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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СЕМІНАР
СІЛЬСЬКИХ
ГОЛІВ
Відбувся семінар-нарада для селищного, сільських
голів. Його учасники підвели
підсумки розгляду звернень
громадян у І кварталі, обговорили стан і перспективи
розвитку фізичної культури
та спорту в сільській місцевості, розглянули перспективи
розвитку та проблеми функціонування районної Федерації футболу та ін. Семінар
пройшов під головуванням
очільника районної державної адміністрації Анатолія
Дупи, за участі голови районної ради Юрія Дзюбана.

З НОВОЮ
НАЗВОЮ
12 травня відповідно до
Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки»,
враховуючи
пропозиції органів місцевого
самоврядування та рекомендації Українського інституту
національної пам’яті, Верхов
на Рада України постановила
перейменувати 19 населених
пунктів області, на черзі ще
20. Серед них — і Талалаївського району: село Сильченкове перейменоване на село
Стара Талалаївка, село Червоний Плугатар — на село
Плугатар.

ВИКРАЛИ
АВТОМОБІЛЬ
Як повідомили у черговій
частині районного відділення поліції, 16 травня о 9-й
ранку надійшло повідомлення від начальника Талалаївської районної державної
лікарні ветеринарної медицини М. П. Горянського про
те, що із гаража ветлікарні
викрадено службовий автомобіль ВАЗ-21102 зеленого
кольору, номерний знак ДНЗ
СВ 73-87. Ведеться слідство.
За повідомленнями
кор. «ТХ».
Неділя
22.05

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

21 ТРАВНЯ — ДЕНЬ ЄВРОПИ

Для європейських держав цей день є уособленням прагнення до мирного співіснування,
відмови від військового протистояння, силового вирішення міждержавних конфліктів. День
Європи для українців — день проголошення підтримки спільних цінностей, знайомства з історією, економікою і культурою різних країн континенту. Наша мета — стати повноправними
партнерами у єдиній європейській родині. Європа починається не за кордоном України —
вона починається у серці кожного українця.
Бажаємо всім нам виваженості, терпіння та рішучості у справі становлення України в
якості дійсно європейської держави.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
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18 ТРАВНЯ музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято. Прийнято вважати, що через музеї суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини, і з цим важко не погодитись. Збираючи і зберігаючи пам’ятки матеріальної і
духовної культури, вони ведуть велику науково-освітню та освітньо-виховну роботу. Десятиліттями збиралися надбання Березівського краєзнавчого музею, приємно, що за районним
краєзнавчим музеєм вже закріпилися притаманні йому традиції. Хочеться щиро подякувати
всім, хто збирає, зберігає, примножує музейні надбання. Енергії вам, натхнення, розуміння
в суспільстві і родинах.
Відділ культури райдержадміністрації,
профспілковий комітет працівників культури.

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

На засіданні колегії райдержадміністрації під головуванням очільника РДА
Анатолія Дупи розглядалися
питання «Про організацію
літнього оздоровлення та
відпочинку дітей району»,
«Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету району за підсумками
І кварталу», «Про стан підготовки сільськогосподарських підприємств району
до проведення комплексу
весняно-польових робіт та
перехід тваринництва на
літньо-табірне утримання».
Розроблений районний
план заходів щодо організації літнього оздоровлення
та відпочинку дітей у 2016
році. Із цього питання інформували заступник голови РДА Лариса Шевченко,
начальник відділу освіти
Оксана Плюта, начальник
відділу у справах дітей Людмила Сердюк. Директор
Чернецької школи Григорій
Варчак, який щороку очолює дитячий оздоровчий
табір «Веселка», подякував
керівникам сільськогосподарських підприємств за
підтримку. Член колегії, керівник групи господарств
ТОВ «Красноколядинське»
Павло Чмут наголосив на
необхідності підтримки місцевими
господарниками
програми
оздоровлення
дітей, адже турбота про їх

здоров’я і добробут — це
одна із цеглинок фундаменту майбутнього.
Із другого питання інформували начальник відділу економічного розвитку
РДА Маргарита Зубова,
начальник управління соціального захисту населення
Людмила Карпенко. Обсяг
виробленої
промислової
продукції у порівняльних
цінах становить 30,4 тис.
грн. — 100,7% до минулорічного показника. Оборот
роздрібної торгівлі по району за всіма каналами реалізації становить 41,9 млн
грн. або 102,7% в порівняльних цінах до минулорічного показника. Бюджетні
призначення загального та
спеціального фонду в сумі
19 686,7 тис. грн. виконані
на 108,3%, всього надійшло
22 158,0 тис. грн.
До місцевого бюджету
по Талалаївському відділенню Бахмацької ОДПІ
надійшло 8 млн 801,5 тис.
грн. податків і зборів, що на
40,6% більше доведених
планових показників та на
82,1% більше минулорічного показника.
Управлінням ПФУ в районі забезпечено виконання
планових показників по надходженню власних коштів.
Надійшло 19,6 тис. грн., що
на 6,4 тис. грн. більше, ніж
заплановано. Заборгованості по фінансуванню пенсій

за І квартал немає. Виплачено пенсій та допомоги на
суму 14 млн грн. Сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності
у І кварталі вироблено валової продукції сільського
господарства у співставних цінах 2010 року на
суму 7 154 тис. грн., що на
576 тис. грн. (7,5%) менше,
порівнюючи з відповідним
періодом минулого року.
Загальний обсяг інвестицій в основний капітал
становить 4,7 млн грн. проти
6,0 млн грн. минулорічних
(78%). До загального фонду Державного бюджету
зібрано 41 млн 360,0 тис.
грн. податків і зборів при
планових показниках 90 млн
839,7 тис. грн. (45,5%).
Заборгованість по субсидіях на житлово-комунальні послуги станом на
1 квітня становить 13 млн
614 тис. 454 грн. 60 коп.
По третьому питанню інформував начальник управління агропромислового розвитку Віктор Сіренко. Мали
слово Харківський сільський
голова Галина Фесак, голова
районної спілки воїнів АТО
Богуслав Борсук. В роботі
колегії взяли участь голова
районної ради Юрій Дзюбан,
селищний та сільські голови,
директори загальноосвітніх
закладів, керівники сільгосппідприємств району.
Кор. «ТХ».
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У НАС З ТОБОЮ
Є СВОЯ ЗЕМЛЯ

