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ІНТЕРВ’Ю З ПРИВОДУ

БУДІВЕЛЬНИК – ПРОФЕСІЯ ПОЧЕСНА НАД ПРОЗОРОЮ КРИНИЦЕЮ
Про людей цієї професії говорять із шанобою й повагою, їх праця завжди була престижна і затребувана. На
жаль, сьогодні вона втратила свою престижність — за
необхідності важко буває знайти хорошого теслю, столяра, муляра. Якщо і є такі, то, здебільшого, серед тих,
хто трудився в будівельній галузі колись і не втратив пристрасті до цієї справи й дотепер. Без цих людей в нашому
житті просто не обійтись. Будівельники змінюють вигляд
наших сіл і селища, створюючи своїми руками і розумом
красу і добробут для всіх. Їх робочим місцем може бути
дах вашого будинку, торговельний заклад чи паркан, садова доріжка чи асфальтівка на вашій вулиці… Наші занедбані дороги ой як потребують рук будівельників. Що
робиться в цьому плані в населених пунктах селищної
ради, на чому ставиться головний акцент — ведемо розмову із селищним головою Юрієм ВЕЛИЧКОМ.
— У цьому і в найближчі
по вулицях Освіти, Молороки пріоритетним напрямдіжна і Робітнича. Нині триком є будівництво доріг і вовають роботи по введенню
догонів, - розповідає він.
об’єкта в експлуатацію. Під
— Про які саме об’єкти рядник — приватна фірма
йде мова?
«Будтехсервіс»
(м. Коно— Перш за все, це доротоп). Будівництво велось за
га Красний Колядин — Липокошти державного бюджету
ве — Скороходове — Посад.
і селищної ради. Із цього ж
На цьому відрізку шляху буде
джерела
профінансовано
проводитись середній поточпоточний середній ремонт
ний ремонт покриття. Провеавтомобільної дороги по
дений тендер на виконання
вулиці Енергетиків у Таларобіт. Замовник — обласне
лаївці, проводитиметься кауправління
капітального
пітальний ремонт дороги по
будівництва, виконавець — вул. Геологів. Силами філії
ТОВ «Бахмачгазбуд», з яким «Срібнянський райавтодор»
уже укладено договір. Ропланується зробити ямковий
боти вестимуться за кошти ремонт шляхів по селищних
державного бюджету. Варвулицях Садова, Центральтість проекту близько 6 мільна, Робітнича, Сонячна.
йонів гривень.
Предметом
постійної
У Талалаївці закінчено
уваги є і будівництво артезібудівництво водогону проанської свердловини в Талатяжністю більше кілометра
лаївці. В цьогорічних планах

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
ТА ВЕТЕРАНИ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ!

Прийміть щирі вітання
з професійним святом —
Днем будівельника!
Професія будівельника
здавна була позначена народною шаною та великою
позитивною силою, адже ви
даруєте нам радість домашнього затишку і побутового
комфорту.
Нехай ваш професіоналізм, самовідданість, досвід
та уміння й надалі будуть
запорукою розвитку Талалаївської громади.
Щиро бажаю наснаги,
злагоди і поваги, наполегливості у досягненні своєї
мети.

*

*

*

11 СЕРПНЯ — День
фізкультурника. Цього дня
вдячність усім, для кого

НАШ КАЛЕНДАР
фізкультура і спорт стали
професією, улюбленим заняттям і нормою життя —
ветеранам, овіяним славою
перемог нашим борцям і
лижникам, легкоатлетам і
волейболістам, їх нинішнім
спадкоємцям, знаним в усій
Україні туристам і баскетболістам, а також тренерам
і вчителям фізкультури, які
ростять спортивні таланти.
Міцного здоров’я вам,
творчого натхнення, гарного настрою, наснаги, нових спортивних звершень і
перемог!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ!

Найтепліші вітання і побажання вам з нагоди Дня
працівника
ветеринарної
медицини! Ваша професія
дуже важлива для громади.
Адже від результатів робо-

— будівництво II черги артсвердловини та водонапірної
башти із станцією знезалізнення. Вже зроблено перерахунок залишку робіт по II
черзі станом на 21 червня
2018 року.
— Певно ж, на порядку
денному не тільки дороги
та водогони?
— Звісно, на черзі й інші
об’єкти. Зокрема, вже розроблено кошторисну документацію на спорудження на
селищному стадіоні майданчика із штучним покриттям.
Вирішується питання щодо
фінансування цих робіт.
— Якщо в темну пору
доби Талалаївку практично скрізь заливає вуличне освітлення, то в селах
ліхтарі хіба що в центрі,
а на задвірках — хоч очі
виколи. Чи плануються
і де конкретно роботи з
вуличного освітлення в
цьому році?
— Вже розпочато облаштування вуличного освітлення в селі Скороходове по
вул. 30-річчя Перемоги, де
буде встановлено 32 ліхтарі,
в Липовому по вул. Вишнева
— 17 ліхтарів. У Красному
Колядині по вул. Павленка
з’явиться 14 ліхтарів, по вул.
Шевченка — 10.
— Спасибі за розмову.
Її вела
Віра КЛИМОВА.

ти ветеринарної медицини
залежить безпека харчових
продуктів і, як наслідок, здоров’я людей та суспільна
злагода.
Немає
сумнівів,
що
ваша сумлінна праця, наполегливість, працелюбність
і надалі сприятимуть підвищенню добробуту наших
громадян, збереженню та
розвитку сільськогосподарської галузі.
Щастя та міцного здоров’я, радості й благополуччя, добробуту та достатку
вам і вашим сім’ям!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

На фото: звучить гімн фестивалю «Життєдайне джерело» у виконанні його
автора Юрія ДЗЮБАНА і народного жіночого вокального ансамблю «Мрія» РБК.
5 СЕРПНЯ, в день релігійного свята Почаївської ікони Божої Матері, святковим
Богослужінням і освяченням
цілющої криниці в Плугатарському парку, яке провів
настоятель церкви святої
Варвари отець Віктор, розпочався традиційний, вже VIII,
районний фестиваль народної творчості «Над прозорою
криницею».
До святого джерела черга вишикувалась із самого
ранку. Чисте повітря, смачна
вода налаштовували відвідувачів на позитивний настрій.
Біля входу до кринички привертала увагу виставка робіт майстрів Талалаївщини
«З народної криниці», організована провідним методистом РБК Н. І. Гвоздецькою
та директором Талалаївського краєзнавчого музею О. І.
Огій за сприяння директорів
сільських клубних закладів:
Обухівського — Н. В. Яр
мош, Поповичківського —
О. М. Касьяненко, Староталалаївського — Г. В. Стопнік,
Юрківцівського — О. В. Луценко. Шедеври пензля самодіяльного художника села
(Закінчення на 2-й стор.).

