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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ
ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ!

Щиро вітаємо усіх, хто
пов’язав свою трудову діяльність
з
видобутком,
обробкою та постачанням
нафти і газу, із професійним
святом! Це свято людей, які
присвятили себе нелегкій,
але важливій справі — розбудові паливно-енергетичного комплексу держави.
Сьогодні ви зміцнюєте нашу
енергетичну незалежність
і цим укріплюєте авторитет
держави в очах міжнародної спільноти! Усі ваші здобутки — це результат повсякденної невтомної праці
Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

колективів, високої організаторської роботи керівників різних ланок, поєднання
досвіду ветеранів виробництва з енергією і завзяттям
молоді. Ваша відданість
справі та високий професіоналізм надають впевненість
у безумовному подоланні
труднощів та досягненні бажаних результатів. Дякуємо
за самовіддану і невтомну працю, відповідальне
ставлення до своєї справи.
Бажаємо миру, здоров’я, достатку вам та вашим сім’ям!
Зі святом!
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ
ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ!

Від щирого серця вітаю
вас із професійним святом
— Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
України. Ви працюєте в
одній із провідних галузей
української економіки. Вам
ми завдячуємо теплом у
наших оселях, від вас залежить стабільна робота всієї
вітчизняної промисловості,
енергетична безпека країни.
Переконаний, що українські нафтовики, газовики та
нафтопереробники і надалі

докладатимуть максимум
зусиль для подальшого
розвитку своєї життєво важливої для держави галузі,
робитимуть значний внесок
у відродження національної економіки та зростання
добробуту українського народу. Бажаю всім здоров’я,
оптимізму, витримки у нелегкій щоденній праці, професійних успіхів, стабільної
роботи, нових трудових
звершень.
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

ЗІ СВЯТОМ, РЯТІВНИКИ!

Бути рятівником — це
робота для справжніх чоловіків — мужніх, сильних, витривалих. Працювати в ній
можуть лише громадяни, які
по-справжньому
люблять
життя, людей. Ризикувати
власним життям у боротьбі
з вогняною стихією, будьякої хвилини бути готовим
прийти на допомогу ближньому — на це здатні лише
Люди з великої літери.
Суть нашої служби —
постійно перебувати на
передовій,
забезпечити
нормальну життєдіяльність
населення та населених
пунктів, стале функціонування об’єктів. Врятовані
життя та майно, десятки
ліквідованих пожеж, чимало
попереджених різного роду

надзвичайних ситуацій —
найкраще свідчення високого професіоналізму, честі
та мужності.
Вітаю також із професійним святом наших ветеранів та пенсіонерів, які навчили та виховали справжніх
молодих наступників — нинішніх рятувальників. Щиро
вітаю усіх нині працюючих
рятувальників.
Усім вам міцного здоров’я, всіляких гараздів та
побільше життєвих благ. Нехай мир і злагода панують у
ваших домівках, а Господь
Бог оберігає вас від усіх
негараздів.
Геннадій ЗІРКА,
начальник районного
сектору УДСНС
в області.

9 ВЕРЕСНЯ відбудеться турнір за Кубок селища з волейболу пам’яті В. В. Лелюха.
Початок турніру — 10:00. Місце проведення — парк колишнього радгоспу «Барсуківщина».
Запрошуються всі бажаючі.
Талалаївська селищна рада.

РЕФОРМУВАТИ ПОШТУ – З ВРАХУВАННЯМ
ІНТЕРЕСІВ ЛЮДЕЙ!

Пілотний проект «Сільське відділення», що впроваджується на Чернігівщині ПАТ «Укрпошта», викликав серйозний суспільний
резонанс. Результатом вкрай потрібної й давно назрілої реформи став,
на жаль, брутальний наступ на права
громадян і свободу слова. Жителі сіл
обурені якістю роботи пересувних відділень, адже не впевнені, чи вчасно отримають пенсію, чи зможуть оплатити
комунальні послуги, чи прийде свіжий
номер передплаченого видання.
До редакцій місцевих друкованих
ЗМІ надходить багато скарг і обурення, які керівництво «Укрпошти» не хоче
враховувати, хоча декларує серед своїх
цінностей «відповідальне ставлення до
кожного клієнта, забезпечення високої
якості послуг, гарантію надійності та
оперативності».
Обласна організація Національної спілки журналістів Чернігівщини,

