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На фото: звучить пісня
Перемоги у виконанні
Юлії ГАДЮЧКИ.
У ТРАВНІ, коли прокидається від сну природа, теплий весняний вітер
приносить Свято матері.
Де б ми не були, що б не
робили, та завжди мати
освітлює наш шлях своїм
ніжним серцем, відданим
своїй дитині. Це людина,
перед якою ми будемо
завжди в боргу, будемо
завжди цілувати їй руки, які
пестили нас у дитинстві,
чия душа завжди іде з нами
по життю. Вона завжди поруч, підтримує нас у години
радості й печалі.
ДОРОГІ ЖІНКИ-МАТЕРІ!
Від щирого серця вітаємо вас із святом. Бажаємо комфорту і затишку в
душі, емоцій і тепла у серці, здоров’я і краси у тілі,
оптимізму, матеріального
благополуччя, радості й
миру. Спасибі вам за ласку,
за щире тепло, за турботу
й недоспані ночі. Нехай
будуть щасливими і вдячними ваші діти, а буденні
клопоти завжди радісними
і приємними.
Лариса ШЕВЧЕНКО,
в. о. голови районної
державної адміністрації.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ЦЕ ПРО той, що у наших
серцях. Хоча і символічний
факел, який газовики традиційно запалюють перед
пам’ятними мітингами, дуже
доречний. Він додає особливої святковості, піднесеності,
як і почесна варта із старшокласників місцевої школи
біля Меморіалу Слави. Все
це, як і щороку. Відмінність
лише в тім, що змінюються
деякі обличчя: випускників,
які стоять у почесній варті,
наступного року змінюють
молодші, а ветеранів війни
все менше і менше. Цього

року із семи живих змогли
бути на святі тільки троє…
Святкова колона формувалася біля районного будинку культури. Піднесеного
тону всім, хто прийшов того
дня у центр Талалаївки вшанувати солдатів Перемоги,
додавали юні барабанщиці
— вихованці дитячої школи
мистецтв та дитячий духовий
оркестр «Весняний марш».
Саме вони своєю щирістю
і дитячою безпосередністю
створили особливий святковий настрій, тим більше,
обидва колективи виступали
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вперше на такому святі.
Зі словами привітань до
земляків звернулися в. о.
голови районної державної
адміністрації Лариса Шевченко, голови районної ради
Юрій Дзюбан, селищний
Юрій Величко, районної організації ветеранів Григорій
Костенко, помічник народного депутата Валерія Давиденка Микола Коновал та
дев’ятикласниця Талалаївської школи Дарина Носач.
Тут же, біля Вічного Вогню, відбулася і тематично-
концертна програма «Тих

На фото: дитячий духовий оркестр «Весняний марш» виступає біля Вічного Вогню.
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днів не змовкне слава», підготовлена колективом РБК.
Потім колектив селищної
ради пригощав ветеранів
та всіх бажаючих польовою
кашею.
Цього ж дня на селищному стадіоні відбулися районні змагання з футболу.
У храмах району відбулися
панахиди за жертвами Другої світової війни, молебні за
мир та злагоду в Україні, за
захисників Вітчизни.
У такі хвилини просто
не може не думатися про
те, яким буде це свято уже
зовсім скоро, адже дискусій
навколо цього дуже багато.
Про це говорили не в мікрофон. Більшість схильні
до того, що свято Перемоги
залишиться нашим всенаціональним святом. Наші діди
зросталися з землею в окопах і зі штурвалами літаків. І
це їхнє намагання не вмерти
— не щоб вижити самим, а
щоб жили в майбутньому їхні
родини — беруть за приклад
бійці сьогоднішніх добровольчих та регулярних українських армій. А 9 травня з
кожним роком перетворюється в суто родинні глибоко
сімейні свята-посиденьки. Бо
в кожній родині є кого згадати. Вдячні внуки і правнуки
йдуть із квітами на могили дідів, тих, хто загинув на фронтах, згадують за родинним
столом, дістаючи пожовклі
фото. Бо це — незабутнє.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

На фото: урочиста для
жителів Плугатаря
мить запалювання символічного факела.
ЦІЄЇ події плугатарці
чекали давно. Підведення газопроводу до села
було однією із найочікуваніших мрій сільських
жителів і чи не найголовнішою
проблемою
сільського голови Олександра Прохорчука, над
вирішенням якої і йому,
і сільській громаді довелось багато попрацювати. Прагнення людей
жити комфортніше і добротніше вже на перших
порах сприяло активізації
діяльності сільської громади, додавало енергії у
вирішенні питання сільській владі.
Ще у 2009 році в селі
розпочалися роботи по
підведенню
природного газу до осель жителів
Плугатаря. Люди взяли
кредити, підвели газогони, зробили обв’язку
своїх помешкань. Залишалось
найголовніше
— провести підвідний
газопровід, роботи по
якому мав виконати під
рядник. На жаль, він
виявився недобросовісним та ще й безвідповідальним, не зміг виконати людям обіцяне,
(Закінчення на
2‑й стор.).

