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НАГОРОДЖЕНІ
З нагоди професійного свята — Дня державної
служби та з нагоди 100-річчя запровадження державної служби:
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ обласної державної
адміністрації — ФЕДЮК
Галина Миколаївна, начальник відділу допомог, соціальних компенсацій та соціального захисту громадян,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської катастрофи
УСЗН;
ПОДЯКОЮ голови обласної державної адміністрації — ВЕДМІДЬ Анатолій Миколайович, завідувач
архівним сектором РДА;
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ Департаменту агропромислового
розвитку,
екології та природних ресурсів ОДА за багаторічну сумлінну працю, високу
професійність — АДАМ’ЯК
Алла Миколаївна, головний
спеціаліст відділу АПР РДА;
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ районної державної
адміністрації і районної
ради — ПАВЛИШ Леся
Василівна, провідний спеціаліст фінансового відділу
РДА;
ГРАМОТОЮ районної
державної адміністрації:
••СЕНЬКО Андрій Михайлович, начальник Центру (відділу) надання адміністративних послуг РДА;
••ПОЛОВКО Інна Володимирівна, головний спеціаліст відділу освіти, молоді
та спорту РДА;
••КЛИМОВА Віта Анатоліївна, начальник загального відділу апарату РДА за І
місце у І турі Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець»;
••ПУГАЧ Валентин Миколайович, начальник відділу надходжень та видатків
Управління Державної казначейської служби в районі.

ШАНОВНІ ЖИТЕ ЛІ ТА ЛА ЛАЇВЩИНИ!

28 червня — День Кон- вовій державі. Пам’ятаймо, на усіх рівнях — від наших
ституції України. Саме цього
що лише віра й терпіння, місцевих громад до загальдня 22 роки тому Україна, мудрість і виваженість станонаціонального рівня.
обравши шлях незалежно- нуть передумовою якісно
Прийміть вітання з Днем
го розвитку, закріпила цей
нового життя у конституційКонституції — одним із вивибір у Конституції, під- но розвиненій європейській значальних свят суверенної
твердивши своє прагнення Україні. Основний Закон
незалежної України. Бажаєрозвивати і зміцнювати де- є визначальним чинником мо всім успіхів, впевненості,
мократичну, соціальну, пра- забезпечення державного
натхнення та сили. Нехай
вову державу. Тоді ми ста- суверенітету України, конвисоке звання громадянили на шлях демократичних солідації суспільства, ствона України стане синонімом
змін. І сьогодні доводимо рення належних умов для
щастя, достатку, любові та
своє прагнення жити у пра- самореалізації особистості
миру!
Анатолій ДУПА,
Станіслав КАТРУШЕНКО,
голова районної державної адміністрації.
заступник голови районної ради.

ШАНОВНІ ЖИТЕ ЛІ ТА ЛА ЛАЇВСЬКОЇ ГРОМА ДИ!
28 червня ми відзначаємо велике державне свято
— День Конституції України.
Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої
незалежності, навіки закарбувало волю народу України
жити у власній суверенній
державі. Цей пам’ятний день
відкрив перед нами шлях до
розвитку і зміцнення правової європейської країни.
Однак
демократич-

ВИГРАЄ «ВЕСЕЛКА» БАРВАМИ

Як і щороку, 21 червня
відбулось урочисте відкриття табірної зміни дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку «Веселка» у
Чернецькому. У цьому святі
взяли участь голова районної державної адміністрації
Анатолій Дупа, Чернецький
сільський
голова
Сергій
Дмитрюк, начальник відділу
освіти, молоді та спорту РДА
Ніна Луценко.
— Я радий знову вас вітати у нашій «Веселці». Це
чудова можливість для вас
відпочити, розвинути свої
творчі здібності, отримати
яскраві враження, а головне
— оздоровитися, — привітав
дітей директор закладу Григорій Варчак.
У таборі оздоровлюватимуться та відпочиватимуть

Н Е Д І Й Ш Л И ЗГОД И
Відбулося спільне засідання депутатів Талалаївської селищної ради та
Староталалаївської сільради, на якому обговорювалося питання фінансування
Староталалаївської
філії
I-II ст. Талалаївської ЗОШ
I-III ступенів. Депутатами селищної ради було прийнято
рішення про фінансування

ний розвиток ніколи не був
легким. А нашій країні —
особливо непросто, адже,
ствердивши соборність та
свободу більш ніж два десятки років тому, сьогодні
ми змушені доводити своє
право бути самостійними,
відстоювати права і свободи
у кривавій неоголошеній та
підступній війні з агресором.
Тож маємо набратися терпіння і віри. Мусимо
зробити все від нас залеж-

Староталалаївської
філії
на перше півріччя, тобто до
завершення
навчального
року. Рішення про подальше
фінансування філії не прийнято. Засідання проходило

44 дитини — переважно із
малозабезпечених та багатодітних сімей, діти учасників АТО, діти-сироти та
позбавлені
батьківського
піклування, діти працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери села,
а також переможці та призери предметних олімпіад та
спортивних змагань.
Програма зміни насичена
культурно-масовими
заходами
національно-патріотичного та спортивного
спрямування — змагання,
квести, естафети, конкурси
сприятимуть хорошому відпочинку та оздоровленню дітей. Зміна триває з 18 червня по 8 липня.
За інформацією відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
за участі селищного голови
Ю. Є. Величка та сільського В. П. Покришки. Думки та
пропозиції щодо фінансування та збереження школи між
депутатами та головами розбіглися. Це може призвести
до призупинення діяльності
Староталалаївської школи.

Депутати — члени постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості, підприємництва та сфери
послуг Талалаївської селищної ради.