Адміністрація Талалаївської ЦРЛ повідомляє, що з
2.08.2018 року в районній лікарні працює лікар терапевт-ендокринолог Лілія Миколаївна Щеглюк, молодий кваліфікований фахівець, яка веде прийом хворих у терапевтичному
кабінеті на 2-му поверсі поліклінічного відділення.
Анатолій МИХАЙЛЮК,
в. о. головного лікаря Талалаївської ЦРЛ.
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ЦІНИ

ЩО ПОЧІМ НА РИНКУ І В МАГАЗИНАХ
Серпень називають найбагатшим місяцем літа. Дозріває городина і садовина,
наповнюючи магазини і ринки
цінною овочевою продукцією
і фруктами. Що подорожчало, а що подешевшало, дізнавались безпосередньо у
торговельників.
Подешевшали
станом
на 7 серпня помідори: у магазині — 7,50 – 16 грн., на
ринку — 8 грн.; перець —
11 – 19,50; кавуни — 6 – 6,50;
дині — 13; баклажани —
7,50 – 11; цибуля — 6; морква
— 15; капуста — 8,50; виноград — 26 грн. за 1 кг.
А ось хліб, наш головний продукт, осені не чекав і, навпаки, в останні дні
значно подорожчав. Його
ціна в різних торговельних
точках приблизно однакова:
12,20 грн. за чорну хлібину,
10,20 — за батон. Роменський хліб дещо дешевший:
у кіоску «Свіжий хліб» чорна
хлібина коштує 10,50, батон
— 10 гривень. Яйця на ринку
можна придбати по 25 грн. за
десяток, мед соняшниковий
коштує 80 гривень за літрову
банку, липовий — 110 грн.

Не дешевшають м’ясо і
сало. За кілограм вирізки чи
ошийка доводиться платити
150 гривень, стегна — 140.
Сало можна купити по ціні від
25 гривень до 70 за кг. Риба
також «плаває» у цінах: свіжоморожена — від 67 грн. минтай і 68 нототенія до 79 за 1 кг
— хек; оселедець солоний
«просить» із наших гаманців
55 грн., а свіжоморожений —
трохи менше — 48. Стабільно
тримають ціну молочні продукти. Трилітрова банка молока коштує на ринку 40 грн.,
стільки ж — півлітра сметани;
сир домашній — 60 – 65 грн.
за кілограм. У магазині сир
набагато дешевший — 38
гривень за той-таки кілограм.
На твердий сир цінова палітра, вибирай, яка душі угодна
— від 79 до 122 гривень, літр
найдешевшої олії коштує 20
грн. 50 коп. Цукор продають
по 12,25. У магазинах досить
великий вибір ковбас. Ціна
вареної від 59 до 138 грн.,
копченої — від 66 до 277 за кг.
Отже, сьогодні на ринку
і в магазинах можна купити,
що забажаєш. Були б гроші…
Кор. «ТХ».

ДОВГАЛІВКА І ДОВГАЛІВЦІ ЗАПРОШУЮТЬ
всіх земляків і гостей на святкування Дня села, яке відбудеться наступної суботи, 18 серпня ц. р.
У програмі свята:
15:00 — виставка робіт народних умільців;
16:00 — концертна програма;
18:00 — святкова каша;
21:00 — святкова дискотека (жива музика).
ОРГКОМІТЕТ.

РОБОТА
У ТОВ Агрофірму «Обрій» ЛТД (с. Харкове, Талалаївський р-н, Чернігівська обл.) на постійну роботу потрібні:
••керівник кластера по
••агроном,
земельних і правових
••комірник,
питаннях,
••завідувач машинного
••фахівець із земельних
двору,
питань,
••начальник автопарку,
••юрист,
••трактористи.
Вимоги: освіта вища або середня спеціальна, повна зайнятість, офіційне оформлення, гідна оплата праці.
Звертатись за телефоном:
067-334-64-78 (Людмила Ігорівна).
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ФЕСТИВАЛІ

НА Д ПРОЗОРОЮ КРИНИЦЕЮ

(Закінчення. Початок на
1-й стор.).

Болотниця О. І. Чикиша та
ікони неперевершеної майстрині вишивки з Талалаївки
Л. О. Пугач вражали своєю
красою.
Після освячення криниці
вітальну естафету свята прийняли голови РДА — А. П.
Дупа та районної ради —
Ю. В. Дзюбан. Зі щирим словом та творчим подарунком
(піснею) перед громадою
виступив виходець із села
Українське літератор і журналіст, краєзнавець, кандидат
історичних наук І. М. Забіяка.
Гарно вбрана імпровізована сцена відтворювала
український колорит.
Фестиваль
відкрила
пісня, що стала за роки гімном свята — «Життєдайне
джерело», слова і музику
написав Ю. Дзюбан, обробка М. Залізного і виконав її
сам автор із народним жіночим вокальним ансамблем
«Мрія» РБК (керівник В. Задорожна) під акомпанемент
баяністки А. Черниш.
У
фестивалі
брали
участь жіночі вокальні ансамблі та фольклорна гру11 СЕРПНЯ відзначає
80-річний ювілей Наталія
Василівна МАЛІЙ із Слобідки. Прийміть найщиріші наші
вітання з нагоди Вашого
дня народження. З ювілеєм
шлем свої вітання: здоров’я
Вам міцного, як граніт, а ще
— усі найкращі побажання
на многих-многих довгих
літ! Хай доля буде щедра
і ласкава, хай щастя буде
справжнім і рясним. Земля
щоб гарні квіти дарувала, а
небо було мирним і ясним!
З любов’ю сім’я
КАЛЮЖНИХ.
* * *

7 СЕРПНЯ святкувала
свій 70-річний ювілей наша
дорога дружина, матуся, сестра та бабуся Ніна Іванівна СПІВАК із Чернецького!
Від усієї душі шлемо їй найщиріші побажання міцного
здоров’я, щастя, довгих років життя. Усміхається сонце
ласкаве, буйним колосом
квітне земля, у нас сьогодні
свято — день народження
мама стріча. У цей день,
наша рідна матусю, хочемо
бачити радість Твою, хочемо душу Тобі ми віддати, як
віддала Ти нам свою. Ти до
нас уставала ночами і носила Ти нас на руках, тільки
ми зрозуміли з роками, чому
сльози були на очах. Наша
найдорожча, Тебе щиро вітаємо! Спасибі за ласку, за
ніжну турботу, за чуйність,
гостинність, невтомну роботу. Господь хай дарує
здоров’я і силу, спасибі, рідненька, що Ти нас зростила.
Хай серце у грудях ще довго палає, а руки, мов крила, нас пригортають. Щоб
здоров’я було, щоб жила не
тужила, Ти найбільшого щастя в житті заслужила! Багата душею, метка, роботяща,
живи вічно, мамо, бо Ти в
нас найкраща!
З любов’ю ЧОЛОВІК,
ДІТИ, ВНУКИ, СЕСТРА та
ЗЯТЬ.