ПЕРЕДПЛАТА – 2017

Набирає розгін передплатна кампанія на періодичні видання на друге півріччя 2017 року і в тому числі й районну
газету «Трибуна хлібороба». У минулому номері ми повідомляли, що ціна на районку порівняно з попереднім півріччям не
змінилася. Однак «Укрпошта» внесла певні корективи, і тепер
ціни набули такого вигляду: на місяць для фізичних осіб —
12,37; на квартал — 37,11; на півроку — 74,22 грн. Для юридичних осіб: на місяць — 13,44; на квартал — 40,32; на півроку — 80,64 грн. Відповідно й поштовий збір дещо зріс — до
1,48; 3,38 і 4,10 грн. Як ви переконалися, районка подорожчала лише на 0,34 — 2,04 грн., тому нехай вас це не зупиняє. Передплачуйте і читайте свою улюблену газету, будьте з «ТХ»!
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ПОДЯКИ ВЕТЕРАНАМ

ПОДЯКОЮ голови Чернігівської облдержадміністрації
Валерія Куліча з нагоди 9 травня нагороджені ветерани
Другої світової Федір Матвійович Трепачка із Грицівки і Михайло Миколайович Мелашич із Поповички. Керівники району відвідали ветеранів і вдома вручили їм нагороди.
Відвідали голова райради Юрій Дзюбан, заступник голови РДА Лариса Шевченко, начальник управління соцзахисту населення Людмила Карпенко та начальник терцентру
Володимир Марченко підопічних Болотницького стаціонару
для одиноких престарілих. Більшість із них — діти війни.
Вона залишила в їх серцях болючий спогад. Туди і поверталися вони думками того дня, отримуючи вітання і гостинці.
На фото Тетяни УРВАЧ заступник голови РДА
Лариса ШЕВЧЕНКО вручає подяку ветерану Федору
Матвійовичу ТРЕПАЧЦІ.

7 ТРАВНЯ відсвяткували своє золоте весілля
найрідніші наші ювіляри,
батьки Іван Миколайович і Євстахія Гаврилівна СОЛОХИ. Стосунки, які
пройшли
випробування
часом у 50 років, такі ж
коштовні, як золото. З любов’ю і повагою щиро вітаємо вас із таким світлим
і хвилюючим святом. Все
ваше життя ви подавали
приклад взаємної любові,
поваги, сімейної злагоди,
працелюбства і турботливості. Спасибі вам за все.
Хай Бог і надалі дарує вам
сил і терпіння, любові і
невтомності у всіх добрих
справах. Щасливого, довгого життя, здоров’я, миру,
затишку і злагоди в оселі.
Син ВОЛОДИМИР зі
своєю сім’єю.
* * *
ВІД щирого серця вітаємо нашу любу матусю,
бабусю Поліну Сергіївну
ДЕРЕВ’ЯНКО з Талалаївки, яка 12 травня святкує
свій 90-літній ювілей. Спасибі Вам, мамо, що живете
на світі, за добре серце, очі
привітні, за руки роботящі,
невтомні, за душу чутливу, турботу і поміч. Низький Вам уклін від усіх нас
прийміть. Здоров’я міцного
Вам щиро бажаєм і просим
одне лиш: живіть і живіть.
Хай доленька Вам постійно
всміхається, хай у Вас нічого не болить, хай Бог Вам
силу і наснагу дає, а сива

зозуля сто літ накує.
З любов’ю дочка
НАДЯ, син ГРИГОРІЙ, невістка ЛІДА, внуки САША,
ВІТАЛІЙ, ІРА і ЛЮДА.
* * *
ВІТАЄМО із 60-літнім
ювілеєм жінку прекрасної
душі і щирого серця Валентину
Володимирівну
МАЗУРУ з Обухового. Всього найкращого, що є в житті
людському, ми іменинниці бажаємо, адже сьогодні
день для Тебе особливий
— Твій день народження,
чудовий і ясний! Нехай він
буде радісний, щасливий,
як дощик — теплий, літній
і рясний! Бажаєм море щастя, море квітів і здійснення
всіх заповітних мрій, бажаєм миру в домі, миру в світі
і миру завжди у душі Твоїй!
Сім’я ПАНАСЕНКІВ
із Грабщини.
* * *
СЬОГОДНІ
відзначає
свій 55-річний ювілей наша
дорога й любима Наталія
Іванівна ДВУРЕЧАНСЬКА
із Старої Талалаївки. Не
женщина, а сказка, красива и умна. Кто, как не Ты,
достойна восхищенья и эти
теплые, сердечные слова
прими от нас сегодня в день
рожденья. Пусть окружают
лишь достойные друзья,
пусть будет дом всегда наполнен счастьем, чтоб горя
Ты не знала никогда, обходят стороной пускай напасти. Достичь желаем новой
высоты, и все мечты пусть
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(Закінчення. Початок на
1-й стор.).

довести розпочату справу
до кінця. І довелося плугатарцям чекати ще цілих 6
років, аби роботи відновились. А час ішов, життя змінювалось. Ріс курс долара,
а із ним — всюди суцільне
подорожчання. Така ситуація надто хвилювала людей.
Якщо першочергова ціна на
будівництво об’єкта була визначена в 489 тисяч гривень,
то на завершення робіт потрібно вже було 750 тисяч.
Сільська влада не спроможна була на такі кошти. І ось
тоді сільський голова і всі жителі заручились підтримкою
народного депутата Валерія
Давиденка. Ще будучи кандидатом у народні депутати,
він зустрічався із плугатарцями, і вони зверталися до
нього за допомогою. А перебуваючи у квітні 2015 року
на сходці жителів Плугатаря,
Валерій Давиденко запевнив
селян: «До кінця року у вас
буде газ…» Дехто, можливо,
й не повірив цим обіцянкам.
Але нардеп свого слова дотримав, хоча й дещо згодом