ПОГОДА

не, щоб наступні покоління
українців пишалися тим, що
живуть на рідній землі!
Вітаючи вас із державним святом, зичу всім міцного здоров’я, довгих років
життя, миру і благополуччя,
наснаги, невичерпної енергії, оптимізму, натхнення та
плідної праці в ім’я кращого
майбутнього
українського
народу.
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.
ЙОГО святкування 23
червня розпочалося із змагань
за Кубок селища з міні-футболу, в яких взяли участь 8
команд. Першість у запеклій
боротьбі вибороли футболісти «ДЮСШ – Ветерани» (смт
Талалаївка), друге місце посіла талалаївська «Берегиня»,
футболісти команди «Місцевик» (м. Ромни) зайняли третє
місце.
Паралельно з футбольними баталіями відбувалися
змагання шахістів. Перше і
друге місця розділили Михайло Охріменко та Євгеній
Яковенко, третім став Олег
Сирота. Цікаво і захоплююче
пройшли змагання за Кубок
селища
з армрес л і н г у
серед чоловіків та жінок, абсолютними чемпіонами стали
серед чоловіків — Володимир
Кондратенко, у жінок — Олена Моза, друге і третє місця
посіли Євгеній Мартіян і Олег
Федюк та Любов Чекаліна і
Альона Пугач. Переможці по
вагових категоріях: до 70 кг —
Олег Курочка, до 90 кг — Андрій Мельник, більше 90 кг —
Володимир Кондратенко.
Поки спортсмени змагалися в силі, спритності, витривалості, на площі селища вирувало інше життя — розваги на
різний смак: дитячі атракціони
(батути, каруселі, електромобілі, скейти та ін.), можна
було поласувати солодощами,

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Щиро вітаю вас із великим національним святом — Днем Конституції
України!
28 червня 1996 року Конституція
увійшла в наше життя як головний
оберіг державності і демократії, гарант
незалежності і соборності України. Ми
прагнемо, щоб задекларовані в Конституції права стали реальністю, щоб
люди почувалися захищеними і впевнено дивилися у майбутнє.
Нехай кожен громадянин України
відчує, що його життя, здоров’я, честь і
гідність, недоторканість і безпека дійсно визнані найвищою цінністю. Бажаю
усім миру, міцного здоров’я, наснаги,
невичерпної енергії, оптимізму та нових звершень на благо України!
Зі святом!
З повагою народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.

піцою, шашликом, хачапурі,
варениками.
Кульмінацією
свята стало привітання селищного голови Юрія Величка, нагородження грамотами,
цінними подарунками, медалями переможців, призерів
спортивних змагань, кращих
представників молоді ОТГ.
Відзначено Ірину Бабенко — інспектора з ювенальної
превенції сектору превенції
Талалаївського
відділення
поліції, старшого лейтенанта
поліції, Людмилу Васильчен-

ДЕНЬ МОЛОДІ У ТАЛАЛАЇВЦІ
ко — приватного підприємця
(с. Корінецьке), Євгена Винограденка — механізатора
ТОВ «Понори», Сергія Горячку
— працівника ТОВ «Красноколядинське», Яну Іржавську —
практичного психолога та соціального педагога Липівської
ЗОШ I-III ступенів, Олега Кобзистого — фельдшера виїзної
бригади екстреної медичної
допомоги, Ярослава Кобиша
— вчителя фізичної культури
Липівської ЗОШ I-III ступенів,
Юлію Корнієнко — директора Понорівського сільського
будинку культури, Максима
Пархоменка — соціального
педагога Талалаївської школи, Людмилу Скляр — вчителя
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Красноколядинської ЗОШ I-III
ступенів.
За високі досягнення в
навчанні цінним подарунком,
букетом троянд та матеріальним заохоченням у сумі 2460
грн. (золота медаль) нагороджена Альона Яресько, цінні
подарунки, букети, матеріальні заохочення в сумі 1500 грн.
(срібні медалі) отримали Марина Шарапова, Ірина Шарко,
Ірина Бондаренко — випуск
ниці Талалаївської школи.
Не залишив без уваги наших
випускників і
народний
депутат Валерій Давиденко.
Від його імені на випускному
вечорі в школі, що органічно влився у святкування Дня
молоді, одинадцятикласників
привітав і вручив медалісткам
грошові заохочення помічник
нардепа Микола Коновал.
А потім, аж до півночі,
линули пісні у виконанні театру естради «Камертон»
(м. Прилуки).
Відділ освіти, культури,
молоді та спорту селищної
ради вдячний в. о. директора
районного будинку культури
Ю. А. Штиму за допомогу в
музичному озвученні свята.
Валентина КРАВЧУК,
спеціаліст відділу освіти,
культури, молоді та спорту
селищної ради.

За даними http://sinoptik.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

29 червня 2018 року

ГОЛОВИ РДА ВПЕРШЕ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО
ПРАКТИКИ НАВЧАНЬ З ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
У ТАКТИЧНИХ навчаннях «Північна фортеця –
2018», які тривали в області до 27 червня, пройшли
вишкіл і голови районних
державних адміністрацій.
Навчання проводять повним складом бригади територіальної оборони. У їх
ході активно використовується досвід подібних військових підрозділів країн
Балтії та скандинавських
держав.
За дорученням голови
Чернігівської ОДА Валерія
Куліча протягом двох днів
— 19 – 20 червня — тривали збори керівного складу
бригади ТО. До навчань долучились голови райдержадміністрацій. Вони відпрацьовували теорію та практику
захисту кордонів області
силами територіальної оборони: бойові стрільби, спільні заняття з резервістами,
вивчали алгоритми захисту
кордону, протидії та знищення танкових військ противника тощо.
— Голови РДА, які особисто відповідають за територіальну оборону відповідного
району, мають не тільки забезпечити прибуття відповідної кількості військовозобов’язаних на навчання, а й
самі взяти у них участь, на

На фото: серед резервістів — голова
Талалаївської РДА Анатолій ДУПА
(2-й праворуч у першому ряду).

