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ІЗ СВЯТОМ!

4 серпня вперше у нашій державі відзначили День Національної поліції України. Законом «Про Національну поліцію» визначено Національну поліцію як орган виконавчої
влади, який буде служити суспільству і призначений для
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання громадського порядку та громадської безпеки.
Шановні працівники поліції! Впевнені, що діяльність нашого відділення поліції здійснюватиметься в тісній співпраці
і взаємодії з громадою та інститутами громадянського суспільства. Бажаємо вам родинного добробуту, професійних
успіхів, міцного здоров’я і щастя, наснаги у нелегкій і відповідальній справі служіння українському народу.
Лариса ШЕВЧЕНКО,
Юрій ДЗЮБАН,
в. о. голови РДА.
голова районної ради.

ЖНИВА – 2016

П’ЯТЬ ГОСПОДАРСТВ
ВІДЖНИВУВАЛИ

У сільгосппідприємствах району продовжується збирання ранніх зернових культур. Станом на 4 липня їх зібрано на
площі 5241 га, що становить 64% до посівної площі, намолочено 23742 тонн, середня врожайність по району склала
45,3 ц/га.
Найвища врожайність у ТОВ «Зоря» — 59,8 ц/га, у ПСП
«Лан» — 59,1 ц/га, у ТОВ «Понори» — 57,7 ц/га.
ТОВ АФ «Сильченкове», ТОВ АФ «Обрій», ТОВ «Красноколядинське», ПСП «Відродження», ПСП «Фортуна» вже
завершили збирання ранніх зернових культур.
За даними райуправління АПР.

АКТУАЛЬНО

ПРО СЛУЖБУ
ЗА КОНТРАКТОМ

Про військовий облік та залучення громадян на військову службу за контрактом йшла мова на нараді в райдержадміністрації. Про стан ведення на підприємствах, в установах і організаціях району військового обліку працівників та
проведення роботи з пропагування й залучення громадян
на військову службу за контрактом інформував т. в. о. військового комісара Срібнянського ОРВК Сергій Дитюк.
В. о. голови райдержадміністрації Лариса Шевченко зосередила увагу присутніх на необхідності поліпшення роботи з ведення військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях району та посилення в районі роботи з
пропагування серед громадян вступу на військову службу
за контрактом. Вона запросила присутніх взяти участь у перегляді документального фільму «Добровольчий рух»,
який буде демонструватися 6 серпня о 17-й годині в районному будинку культури.
Олена ПОПОВА.

СЛУЖБА – 102

ПОДІЇ МИНУЛОГО ТИЖНЯ

До чергової частини Талалаївського відділення поліції із
заявою про те, що її син, перебуваючи в нетверезому стані,
завдав їй тілесних ушкоджень, звернулася жителька Українського К. На даний час потерпіла знаходиться на лікуванні у
районній лікарні. По даному факту розпочато кримінальне
провадження.
До чергової частини надійшло повідомлення від жительки Старої Талалаївки А. про те, що її колишній чоловік,
громадянин Л., ображає її нецензурними словами та виганяє з будинку. Сімейного дебошира було притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КупАП «Насильство в сім’ї». Він вже неодноразово притягувався до
відповідальності з цього ж приводу.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

У ДОВГАЛІВЦІ КОЛОСЯТЬСЯ
ПШЕНИЦІ

а ще — буйно цвіте соняшник на полях, обіцяючи добрий врожай. У СТОВ
«Батьківщина» в Талалаївському районі, куди входить Довгалівський «Лисогір», посівна площа складає 5399 га в
т. ч. 1250 га озимої пшениці, що складає
23% до посівної площі. Технічні культури вирощують на 4127 га, 76% до посівної площі; кормові культури на 22 га,
1% площ.
Давненько не доводи- тепер у селі
лось бувати у цьому селі, і всього кільщо найприємніше вразило ка
днів
— у центрі і на околицях тут — приїде
відчувалося життя: хтось техніка
з
ішов до магазину чи з мага- « Б а т ь к і в зину, хтось на ферму, хтось щини»
і
до сільської їдальні. Біля все зерно
магазину на парканчику збере.
А
висілися підлітки, вигляда- от
тваючи череду корів на обід, р и н н и ц ь а на дитячому майданчику ка галузь
бавилася дітлашня. «Це п о т р е б у є
тому, що у нас є робота в щ о д е н н о ї
селі, — розповідали мені в праці. І це
магазині. — Всі, хто хоче добре, бо На фото: вже чотири роки забезпечують тваринницьку галузь кормапрацювати, мають роботу с е л я н а м ми механізатори Олег БІЛОДІД і Руслан РУДИЙ. Заготовляють корми
у „Батьківщині“, а хто не є робота. на зиму, скошують на зелений корм щодня. За словами керівника,
обидва працюють бездоганно.
хоче, той вдома своїм ха- П р а ц ю юч і
зяйством займається…»
відчувають
Сільський магазин у і турботу про себе: вона лівці «Батьківщина» й цю ють, потім на певний «квабудь-який час служить як виражена у стабільній до- проблему вирішила, забез- драт» заганять для випасу
інформаційний центр, осо- стойній оплаті праці, кож- печивши бажаючих водою корівок. Так економно використовуються зелені корми,
бливо у ті, всього два дні, ного дня господарство всіх із водонапірної вежі.
Керуючий
відділком крім того і у пастухів корівки
коли в село завозять хліб працюючих
забезпечує
і до магазину сходяться безкоштовними
обідами. Іван Васильович Таран роз- завжди на виду. Цю роботу
люди з усіх кутків. Лише за Більшість сіл району мають повідає, що худоба випаса- вже кілька років старанно
кілька хвилин встигли мені проблему через зникнення ється цілодобово. Корівок виконують пастухи Олексій
розповісти, що жнивують води у колодязях. У Довга- пастухи заганять у сарай Васильович Лисач, Олеклише для сандр Петрович Черня,
д о ї н н я . Володимир
Михайлович
В и п а с а - Попенко, Роман Сергійович
ю т ь с я Бульба. Всі вони живуть у
вони
в сусідніх Васківцях Срібнянелектро- ського району, а в Довгаліпастухах. вці позмінно працюють: у
Як роз- теплу пору року випасають
п о в і д а є худобу, взимку забезпечук е р і в - ють її кормами та догляданик, вже ють на фермі.
вкотре
На сусідньому полі вип і д р о - пасаються племінні бички,
стає для до речі, це єдине господарк о р м у ство, де їх розводять.
суданка.
Текст і фото
Її скошуОлександри ГОСТРОЇ.

На фото: тракторист по забезпеченню кормами худоби Руслан РУДИЙ та пастух Олексій ЛИСАЧ.
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ПРЯМИЙ
ТЕЛЕФОН

У середу,
10 серпня, з 9
до 12-ї години
на
прямому
телефонному зв’язку з
населенням
району — заступник голови
районної ради
Станіслав
Вікторович
КАТРУШЕНКО.
Пряма лінія за
тел. 2-12-40.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

СВЯТКУВАЛО ЛИПОВЕ

ВЖЕ ДАВНО біля Липівського сільського клубу не
було так людно, як тієї липневої неділі — з різних куточків села сім’ями і поодинці,
гарно вбрані дівчата і молодиці, статечні чоловіки і причепурені бабусі, молоді мами
і татусі з малечею на руках і
в колисці поспішали сюди, до
центру села, яке в цей день
святкувало свої іменини.
Просторий зал сільського
осередку культури ледь вміщав усіх бажаючих. На сцені
— сільський голова Михайло
Педько. Він щиро вітає липівців і гостей села із святом,
яке цього дня уособлює єдність поколінь, сколихує в душах молодих і ветеранів любов до свого рідного куточка,
що зветься батьківщиною,
до землі, на якій народився
і виріс, до сільської вулиці,
яка вивела в люди, до материнської пісні, що гріє серце
теплом. Голова дякує всім
трудівникам села, ветеранам
за чесну, багаторічну працю,
яку віддав кожен з них, аби
село жило і розвивалось. На
вишитому рушнику йому вручають запашний коровай, як
символ достатку липівської
громади. А в залі вже лине
весела музика, розпочинається концертна програма.
Її ведучі Ірина Грабина та
Яна Огій шлють присутнім
щирі, зворушливі слова про
липівський край, його працьовитих людей, які роками
колисали цю благодатну
землю, ростили хліб і дітей,
вирушали в далекі дороги і
6 СЕРПНЯ на весільний
рушничок стають наш колега — секретар сільської
ради В’ячеслав Іванович
АРТЮХ та його наречена
Леся Вікторівна ПАВЛИШ.
У цей щасливий для вас
день щастя вам бажаєм,
молодята, і кохання — цілий
океан. Щоб добра нажили ви
багато та по дітях виконали
план. Щоб своє гніздечко будували і любились, наче голуби. Щоб подружні ваші дні
минали без печалі, смутку та
журби. Хай над вами буде
небо ясним, і сіяє сонечко
завжди. Щоб життя у вас
було прекрасним, без розчарування та біди. Віримо,
що в злагоді та мирі до кінця
пройдете спільний шлях, й
почуття палкі, взаємні, щирі
пронесете у своїх серцях.
З повагою КОЛЕКТИВ
Липівської сільської ради.
* * *
ЛИСТОНОША із Довгалів
ки Валентина Миколаївна
СЕНЬКО 3 серпня святкувала ювілейних 50 років. Високо цінуємо і поважаємо Вашу
працю. Кожного дня своєю
посмішкою Ви наповнюєте
наші серця і серця оточуючих теплом і привітністю.
Тож нехай Ваше життя завжди буде світлим і радісним,

повертались до отчого порогу, до батьківських могил на
побачення з рідними.
Липове — багате традиціями і справді співуче
село. Понад усе люблять тут
українську пісню, без неї не
обходиться жодне родинне
свято, жодне весілля. І того
дня теж сільські аматори дарували щирі пісні. Захоплено
зустрічали глядачі учасника
сільських і районних свят —
народний фольклорний ансамбль «Берегиня». Щирими
оплесками нагороджували
солістів Михайла та Алеріну
Костенків, Ірину Грабину, Ірину і Яну Огій, Леоніда Губаря
та їх акомпаніатора, знаного
в районі музиканта Володимира Момота.
Звучали вітання на адресу багатьох липівців, які і
в минулому, і сьогодні прославляють його. Гордиться
Липове своїм земляком, меценатом Михайлом Голубом,
дякуючи якому в селі збудована Свято-Преображенська
церква і шанованим в селі
господарником, орденоносцем, колишнім головою колгоспу «Дружба» Володимиром Яковичем Назаренком.
За станом здоров’я Володимир Якович не зміг отримати на святі подарунок від
сільського голови, та душею
він був разом із своїми земляками. Вітання одержали й
липневі іменинники, батьки,
які виховують трьох і більше
дітей. Батько наймолодшого
в селі немовляти Василь Коробок, в сім’ї якого з’явилась

