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НАЙСТАРША В РАЙОНІ І В СЕЛІ

Любов Хомівна ГУРБА (на фото)
із Макаренкового зустрічає свою 101‑шу
весну. 19 квітня їй виповнився 101 рік.
Довгожителька рада, що дочекалася
весняного тепла, отож виходить щодня

на лавочку під двір погрітися на сонечку. Поряд двору її племінниці Лідії
Мірошніченко, де живе Любов Хомівна, проходить дорога, якою хтось їде
у Чернецьке, хтось назад. Багато хто
із подорожніх зупиняється, щоб із нею
привітатися. Більшість земляків бабуся
пам’ятає, з пам’яттю у неї все гаразд,
з почуттям гумору — також. Із слухом
гірше. Та щодо цього вона жартує, мовляв, менше знаєш — легше живеш. Насправді ж життя у довгожительки було
дуже складним. Голод, холод, раннє сирітство, важка сільська робота. Та вона
ніколи не скаржилася на долю, ніколи не
тримала зла в душі, навіть кривдникам
прощала…
Торік на її сторіччя дім був повен
гостей — рідні, керівники району, села,
господарства, односельці. Любов Хомівна обіцяла ще пожити, обіцяння, як
завжди, виконує. Її дід Корній по материній лінії прожив 120 років. Отож, є на
кого рівнятися!
Редакційний колектив також вітає
найстаршу читачку нашої газети!

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

НА ПОЛЯХ КИПИТЬ РОБОТА

Ледь зійшли сніги, які
цього року стримували
весняно-польові роботи,
хлібороби ТОВ АФ «Обрій
ЛТД» розпочали роботи в
полі. Як розповів головний агроном агрофірми
Ігор ДРОЗДЕНКО, роботи тривають безперервно, доки дозволяє погода:
«Станом на 18 квітня

на 100 га посіяли овес.
Торік цю культуру не вирощували.
Сіятимемо
на 176 га люцерну та на
128 га силосну кукурудзу
для корму ВРХ, на 2100 га
— кукурудзу на зерно,
на 5200 — сою. Підживлюємо озиму пшеницю,
яку вирощуємо майже
на 3000 га. Це загальні

дані по Талалаївському і
Срібнянському районах.
Показники постійно змінюються. Адже навіть
тепер, коли на полях працює новітня техніка, не
забуваємо прадавнього
пророцтва — весняний
день рік годує! В такому
ритмі і працюємо».
Кор. «ТХ».

ПОЧЕСНИЙ РОЗВІДНИК НА ДР
Для Григорія Івановича МІЗАЯ
(на фото) із Талалаївки перша неділя
квітня — завжди свято душі. Телефонують колишні колеги, діти, внуки, знайомі,
бо знають, що для нього День геолога
— як Великдень, адже пошуки, розвідка, породи, мінерали, корисні копалини
— усе це не випадковий набір понять, а
конкретна мета його життя. Адже свідомо обрав професію, якій присвятив усе
своє життя. У квітні 1969 року приїхав він
працювати до Талалаївки. І так незмінно
43 роки! 18 із них працював начальником партії глибокого буріння, а після її
реорганізації — начальником бурової.
За видатні заслуги в розвиток фундаментальної та прикладної геологічної
науки, відкриття родовищ корисних
копалин та нарощування мінерально-
сировинної бази України, ефективне
раціональне і повне використання надр
у 1998 році Григорія Івановича нагороджено медаллю В. І. Лучицького, у 2009
році медаллю та дипломом «Почесний
розвідник надр». І ось у квітні 2018-го
ще одна нагорода ветерану — за заслуги в розвідці надр ювілейна відзнака
«100 років створення державної геологічної служби України».
І нині Григорій Іванович цікаво розказує про колишню Талалаївську партію
глибокого буріння, яка входила до складу Державного геологічного підприємства «Чернігівнафтогазгеологія» — нині
НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія». За період існування підприємства прирощено запасів вуглеводнів 466 млн т умовного палива, в тому

числі 273 млрд м3 газу, 170 млн т нафти
і 23 млн т конденсату. За цей же період
видобуто 1300 млн т нафти, 9 млн т
конденсату та 270 млрд м3 газу. Буріння глибоких і надглибоких свердловин
проводилось 40 – 42 буровими бригадами при найвищій комерційній швидкості
в галузі. Талалаївська партія глибокого
буріння тільки на території району відкрила і працювала на таких родовищах:
Талалаївське газоконденсатне, Скороходівське НГКР, Ярошівське НР, Нинівське НГКР, Північноярошівське НР,
Матлахівське НГКР. Ці родовища функціонують вже понад 40 років.
Кор. «ТХ».

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ПО
ВИВЕЗЕННЮ ТПВ ТАЛАЛАЇВСЬКОМУ ВУЖКГ

Рішення виконкому Талалаївської селищної ради від 12 квітня 2018 р., №46

Розглянувши клопотання КП Талалаївського
ВУЖКГ про погодження
тарифів на послуги по
вивезенню ТПВ, у зв’язку із збитковістю підприємства, керуючись ст. 28
Закону України «Про
місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий

комітет селищної ради
вирішив:
1. Довести
тарифи
до
економічно
обґрунтованих.
2. Погодити
тарифи
на послуги по вивезенню
ТПВ з урахуванням рентабельності без ПДВ за
1 м3 — 45,36 грн.; для на-

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації повідомляє, що телефон за номером 2‑18‑81 ліквідовано.
Телефонуйте до нас за номером 2-11-22.