собі відчути умови перебування у наметовому містечку,
долучитись до виконання завдань спільно з підрозділами
зі своїх районів, — переконаний у важливості таких заходів Валерій Куліч.
Бійці-резервісти відпрацьовують тактику виконання
основних завдань: прикриття
ділянки державного кордону,
забезпечення руху військових колон, ізоляція району
бойових дій, оборона важливих об’єктів, боротьба з
диверсійно-розвідувальними

СЛУЖБА – 101

силами противника, ведення
бойових дій у місті та в лісі
та інше.
У навчаннях, до речі,
беруть участь не лише керівники держадміністрацій,
а й інші військовозобов’язані
державні службовці, які працюють у структурних підрозділах та апараті обласної і
районних адміністрацій.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Чернігівської
облдержадміністрації.

ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРК И
На виконання рішення
КМУ протягом квітня-червня
були проведені позапланові
перевірки торговельних центрів, культурно-видовищних
та дозвіллєвих, загальноосвітніх та дошкільних дитячих
і закладів охорони здоров’я
зі стаціонарним лікуванням.
У районі перевірено 23
зазначених об’єкти: по 1
культурно-видовищному та
лікувальному закладу, 11
шкіл та 10 дитсадків. Було
виявлено 11 порушень у
культурно-видовищному закладі щодо протипожежного
стану, з них 2 не усунуто з
часу попередніх перевірок.
У лікувальному закладі — 15
та 5 відповідно, в дошкільних
та загальноосвітніх навчальних закладах — 177 та 64.
До адміністративної відповідальності притягнуто 23 керівників закладів. Їм вручені
приписи для усунення виявлених порушень.
Всі копії актів за результатами позапланових перевірок надано до обласного
Управління ДСНС, яке ро-

битиме позов до адміністративного суду на призупинення експлуатації об’єктів, де
стан пожежної безпеки найгірший. Відповідно до с. 67
КЦЗ України серед повноважень центрального органу виконавчої влади, який
здійснює державний нагляд
у сфері техногенної та пожежної безпеки, є звернення
до адміністративного суду
щодо застосування заходів
реагування у вигляді повного
або часткового зупинення до
повного усунення порушень
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної
безпеки роботи підприємств,
окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації
будівель, об’єктів, споруд,
цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів,
зупинення проведення робіт,
у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації
пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання
послуг, якщо ці порушення

створюють загрозу життю та/
або здоров’ю людей.
Якщо суд прийме рішення про закриття об’єкта, то
для батьків дітей, працівників закладу, органів влади та
місцевого самоврядування,
депутатів місцевих рівнів
будуть винні саме пожежники, а не керівники закладів
чи вище керівництво, які не
турбувалися про створення
необхідних протипожежних
умов. В Україні є сумний приклад трагедії у таборі «Вікторія» м. Одеса, повторення
якого не можна допустити.
Саме задля цього працівники ДСНС здійснюють нагляд
та контроль, вживають заходи впливу. Отож, іще раз наголошую, що ми вказуємо на
недоліки для того, щоб вони
були усунені. Трапляється,
що при повторній перевірці
керівники навіть не знають,
де поклали попередній припис, а не те, щоб зробили
щось для усунення проблем.
Отож, давайте разом працювати так, щоб не виникало
передумов для трагедій.

Саме таким видалося 21
червня для рятівників. Цього
дня обідньої пори зайнялися
залишки сухої рослинності
при в’їзді в Слобідку. Рятувальники зупинили вогонь і
не дали йому поширитися до

житлового сектору, А вночі
— ще одна пожежа — загорілася господарча будівля із
грубими кормами в с. Рябухи. Нічна пожежа не могла
трапитися без навмисного
підпалу. По даному факту

районним підрозділом поліції
ведеться перевірка.
З початку року в районі
вже трапилося 23 пожежі.
Валентин ПРОКОПЕНКО,
т. в. о. начальника
РС УДСНС в області.

ДВІ ПОЖ Е Ж І ЗА ДОБУ

РОЗГЛЯД АЮТЬ БЕЗ ЗВОЛІК АНЬ
Інтернет-простір, ЗМІ заполонила інформація, котра
обурила українців: щоб похоронити людину, потрібен
дозвіл суду, якого доведеться довго чекати. Інформація
про те, що з 15 березня 2018
року поховати людину можна
буде лише з дозволу суду не
зовсім відповідає дійсності.
Дійсно, згідно з кримінально-
процесуальним
кодексом
України будь-яку експертизу,
в тому числі судово-медичну,
із вказаної дати призначає
слідчий суддя. Проте експертиза проводиться лише в
рамках кримінального провадження після реєстрації повідомлення про кримінальне
правопорушення. Якщо лю-

дина померла природною
смертю, її близькі та родичі
не відчують на собі дію змін
до кримінально-процесуального законодавства. Правила поховання в Україні не
змінилися.
Якщо ж у померлої особи є ознаки насильницької
смерті, або підозри на таку
смерть, якщо смерть настала раптово або при нез’ясованих обставинах, чи поза
місцем проживання особи,
чи особу не встановлено,
тоді слідчому в рамках кримінального провадження доведеться звертатись до слідчого судді з клопотанням про
призначення експертизи. У
такому випадку клопотання

розглядатиметься слідчим
суддею негайно без жодних
зволікань. З дня набрання
чинності змін до КПК України
слідчими суддями Талалаївського районного суду, зважаючи на значимість події
для родичів померлих, всі
клопотання слідчих Талалаївського відділення поліції
Прилуцького відділу поліції
ГУНП в Чернігівській області
щодо проведення експертиз
для встановлення причин
смерті, визначення ступеня
тяжкості тілесних ушкоджень
були розглянуті в день надходження таких клопотань
до суду.
Прес-служба Талалаївського районного суду.