па: ансамбль «Черешенька» села Понори (керівник
А. Карпенко);
фольклорна
група Липівського СК (К. Павлиш); ансамбль «Любисток»
Юрківцівського СБК (М. Калабан). Гарним виконанням
пісень порадували глядачів вокальний ансамбль
«Калина» Українського СК
(Ф. Мицик) та жіночий вокальний ансамбль «Лілея»
Чернецького СБК (Н. Коток).
Бурхливі оплески та вигуки
«браво» дісталися гостям
свята — фольклорному ансамблю «Полісяни» Куріньського СБК Бахмацького
району (керівник О. Івченко)
та народному фольклорному аматорському ансамблю
«Надвечір’я» Великобубнівського СБК Роменського району (Т. Яременко).
У ході фестивалю ведуча
свята повідала присутнім цікаву історію Плугатарського
парку, маєтку в ньому та відродження природного джерела, яке відбулось у 2001
році, дякуючи тоді директору Плугатарської школи
В. А. Киричку.
Переходом до наступного етапу свята став уривок із
п’єси «Сватання на Гончарів-

ці», який виконали учасники
драматичного гуртка РБК
(керівник Т. Мироненко). Викликав щирий сміх у глядачів літературний персонаж
Стецько, котрий так полюб
ляв обідати і, власне, це і
зробив, побігши до кашоварів, що послугувало закликом до частування польовою
кашею всієї громади.
Свою гостинність та
вміння готувати польову
кашу демонстрували кашовари й очільники громад Болотницької, Поповичківської,
Рябухівської та Чернецької
сільрад. Долучитись до цього давнього народного звичаю посмакувати запашними
кашами всіх присутніх запросила ведуча свята, режисер
РБК Таїсія Мироненко, адже
тільки в єдності громади, яку
передбачає спільна трапеза,
ми відчуваємо повноту життя. На завершення фестивалю ведуча продекламувала
вірш жительки Талалаївки
Ольги Болотіної, присвячений Плугатарській цілющій
криничці. Всім присутнім побажала здоров’я від води,
багатства від землі, миру та
щастя на віки.
На святі свої вироби

та смаколики представили
підприємці, а для розваги
дітей був встановлений батут. Фестиваль відбувався
за координації та підтримки
РДА — заступника голови
райдержадміністрації Л. М.
Шевченко і керівника сектору культури та туризму О. І.
Дорошенко. Щиро дякую за
сприяння в облаштуванні території для проведення свята депутату обласної ради
Г. П. Тригубченку, настоятелю церкви св. Варвари отцю
Віктору та релігійній громаді,
всім сільським радам і їх головам, підприємцям і всім
тим, хто долучився до організації і проведення свята.
Дякую всьому колективу працівників РБК, кожному учаснику аматорських колективів та їхнім керівникам, всім
майстрам
Талалаївщини
за участь у виставці народної творчості, працівникам
районної бібліотеки. Дуже
вдячний всім, хто завітав
на свято. Сподіваюсь, що
цей фестиваль, його тепло і
щирість зостануться з нами
назавжди!
Юрій ШТИМ,
в. о. директора районного будинку культури.

9 СЕРПНЯ у нашої дорогої мами, дружини і бабусі Ольги В’ячеславівни
МЕЛАЩЕНКО з Харкового
60-річний ювілей. Найдобріша, найкраща матусю
рідненька! В цей день ми
вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце
прекрасне, за те, що добром
зігріваєте нас, за те, що в
щасливу і скрутну хвилину
ми можемо всі прихилитись
до Вас. Хай Вас обминають невдачі та грози, нехай
лиш від сміху з’являються
сльози! Бажаєм здоров’я
багато-багато, хай щастя і
мир залишаються в хаті, хай
горе обходить завжди стороною, а радість приходить
і ллється рікою. Ми дякуєм
Богу, що Ви у нас є, хай силу
й здоров’я Господь Вам дає.
Міцного здоров’я з роси і
води, бадьорість та настрій

Хай очі Твої лиш від щастя
сльозяться, дім повниться
сміхом внучат і мрії усі неодмінно здійсняться, й Господь
вберігає всяк час!
З любов’ю і турботою
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ОНУЧКИ.
* * *
6 СЕРПНЯ виповнилося
50 років Тамарі Миколаївні
ЛИСЕНКО з Талалаївки. Від
щирого серця вітаємо дорогу ювілярку. Хай повняться
радістю й щастям літа, хай
сяє з неба зірка золота, хай
буде друзів відданих багато,
добробут, спокій хай панують в хаті, любов у серці цвіте веселково і буде завжди
на душі святково.
З повагою СВАТИ і
ДІТИ.
* * *
ЗОЛОТИМ ювілеєм осяяний день 6 серпня для нашої доброї подруги Тамари

хай будуть завжди.
З любов’ю ДОЧКА,
ЗЯТЬ, внучка АЛІНКА,
ЧОЛОВІК.
* * *
ВІД щирого серця вітаємо з ювілеєм нашу рідну
матусю і бабусю Таїсу Олексіївну ТИМЧЕНКО із Скороходового. Люба матусю,
найкраща у світі, спасибі
за ласку, за ніжну турботу,
за чуйність, гостинність,
невтомну роботу. Господь
хай дарує здоров’я і силу,
спасибі, рідненька, що Ви
нас зростили. Хай серце у
грудях ще довго палає, а
руки, мов крила, нас пригортають. Щоб здоров’я було,
щоб жили — не тужили, Ви
найбільшого щастя в житті
заслужили! Багата душею,
метка, роботяща, живіть
вічно, мамо, бо Ви в нас
найкраща!
З найкращими побажаннями ДІТИ та ОНУКИ.
* * *
ЦИМИ сонячними серпневими днями відзначає
свою ювілейну дату народження наша дорога дружина, мама, бабуся Валентина Олександрівна РЯБЧУН
із Талалаївки! Матусенько
рідна, Тебе ми вітаєм, у здоров’ї хай квітнуть літа. Нехай
у наш дім щирий сміх завітає
й лунає там років до ста!