селення — 10 грн. з 1 чол.
(розрахунок додається).
3. Дане рішення опублікувати в газеті «Трибуна хлібороба».
4. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на начальника
відділу земельних відносин та ЖКГ селищної
ради Кашку Ф. П.
Селищний голова
ВЕЛИЧКО Ю. Є.
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На фото: Григорій Іванович МІЗАЙ із
своєю бригадою.
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ГОСПОДАРСТВО «ОБРІЙ LTD» ПІДВИЩУВАТИМЕ
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ТВАРИННИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ
У Талалаївському і Срібнянському районах тривалий час успішно працює сільськогосподарське підприємство «Обрій LTD» (входить до структури компанії
ТАС Агро), яке є одним із небагатьох господарств у
нашому регіоні, котре системно і професійно займається вирощуванням і утриманням ВРХ. Сусіднім
населеним пунктам, де немає такого міцного господаря, поталанило значно менше, адже більшість
тваринницьких комплексів, які працювали у минулому, давно припинили свою роботу, а про їх існування
нагадують хіба що фундаменти приміщень і знищена
інфраструктура.
Як би не було дивно і що б не говорили пліткарі,
навіть після зміни інвестора у господарстві «Обрій
LTD» стабільно розвивалося молочне скотарство. У
2018 році поголів’я ВРХ збільшилося на 12% до 2032 го— Які найближчі плани
щодо розвитку тваринницького сектору?
— На сьогодні переважна більшість молочних комплексів функціонує у приміщеннях колишніх колгоспів.
І наше господарство тут не
виняток. Проте настав час
змінювати підходи і впроваджувати передові технології
утримання, доїння і ветеринарного догляду за тваринами задля отримання високої
якості молока, як вимагає
ДСТУ 3662:2015. Зазвичай,
будівлі старих ферм знаходяться у досить занедбаному стані, щоб утримувати у
них тварин. Реставрувати їх
немає ніякого сенсу.
Багато хто забуває, що
для того, щоб мати ефективне поголів’я, потрібно дотримуватися всіх параметрів
утримання, гігієни, годування
і ветеринарних заходів. Але
тут є взаємозв’язок і залежність — багато хорошого мо-

лока = генетичний потенціал
+ хороші умови утримання,
якісне кормове забезпечення для корів. Якщо хоч один
принцип порушений, наприклад, є високий генетичний
потенціал, але водночас —
негативні умови утримання,
або навпаки: є хороші умови,
проте корови не породисті,
результату не отримаєш,
як не старайся. Тому, щоб
підвищити
ефективність
виробництва і покращення
якості молока, було прийнято рішення перевести поголів’я ВРХ зі старої і аварійно
небезпечної тваринницької
ферми у Харитонівці до
оновлених комплексів у Харковому та Чернецькому, де
функціонують доїльні зали
Boumatic та «Ялинка». Приміщення ферми у Харитонівці не може забезпечити
сучасні технологічні та протиепідеміологічні стандарти.
У короткий термін провести
масштабну
реконструкцію

лів, з яких майже 1000 голів — дійне стадо. Понад 100
місцевих жителів забезпечені робочими місцями і офіційно отримують заробітну плату та усі передбачені
законодавством соціальні гарантії. Минулого року у
господарстві було отримано рекордні середньодобові надої, які склали 17 літрів (кілограмів) на фуражну
корову. Проте, щоб утримати виробничі показники на
високому рівні та досягати європейських показників
якості молочної сировини, потрібно постійно оновлювати технічне оснащення, проводити навчання персоналу, реконструювати доїльне обладнання тощо.
У 2018 році у господарстві «Обрій LTD» заплановано розпочати масштабний проект з реконструкції усього тваринницького комплексу. Детальніше про плани
роботи нам розповів головний зоотехнік компанії ТАС
Агро Дмитро Миколайович ШЕЛУДЬКО.
тут неможливо.
— Чим викликані такі
рішучі кроки?
— Маючи на сьогодні сформовані міцні ділові
зв’язки з провідними молокопереробними підприємствами України, наше господарство постійно працює над
підвищенням якості молочної сировини. Для того, щоб
йти у ногу з часом, потрібно
робити рішучі кроки і приймати на перший погляд непопулярні рішення, які з часом
призведуть до позитивних
результатів для усієї громади. Вам напевно відомо, що
після підписання угоди про
асоціацію з ЄС молоко, яке
вироблено в Україні, має
відповідати всім вимогам Євросоюзу. Нинішні норми мікробіологічних показників нашого молока датуються 1997
роком і значно відрізняються
від європейських. Так, наприклад, вітчизняне молоко
першого і другого сорту вва-

На фото: доїльний зал Харківської молочної ферми.

РІЗНЕ

З П АСОЧК А МИ ДО Д І Т ЕЙ

З найкращими побажаннями напередодні Пасхи до
вихованців Талалаївського
дитячого ясел-садка «Сонечко» завітали наші давні друзі
та помічники — представник депутата обласної ради
Сторубльова Микола Білан
та приватний підприємець
Андрій Карпенко. Микола

Володимирович
побажав
дорослим і дітям хорошого
свята та пригостив малечу
пасочками.
Ніколи не ходить у гості
до малечі без подарунків Андрій Карпенко. І цього разу
кожен вихованець дитсадка
отримав від нього пасочку,
якою із задоволенням пола-

сував на свято.
Від свого імені та батьків
директор закладу Світлана
Верхогляд подякувала за
увагу та щиро привітала благодійників із Великоднем.
Ольга ПУГАЧ,
голова батьківського
комітету Талалаївського
закладу дошкільної освіти.