СВОЄ 65-річчя відзначив наш керівник, директор
районної друкарні Леонід
Володимирович ТИТУХ. Вітаємо Вас із ювілеєм! Бажаємо Вам здоров’я, оптимізму,
реалізації ідей і задуманих
планів, невичерпної енергії і
наснаги у всіх Ваших добрих
справах, посмішок фортуни,
успіху, сімейного благополуччя і щастя. А ще бадьорості
духу, стабільності, позитиву,
яскравих подій, незабутніх
вражень і тільки щасливих
випадків! Хай у Вашому домі
завжди панують мир і злагода, у серці — доброта, а у
справах — мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі
буде прихильною до Вас, даруючи радість
життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів.
КОЛЕКТИВ ДРУКАРНІ.
* * *
БАГАТО років ми ідемо
пліч-о-пліч із колективом
районної друкарні, живемо
однією дружною сім’єю і робимо одну справу, ділимо
навпіл успіхи і труднощі і
дуже радіємо, коли в наших
поліграфістів якась пам’ятна
подія чи свято. Сьогодні якраз така нагода — директор
друкарні Леонід Володимирович ТИТУХ відзначив своє
65-річчя. Все його трудове
життя віддане поліграфії,
рідному підприємству, де
пройшов усі щаблі від друкаря до інженера і директора.
Дякуючи ювіляру за надійне партнерство, розуміння і
співпрацю, щиро зичимо досягати хороших результатів у
роботі, відмінного добробуту,
поваги від колег і доброї погоди в домі, бути «на коні»
завжди і скрізь, з легкістю
вирішувати проблеми, виконавчих і безконфліктних підлеглих, натхнення, творчих
завдань, удачі та везіння у
справах, не зупинятися на
досягнутому, вчитися новому
та у всіх обставинах бачити
плюси і позитивні сторони. І
для здійснення всього цього
здоров’я, здоров’я і здоров’я.
З ювілеєм, колего!
КОЛЕКТИВ
ТОВ «Трибуна плюс».
* * *
СІМ — Боже число. У
нашої любої мами, бабусі й
прабабусі Валентини Данилівни ДМИТРЮК із Чернецького аж дві сімки — 2
липня їй виповнюється 77 років. З пам’ятною датою, рідна!
Сьогодні щастям дуже сяєш.
Забудь на мить про всі діла
— Ти день чудовий відзначаєш, він повний світла і тепла.
Хай прийде те, на що чекала,
в житті погане все мине. На
рік мудрішою Ти стала, не
буде хай в Тебе проблем. І
ще від серця побажаєм здоров’я, злагоди, добра. Хай
радості не буде краю, дві сімки — мудрості пора.
СИН із сім’єю,
правнучка ЄВА.

2 ЛИПНЯ виповнюється 77 років найкращій мамі,
дружині, бабусі, берегині нашого роду — Вірі Петрівні
КАМЕНИСТІЙ. Діти, внуки,
правнуки, близькі та рідні вітають Віру Петрівну з днем
народження! Довгих зичимо
років життя, сімейної злагоди, щоб завжди здоровилося! Живіть довго і радуйте
нас своїм оптимізмом та життєвою мудрістю!
* * *
25 ЧЕРВНЯ святкував
своє 65-річчя Леонід Володимирович ТИТУХ із
Талалаївки. Вітаємо Тебе із
родинним святом, добра і
щастя лиш бажаєм. Хай янгол-охоронець Тебе оберігає,
а лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось Тобі
жити і не було хвилиночки
тужити. Щоб друзі завжди поруч були вірні, а вдома щоб
чекали рідні. Щоб ввечері
було з ким чай попити і тихо
по душах поговорити. Хотілось би вітати і вітати, та в
цих рядках всього не написати. Ми від душі Тобі бажаємо
удачі, а очі лиш від радості
хай плачуть.
Сестри ТАНЯ і ВАЛЯ із
сім’ями.

* * *
ЧИМ старшими ми стаємо, чим більше на нашу
долю випадає життєвих пригод, тим частіше ми душею
линемо до мами. Бо тільки
вона одна може почути серця своїх дітей і внуків, може
і посварити з любов’ю, тільки вона живе і дихає нами…
Така наша дорога дружина,
матуся і бабуся Валентина
Дмитрівна ЛИСЕНКО з Талалаївки. В останній день
червня вона іменинниця!
Тебе, рідненька, раді ми вітати і в будні, і в святкові дні,
бо Ти для нас — одна-єдина
мати і кращої немає на землі. Суть життя Твого — Твоя
родина. Тільки завдяки Твоїй
безмежній любові у нашому
домі завжди тепло і затишно.
Доля Тобі вготувала багато
горя, але Ти ніколи не здавалася, навпаки — підтримуєш
усіх. Як добре, що є мама! Як
добре, що можна пригорнутися до Тебе і, як у дитинстві,
відчути тепло Твоїх долонь.
Ми вдячні Тобі, мамусю,
за все. І в Твоє свято бажаємо тільки радості, тільки добра й затишку. Нехай щасливий випадок стукає у Твоє
віконце. Нехай добро, яке Ти
випромінюєш,
обов’язково
повернеться до Тебе сторицею. Нехай Господь оберігає
Тебе. Нехай здоров’я буде з
Тобою багато літ. Живи нам,
рідненька, на білому світі — і
будемо всі ми любов’ю зігріті.
Твоя РОДИНА.
* * *
1 ЛИПНЯ у нашого однокласника Івана Олексійовича БОВКУНА з Довгалівки
55-річний ювілей. Ми хочемо
Тебе привітати у цей святковий день, тепла і сонця побажати і щоб радість була день
у день. Хай Тобі посміхається
доля, несуть тільки радість
з собою роки. Хай щастя й
здоров’я не зрадять ніколи,
хай збудуться мрії, бажання,
думки. Снаги трудової без
ліку, пошани й добра від людей, щасливого й довгого віку
бажаєм Тобі у цей день.
Наталія ТАРАН,
Світлана ШІДЛОВСЬКА.