а щиросердечні привітання
від рідних, друзів та колег
додають життєвої наснаги у
скарбничку вашої щирої та
доброї душі. Людська шана
хай буде подякою вам за
плідну працю, за мудрість,
за вміння творити і дарувати людям добро. Від усього
серця бажаємо Вам міцного
здоров’я, оптимізму, родинного благополуччя, Божої
благодаті на многії літа!
Клавдія НЕСЛУЖЕНКО,
начальник відділення
поштового зв’язку та
ПОШТОВИКИ РАЙОНУ.
* * *
6 СЕРПНЯ відзначає
свій ювілейний день народження Учитель від Бога,
колишній директор Сильченківської школи Григорій
Михайлович ЗУБОВ. У
цей серпневий день приходить до нього серпень його
життя. Крізь роки від отчого порога всі шляхи в один
переплелись. Не одна вже
пройдена дорога, та у серці
юність, як колись! Тож бажаєм доброго здоров’я, щастя
і усмішки на вустах! Й зичи-

6 серпня 2016 року
дукції допущено в чотирьох
господарствах: ПСП «Лан»,
ПСП «Фортуна», ТОВ «Понори» та СТОВ «Горизонт».
Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на
одного штатного працівника
збільшилася в порівнянні з
попереднім роком на 490 грн.
(17%) і становить 3421 грн.
По впровадженню програми «Власний дім» обласним Фондом підтримки
індивідуального житлового
будівництва на селі укладено 54 кредитних договорів
та надано пільгових кредитів
в сумі 822,072 тис. грн. індивідуальним сільським забудовникам.

п’ята дитина — син Назарчик, теж отримав вітання і
подарунок. Добра та злагоди
в сім’ї у присутності громади
бажали ведучі і молодій сім’ї
Чиркових, які недавно справили весілля. У села є майбутнє, адже цього року на території сільради народилось
четверо дітей.
А на сцені увагою глядачів вже заволоділо тріо
веселих дівчат, які входили у
образ, і ніяк не гірше «Лісапетного батальйону». Пісні у
їх виконанні зривали хвилю
оплесків, як і дотепні жарти у
виконанні Леоніда Губаря та
місцевих аматорів. Більше
трьох годин тривав концерт,
а в цей час на майданчику
у 75-літровому казані варилась польова каша, на яку
з нетерпінням чекали всі. І
вдалася вона на славу, із задоволенням нею смакували
всі присутні. А ще тут щедро
всіх пригощали смаженою
рибою, овочами з городу, котлетами, лимонадом і медом.
Такий подарунок підготували
для жителів села спонсори
свята директор СТОВ «Горизонт» І. А. Марченко, депутат
райради, підприємець В. В.
Лукаш, місцеві підприємці
С. О. Чубарь, Л. Г. Тарасенко, С. Семінько, пасічник
М. М. Поліщук. Всім їм вдячні
липівці, а також підприємцю
із Талалаївки Оксані Сенчі за
смачну продукцію, яку вона
пропонувала гостям свята.
Віра КЛИМОВА.
На фото: момент святкування дня села.

ВІДБУЛОСЯ розширене
засідання колегії райдержадміністрації під головуванням
її керівника Анатолія Дупи.
Розглядалися питання:
про хід виконання програми соціально-економічного
розвитку та бюджету району на 2016 рік за підсумками роботи у І півріччі; про
стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених
законами України, актами
і дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів
України, власними рішеннями, реагування на звернення та запити депутатів
усіх рівнів, роботи зі зверненнями
громадян.
«Всі галузі району
протягом звітного періоду спрямовували свою
роботу на підвищення
результативності своєї діяльності та виконання
поставлених
Програмою
завдань», — зазначила начальник відділу економічного розвитку райдержадміністрації Маргарита Зубова у
своєму виступі.
Обсяг виробленої промислової продукції у порівняльних цінах за січень-червень 2016 року становить
66,1 тис. грн., це — 110,5%
до минулорічного показника.
Оборот роздрібної торгівлі
по району за всіма каналами реалізації становить 95,9
млн грн. або 107,3% в порівняльних цінах до минулорічного показника. Загальний
обсяг капітальних інвестицій
по району за І півріччя становить 20,169 млн грн., що із
застосуванням коригуючого
коефіцієнта складає 142,4%
до показника минулого року
(12,481 млн грн.).
Рейтинг підприємств з
найбільшим обсягом інвестиційних вкладень розподілився таким чином: ТОВ
АФ «Обрій ЛТД» — 8,498
млн грн.; ТОВ АФ «Сильченкове» — 4,041 млн грн.;
ТОВ «Агромат» — 1,984
млн грн.; ТОВ «Понори» —
1,382 млн грн.
У І півріччі вироблено
валової продукції сільського господарства у співставних цінах 2010 року на суму
15 521 тис. грн., що на 508
тис. грн. (4,7%) менше, порівнюючи з відповідним періодом минулого року. Спад
виробництва валової про-

мо з повагою й любов’ю років ще не менше 70!
З повагою КОЛЕКТИВ
Староталалаївської школи
та ВЧИТЕЛІ-пенсіонери
Сильченківської школи.
* * *
У ПЕРШІ дні серпня святкував свій ювілей Віталій
Михайлович АНТИПЕНКО
із Понір. Ми раді сердечно
Вас привітати, добра і здоров’я в житті побажати. Мирного неба, ясного сонця, хай
воно світить у Ваші віконця.
Хай наша любов Ваше серце
зігріє, душа Ваша світла повік не старіє. Хай друзі щирі
заходять у дім, і буде хліб і до
хліба у нім. Хай Ангел Божий
поруч крокує, Господь свої
милості щедро дарує.
ДРУЖИНА, ДОЧКИ,
СИН, ЗЯТІ, НЕВІСТКА,
внуки КОЛЯ, ВЛАДИК,
СТАСИК.
* * *
УЧОРА святкувала своє
65-річчя дорога наша матуся
і бабуся Лідія Олександрівна ЯРМОЛЕНКО із Талалаївки. Бажаємо щастя, здоров’я
і сили. Щоб довгі літа плечей

не схилили, щоб спокій і мир
панували на світі, щоб радість знайшли Ви в онуках
і дітях! Хай доля дарує Вам
щирі хвилини у дружньому
колі і в колі родини! Спасибі
Вам, мамо, за життя, турботу і любов. За наше щасливе
дитинство, за нашу юність
і зрілість. За те, що завжди
залишаєтесь поруч, за Вашу
життєву силу, за внутрішню
красу, за чуйне серце і прекрасну материнську душу!
ДІТИ і ОНУКИ.
* * *
У
ТЕПЛИХ
обіймах
літа, 7 серпня, святкує своє
60-річчя наша дорога невістка, дружина, матуся, бабуся
і сваха Тетяна Дмитрівна
ТИМОШЕНКО із Понір. Спасибі, рідненька, за ласку і
ніжність, за душу прекрасну,
добро і привітність, за щире
серденько і вічну турботу,
за слово розради й буденні
клопоти. За те, що теплом
зігріваєш щораз, за те, що в
щасливу і в скрутну годину, Ти
завжди підтримуєш нас. Ми
Тебе вітаєм із великим святом
і Тобі бажаєм радості багато.
Хай сміється сонце з голубого
неба, і троянда перша зацвіте
для Тебе. Хай в житті Твоєму горя не буває, на вустах
усмішка маком розцвітає. Хай

для Тебе гарна буде кожна
днина. Будь завжди здорова,
будь завжди щаслива.
З любов’ю СВЕКРУХА,
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ,
ЗЯТЬ і СВАХА.
* * *
3 СЕРПНЯ свій 60-річний
ювілей святкує Олександр
Петрович СОЛЯНИК із Поповички. Надсилаємо йому
щирі вітання і теплі побажання. Хай будуть із Вами здоров’я і сила, хай буде доля
ласкава і щира. Щоб ніколи
не знали Ви втоми, хай мир і
злагода будуть у домі, хай Господь дарує надію й тепло на
довгі літа, на щастя й добро.
Сім’я КУЗНЄЦОВИХ.
* * *
ЦИМИ днями відзначив
свій день народження наш
дорогий син, чоловік і тато
Олександр Миколайович
ОНИЩЕНКО із Займища.
Щиро вітаємо його з цим
днем. Пусть годы летят за
годами, о том, что прошло,
не грусти. А тем, кто когда-то
обидел, всем сердцем обиду
прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровья не
купишь нигде. Пусть жизнь
Твоя будет прекрасна, удачи
и счастья Тебе!
МАМА, дружина ЛЕНА,
сини МАКСИМ і ДІМА.

ОФІЦІЙНЕ

грн. — по охороні здоров’я.
Заборгованості по фінансуванню пенсій за І півріччя
2016 року немає.
Чисельність безробітних
станом на 1 липня — 202
особи, протягом звітного періоду до центру з питань працевлаштування звернулося
159 осіб, працевлаштовано
147 осіб.
Субсидію на житловокомунальні послуги отримують 2350 сімей.
По другому питанню
було зазначено, що райдержадміністрацією проводиться системна робота,
спрямована на забезпечення належного стану виконавської
дисципліни,
здійснення дієвого
контролю за проходженням та виконанням
документів.
Протягом
першого півріччя до
районної державної адміністрації надійшло 1760
документів, 32 запити на
публічну інформацію (I півріччя 2015 року — 16). Керівництвом РДА проводиться особистий та виїзний
прийом громадян відповідно до затверджених графіків. З метою надання безкоштовної правової допомоги
населенню району функціонує громадська приймальна. «Робота райдержадміністрації велась гласно, з
урахуванням громадської
думки та пропозицій, багато з яких висловлювалися
у ході зустрічей з керівниками районних організацій політичних партій,
громадських організацій.
Основні питання: низький
рівень пенсій та заробітних плат, призначення
та виплата субсидій, зайнятість населення», —
наголосила у виступі заступник керівника апарату
райдержадміністрації Валентина Шкуратова.
По кожному питанню
з
врахуванням
обговорення прийняті відповідні
розпорядження.
У роботі колегії взяли
участь депутат обласної
ради Геннадій Тригубченко,
голова районної ради Юрій
Дзюбан.
За повідомленням
відділу інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю
апарату РДА.