Бурхливі
обговорення виникли у наших читачів навколо опублікованої
у минулому номері «ТХ»
статті рекламного характеру компанії «Агрі Інвест
Україна» із переконливим
заголовком «Кожен четвертий власник земельного
паю готовий його продати».
Справді, вони і писали, і
дзвонили, і заходили, навіть
роздруковані коментарі із
Інтернету заносили. Дехто
доводив, що вже готовий
«сплавити» свою землю,
дехто з пересторогою намагався щось дізнатися про
к омпанію-рек ламодавця,
дехто обурювався. Начальник районного управління
агропромислового
розвитку Віктор Сіренко заніс
до редакції свій лист ось
такого змісту: «Минулого
тижня в районній газеті
„ТХ“ було надруковано пропозицію товариства „Агрі
Інвест Україна“ про укладання угоди на користування
земельним паєм аж на 49 років з одночасною виплатою
коштів за весь час користування землею. Хочу довести
до відома власників земельних наділів (паїв), яких на
території району налічується більше 7200 чоловік,
що на сьогоднішній день ні
Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, ні київською
фірмою ТОВ „Агрі Інвест
Україна“ опитування на території району власників земельних часток (паїв) щодо
продажу земельних ділянок
не проводилось. На коментар у газеті „працюємо ми
прозоро, відповідно до вимог чинного законодавства,
тож усе просто та швидко:
подзвонив — почув бажану
суму — уклав договір — отримав кошти“ не ведіться,
оскільки це — примарна
обіцянка із однією метою —
отримати право на землю.
Таким чином земля ця стає
чужою як для власника, так і
його спадкоємців. У разі змін
в законодавстві про зняття
мораторію на продаж землі
вам буде про це повідомлено
через засоби масової інформації. Від редакції газети
хотілося б отримати коментар стосовно публікації
статті „Кожен четвертий
власник земельного паю готовий його продати“, розміщеної в № 20 від 14 травня
2016 року».

Оскільки згадана стаття
не редакційна, а рекламного характеру і опублікована
згідно з умовами, які ЗМІ
висувають перед рекламодавцями, редакція не може
її коментувати, а також не
має причин відмовити в розміщенні реклами ТОВ «Рекламне агентство «Медіа
Регіон», а саме воно подало
цю статтю.
А от щодо актуальності
земельної теми, вислухавши думки пайовиків, з якими
мала розмову, хотілося б
висловити свою думку. І хоч
на території нашого району
опитування не проводилося,
та рекламодавець про наш
район у цьому плані й не
згадує, справді, багато хто
готовий продати свій пай хоч
сьогодні. Можна тільки уявити скільки вже тепер, коли діє
мораторій на продаж землі,
розроблено схем, щоб видурити в людей землю. Більшість селян, які в 90-х стали
власниками паїв, враховуючи їх вік, вже передали своє
право на них своїм нащадкам, яких сьогодні менше
всього хвилює — чия буде
завтра оця моя земля. Зваба отримати гроші чи то для
справи, чи то протринькати
(на жаль, і таких не мало)
надто велика. «Так і Україну
всю можна продати, якщо
продамо паї!» — мудро сказала мені по телефону одна
вчителька. Якби ж то над
цим задумалися ті, хто має
землю, і над тим, що вислів
«Земля — найцінніше багатство» має глибокий зміст, і
перш ніж зробити якийсь рішучий крок, добре зважили
всі «за» і «проти». Адже іншої землі у вас уже не буде,
а умови оренди, у чому ми
переконуємося за останні
роки, змінюватимуться.
Рекламою ж обурюватися не варто. Своїм правом на
рекламу у газеті може скористатися кожен, а особливо
доречною вона була б місцевим орендарям-господарникам, аби власники паїв могли
робити порівняння, хто для
них вигідніший: чи той, хто і
про село та людей дбає, чи
той, кому треба тільки їхня
земля. Прочитавши про те,
як у сусідньому селі розраховуються за паї, змогли б
оцінити, на якій позиції вони.
Вважаю, що цю тему необхідно продовжити на сторінках газети.
РЕДАКТОР.
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Триває передплата на районну газету
«Трибуна хлібороба» на друге півріччя
Передплатна ціна на районку залишається невисокою: 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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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

21 травня 2016 року

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

РАДИ ЗА РОБОТОЮ

ЗА ТРИБУНОЮ І НА ВИРОСТАЮТЬ КРИЛА В СОКОЛЯТ
СПОРТМАЙДАНЧИКУ
Кажуть, патріотами не
народжуються — ними стають. Хтозна, чи завжди відповідає істині це твердження. Буває, любов до рідної
землі всмоктується з молоком матері, а буває і навпаки:
скільки вовка не годуй… Хто
є хто із нас особливо зримо
проявляється у нелегкі для
Вітчизни часи. Як от на сході України, коли один свою
Матір грудьми закриває, а
другий отим вовком на неї
дивиться.
Щоб змалечку росли серед нас вірні сини своєї землі, а не іуди, які продають її
за шеляг, не всяка наволоч,
що прикликала на Донбас
агресора, треба ростити патріотів. І хто ж має зіграти в
цьому першу скрипку, як не
школа?! На чільні позиції у
виховному процесі виходить

патріотичне виховання
учнівської
молоді на державотворчих героїчних традиціях українського козацтва,
подвигу народу в
роки Другої світової. Цій меті прикликана служити і
військово-патріотична гра «Сокіл»
(«Джура»), перший
(районний)
етап
якої стартував 6
травня. У 10 її конкурсах за перемогу
боролися 5 роїв
(команд) від Талалаївської, Червоноплугатарської, Харківської, Красноколядинської і Липівської шкіл.
Із конкурсним завданням «Впоряд» (стройова
підготовка) вищий вишкіл

рідніший, щастя Ти даруєш
всім. Нехай в Твоїм житті все
буде, що потрібно, без чого
не складається життя — любов, здоров’я, щастя, дружба і вічно не старіюча душа.
Хай серце ще довго тріпоче
у грудях, живи до ста років
на поміч всім людям. Здоров’я міцного зичимо щиро,
ласки від Бога, від людей добра на многії щасливії літа.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ДРУЖИНА, ТЕЩА, внучата
ЯРОСЛАВЧИК і ВЛАДИК.
* * *
ВІТАЄМО із 50-річчям
нашого дорогого, люблячого
тата і дідуся Віктора Івановича БУРДУ із Красного
Колядина. З ювілеєм, із роками, що прожив Ти щедро
й плідно, Ти усім ділився з
нами, не жалів нічого, рідний. Ти працюєш без утоми
у турботах день при дні, щоб
достаток був удома, тепло й
затишно в сім’ї.
Щоб міцним було здоров’я і приємними новини,
щоб достатком хата повна
у всіх нас була щоднини,
щоб частіше зустрічались із
приємної нагоди і щоб міцно
всі тримались гілочки одного
роду. Щоб раділи всі внучатам, вони Вас не забували,
щоб Тобі, наш любий тату,
вони настрій піднімали.
Внук РОСТИСЛАВ,
дочка ЯНА, зять ОЛЕКСІЙ.
* * *
22 ТРАВНЯ виповнюється 50 років нашому сватові
Віктору Івановичу БУРДІ із
Красного Колядина. Ми бажаємо нашому ювіляру, щоб
спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось
при кожній годині. Нехай
обминають болі й тривоги,
хай стелиться довга життєва
дорога. Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без
краю, усього найкращого ми
Вам бажаєм!
СВАТИ.