* * *
У НАШІЙ родині велике
свято — 28 червня золотий
ювіляр наш дорогий чоловік,
батько і дідусь Валерій Миколайович БУГАЙ із Новоселівки! Є ювілеї досить різні…
Та є одна з найкращих дат,
коли вітає вся родина — Тобі
сьогодні 50! Хай життя Твоє
квітує цвітом, і день народження приходить знов і знов,
а доля хай дарує з кожним
роком міцне здоров’я, щастя
і любов! Хай Мати Божа Тебе
оберігає від зла, хвороби і
журби! Нехай Господь доброти посилає сьогодні, завтра і
завжди!
ДРУЖИНА, дочки ЛІНА
і НАТАША, зять СЛАВА,
внучка ЗЛАТА.
* * *
ВІТАЄМО із золотим ювілеєм нашого дорогого зятя
Валерія
Миколайовича
БУГАЯ! Тебе, шановний, ми
вітаєм із першим п’ятдесятиліттям! Хай Бог Тобі допомагає, хай подарує довголіття. Хай в сім’ї любов панує,
родину злагода єднає. Хай
серце Твоє, добре й щире,
ніколи смутку не зазнає.
Нехай Тебе весела вдача у
час тяжкий не полишає. Хай
очі лиш від щастя плачуть,
і усміх радістю сіяє. Нехай
Твою затишну хату ніколи
щастя не минає. Здоров’я,
успіхів, достатку Тобі з повагою бажаєм!
ТЕСТЬ, ТЕЩА, ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА.
* * *
50 — поріг життєвої мудрості. Валерію Миколайовичу БУГАЮ її й раніше
було не позичати — добропорядний односелець, глибоко шанована
в Новоселівці
людина, авторитетний керівник, ввічливий,
щирий, доброзичливий. Вчора Валерій Миколайович відзначив свій золотий ювілей.
Щиро вітаємо його і шлемо
низку теплих побажань. Нехай душа Твоя ніколи не
старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль, своїм теплом
хай завжди сонце гріє, слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що
потрібно, без чого не складається життя, — любов, здоров’я, щастя, дружба та вічно
нестаріюча душа.
Віктор ЧЕПЕЛЬ із
дружиною.
* * *
ВІТАЮ із золотим ювілеєм свого дорогого хрещеного Валерія Миколайовича
БУГАЯ. І хоч я вже давно доросла, так приємно відчувати
Вашу опіку, як у дитинстві.
Хай будуть з Вами здоров’я
та сила, хай доля буде 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!
Хрещениця ВІКТОРІЯ із
сім’єю.
* * *
НЕЩОДАВНО день народження відзначила моя
дорога кума Вікторія Вікторівна НЕСИН із Талалаївки,
із чим її і вітаємо. Кума наша
люба, одна дорога! Хай щастячко буде на довгі літа! Здоров’я міцного, наснаги в роботі, хай діло завжди буде в Тебе
на зльоті. Щоб ангел завжди
оберігав, у скрутну хвилину
допомагав. Хай радість живе
у Твоїй хаті, щоб була Ти щаслива, здорова й багата!
Кума ВІКТОРІЯ і її сім’я.
* * *
27 ЧЕРВНЯ день народження у мого дорогого хрещеника Данила Юрійовича
НЕСИНА. Даня! Вітаю Тебе
із днем народження. Бажаю
Тобі всього світлого і радісного у Твоєму житті. Будь
завжди здоровий, сповнений
позитиву і казкового щастя.
Нехай Тобі у всьому таланить і життя дарує все найкраще, що є у світі!
ХРЕЩЕНА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ШКІЛЬНЕ ЛІТО

НАШІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

14 П РИЄМ Н И Х Н ЕСПОД І ВА НОК
Чотирнадцять днів у
пришкільному таборі «Сонечко» для 32 учнів Української школи — це чотирнадцять днів приємних
несподіванок.
Виховна робота в таборі
базувалася на розвитку дитячої ініціативи, колективної
творчої справи, що супроводжувалася різноманітними
заходами. Основна роль відводилася національно-патріотичному
вихованню.
Цікавою була зустріч вихованців табору з працівниками Громадської організації
спілки учасників АТО. Діти
переглянули фільм «У кожного свій фронт», написали
побажання воїнам, які захищають Україну, а хлопчикам
найцікавіше було побачити,
потримати зразки зброї.
Особливо сподобалася вихованцям поїздка до
Пустовойтівки Роменського
району в музей Петра Калнишевського. Діти побували
в музеї, біля млина, здійснили поїздку до скіфських
курганів. Приємні враження
залишилися в дітей після
відвідин дитячого центру
«Оріон», що в Талалаївці,

Володимир ЧЕПЕЛЬ:
БАСКЕТБОЛ
ЗАК ЛА ДАЄ ДОБРІ ТРА ДИЦІЇ
дендрологічного парку в
Тростянці. Зустріч із природою, відпочинок біля водойми, збір лікарських трав,
польових квітів, рухливі ігри
на природі наповнювали кожен день.
Від імені батьків, дітей,
вчителів щиро дякуємо людям, які надали кошти для
екскурсійних поїздок: депутату районної ради від

Аграрної партії М. М. Логвиненку та директору ПСП
«Фортуна» І. М. Пащенку і
перевізнику Н. І. Кирпенко.
Робота
пришкільного
табору завершена, а літній
відпочинок продовжується.
Тож веселих літніх канікул
нашій дітворі!
Ірина ЛОБОДА,
начальник пришкільного
табору «Сонечко».