— адже, крім проблем фінансового характеру, які помітно збільшились, довелось
вирішувати безліч питань по
документації, погоджень із
Облгазом і т. ін.
І ось, нарешті, довгоочікувана мрія здійснилась —
природний газ прийшов до
села. Можливо, є в цьому і
щось символічне — відбувалось це 6 травня, напередодні великих всенародних
свят: Дня примирення, Дня
Перемоги нашого народу у
Другій світовій війні.
…Налиті сонцем і травневим цвітом вулиці села
були в очікуванні свята.
Ближче до обіду з найвіддаленіших сільських куточків на мальовничу окраїну
села, де встановлено ГРП,
поспішали святково одягнені плугатарці. Сюди ж
прибули народний депутат
України Валерій Давиденко,
представники
Прилуцького відділу і Талалаївського
відділення «Чернігівнафтогаз», представник підрядної
організації, яка здійснювала
будівельні роботи, Олег Підлипинець, депутат обласної
ради Геннадій Тригубченко,
голова районної ради Юрій
Дзюбан, заступник голови
райдержадміністрації
Ла-

риса Шевченко, Талалаївський селищний голова
Юрій Величко, директор
ТОВ «Фортуна» з Ічнянщини
Іван Пащенко, інші шановані
гості. Радо зустрічав усіх господар свята Рябухівський
сільський голова Олександр
Прохорчук.
Валерію Давиденку гостинно підносять коровай.
Вітаючи селян із низкою
травневих свят, депутат подякував всім за співпрацю,
за вміння спільно вирішувати важливі для села питання.
— Завжди приємно і є
бажання допомагати тим,
хто цього дійсно заслуговує,
хто прагне змін на краще.
Свідченням взаєморозуміння і тісної співпраці є виконана нами робота, — сказав
депутат.
Всіх присутніх на святі вітали начальник Прилуцького
відділу ПАТ «Чернігівгаз» Василь Дрюк, голова районної
ради Юрій Дзюбан. Піснею і
теплим словом сільську громаду привітали самодіяльні
аматори районного будинку
культури. І ось — урочиста

сбудутся скорее, и знай, такие женщины, как Ты, мир
делают и лучше, и добрее.
З повагою БІЛЯНСЬКІ і
ХАРЧЕНКИ.
* * *
ЮВІЛЕЙНИЙ день народження відзначає дорога
нам усім Наталія Іванівна
ДВУРЕЧАНСЬКА із Старої
Талалаївки. Рідна наша,
дорога, єдина. Тебе вітає
сьогодні всі Твоя родина.

мов весна. І щоб в любові не
пізнать нестачі, бо Богом раз
дарується вона!
Людмила
СОРОЧИНСЬКА.
* * *
13 ТРАВНЯ святкує свій
40-річний ювілей наша дорога дружина, мама і невістка
Таміла Михайлівна ГУЖВА
із Красного Колядина. Твій
ювілей не тільки Твоє свято,
радіють всі, і друзі, й рідні

Для нас Ти — Сонечко: рідна наша мама і найкраща
донечка. Ми вдячні Тобі, рідненька, за душу Твою золоту, за всю безмежну доброту.
Хай Бог дає душі терпіння,
здоров’я хай не підведе,
хай буде завжди в рівновазі Твоє серденько золоте. І
хай весна в душі не згасне,
і друзі хай не підведуть. Хай
дні Твої всі будуть ясні, і всі
печалі відійдуть!
МАМА, ДІТИ, ВНУКИ,
сім’я БІЛОШАПКИ.
* * *
15 ТРАВНЯ святкує свій
ювілей Оксана Іванівна
КОНОНЧЕНКО із Красного
Колядина. Як хочеться подарувати Тобі долю і прихилить до Тебе білий світ. Щоб
в щасті Ти жила без болю
багато довгих і яскравих літ!
Благополуччя Тобі зичу і удачі, здорова будь й красива,

теж. Хай Бог пошле іще років багато, здоров’я, щастя,
радості без меж. Нехай добром наповнюється хата,
достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних
друзів в ній багато, щаслива
доля огорта крилом. А весни
будуть світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам,
нехай здійсниться все, що
не збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
ЧОЛОВІК, ДОЧКА,
СВЕКРУХА, СВЕКІР.
* * *
ДОРОГІЙ дочці і сестричці Тамілі Михайлівні
ГУЖВІ на 40-річний ювілей.
З днем народження Тебе ми
вітаєм і бажаєм на всі літа:
будь такою, як ми Тебе знаєм — проста, ніжна і всім дорога. Хай і щастя, і сонця вітрила мчать Твій човен до тої
землі, де панує лиш радості

сила, де збуваються мрії усі.
Троянди зів’януть колись
від морозу, а Ти щоб цвіла і
цвіла. З очей щоб ніколи не
падали сльози, щоб завжди
весела й здорова була.
МАМА, ТАТО, сестра
ВАЛЯ із сім’єю з Києва.
* * *
Тамілі
Михайлівні
ГУЖВІ з Красного Колядина
на 40-річний ювілей. В цей
хороший для серця день
бажаємо квітів, море пісень.
Від друзів щирих привітань,
від зірок здійснення бажань.
Від сонця світла і тепла, щоб
доля щедрою була. Будь
здорова і щаслива, усміхайся сонцю й зливам. Мрії май
талановиті і життя цінуй щомиті. Хай Бог милосердний
з високого неба дарує усе,
чого Тобі треба.
Сім’ї ПЕТРІЙ, СКЛЯР.
* * *
13 ТРАВНЯ святкує свій
ювілей наша дорога кума
Таміла Михайлівна ГУЖВА
із Красного Колядина. Від
щирого серця ми вітаємо.
Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні
й літа. А тиха радість, чиста
і висока, щоденно хай до
хати заверта. Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, любові,
доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
і соняхом квітує золотим.
Нехай постійні успіхи й достатки сиплються на Тебе,
мов весняний цвіт, нехай
Твій досвід творить з буднів
свята і хай Господь дарує