Так було і так має бути: в
усі часи депутат виступав на
передньому краї суспільного
життя, вважався прикладом
служіння людям і інтересам
громади. Він завжди на виду,
під мікроскопом суспільної
уваги. Виборець, який делегував його в органи самоврядування, чекає від свого
обранця конкретної роботи в
різних сферах життя, — буде
це виступ за сесійною трибуною чи на спортмайданчику.
Так, на спортмайданчику!
Депутат, він і на бігових доріжках депутат, має і в спорті
показувати приклад.
Віднедавна у нього є така
можливість і обов’язок —
вже кілька років в області
проводиться літня спартакіада депутатів місцевих рад.
Наші — постійні їх учасники
і виступають досить успішно. Більше того, маємо своїх
чемпіонів. Торік талалаївська
депутатська шахово-шашкова пара виграла спартакіаду
в неофіційному заліку, а начальник фінансово-господарського відділу районної ради
Інна Лещенко регулярно привозить медалі з депутатських
спортивних форумів, неодноразово представляла Чернігівщину на Всеукраїнській
спартакіаді.
Цього року наші депутати знову були серед фаворитів і вкотре підтвердили свій
високий клас. 13 травня на
центральній спортивній арені обласного центру талалаївська депутатська збірна,

до складу якої входили представники 9 територіальних
громад (8 сільських, селищної, районної рад) і депутат
облради Геннадій Тригубченко, в загальнокомандній
першості посіла високе п’яте
місце серед 24 команд-учасниць. Депутати змагались на
волейбольному і міні-футбольному майданчиках, у поєдинках з настільного тенісу,
за шаховими і шашковими
дошками. Великий крок уперед порівняно з виступами
минулих років зробили наші
волейболісти,
закінчивши
змагання на 4 місці і принісши в загальний доробок
найбільше, 135, залікових
балів. Стабільно високий
клас показали за тенісним
столом Геннадій Тригубченко і команда шахістів на чолі
з головою райради Юрієм
Дзюбаном.
Кожен
депутат-збірник
у своєму виді спорту і на
своїй ігровій позиції зробив
усе від нього залежне задля
успішного виступу команди.
Хоч самі безпосередньо й не
брали участі в спартакіаді,
але подумки були із збірною,
посприяли її поїздці і участі
у змаганнях народні депутати Валерій Давиденко та
Олег Дмитренко, асоціація
«Ради Талалаївщини». Так
із внеску кожного склався загальний успіх.
Станіслав КАТРУШЕНКО,
представник команди,
заступник голови
районної ради.

НА РУШНИЧОК ЩАСТЯ
стають наша колега Оксана Михайлівна ІВАНЕНКО
та Олександр Сергійович
ЧИРКОВ. Під дзвони весільні в цей радісний час від
щирого серця вітаємо вас!
Ми хочемо вам усіх благ побажати, щоб ви були дружні,
успішні, багаті! Іще неодмінно щасливі, здорові, щоб
жили завжди у ладу і любові! Хай разом всі справи
даються вам легко та гарні
сюрпризи приносить лелека!
КОЛЕКТИВ Красно
колядинської школи.
* * *
ВИКОНКОМ, ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС Поповичківської сільської ради
щиро здоровлять із ювілейною датою в житті депутата
сільради Наталію Володимирівну ЯРМОШ. Зичимо
ювілярці усіляких земних
гараздів, плідної праці на
благо місцевої громади,
шани й поваги від односельців, сімейного благополуччя. 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. Хай
постійний успіх, радість і
достаток сипляться до Вас,
немов вишневий цвіт, хай
життєвий досвід творить з
буднів свята, а Господь дарує довгих-довгих літ!
* * *
ВІТАЄМО із 80-річним
ювілеєм шановану нами
Марію Іванівну РІЗНИК
(БАРАННІК) із Сильченкового. Від усього серця Вам
даруєм букет найкращих
побажань. До 100 живіть без
хорувань! А ще бажаємо ми
Вам, щоб холод в душу не
закрався, щоб в серце смуток не прийшов, і щоб ніхто
не здогадався, що Вам 80,

сьогодні вже прийшов!
Сім’ї ХРИСТЕНКО,
КУРКОВИЧ.
* * *
ВІТАЄМО з ювілейним
70-річчям нашого найдорожчого чоловіка, батька
Івана
Даниловича
ЛИТОВЧЕНКА. Ми вдячні
Тобі, рідний, за ласку і чуйність, за прожиті разом сонячні роки, за красу любові,
за життєву мудрість й сповнені повагою й радістю літа.
Ти — сонце для всіх, Ти —

Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде, а Мати Божа береже від зла. Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили, радості
земної і тепла.
Сім’я М. Ф. і Л. І. ТАРАН.
* * *
У ДЕНЬ Миколая виповнюється 60 років нашому
дорогому Миколі Семеновичу ЦЮПЦІ із Талалаївки.
У Твій прекрасний ювілей
прийми вітання і подяку від
рідних всіх Тобі людей, лю-

радість і зоряна втіха. Ми
дякуєм Богу, що Ти у нас є,
хай щастя, здоров’я Тобі Він
дає. Хай збувається все заповітне, земним освітленим
добром.
ДРУЖИНА, донька
АЛЛА, син ГЕННАДІЙ,
невістка СВІТЛАНА, внук
МАКСИМ.
* * *
ЩИРО вітаємо із ювілеєм дорогого Івана Даниловича ЛИТОВЧЕНКА! Ти, як
батько, мене зустрічаєш, і в
лагідних долонях сонце любові несеш. Тож хай Господь
Тобі щастя й здоров’я міцне
посилає, і хай яскраво сяє
Твоя життєва зоря, осяяна
святим Миколаєм.
Із повагою Едвард,
Альона ЗЛЕПКО.
* * *
22 ТРАВНЯ святкуватиме свій ювілей наш товариш Іван Данилович
ЛИТОВЧЕНКО із Талалаївки. Ваш ювілей — щаслива
дата, і сумніватись тут не
слід. Нехай сьогодні наші
привітання у серці Вашому
залишать добрий слід. Отож
прийміть найкращі привітання здоров’я, щастя та багато
літ. Всю доброту, яка існує в
світі, всю радість, що живе
серед людей, найкращі всі,
що до вподоби, квіти даруєм

