потрібно? «Просто подобається мені робити щось красиве,
створювати затишок не лише
для себе, а й для інших лю-

дей», — захоплено розповідає Катерина Іванівна.
Колись на місці цієї казкової оази було досить непривабливе місце — каналізаційна яма, яка постійно
витікала, створювала великі
незручності для мешканців
розташованих тут будинків.
А тепер цього місця просто
не впізнати — розкішна клумба усипана квітами, густо
заплетена синьооким барвінком. А поруч — оригінально
облаштований майданчик в
українському стилі: ось низько схиляє до перехожих свої
голівки зграя лебедів, неподалік — присусідився вухатий заєць, в ліричній задумі
прихилилась до плеча коханого чарівна україночка, в затінку під парканом спочивають двоє поросят, на лісяних
кілочках — глиняні глечики,
на поляні між травою —
яскраво-червоні гриби мухомори. «А незабаром, — каже
господарка цього розмаїтого
царства, — тут з’явиться ще
багато чого цікавого».
Основні підручні матеріали для створення персонажів — дерево і шини з автомобілів, а решта — власна
фантазія і майстерність рук.
Фарбу Катерина Іванівна купує за власний кошт, розмальовувати фігури допомагає
місцева художниця Тетяна
Ганжа.
Захоплюються перехожі цим маленьким дивом і
в душі, можливо, дякують
жінці, яка бачить красиве не
лише з вікна власної квартири.
Віра КЛИМОВА.

ПРИРОДА І МИ

КРАСНИЙ КОЛЯДИН

Жителі сіл Корінецьке
і Красний Колядин звернулись до редакції з проханням надрукувати в газеті
розклад руху за автобусним
маршрутом «Талалаївка —
Чернігів», що належить
ФОП Голубенко А. П.
За повідомленням автоперевізника Андрія Голубенка, рейси здійсню-

ються за таким графіком:
«Талалаївка — Чернігів»,
виїзд із Талалаївки о 9 год.
30 хв, через Корінецьке і
Красний Колядин, по п’ятницях і неділях. «Талалаївка — Красний Колядин»
(через Корінецьке), виїзд
із Талалаївки о 7-й та о 13
год., курсує у вівторок та
четвер.

СЛУЖБА – 101

РАНКОВА ТРИВОГА
10 травня, близько 8-ї
пожежне навантаження від
години до Служби порятунречовин та матеріалів. В
ку «101» надійшло повідомрезультаті пожежі вогнем
лення про пожежу гаража
знищено дах та перекритгр. К., що в смт Талалаївка.
тя будівлі, 3 одиниці автоНа момент прибуття відтракторної техніки, майно.
ділення 21 Державної поЙмовірною причиною пожежежно-рятувальної частини
жі стала електропроводка.
вогнем була охоплена вся
Значну допомогу у ліквідації
будівля. Пожежу виявипожежі надали сусіди.
ли, коли вже відбулося заЗ початку року на териймання даху, а швидкому
торії району зафіксовано 10
поширенню вогню сприяло
пожеж, минулого — 27.
Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій застерігають: щоб уникнути лиха,
необхідно постійно стежити за справністю електрогосподарства, не залишати без нагляду увімкнені електроприлади різного характеру, бути обережним при поводженні з вогнем!
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС в області.

ЗАБІЯКІЗМИ

5. Ми спочатку повинні навчитися відпрацьовувати
будь-яку зарплату (1990-ті рр.).
6. Минуле нам дороге тим, як воно «працює» сьогодні
(29 березня 1999 р.).
Іван ЗАБІЯКА.