Згідно із Законом України
«Про державний контроль за
дотриманням законодавства
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я
та благополуччя тварин»,
відповідно до розділу III,
ст. 18, п. 3, заходи державного контролю здійснюються
без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім
аудиту.
Згідно з розділом IX,
ст. 65, п. 2 виробництво та/
або обіг харчових продуктів

або кормів із використанням
незареєстрованої потужності, якщо обов’язковість її державної реєстрації встановлена законом, — тягнуть за
собою накладення штрафу
на юридичних осіб у розмірі
двадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних
осіб – підприємців — у розмірі одинадцяти мінімальних
заробітних плат.
Реєстрація
потужностей операторів ринку проводиться
територіальним
органом компетентного ор-

гану (Головним управлінням
Держпродспоживслужби
в
Чернігівській області). Заяви
про державну реєстрацію потужності оператора ринку, які
проводять свою діяльність
на території Срібнянського
і Талалаївського районів,
приймаються Срібнянським
міжрайонним
управлінням
Головного управління Держ
продспоживслужби в Чернігівській області за адресою:
смт Срібне, вулиця Миру,
84. Телефони для довідок:
2‑62‑40, 050-210-59-03.

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

жається непридатним для
переробки. Саме тому прийнято рішення не очікувати,
поки переробні підприємства
припинять приймати молоко з несертифікованих за
міжнародними стандартами
ферм, і приступити до оптимізації та реструктуризації
тваринницьких комплексів.
— Що очікувати тваринникам, які працюють у
Харитонівці?
— Ми відповідаємо за
своїх працівників і не залишимо їх наодинці із проблемами. Нами було запропоновано кілька варіантів
їхнього подальшого праце
влаштування. Зокрема, ми
готові запропонувати робочі місця на наших тваринницьких комплексах у
Харковому, Чернецькому
або Новоселівці. Тим, хто
не погодиться на наші умови працевлаштування, ми
погодили виплату двомісячного рівня заробітної
плати і безкоштовну передачу по одній голові бичка
ВРХ. Крім цього, компанія
розробляє програму підтримки
обслуговуючого
сільськогосподарського
кооперативу у селі Харитонівка. Ми закликаємо усіх
співробітників
детально
обміркувати наші пропозиції і не піддаватися на
плітки різноманітних проплачених провокаторів, які
лише підбурюють людей і
не пропонують реальних
варіантів співпраці.
— Що необхідно змінити, щоб перетворити
ферму на сучасну?
— Сучасну ферму не
можна порівнювати з тією,
яка була раніше на селі. Це
— високотехнологічне виУ НАШОМУ колективі
святкова радість — золотий
ювілей відзначає вчителька
початкових класів Олена
Миколаївна ШЕВЧЕНКО.
Ваш ювілей — не тільки
Ваше свято, радіють Ваші
рідні і колеги теж! Хай Бог
пошле іще років багато,
здоров’я, щастя, радості
без меж! Нехай добром наповнюється
хата, достатком, щирістю
і
сонячним
теплом,
хай
буде вірних друзів в ній багато, прихильна доля огорта крилом! А весни будуть
світлі, легкокрилі, не буде
втоми лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам!
КОЛЕКТИВ та ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
Харківської школи.
* * *
24 КВІТНЯ святкує свій
55-річний ювілей наша дорога, кохана дружина, мама
й бабуся Ганна Миколаївна

Підтримує ідею реформування тваринницького
сектору господарства й заступник генерального директора з тваринництва «Обрій LTD» Анатолій Володимирович ХАТІПОВ (на фото), який вважає, що процес
оптимізації структури тваринницьких ферм і збільшення інвестицій у технічне оновлення комплексів є
необхідним заходом задля підвищення ефективності
праці і покращення якості молока.
Він розповів, що підприємство постійно працює
над покращенням селекції поголів’я, експериментуючи
з кормами, запроваджуючи новітні технології утримання. Поки що базовою залишається симентальська порода корів, яка має м’ясо-молочний напрям. Проте поступово стадо оновлюють породою червоно-рябого
голштина. Саме ця порода — беззаперечний світовий
лідер серед спеціалізованих молочних порід.
Наприкінці 2016 року перші нетелі-голштини дали
потомство. А це — крок до збільшення надоїв і покращення якості молока.
робництво, більше схоже на
виробниче підприємство, а
не на ферму в нашому традиційному розумінні. Для
того, щоб провести ефективну і якісну реконструкцію,
потрібно інвестувати значні
фінансові ресурси, та компанія до цього готова.
Успішне виконання плану виробництва валової продукції господарством і його
виробничими підрозділами
залежить від багатьох факторів: поголів’я тварин за генетичним потенціалом, статево-віковими і виробничими
групами, забезпеченості тварин приміщеннями і кормами

відповідно до зоотехнічних
норм і раціонів. Один із найголовніших складових загального успіху — кадровий
потенціал:
відповідальні,
обізнані із виробничими процесами працівники, які якісно
виконуватимуть свої функціональні обов’язки.
Також ми плануємо оновити застарілі приміщення,
оснастити новітнім доїльним
обладнанням. Будемо працювати над селекцією стада.
Наша головна мета — досягнути виробництва молока
екстра-класу і ми це зможемо реалізувати.
Андрій ЗЕМЕЛЬНИЙ.

РОМАШКО з Рябух. Бажаємо Тобі ніжності берізки, щедрості землі, вірності лебідки зичим ми Тобі. Хай сніги й
морози будуть лиш для зла,
а для друзів вірних — вічна
теплота. Хай лиш сонце сяє
на Твоїм віку!
ЧОЛОВІК, СИНИ,
НЕВІСТКИ, онуки ВЛАДИ
СЛАВ та АРІНА.