мить — до символічної чаші
підходять Валерій Давиденко, Олександр Прохорчук і
Юрій Дзюбан — спалахує
газовий факел. Перший на
плугатарській землі. Він принесе людям села комфорт і
добробут.
Після завершення урочистостей гості свята завітали
до оселі жительки села Катерини Антонівни Потеряйко,
— її садибу першою під’єднали до газогону. На новенькій плиті, яку Катерина Антонівна придбала завчасно,
посмажили сало і яєчню.
Господарка була справді задоволена таким комфортом,
який відтепер позбавить її
багатьох домашніх клопотів.
А на черзі в селі готові до
підключення ще 53 оселі.
— Відразу після свят і
розпочнемо роботи, — сказав
сільський голова Олександр
Прохорчук. — Тепер вже
довго чекати не доведеться.
Всього ж мають намір газифікувати свої оселі 70 господарів. Хоч і дороге задоволення, та воно того варте.
Віра КЛИМОВА.

На фото: слова вітання до жителів Плугатаря від народного депутата Валерія ДАВИДЕНКА (вгорі); піснею вітають сільську громаду самодіяльні аматори
РБК (внизу).
довгих-довгих літ.
Куми ЧМУТИ.
* * *
13 ТРАВНЯ святкує свій
ювілей наша дорога кума Таміла Михайлівна ГУЖВА із
Красного Колядина. Кумасю
рідна наша, мила, ми з днем
народження Тебе вітаємо
сердечно, щиро, бо дуже
любимо Тебе! Бажаємо Тобі
здоров’я міцного, дужого на
вік, щоб все завжди було
чудово, кохав би рідний чоловік! Щоб в хаті все було,
що треба, достаток, настрій
і тепло. Щоб в мріях досягала неба і мала від людей
добро! Щоб Ти завжди була
красива, гарненька, ніжна,
молода. І кожний день була
щаслива, бо в серці — рай і
теплота!
Куми СОРОЧИНСЬКА,
МИРОШНІЧЕНКИ,
ЯРЕСЬКИ.
* * *
10 ТРАВНЯ святкував
своє 30-ліття наш дорогий чоловік і батько Олександр
Володимирович
МАРТИНОВСЬКИЙ із Старої Талалаївки. Від щирого
серця Тебе ми вітаємо, міцного здоров’я, ніжності і любові бажаємо. Хай доля намітить ще років багато, хай
щастя і радість приходять
до хати. У щасті, здоров’ї бажаємо жити, душею і серцем
повік не старіти. Господь хай
боронить від лиха і бід, міцного здоров’я і многая літ.
ДРУЖИНА, дочка ЮЛЯ,
всі рідні.

АКТУАЛЬНО

ВОСЕНИ минулого року Кабмін пообіцяв
українцям грошову компенсацію за ведення
в опалювальний сезон розумного енергоспоживання. Свою обіцянку Уряд Володимира
Гройсмана виконав — найближчим часом
енергоощадні субсидіанти отримають грошову винагороду від держави. Кабінет Міністрів
України 26 квітня прийняв рішення провести
цьогоріч монетизацію частини зекономлених
субсидій.
Урядовий проект монетизації зекономлених субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним родинам — еквівалент
вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується
для опалення, або 100 кубів газу. Це небагато, але це те, що може дозволити собі Державний бюджет на даний момент. У майбутньому, коли економіка України запрацює на
повну, Уряд зможе запропонувати українцям
більші грошові стимули економити дорогі
ЗАКІНЧИВСЯ
опалювальний період і у мешканців району — одержувачів
житлової субсидії — виникає питання, як буде призначена субсидія на наступний термін та які
відбулися зміни в законодавстві щодо призначення
субсидій?
З 1-го травня управлінням
соціального
захисту населення самостійно буде здійснено
розрахунок субсидії на наступні 12 місяців без додаткового звернення для домогосподарств, які отримували
субсидію у попередньому
періоді. Повторно подавати
документи для оформлення субсидій необхідно буде
лише тим, хто орендує житло, у кого відбулися зміни у
складі сім’ї, а також тим, хто
хоче отримати субсидію на
тверде паливо.
Управлінням
розпочато підготовчу роботу щодо
проведення перепризначень
субсидій на наступний період. Для цього, буде зібрано
інформацію про склад сімей,
розмір платежів, забезпеченість житловою площею та
дані про доходи всіх зареєстрованих осіб, що потре-

енергоносії й глобальніший проект монетизації субсидій.
Субсидіантам, які вели енергоефективне
домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати
заяву в місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за
енергоефективність.
Інформацію про наявність економії
кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для
опалення.
Відкриття рахунку в банку, як і вибір самої уповноваженої банківської установи, через які проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, здійснюється субсидіантом
самостійно. На момент подачі заяви рахунок
в банку повинен бути вже відкритим.