ІЗ ЗАСІДАННЯ
КОЛЕГІЇ
Проведено ряд заходів, спрямованих на економію енергоносіїв. Зокрема,
Болотницькою
сільською
радою забезпечено встановлення вікон в адмінприміщенні (4 шт) та будинку
культури (16 шт) на загальну
суму 46,0 тис. грн., Сильченківською сільською радою
виділено кошти на встановлення 15 металопластикових
вікон у школі — 69,0 тис. грн.
Талалаївською
селищною
радою проплачено 17,1 тис.
грн. за виготовлення ПКД на
заміну вікон у дитячому ясла-садку «Сонечко». У Сильченківському СБК за кошти
сільської ради встановлено
твердопаливний котел на
суму 33 тис. грн. та 2 твердопаливних котли у клубі та
ФП с. Основа (19 тис. грн.
— кошти інвестора). Березівською сільською радою
оплачено проект на встановлення
твердопаливних
котлів у школі та дитячому
садочку (45 тис. грн.).
До місцевого бюджету
протягом звітного періоду по
Талалаївському відділенню
Прилуцької ОДПІ надійшло
17 472,9 тис. грн. податків і
зборів, що на 33,9% більше
доведених планових показників та на 62,5% більше минулорічного показника.
Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери
станом на 1 липня складала
2 974,7 тис. грн.: 1 759,3 тис.
грн. — по освіті, 1 215,4 тис.

ДО ВІДОМА
ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ
З 9-ї до 16:30

8 серпня — с. Мигурове,
с. Понори, с. Грицівка (села
повністю).
9 серпня — с. Степанівське, вул. Набережна.
9 серпня — с. Болотниця, вул. Дружби.
10 серпня — с. Липове,
вул. Колгоспна.
10 серпня — с. Грицівка
(село повністю).
12 серпня — с. Поповичка, вул. Зарічна (9:00 –
16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ.

УТОЧНЕННЯ

У минулому номері
«ТX» у матеріалі «Готуємось до нового навчального» допущено неточність.
Слід читати «Березівська
сільська рада виділила 45
тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення твердопаливного
котла-модуля, Сильченківська сільська рада — 69
тисяч гривень для заміни
15 вікон на пластикові».

6 серпня 2016 року

ПОДАТОК
НА НЕРУХОМІСТЬ

1 липня 2016 року розпочинається відлік 60 днів, протягом яких українці мають
сплатити податок на нерухомість за 2015 рік. 60-денний
термін спливе 28 серпня
2016 року, після чого тим, хто
забарився, буде нарахована
штрафна санкція — 10% від
суми податку, а якщо термін
перевищить 30 днів — то всі
20%. А отже, враховуючи
настання періоду літніх відпусток, українцям рекомендують не баритися.
Що ще потрібно знати
громадянам про новий податок, спробував розібратися
кореспондент Укрінформу.
Вважаємо, що це буде цікаво
і нашим читачам.
НА ПІДСТАВІ ЯКОГО
ЗАКОНУ СТЯГУВАТИМУТЬ
НОВИЙ ПОДАТОК?
Наприкінці
минулого
року народні депутати України внесли зміни до Податкового кодексу в частині
податку на нерухоме майно.
Згідно з цими змінами, а
саме — пунктом 266.5 Податкового кодексу, — розмір
податку у 2016 році коливатиметься від 0% до 3% мінімальної заробітної плати за
1 кв. метр об’єкта житлової
чи нежитлової нерухомості. Ставка встановлюється
відповідним органом місцевої влади, а отже, різнитиметься в кожному регіоні.
Приміром, у Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську та
Харкові, згідно з рішеннями
міськрад, ставка податку на
нерухомість у 2016 році становитиме 2%, у Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях,
Дніпропетровську та Києві
— 1%, у Житомирі — 0,5%, в
Ужгороді — 0,4%, а у Кіровограді — 0,1%.
КОГО І ЧОГО
СТОСУЄТЬСЯ ПОДАТОК?
Необхідність сплати податку стосується, як громадян України, так і іноземців,
які мають у власності нерухомість в Україні.
Оподатковується як житлова нерухомість (квартира,
будинок), так і нежитлова нерухомість (гаражі, майстерні,
господарські будівлі — сараї,
хліви, літні кухні, вбиральні,
погреби тощо).
Наприклад, якщо у фізичної особи у власності є
будинок та погріб, податок
сплачується з обох об’єктів: з
будинку — за ставкою, встановленою місцевою радою
для житлової нерухомості;
погребу — за ставкою для
нежитлової нерухомості.
Якщо нерухомість впродовж 2015 року була продана, то податок на нерухомість доведеться платити
як продавцеві, так і новому
власнику.
ЗА ЩО ДОВЕДЕТЬСЯ
ПЛАТИТИ?
Платити за свою нерухомість будуть не всі, а тільки ті
власники квартир та будинків,
площа яких перевищує 60 та
120 метрів квадратних відповідно (або будинки і квартири загальною площею в 180
«квадратів»). Та й сам податок буде нараховуватись тільки на площу, яка перевищує
вищезгаданий метраж.
Наприклад, якщо власник має квартиру у 75 квадратних метрів, то він буде
сплачувати податок тільки
з 15 квадратних метрів. Або
якщо ви є власником заміського будинку у 150 квадратних метрів, то сплатите податок з 30 квадратних метрів.
Виходячи з розміру мінімальної зарплати, яка на

1 січня становила 1378 гривень, максимум, який доведеться заплатити за один
«зайвий» метр квадратний, у 2016 році складе
41,34 гривні.
Разом з тим, встановлено й додаткову ставку податку. Так, заможні українці, які
є власниками елітної нерухомості, загальна площа якої
перевищує 300 квадратних
метрів для квартири та 500
квадратних метрів для приватних будинків, мають додатково сплатити 25000 гривень на рік.
Проте, якщо нерухомість
належить кільком власникам, то загальна площа такого майна при вирахуванні
податку ділитиметься на
кількість власників. Наприклад, якщо у квартирі площею 200 квадратних метрів
проживатиме 5 осіб, які пропорційно володіють частками у цій нерухомості, то на
кожного власника припадатиме лише 40 квадратних
метрів, а отже платити податок буде не потрібно.
КОМУ НЕ СЛІД
ПЕРЕЙМАТИСЯ ВЗАГАЛІ?
Є й пільгова категорія
населення, яка взагалі не
буде сплачувати податок на
нерухомість. До цієї категорії
відноситься житло, яке належить дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського
піклування, дітям-інвалідам,
які виховуються одинокими матерями тощо. Також
не обкладатимуться податком на нерухомість дитячі
садки, храми і комунальні
приміщення.
Окрім цього, сільські,
селищні, міські ради можуть
збільшувати граничну межу
житлової нерухомості, на яку
зменшується база оподаткування. Так, вони встановлюють пільги з податку на нерухоме майно, що перебуває
у власності громадян, виходячи з їх майнового стану та
рівня доходів. А стосовно нежитлової нерухомості то — в
залежності від майна, яке є
об’єктом оподаткування. Однак слід зауважити, що такі
пільги не поширюються на
житло, якщо його площа перевищує п’ятикратний розмір
неоподатковуваної
площі,
або якщо воно здається в
оренду, лізинг чи використовується у підприємницькій
діяльності.
ХТО РОЗРАХОВУЄ
СУМУ ПОДАТКУ?
Сума податку розраховується державною податковою інспекцією за місцем
реєстрації платника податку.
Але тим громадянам, які
підпадають під дію податку,
але в період з травня по липень поточного року не отримали податкове повідомлення-рішення про нарахування
їм податку на нерухомість,
краще самостійно звернутися
за платіжкою до Податкової.
КУДИ ЙДУТЬ
КОШТИ З ПОДАТКУ НА
НЕРУХОМІСТЬ?
З 2014 року податок на
нерухомість віднесено до
місцевих податків, і кошти,
які надходять в результаті
його сплати, спрямовуватимуться на потреби громади.
Юлія ТЕТЯНИЧ.
Сільські та селищна
ради Талалаївського району встановили ставки
від 0,1% до 1% мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2015 року,
тобто від 1,22 грн. до
12,18 грн.
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ЛИСТ БЕЗ РЕТУШІ

МИ, ЖИТЕЛІ та вихідці
сіл
Чернецьке,
Макаренкове,
Діброва,
Співакове, Слобідка і
Березівка знову через нашу
районну газету звертаємося
до керівників району, депутатів районної та обласної
ради (наш відкритий лист вже
був надрукований у газеті за
31 серпня 2013 року) якби
звернути їхню увагу на те, що
терміново потрібен ремонт
дороги районного значення,
яка проходить через згадані села. Ця дорога є найкоротшим шляхом, який з’єднує райцентри Талалаївку і
Срібне. Її будівництво було
розпочато в далекі 70-і роки
колгоспом, потім — районним
дорожним відділом, але так і
не завершене. Ділянки дороги від Слобідки до Діброви та
від Співакового до Березівки
залишилися лише із нагорнутим земельним полотном,
яке великовантажні машини
в негоду розбивають у непроїзні колії.
Голова райдержадміністрації тоді нам надав публічну відповідь, у якій вказувалося, що ця дорога дійсно
потребує ремонту, отож він
дав доручення спеціалістам

ЗУСТРІЧІ

ЗГАДАЛИ
ШКІЛЬНІ
РОКИ

З хвилюванням і душевним трепетом зустрілися
однокласники Болотницької
середньої школи 1973 року
випуску. Серед двох десятків
колишніх учнів із Довгалівки,
Юрківців, Українського, Обухового, Болотниці, Поповички, Грабщини прибули на зустріч нинішні жителі цих сіл,
а також міст Прилук, Бахмача, Борзни, Ромнів, Харкова
та інших населених пунктів
Сумської, Київської та Чернігівської областей.
Перед основною зустріччю в Талалаївці (так зручніше з огляду на транспортне
сполучення) частина колишніх випускників завітали
в рідну школу, зустрілися з
нинішнім директором Г. Я.
Кунденком, сестрою колишнього однокласника. Оглянули охайну школу, поспілкувалися про нинішній стан справ
освітнього закладу.
У райцентрі завітали до
редакції газети «Трибуна
хлібороба», районного краєзнавчого музею, оглянули
в центрі селища церковний
храм Великомучениці Варвари, гранітні пам’ятні знаки
на честь воїнів-афганців та
ліквідаторів-чорнобильців.
Колишній наш однокласник, а нині голова районної ради, Юрій Дзюбан
розповів про позитивні
моменти в духовному відродженні та культурному
розвитку району. Із задоволенням і цікавістю розглядали експонати, які представляла директор музею
О. І. Огій. Наша однокласниця Оля Степаненко на
стендах музею знайшла
фотографії свого батька,
колишнього
працівника
Юрківцівського
колгоспу
«За мир» та рідного дядька — героя
Радянського
Союзу П. У. Чоботька, біля