У К РА Ї Н І С О Н Ц Я
У пришкільному оздоровчому таборі «Сонечко» при
Липівській школі цього року
відпочивала 31 дитина.
Це — діти учасників АТО,
з малозабезпечених та багатодітних родин, а також
активні учасники позашкільних заходів.
Як і щороку — урочисте
відкриття табору, екскурсії
в природу, на сільські околиці, до ставу, в березину
по суниці. Діти відгадували
загадки, гралися в рухливі
ігри, ляльковий театр, інсценували казки.
Велике
задоволення
принесла екскурсія на тваринницьку ферму агрофір-

ЯЗИК до Києва доведе, а надто якщо це мова баскетболу, якою добре володіють школярки з Плугатаря. Як тільки
травень і в Києві «знову цвітуть каштани», так вони й там
— на фіналі чемпіонату України з баскетболу за формулою
3×3. Тут завжди збирається весь цвіт вітчизняного баскетболу від всесвітньо відомих олімпійських чемпіонів чернігівця
Олександра Волкова і Марини Ткаченко до таких ось, як наші
дівчата, чемпіонок своїх областей, чиї олімпійські висоти, віриться, ще попереду. У своїх фотоархівах діти мають кадри
із знаменитостями. Цього року на турнірі угледіли відомого в
Україні спортивного тележурналіста Руслана СВІРІНА і «напросилися» на спільне фото. Той не відмовив, але не був би
сам, у свою чергу, «акулою пера і мікрофона», аби не «розкрутив» тренера плугатарської команди на інтерв’ю, яке прозвучало на одному з київських телеканалів та опубліковане
на сайті Федерації баскетболу України. Ось це інтерв’ю.

ми «Горизонт». Тут їх радо
зустрічав і проводжав своїм
криком віслюк Мартин. Із
захопленням
розглядали
новітню техніку на тракторному таборі, вражав порядок на току агрофірми.
Цікавою була екскурсія
в Липівську Спасо-Преображенську церкву, де отець
Олександр розповів про одяг
священнослужителя, ікони,
звичаї християнства. Порадив кожній дитині вивчити і
читати молитву та слідувати
християнським заповідям.
Побували ми і на екскурсії в Мені, де особливо
запам’яталася екскурсія в
зоопарк. Діти побачили мо-

гутніх вовків та левів, швидких
страусів,
граційних
оленів та зебр, грайливих
мавпочок і різнокольорових
папуг, загрозливих крокодилів та яскравих павичів і
багато інших тварин. За цю
поїздку ми щиро вдячні директору ТОВ АФ «Горизонт»
І. А. Марченку.
Пришкільний табір «Сонечко» працював 14 днів.
За цей час діти оздоровилися, здружилися, дізналися
багато нового. Спасибі депутатам Талалаївської селищної ради і її голові Ю. Є.
Величку за надані кошти на
оздоровлення.
Світлана ПУГАЧ.

Тренер шкільної команди з баскетболу 3×3 Володимир Чепель вчетверте поспіль привіз дівчат на фінал
чемпіонату України «Шкільна баскетбольна Ліга 3×3».
Відтак його підопічні вчетверте поспіль виграли обласну першість. Це серйозний успіх, враховуючи те, що насправді команда базується у невеличкому селі Плугатар
Талалаївського району Чернігівської області. З паном Володимиром розмовляємо про баскетбол на селі.
— Позитивні враження,
емоцій багато — бачать місто Київ. Дуже раді, що ми
знову приїхали до столиці і
можемо зіграти у свою улюблену гру.
— Ваші
дівчата
займаються
у
школі
баскетболом?
— Так, я їхній тренер і
вчитель фізкультури. У мене
є 10 годин — ставка тренера-
викладача у спортивній школі. Взагалі, можна сказати,
що ми дуже раді, бо у нас населений пункт невеличкий —
300 селян мешкають, а ось у
школі навчаються 109 учнів. І
ми — чемпіони області, чотири роки поспіль!
— Тобто дівчата, знаючи про те, що у вас є такі
результати, залюбки йдуть
до секції.
— Так, є таке. Взагалі,
мушу сказати, що у селі є
позитивні зрушення у плані
тяжіння дітей до фізкультури
та спорту.
— А чим ще займатися
дітям на селі?
— Як чим? По господарству допомагати, та й смартфони є не лише у місті (посміхається). Та, насправді,
чим займатися? У нас бару
у селі нема. Спортзал заміняє усе. Ось і приходять усі
до спортзалу. Починаючи з
другого класу. І ми працюємо щодня. Відчуваю велике
бажання у дітей займатися
баскетболом.
Улюблений
вид спорту, і оптимальний
для таких шкіл, як наша. Перебираючи усі види спорту,
дійшов такого висновку.
— Чому, цікаво? Є ж командні види спорту інші —

футбол, волейбол?
— Для спортзалу, який
маємо, а його розміри 9 на
18 м, то коли клас 4 – 5 дітей, вже ми можемо грати 2
на 2, три на два. Розумієте?
І це дуже важливо. Якщо волейбол — треба сіткою перегороджувати майданчик. А
баскетбол — більш рухливо,
більш позитивно. Ми дуже
його любимо.
— Чому проект ШБЛ
3×3 є особливим?
— Він посідає своє місце
у шкільному житті скрізь в
Україні. Дівчата після цього
приїздять додому з палаючими очима, емоції їх переповнюють. Вражень безліч.
Так складаються традиції,
тяжіння менших до старших.
Взагалі, дочка у мене вже
навчається в Університеті
фізкультури, на тренерському факультеті, на баскетболі.
Наслідувать є кому.
— Дівчата
у
школі
вчаться і всі хочуть відвідувати баскетбольну секцію, бо ж потім до Києва є
шанс поїхати?
— Є таке бажання, при-

ДО СЛОВА. Наших дівчат на цих турнірах уже давно зустрічають, як добре знайомих, бо їздять вони до Києва не
тільки фотографуватися та інтерв’ю роздавати, а й себе в баскетбольному чемпіонаті України перевірити — чого досягли,
над чим іще треба попрацювати. Цього разу не все склалося
так, як хотілося. Поїхали не в найсильнішому своєму складі,
а окрім того, не поталанило із жеребкуванням — потрапили в
найсильнішу групу. Свої поєдинки хоч і програли, проте, єдині
в турнірі, склали гідну конкуренцію майбутнім чемпіонкам із
Бердянська. І тренер, і команда задоволені якістю своєї гри
та самою поїздкою, яку забезпечив їм народний депутат Валерій Давиденко. Щиро вдячні йому за це. Вкотре він виділяє
для плугатарців комфортабельний мікроавтобус, котрий доставляє команду до місця проведення змагань і привозить із
столиці в село.