бує певних витрат часу. Під
час здійснення розрахунку
субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на
наступний період у травні
враховуються доходи за період з квітня попереднього
року по березень поточного

призначалася з 1 жовтня по
30 квітня і перераховувалася
відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої
влади про дату початку та
закінчення опалювального
сезону, то у 2017 – 2018 рр.
для домогосподарств, які

року включно.
— Що нового в отриманні житлових субсидій з
травня 2017 року?
Із цієї дати в Україні діє
оновлена програма житлових субсидій. На підставі змін, внесених 26 квітня
2017 р., Уряд збільшив
соціальну норму, за якою
надається житлова субсидія
для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють
з об’єктивних причин. Якщо
в помешканні проживає одна-дві непрацездатні особи,
соціальна норма, за якою їм
розраховуватиметься
розмір субсидії, збільшується з
48,87 м2 до 75 м2.
Переглянуто
соціальний норматив споживання
природного газу для індивідуального опалення.
Починаючи з 1 травня, місячний норматив буде знижено
з 5,5 м3 газу на 1 м2 до 5 м3
на опалювальний період.
Що стосується електричної
енергії для індивідуального опалення, то норматив
знижено з 65 кВт∙год до 51
кВт∙год на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в
опалювальний період.
Нововведення також стосуються змін опалювального
періоду. Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон

використовують природний
газ/електричну енергію для
індивідуального
опалення, субсидія нараховується
з 16 жовтня по 15 квітня
включно.
Житлова субсидія на наступний період з 1 травня
не буде призначатися домогосподарствам при наявності
двомісячної заборгованості з
оплати житлово-комунальних
послуг, про що управління соціального захисту населення
інформує споживача. При
цьому, якщо протягом двох
місяців з дати інформування
громадянин документально
підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про
її реструктуризацію, субсидія
призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку — з
місяця, в якому громадянин
документально
підтвердив
сплату заборгованості або
укладення договору.
Відповідно до Положення про порядок призначення
та надання населенню житлових субсидій на заявників
покладена відповідальність
обов’язково, протягом місяця, у письмовому вигляді
повідомляти управління соціального захисту населення
про зміни в складі сім’ї, джерела доходу, зміну переліку

ПРО СУБСИДІЇ

СЛУЖБА – 101

НЕВТІШНА
СТАТИСТИКА

В обід, 28 квітня до
ПЗЧ 21 ДПРЧ надійшло
повідомлення про пожежу житлового будинку в
с. Красний Колядин. Ще
до прибуття пожежно-
рятувального
підрозділу
населення майже загасило
вогонь за допомогою тракторної техніки ТОВ «Красноколядинське». Ймовірна
причина пожежі — недолік
конструкції та виробництва
електроустановок, коротке
замикання електромережі.
Звісно, якби не допомога
населення, наслідки були б
трагічніші.
А вже через півгодини
відбулося займання у русі
автомобіля «КамАЗ» біля
с. Мирне. В результаті пожежі знищено автомобіль
та майно, що перевозилось. Причіп вдалося врятувати, відкотивши на безпечну відстань.
І знову суха трава, 26
квітня біля с. Рубанів, а 4
травня в с. Лавіркове. В
останньому випадку була
реальна загроза для житлового сектору.
З початку року в районі
вже виникло 24 пожежі, а
за увесь 2016 рік — 20 випадків. Шановні громадяни! Дотримуйтесь заходів
пожежної безпеки, будьте
обережними у поводженні
з вогнем та не залишайте
його без нагляду.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.
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НЕ ТІЛЬК И ЗА
ЧИНОВНИЦЬКИМ СТОЛОМ
СПАРТАКІАДА

одержуваних житлово-комунальних послуг, придбання
майна, товарів або оплати
послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.
Уряд ухвалив рішення,
що громадяни, які отримували субсидію в минулому
опалювальному сезоні та
змогли зекономити газ та
електроенергію, що використовувалися для індивідуального опалення, отримають
грошову винагороду, а саме,
частина
невикористаної
суми субсидії, що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1-ше травня
нового
неопалювального
сезону) 100 м3 природного
газу або вартості 150 кВт∙год
електричної енергії для індивідуального
опалення),
перераховується структурним підрозділом з питань
соціального захисту населення на особовий рахунок
одержувача субсидії, відкритий в банківській установі
на підставі особистої заяви
одержувача, поданої до 1-го
вересня поточного року. На
даний час не визначений
механізм та не затверджено
порядок відшкодування цих
коштів, тому про всі зміни ми
повідомимо пізніше.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу допомог.

З МЕТОЮ пропаганди
здорового способу життя, залучення державних
службовців місцевих органів виконавчої влади та
працівників органів місцевого самоврядування
до систематичних занять
фізкультурою і спортом,
організації для них активного відпочинку і дозвілля
у районі напередодні 72-ї
річниці Перемоги було
проведено I етап Все
української спартакіади
серед команд державних
службовців та органів місцевого самоврядування.
Програма
змагань
складалася з командних
(футбол, волейбол —
змагалися чоловіки) та
індивідуальних (настільний теніс, шахи, шашки — чоловіки, жінки) видів спорту.
Команди-учасниці районного етапу Всеукраїн-

ської спартакіади «РАДА-
ЕКСТРІМ»
(капітан
Станіслав Катрушенко) та
«Фаворит» (капітан Яро
слав Карпенко) показали
високий рівень спортивної підготовки. З незначним відривом перемогла команда державних
службовців «Фаворит».
В. о. голови райдерж
адміністрації
Лариса
Шевченко привітала команди-учасниці, вручила
чемпіонам кубок і грамоту, а також нагороди переможцям і призерам спартакіади в командному та
особистому заліках. Вітав
колег із успішним виступом на змаганнях голова
районної ради Юрій Дзюбан, який і сам був серед
стартуючих.
Ніна ЛУЦЕНКО,
завідуюча сектором молоді та спорту
райдержадміністрації.