Асоціація регіональних ЗМІ, редактори друкованих засобів масової інформації вважають, що такий стан справ
— серйозний виклик демократичному
суспільству, адже думка простих людей
ігнорується.
Шукаючи не конфронтації, а порозуміння, журналістська спільнота Чернігівщини наполягає, аби керівництво
ПАТ «Укрпошта» врахувало побажання
своїх клієнтів і партнерів:
••дотримання пересувними відділеннями чіткого графіку руху й роботи
на місцях;
••оприлюднення графіку руху пересувних відділень у періодичних виданнях, вказавши прізвища, імена та
контактні телефони поштарів, які обслуговують населені пункти;
••забезпечити доставку передплачених друкованих видань не пізніше,

ДЕ ПОДІЛАСЯ НАША РАЙОНКА?

Аб о як «Ук р п о шта» с відо м о з нищує р айо нні га з е ти

Нарешті «дочекалися»!
І у нашому районі запрацював пілотний проект — на
маршрути вийшли пересувні
відділення. Є вже і результати — досить вагомі, навіть з
перших днів! Якщо за кілька
останніх років від жителів сіл
району до редакції не було
жодного звернення про несвоєчасну доставку районної
газети, то за останній тиждень вони сиплються, мов
град. Минув тиждень від
виходу у світ «ТХ» за 31
серпня, та читачі у селах
газету і досі не отримали!
Як виявилося у понеділок, у Срібнянське відділення поштового зв’язку, куди
газету повинні доправити
із Прилук, вона не була доставлена. У зв’язку з тим, що
реформа торкнулася і сортувальної дільниці, там не
могли вимірятися кому її сортувати. Начальник Срібнянського відділення поштового
зв’язку Галина Вікторівна Коверник (це відділення тепер
обслуговує наш район, тел.
066-510-05-70) наступного

дня повідомила, що тираж
таки знайшли. У четвер, 6 вересня, газету знову не доставили, хоча пересувна курсує
районом. Виявляється, його
обслуговує аж 4 машини.
Графік роботи їх Укрпоштою
і досі не оприлюднений. Із
Корінецького, Понір, Новоселівки, Харкового, Старої
Талалаївки та інших сіл повідомляють як «прекрасно» їх
обслуговують. Із пересувної
в Харковому 6 вересня оголосили, що районку їм привозитимуть через тиждень
після дня виходу. Зате на
кожне село привезли газету
«Наш край»! У Харкове цього дня таки привезли районку за 31 серпня, але на всіх
передплатників її не вистачило! Виявляється, у пересувної в маршруті Шевченкове
і Зелений Гай! Подаруйте
хто-небудь реформаторам
карту!
Протягом тижня я телефоную до заступника директора філіалу з корпоративної
мережі дирекції «Укрпошти»
Олександра Бородавка, до

Із 3 вересня дитяче відділення районної лікарні знову
запрацювало. Його функціонування було призупинене
згідно з наказом Управління
охорони здоров’я ОДА №232
від 4 травня ц. р. у зв’язку із
відсутністю лікаря-педіатра.
Весь цей час адміністрація районної лікарні займалася пошуками кваліфікова-

ного спеціаліста. Тепер у нас
працює лікар-педіатр Інна
Миколаївна
АНТОНЕНКО.
Веде прийом дітей безпосередньо у відділенні, що на
першому поверсі райлікарні.
Отож, звертайтеся, шановні
батьки, із своїми дітками.
Анатолій МИХАЙЛЮК,
в. о. головного лікаря
районної лікарні.

ДИТЯЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗНОВУ ПРАЦЮЄ
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Фаза Місяця

ніж протягом трьох дні від дня
виходу номеру в друк;
••забезпечити доставку передплаченого видання у населені пункти з
невеликою кількістю жителів згідно з
графіком виходу газет, а не раз чи два
на місяць;
••керівництво «Укрпошти» має розробити й оприлюднити план роботи в
осінньо-зимовий період, врахувавши
географічні особливості Чернігівщини;
••під час проведення передплати на
2019 рік забезпечити рівні умови для
всіх ЗМІ області;
••під час укладання договорів із редакціями передбачити відповідальність
ПАТ «Укрпошта» за несвоєчасну доставку газет передплатникам.
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ, АСОЦІАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ, РЕДАКТОРИ
РАЙОННИХ ГАЗЕТ.