ДОРОГА ЖИТТЯ
розробити проектно-кошторисну документацію на будівництво ділянки між селами Слобідка і Діброва, а
при формуванні програми
соціально-економічного розвитку району на 2014-й рік
включити до переліку об’єктів будівництва цю дорогу.
Та, як кажуть у народі, віз і
нині там. Ні у 2014‑му, ні у
2015-му будівництво дороги не було включене у план.
Складається враження, що
коли міняються голови райдержадміністрації, на попередні плани ніхто не зважає.
У нас стабільно діє районний
депутатський корпус. Здається, у нас в районі немає філії дорожного відділу, немає
спеціалістів, які відповідають
за стан доріг. Ось тільки один
приклад. У Слобідці, біля садиб жителів О. Пшеничної та
К. Ротач цього року «полагодили» дорогу: насипали у
канави битої цегли і не засипали її дрібним гранвідсівом
чи піском. Тепер, крім канав,
водії обминають ще й цеглу.
Ми запрошуємо керівників

району проїхати автобусом
від Слобідки до Березівки і
відчути на собі оту «трясучку». Це ще добре, що перевізник погоджується їздити цим
маршрутом. А хто зрозуміє
водіїв, які долають цю страшну дорогу?
Можливо, будете аргументувати, що є інший шлях,
який з’єднує ці села. Так. Але
ж у негоду щоб проїхати із
Діброви у Слобідку, треба
об’їжджати через Харкове, а
це 24 км, коли можна здолати тільки 1 км. А із Співакового у Березівку треба проїхати всі 30 км, замість одного.
А скільки сьогодні коштує
пальне, ми всі знаємо. Отака турбота про людей. Не
дивно, що тікають із села хто
тільки може. А ми говоримо
про Європу… Куди нам до
неї. Перед виборами кандидати різних рівнів багато обіцяють. Складається враження, що простим людям, які
ще залишилися у цих селах,
взагалі не треба нікого нікуди
вибирати, адже про їхній добробут ніхто не думає.

У цих селах живуть
люди, які творили колись
загальний добробут, боронили землю від фашистів, а сьогодні їхні діти
і внуки боронять її на сході
держави. Хіба такого життя
вони гідні? Це добре, коли
будують якийсь відрізок дороги в райцентрі, але ж не
можна отак роками відкладати проблеми села.
Через районну газету ми
звертаємося до керівників
району з проханням терміново розглянути нашого листа і
прийняти рішення про включення до плану соціальноекономічного розвитку району
на 2016 рік будівництво окремих ділянок та капітальний
ремонт вказаної вище дороги.
Представники сіл Слобідка, Діброва, Макаренкове, Чернецьке, Співакове,
Березівка: А. ЛУЦЕНКО,
В. ІЛЛЯШЕНКО, Г. РОТАЧ,
В. КАМЕНИСТА, Л. ІЛЛЯШЕНКО, М. ЛУЦЕНКО,
Г. ЛУЦЕНКО, К. РОТАЧ,
О. ПШЕНИЧНА, Л. НОВОХАТНЯ, МІРОШНІЧЕНКО,
Н. МАРТІЯН, О. ПАНАСЮК,
І. ПРИМАК, М. ІЛЛЯШЕНКО,
Н. ВОКЗАЛЬСЬКА,
Г. ЗГОННИК, О. ЗГОННИК.

ЦЬОГО листа ми направляємо до редакції газети не
для того, щоб виправдати
свої дії перед громадським
об’єднанням «Джерело», які
опублікували лист «Всі хочуть пити».
Ми хочемо подякувати
народному депутату України Валерію Миколайовичу
Давиденку. Через помічника-консультанта народного
депутата М. П. Коновала ми
звернулись до Валерія Миколайовича за допомогою
в прокладанні траншеї під
майбутній водогін. Нардеп
відгукнувся на наше прохання і безоплатно виділив
«бару» для виконання земляних робіт протяжністю 200
метрів — така відстань від
водонапірної вежі до останнього помешкання. Всього
10 родин вирішили забезпечити себе питною водою,
наголошуємо, саме питною
водою, і для цього вирішили
в існуючу водонапірну вежу
власними силами і за власний кошт врізати оглядовий
люк, зробили два колодязі,
зливний кран. Зараз водо-

напірна вежа функціонує
без засобів, які дозволяють
її обслуговувати і подавати споживачам саме питну
воду. Роботи були проведено
оперативно, незважаючи на
всілякі штучні перешкоди. 21
червня нами було прокладено водогін до вежі.
Ми щиро вдячні за професіоналізм водієві «бари»,
який виконував роботу. Особливої подяки заслуговують
небайдужі до нашої проблеми люди: депутат обласної
ради Г. П. Тригубченко, голова районної ради Ю. В.
Дзюбан, голова громадської
інспекції при селищній раді
А. М. Штим. З розумінням
віднеслися до проблеми 16
депутатів селищної ради.
А членів громадського
об єднання «Джерело», які
своїми підписами підтримали ініціативну групу по вимаганню з нас коштів, хочемо повідомити, що земляні
роботи не коштували нам ні
копійки, решту робіт ми виконували власними силами
і за власний кошт. Ніхто з
нас не отримував заробітної

плати, ніхто не малював нам
малюнків, які потім називали
проектами на водогін. Ми не
пошкодили ні газопроводу,
ні комунікацій Укртелекому.
Ось на чому ми економили
власні кошти. На всі витрати у нас є підтверджуючі
документи. Коли проводили
роботи, то у законний спосіб
брали необхідні дозвільні
документи.
А тепер повернемось до
згаданої публікації в попередньому номері, а саме до
передостаннього абзацу: «У
результаті самовільної врізки
у вежу ймовірна поява у ній
тріщини…». Запрошуємо вас
подивитись зараз на тріщину, яка з’явилась уже давно,
а ми до вежі ще і не наближались. Завітайте, подивіться — краще один раз побачити, ніж десять разів почути.
Дякуємо всім тим, хто
нас розуміє.
В. М. РУДЯК, Л. В. КАРПЕНКО, Р. В. ЛУКАШ, О. М.
ІВАСИК, І. М. КОВГАН, В. П.
ІВЖЕНКО, Н. М. САВЧЕНКО, В. Г. ЧМУТ, М. І. МАРЧЕНКО, Б. А. СПІВАК.

ЩЕ РАЗ ПРО ВОДУ
І «ДЖЕРЕЛО»

яких зробила історичне
фото на згадку.
У кафе «Зустріч», де нас
гостинно прийняли і приготували смачний обід привітні
працівники на чолі з Оксаною Сенчею, декілька годин
спілкувалися між собою, згадували вчителів, своїх однокласників, цікаві шкільні та
життєві історії.
Наш учитель М. В. Жоха,
який приїхав з Борзни на зустріч разом з дружиною, також нашою однокласницею
Галею Романець, нагадав як
ми готувались та відповідали
на уроках з його предмету.
Було весело і цікаво. Та
час підганяв. Ніна Горбань
спішить на Бахмацький поїзд, інших теж чекала дорога… Роз’їхалися з надією на
нову зустріч.
Галина КУРСЬКА,
Галина БІЛАН,
випускниці Болотницької
середньої школи.

ФУТБОЛЬНИЙ МАТЧ

6 СЕРПНЯ о 16-й годині на селищному стадіоні відбудеться футбольний матч між збірною Талалаївського району
та Прилуцькою командою «Штурм».

ЗБІЛЬШЕНО ШТРАФИ
ЗА «П’ЯНЕ» ВОДІННЯ

Верховна Рада посилила адміністративну відповідальність за водіння у
нетверезому вигляді, в стані
наркотичного сп’яніння або
під впливом лікарських препаратів.
«За» відповідний законопроект № 4373 у другому читанні проголосували 243 депутати на засіданні у вівторок.
Зокрема, у випадку, коли
водій вперше притягається до відповідальності за
нетверезе водіння, він буде
платити штраф 10 тисяч 200
гривень, що складає 600 неоподатковуваних мінімумів і
буде позбавлений права керування на 1 рік.
У проекті закону вказується, що в разі вчинення
повторного правопорушення
протягом року накладається
«штраф на водіїв у розмірі
однієї тисячі двохсот неоподатковуваних
мінімумів
(20 тисяч 400 грн — ред.)

доходів громадян з позбавленням права керування
транспортними засобами на
строк три роки і на інших
осіб — накладення штрафу
у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним
вилученням транспортного
засобу чи без такого».
У випадку, коли водій
вдруге за рік вчинить дане
правопорушення, з нього
стягується штраф «у розмірі
двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів (40
тисяч 800 грн — ред.) доходів громадян з позбавленням
права керування транспортними засобами на строк
десять років і на інших осіб
— накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з оплатним
вилученням транспортного
засобу чи без такого».
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА.
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ПРОДАМ

СЛУЖБА – 101

ПОЖЕЖУ ЛІКВІДОВАНО
29 липня до Служби порятунку «101» у районі надійшло повідомлення про
пожежу житлового будинку в
с. Українське. До місця пригоди оперативно прибуло
одне відділення 21 Державної
пожежно-рятувальної
частини. Навколо будівлі
густо ростуть дерева, господарів не було вдома, саме
тому, коли мешканці села
виявили пожежу, то полум’я
вже охопило житловий бу-

динок. Будівля дерев’яна,
стіни обмазані глиною, це і
стримувало поширення вогню, а от металевий дах, навпаки, — перешкоджав його
гасінню.
У результаті будинок
дуже пошкоджений, проживання в ньому не можливе.
Щодо встановлення причини
пожежі ведеться слідство.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

РАК — НЕ ВИРОК
За оцінками Всесвітньої
організації охорони здоров’я,
до 2020 року щороку очікується близько 20 млн нових
випадків захворювання на
рак. В Україні на рак хворіє
кожен 50-й житель, щороку
виявляється понад 150 тис.
нових випадків захворювань,
майже 90 тис. українців щороку помирають від цієї хвороби. За інформацією ВООЗ,
виникнення майже 40% онкологічних захворювань можна
було б попередити за допомогою здорового способу
життя.
Рак розвивається з однієї єдиної клітини. Тягар
цієї хвороби можна знизити

на одну третину, виконуючи
певні заходи профілактики
— притримуватись раціону
харчування, менше вживати
жирної та дуже гарячої їжі,
підтримувати фізичну активність, скорочувати час перебування на сонці.
Ще на одну третину можливо знизити захворюваність
раком при своєчасному оздоровленні передракових захворювань, своєчасне звернення до лікаря і виявлення
на ранній стадії раку — 90%
ефект від лікування.
Обстежуйтесь своєчасно
і будьте здорові!
Поліна КОВАЛЬОВА,
лікар-онколог.