Миколаївни ЛИСЕНКО з
Талалаївки. Прийми, шановна, наші теплі привітання з
найкращими побажаннями
радості, добра, світлого настрою, посмішок фортуни і
сонячної долі. Життя хай дарує чудові моменти, яскраві емоції, гарні презенти і
друзів найкращих, з якими
надійно, і щоб у родині було
все спокійно. Бажаєм успіхів
в улюбленій справі, робота
хай буде у Тебе цікава. Проблеми вирішуй свої на «раздва» і щоб не «кипіла» Твоя
голова. Бажаєм достатку,
щоб «з маслом ікра». Здоров’я міцного — здоров’я ж
не гра. І ще побажаєм Тобі
наостанок: хай буде щасливим кожнісінький ранок!
Друзі ЛОКОШКО,
БОЙКО, БІЛАН, ГАРЯЧКА.
* * *
13 СЕРПНЯ святкує
50-річний ювілей наша донечка, сестра і тьотя Людмила Миколаївна ЯРЕМЕНКО
з Талалаївки. Наче птиці,
летять рік за роком, їх ніколи
не вернеш назад. Ніби вчора було тільки 40, а сьогодні
уже 50… Хай сонце дарує
Тобі ласку й тепло, а ніжна
усмішка осяє чоло. Хай горе
обходить завжди стороною,
а щастя приходить і ллється
рікою. Хай доля дарує літа
і літа, а в серці завжди хай

живе доброта. Хай Матінка Божа Тебе береже, Бог
всемогутній здоров’я дає, а
сива зозуля 100 літ накує.
З найщирішими вітаннями БАТЬКИ, СЕСТРИ,
ЗЯТІ, ПЛЕМІННИКИ.
* * *
СЬОГОДНІ від рідних,
колег, друзів приймає поздоровлення з днем народження людина добра й
привітна Лариса Миколаївна БОЙКО з Талалаївки. З
великою радістю приєднуємось до них і ми. Сьогодні
в нас чудове свято — в цей
день на світі Ти з’явилась!
Отож, вітань Тобі багато,
щоб очі радістю іскрились.
Хай мрії Твої збуваються,
хай в Тебе усе виходить,
фортуна завжди всміхається, а заздрість людська не
шкодить. Хай поруч у Тебе
буде надійне, любляче плече. Любов Тебе довіку гріє й
своїм вогнем не обпече.
Друзі ЛОКОШКО,
ЛИСЕНКО, ГАРЯЧКА.
* * *
СЕРДЕЧНО
вітаємо із сьогоднішнім ясним
30-річним ювілеєм нашу
любу доньку і сестру Людмилу
Володимирівну
ЯКИМЕНКО з Красного
Колядина. 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!
МАМА, ТАТО, БРАТ.
* * *
У
ЧУДОВУ
серпневу пору святкує свій день
народження наша дорога
дружина і невістка Людмила
Володимирівна
ЯКИМЕНКО з Красного Колядина. Вітаємо Тебе і бажаємо міцного здоров’я, удачі,
мирного неба і всього, чого
Тобі треба. Нехай цвітуть
волошками літа прекрасні,
нехай здійсняться тисячі
бажань, щоб доля дарувала
тільки щастя, ні грама бід, ні
крапельки страждань. Життя хай квітне, мов вишневий
сад, і кожен день усміхнено
радіє, а доля подарує зорепад здоров’я, успіхів, любові
і надії.
ЧОЛОВІК, СВЕКРУХА.
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НОВІ ТРАДИЦІЇ

П ІСН Я Н А СЕРЦІ,
Х Л І Б Н А СТОЛ І
Cубота, 28 липня, у Чернецькому свято — село відзначало свій день народження під промовистою назвою
«Стоїть, заквітчане садами,
моє село в моїх піснях».
Святкове дійство розпочалося з дитячих атракціонів,
де потрібно вистояти чергу,
щоб пострибати на батуті,
спускатися з надувних гірок,
покуштувати солодкої вати.
На стадіоні відбувся турнір з
міні-футболу серед дівчат. А
ще порадувала присутніх виставка умільців села, чиї роботи є гордістю Чернецького
і не тільки.
Офіційні урочистості розпочалися в будинку культури
о 14 годині. Багато добрих і
теплих слів про своє село
сказали сільський голова
Сергій Дмитрюк та помічник-консультант народного
депутата Валерія Давиденка Микола Коновал. Під час
свята було згадано бійців, які
несли службу на сході нашої
країни, ветеранів афганської
війни, жінок, яким присвоєне
почесне звання «Мати-героїня», багатодітні сім’ї.
У сільському будинку
культури цього дня спробуй
знайти вільне місце. Учасники художньої самодіяльності
села зробили свято справді
незабутнім. Ведучі Дмитро
Гудименко, Тетяна Дмитрюк
і Попандопуло (Григорій Варчак) по черзі запрошували
на сцену учасників сольного
співу Наталію Коток, Марину Лендел, Наталію Лободу, Бориса Дмитрюка, Івана
Згонника, Григорія Шульгу;
дуети у складі Наталії Ло-

боди і Наталії Коток, Алли
Павлової і Наталії Лободи;
жіночий вокальний ансамбль
«Лілея», чоловічий вокальний ансамбль «Хортиця»,
ансамбль народної пісні, танцювальний колектив «Барви
літа», сільського гумориста
Григорія Варчака.
На завершення концертної програми всі присутні
скуштували смачного короваю, який розділили сільський голова Сергій Дмитрюк і помічник-консультант
народного депутата Микола
Коновал.
Святкування
продовжилось за наваристою чернецькою кашею, яку приготували кращі кашовари села
Катерина Троценко і Віра
Ярмош.
Святковий феєрверк і
дискотека продовжили святкування до ранку. За змістовний сценарій хочемо подякувати вчителю Чернецької
школи Майї Кузьменко, а за
допомогу в проведенні свята — нашим спонсорам: АФ
«Обрій», АФ «Сильченкове»,
народному депутату Валерію Давиденку, депутатам
обласної ради Геннадію Тригубченку, районної — Павлові Панасенку, начальнику
райуправління ветмедицини
Миколі Горянському, приватним підприємцям С. Ю. Ріг,
О. К. Яковенко, А. А. Прядці, О. І. Співак, Ю. П. Співак,
фермерському господарству
«Василь Петрович Фесак»,
Пирятинському сирзаводу.
Світлана ДМИТРЮК,
директор Чернецького
сільського будинку культури.