якого мені радили звернутися. Він не відповідає на
дзвінки за жодним із корпоративних номерів. Колеги-
редактори з інших районів
говорять, що він ні від кого
не бере слухавку. Пані директорка Олена Дорошенко
чи то у відпустці, чи то на лікарняному. На «гарячій лінії»
Укрпошти вибачились…
Перед стартом реформи на Прилуччині поштова
керівниця сказала, що реформування пошти в такому
вигляді, як воно проходить,
погоджено з Кабміном і Президентом і всі листи все одно
повертаються на її ім’я з поміткою «вжити заходів».
РОЗПАЧ,
БІЛЬ!
Та,
люди добрі, давайте не
будемо розписуватися у
своєму безсиллі. На мою
думку і думку більшості моїх
колег — видавців районних
газет, ця реформа спрямована на знищення місцевих
видань. Адже вони найближчі до селян, їх найбільше
передплачують. І тоді, коли
нам дали можливість вийти

з-під влади, нас хочуть знищити! Знищити для того, щоб
селяни не мали змогу знати
про те, що діється у районі.
Людьми, які не знають, що у
світі діється, легше керувати.
Не дозволяйте над собою таких експериментів.
Реформатори розраховують, що селяни не передплатять місцевих газет.
Особливе
прохання
до жителів сіл і селища:
ні в якому разі не можна
зменшувати кількість передплатних видань у населених пунктах. У разі їх
зменшення може трапитися так, що навіть пересувні
поштові відділення заїжджатимуть у села за рідкої
нагоди. Тому обов’язково
передплатіть газети на
наступний 2019 рік, попросіть зробити це ваших
сусідів, родичів, знайомих.
Цим самим ми завантажимо роботою листонош, не
дамо можливості знищити
поштову мережу і відправити в забуття наші села.
РЕДАКТОР.

ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СЕЛИЩА

15 вересня 2018 року
10:00 — спортивні змагання: з шахів (приміщення колишньої лікарні), з міні-футболу (стадіон селища).
10:00 — дитячі атракціони (центральна площа селища).
13:00 — виставки на центральній площі селища: виробів майстрів декоративно-прикладного, ужиткового, фотомистецтва (краєзнавчий музей); дитячих виробів гуртківців
центру ДЮТ; композицій квітів.
13:00 — патріотичний квест (центральна площа).
14:00 — урочистості з нагоди Дня селища, святковий
концерт учасників художньої самодіяльності районного будинку культури, клубних закладів селищної ради (зал районного будинку культури).
16:00 — український куліш (центральна площа).
20:00 — святкова дискотека від «Галаган і К» (центральна площа).
Працюватиме торгівля.
Запрошуємо всіх на свято!
ОРГКОМІТЕТ.

БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м, 2 м
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За даними http://sinoptik.ua

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

Тел. 067-912-67-56, 095-842-18-48, 068-367-42-66.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ОСВІТА

ДОВГА Л І ВСЬК І Й
Ш КОЛ І – 25 РОК І В

ТРЕТЬОГО вересня у
залі засідань райдержадміністрації працювала тимчасова робоча група під
очільництвом голови районної державної адміністрації
Анатолія Дупи, за участі її
членів — голів райради Юрія
Дзюбана, селищного голови
Юрія Величка. Вів засідання
народний депутат
Валерій Давиденко, який проявив
стурбованість щодо ситуації
в районі і приїхав поспілкуватися із керівниками району та громади, посадовими
особами правоохоронних органів, організаторами мирної
акції «Бездіяльність влади»,
активістами.
Інформували начальник
Талалаївського
відділення поліції Руслан Хоменко,
старший оперуповноважений Прилуцького міського
відділу Управління СБУ в
області Віталій Печений, начальник Прилуцького міського відділу Управління СБУ
Валентин Трофимчук, керівник Бахмацької місцевої

7 вересня 2018 року

АКТУАЛЬНО

прокуратури Федір Котченко.
До кожного із них виникали
питання. Адже слова і цифри у їх звітах не переконують
про якісь зміни. На словах
усі посадовці визнають ознаки організованої злочинності
на території району. Але дій
(крім слів) для її подолання
— жодних, як за чотири по-

висають», тим часом список
їх усе збільшується. Народний депутат хотів наголосити, що із його боку й раніше
була дієвість, і слідчий місцевого відділення поліції, який
гальмує розкриття справ,
був звільнений, та як виявилося — він не звільнений,
а «підвищений» на посаді.