бові нашої ознаку. Здоров’я
хочем побажати, багато літ
іще прожити, щоб і онуків
доглядати, а потім правнуків
женити. Нехай Твоє життя
буде завжди осяяне радістю
та добротою, любов’ю та повагою рідних і друзів!
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ВНУКИ, ТЕЩА.
* * *
ЯСКРАВИМ
весняним
цвітом рясніє ювілейна весна нашого любимого, коханого чоловіка, турботливого, з чуйним серцем тата,
ніжного, ласкавого дідуся
Віктора
Миколайовича
СИМОНЯКИ із Талалаївки.
Наш ювіляр — надзвичайна людина. Все, до чого
торкнуться його працьовиті
руки, викликає захоплення і
шану. Ріднесенький, спасибі за те, що розраджуєш у
скрутну хвилину, даєш мудрі поради. Летять літа, мов
бистрі води, і не вернути їх
назад, а нам не віриться
сьогодні, що Тобі уже 55. З
ювілеєм, із роками, що прожив Ти щедро і плідно, Ти
усім ділився з нами, не жалів
нічого, рідний. Дітям — поміч і надія, люблячий дідусь
онукам, і робити все уміють
працьовиті Твої руки. Те, що
маємо сьогодні, ми завдячуєм Тобі. Найдорожчий, най-

показали талалаївські, красноколядинські і харківські соколята, а у силових змаганнях із перетягування линви
сильнішими виявилися талалаївські, харківські і червоноплугатарські джури.
У вправі «Штовхання гирі» трійку
призерів
склали
рої з Талалаївської,
Червоноплугатарської і Липівської
шкіл. На туристсько-спортивній
смузі
перешкод
знову переможцями стали талалаївці, на другому й
третьому місцях —
красноколядинці і
червоноплугатарці.
Після
цього
настала черга вигравати
конкурси
школярам із Красного
Колядина.
Вони
традиційно
сильні у стрільбі і в
тактичних вправах
на місцевості з елементами
топографії та орієнтування
«Теренова гра». Конкурс
«Відун» на знання історії
України доби козаччини виграли учасники гри з Червоного Плугатаря. У решті
видів конкурсної програми

знову перемогли талалаївці — у мистецькому звіті «У
колі друзів», конкурсі звітів
про виконання домашнього
завдання під гаслом «Добре
діло», змаганні «Рятівник».
Окремо визначалися переможці в особистому заліку
у двох вправах — стрільбі та
штовханні гирі. У стрільбі не
було рівних красноколядинцям Вадимові Баску (28 очок
із 30 можливих), Ліані Маляренко (27), Віталію Батюку
(24). По 24 очка набрали також Марія Химуля з Талалаївської і Андрій Мороз із Харківської шкіл. Силу і вправність
у штовханні пудової гирі показали липівець Андрій Петренко (71 підйом), Костянтин
Демченко із Червоного Плугатаря (56), Олексій Савченко із
Харкового (51).
Вигравши 7 із 10 конкурсів змагальної програми, перше загальнокомандне місце
посів рій «Козаки-десантники» з Талалаївської школи,
на другому місці червоноплугатарська «Чайка», треті —
харківські «Соколята».
Валерій ПЛЮТА,
методист Центру ДЮТ.
На знімках: будуть
джури козаками; влучна
стрільба — основа основ
для майбутніх козаків.

СЛУЖБА – 101

БЕЗПЕКА – У МАЛЮНКАХ

З метою формування у
дітей культури поводження
з вогнем, залучення до дій,
спрямованих на запобігання
пожежам, іншим техногенним
явищам та навчання діям в
умовах надзвичайних ситуацій за ініціативи ДПТ України
спільно з ДСНС України було
проведено
Всеукраїнський
конкурс дитячого малюнка та
живопису на протипожежну
та техногенну тематику.
Журі, до складу якого
увійшли фахівці районного сектору ДСНС в області,
відділу освіти, оцінювали
роботи у номінаціях живопису і малюнка серед різних
вікових груп. У підсумку пе-

реможцями районного етапу
конкурсу стали:
у віковій категорії від 6 до
10 років: І місце — Ангеліна
Діденко (Талалаївська школа), ІІ — Антон Киричок (Корінецька школа), ІІІ — Владислав Снига (Талалаївська
школа);
у категорії від 11 до 14
років: І місце — Аліна Мокій
(Талалаївська школа), ІІ —
Ілона Корнієнко (Понірська
школа), ІІІ — Максим Степашко (Липівська школа).
Переможців нагороджено подяками, а їхні роботи
взяли участь у обласному
етапі. Дякуємо всім, хто взяв
участь у конкурсі!

ВІДЛУННЯ ВІЙНИ

9 травня фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального
загону
спецпризначення УДСНС в
області знищено 4 артилерійські снаряди часів Великої
Вітчизняної війни.
Один
з
боєприпасів
7 травня біля с. Червоний
Плугатар виявив тракторист
сільгосппідприємства під час
проведення польових робіт.
Чоловік терміново викликав
рятувальників та правоохоронців. Небезпечне місце до
приїзду піротехніків ДСНС
охоронялося співробітниками Національної поліції.
Сапери ідентифікували
знахідку як артилерійський
снаряд калібром 76 мм. Крім
того, під час обстеження
прилеглої території ряту-

вальники додатково виявили
ще 2 артилерійські снаряди
калібром 76 мм та 1 артилерійський снаряд калібром
122 мм часів минулої війни.
Небезпечні предмети були
вивезені у спеціально відведене місце та знищені за
встановленим порядком.
Рятувальники Державної
служби України з надзвичайних ситуацій попереджують
громадян про небезпеку
підозрілих або схожих на
вибухонебезпечні предметів.
В жодному разі їх не можна
торкатись. Необхідно негайно викликати рятувальників
за номером 101 або правоохоронців за номером 102.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС в
області.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

ЗДІЙСНЕНО ПЕРЕРАХУНКИ СТАБІЛЬНІСТЬ – У ВЗАЄМОДІЇ
ПЕНСІЙ

Бахмацьке
об’єднане
управління Пенсійного фонду України повідомляє, що
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» з 1 травня 2016 року збільшено розмір прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність — із 1074 грн. до
1130 грн.
У зв’язку з цим, з 1 травня управлінням здійснено
перерахунки пенсій, а також
надбавок і підвищень до
пенсій, розміри яких визначаються від прожиткового
мінімуму.
Перераховані мінімальні
розміри пенсій за віком, за
наявності повного страхового стажу, по інвалідності та у
зв’язку з втратою годувальника, призначені відповідно
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», надбавки до пенсій за понаднормовий стаж, що обчислені,
виходячи з розміру прожиткового мінімуму (крім пенсіонерів, які працюють).
Відповідно до чинного
законодавства, мінімальний
розмір пенсії за віком при
наявності у чоловіків 25, у