постійний успіх, радість і достаток сиплються до Тебе,
немов вишневий цвіт, нехай
життєвий досвід творить з
буднів свято, Господь дарує
довгих-довгих літ!
З любов’ю ЧОЛОВІК
та ДІТИ.
* * *
ВІД щирого серця вітаємо нашого дорогого чоловіка,
татуся, тестя і
дідуся Миколу
Та р а с о в и ч а
ІЛЛЯШЕНКА
з Талалаївки з
ювілейним днем народження. Бажаємо йому міцного
здоров’я, твердої життєвої
позиції та бути добрим прикладом для всіх нас. В цей
дорогий для серця день
бажаєм квітів і пісень! Від
друзів щирих привітань, від
зірок здійснення бажань! Від
сонця — світла і тепла, щоб
доля щедрою була! І не спинити часу лік, нехай щастить
весь довгий вік!
З повагою і любов’ю
ДРУЖИНА, ДОНЬКИ, ЗЯТІ,
ВНУКИ.

* * *
17 КВІТНЯ свою ювілейну весну зустрічала наша
рідна, найдорожча у світі матуся та дружина Людмила
Миколаївна АНТОНЕНКО з
Липового. 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

КУЛЬТУРА

ЗВІТУВАЛИ
ЧЕРНЕЦЬКЕ І
ДОВГАЛІВКА

14 квітня чергового разу
районна сцена рясніла сільськими талантами. Майстерно звітували художні колективи та окремі виконавці
Чернецького СБК та Довгалівського СК.
Чернечанами була представлена цікава, різножанрова концертна програма.
Чернецький сільський голова
Сергій Дмитрюк привітав усіх
присутніх у залі та представив своїх артистів. Оглядову
програму відкрив майстерний, вистроєний жіночий вокальний ансамбль «Лілея»
піснею «Село моє, село».
Особливо піднесено, самобутньо виступив жіночий
вокальний ансамбль «Бабський батальйон» з вокальними творами «Баби-приколістки», «Жіночі мрії»,
«Спіла вишенька». Ведучий
програми — перспективний
Дмитро Гудименко.
Порадували своїми голосами прекрасні, неперевершені солістки-вокалістки
Наталія Лобода та Наталія
Коток. Драматичний колектив підготував гумористичну
сценку «Посиденьки». Відновив свою роботу чоловічий
вокальний ансамбль «Хортиця», який виконав українську
пісню «Стрілася у полі». Мелодійно, злагоджено звучав
дитячий вокальний ансамбль
«Попелюшка». Дотепний гумор подарував майстер сатири Григорій Варчак. Дитячий танцювальний колектив
«Барви літа» подарували танок маленьких бджілок. Професійно виступив і ансамбль
народної пісні. Аматори Чернецького СБК завершили
свій виступ фінальною піснею «Моя земля».
Приємно відзначити, що
художня майстерність аматорів із Чернецького значно
зросла.
Коротеньку, але змістову програму підготували
аматори Довгалівського СК.
Радували глядачів своїм співом солістка Оксана Севрюк
та жіночий вокальний дует у
складі Оксани Севрюк та Тетяни Геращенко. Під музичний супровід Ольга Севрюк
майстерно прочитала вірш
«Спіть спокійно, солдатики». Добре зіграли свої ролі
Тетяна Геращенко та Людмила Тонкачеєва у сценці
«Лісапет».
Велика вдячність усім
учасникам сільських творчих
звітів від районної оглядової
комісії. Нових творчих звершень вам на ниві культури.
Валентина ЗАДОРОЖНА,
методист РБК по вокально-
хоровому жанру.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК
ГРОМА ДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ
з віт у з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1 . П л а н о в а н а
діяльність
Волошківське
родовище відкрите в 1983 році.
Дослідно-промислова розробка з 1984 року, з 1990
року — промислова експлуатація родовища. Площа
гірничого відводу 27,95 км2.
На Волошківському родовищі встановлено чотири
продуктивних горизонти, які
приурочені до нижньокам’яновугільних відкладів: В-20,
В-21В, В-22С, В-22Н. Основні запаси газу й конденсату
родовища сконцентровані в
покладі горизонту В-21В. На
Волошківському газоконденсатному родовищі пробурені
13 свердловин. Станом на
01.12.17 р. експлуатаційний
фонд налічує 2 газові свердловини. У спостережному
фонді — 2 свердловини та в
консервації 2 свердловини.
У фонді ліквідованих перебувають 7 свердловин. Ведення планованої діяльності передбачається в межах
існуючого гірничого відводу.
В ході планованої діяльності
передбачається видобування за рік орієнтовно: конденсат — 14,061 тис. т, газ природний — 98,1 млн м3.
Волошківське
газоконденсатне родовище розташоване на території Хоминцівської та Волошнівської
сільських рад Роменського
району Сумської області і

частково Харківської сільської ради Талалаївського
району Чернігівської області. На території Чернігівської
області
експлуатаційний
фонд свердловин відсутній
і видобуток вуглеводнів не
проводиться.
2 .
С у б ’ є к т
господарювання
Публічне
акціонерне
товариство
«Укрнафта»
код 00135390, пров. Несторівський, буд. 3 – 5, Шевченківський р-н, м. Київ,
04053,
Україна,
тел.
+38(044)5061003.
Відокремлений підрозділ — Нафтогазовидобувне
управління «Охтирканафтогаз» код 05398533, вул. Київська, 119, м. Охтирка, Сумська область, 42700, Україна,
тел. +38(05446)31076.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення
громадського
обговорення
Відділ оцінки впливу
на довкілля Міністерства
екології та природних ресурсів України, поштова
адреса: вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
електронна
адреса:
m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. +38(044)2063129, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Продовження строку дії
спеціального дозволу на користування надрами (видобування корисних копалин
— вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні: етан,
пропан, бутани) на Волошків-