передні роки, так і за кілька
тижнів протесту активістів.
Народний депутат Валерій Давиденко зачитав
заяви кількарічної давності
та назвав прізвища тих, кого
заявники просять притягнути
до відповідальності. Минуло кілька років та нічого не
змінилося. Хіба що те, що
частині людей наскільки допекло, що вони переступили
межу страху і це вихлюпнуло
протестом. Слідчі поліції не
поспішають розкривати резонансні справи, які просто «за-

Валерій Давиденко сказав,
що стурбований ситуацією
в районі і що після звернень
до нього місцевих жителів
ним уже підготовлено й надіслано депутатський запит
до керівництва Національної
поліції України. Він пообіцяв
підготувати ще один депутатський запит до керівництва
Національної поліції України
щодо фактів бездіяльності
посадових осіб Талалаївського відділення поліції.
Громадські активісти також мали багато запитань

до правоохоронних органів,
на які не почули відповіді. На
жаль, крім розмов — нічого
суттєвого не почули і цього
разу. Як і завжди у нас буває
— всі скарги повертаються
на місця і кладуться «під сукно». В результаті — замкнутий круг навколо нерозслідуваних злочинів. Здається,
що за таких умов
тимчасова робоча
група працюватиме не тимчасово, а постійно. Адже і влада, і поліція, і
прокуратура доводять, що
працюють в рамках закону.
А беззаконня процвітає за
цими рамками…
Громадські
активісти
Богуслав Борсук, Григорій
Пугач, Сергій Позняковський
заявили, що вони не знімають вимоги акції, оголошені
24 серпня. 28 вересня у районному будинку культури
чекатимуть звіту від селищного голови Юрія Величка.
Також активісти оголосили
про створення правозахисної громадської організації.
Олександра ГОСТРА.

ЧИ НЕ СТАНЕ ТИМЧАСОВА
ПОС Т ІЙНОЮ?

САМЕ стільки років
тому Довгалівська восьмирічна школа запрацювала
вже як середня, а нині вона
функціонує як школа I-III
ступенів. І це подія, адже
два роки тому школа була
на межі закриття. «Ми вистояли завдяки підтримці
сільської ради, місцевого
виробника СТОВ «Батьківщина», — розповідає директор школи Володимир
Михайлюк, — головне на
сьогодні, що у нас чисельність учнів збільшується».
Урочисто і радісно пройшло у школі свято першого
дзвоника «Країна дитячих
мрій». Директор школи Володимир Павлович відкрив
загальношкільну святкову
лінійку, на якій, крім учнів,
їх батьків і вчителів, були
присутні і виступили гості:
керуючий відділком СТОВ
«Батьківщина» І. В. Таран,
який подарував школі прин-

тер, Юрківцівський сільський голова С. М. Мірошниченко, голова батьківського
комітету Н. М. Лобода.
Пролунав символічний
перший дзвоник, який подали першокласники Артем
Мирошниченко і Оксана
Топчій, і малята-першокласники, а їх троє — головні герої свята, вперше ступили
на шкільний поріг.
А потім був їх перший
урок на тему «Є на світі
моя країна, найчарівніша,
як перлина», який провела
учитель Світлана Іванівна
Шарко. Навчатиме першачків за програмою «Нової
школи» Тамара Михайлівна
Чейпеш.
Кор «ТХ».
На фото: хвилюючий
момент свята — директор Довгалівської школи
Володимир МИХАЙЛЮК
вручає
подарунки
першокласникам.