жінок — 20 років страхового
стажу (якщо пенсія призначена до 01.10.2011), та мінімальний розмір пенсії при
наявності у чоловіків 35, у
жінок — 30 років страхового
стажу (якщо пенсія призначена після 01.10.2011) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність. За
наявності страхового стажу
меншої тривалості пенсія за
віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру
пенсії за віком.
Підвищено
мінімальні
пенсійні виплати інвалідам
війни, учасникам бойових дій
та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
Крім цього, з 1 травня
2016 року перераховано розмір надбавок та підвищень
до пенсії, які визначаються
від розміру прожиткового мінімуму, а саме: підвищення
ветеранам війни та жертвам
нацистських переслідувань,
державна соціальна допомо-

ВОДОГОНИ — ЗА
ДОПОМОГОЮ ДЕПУТАТІВ

Чи не найголовнішим чинником у життєдіяльності понірців є нині питна вода. Зникнення її в колодязях створює
останнім часом багато проблем для жителів села. Ті,
кому вдалося підвести воду
раніше, вже позбулися цих
незручностей, а ось для решти жителів без води — просто
біда. В цьому році справа
зрушилася з місця — у квітні до восьми осель пролягли
водогони. І це завдяки нашим
депутатам — народному де-

путату України Валерію Давиденку, який забезпечив роботу бари, та депутату обласної
ради Геннадію Тригубченку —
доставив нам труби для підведення води. Ми щиро вдячні їм за турботу, за розуміння
наших сільських проблем.
Жителі села Понори:
Т. М. Мартюшкова, І. С.
Чечотенко, В. М. Месевра,
М. М. Форемський, Н. К.
Глушко, С. М. Поплавський,
І. С. Поплавський,
М. І. Лихо.

ВІТАВ ДЕПУТАТ

Кожен ветеран Другої світової війни напередодні свята
Великої Перемоги отримав подарунки від народного депутата
Валерія Давиденка. Від його імені в оселі кожного ветерана
побував із вітальними листівками та подарунками помічник
народного депутата Микола Коновал. Ветерани та їхні родини
були зворушені такою увагою.
Григорій КОСТЕНКО,
голова районної організації ветеранів.
● ● ●
Справжність свята, дякуючи народному депутату, відчули
соціальні працівники територіального центру. Кожному із них
народний депутат передав святкові гостинці. Отримали такі ж
подарункові набори і працівники Болотницького стаціонарного
відділення, за що вдячні своєму обранцю.
Володимир МАРЧЕНКО,
директор територіального центру.
ТАЛАЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА оголошує конкурс щодо
можливого придбання фізичними або юридичними особами нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та селища
Талалаївського району Чернігівської області.
Назва об’єкта, початкова вартість продажу:
1. Нежитлове
приміщення,
сарай
загальною
площею
159,6 кв. м, розташований за адресою: Чернігівська область, Талалаївський район, смт Талалаївка, вул. Пролетарська, 34а, початкова
вартість продажу з урахуванням вартості проведення незалежної
оцінки майна складає 16600 грн.
2. Нежитлове приміщення, комплекс: спортзал, їдальня, зварювальний цех, загальною площею 492,8 кв. м, розташований за адресою: Чернігівська область, Талалаївський район, смт Талалаївка,
вул. Пролетарська, 34а, початкова вартість продажу з урахуванням
вартості проведення незалежної оцінки майна складає 49980 грн.
Відшкодування витрат, пов’язаних з продажем майна, здійснюється за рахунок покупця.
Будівлі не електрифіковані, потребують капітального ремонту.
Зі станом майна, виставленого на продаж, можна ознайомитись
у робочі дні з 8:00 до 17:00, попередньо повідомивши спеціалістів
ради за контактними телефонами: 2‑18‑07, моб. 098-595-16-49.
Балансоутримувачі: відповідно Талалаївська районна рада та
відділ освіти Талалаївської РДА. Власник — Талалаївська районна
рада.
Можливі напрямки використання об’єктів не обмежені: здійснення виробничої діяльності, під склади, гаражі та інші види підприємницької діяльності в межах чинного законодавства.
Претендентам потрібно подати до 17:00 20.06.2016 р. в запечатаному непрозорому конверті свої конкурсні пропозиції відносно
вартості майна.
Конкурс буде проведено о 10-й годині 21.06.2016 року в приміщенні районної ради за адресою: смт Талалаївка, вул. Леніна, 3.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з юридичних
питань та комунальної власності Талалаївської районної ради за
адресою: смт Талалаївка, вул. Леніна, 3 або за тел. 2-18-07, моб.
098-595-16-49.

га на догляд інвалідам війни,
надбавка донорам, пенсії за
особливі заслуги перед Україною, шахтарям та інші.
Перерахунки
пенсій,
надбавок та підвищень,
розмір яких залежить від
прожиткового
мінімуму,
здійснено за матеріалами
пенсійних справ, в автоматичному режимі.
Слід зазначити, що розмір підвищення до пенсії в
кожному конкретному випадку індивідуальний, він залежить від багатьох складових:
страхового стажу, розміру заробітної плати, з якої призначено пенсію, виплати індексації, наявності підвищень та
надбавок до пенсії та інше.
Пенсіонери, які мають
право на підвищення пенсії,
пенсію у новому розмірі отримають у травні.
Для отримання більш
детальної інформації звертатись до Талалаївського сектору обслуговування громадян за телефоном 2-17-84.
Валентина ЧЕРНИШ,
завідувач Талалаївського
сектору обслуговування громадян Бахмацького об’єднаного управління Пенсійного
фонду України.

КОНКУРСИ

СВІТ –
ОЧИМА ДІТЕЙ

Відбувся
районний
конкурс дитячої творчості
«Світ очима дітей» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, присвячений Дню
захисту дітей, організований службою у справах дітей райдержадміністрації.
На конкурс були представлені роботи 11 учасників у
номінаціях: рукоділля, малюнок, декоративне мистецтво.
Переможцями
стали
Анастасія Ярмоленко та
Ігор Прядка з Талалаївки
у номінації «Рукоділля»
та Дарія Охріменко із
Скороходового у номінації «Декоративне мистецтво». Роботи переможців
направлені для участі в
обласному конкурсі, який
відбудеться 1 червня у
Чернігові. Всі учасники нагороджені подарунками.
Людмила СЕРДЮК,
начальник служби у
справах дітей
райдержадміністрації.

Практика засвідчує, що стабільні соціально-трудові відносини в трудових колективах є основною складовою ефективної роботи суб’єктів господарювання
та в кінцевому результаті відображається на економічному і соціальному розвитку регіону. А як в умовах
скрутного фінансового становища підприємств, установ та організацій, в період кризових явищ, коли все частіше виникають розбіжності між найманими працівниками та роботодавцями, зберегти стабільність та
налагодити відносини між ними в правовому полі?