СТАТИСТИКА

ІНДЕКСИ
СПОЖИВЧИХ ЦІН

За розрахунками Держ
стату, показник рівня інфляції в березні 2018 р. в області, як і в Україні, становив
101,1%.
На споживчому ринку області в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%.
Найбільше
подорожчали
овочі (на 4,2%), риба та продукти з риби (на 2,6%), фрукти (на 2,3%). На 0,9 – 1,5%
підвищилися ціни на хліб,
борошно, олію соняшникову,
м’ясо та м’ясопродукти.
Водночас на 6,3% подешевшали крупи гречані, на
1,2 – 1,9% — цукор, яйця та
сметана. Ціни на паливо та
мастила знизилися на 2%.

в цьому селі, яке небезпідставно називаємо «селом
паліїв», кожного року стається декілька випадків пожежі
— спочатку палять, а потім
викликають рятівників. А наступного ранку в селищі відбулося займання квартири,
на щастя, господаря не було
вдома, бо наслідки могли
бути трагічні. Через день, 15
квітня, вогонь гуляв у с. Макаренкове, в результаті знищено господарські будівлі.
Під час рейдів у житловому секторі рятувальники
нагадують жителям про небезпеку та наслідки спалювання сухої рослинності, але
все одно вони трапляються, і
часто. Людям головне спалити суху траву і листя, а куди
пошириться вогонь: до лісу,
до будинків, до кладовищ —

ському родовищі, що видається Державною службою
геології та надр України, згідно із Законом України «Про
нафту і газ», Кодексу про надра, Постанови КМУ №615.
5. Строки, тривалість
та порядок громадського
обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час
і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського
обговорення становить 25
робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з
оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання, що передається
для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку
громадського обговорення
громадськість має право подавати будь-які зауваження
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх
обґрунтування. Зауваження
та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у
тому числі в електронному
вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого
строку, не розглядаються.
Громадські слухання 1
відбудуться:
● 14.05.2018 року о 13:00
годині в актовому залі в приміщенні Роменської районної ради (м. Ромни), бульвар
Свободи, 1;

БЕЗРОБІТНИХ ЗМЕНШИЛОСЯ

За даними державної
служби зайнятості, кількість
зареєстрованих безробітних
в області у березні 2018 р.
зменшилася на 3% та на
кінець місяця становила
майже 12 тис. осіб. З них
82% отримували допомогу з
безробіття.
Більше половини загальної кількості безробітних —
жінки, третина — молодь у
віці до 35 років.
На кінець березня роботодавцями до державної
служби зайнятості заявлено
2 тис. вакансій. Навантаження зареєстрованих безробітних склало 5 осіб на одну
вакансію.
Найбільший попит на робочу силу спостерігався на

робітників з обслуговування,
експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання
устаткування та машин (23%
від загальної кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом (17%), а найменший
— на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та
рибальства (3%), технічних
службовців (4%).
Середній розмір допомоги з безробіття в березні
2018 р. складав 2604 грн.
(70% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати).
Головне управління
статистики в області.

нікого не цікавить.
Шановні громадяни! Дотримуйтесь заходів пожежної

безпеки, будьте обережними
у поводженні з вогнем та не
залишайте його без нагляду.

На початку квітня відбувся районний фестиваль
дружин юних пожежників. У
змаганнях взяли участь 6 команд із Талалаївської, Липівської, Красноколядинської,
Плугатарської, Харківської
та Української шкіл.
Метою заходу було засвоєння учнями протипожежних правил, формування
серед учнівської молоді поваги до професії рятувальника, поширення руху юних
пожежних в Україні, популяризації серед дітей і молоді
здорового способу життя.
Кожна команда виконувала
«Домашнє завдання», тема
якого звучала так: «Рятувальник — мужня професія,

гордість країни, веде боротьбу за безпеку людини».
Кожен виступ команди-
учасниці був цікавий своєю
оригінальністю, майстерністю та сценічними декораціями. Всі команди на належному рівні показали свої
знання з пожежної безпеки.
Журі визначило переможців фестивалю: серед
учнів шкіл, які входять у Талалаївську громаду — команду Талалаївської ЗОШ
I-III ступенів, серед учнів
шкіл Талалаївського району
— команду Української ЗОШ
I-III ступенів.
Валентин ПРОКОПЕНКО,
т. в. о. начальника
РС УДСНС в області.

СЛУЖБА – 101

ПОЖЕЖІ МАЙЖЕ ЩОДНЯ
Останнім часом спостерігається вражаюче збільшення кількості пожеж у
природних
екосистемах.
Незважаючи на численні застереження
рятувальників
щодо небезпеки спалювання
сміття та сухої рослинності
при впорядкуванні власних
домогосподарств, люди продовжують нехтувати заходами безпеки. Це і сприяє
виникненню пожеж на відкритих територіях.
10 квітня в с. Поповичка в результаті спалювання
сміття знищено господарську
будівлю. 12 квітня хтось запалив суху траву в с. Лавіркове, що спричинило загрозу
розповсюдження вогню на
кладовищі. 13 квітня в Слобідці вогонь від трави поширювався до будинків. Саме
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ЮН І РЯТІ ВН И К И

Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

2018315303

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

● 14.05.2018 року о 16:00
годині в актовому залі в приміщенні Харківської сільської
ради Талалаївського району
Чернігівської області, с. Харкове, вул. Науменка, 42.
6. Уповноважений
центральний або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності
Відділ оцінки впливу
на довкілля Міністерства
екології та природних ресурсів України, поштова
адреса: вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
електронна
адреса:
m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. +38(044)2063129, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна.
7. Уповноважений
центральний або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та
строки надання зауважень
і пропозицій
Відділ оцінки впливу
на довкілля Міністерства
екології та природних ресурсів України, поштова
адреса: вул. Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
електронна
адреса:
m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. +38(044)2063129, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського
обговорення, зазначеного в
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна
екологічна
інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності на 212 аркушах, викопіювання з газет повідомлень
про плановану діяльність —
4 аркуші, довідки сільських
рад щодо розміщення повідомлень на дошках оголошень
— 3 аркуші, копії договорів
на публікацію оголошень про
громадські слухання в засобах масової інформації — 5
аркушів, копія дозволів на
виконання робіт підвищеної
небезпеки — 3 аркуші.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації
(відмінне від приміщення,
зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними
Ознайомлення із змістом
звіту ОВД можливе щоденно,
крім вихідних, з 24.04.2018
року:
● НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (вул.
Київська, 119, м. Охтирка,
Сумська область, контактна
особа: Чуєв Олександр Васильович, тел. 6-77-18).
● Волошнівська
с/р
(вул. Центральна, 34, с. Волошнівка Роменського р-ну
Сумської обл., тел. (05448)
9-74-31, контактна особа:
Качмарський Іван Петрович).
● Хоминцівська с/р (вул.
Кооперативна, 3, с. Хоминці
Роменського р-ну Сумської
обл., тел. (05448) 9-77-31,
контактна особа: Устименко
Олександр Станіславович).
● Харківська с/р (вул.
Науменка, 42, с. Харкове
Талалаївського району Чернігівської обл., тел. (04634)
2-31-33, контактна особа:
Фесак Галина Миколаївна).

СЛУЖБА – 102

ПОПЕРЕ ДИТИ
К РА Д І Ж К И МАЙНА

У зв’язку із запобіганням
скоєння злочинів, пов’язаних
із розкраданням майна та
інших товарно-матеріальних
цінностей, необхідно знати,
що за даний вид злочину особа, яка його скоїла, несе кримінальну
відповідальність
згідно із ст. 185 КК України
«Крадіжка». Даною статтею
передбачено, що крадіжка — це таємне викрадення
чужого майна, яке може бути
вчинене однією особою, так
і за попередньою змовою
групою осіб, поєднане з
проникненням у житло, інше
приміщення чи сховище, що

завдало значної шкоди потерпілому. Відповідальність
за скоєння крадіжки може
бути як кримінальна, так і
адміністративна.
Переважна більшість подібних злочинів учиняється
особами в стані алкогольного сп’яніння з хуліганських,
а також з корисливих мотивів. Почастішали випадки їх
учинення раніше судимими
особами, особами без постійного місця роботи та
проживання.
Руслан ХОМЕНКО,
в. о. начальника
Талалаївського ВП.

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

23 квітня — смт Талалаївка, вул. Медична, вул. Шкільна, відділення поліції, відділення санепідемстанції, ветлікарня, ВУЖКГ (очисні).
24 квітня — с. Колядин, с. Довгалівка (села повністю);
с. Юрківці, вул. Колгоспна, вул. 40-річчя Перемоги; с. Шевченкове, вул. Шевченка.
25 квітня — с. Чернецьке, ТОВ «Обрій», ферма;
с. Красний Колядин, вул. Низова.
26 квітня — с. Українське, с. Займище (села повністю)
смт Талалаївка, райавтодор (асфальтний завод).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
ФГ «Деметра Агро плюс» укладає договори оренди
земельних ділянок з орендною платою 12% від нормативної
грошової оцінки землі.
Довідки за тел. 097-787-45-25 (Олександр).
Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS за державною
програмою з відшкодуванням 35%. Вхідні ДВЕРІ. ЖАЛЮЗІ.
Натяжні СТЕЛІ економ- та преміум-класу. Найкраще співвідношення ціни та якості. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).
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ПРОДАМ

Газифікований БУДИНОК з надвірними будівлями по
вул. Народна, 10 в Талалаївці.
Тел. 096-811-84-31, 096-847-00-84.
Газифікована САДИБА в с. Чернецьке по вул. Шевченка, 27. Вода, котел для опалення на дровах, господарські
будівлі. Земельна ділянка 0,81 га приватизована.
Тел. 068-070-68-13.
САДИБА по вул. Мічуріна в Талалаївці, є літня кухня,
сарай, 2 гаражі, город, підведена вода. Ціна договірна.
Тел. 050-155-00-86.
САДИБА у Талалаївці: є газ, вода, надвірні будівлі. Поряд ставок, парк. Тел. 098-843-01-49.
Терміново САДИБА в с. Липове по вул. Колгоспна, 8.
Сарай, погріб, колодязь. КУКУРУДЗА. Ціна договірна.
Тел. 095-428-47-17.
САДИБА в смт Талалаївка 0,11 га приватизована, будинок 78,9 м2 (опалення газове і дров’яне), сарай, погріб,
гараж, телефон, колодязь у дворі. Тел. 099-056-26-49.
Газифікована САДИБА в Талалаївці. Будинок 86,4 м2,
внутрішній санвузол. Сарай, гараж, погріб, літня кухня, колодязь у дворі. Земельна ділянка 0,29 га приватизована.
Тел. 098-628-12-89.
ХАТА на розбір дерев’яна, обтягнута цеглою; ВУЛИКИ
б/у з рамками; кормові БУРЯКИ. Тел. 098-957-43-66.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2114 сірий металік, пробіг 51 тис. км,
газ 4-те покоління, піднятий по кругу, фаркоп, стекла рідні,
заводське тонування, фари ксенон. Рік випуску 2012, експлуатується з червня 2013-го. Є сигналізація, центральний
замок, 2 ключі з брелками. Тел. 063-534-47-01.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
ТРАКТОР ЮМЗ-6; ДВИГУН, КПП ЮМЗ.
Тел. 097-787-45-25.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
Тільна КОРОВА, 7,5 місяця тільності, в смт Дмитрівка.
Тел. 096-709-85-38.
ГНІЙ з доставкою і без доставки в Талалаївці.
Тел. 098-888-61-02.
Мисливський СОБАКА (песик) ягдтер’єр, 7 місяців.
Тел. 096-858-61-71 (Євгеній).
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою розкидачем; грейферний
НАВАНТАЖУВАЧ Т-16; ПЛУГ 2-корпусний польський.
Тел. 097-684-47-11, 098-275-72-30.