ВІТАЄМО
із
35-літтям нашу шановану односельчанку — учасницю
аматорського
колективу
«Мальви» Марину Григорівну ДЕПУТАТ із Красного
Колядина. З ювілеєм шлем
своє вітання: здоров’я Тобі
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. Хай душа
Твоя завжди співає, а серце горя ніколи не знає. А
Ти щоб завжди залишалася
такою ж привітною, доброю,
людяною, якою ми всі Тебе
любимо і поважаємо!
КОЛЕКТИВ «Мальви»
Красноколядинського СБК.
* * *
6 ВЕРЕСНЯ нашій подрузі
Надії
Леонідівні
ЛУЦЕНКО із Плугатаря виповнилось 60 років. У цей
ювілей, цей радісний час,
прийми найщиріші вітання
від нас. Зичим здоров’я міцного щодня, щастя земного,
людського добра. В радості
жити, серцем не старіти,
бути веселою, рік у рік молодіти. Хай сонце Тобі силу
і радість дає, а сива зозуля
100 літ накує.
Подруги
МАРІЯ і ГАЛИНА.
* * *
28 СЕРПНЯ відзначив
свій 50-річний ювілей наш
чоловік і батько Ігор Борисович МАКСИМЕНКО з Юрків-

ців. Бажаємо нашому ювіляру міцного здоров’я і всіляких
життєвих гараздів на довгі
роки. Твій ювілей на тільки
Твоє свято, радіють всі, і друзі й рідні теж. Хай Бог пошле
іще років багато, здоров’я,
щастя, радості без меж! Нехай добром наповнюється
хата, достатком, щирістю і
сонячним теплом, хай буде
вірних друзів в ній багато, щаслива доля огорта крилом. А
весни будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми лагідним рукам. Нехай здійсниться все,
що не збулося, і добре серце
не підкориться рокам.
Дружина В
 АЛЕНТИНА,
син БОГДАН, дочка
РУСЛАНА.
* * *
ВІТАЄМО
із
45-річчям нашу дорогу донечку Світлану Анатоліївну
ПИЛИПЕНКО з Понір. Як
добре, що Ти у нас є — добра, ніжна і ласкава. Бажаємо, щоб кожен Твій день
був сповнений радістю. В
сорок п’ять розквітає життя
і душа, наче пташка, співає!
І хоч в юність нема вороття,
та у серці вона оживає! Хай
у житті Твоєму завжди буде
літо, а якщо осінь — то тепла
й золота, щоб кожен день
було чому радіти, а сміх і радість на подвір’ї не стихав.
Нехай рясні дощі несуть Тобі
здоров’я, проміння сонячне
цілує у вуста. Хай рідні зігрівають лиш любов’ю, бажаєм
довгого й щасливого життя.
ТАТО і МАМА.
* * *

У СТАРОТА ЛА ЛАЇВСЬКІЙ ШКОЛІ
НЕ ПРОЛУНАВ ПЕРШИЙ Д ЗВІНОК

Пристрасті
навколо
функціонування цього навчального закладу вирують
ще із весни. Рік школа працювала як філія Талалаївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Талалаївська селищна і Староталалаївська сільська ради не
знаходили спільної мови
щодо фінансування школи.
А треба для цього з місцевих бюджетів понад мільйон
гривень. У липні питання про
фінансування школи, яке
планувалося перенести на
розгляд позачергових сесій
селищної і сільських рад,
уже перекваліфікувалося як
питання про приєднання сіл
Староталалаївської сільради
до Талалаївської селищної
ради. Відбулися громадські
слухання в усіх трьох селах
сільради. Переважною кількістю голосів їх жителі не

підтримали ініціативу про
приєднання. На жаль, школа
стала розмінною монетою.
На останній сесії селищної
ради депутати таки прийняли рішення про припинення
її функціонування (Про всі ці
події ми писали в газеті).
3 вересня учні і батьки
зібралися на подвір’ї школи,
але перший дзвінок не пролунав. Директор філії Наталія Бородіна повідомила,
що школа повністю готова
до навчального процесу, але
розпочати його не можуть, і
запропонувала всім піти до
сільського голови Василя
Покришки, який обіцяв, що
школа буде. На учнів чекав
шкільний автобус, який приїхав, щоб забрати дітей до
Талалаївської школи. Та учні
з батьками і вчителями пішли
до сільського голови і вкотре