СБУ ПОВІДОМЛЯЄ

«ЗАМІНУВАВ» ПО ТЕЛЕФОНУ

Співробітники
Служби
безпеки України спільно з
працівниками
Управління
патрульної поліції м. Чернігова та міськвідділу Головного
управління Національної поліції в області затримали чоловіка, який телефоном повідомив про мінування одного
з гуртожитків м. Чернігова.
12 квітня, вночі, на телефонну лінію «101» надійшов
дзвінок від невідомого чоловіка, який повідомив про замінування п’ятиповерхового

гуртожитку в обласному центрі. В результаті обстеження
місця події правоохоронцями
вибухових пристроїв виявлено не було.
Протягом короткого терміну завдяки взаємодії правоохоронних структур «аноніма» було встановлено та
затримано. З’ясувалося, що
фейкове замінування з хуліганських мотивів здійснив
непрацюючий раніше судимий 28-річний чернігівець,
перебуваючи у стані алко-

гольного сп’яніння.
Відкрито
кримінальне
провадження за ч. 1 ст. 259
Кримінального кодексу України. Вирішується питання
щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні
зазначеного злочину. Триває
досудове розслідування.
Нагадуємо, що за скоєння вказаного злочину Кримінальним кодексом України
передбачено покарання у
вигляді позбавлення волі
строком від 2 до 5 років.

Співробітники
Служби
безпеки України спільно з
прокуратурою затримали у
Прилуках на Чернігівщині
двох торгівців боєприпасами.
Правоохоронці встановили, що частину засобів ураження спільники привезли з
району проведення антитерористичної операції, іншу
знайшли під час незаконних
розкопок у місцях бойових
дій періоду Другої світової
війни.

Оперативники спецслужби затримали одного із зловмисників згідно із ст. 208
Кримінального процесуального кодексу України під час
продажу сотні патронів калібру 7,62 мм.
Під час обшуків у місцях
проживання торгівців, співробітники СБ України вилучили дві гранати Ф-1 із запалами, майже три кілограми
артилерійського та балістичного пороху, понад вісімсот

набоїв різного калібру, зокрема до автомата Калашникова, крупнокаліберного кулемета, пістолетів Макарова та
ТТ, велику кількість холодної
зброї.
Відкрито
кримінальне провадження за ч. 1 ст.
263 Кримінального кодексу
України.
Триває
досудове
слідство.
Прес-група Управління
СБ України в області.

ГРАНАТИ, ПОРОХ І ПАТРОНИ

На знімках: з грамотою за перемогу в спартакіаді капітан команди «Фаворит» Ярослав КАРПЕНКО
(вгорі); за шахівницею начальник відділу освіти
РДА Оксана ПЛЮТА і завідувач юридичного сектору
апарату РДА Наталія ЦИГАНЕНКО (внизу).
Фото АВТОРА.

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

15 травня — с. Красний Колядин, ТОВ «Красноколядинське», тракторний табір, вул. Робітнича.
16 травня — с. Стара Талалаївка, вул Чкалова, ФАП.
16 травня — с. Липове, вул. Біла Гора, вул. Колгоспна,
вул. Марченківка.
17 травня — смт Талалаївка, вул. Садова, 5, вул. Польова, вул. Мічуріна, вул. Суворова, вул. Пирогова; 1-й, 2-й
3-й пров. Пирогова; вул. Гагаріна, вул. Маяковського, вул.
Паркова; 1-й, 2-й, 3-й пров. Парковий; вул. Перемоги, вул.
Заруддя, вул. Заводська, вул. Чкалова, АЗС «Avantazh»,
АЗС «Nova», СТО.
18 травня — с. Рябухи, вул. Шевченка, вул. Петра
Тарасенка.
18 травня — с. Стара Талалаївка, вул. Пушкіна, вул.
Гагаріна.
19 травня — с. Чернецьке, ТОВ «Обрій», зернотік
(9:00 – 15:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

СЛУЖБА – 102
«ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ РУХУ»

Під такою умовною назвою із 8 по 14 травня в районі проводився комплекс

заходів щодо зменшення
тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод.

КОМПЛЕКСНИЙ ОГЛЯД ДОРІГ

Із 17 квітня по 3 травня
Талалаївським відділенням
поліції спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади в районі проводився весняний комісійний
огляд автомобільних доріг,
вулиць і залізничних переїздів. Під час проведення заходу встановлено, що вулична
мережа потребує ліквідації

ямковості, оновлення дорожньої розмітки та дорожніх
знаків. За результатами перевірки до відповідальних
службових осіб пред’явлено
вимоги щодо усунення виявлених недоліків.
Леонід КЛИМОВ,
начальник сектору ГРПП
Талалаївського відділення
поліції.