ПОДЯКА

ГРІЄ ДУШУ ЛЮДСЬКА УВАГА
Я вдячний долі, що звела мене вже у похилому
віці із добрими, хорошими
людьми, від спілкування із
якими ніби і літ не помічаєш. А їх мені вже чимало.
У липні виповнилося всі 80.
Та вийшло так, що ювілей
був не зовсім радісним. Довелося лікуватися у терапевтичному відділенні райлікарні. Та, як кажуть в народі,
навіть неприємні моменти
можуть поєднуватися із радісними. У терапевтичному
відділенні,
очолюваному
Л. В. Грабовою, мені «під-

лагодили» здоров’я, оточили добром і увагою. Я щиро
вдячний за добрі, задушевні слова, які додають мені
сили і здоров’я, колективам
редакції і районного будинку культури, моїм хорошим
приятелям Миколі Демиденку, Марії Луценко, Ользі
Рубежанській, Олександрі
Палаус, Раїсі Сердюк із Талалаївки, Марії Рубежанській із Луганської області.
Ви створили мені справжнє
свято.
Петро ДУПА,
смт Талалаївка.

ТОВ АФ «ОБРІЙ LTD»

надає сертифіковані послуги
з приймання, очищення і зберігання
зернових та олійних культур.
Закуповуємо зернові та олійні культури.
ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
17200 Чернігівська обл., смт Талалаївка,
вул. Кірова, 5.
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
067-118-98-80; 067-334-64-87;
факс (04634) 2-11-18; 2-12-81.
Магазин «ВОДОСНАБ» м. Ромни, пропонує:

ГАЗОВІ ТА ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ,

ВУГІЛЛЯ ТА ПАЛИВНИЙ БРИКЕТ,
радіатори, труби, газові колонки, бойлери, насоси, каналізація
АКЦІЯ!!! Кредит «Ощадбанк зігріває» з компенсацією 30%
Громадянам, які отримують субсидію — компенсація 70%
м. Ромни, вул. Маяковського, 77 ТЦ «Берізка»
тел. 096-276-15-66, 050-392-31-23

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 з меблями по вул. Фрунзе, 16: літня кухня, гараж,
погріб, сараї; колодязь у дворі. Є газ, телефон, трьохфазка. Будинок і земельна ділянка приватизовані. Ціна договірна.
Тел. 099-723-67-28, 066-423-01-21.
САДИБА по вул. Пролетарська, 15 у Талалаївці.
Тел. 098-929-44-80, 063-717-65-13.
Однокімнатна КВАРТИРА по вул. Горького, 15, кв. 1 у
Талалаївці. Недорого. Тел. 068-662-02-50.
САДИБА у Талалаївці, є газ, телефон, погріб, 2 сараї,
колодязь; у кінці городу ставок. Земельна ділянка приватизована. Тел. 068-102-75-97, 2-28-58.
САДИБА в Талалаївці — благоустроєний і добротний
будинок з усіма зручностями і господарськими будівлями
(літня кухня, гараж). Європаркан. Поблизу місце для ведення господарства. Ціна договірна.
Тел. 097-659-72-21, 067-273-56-57.
1) САДИБА в с. Основа, з надвірними будівлями (сарай, літня кухня, гараж, погріб), центральне водопостачання
до будинку, є колодязь. Земельна ділянка приватизована.
2) ВУГІЛЛЯ (антрацит).
Тел. 098-417-15-85, 096-763-12-14.
Терміново повністю оснащений і працюючий МАГАЗИН
біля базару в Талалаївці (вул. Робітнича, 17) загальною
площею 115 м2. Приміщення розділене на три кімнати: 2 по
50 м2, підсобка 15 м2. Газ, світло, сигналізація, телефон, інтернет та твердопаливне опалення. Земля приватизована.
Ціна 6900 $. Хороший торг.
Тел. 099-203-47-32, 096-858-57-46.
АВТОМОБІЛЬ «Ланос» 2008 року випуску. Виробництво
Польща, пробіг 36000 км. Тел. 097-882-89-72.
АВТОМОБІЛЬ «Газель» бортовий 1999 року випуску в
хорошому стані. Тел. 095-737-01-16.
АВТОМОБІЛЬ Renault Kangoo 2001 року випуску, 1,9
турбодизель, у хорошому стані. Ціна 42000 $.
Тел. 098-352-30-06.
АВТОМОБІЛЬ Daewoo Nexia 2007 р. в., пробіг 73 тис. км.
Тел. 093-664-10-19.
Дитячий ВЕЛОСИПЕД у хорошому стані.
Тел. 068-340-56-89.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ДРОВА рубані метрівки.
Тел. 097-157-84-02, 050-987-62-78.
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, 066-048-34-70.
КОРОВА у с. Березівка.
Тел. 068-061-41-77, 063-607-49-75.
Високоудійна КОРОВА з четвертим телям, тільна.
Тел. 096-952-79-41.
Терміново двохкорпусний ПЛУГ до ЮМЗ. Можливий обмін на причіп для легкового автомобіля.
Тел. 096-206-32-82.
ДВИГУН ЗІД, ДВИГУН МП-300 новий.
Тел. 097-560-78-02.
УНІТАЗ новий (без бачка); комп’ютерна ТЕХНІКА б/у;
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР б/у. Тел. 095-134-37-68.
ДРОВА рубані (тверда порода). Тел. 097-194-28-82.
Металопластикові
ВІКНА за державною програмою з відшкодуванням
від 30 до 70%. Маємо всі
дозволи та сертифікати!
Робимо замір, доставку,
встановлення!
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447)6-04-16,
097-235-41-47.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа;
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ПОМИНАННЯ

12 СЕРПНЯ
минає 10 років,
як передчасна смерть жорстоко відібрала у нас дорогу маму, дружину, бабусю
Ніну Романівну ГРАБИНУ із Талалаївки. Важко і сумно нам без підтримки, розради, без тієї життєвої сили, яку Ти вселяла нам своїм теплом та своєю увагою.
Як важко доріжку топтати, яку Ти останню проклала, як гірко сльозами поливати
місцину, яку Ти обрала. Не можна повірити, що вже все залишилось в минулому, але Ти, дорога,
завжди з нами. Пом’яніть Ніну Романівну, пошліть їй Царство
небесне і нехай земля їй буде пухом.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДОЧКА та її сім’я.
8 СЕРПНЯ минає 40 днів як жорстока, невблаганна
смерть відняла у нас нашого дорогого синочка Валерія
НОВОХАТНЬОГО із села Харкове. Здається, що вчора ми
чули Твій голос, Твої останні слова. Ти тяжко працював, багато

6 серпня 2016 року
БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м

ПЛИТКА тротуарна «Старе місто» та інша в асортименті,
кольорова. БОРДЮРИ, КРИШКИ на стовпи, ВОДОВІДЛИВИ.
м. Ромни Сумської обл.

Тел. 067-912-67-56, 095-842-18-48, 067-923-09-62.

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.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.

На території коопзаготпрому з 7 серпня проводиться
ЗАКУПІВЛЯ
ЯБЛУК.
Тел.
066-648-68-28,
066-235-91-35, 096-148-9002, 096-974-01-02.

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого цілодобово СВИНЕЙ, КНУРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, а також яловичину та свинину
(М’ЯСО).
Тел. 095-606-55-31, 098-343-20-99.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз.
Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ,
НУТРЯКІВ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Приміщення під розбір — ХАТИ, САРАЇ, ЗЕРНОСКЛАДИ; пустотні ПЛИТИ, фундаментні БЛОКИ, б/у ЦЕГЛУ, ШИФЕР. Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
ПРИМІЩЕННЯ під розбір, б/у ЗАЛІЗО покривне оцинковане, ШИФЕР малий, БІДОНИ молочні. Тел. 097-433-81-82.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
По многочисленным просьбам людей
ПОТОМСТВЕННАЯ ЗНАХАРКА И ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

РА ИСА

РАИСА освободит от всех видов порчи (даже сделанной на
смерть), сглаза, испуга, родительского проклятия, венца безбрачия,
одиночества, откроет путь к успеху.
РАИСА вышептывает старинными молитвами и травами безошибочно.

••Кожные заболевания: приносить воск, масло (подсолнечное, рафинированное).
••Если хотите избавиться от алкоголя - приносите рубашку.
••Бесплодие - приносите 3 сырых яйца и пеленку.
«ГАДАНИЕ
••Нет согласия между мужем и женой, родителями и
НА КАРТАХ ТАРО».
детьми - приносите 3 свечи.
••Страдаете от одиночества - приносите замок с
Цена индивидуального
ключом.
приема 50,00 грн.
••Детей с заиканием, энурезом, нервным тиком, эпиПРИЕМ
лепсией приводить лично.
••Снятия проклятий - по фотографии.
с 6 по 30 августа
••Люди, которые страдают аденомой, простатитом и
Часы приема: с 8:00 до 16:00
т.д. - приносите пачку соли.
••Заболевание суставов - приносите 0,5 л воды.
••Неурожай на огороде, во дворе - приносите горсть
соли и земли со двора.
Свидетельство: 976818

планував зробити, але підступна смерть зруйнувала всі Твої плани,
забрала Тебе від нас. Прости, синочку,
що не змогли Тебе вберегти і врятувати.
Виглядаємо Тебе щодня з усіх сторін, а
Тебе немає і вже не буде. Боже, немає
більшого горя, як хоронити своїх дітей.
Синочок наш, як нам важко без Тебе, як
не вистачає Твого тепла, турботи, Твоїх
мудрих порад.
Валерику, Ти завжди будеш у наших серцях, доки вони
будуть битися. Хай над Твоєю могилкою сонечко світить, душі
буде вічний спокій, а земля — лебединим пухом і легким у
ній вічний спочинок, а на квітах роса — то батьківська сльоза. Хай Господь оберігає добру Твою душу — вічний спокій і
Царство небесне, вічна пам’ять Тобі. Всі, хто знає Валеру,
згадайте його добрим словом і пом’яніть. Любимо, пам’ятаємо, сумуємо.
Вічно сумуючі МАМА, ТАТО.