Рідний край… Він починається із батьківського
порога, стежини до хати, з
маминої колискової… Цими
словами розпочався день
села у Липовому. Одне з
найулюбленіших свят сільської громади відзначали
22 липня.
Метушилася, чепурилася Липівська громада з самого ранку біля сільського
клубу. А тут вже все було
готове до свята — працювали дитячі атракціони, батути,
електромобілі, торговельники пропонували свою продукцію на різний смак, для
найменших — всілякі солодощі. Підприємець із Талалаївки Алла Прядка завжди
готується до таких свят по-
особливому. Словом, гуляй,
як душа бажає — лиш би в
кишені шаруділо.
Липівські майстрині влаштували виставку в кімнаті
народної творчості — сюди
представили свої роботи Валентина Кривенко, Світлана
Лут, Юлія Соловей, Олександра Сенча, Уляна Шевченко,
Лідія Соловей.
Продовжилось
свято
концертом. Багато теплих,
щирих слів сказав жителям
в. о. сільського старости
М. А. Педько, а потім до вітального слова запросили
селищного голову Юрія Величка, який разом із приві-

таннями вручав подарунки
учасникам АТО, афганцям,
чорнобильцям, найстаршій
жительці села, молодій подружній парі.
Учасники художньої самодіяльності дарували односельцям задушевні пісні,
чарували присутніх своїм
співом солістки Іра Грабина
та Юлія Гадючка, народний
аматорський колектив «Берегиня», веселі танці «Василина» та «Морячка» виконала Іра Кононіченко, Наталія
Фелон заспівала акапельно
пісню «Мати», гумор читала
Алла Носач. Не встигли відлунати останні пісні в сільському клубі, як усіх присутніх запросили на сільський
стадіон на козацьке свято із
«Соколиного хутора». Незабутні враження справили на
всіх присутніх їзда на конях,
різні трюки, виставка козацької зброї. По закінченню козацького шоу голова
запросив усіх до святкової
каші, яку приготували кращі
кашовари Лілія Кривенко та
Тетяна Карпусь. Продовжилось свято дискотекою.
Велика подяка спонсору
свята СТОВ «Горизонт» (керівник Ігор Марченко) та народному депутату Валерію
Давиденку.
Світлана ЛУТ,
завідуюча сільським
клубом.

« МОЄ СЕЛО – МОЯ
КОЛ ИСК А »

ДОКУМЕНТ ЧЕКАЄ НА ВАС

Півмісяця тому в магазині «Лілея» знімав на ксероксі копію з Керівництва
по експлуатації побутового газового опалювального з водяним контуром
котла «Житомир-М» чоловік років 55 – 60-ти і оригі-

нал документа забув у магазині. Працівники «Лілеї»
його прізвища і де проживає, на жаль, не знають,
та однак просять відвідувача завітати до магазину
ще раз: документ чекає
на вас.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ПОВЕРН ЕН Н Я СУ М

НЕВИКОРИСТАНИХ СУБСИДІЙ
Відповідно до п. 18 діючого Положення про порядок надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг,
яким передбачено повернення частини невикористаної внаслідок економії
споживання енергоресурсів
житлової субсидії на оплату
комунальних послуг із постачання та розподілу природного газу та постачання
та розподілу електричної
енергії для індивідуального
опалення
домогосподарствам, які забезпечили таку
економію, управління соціального захисту населення

БЛАГОУСТРІЙ

ОАЗИС
ХОРОШОГО
НАСТРОЮ

Не так давно у нашому
селищі на території лісничого господарства облаштували дитячий майданчик.
Це, безсумнівно, гарна ідея,
адже місць для дитячих забав у тому мікрорайоні катастрофічно не вистачало, як,
до речі, дуже бракувало їх у
північній частині Талалаївки
на так званій «зашпалці» і в
районі колишнього радгоспу,
поки там не обладнали ігрові
містечка для дітвори.
Дитячий
майданчик
— це не просто місце для
ігор, а необхідний атрибут
будь-якого населеного пункту. Оскільки найближчі майданчики знаходяться в райцентрі переважно поблизу
центральної площі та у дитячому садочку чи на стадіоні, то ігрове міні-містечко в
лісництві — неабияк зручно
для тамтешніх маленьких
жителів. Тут справді чудове
місце для розваг. Неподалік
пляж і магазин з улюбленими
для дітвори морозивом і «пепсі», «фантою», «колою».
І хто заперечить, що це не
вигідно для відпочиваючих
на ближній водоймі? Малюки
та їх батьки з великим задоволенням відвідують це місце відпочинку. Поки малеча
забавляється на гойдалках
і каруселі, стомлені літньою
задухою і гарячим сонцем
мами й тати, вмостившись у
затінку затишної альтанки, з
насолодою вдихають чисте
повітря і прохолоду, що віє
з ближнього парку і ставка. І
ще один плюс — майже відсутній рух транспорту. Велика вдячність селищній раді
за облаштування такої зони
відпочинку.
Мар’яна БОРДУН.

6 СЕРПНЯ переступила
поріг свого 80-ліття наша
дорога тьотя Ніна Олександрівна КОЗЕЛ із Талалаївки. Наша мила і люба,
найкраща у світі, бажаємо
щастя, даруємо квіти. Щоб
сонце і зорі плекали тепло,
і завжди здоров’я у Тебе
було. Щоб смутку не знала,
ми просимо долі, добра Тобі
й радості, рідна, доволі. Бо
людям для щастя багато не
треба — сімейного затишку
й мирного неба.
Племінниці НІНА і ЛЮБА
із сім’ями з Ромнів.
* * *
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

10 серпня 2018 року

проводить прийом заяв від
громадян щодо повернення
цих сум. Даний Порядок діє
з травня минулого року.
Як і в попередньому
році, частина невикористаної суми субсидії, що не перевищує вартості 100 куб.
метрів природного газу або
150 кВт∙год
електричної
енергії (станом на 1 травня
поточного року) буде перераховуватись відповідно до поданої заяви на особовий рахунок одержувача субсидії,
відкритий в банківській установі, або виплачуватиметься
через відділення поштового
зв’язку ПАТ «Укрпошта».
Додатково
нагадуємо,

що термін подання відповідної заяви закінчується
31 серпня поточного року.
Особи, які в зазначений термін не звернуться до управління із заявою на повернення коштів, з 1-го вересня
поточного року втрачають
право на отримання вищезазначених виплат.
За рішенням комісії строк
подання заяви щодо отримання коштів невикористаної
субсидії може бути продовжено до 1 листопада поточного календарного року.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу допомог управління соціального
захисту населення.