ТЕЧЕ РІЧКА НЕВЕЛИЧКА…

мисливці. У березні ц. р. за
сприяння Чернецького сільського голови Сергія Дмитрюка, окремих чернецьких
депутатів розпочато відтворення природного водного
ландшафту. До справи долучилися, пішовши назустріч
цій ініціативі, керівники та
працівники НГВУ «Чернігівнафтогаз» (начальник М. К.
Лисяний), ТОВ «Обрій» (директор В. І. Сердюк), керівник Чернецького підрозділу
цього господарства В. О.
Немилостяк, депутат обласної ради Г. П. Тригубченко;
плідно на роботах по реконструкції і загаті греблі попрацювали жителі Талалаївки,
активністю поміж яких вирізнявся В. І. Гарячун, члени
єгерського колективу відділення МРП «Бахмацьке». Їх
силами відтворені природні

водні біоресурси та аквакультура на площі понад 100 га.
Знову дзвінко заграли води
Дитюківки і до них повернулись на гніздування сотні качок, лисух і, навіть, з’явилися
лебеді та квітнутиме рідкісне
червонокнижне біле латаття,
а місцеві рибалки, які зорганізувались у колектив, запустили небачені для наших
водойм види риб.
Сьогодні з певністю можна сказати, що Дитюківка повернулася на своє природне
місце і із закінченням всіх
опоряджувальних робіт, які
тривають, стане прекрасною
зоною відпочинку і любительського рибальства для
жителів округи.
Віктор СОЛЯНИК,
голова райорганізації УТМР.
Олександр ЛУЦЕНКО,
депутат Чернецької сільради.

На фото: на роботах по відтворенню річки.
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МИСТЕЦТВО

ДАЛЕКО не всі діти, кого
із їх власного бажання, а враховуючи вік, то у більшості
випадків із бажання мами чи
тата, записали для навчання
до школи мистецтв, стають
професійними музикантами,
співаками, хореографами. Таких одиниці, більшість із тих,
хто навчався тут, навчається
тепер, здобувають у дорослому житті часто зовсім не творчі
професії. Але прищеплені тут
ази музичних знань назавжди залишаються з ними. Це
те, про що в народі кажуть:
за плечима не носити. Тому
багато батьків стараються
спрямувати своїх дітей на ту
стежину, що веде до високої
духовності, а далі цією стежиною їх вестимуть талановиті
педагоги, які вміють не лише
дати ази музичних знань, а і
виховати в дитини внутрішню необхідність спілкування з
прекрасним.
Такі традиції в Талалаївській музичній школі закладені

У ПОВАЖНИЙ вік завела життєва стежина літа
шанованої і добропорядної людини Марії Іванівни РЄЗНІК (БАРАННІК) із
Сильченкового. 17 травня
їй виповнюється 80! Ваш
ювілей — не тільки Ваше
свято, радіють всі: і друзі,
й рідні теж. Хай Бог пошле
іще років багато, здоров’я,
щастя, радості без меж. Нехай добром наповнюється
хата, достатком, щирістю і
сонячним теплом, хай буде
вірних друзів в ній багато, прихильна доля огорта
крилом. А весни будуть
світлі, легкокрилі, не буде
втоми лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
Сім’я ЛАЗЕБНИХ із
Талалаївки.
* * *
З 60-РІЧНИМ ювілеєм
вітаємо чудового чоловіка,
тата та дідуся Юрія Володимировича ДЗЮБАНА.
У родині справжнє свято — ювілей святкує тато!
Наш розумний, добрий,
сильний, чуйний, щирий,
енергійний! Чоловік нівроку, гарний! Красномовець
легендарний! Справедливий управлінець, чемний,
славний Українець. Соловей, поет-пісняр — наш
поважний ювіляр! Вірш
читає, чи співає, хоч весілля, хоч банкет, знай, овації
зриває, ніби сольний дав
концерт! Скрізь ретельний
і завзятий, безперечний
лідер тато! Батько і дідусь
чудовий, нас виховуєш в
любові, передав знання і
вміння на наступні покоління. Кращого й бажати годі
— отакий татусь добродій!
Знаний майстер на всі руки!
Добре знають це онуки, він
для них складав присвяти.
А тепер і ми для тата написали віршування — з Днем
народження вітання.