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

мікроавтобусом до 1 тонни
(Д×Ш×В 2,6×1,6×1,7 м) +
2 пасажири.
Тел. 097-539-93-17.
РЕМОНТ силової і освітлювальної ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, винесення електролічильників на фасади.
Тел. 096-112-72-01,
095-896-39-59.

ЗНІМУ ЖИТЛО

Одинока жінка шукає
ЖИТЛО в пристойному,
можливо без зручностей,
будинку.
Тел. 068-752-60-16.

Чистимо
ПОДУШКИ, ПЕРИНИ. Замінюємо
напірники.
Виготовляємо КОВДРИ (будь-які
розміри).
Тел. 068-085-51-67,
067-369-78-73.
ПОВЕРНІТЬ ЗА
ВИНАГОРОДУ
У районі колишнього
радгоспу зникло 3 ІНДОКАЧКИ: білий селезень,
качки коричневі. За інформацію про місцезнаходження гарантую винагороду.
Тел. 098-322-81-95.

У родині нашої колеги Таїсії Анатоліївни Марченко —
непоправна втрата. Цими днями в останню дорогу вони
провели свекруху Софію Григорівну ОНИЩЕНКО. Розділяємо біль тяжкої втрати із всією родиною покійної.
КОЛЕКТИВ Плугатарського дитячого садка,
ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ.
Виконком Рябухівської сільської ради висловлює щирі
співчуття працівникам Плугатарського дитсадка Аллі Михайлівні Хоменко та Наталії Володимирівні Салогуб з
приводу тяжкої, непоправної втрати для всієї їхньої родини — передчасної смерті батька Михайла Васильовича
САЛОГУБА із Грабщини.
Колектив електриків та працівників Талалаївського
ЦНВГ №4 глибоко сумує з приводу передчасної кончини
свого колишнього колеги Віктора Петровича ІВЖЕНКА і
висловлює глибоке співчуття його дружині Валентині Іванівні, доньці Тетяні та її сім’ї і всім рідним і близьким покійного.
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КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
КОЗИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно ВРХ (корів, биків) та коней живою вагою.
ДОРОГО! Тел. 066-139-46-39, 098-235-61-71 (Олександр).
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
БИКІВ від 180 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. Працюємо оптом.
Тел. 068-747-32-55, 066-166-67-81.
БИКІВ через ваги живою вагою від 130 кг до 1 тонни, а
також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ (м. Суми).
Тел. 098-415-96-02, 066-820-16-04.
МОТОЦИКЛИ К-750, Урал, МТ-12, МТ-16, М-61, М-62;
ДОКУМЕНТИ і ЗАПЧАСТИНИ до них.
Тел. 067-385-66-59, 066-325-20-58.
ПРОДАМ саджанці дерев (50 грн. за 1 шт.):
••СЛИВИ Італійська угорка, Кубанська комета диплоїдна, Ренклод,
••АЛИЧА Гек: солодка, велика, кісточка відділяється,
та кущів (від 25 до 40 грн. за 1 шт.):
••СМОРОДИНА Софіївська: велика, солодка, гібрид Білоруська солодка на F118 (3 роки),
••СМОРОДИНА ЧЕРВОНА Ровада (Нідерланди): китиці
до 20 см, ягода крупна (до 3 г), кущ потужний, урожай до
14 кг з куща.
Самовивіз. Самовикоп. Тел. 067-135-57-44
(Валерій Олександрович).

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.

ПОТРІБЕН
ПРОДАВЕЦЬ.
Тел. 067-585-40-51,
050-746-61-07.

Якісно ТРУСИМО
САЖУ. Фарбуємо дахи.
Тел. 067-849-60-15.
П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО
дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА,
ТУАЛЕТИ.
Тел. 096-269-32-76.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Молоді

КУРИ-НЕСУЧКИ

різного віку і порід,
із сильним
імунітетом
і високою
яйценосністю.
Доставка безкоштовно.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.
ПРОДАМ ПІСОК, б/у
ЦЕГЛА (червона та вогнетривка),
ГРАНВІДСІВ,
ЩЕБІНЬ, ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, бій цегли.
КУПЛЮ ПРИМІЩЕННЯ
під розбір.
Тел. 098-423-93-05,
097-267-16-10,
066-048-34-70.