СПОРТ

ВІДМІТНА риса, що вносить нотки свята у нелегкі
сьогоднішні будні сільських
жителів, — проведення днів
села. Причому віднедавна
така традиція зародилася
не тільки в нашому районі,
а й у сусідів чи деінде далі.
У перші дні серпня свій день
народження відзначали Рогинці, що на
Роменщині.
Були й ми
на тому святі. Звичайно ж, на
святі погано не буває. Сільські голови Галки і Рогинців
запросили нас взяти участь
у святковій спортивній програмі, і зокрема у футбольному турнірі. З’їхалось на
нього чотири команди — крім
нас і господарів, ще збірні
Галка-Корінецьке і Хмелова.
Першими на поле місцевого
стадіону вийшли хмелівські і
рогинські футболісти. Останні беруть участь у першості
Сумської області і тому вищу
виучку, добру зіграність усіх
ланок команди було видно
вже із стартового свистка
судді. Це, врешті-решт, і
принесло виграш господарям — 4:2 на їхню користь.
Слідом був поєдинок понорівської збірної із сусідами з
Галки та Корінецького. Вони
виступали на турнірі єдиним
колективом і були знову ж

таки єдиною командою без
жодного легіонера у своєму
складі. Наші футболісти здолали опонентів і таким чином
вийшли до фіналу, де на них
чекала сильна рогинська

ЗАПИТУЄТЕ –
ВІДПОВІДАЄМО

ПІДК ЛЮЧЕННЯ ТА ОПЛАТ У
У листах до редакції наші читачі стурбовані ось якою
ситуацією: до недавнього часу РЕМ відключеного за
борги споживача електроенергії після погашення останнім заборгованості тут-таки підключав до мережі і, що
важливо, безкоштовно. А тепер — і не одразу, і за немалі гроші. Чому так, що змінилось? «Пролити світло» на
ситуацію ми попросили директора району електромереж
Валерія ЛУТА.
— Справді,
донедавна було саме так, ми практично одразу «повертали»
електроживлення боржнику.
Все змінили Правила роздрібного ринку електричної
енергії, які набрали чинності 14.03.2018 р., і особливо
у поведінці постачальника
з побутовими споживачами,
що мають борги за використану електричну енергію.
Що у світлі нових вимог
варто знати споживачу? Перше, припинення повністю
або частково постачання
електричної енергії спожива-

П РИ Ї Ж Д Ж А Й ТЕ,
Я КОЖНОМУ БУДУ РАДИЙ!
збірна. А в матчі за третє
місце удачливіших виявляли
поміж себе суперники з Хмелова і Корінецького-Галки.
Успіх випав на долю перших.
Фінальний поєдинок був
насичений атаками однієї
команди й контратакуючою
грою іншої. До середини першого тайму на табло стояли
нулі, поки на 22-й хвилині
нападник рогинців не провів
м’яч у наші ворота. Більшого
до перерви досягти господарям понорівці не дозволили
і самі, натомість, не забили,
хоча моменти виникали у
Ярослава Карпенка, Володимира Сусіда. Нашу команду влаштовувала у матчі
і нічия, проте досягти її по
перерві не вдалося, більше
того, ми пропустили ще один
гол, який і увінчав перемогу
господарів в усьому турнірі.
Понорівський «Прогрес» —

срібний призер.
Футболістам засиджуватись не годиться. Тим паче,
що вже 26 серпня — новий
турнір. Я запрошую своїх
друзів, з якими прожито велике футбольне життя, та
команди дівчат із Талалаївки, Корінецького, Довгалівки,
Чернецького, Плугатаря на
традиційний розіграш мого
іменного кубка. Спершу, починаючи з 10-ї, поміряються
силами дівчата, а опісля на
поле вийдуть чоловічі збірні Талалаївки і Понір. Буде
вшанування пам’яті учасника АТО і футболіста-земляка
Володимира Бахмача, будуть
кубки переможцям, медалі,
призи, буде солодкий стіл і
задушевна розмова старих
добрих друзів за смачною
кашею. Приїжджайте, я кожному з вас буду радий!
Віктор КАРПЕНКО.

ЛЮДИНА – ЛЮДИНІ

РОЗРА ДИЛИ І ДОПОМОГЛИ
Ніщо не віщувало горя. І
тому воно, раптове і болюче,
прибило нас, накрило хвилею розгубленості і нестями
— в одну мить втратили ми
весь наш світ, найдорожчу
людину, нашу завжди життєрадісну дружину і маму
Наталію Вікторівну Фелон.
Безнадія й розгубленість
були такими, що й годі справитись з усім, що належить в
організації поховання. В такі

важкі хвилини надзвичайно
цінна поряд із матеріальною
моральна підтримка. Нас
розрадили в горі, взяли на
свої плечі частину похоронних клопотів сусіди з вулиці Дружби, колеги з району
електромереж і дитсадка
«Сонечко», багато знайомих
і незнайомих нам людей.
Матеріальною підтримкою,
щирим співчутливим словом,
потрібною порадою вони не

ЦИМИ днями святкував
свій 75-річний ювілей батько, чоловік і дідусь Микола
Миколайович ПЕТРЕНКО з
Талалаївки. Шлемо на його
родинне свято щирі вітання.
У Вас в житті важлива дата,
всього вже зроблено багато,
вже діти всі повиростали,
онуків Вам уже придбали.
Хай їх любов Вас зігріває,
а Бог в усьому помагає. Всі
негаразди хай відходять, а
добрі люди хай заходять.
Тепла, добра у Вашім домі,
достатку, радості доволі!
Дочки НАТАША, ТАНЯ,
ЗЯТІ, ВНУК, ДРУЖИНА,
СВАТИ із США і Києва.

* * *
У ЦІ благодатні серпневі дні святкує свій 45-й день
народження моя хрещениця Юлія ЛУКАШ із Скороходового. Ми Тебе вітаєм
із родинним святом і Тобі
бажаєм радості багато. Хай
сміється сонце з голубого
неба і троянда перша зацвіте для Тебе. Хай в житті
Твоєму горя не буває, на вустах усмішка маком розцвітає. Хай для Тебе гарна
буде кожна днина, дорога Ти
наша, будь завжди щаслива.
Хай цвітуть в здоров’ї добрії
літа і поріг Твій завжди омина біда, весну хай приносять
лебедів крила, Божа Матір
дасть здоров’я і сили.
Хрещена НАДЯ
та її сім’я.

ПРО БОРГИ,

дали нам упасти духом і допомогли достойно провести
нашу Наталію Вікторівну в
останню путь. Низький уклін
вам, добрі люди.
Григорій і Владислав
ФЕЛОН.
смт Талалаївка.