На фото: фінал святкування ювілею Григорія Верьовки.
з часів, коли очолювала її високоінтелігентна людина, незабутній Заслужений працівник культури України Микола
Іванович Литвиненко. Майже
із кожного випуску хтось із
дітей вступав до навчальних
закладів для продовження
музичної освіти, дехто повертався працювати у рідну школу, хтось у заклади культури
району, хтось — в інші міста.
Словом, завжди була достойна зміна талановитих педаго-

гів-музикантів. Одна із учениць
Миколи Івановича Людмила
Миколаївна Ромашко стала
директором рідної музичної
школи. Її ім’я увійшло в історію
школи не тільки як талановитого молодого педагога-музиканта, а і як новатора: музична
школа реорганізована у школу
мистецтв, із старого приміщення була переведена в пустуюче приміщення колишньої
загальноосвітньої школи. Умови навчання значно поліпши-

вчителем у рідній музичній
школі і жодного разу про це
не пожалкувала. Стараємося продовжувати і розвивати
традиції — підтримуючи кожну
обдаровану дитину, надаючи можливість їй зарекомендувати себе у різноманітних
конкурсах, аби таку дитину
помітили викладачі вищих музичних закладів».
Із колишніх учнів музичної
стали її вчителями Алла Анатоліївна Руденко, Людмила

лися. Відтоді став працювати і
клас хореографії. На сьогодні
у школі мистецтв навчається
145 учнів, дають знання їм 12
викладачів.
Третій рік директором школи мистецтв працює Ольга Василівна Самозвон. Вона теж із
учнів Миколи Івановича. Часто згадує незабутні моменти
свого дитинства: «Нас, трьох,
мене, старшу сестру Таїсію і
молодшого брата Віктора колись тато привіз у Талалаївку
до директора музичної школи Миколи Івановича Литвиненка і попросив записати на
навчання всіх, адже сам був
самоучкою, грав на кількох му-

Леонідівна Ковтун, Катерина
Петрівна Смалько, Альона Володимирівна Черниш. Педагоги не тільки навчають юнь,
вони своїм прикладом показують, що таке справжнє високе
мистецтво, беручи участь у
різних концертах. Ольга Самозвон створила оркестр народних інструментів, у якому
високопрофесійно (саме так
оцінило журі під час обласного
огляду) грають викладачі школи, такий же клас тримають
вони і у народному ансамблі
народних музик, чоловічому
вокальному гурті.
Є впевненість, що традиції продовжуватимуться, адже

СТЕЖИНОЮ ДУХОВНОСТІ
В цей дорогий для
серця день бажаєм квітів
і пісень! Від друзів щирих
привітань, від зірок — здійснення бажань! Від сонця — світла і тепла, щоб
доля щедрою була! Будь
здоровим та щасливим,
усміхайся сонцю й зливам!
Прогресивним та сучасним,
насолоджуйся прекрасним,
досягай вершин і звершень,
всесвіт впізнавай, як вперше! Мрії май талановиті і
життя цінуй щомиті! Хай
Бог милосердний з високого неба дарує усе, що Тобі,
тату, треба! Щоб натхненним був завжди, благ людських: з роси й води!
В цей прекрасний день
Тобі ми посилаємо обійми.
Твої ДІТИ, ОНУКИ та
рідненька ДРУЖИНА.
* * *
ВІТАЄМО із сьогоднішнім 45-річчям нашого дорогого чоловіка і тата Юрія
Федоровича ЩЕРБИНУ із
Новоселівки. Нехай на Твій
життєвий шлях турботи не
звертають і горе в Тебе на
дорозі не стоїть. Багато щастя ми Тобі бажаєм, добра, і
миру, й радості повік! Бажаємо Тобі ми здоров’я і сили,
щоб цих дарів років на сотню вистачило, супутником
в житті удача нехай буде й
на цій путі трапляються лиш
добрі люди.
ДРУЖИНА, СИН.
* * *
НАШОМУ любому татові
і свату Юрію Федоровичу
ЩЕРБИНІ з Новоселівки
шлемо найщиріші вітання на
його 45-річний ювілей. Нехай злітають в небо синьооке ще довго-довго дні Твої
й літа, а тиха радість, чиста
і висока, щоденно хай до
хати заверта. Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, любові,
доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
і соняхом квітує золотим.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, СВАХА.

Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 255 від 15.12.2001 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

На фото: бандуристка Софія ДЕГТЯР.
ІІІ, ІІ місце в учениці А. Руденко Вікторії Омельяненко, диплом учасника у Олександри
Холоші, яку навчає Л. Кваша.
Плідною стала участь юних
музикантів і в обласному конкурсі виконавців на народних
інструментах
«Першоцвіт»,
який проходив у Ніжині. Дипломи за третє місце отримали Сергій Моренець (викладач
О. Самозвон) та Софія Дегтяр
(викладач А. Руденко). Дипломи учасника отримали також
їхні учні Даша Лихо та Анаста-

На фото: дитячий хор школи мистецтв.
зичних інструментах, керував
сільським духовим оркестром.
Мріяв, щоб ми отримали музичну освіту. Із Корінецького
з величезним бажанням ми
ходили в райцентр у музичну.
Життя потім складалося так,
що сестра і брат обрали свій
життєвий шлях. Я ж отримала
вищу музичну освіту, стала

обдарована юнь впевнено заявляє про себе. Значні успіхи,
і вже неодноразово, мають
учасники обласного конкурсу
одинаків-виконавців на музичних інструментах, який проходив у Чернігові. Учні О. Самозвон Андрій Мороз і Артем
Бежан отримали дипломи за
ІІ місце, Богдан Манько — за

Шановні читачі «ТХ»!
Сподіваємося, що ви не забудете передплатити нашу
районку, адже тільки разом із нею ви зможете завжди бути в
курсі всіх районних новин. Нагадуємо, що з районними вістями можуть ознайомлюватися не тільки наші передплатники в
районі. Нашу газету можуть прочитати в будь-якому куточку
різних країн. Заходьте на сайт Талалаївської райдержадміністрації (http://taladm.cg.gov.ua), де у верхньому меню ви знайдете «Трибуну хлібороба». Читайте нас, надсилайте листи на

сія Матухно, учениця В. Лакизи баяністка Марина Василюха. Успіхом увінчалася участь
у всеукраїнському фестивалі
танцю середньої хореографічної групи «Абсолют», яку веде
Л. В. Ткаченко. За танцювальну композицію «Кину кужіль на
полицю» група нагороджена
дипломом ІІІ ступеня.

У нинішньому році мені
довелося відвідати кілька концертів за участі вчителів та
учнів школи мистецтв. Кожен
просто захоплював. А звітний
концерт юних талантів, який
проходив на сцені районного
будинку культури, ще раз довів про високий професійний
рівень нашої школи мистецтв.
Його учасниками стали вже
названі вище учні, які мають
визнані таланти. Розпочинався і завершувався концерт хореографічними композиціями,
над якими із своїми вихованцями, учасниками колективів
«Абсолют», «Обрій», «Перлина» працювали Л. В. Ткаченко
та І. С. Петрусенко. Ці молоді
талановиті педагоги результативно навчають дітей танцю і
на базі Харківської школи.
Старший хор, зведений
хор, молодший хор, вокальний
ансамбль «Веселка» — це все
дітище К. П. Смалько. Захоплювало звучання оркестру
народних інструментів, ансамблів балалаєчників «Самодзвін», бандуристів «Мальви»,
дуету баяністів Тані Москалець і Іри Шкуратової, одинаків-виконавців Артема Бежана, Вікторії Омельяненко, Лілії
Денисенко, Севастьяна Абовяна. Андрій Мороз, Юля Чикиш, Вікторія Яременко, Ірина
Кондратенко радували своїми
вокальними здібностями.
Закінчується
навчальний рік і у школі мистецтв. Як
розповідає її директор Ольга Самозвон, вже є бажаючі
стати її учнями в наступному
навчальному. Стежиною духовності їх вестимуть талановиті
педагоги.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

електронну адресу, дописуйте, пропонуйте теми. Ми
раді кожному спілкуванню.
Та найкраще, коли ви отримаєте свою улюблену газету
у поштову скриньку. Зверніться у поштові відділення, до листонош. Передплатна ціна на місяць для фізичних осіб —
8,58 грн., на квартал — 25,74 грн., на півроку — 51,48 грн.
Відповідно поштовий збір: 0,95 грн., 2,15 грн. і 2,60 грн.
Передплатна ціна для юридичних осіб: на місяць —
9,63 грн., на квартал — 28,89 грн., на півроку — 57,78 грн.
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