Відійшов у вічність наш сусід, добрий товариш Віктор
Петрович ІВЖЕНКО. Щиро співчуваємо в тяжкому горі дружині, дітям, всім рідним та близьким покійного.
ЖИТЕЛІ 1-го пров. Енергетиків у Талалаївці.
У родині нашої куми і хрещеної Валентини Віталіївни
Пилипенко — тяжка, непоправна втрата — помер її тато Віталій Олександрович ЧЕМЕРИС. Сумуємо разом із вами,
щиро співчуваємо.
КУМИ, хрещениця ІННА.
Неймовірно тяжка втрата в сім’ї Івженків із Талалаївки
— пішов із життя господар дому ВІКТОР ПЕТРОВИЧ. Хвороба, з якою він боровся роки, здолала миттєво. Щиро співчуваємо в горі дружині Валентині, доньці Тані і її сім’ї, всім
близьким покійного. Хай земля Тобі буде пухом, дорогий
Вікторе Петровичу.
Сім’я КЛИМОВИХ.

Колективи районної друкарні та редакції райгазети «Трибуна хлібороба» висловлюють глибокі співчуття своєму колезі, ветерану поліграфічного виробництва Івану Пилиповичу Морозу та його родині з приводу тяжкої втрати — смерті
МАТЕРІ.

Сумом і болем сповнені наші серця з приводу передчасної смерті нашого кума і друга Віктора Петровича
ІВЖЕНКА з Талалаївки. Розділяємо біль тяжкої втрати із
його дружиною, донькою, всіма рідними і близькими. Царство небесне покійному і вічна пам’ять.
Сім’я В. П. і Л. В. ПІНЧУК.

Передчасно обірвався життєвий шлях нашого брата і
кума Вадима Миколайовича ВАКУЛЕНКА з Українського.
Непомірна втрата для всієї родини, а особливо для безутішної матері Надії Миколаївни Вакуленко. Глибоко сумуємо і
співпереживаємо разом зі всіма рідними та близькими, світла пам’ять і Царство небесне покійному.
Сім’ї Л. В. ЛИСЕНКО, Т. В. НАЛИВАЙКО.

Ніякими словами і ніякими почуттями не виміряти горе
в родині наших кумів і друзів Івана Пилиповича і Грецелі
Тодорівни Морозів із Талалаївки — завершила свій земний
шлях їхня мама ОЛЬГА ЛЮДОРІВНА. Щиро сумуємо і розділяємо біль непомірної втрати з усіма рідними та близькими покійної.
Сім’ї МОЛОДЦОВИХ, ТОПЧІЙ, ВЕЛИЧКО.

Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

Наші реквізити:
ТОВ «ТРИБУНА ПЛЮС»
р/р 26009300076903 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

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

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВІКНА і ДВЕРІ

від виробника. Швидко,
якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
098-559-90-65 (Валерій).

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

для вас і ваших гостей!
Жива музика, конкурси
та інше.

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.
РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

Пиляємо проблемні
ДЕРЕВА.

Тел. 096-112-90-31 (Олег).

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250948, виданий 20 серпня 1996 року на ім’я КРИВЕНКО
Ганна Семенівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250941, виданий 20 серпня 1996 року на ім’я КРИВЕНКО
Василь Миронович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051006, виданий 8 жовтня 1996 року на ім’я ВАРЧАК Микола Іванович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051126, виданий 9 жовтня 1996 року на ім’я ВАРЧАК Любов
Андріївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250890, виданий 12 серпня 1996 року на ім’я ЗЛА Анастасія Федотівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0261229, виданий 16 серпня 1996 року на ім’я СЕРДЮК
Іван Зінькович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0338403, виданий на ім’я ВИШНІВСЬКА Уляна Петрівна,
вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ

25 КВІТНЯ 9 років тому обірвалося
життя нашого рідного і незабутнього
чоловіка, тата і дідуся Анатолія Павловича СИНЬКА з Довгалівки. Минають роки, а біль у душі не минає. Як
важко без Тебе, рідненький, як хочеться почути пораду, як хочеться пригорнутися, щоб Ти поміг і розрадив. Без
Тебе — тільки горе безкінечне… На
душі — біль, і жаль, і сум. Тебе нема
і більше вже не буде, та пам’ять про
Тебе вічно житиме в наших серцях.
Нехай свята земля береже Твій вічний спокій. Усі, хто його
знав, згадайте його разом з нами добрим словом і тихою
молитвою. Вічна пам’ять та Царство небесне.
ДРУЖИНА, СИН, ВНУКИ.
2 КВІТНЯ не стало нашого синочка, чоловіка, батька та
брата Вадима Миколайовича ВАКУЛЕНКА з Українського. Безжалісна смерть вирвала його із наших сердець, а
наш світ і наше сонце затягла чорна хмара журби, відчаю
та жалю. Серце плаче і болить душа, скільки б не шукали
очі в рідній хаті, — найдорожчої людини вже нема. Якби Ти
міг ще довше жити, були б щасливі ми усі, але не в силах
ми змінити Господню волю у житті. Пішов у вічність наш рідненький, пішов за обрій в тиху даль. Ти в серці, любий, вічно з нами Твоя любов, Твоя печаль. Без Тебе хата опустіла,
не переступиш вже поріг, сюди не прийдеш вже ніколи, не
стрінеш рідних Ти своїх. Не має стільки крапель море, роси
не має стільки ліс, щоб виплакати наше горе рясним дощем болючих сліз. Царство Тобі небесне та вічний спокій.
Вічно сумуючі МАМА, ДРУЖИНА, син АРТЕМ,
сестра ОКСАНА з сім’єю.

Редактор О. О. ГОСТРА.
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