чу у разі заборгованості здійснюються постачальником
за умови попередження споживача не пізніше, ніж за 10
робочих днів до дня відключення. Друге, відновлення
електроживлення здійснюється оператором системи
протягом З робочих днів у
містах та 5 робочих днів у
сільській місцевості після погашення заборгованості.
Витрати оператора системи на здійснення робіт із
припинення та відновлення
електроживлення електро
установки споживача (пов-

торне відключення електроустановки) покривається
за рахунок коштів ініціатора
здійснення цих робіт (постачальника електричної енергії), які відшкодовуються
йому споживачем.
Розмір оплати за повторне підключення буде визначатися індивідуально для
кожного споживача в залежності від витрат на оплату
праці, транспортних, матеріальних та загальновиробничих витрат персоналом
оператора системи, згідно
із затвердженою НКРЕКП
калькуляцією. Рахунок на оплату послуги за повторне підключення електроустановки
після погашення заборгованості за спожиту електричну
енергію споживач отримує
самостійно, звернувшись до
постачальника електричної
енергії.

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

13 серпня — смт Талалаївка, вул. Сінна, 1-й пров.
Енергетиків, вул. Нафтовиків, вул. Геологів, вул. Робітнича, кафе «Міленіум», вул. Пушкіна, вул. Вишнева, вул. Незалежності, вул. Шкільна, вул. Освіти, вул. Лермонтова,
вул. Степова, вул. Калинова, 1, 2, 3-й, пров. Калинові, МТС,
Київстар, Інтертелеком.
14 серпня — с. Красний Колядин, вул. Борщевського,
пров. Шевченка; с. Болотниця, вул. 40-річчя Перемоги.
15 серпня — с. Скороходове (село повністю); смт Талалаївка, райавтодор (асфальтний завод).
16 серпня — с. Стара Талалаївка, вул. Горького;
с. Красний Колядин, вул. Кооперативна, вул. Низова.
17 серпня — смт Талалаївка, вул. Робітнича, магазини
«Будматеріали», «Лакомка», «Техніка», «Юта», «Їжачок»
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
 акуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
з
а також КОНЕЙ. За потреби можливий виїзд за вимушеним
дорізом.
Звертатися за тел. 097-432-92-44, 098-214-86-18,
050-972-33-83, 063-586-06-26. Порядність гарантуємо.

ВІКНА і ДВЕРІ від виробника.
Найкращі ціни в районі. Працюємо за програмою «Теп
лий дім» — повернення 35% коштів. Демонтаж, установка.
Якість гарантуємо. Магазин «Фруктик».
Тел. 097-386-87-86, 098-579-11-52,
097-386-86-41, 097-023-02-69.
ЧИСТКА КРИНИЦЬ
Викачуємо мул до твердого дна без підсобників
та могоричів.
Тел. 098-824-37-88,
050-924-09-23
РЕМОНТ холодильників і морозильників
з виїздом. м. Ромни, тел.
096-585-97-00.

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

ЗАЯВА ПРО НАМІР ОТРИМАТИ Д
 ОЗВІЛ НА ВИКИДИ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Горизонт»
заявляє про намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
що надходять в атмосферу від стаціонарних
джерел об’єктів, розташованих за адресами:
••молочнотоварна ферма — вул. Центральна, 24, с. Липове, Талалаївський район, Чернігівська обл.;
••машинно-тракторний парк — вул. Центральна, 26, с. Липове, Талалаївський район,
Чернігівська обл.;
••зернотік — пров. Якубовича, с. Липове, Талалаївський район, Чернігівська обл.;
••контора — вул. Центральна, 11, с. Липове,
Талалаївський район, Чернігівська обл.;
••їдальня — вул. Центральна, 9д, с. Липове,
Талалаївський район, Чернігівська обл.
Джерелами впливу на стан атмосферного
повітря є процеси утримання великої рогатої
худоби та свиней на фермі, технологічне обладнання обробки зерна: очищення, сушіння,
зберігання на складах, виробництво комбікорму, ремонтних служб, служб обслуговування
сільгосптехніки, служб тепло- та енергозабезпечення. При роботі технологічного обладнання
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
надходять забруднюючі речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сполуки азоту
(двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю,

парникові гази: метан та двоокис вуглецю, аерозолі зварювання, неметанові леткі органічні сполуки, аміак, сірководень, аміни, сірчана кислота.
Адміністрація СТОВ Агрофірма «Горизонт»
зобов’язується виконувати норми і правила з
охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах
виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від підприємства не створюють перевищення рівня гранично допустимих концентрацій
на межі нормативної санітарно-захисної зони
об’єктів, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.
Для ознайомлення з більш детальною
інформацією про отримання дозволу СТОВ
Агрофірмою «Горизонт» звертатися за адресою: 17222, вул. Центральна, 11, с. Липове,
Талалаївський район, Чернігівська обл.; тел.
+38(099)771-73-03.
Із зауваженнями або запереченнями щодо
отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря СТОВ Агрофірми «Горизонт» звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Талалаївської райдержадміністрації.
Адміністрація СТОВ Агрофірми
«Горизонт».

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

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 ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21063, пральна МАШИНА-АВТОМАТ LG, ХОЛОДИЛЬНИК, листове ЗАЛІЗО оцинковане.
Тел. 096-687-47-54.
МОПЕД «Дельта» в хорошому стані.
Тел. 066-313-31-07, 098-221-70-74 (Євгеній).
Терміново ДВИГУН Т-25, зроблений капремонт.
Тел. 096-206-32-82.
ПРОДАМ ПІСОК, б/у ЦЕГЛА (червона та вогнетривка),
ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ,
БІЙ цегли.
КУПЛЮ ХАТИ під розбір.
Тел. 098-423-93-05, 097-267-16-10, 066-048-34-70.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Молода КОРОВА з четвертим телям. Тел. 095-468-18-79.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ. Тел. 067-998-62-25.
Робоча КОБИЛА. Тел. 096-655-49-24, 050-953-13-81.
СІНО тюковане. Можлива доставка.
Тел. 063-759-76-27, 096-358-98-34.
Нові ХОДУНИ для дорослих, ЛІЖКО дерев’яне полуторне.
Тел. 097-965-58-72.
ОВЕС. Можлива доставка по Талалаївці.
Тел. 098-730-75-45.
ВІВЦІ, три вівцематки і три молоді, с. Красний Колядин.
Тел. 096-937-56-76.
ВІВЦІ, СІНО. Тел. 066-662-78-58.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

Сухопресована
тротуарна ПЛИТКА («Старе
місто», «Кирпич») та БОРДЮРИ різних кольорів,
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Доставка. Ціни від
виробника.
Тел. 067-531-61-36,
099-292-23-35.