Функції посередника у цій
справі виконує спеціалізований державний орган у сфері
регулювання соціально-трудових відносин — Національна служба посередництва і
примирення (НСПП).
В області здійснює свої
повноваження структурний
підрозділ Служби — відділення НСПП, яка має певний досвід у попередженні
та вирішенні колективних
трудових спорів (конфліктів),
розбіжностей між сторонами
соціально-трудових
відносин, сприянні взаємодії між
найманими
працівниками
і роботодавцями, з метою
стабілізації морально-психо-

логічного клімату в трудових
колективах.
На даний час у багатьох
підприємствах, організаціях
та установах районів і міст
області виникають проблеми фінансового характеру,
створюючи підґрунтя для
виникнення розбіжностей й
конфліктогенних
чинників,
що, у свою чергу, спонукає під час їх вирішення до
обов’язкового
дотримання
вимог нормативно-правових
актів згідно із Законом України «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів
(конфліктів)».
У разі виникнення перед
умов соціальної напруги та

ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ

СНІД – ПРОБЛЕМА
НЕ ЛИШЕ ХВОРИХ

За рішенням Всесвітньої
організації охорони здоров’я
кожну третю неділю травня
проводиться День пам’яті
померлих від СНІДу.
Напередодні відзначення цього дня, в Прилуках
відбулося виїзне розширене
засідання обласної ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Засідання ради приурочили
до Всесвітнього Дня пам’яті померлих від СНІДу, який
відзначався 15 травня. На
тематичній прес-конференції, що пройшла в Прилуцькій міській раді, говорили про
необхідність
привернення
уваги громадян до проблеми ВІЛ/СНІДу, комплексної
профілактики цього захворювання. Наголошували на
толерантному ставленні до
людей із ВІЛ-статусом, їх соціальному захисті. У роботі
ради взяли участь заступник
голови райдержадміністрації
Лариса Шевченко, директор
центру соціальних служб
сім’ї, дітей і молоді Людмила
Рябчун, заступник головного лікаря ЦРЛ Анатолій Михайлюк, головний спеціаліст
відділу освіти райдержадміністрації Тетяна Мізай.
Невтішна статистика зафіксована і в нашому районі. Район займає лідируючу
позицію в області щодо за-

хворювання на дану недугу
в розрахунку на 100 тисяч
населення. Під медичним
наглядом в районі перебуває
39 ВІЛ-інфікованих осіб, із
них 3 — діти. Тридцять п’ятою сесією районної ради
шостого скликання прийнята
районна цільова «Програма
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ
на 2015 – 2018 роки».
— Хворобу легше попередити, ніж лікувати. Від
того, наскільки методично
правильно буде організована профілактична робота,
залежить результат, ціна
якого — здоров’я і життя
людини, — зазначила на
засіданні ради заступник голови, керівник апарату ОДА
Наталія Романова.
Перед кожною людиною
щодня постає питання, яке
майбутнє обрати. Алкоголь,
наркотики, безладні статеві стосунки не приносять у
життя яскравих фарб, вони
поглиблюють духовні і психічні проблеми, руйнують
життя, роблять його сірим,
скорочують його тривалість.
Тому будьмо тими людьми,
які роблять своє життя щасливим.
Людмила РЯБЧУН,
директор районного
центру СССДМ,
учасник тематичної
прес-конференції.

ДІМ. САД. ГОРОД

РЯТУЙТЕ ВИШНІ І ЧЕРЕШНІ
ВІД МОНІЛІОЗУ

Моніліоз — небезпечне
захворювання
кісточкових
плодових дерев. Останнім
часом ним стали хворіти і
черешні, які донедавна демонстрували до цього захворювання високу стійкість.
Дерево, яке окупував моніліоз, виглядає непривабливо;
складається враження, ніби
квіти, листочки і гілки обпалені вогнем.
Від моніліозу усихають
окремі ростки, гілочки і навіть цілі дерева. Тому рано
весною кісточкові породи
обов’язково слід обробити
препаратами «ХОРУС» або
«КВАДРИС». «Хорусом» дерева можна обробляти прямо під час цвітіння. А після
цвітіння обробіток можна
повторити уже препаратами:

Ридоміл, Оксихом, Поліхом,
Акробат та ін.
Але на цьому заспокоюватись рано. Всі засохлі гілки
потрібно зрізати і спалити,
уражені плоди зібрати і закопати в землю. Але все це не
гарантує того, що в розпал
літа не з’явиться моніліоз у
своїй другій формі — плодовій гнилі, коли проявляється

ДОВІДКА

Від ураження саду
заморозками
моніліоз
відрізняється тим, що
примерзлі листки і квіти
після морозу обсипаються, а від моніліозу залишаються на гілках тривалий час.

в механічних пошкодженнях. Хворі плоди морщаться
і засихають — їх теж треба
спалювати. Хворі відростки
треба обрізати.
Слід знати, що розмножується моніліоз весною,
розсікаючи спори з допомогою вітру і комах, найчастіше, коли цвітуть сади та
йдуть дощі. Тож обробіток
слід проводити 5 – 6 разів,
черешні, які більш стійкі до
хвороби, можна обробляти
2 – 3 рази.
Для стримування хвороби важливо, щоб обробіток одночасно проводили і
сусіди. Обприскування слід
робити в суху погоду — під
вечір або вранці.

розбіжностей у трудових колективах підприємств, установ та організацій області
(незалежно від форм власності і організаційно-правових форм господарювання)
з питань порушення вимог
законодавства про працю,
колективних договорів, угод
(у т. ч. порушення термінів
виплати та заборгованості
із заробітної плати) тощо,
до відділення НСПП мають
право звертатися як сторони
конфлікту, так і органи влади, зацікавлені в стабілізації
стану
соціально-трудових
відносин на відповідній території.
Відділення НСПП в Чернігівській області знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39,
кімн. 909; тел.: 67‑52‑98,
66‑00‑58
(факс),
е-mail:
dspp_chernigiv@ukr.net.
Ю. ДЕМЧЕНКО,
головний спеціаліст сектору
аналітично-інформаційної
роботи та прогнозування
відділення НСПП в області.

БЕЗПЕКА РУХУ

ЗА ЖИТТЯ
НА ДОРОЗІ

Кожного разу, виходячи із дому, всі ми стаємо
учасниками
дорожнього
руху: хтось за кермом автомобіля, хтось — в якості
пішохода чи пасажира. Аби
не потрапить у біду, кожен з
нас зобов’язаний неухильно дотримуватись законів
доріг, адже вони написані
кров’ю мільйонів безглуздих жертв на дорогах.
Уже цього року на вулицях і автошляхах нашої
області скоєно 123 дорожньо-транспортні пригоди,
у яких 30 осіб загинуло і
148 отримали тілесні ушкодження.
У нашому районі за цей
час сталося 5 ДТП, в яких
було травмовано 1 особу.
Найчастіше автоаварії трапляються через недотримання водіями безпечної
швидкості руху, а також
із-за перебування водіїв у
стані алкогольного сп’яніння. З початку року в районі
було затримано 8 нетверезих водіїв.
Пам’ятайте, що лише
здоровий глузд та дотримання Правил дорожнього
руху, дисциплінованість та
уважність — гарантія безпеки для кожного! Якщо ви
сіли за кермо автомобіля,
знайте, що від вашої дисциплінованості залежить як
особисте життя, так і доля
ваших пасажирів та інших
учасників дорожнього руху.
Леонід КЛИМОВ,
інспектор Талалаївського відділення поліції.