На фото: вихованці «Сонечка» біля ставу в Липовому.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕМПІОНК А УК РА ЇНИ
Наша Яна Чепель
— золота медалістка вітчизняної першості в Студентській баскетбольній
лізі Таскомбанк. Це стало
відомо після фінального
поєдинку жіночої збірної
столичного Національного університету фізкультури і спорту, за яку виступає Яна, із командою
студенток
Харківської

фізкультурної академії.
Харків’янки до великої
перерви відірвалися в
рахунку на 11 очок, але
надалі сил у них не вистачило — киянки перемогли 64:53.
Новоспечена чемпіонка України Яна Чепель
— студентка-першокурсниця столичного спортивного вишу, вчиться на

баскетбольному
відділенні, майбутній тренер.
Витоки успіху юної землячки — в рідній Плугатарській школі, де баскетбол — спорт №1 і де
секрети популярної гри
передає юним вчитель
фізкультури і батько Яни
Володимир Чепель.
Кор. «ТХ».

ховувати не буду. Скажу відверто. Коли говорять, що діти
стали зовсім не такі, як були
колись, не вірте. Вони теж
хочуть рухатися, телефон і
комп’ютер цього не замінять.
Вони самі про це говорять. А
баскетбол — дуже рухливий
вид спорту.
— А в Києві що хочете
подивитися?
— Ви знаєте, раніше ми
приїздили до Києва на три
доби. Один день присвячували баскетболу, а потім
гуляли столицею. Нам спонсори допомагали з поїздкою.
Ми і у Лаврі, на стадіонах
НСК «Олімпійський», «Динамо» ім. Лобановського
були, Хрещатику, — вражень було багато. Їхали не
лише з метою пограти, а й
відкрити для себе травневий
красень-Київ!
— Але в цей раз забракло грошей?
— Ні, просто є випускниці
у складі команди. У них завтра фотосесія на випускний
шкільний альбом, і завтра
треба бути вдома, продовжать працювати і навчатися.
— То ж з вікна трамваю
подивляться Київ?
— Ми ще привезли хлопчика 8-ми років, його на Святошино ще треба відвезти,
там професійні тренери з
клубу «Зірка» мають його переглянути. То ж справ багато. Стараємося підтримувати наших талановитих дітей.

На фото: тренер і його команда.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

26 ЧЕРВНЯ зустріла
своє 92-ге літо найрідніша,
наймиліша,
найдобріша
матуся, бабуся та прабабуся Зінаїда Антонівна
АНТИП’ЄВА з Талалаївки.
Вітаємо Тебе, наша рідна,
з днем народження. Бажаємо, щоб кожна година
Твого життя була щасливою, кожна мрія здійсненною, кожна мета досягнутою, кожен день добрим,
кожна справа успішною.
Рідненька наша, сяй, наче
сонце, залишайся життєрадісною людиною, якою

Ти є. Будь завжди у нас
здорова. Дякуємо Тобі за
розуміння, вірну, віддану
любов і за те, що пробачаєш нас знову Ти і знов. Ми
бажаємо Тобі миру, радості
і віри, серцю — щирої надії і здоров’я, сили — тілу.
Хай Тебе оберігає Ангел
Твій хранитель, Хай добром Твій шлях осяє наш
Господь Спаситель!
З повагою і любов’ю
донька СВІТЛАНА, внуки
ІГОР, УЛЯНА, ЮЛЯ, ТИМОФІЙ, правнучки АЛІСА та
СОЛОМІЙКА.

ПРИРОДА І МИ

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 200 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

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.
Постійно дорого СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КНУРІВ.
Тел. 096-716-33-81.

29 червня 2018 року

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.
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).

КУПЛЮ

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

Молоді

МИНУЛОГО року читачі
нашої газети активно відгукнулися на пропозицію поділитися своїм осіннім дивом.
Пам’ятаєте?
Картоплинки,
помідорчики,
морквинки…
Ще раз дякуємо нашим
найактивнішим
учасникам
рубрики: Петру Дупі, Зіні Погореловій із Талалаївки, Валентині Кунденко із Красного
Колядина, яка картопляного
«хлопчика з цигаркою» зберегла аж до весни, ще й підпис вигадала оригінальний.
Під рубрикою «Природа
і ми» редакція розпочинає

тему «Брати наші менші».
Ми пропонуємо вам опублікувати в газеті оригінальні
фотографії із дикими та свійськими тваринами, бажано
придумати і підпис до них.
Фото можна надсилати на
електронну адресу trybuna@
meta.ua або приносити чи
надсилати роздруковані.
Ось цих маленьких їжачків на фото нам надіслав
Анатолій Співак. Їх випадково знайшли на дорозі зовсім маленькими. Тепер вони
жваві, добре їдять і з двору
не тікають…

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Талалаївська
селищна рада повідомляє, що з
2.07.2018 року змінюються
та вводяться в дію реквізити
рахунків для зарахування
надходжень до бюджету:
••Змінюються
ВСІ
рахунки.
••Новий МФО банку
899998.
••Банк
отримувача

— Казначейство України
(ЕАП).
Інформація про реквізити
нових
бюджетних
рахунків
розміщена
на
веб-порталі ДФС у рубриці
«Бюджетні рахунки» (http://
sts.gov.ua/byudjetni-rahunki)
та на веб-сторінках органів
Державної
казначейської
служби України.