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
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.
ВУЛИКИ, БІДОНИ молочні, ШИФЕР, ВУГІЛЛЯ, деревообробний ВЕРСТАТ. Тел. 097-433-81-82.
МЕД оптом. Тел. 068-070-14-84, 099-352-49-81.

КОЗА. Тел. 067-876-58-92.
ОВЕС. Тел. 097-619-23-56.

ВІДДАМ СОБАКУ
(песик, 1,5 місяця) в хороші
руки. Тел. 096-408-73-40.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

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

продає
КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

вирощених
на домашніх
кормах. Яйця
несуть крупні.
Доставка безкоштовна.
Тел. 066-162-32-51,
068-469-99-80.

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).

З 5 серпня на території
колишнього коопзаготпрому проводиться ЗАКУПІВЛЯ ЯБЛУК середніх і пізніх
сортів.
Тел. 066-648-68-28,
096-148-90-02, 096-974-01-02.
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, 098749-68-40, 098-768-28-04.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

КУПЛЮ

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

10 СЕРПНЯ
виповнюється
10 років, як немає з нами чоловіка, люблячого батька, дідуся, брата Бориса Федоровича
КАМЕНИСТОГО з Болотниці. Рано Ти
пішов від нас, це непоправна втрата для
нашої родини. Ти був працьовитим, Людиною величезної душі, безсумнівної честі, сумління. Ти був світлою людиною,
яку всі любили та поважали. Твоє тепло,
любов і турбота до близьких і рідних залишаться з нами назавжди. Ми до кінця життя будемо Тебе
пам’ятати і згадувати! Лебединим пухом Тобі земля і Царство небесне.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ, СЕСТРА, БЛИЗЬКІ та РІДНІ.

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.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 095-341-08-67

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.

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО
дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА,
ТУАЛЕТИ.
Тел. 066-553-33-82,
097-974-50-71.

Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

Роганський м’ясокомбінат постійно дорого закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ. Вивіз худоби живою вагою.
Тел 095-139-82-86,
097-456-02-49.

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №880025, виданий 6.11.2007 року на ім'я РУДЬКО
Ганна Іванівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №880028, виданий 6.11.2007 року на ім'я РУДЬКО
Михайло Іванович, вважати недійсним.
Втрачений ЗАПОВІТ (заповідач РУДЬКО Ганна Іванівна) за
реєстраційним №41, посвідчений Юрківцівською сільською радою
20.02.2004 року, вважати недійсним.
Втрачений ЗАПОВІТ (заповідач РУДЬКО Михайло Іванович)
за реєстраційним №40, посвідчений Юрківцівською сільською радою
20.02.2004 року, вважати недійсним.

14 СЕРПНЯ
вже минає 40
днів, як залишила назавжди цей білий світ наша дорога мама, бабуся, прабабуся, сваха і
проста сільська трудівниця Олександра
Іванівна МАЗУРА з Болотниці. Швидко
минають дні, а біль все такий же гострий
і пекучий. Плачуть наші душі, не можуть
змиритися з тим, що Вас немає на цьому
світі. Ви пішли у вічність, але Ваша щедрість, порядність і людяність назавжди залишаться з нами.
Ми все чекаємо Вас і не віримо, що це навіки. Ви залишили
нам смуток і скорботу, печаль і журбу. Немає таких слів, щоб
висловити наш біль від втрати безцінної Людини, яка залишила по собі добру пам’ять і незгладимий слід на землі. Хай
сонце зігріває Вашу могилку, а вітер тихенько шепоче, нехай
завжди над могилою квітнуть квіти і співають пташки. Світла
пам’ять і Царство небесне.
У глибокій скорботі ДОЧКА, ВНУКИ з сім’ями, рідні.
● ● ●
Всі 40 днів з нами небайдужі, чуйні люди, які нас підтримують морально. Нехай Господь благословляє вас і ваші
родини і посилає тільки добро, а горе не стукає у ваші оселі.
Добра, здоров’я, миру і злагоди усім вам.
З великою вдячністю і повагою до вас
сім’я С. САГЛАЙ з Болотниці.

ПОМИНАННЯ

11 СЕРПНЯ минає 2 роки, як залишив білий світ наш найдорожчий чоловік, найрідніший батько і дідусь Василь Петрович ХАРЧЕНКО з Талалаївки. За його плечима — тяжка
війна, голодомор, пропрацював до 70-ти років на відповідальних посадах, з них двадцять на шкідливих для здоров’я
роботах. Це спричинило важку хворобу, якою страждав ціле
десятиліття, довгі роки прожив інвалідом 1-ї групи. Заслужив багато відзнак за доблесть у Другій світовій війні і подяк
за сумлінну працю. Тож хай земля Тобі буде м’яким лебединим пухом, а душі Твоїй Царство небесне і вічний спокій. Хто
знав Василя Петровича, пом’яніть тихим словом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СИНИ і ВНУКИ.

10 серпня 2018 року
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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).
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).

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.
Колектив працівників хірургічного відділення райлікарні та колишні працівники відділення щиро співчувають
колишній сестрі-хазяйці Людмилі Іванівні Кривонос з приводу горя в її сім'ї — смерті чоловіка
МИХАЙЛА СЕМЕНОВИЧА.
Колектив управління соцзахисту населення висловлює щирі співчуття головному спеціалісту управління
Оксані Петрівні Кухтик з приводу болісної, непоправної
втрати — смерті
МАТЕРІ.
За ним плакало все село — хороший чоловік, господар на всі руки. Цими днями наш однокласник Михайло
ЗГОННИК із Юрківців раптово пішов із життя. Сумуємо і
щиро співчуваємо в горі дружині і дітям.
ВИПУСКНИКИ Болотницької середньої
школи 1981 року.
У нашої колишньої колеги по роботі Людмили Іванівни
Кривонос із Талалаївки непоправна біда — відійшов у вічність її чоловік МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ. Щиро співчуваємо і розділяємо ваше горе.
Колишні КОЛЕГИ по роботі, сім’я
Л. М. і В. В. МАРЧЕНКО.
Вже минає дев’ять днів світлої пам’яті нашого доброго сусіда, щирої, порядної людини Михайла Семеновича
КРИВОНОСА із Талалаївки. Боляче і сумно, нам так не
вистачатиме його. Розділяємо біль тяжкої втрати з родиною покійного.
СУСІДИ з вул. Пушкіна.
Розділяємо біль утрати із нашим кумом Олександром
Івановичем Бабенком із Болотниці з приводу передчасної
смерті його мами ГАЛИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ. Прийми,
куме, наші співчуття. Тримайся.
Куми САВЕНКИ і ДМИТРЮКИ.

Заступник редактора М. О. ОНИЩЕНКО.
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