ПЕРЕЇЗД БУДЕ
ЗАКРИТИЙ
У зв’язку з виконанням
ремонтно-колійних робіт на
48 км пк 9 перегону Блотниця — Талалаївка будуть
виконуватися роботи по ремонту переїзного настилу,
переїзд 48 км пк 9 (с. Скороходове) буде закритий
для руху автотранспорту
з 7:00 год. 24.05.2016 до
16:00 год. 24.05.2016 р.
Об’їзд автотранспорту на
період виконання робіт
буде спрямований через
переїзд 51 км пк 4 ст. Талалаївка.
Адміністрація Роменської дистанції колії.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

САДИБА за адресою 1-й пров. Жовтневий, 15 у Талалаївці: будинок, сараї, літня кухня, є газ, колодязь у дворі.
Тел. 068-064-62-69.
Терміново САДИБА в с. Березівка. Є газ, вода, всі господарські прибудови, земельна ділянка приватизована. Ціна
60000 грн. Тел. 098-440-43-86, 093-852-08-93.
САДИБА в с. Скороходове. Газ, телефон.
Тел. 066-457-33-84.
1-кімнатна газифікована мебльована (телевізор, стінка,
диван і т. п.) КВАРТИРА в Талалаївці. Є літня кухня, погріб,
сарай. Тел. 096-064-99-53, 097-166-76-99, 068-061-01-31.
2-кімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями на 2 поверсі
2-поверхівки в Талалаївці по вул. Леніна, 51, кв. 14.
Тел. 093-500-49-19, 067-349-85-13.
Дві двокімнатні КВАРТИРИ в Талалаївці (р-н центру та
радгоспу) недорого. Тел. 098-637-01-38.
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.
САДИБА в смт Талалаївка по вул. Пушкіна: житловий будинок, літня кухня, дві господарські будівлі, льох, гараж, земельна
ділянка площею 0,27 га. Тел. 067-113-09-75, 098-211-11-29.
САДИБА в с. Сильченкове. Є газ, вода, господарські будівлі, поряд город. Тел. 099-011-45-39, 096-491-74-31.
БУДИНОК з усіма зручностями по вул. Перемоги.
Тел. 095-476-21-73, 098-914-78-32.
МАГАЗИН «Шанс»; РОЗПРОДАЖ товару (низькі ціни); б/у
дитячий підлітковий ВЕЛОСИПЕД (недорого).
Тел. 066-061-29-85.
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.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21013 1983 р. в. в робочому стані.
Недорого. Ціна договірна. Тел. 098-488-27-60, 096-235-89-76.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року
випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10.
ТРАКТОР Т-16. Тел. 067-240-51-36.
ТРАКТОР саморобний: двигун ЗІД, КПП і задній міст
ГАЗ‑51. Ціна — 17 тис. грн. Торг. Тел. 066-480-89-88.
МОПЕД «Вентус» 2009 р. в., об’єм 110 см3, у хорошому
стані; дитяча КОЛЯСКА. Тел. 097-751-24-24.
Саморобний ТРАКТОР. Тел. 098-842-38-52.
КОСАРКА КС-2,1; поршнева група МТЗ-80 (совдепівська). Тел. 066-061-18-30, 068-586-45-59.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, БІЙ цегли, ЦЕГЛА б/у,
ЧОРНОЗЕМ. Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Молода тільна КОРОВА, чорно-ряба.
Тел. 066-772-03-02, 098-919-01-33.
Дитяча КОЛЯСКА зима-літо, імпортна, в ідеальному стані. Ціна договірна. Тел. 066-406-69-11, 095-358-79-96.
Дійні КОЗИ. Тел. 099-043-94-93, 095-716-57-04.

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.
Засоби захисту рослин: ГЕРБІЦИДИ, ІНСЕКТИЦИДИ,
ФУНГІЦИДИ. КУКУРУДЗУ посівну в мішках для власного
господарства. Тел. 098-220-62-54.
МОТОЦИКЛИ МТ, Днепр, К-750, Урал, МТ-16, можна в неробочому стані. Тел. 067-385-66-59, 066-325-20-58.

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

ГРОШІ ТА ТОВАР В
КРЕДИТ до 50 000 грн.

Без довідки про доходи.
Адреса: вул. Вокзальна, 5 (магазин «Побутова
техніка»).
Тел.
096-778-54-10,
095-281-96-53.

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

ПРОДАЄТЬСЯ АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21061 в робочому стані. Потрібен ремонт кузова. Ціна 10 тис. грн.
Постійно у продажу ЗЕРНО пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи; ПРОСО, ДЕРТЬ, МАКУХА, ВИСІВКИ. Посівне НАСІННЯ сої;
ГЕРБІЦИДИ для соняшнику, кукурудзи, сої; ОТРУТА «Енджіо» проти
колорадського жука і довгоносика.
Щовівторка і неділі на ринку у Талалаївці. Можлива доставка.
Тел. 093-867-04-15.

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

40 ДНІВ тому перестало битися серце нашої найдорожчої
людини, люблячої матусі, бабусі, прабабусі, щирої і чуйної жінки
Віри Дмитрівни ВЕЛИЧКО із Сильченкового. Твоя смерть завдала нам пекучого болю на все життя. Ти більше ніколи не зустрінеш і не даси нам доброї поради. Твої натруджені руки більше ніколи не погладять онуків і правнуків, не обіймуть нас, дітей.
Важко знайти слова, щоб передати біль і розпач, коли втрачаєш
маму. Осиротіла хата без Тебе, уже ніколи і ніхто не чекатиме
в ній так, як матуся. Як хочеться, рідненька, щоб Ти обізвалася

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.