ПОДЯКА
ДОРОЖИТИ ЛЮДИНОЮ

Кожна людина приходить
на білий світ для добра, та
не кожна його творить. Серед тих, у кого слово не розходиться з ділом, хто береже
честь змолоду і позначає свій
слід на землі добрими справами, — керівник «ФГ Фесака» Роман Васильович Вітер.
Ми вдячні випадку і долі,
що звела нас із цим фермерським господарством і його
молодим керівником. Здаючи в оренду свої земельні
паї, поклалися на порядність
і хазяйську вдачу Романа Васильовича. І не помилилися
у власному виборі, жодного
разу не пожалкували, що так
вчинили. Р. В. Вітер — людина слова, щирий і доброзичливий. Здавалося б, які

можуть бути стосунки між
орендарем і пайовиками —
суто робочі, обробив взяті
в оренду земельні паї, а по
осені розрахувався. І все!
Так ні ж! З усього бачимо, що
керівник ФГ дорожить кожним пайовиком. Свіжий тому
приклад: на Великодні свята
Роман Васильович привітав нас із Пасхою і привіз
подарунки.
Не в подарунках справа
— в людяності, увазі і шанобливості. Не часто балує нас
подібним сьогодення. І, що
вдвічі приємно, отримувати
такий заряд позитиву від молодої людини.
ПАЙОВИКИ «ФГ Фесака»
— жителі с. Малі Бубни
Роменського р-ну.

НАШІЙ донечці немає ще
й двох років, та хвороба не дає
їй повноцінно розвиватись, радіти сонечку. Часто доводиться відвідувати лікарні. Щойно
повернулись із Сумської лікарні і знову незабаром треба
їхати. Лікування обходиться

досить дорого. За допомогою
ми звернулись до депутата селищної ради Тамари Миколаївни Дитюк, і вона допомогла
нам депутатськими коштами,
за що ми їй щиро вдячні.
Сім’я С. М. МАКАРЕНКО
з Талалаївки.

КУПЛЮ

Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Дорого молочних ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, СОЮ. Тел. 097-670-38-31.
16 ТРАВНЯ
минає 4 роки, як
перестало битися серце нашого дорогого чоловіка,
батька й дідуся Віктора Трохимовича ГВОЗДЕЦЬКОГО із Скороходового.
Прилетіли із вирію птахи, гріє весняне
сонечко, а Тобі і пташечка не защебече,
і сонечко не пригріє. І ми Тебе ждемо,
ждемо, ждемо… Мовчить горбок землі, а на ньому море наших сліз. Нехай
Твій сон буде спокійним, а душі Твоїй —

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (2-й пов.)
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
м. Ромни, вул. Соборна, 8, м-н «Каштан», тел. 097-482-04-49
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

Дружина НІНА, ДІТИ, ОНУКИ і всі рідні.
14 ТРАВНЯ минає 2 роки, як пішла
у вічність наша дорога дружина, мама,
бабуся Надія Іванівна КОБЗИСТА з Талалаївки. Ніхто не чекав, що горе може
прийти так неждано, а невблаганна
смерть забере її від нас, коли ще можна радіти земному життю… Нехай душа
Твоя буде радісна і спокійна в Царстві
небесному. Ми Тебе любимо і пам’ятаємо. Всі, хто знав Надію Іванівну, пом’яніть добрим словом і тихою молитвою.
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.

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.

21 мая г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПРОДАМ

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (Радянська), 17: будинок на 2 ходи, в одній половині пічне опалення, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є
колодязь. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
САДИБА в Талалаївці, загальна площа 0,13 га, земельна ділянка приватизована. Дерев’яний будинок, обтягнутий
силікатною цеглою, газ, телефон, водогін. Є сарай, погріб,
колодязь, літня кухня, город 3,5 сотки. Ціна договірна.
Тел. 068-745-65-71, 097-593-00-21.
1) Терміново САДИБА 0,15 га в Талалаївці: газифікований будинок 100 м2, 5 кімнат, ванна. Є погріб, 2 сараї, гараж,
колодязь. Поряд лікарня, магазин, школа; 2) ШИФОНЬЄР.
Тел. 096-087-33-61, 050-523-13-06, 097-195-26-69.
САДИБА по вул. Суворова, 6 у Талалаївці. Площа будинку 100 м2, газифікований. Площа садиби 0,07 га. Є гараж, сарай. Тел. 097-575-33-05.
САДИБА в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у
дворі, є телефон, 3-фазка, земельна ділянка 0,82 га приватизована. Ціна договірна.
Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
3-кімнатна КВАРТИРА зі зручностями за адресою
вул. Садова, 5, кв. 17 у Талалаївці.
Тел. 096-890-89-20, 068-816-96-26.
САДИБА в Липовому: будинок, літня кухня, 2 сараї, погріб. Земельна ділянка 0,47 га. Тел. 2-63-98, 066-827-43-06.
БУДИНОК у центрі Талалаївки. Тел. 097-632-38-41.
САДИБА по вул. Мічуріна, 10 у Талалаївці. Вода, газ,
гараж, сарай, літня кухня, город. Тел. 050-155-00-86.
Терміново БУДИНОК у Талалаївці; МОТОБЛОК б/у. Ціна
договірна. Тел. 096-596-55-46.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21065 в хорошому технічному стані:
б/у титанові диски R13, 5-ступінчаста КПП.
Тел. 098-800-49-73, 066-166-60-81.
МОПЕД «Дельта» без пробігу, зареєстрований.
Тел. 067-438-21-65, 097-684-47-11.
СКУТЕРИ Honda Lead 90 см3, зареєстрований, стан добрий. Тел. 098-747-34-73 (Валентин);
Honda Dio 50 см3 без пробігу по Україні, стан відмінний
Тел. 068-348-32-15, 099-561-10-03 (Діма).
Автомобільний ПРИЧІП саморобний. Ціна договірна.
Тел. 093-900-08-73 (Олександр).
МОПЕД «Альфа». Тел. 098-424-06-17.
1) ВЕЛОСИПЕД KONTUR гірський, спортивний. Ціна
договірна; 2) Портативний DVD-ПРОГРАВАЧ з 7-дюймовим
монітором; 3) КОТКИ кольчасті. Тел. 068-319-77-73.
Посівне НАСІННЯ соняшнику та кукурудзи вітчизняного
та зарубіжного виробника, ЗАСОБИ захисту рослин.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ, ДРОВА. Тел.068-530-41-23.
КОРОВА. Тел. 096-757-55-71.
ТЕЛЕВІЗОР і ТЮНЕР, ШВЕЙНА МАШИНКА (ножна),
велика нова ВАННА, газовий ПАЛЬНИК («горєлка»), ВУЛИКИ, МЕДОГОНКА. Тел. 068-106-76-73.
Недорого чорної масті КОРОВА у с. Чернецьке.
Тел. 096-412-22-09.
Дві КОРОВИ. Тел. 099-960-63-46, 099-305-74-40.