098-98-56-113

УТЕПЛЕННЯ
будинків пінопластом. Помірні
ціни. ЗРОБЛЮ грубу, піч,
барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

ВІКНА, ДВЕРІ

Швидко, якісно, недорого.
Виїжджаю по району
безкоштовно.
Передплати не беру.
Тел. 068-662-02-21.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на землю серії
III‑ЧН №018714, виданий 31 жовтня 2001 року на ім’я ЧЕРКАС Василь Анатолійович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право приватної власності на землю
серії III-ЧН №047095 від 18 жовтня 2004 року та серії IV-ЧН №034323
від 20 березня 2001 року, видані на ім’я ХОРОШКО Людмила Іванівна, вважати недійсними.

Тяжка хвороба обірвала життя нашого доброго сусіда
Миколи Івановича ПУГАЧА із Талалаївки. Висловлюємо
щирі співчуття його матері Тамарі Петрівні Ткаченко, всім
рідним і близьким.
СУСІДИ з вулиці Пролетарська.

НАРОД І АРМІЯ

СЕЛО І ЛЮДИ

ЯКЩО Є ІНІЦІАТИВА

Село не тільки тоді вимираюче, коли зарослі бур’янами хати виглядають сумними
порожніми вікнами на вулицю
в безнадії побачити там своїх давно померлих хазяїв.
Село вимираюче і тоді, коли
його люди відмежувалися від
усього світу високими парканами і нічим, крім своїх проблем і турбот, жити і цікавитися не хочуть. Так і на заселені
кутки й вулиці можна сказати,
що вони наче вимерли.
У нашому Чернецькому є і покинуті хати, і забуті
Богом людні колись сільські
виробничі об’єкти, але село
не можна назвати вимираючим, бо життя в ньому жваве
і наповнене всякими добрими
змінами і подіями.
От скажіть мені: в якому
ще селі з такою вигадкою, весело і цікаво святкували День
рибалки як у Чернецькому?
Багато людей зібралося на
березі ставка у Семешковому.
Члени громадського товариства «Рибацький хутір», яке

очолює Ю. М. Дрозд, організували змагання серед рибалок
на найбільший улов, конкурси,
пісні. Варилась рибна юшка,
смажилися щойно зловлені
карасі і коропці, і красиво слалася пісня над водним плесом. Краще ловилася риба у
О. О. Ступака, краще варилася юшка у подружжя Романа і
Юлії Ярмошів.
Вже через кілька днів до
ставка було завезено кілька
машин піску, щоб обладнати
пляж для відпочиваючих. Такі
рішення якраз і народжуються прямо на місці, коли наяву
видно, що і як треба зробити.
Тепер є пляж і чимало охочих
поніжитися на ньому, особливо дітвори.
Ще однією доброю і потрібною справою для села
стала чистка водонапірної
вежі та вирубка чагарників
навколо неї. Наполегливо попрацювали тут сільські жителі
І. М. Бухно, В. О. Немилостяк,
Г. М. Варчак, В. В. Співак, В. М.
Остапенко, В. Манько, брати

Микола і Віктор Бережки.
У кожному починанні, як
і має бути, — вагоме слово
за сільрадою та її очільником
С. Б. Дмитрюком. Ось у центрі села лавочки з’явились,
сміттєві урни біля магазинів,
дошка оголошень — чим не
хороші зміни! Біля школи за
сприяння фонду Тігіпка обладнано ігровий майданчик
— десятки дітей тут щодня
відпочивають; вхід до кладовища у візерунчастій металевій огорожі також сільрада
і сільський голова подбали.
А ще ремонтується накриття над входом у будинок
культури, плоским шифером
облицьовується фундамент
закладу, замінено двері у
ФАПі на металопластикові.
Радує те, що село окультурюється, живе добрими
справами. А раз є ініціатива
громади, є зміни, то є і майбутнє у села.
Іван ПРИМАК,
голова сільської
ветеранської організації.

БАЧИЛИ ОЧІ, ЩО КУПУВАЛИ

ЗНАЙОМА ситуація кожному, а якщо й
не кожному, то багатьом. Скупивши в магазині потрібні товари, повертаєшся додому, розпаковуєш сумки, викладаєш все на
свої місця. Як завжди, думаєш про те, що
все в наших магазинах дорого і підраховуєш кожну витрачену копійчину. Аналізуєш
чи нічого не забувся купити і з спокійною
душею починаєш займатися потрібними
повсякденними справами. Наступного дня
або й цього ж самого відкриваєш двері холодильника і починається приготування
супів, борщів, різних каш і делікатесів. А
в процесі приготування виявляється, що
пачка масла не така вже й свіжа, як вам
сказали або промовчали про це в магазині. Перша думка: «Що ж робити? Віднести
вже розпакований товар назад до магазину? А якщо не приймуть?»
У таких випадках нам допомагає
наша ж держава, яка прийняла Закон
України «Про захист прав споживачів»
від 12.05.1991 р. Але є деякі умови. Товар підлягає обміну або поверненню
коштів протягом 14 днів (якщо на нього
немає довгострокової гарантії). Ну і, звісно ж, наявність товарного, касового чека
або накладної — з чим у наших місцевих
магазинах проблемно, але не в усіх. От
і виникає питання: як же все таки обміняти товар не належної якості або річ,
яка не працює чи якимось чином вам не
підходить? А все дуже просто, необхідно
тільки перебороти в собі сором’язливість
8 ЛИПНЯ ц. р. я через
проблеми із зором наступила
на колючий дріт і іншим його
кінцем розбила ногу (пробила вену). З переляку кров
зупинила сама. Але через
2 – 3 години мені стало дуже
погано — нога посиніла. Зателефонувала в аптеку і поцікавилась, чи є у них протиправцевий препарат, щоб зробити
ін’єкцію. Дуже ввічливо відповіли, що такий препарат
відсутній, ніяких претензій до
фармацевтів у мене немає. А
ось коли зателефонувала на
швидку, зіткнулася із грубістю. Спитали чи кров біжить,
відповіла, що ні, але мені погано із серцем, приїдьте, будь
ласка, надайте допомогу. Ви,
кажуть, прикладіть до поранення мила і завтра до хірурга на прийом — у нас уколоти
проти правця нічим. І поклали слухавку. Ось так нас на
швидкій обслуговують.
Довелося звернутися в
інший район за консультацією. Хоч антибіотики та солону гіпертонію приписали — і
на тому спасибі. Після такого
стресу на другий день тиск у
мене зашкалив. Знову телефоную на швидку і через 3
хвилини фельдшер Валентина Загайко вже оглядала
мене. Її лагідне слово, доброта і чуйність, вмілі професійні
дії швидко привели в норму
мій тиск. Зараз Галина Іванівна Стусь із Товариства Чер-
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(якщо вона присутня) і впевненим кроком
чимчикувати до магазину, адже «покупець
завжди правий». Ви заходите, чемно вітаєтесь з продавцем і без підвищеного тону
і надмірних емоцій пояснюєте ситуацію.
Повірте, кожен продавець знає свій товар
і його якість. А ще, кому б хотілося втрачати постійного покупця або заплямувати
репутацію свого магазину? Тому нема чого
боятись: звертайтесь, пояснюйте і все
владнається. От тільки є іще одне «але»,
про яке мало хто знає. Виявляється, що
є постанова Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1994 р. № 172, в якій перераховується список товарів НАЛЕЖНОЇ якості, що НЕ підлягають поверненню. А саме, продовольчі товари, лікарські
препарати та засоби, предмети сангігієни
і ряд непродовольчих товарів: світлочутливі товари; корсетні товари; парфюмерно-косметичні вироби; пір’яно-пухові вироби; дитячі іграшки м’які, гумові надувні;
зубні щітки; мундштуки; апарати і помазки
для гоління; розчіски, гребінці та щітки
масажні; скрипічні підборіддя; рукавички;
ювелірні вироби з дорогоцінних металів;
вироби з бурштину; тканини; тюлегардинні
і мережеві полотна; килимові вироби метражні; білизна натільна; білизна постільна; панчішно-шкарпеткові вироби; товари
в аерозольній упаковці; друковані видання; лінійний та листковий металопрокат,
трубна продукція; пиломатеріали; пагонажні вироби; плитні вироби (ДСП, ДВП,

ПРАПОР ПОВЕРНУВСЯ

ТРИНАДЦЯТИЛІТНІЙ
учень 8-го класу Талалаївської школи Денис Прохо-

фанера); скло нарізане або розкроєне під
розділ; ювелірні вироби з дорогоцінних металів, каміння. Пам’ятайте, якщо ви придбали, наприклад, лікарський препарат,
але його термін придатності вийшов — ви
маєте повне право повернути його назад.
А ще буває, що доводиться нещодавно куплений товар повертати назад
до магазину по причині несправності. У
такому випадку виробники разом із продавцями на договірній основі утворюють
обмінний фонд для надання їх у тимчасове користування споживачам на час
гарантійного ремонту куплених товарів.
До таких товарів належать: телевізори,
телефони, у т. ч. мобільні, магнітоли,
комп’ютери та комп’ютерні частини до
них, магнітофони, радіоприймачі, апаратура для відеозапису, холодильники,
електрочайники, морозильники, електрофени, пральні машини, електрокавоварки, мікрохвильові печі, електропраски,
кухонні машини, електроміксери, в’язальні машини, електросоковижималки,
пилососи. Товари вагою понад 5 кг повинні безкоштовно доставлятися вам додому магазином. Умовою надання таких
послуг є Ваша письмова заява. От і все.
Отже, знайте свої права, користуйтесь ними і не забувайте ще й про
обов’язки. А купуючи товар — не поспішайте, дивіться на дату виготовлення,
склад і все, що вас цікавить, як покупця.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ЯК НАС ЛІКУЮТЬ
воного Хреста двічі на день,
відвідує мене, робить ін’єкції.
Що то значить ці люди — на
своєму місці, відповідальні і
добросовісні. Були б усі медики такими, як вони.
Віра ЛИХО,
жителька Талалаївки.