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЧН №005276, виданий 27.02.2004 р. на ім’я КОЛЕСНІК
Віктор Григорович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки серії ЯН №373065 від 07.08.2008 р. та серії ЯА №517011 від
01.06.2005 р., видані на ім’я НАЗАРЕНКО Дмитро Іванович, вважати недійсними.
Втрачений державний АКТ на право приватної власності на
землю серії I-ЧН №035802, виданий 13 грудня 2002 року на ім’я
НАЗАРЕНКО Катерина Іванівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №050124, виданий 5 липня 1996 року на ім’я НАЗАРЕНКО Харитина Семенівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250568, виданий 01.08.1996 р. Талалаївською РДА із земель
колишнього КСП ім. Кірова на ім’я БУРДА Катерина Андріївна, вважати недійсним.
Колектив райдержадміністрації висловлює щирі співчуття спеціалісту відділу культури та туризму Олені Іванівні Дорошенко з
приводу тяжкої втрати — смерті матері
Ніни Іванівни ПАНТЕЛИ.
Обірвалося життя нашої колеги по роботі в торгівлі Ніни Іванівни ПАНТЕЛИ з Талалаївки. Згадуватимемо її доброю, порядною жінкою, яка безмежно любила свою родину, була надійною
колегою. Сумуємо, щиро співчуваємо чоловікові, дітям, внукам,
всім рідним.
Колишні працівники торгівлі.

Передчасно обірвалося життя нашого колеги, вчителя-пенсіонера Вадима Яковича ХОМЕНКА. Він залишив добру пам’ять у
наших серцях. Сумуємо і щиро співчуваємо дружині, дітям і внукам покійного.
КОЛЕКТИВ Красноколядинської школи.
У родині нашої однокласниці, а нині вчителя Красноколядинської школи Римми Вадимівни Пустовойт важка втрата — помер її
тато Вадим Якович ХОМЕНКО. Прийми наші щирі співчуття.
ВИПУСКНИКИ Красноколядинської школи 2003 р. в.

до нас, зустріла
у рідному домі.
Мама була
для нас зразком порядності, працелюбності, терпіння і розуміння. Сама жила за
цими правилами і вчила цьому нас. Дорога матусю, Ти продовжила себе у своїх дітях, онуках і правнуках, у добрих справах,
якими було наповнене Твоє життя.
Зі сльозами на очах, з глибокою вдячністю схиляємо голови над Твоєю могилою. Спи вічним сном, наша дорогенька,
Царство небесне Твоїй душі, хай лебединим пухом буде Тобі свята земля, і нехай у цей день згадають
добрим словом усі, хто Тебе, матусю, знав.
У глибокій скорботі сини ВОЛОДИМИР, ОЛЕКСІЙ,
ВІКТОР, дочка ЛІДІЯ із сім’ями, ОНУКИ, ПРАВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

19 ТРАВНЯ минає 20 років як перестало битися хворе серце нашого незабутнього дорогого чоловіка, тата і дідуся Петра
Панасовича ГРЕЧКИ із Понір. Його знало багато людей у районі. Він був душею і серцем хлібороб. Обов’язковий, строгий,
справедливий. Він учив нас, дітей, жити у труді, любити рідну
землю і людей.
І зараз боляче на душі, що пішов він, не прощаючись, не
сказавши останнього слова. Хто знав Петра Панасовича, пом’яніть разом з нами. Царство небесне, вічна пам’ять, пухом Тобі
земля.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

29 мая г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

Колектив Красноколядинської сільради висловлює щирі співчуття техпрацівниці Олександрі Миколаївні Хоменко і її родині з
приводу тяжкої втрати — передчасної смерті чоловіка
ВАДИМА ЯКОВИЧА.

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

21 ТРАВНЯ —
рік світлої пам’яті Івана Михайловича ГОЛУБА із Понір. Тепер уже
назавжди весна без Тебе втратила свої
барви. На душі — біль, жаль, сум. Тебе
нема і більше не буде. Та пам’ять про Тебе
вічно житиме в наших серцях. Якби Ти міг
ще довше жити, — були б щасливі ми усі,
але не в силах ми змінити Господню волю
у житті. Таких, як Ти, не забувають, таких
лиш вічно пам’ятають.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ.

21 травня 2016 року

23 ТРАВНЯ минає рік, як передчасно
пішов із життя наш дорогий чоловік, брат,
батько і дідусь Павло Михайлович НАУМЕНКО із Талалаївки. Час спливає швидко та, на жаль, не заліковує наші душевні
рани — болять наші душі і серця від розлуки з Тобою. Так хочеться у тишу вечорову
побачити усім Тебе нам знову, розповісти
про свій біль, своє життя, але відтіль немає вороття. Без Тебе хата опустіла, не
переступиш вже поріг, до нас не прийдеш
вже ніколи, не стрінеш родичів своїх.
Ми щиро вдячні колишнім колегам по
роботі Павла Михайловича із ТЦВНГ та бригаді І. Д. Косенка
із нафтопромислу, які підтримують нас і бережуть пам’ять про
нього.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, СЕСТРА.
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Колектив Талалаївської школи висловлює щирі співчуття працівнику школи Олександру Петровичу Охріменку з приводу смерті його
МАТЕРІ.
Тяжке горе спіткало нашу колегу по роботі в колишньому райагропроменерго Віру Іванівну Грабину — невблаганна смерть забрала її чоловіка ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА. Глибоко сумуємо і розділяємо з Вірою Іванівною, всіма рідними та близькими
покійного біль безповоротної втрати.
КОЛЕГИ по роботі в колишньому райагропроменерго.
Обірвалося життя нашого колеги по роботі в Талалаївському
ХПП Володимира Анатолійовича ГРАБИНИ. Володимир Анатолійович багато років працював на підприємстві електриком. Згадуємо його добрим словом і посилаємо Царство небесне. А всій його
родині — наші щирі співчуття.
Працівники колишнього ХПП.
Після тяжкої хвороби обірвався земний шлях Ніни Іванівни
ПАНТЕЛИ — мами нашої сусідки Олени Іванівни Дорошенко. Співчуваємо їй та її родині в тяжкому горі.
Сім’ї В’ЯЛИХ, ЦІЛИНИ, ЛАВРЕНКІВ, САМІЙЛЕНКІВ,
ОВЧАРЕНКІВ, БУШІ, КОНОНЮК, Н. О. КОВАЛЕНКО.
Щиро співчуваємо нашій невістці Оксані, сватові Івану Михайловичу, внучці Анжелі і всім рідним в їх непоправному горі — смерті найріднішої людини — мами, дружини і бабусі Ніни Іванівни
ПАНТЕЛИ. Сумуємо і розділяємо з вами біль непоправної втрати.
Свати ІВКИ.
З гіркотою зустріли звістку про смерть Володимира Анатолійовича ГРАБИНИ із Талалаївки. Щиро співчуваємо з приводу
болісної втрати його дружині Вірі Іванівні та всім рідним і близьким.
Сім’я С. В. ДЖОЛОС.
Не стало нашого хорошого друга, людини щирої душі, порядного сім’янина і доброго господаря Володимира Анатолійовича
ГРАБИНИ із Талалаївки. Сумуємо, розділяємо біль гіркої втрати із
рідними і близькими покійного.
Сім’ї В. М. та В. Я. ГЕЦ і В. І. та Л. М. КУКСИ.
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