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

2 липня — с. Українське, с. Рябухи (села повністю).
3 липня — с. Діброва (село повністю).
4 липня — с. Скороходове, ФАП, пошта, клуб; смт Талалаївка, вул. Народна, вул. Енергетиків, РЕМ, газове господарство, школа мистецтв, магазин.
5 липня — смт Талалаївка, вул. Центральна, вул. Садова, вул. Молодіжна, вул. Освіти, магазин «Дитячий світ»;
с. Березівка, вул. Кузьменка.
6 липня — с. Макаренкове, вул. Лесі Українки; с. Красний Колядин, вул. Шевченка, вул. 30-річчя Перемоги, вул.
Першотравнева, вул. Робітнича (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ЗМІНЕНО ГРАФІК ВИВОЗУ СМІТТЯ

Повідомляємо що з 1 липня ц. р. змінено графік вивозу
твердих відходів.
У ВІВТОРОК і П’ЯТНИЦЮ графік лишається без змін.
У ПОНЕДІЛОК, крім тих, що обслуговуються, будуть також і вулиці колишнього радгоспу.
У СЕРЕДУ, крім тих, які вже обслуговуються цього дня, —
вул. 30-річчя Перемоги в Скороходовому (від диспетчерської
РЕМу до залізничного переїзду).
Адміністрація ВУЖКГ.
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.

КУРИ-НЕСУЧКИ

різного віку і порід,
із сильним
імунітетом
і високою
яйценосністю.
Доставка безкоштовно.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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).
РЕМОНТ холодильників і морозильників
з виїздом. м. Ромни, тел.
096-585-97-00.
Фарбуємо і перекриваємо ДАХИ, встановлюємо ПАРКАНИ, проводимо
ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ.
Тел. 067-849-60-15.

ШУКАЄМО ДОГЛЯДАЛЬНИКА

Просимо відгукнутися одиноку жінку або подружню пару
без дітей віком від 55 до 63 років, які вже на пенсії і мали б
змогу постійно жити разом із нами.
Ми — літнє подружжя, дітей не маємо. Сподіваємося,
що відгукнеться добропорядна людина, яка б доглянула нашу старість. Довідки за телефонами: 098-613-96-70,
098‑623-70-14, 2-14-29.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»).
Тел. 066-437-77-43, 098-749-68-40, 098-768-28-04.

ПРОДАМ

САДИБА: газифікований будинок, погріб, літня кухня,
гараж, господарські будівлі.
Віддам СОБАКУ (вівчарка, 6 років). Тел. 096-687-47-54.
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.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія» 1995 року випуску, в хорошому
стані. Ціна 17000, можливий торг. Тел. 096-094-03-35.
ТОРФОБРИКЕТ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ. Тел. 098-388-86-80.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЦУЦЕНЯТА східноєвропейської вівчарки, вік 2,5 місяця,
з документами. Маємо дівчаток чорного і чепрачного окрасів
та лахмачів. Тел. 067-998-62-25.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, БІЙ цегли,
ПЛИТИ перекриття, АРМАТУРА і фундаментні БЛОКИ.
Тел. 097-697-43-17.
КОРОВА. Тел. 095-716-57-05.
ІНДОКАЧКА з каченятами (Талалаївка).
Тел. 067-149-04-42, 050-683-07-69.
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

РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
Чистимо
ПОДУШКИ, ПЕРИНИ. Замінюємо
напірники.
Виготовляємо КОВДРИ (будь-які
розміри).
Тел. 068-085-51-67,
067-369-78-73.
Я, Бабич Наталія Вік
торівна, жителька смт Талалаївка, вул. Пушкіна, 31,
прошу вибачення у громадянки Прихідько Г. І., жительки смт Талалаївка, за
спричинення їй матеріальних збитків. У вчиненому
щиро розкаююсь.

М’ясокомбінат (м. Харків) постійно дорого закуповує ВРХ: КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ. Вивіз
худоби живою вагою.
Тел. 097-286-26-67,
099-611-84-09,
093-488-33-66.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,
ПЛИТКА
тротуарна,
ПАМ’ЯТНИКИ (40 видів),
ПЛИТИ під пам’ятники,
ПАНЕЛІ під профільний
паркан та інші архітектурні
вироби.
м. Ромни, вул. Київська, 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачене
СВІДОЦТВО
про право власності на майновий пай №361, КСП ім. Суворова, видане на ім’я СУВОРОВ
Іван Семенович, вважати
недійсним.

РОБОТА
Підприємству в Кривому Озері, яке займається виробництвом соняшникової олії, оптовою закупівлею с.-г. продукції (зернові, олійні, а також їх похідні), потрібні ВОДІЇ
категорії E на зерновози (зчепки), масловози, напівпричепи. Досвід роботи від 2-х років. Робота у Південному регіоні
України. Оплата своєчасна і висока.
Тел. 050-445-17-19 (Олег, начальник транспорту),
050-462-97-56 (Микола Миколайович).
В магазин продуктових товарів у місті Прилуки потрібен
ПРОДАВЕЦЬ на постійну роботу. Офіційне працевлаштування. Житлом забезпечуємо. Звертатись за телефонами:
066-141-83-70, 098-543-86-60.

ПОМИНАННЯ

ЗАВТРА минає 15 років світлої
пам’яті нашої дорогої і незабутньої
мами й бабусі Валентини Іванівни
ЩЕРБИНИ із Старої Талалаївки. Якби
могла Ти довше жити, — були б ми
раді, внуки й діти. Але не в силах ми
змінити Господню волю у житті. Тебе
ми будем пам’ятати — була Ти краща
в світі мати. Таких, як Ти, не забувають,
таких лиш вічно пам’ятають. Тужимо.
Пам’ятаємо. Любимо.
СИН, ДОЧКА, НЕВІСТКА, ЗЯТЬ,
ОНУКИ, всі РІДНІ.

Відійшов у вічність наш односелець Віталій Васильович КОВАЛЕНКО — батько і тесть моїх кумів Валентини
Віталіївни і Миколи Васильовича Ступаків. Глибоко сумую
і розділяю біль непоправної втрати з усіма рідними та
близькими покійного.
Кума О. ЮЩЕНКО із Слобідки.
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