Прокоментувати ситуацію, про яку пише автор
листа, ми попросили керівника структурного підрозділу Талалаївського відділу
медицини катастроф Аллу
Іванівну ЧЕРГИНЕЦЬ.
— Після відомої реформи
початку 2013 року в медицині,
коли служба швидкої допомоги реструктуризувалась в підрозділ обласного центру екстреної допомоги та медицини
катастроф, звівся до значно
скороченого перелік викликів
екстреної медичної допомоги (втрата свідомості, різкий
біль у грудній клітці, біль у
череві, гостра затримка сечі,
виражений головний біль, що
супроводжується
нудотою,
блюванням, виражена задуха,
заніміння, похолодіння кінцівок, порушення мови, підвищення температури тіла вище
38,5 градуса, кровотечі різної
локалізації, отруєння різного
походження, судоми, пологи,
нещасні випадки, коли хворий

не має змоги самостійно звернутися в медичний заклад).
Вся решта випадків буде знаходитися в компетенції щойно
організованого комунального
закладу «Талалаївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,
який днями розпочав роботу.
Щодо даного випадку. Зі
слів лікаря екстреної медичної допомоги В. С. Кобзистої
(вона чергувала того дня),
виклик на нашу службу надійшов о 16-й годині, а поранення потерпіла отримала, за її ж
словами, вранці. З’ясувавши,
що випадок не підпадає під
вищезазначений скорочений
перелік викликів, потерпілій
були надані рекомендації
з’явитися на прийом до лікаря-хірурга. Про біль у серці
під час телефонного виклику
мова не йшла. Оскільки кровотечі у хворої (з її слів) не було,
рекомендовано їй промити
рану холодною проточною водою з господарським милом,
як і належить у таких випадках, та протягом 3 діб ввести
протиправцевий
анатоксин
після консультації хірурга.
Цей препарат не входить
до переліку засобів для надання невідкладної допомоги і, за його наявності, має
зберігатися у холодильнику.

У нашому ж відділенні ні самого препарату, ні холодильника, на жаль, немає. Тому
медпрацівники й обмежились
у цьому випадку лише рекомендаціями.
Водночас, оскільки телефонний зв’язок працював із
збоями, заважав шум у слухавці, то черговий лікар говорила
з В. Лихо голосніше звичного і
від цього хворій здалося, що їй
відповідали грубо.

рович дав новий поштовх
до збирання гуманітарної
допомоги бійцям зони АТО.
Коли останнього разу відвозили допомогу, хлопчина особливо запам’ятався.
Адже всі речі ним були бережно складені, кожна баночка обгорнута газеткою і,
що найбільш запам’яталося — серед пакунків лежав
прапор України. Він успішно,
разом із гостинцями, доїхав
до м. Константинівка, де був
підписаний солдатами і відправлений назад — Денису.
Коли ми приїхали вручати йому прапор, підписаний
атовцями, Денис зустрів нас
словами: «А я зібрав іще
деякі речі для гуманітарної
допомоги». Зайшовши на
його запрошення у двір, ми
побачили на ганку акуратно
спаковані коробки. Хлопчина захоплююче почав розпаковувати кожну з них і показувати, що ж там всередині.
Чого там тільки не було! В
ящику з непродовольчими товарами ми побачили
пральний порошок, рідке
мило і мило для прання, туалетний папір, вушні палички, сірники і запальнички,
навіть, пакети для сміття.
Попіклувався юнак і про фізичний стан бійців, зібравши
для них аптечку. В ній були
вата, бинти, перекис водню
і пантенол (засіб від опіків).
Ще один ящик був до верху
набитий продуктами харчування і консервацією: мед
і полуничне варення, консервовані яблука з перцем і,
звісно ж, банка українського
сала. В окремих пакетиках
розфасований цукор, чай
різних видів, кава, цикорій,
— хто що забажає. На випадок швидкого сніданку чи
обіду Денис поклав доволі
багато «мівіни», ще й чіпси
для покращення настрою.

А щоб було що погризти —
накупив бубликів та печива.
Не забувся і про оберіг —
маленьке янголятко. І вже
традиційно передав бійцям
свої малюнки про війну, про
те, як він її бачить. А ще поклав до коробки підписаний
ним новенький прапор.
— Що ж тебе спонукало
до активної участі в житті
атовців? — запитую Дениса.
— Розповідь Богуслава
Миколайовича про війну,
про те, що він пережив і як
там зараз виживають мобілізовані хлопці, — відповів
Денис.
Він розповідає, що кожного дня спостерігає за
новинами з телеекрану,
хвилюється за бійців і молиться, щоб ця війна швидше закінчилась. І ті, кому він
відправляє свої малюнки,
повернулися додому живими-здоровими і змогли
обійняти своїх рідних. Збираючи гуманітарну допомогу атовцям, хлопчина щиро
вірить, що «від цього комусь
стане краще». Він, навіть,
однокласників
заохочував
взяти участь, але відгукнулись далеко не всі: тільки
четверо (разом із ним і класним керівником Тетяною
Віталіївною Шевченко). А от
сестричка Анна — його постійний помічник. Хочеться
подякувати батькам — Михайлу Миколайовичу та Тетяні Миколаївні за гідне виховання своїх дітей.
Відкрите і щире серце
Дениса додає наснаги і бажання продовжувати робити
добрі, потрібні справи і вірити в прекрасне майбутнє нашої країни так, як вірить він.
Людмила ЦИГАНЕНКО.
На фото: Олександр
СМАЛЬКО,
Денис ПРОХОРОВИЧ,
Богуслав БОРСУК.

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

ЗАВЧАСНЕ ЗВЕРНЕННЯ —
ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ

Відділення НСПП в області приділяє
особливу увагу в роботі налагодженню
ефективної взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями профспілок
і роботодавців в частині організації та вжиття спільних дій по сприянню врегулювання конфліктних ситуацій у відповідності до
ст. 24 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії», Закону України «Про організації
роботодавців».
На звернення багатьох зацікавлених
сторін соціального діалогу надаємо роз’яснення про те, що однією із форм акцій соціального протесту є страйк, який застосо-

вується найманими працівниками як крайній
засіб, лише в разі невирішення колективних
трудових спорів (конфліктів) згідно зі ст. 17
Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
При виникненні передумов дестабілізації стану трудових відносин через порушення вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів (угод) тощо, які
можуть призвести до загострення суперечностей між працівниками і роботодавцями
та акцій протесту, пропонуємо завчасно
звертатись за сприянням до відділення
НСПП в Чернігівській області для оперативного вжиття спільних заходів по їх
локалізації.
Відділення НСПП в Чернігівській області:
тел. 77-62-77, e-mail: dspp_chernigiv@ukr.net
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БЛАГОУСТРІЙ

ВІК У ТРУДІ І НЕ В РОЗКОШІ

ЗАХОДЖУ на доглянуте подвір’я
Віталія Антоновича Міщенка і мене
вже зустрічає ласкавою посмішкою
Віра Андріївна. Не приховуючи подиву,
запрошує до хати. Дорогою пояснює,
що Віталій Антонович останнім часом
нездужає, пережив інсульт, тепер тиск
високий, лежить відпочиває, бо вже й
ходити тяжко. На столі стоїть валер’янка, поруч лежить вимірювач тиску і листочок, на якому детально розписано,
коли який був тиск. Не дивлячись на
нелегкий стан здоров’я, господар дому
щиро посміхається і радіє, що про нього пам’ятають і поважають його цікаву і
неординарну працю.
Після закінчення семи класів Нинівської школи мама домовилась із сусідом, щоб той взяв Віталія працювати в
сільгосптехніку. Токарем працював, виточував гайки, хоч ще й до станка не діставав. Приходить додому та й просить
маму, щоб поговорила з сусідом, аби
хоч яку підставочку йому дали. А сусід
відповідає: «Нічого, доросте скоро». І
таки доріс. Станок для нього став, як
рідний. Ще якось з самого дитинства
6
СЕРПНЯ
стають
на рушничок щастя Леся
ПАВЛИШ та її наречений
В’ячеслав АРТЮХ із Скороходового. Під дзвони весільні в цей радісний день від
щирого серця вітаємо вас.
Хочемо вам усіх благ побажати, щоб ви були дружні,
успішні, багаті. І ще неодмінно щасливі, здорові, щоб
завжди жили у ладу і любові.
Хай разом всі справи даються вам легко та гарні сюр
призи приносить лелека.
МАМА, ТАТО, ДІДУСЬ,
БРАТ, НЕВІСТКА, племінниця САША, дядько
ТОЛЯ із сім’єю з Прилук,
тьотя ЛЮБА.
* * *
У ЦІ серпневі дні зустрічає своє 80-е літо наш
колишній колега по роботі
у райсільгоспенерго Віталій Антонович МІЩЕНКО.
Щирий працелюб, який все
життя працював з металом,
завжди цінував і любив свою
роботу, навчив любити її не
одне покоління енергетиків.
У скрутну хвилину міг завжди
підставити своє плече, дати
цінну пораду молодшим колегам, передав їм свій багатий професійний досвід. Ми
вітаємо шановного ювіляра
і зичимо йому міцного здоров’я і довголіття, поваги від
друзів і шани в родині.
КОЛЕГИ з колишнього
райсільгоспенерго
В. В. ЛУТ, А. Д. ЛИНЕЦЬ,
М. В. ДРОЗД, В. І. ГРАБИНА.
* * *
1 СЕРПНЯ відсвяткувала свій 50-річний ювілей вчителька Плугатарської школи