ПОМИНАННЯ

Царство небесне.

13 травня 2017 року

16 ТРАВНЯ
минає рік, як
немає із нами нашої рідної, дорогої, незабутньої дружини, матусі,
бабусі Ніни Іванівни ПАНТЕЛИ із
Талалаївки.
Тяжка хвороба забрала Твоє
здоров’я, а безжальна смерть вирвала з життя. Перестало битися
Твоє добре, турботливе серце, у котрому вистачало тепла для всіх. Ти вже ніколи не повернешся до рідної домівки, не переступиш свій поріг,
не зустрінеш нас усмішкою чи порадою. Зі слізьми
на очах низько схиляємо голови над Твоєю могилою.
Той день, коли Твій вогник згас і серце перестало
биться, став найстрашнішим днем для нас, і ми не
можем з цим змириться. Спи спокійно. Пам’ять про
Тебе навіки залишиться в наших серцях. Нехай земля
буде Тобі лебединим пухом, а душі — вічний спокій і
Царство небесне.
У вічній скорботі
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ОНУКИ.
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ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні
КОТЛИ. Працюємо за державною програмою, компенсація 35%.
Тел. 066-437-77-43, 097115-88-38, 098-768-28-04.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 90 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ВІКНА, ДВЕРІ

від виробника швидко, якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
093-514-13-94.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.

УТЕПЛЕННЯ будинків
пінопластом. Помірні ціни,
якість гарантуємо. ЗРОБ
ЛЮ грубу, піч, барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).
М етал опластик ові
ВІКНА, вхідні ДВЕРІ за
державною програмою з
відшкодуванням 35%. Найкраще співвідношення ціни
та якості. Замір. Доставка.
Встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).

ПАРКАНИ БЕТОННІ

глянцеві,
кольорові;
ПАМ’ЯТНИКИ
бетонні,
ПЛИТИ під пам’ятники та
інші архітектурні вироби.
м. Ромни, вул. Полтавська, 49
та вул. Київська 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №387563, виданий 21 березня 2007
року на ім’я ШМАРОВОЗ Валентина Григорівна, вважати
недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №317129, виданий 4.06.1997 р. на ім’я
БІЛЕНКО Ганна Григорівна, вважати недійсним.
Районна партійна організація ВО «Батьківщина» висловлює глибоке співчуття подружжю — керівнику громадської приймальні парторганізації Надії Анатоліївні та
члену партії Віктору Миколайовичу Кривоусам з приводу
тяжкої втрати — смерті матері
СОФІЇ ІВАНІВНИ.
Висловлюємо глибоке співчуття і розділяємо біль непоправної втрати з нашою колегою по роботі в колишньому райкомі компартії Надією Анатоліївною Кривоус та її
родиною з приводу смерті її матері
СОФІЇ ІВАНІВНИ.
Колишні колеги Н. М. САВЧЕНКО, В. М. ГЕЦ,
В. Ф. МАЗІЙ, В. В. ОВЧАРЕНКО, Г. М. ДЕНИСЕНКО,
В. Г. ЛУЦЕНКО, О. І. ЗАРВА.
Коротке життя вготувала доля ОЛЕГОВІ — синові наших сусідів Людмили Михайлівни та Олександра Івановича Прихідьків. Земля йому пухом і Царство небесне, а
Людмилі Михайлівні і Олександру Івановичу наші глибокі
співчуття і щирі слова підтримки.
Сім’ї сусідів МІСЯЙЛО, БАСКО, НЕБАБА, ГУЛАК.
Непомірна втрата спіткала родину наших кумів Надії
Анатоліївни і Віктора Миколайовича Кривоусів із Нинового
— пішла із життя їх мама СОФІЯ ІВАНІВНА. Щиро співчуваємо вам у вашому нерозрадному горі.
Куми БАСКИ і РАДЧЕНКИ.
У сім’ю наших колег і друзів Людмили Михайлівни і
Олександра Івановича Прихідьків із Талалаївки прийшло
велике горе — раптово, у розквіті сил не стало їхнього сина
ОЛЕГА. Це так страшно і неприродно, коли батьки хоронять своїх дітей. Ніякі слова не розрадять. Тримайтеся.
Сім’я В. П. і В. Л. ЩЕРБИНИ.
Непоправне горе спіткало родину наших сусідів Олександра Івановича та Людмили Михайлівни Прихідьків із
Талалаївки — передчасно пішов із життя син Людмили Михайлівни ОЛЕГ та сестра Олександра Івановича НАДІЯ.
Сумуємо разом з вами і розділяємо біль гіркої втрати.
Сім’я Ю. О. ТОПЧІЯ.
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