проявляв хлопчина винахідливість,
щось майстрував, виготовляв. Одного
разу зробив собі навушники, тоді про
них ще й гадки ні в кого не було. А він
вже всіх дивував. На вербі, що росла
біля двору, змайстрував вітряк, від якого в хаті засвічувалась лампочка. Люди
з цікавістю запитували: «А що ж то у
вас таке? То засвітиться, то погасне в
хаті». Так і розпочалось трудове життя юного Віталія. Потім була армія. На
морфлоті три з половиною роки прослужив: у Миколаєві і в Ленінграді побував. Повернувся додому і в 59 році
одружився з Вірою Андріївною.
Потім знову повернувся працювати
в сільгосптехніку, пізніше трудився робітником у побуткомбінаті, сільенерго,
РЕМі, хлібзаводі. На останній роботі
був старенький тракторець, недоглянутий ще й напіврозібраний. Віталій
Антонович із власної ініціативи відремонтував того тракторця і возили тоді
на ньому борошно до цеху. Умів він
завдяки своєму таланту і раціоналізаторському підходу полегшити працю.
Коли працював у РЕМі — придумав і
змайстрував підйомний кран до трактора, бо хлопці тоді вручну вантажили
бетонні приставки. Потім цього трактора ще й на виставку в Срібне возили. Неодноразово, де б не працював,
виносились трудівнику подяки за його
працю і винаходи.
Та найбільша подяка — це поважне ставлення до нього дружини. Як
важливо мати такого чоловіка, який
не тільки любить
на словах, а ще
й допомагає в
усіх справах. Будинок тримає в
порядку, двір облаштовує.
Сам
зробив
фонтан
на задньому дворику, змайстрував
вітряк, який важко
не помітити, проїжджаючи
повз
двір. Щоб легше
було справляти-

Марія Миколаївна ЯРМОШ.
Вітаємо її з цим світлим, незабутнім родинним святом і
зичимо низку теплих побажань. Хай ладиться скрізь:
на роботі, в родині, щоб
радісний настрій у серці не
згас, все світле і гарне, що
потрібно людині, нехай неодмінно приходить до Вас.
Ваш ювілей — то мудрості
пора, хай буде вдосталь у
житті і в домі здоров’я, щастя, злагоди, добра, добробуту та щирої любові.
КОЛЕКТИВ працівників
Плугатарської школи.
* * *
ХОЧЕМО привітати з
70-річчям нашого учителя,
наставника, всіма шанованого Григорія Михайловича ЗУБОВА. 70 — не привід
для печалі, 70 — це зрілість
золота, хай до ста, а може
ще і далі, йдуть, не оглядаючись, літа! Хай Вам Бог
зішле здоров’я й сили, весна
дарує молодості цвіт, щоб
Ви добро на цій землі творили з любов’ю в серці ще
багато літ!
З повагою та вдячністю
О. І. БІЛОУС та випускники
Сильченківської школи
1975 року.
* * *
ВІТАЄМО із 70-річчям
шановного свата Григорія
Михайловича ЗУБОВА. Зупинити час ніщо не в змозі.
Шумує ліс, квітує буйно сад,
на Вашім сонячнім порозі
з’явились мудрі 70! Ваш ювілей — важлива дата, про це
нагадувать не слід, а ми Вам
хочем побажати здоров’я,
щастя й довгих літ! Щоб
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ся з городами — зробив мотоблок. У
кожному куточку і незначних домашніх
деталях помічаєш невтомні руки раціоналізатора. Допомагає він і сусідам, і
знайомим. Розповідає Віра Андріївна,
як одного разу прийшов до них директор Скороходівської школи. Тримає
в руках якийсь хімічний прилад і просить відремонтувати. Віталій Антонович глянув на прилад, посміхнувся. «І
я зрозуміла — він вже знає у чому там
проблема», — згадує дружина. Через
декілька днів директор повернувся забирати вже працюючий прилад, поглянув на нього і запитує Антоновича: «А
де Ви навчались?». «Ніде», — відповів
чоловік. За те, що кому щось лагодив,
грошей не брав, завжди казав: «Мене
Бог наділив — хай і людям буде».
Так і живуть вони, як самі говорять:
«Вік у труді і не в розкоші». Насичений
добрими днями, оточений любов’ю і
піклуванням рідних, незабутий справжніми друзями 7 серпня буде святкувати
своє вісімдесятиріччя Віталій Антонович Міщенко. Побільше Вам міцного
здоров’я, радісних подій, шанобливого ставлення оточуючих і незмінного
щастя в кожному дні. Своєю нелегкою
працею, яку ви перетворювали у творчу, Ви залишили добрий життєвий слід
на землі і в серцях небайдужих до Вас
людей.
Людмила ЦИГАНЕНКО.
На фото: ювіляр Віталій Антонович МІЩЕНКО; вітряк — робота
майстра (фото автора).

життя завжди було у мирі у
колі друзів та сім’ї, і хай пісні
чудові й щирі Вам веснами
співають солов’ї!
З повагою
свати ЛУЦЕНКИ.
* * *
НАШ дорогий тато і дідусь Григорій Михайлович
ЗУБОВ 6 серпня святкує
ювілейний день народження, щиро вітаємо його, бажаєм здоров’я багато-багато,
хай щастя і мир залишають-

ся в хаті, хай горе обходить
завжди стороною, а радість
приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце
і небо, хай бог береже Тебе,
любий, весь час, та іншого
щастя нам більше не треба,
живи тільки, рідний, із нами
й для нас.
Сини ЮРІЙ та ВАЛЕРІЙ,
невістки ІРИНА та
МАРГАРИТА, внучки
КАТЯ і ЛІЗА.
* * *
ВІТАЄМО із 70-річчям
дорогу сестричку Марію
Петрівну ЯРМОШ із Чернецького. Рідненька, як добре, що Ти є у нас, наша
старша сестра. Нехай же ще
довго-довго Ти чекатимеш
нас у гості. У день ювілею
бажаємо щастя, здоров’я і
сили, щоб довгі літа плечей
не схилили, щоб спокій і мир
панували на світі, щоб радість знайшла Ти в онуках
і дітях! Хай доля дарує Тобі
щирі хвилини у дружньому

колі і в колі родини!
Сестра ВАЛЕНТИНА
і її сім’я.
* * *
4 СЕРПНЯ святкувала
своє 70-ліття Марія Петрівна ЯРМОШ із Чернецького.
Ми раді Вас, свахо, сердечно вітати, добра і здоров’я
в житті побажати, мирного
неба та ясного сонця, хай
воно світить у Ваші віконця. Хай щастя приходить і
ллється рікою, хай горе об-

ходить завжди стороною, хай
доля дарує Вам довгі літа, а
в серці довіку живе доброта.
Свати ПРИМАКИ.
* * *
НАШУ дорогу дружину,
маму і бабусю Людмилу
Іванівну ЖЕРЕБЦОВУ з Поповички із 60-річчям. Наша
мила і люба, найкраща у світі! Бажаємо щастя, даруємо
квіти, щоб щастя і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров’я у Вас було. Щоб смутку
не знали ми просимо в долі,
добра Вам і радості, рідна,
доволі. Бо людям для щастя
багато не треба: сімейного
затишку й мирного неба.
З повагою ЧОЛОВІК,
ДІТИ, ВНУК.
* * *
6 СЕРПНЯ відзначає
свій день народження наш
дорогий,
коханий
чоловік і батько Володимир
БОНДАР із Плугатаря. Наш
славний і рідний, найкращий
у світі, з Тобою нам завжди
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КАЗКА
ЖИВЕ ПОРУЧ

Усі ми родом із дитинства. І казка всім нам така
знайома, рідне, тепле середовище, в якому дорослі і
діти комфортно себе почувають. Не віриться, що поглянувши на цей казковий
куточок, хтось спохмурнів
і зіпсував собі настрій. Навпаки, одні фотографуються,
інші з цікавістю розглядають
казкових героїв. Ось Ведмідь і Маша, Заєць-вухань,
гуси-лебеді
приземлилися
на зелений килимок. Під щаблями зібралися поросята,
біля них дідусь-боровичок —
хазяїн зелених нетрів, далі
— гриби-мухомори, завзяті
моряки з красунею-морячкою. Бесідка з елементами

національної огорожі та глечиками і квіти, які цвітуть
з весни до осінніх холодів.
Скільки у все це вкладено
душі, сил і коштів! Не будемо
стверджувати, але, мабуть, в
селищі немає більше такого
казкового куточка. Недаремно кажуть — не хлібом єдиним живе людина…
За все це ми, сусіди,
вдячні жінці, яка створила
красу і затишок — Катерині
Іванівні Хопто. Здоров’я Тобі,
наснаги і творчих успіхів.
Н. М. ТИМОШЕНКО,
В. М. МАТВІЄНКО, Н. І.
ЙОСИПЕНКО, В. О. СВИРИ
ДЕНКО, Г. І. МАЗАЛОВА,
В. В. ФЕДОРЕНКО,
О. П. ТИМОШЕНКО.

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ
З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

затишно і світло. Ти гарний
господар і татко чудовий, даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки
умілі, що вмієш підтримати
словом і ділом, щоб в рідному домі було нам надійно та
щиро, живи нам на радість у
щасті і мирі. Хай Бог посилає здоров’я і сили, у дружній родині усі ми щасливі.
З повагою ДРУЖИНА,
МАМА, СИНОЧКИ і ДОЧКА.
* * *
1 СЕРПНЯ відзначив
свій ювілей наш дорогий
зять, кум, дядько Олександр
ОНИЩЕНКО із Займища.
Пусть прибавился год — не
беда! В том-то жизни секрет
заключается — молодым
оставаться всегда, даже
если года прибавляются. Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной
и долгой была. Чтоб в доме
уют был, любовь да совет,
чтоб дом защищен был от
горя и бед. Пусть будет душа
у Тебя молода, а руки не знают усталости. Пусть солнце
светить Тебе всегда, здоровья желаем и радости!
ТЕСТЬ, ТЕЩА, ЮЛЯ,
СЕРГІЙ, куми ЛЕСЯ і ВІТЯ,
ПЛЕМІННИКИ.
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ТВОРЧІСТЬ НАШИХ
ЧИТАЧІВ

НАЙКРАЩЕ

В СВІТІ – ЦЕ МАМА

Редактор О. О. ГОСТРА.

Спасибі, матусю
рідненька,
За те, що зростила нас,
ненько.
Не бійся в житті ти
нічого.
За тебе ми просимо
в Бога!
Щоб ангела тобі
він посилав,
Який від усіх бід тебе
захищав.
Людська злість — не біда,
Знай, ми опора твоя.
Хай матінка Божа —
цариця свята
Тебе, як дитя пригорта.
Бо кажуть в народі,
що Бог усе знає,
Він бачить усе звідтіля:
Як сила нечиста
по світу гуляє
І навіть людьми управля.
Врятуються ті, в кого
чиста душа,
А в серці любов процвіта.
Хай знає завжди
матуся моя,
Що з нею сам Бог і її сім’я.
Віта МАКСИМЕНКО.
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