висловлювали йому претензії. Він пропонував розпочинати навчальний процес,
доки вирішуватиметься це
питання. Останню надію
покладав на підтримку народного депутата, який того
дня перебував у районі. Діти,
батьки, вчителі таки сіли у
шкільний автобус і поїхали
до райдержадміністрації де
із 10-ї години перебував народний депутат.
«Народний депутат сказав, як і керівники району
та громади — ідіть у громаду», — повідомив Василь
Покришка. Наступного дня
батьки половину учнів відправили до Талалаївської
школи. Отож, селищна рада
має всі підстави для припинення функціонування філії
— тепер уже через відсутність учнів.

Це всього лиш факти. Дуже печально, але ми
впевнено йдемо до закриття
сільських шкіл через відсутність там учнів. Більшість
сільських шкіл, які в районі,
функціонують тільки тому,
що діє закон про збереження школи, де ще є 25 учнів.
На філії цей закон не поширюється. Однозначно, що на
утримання філії, яка розташована за 5 кілометрів від
опорної школи і де навчається 30 дітей, ні громада,
ні район, ні сільрада не витрачатимуть понад мільйон.
Обіцяння утримувати школу
за умови приєднання до громади були надто примарними. Зате сільські жителі між
собою пересварилися, шукаючи винних у ситуації.
А «коні не винні»…
Кор. «ТХ».

ВІТАЄМО із 45-літнім
ювілеєм нашу дорогу сестричку Світлану Анатоліївну ПИЛИПЕНКО з Понір. З
ювілеєм Тебе вітаєм, щастя,
радості бажаєм! Молодіти,
здоровіти, як вогонь, завжди
горіти! Жити довго і красиво,
щоб в житті завжди щастило.
Радість, успіх та достаток на
нове життя — початок. Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
ще многії літа щасливої долі.
Хай будуть поруч віра і надія, як два крила, що впасти
не дадуть, і сам Господь по

Хай несуть тільки радість з
собою роки, хай збудуться
мрії, бажання й думки! Щоб
радісний настрій у серці не
згас, а щедра доля усміхалась не раз!
ДРУЖИНА,
СИН і ДОНЕЧКА.
* * *
7 ВЕРЕСНЯ святкує
свій ювілей наш найкращий,
найдорожчий, єдиний син і
люблячий батько Олег Борисович МАКСИМОВИЧ із
Красного Колядина. Щиро вітаємо його з днем народжен-

милості наділить ще довгих
літ, щасливу й світлу путь!
Сестра РАЯ, сестра
ЛЮДА із Займища із
сім’ями.
* * *
7 ВЕРЕСНЯ виповнюється 45 нашому дорогому чоловікові і таткові Олегу Борисовичу МАКСИМОВИЧУ
із Красного Колядина. Тебе,
рідненький, раді ми вітати і
в свято, і у будні дні. Бо Ти
у нас один-єдиний тато — і
кращого немає на землі.
Цілуєм ми Тебе і обіймаєм у Твій красивий іменинний день і від душі Тобі усі
бажаєм щасливих днів і в
серці — лиш пісень! Хай
доля намітить Тобі років багато! Міцного здоров’я, щастя й добра, хай повниться
ласкою рідная хата, багато
в ній буде людського тепла!

ня! Хай пісні і бокали дзвенять, хай душа веселиться
й співає, бо сьогодні Тобі 45!
Буде планів і сходжень багато, хоч життя — не казковий
міраж. Дай же, Боже, Тобі
подолати і підйом, і шалений
віраж. Будь щасливий в сім’ї,
на роботі, будь багатим на
ласку й тепло, будь красивим, як сокіл в польоті, будь
здоровим, як з гір джерело!
БАТЬКИ, син БОГДАН.
* * *
ВІТАЄМО із 45-річчям
дорогу і шановану нами людину Олега Борисовича
МАКСИМОВИЧА із Красного Колядина. Сьогодні день
значний і урочистий — знаменна дата, ювілей! Сьогодні Ти зібрав у себе хороших
друзів й дорогих гостей! Прийми від нас щирі побажання
здоров’я й щастя в цей свят-

ковий день. Щоб впевнено
йшов до своєї мети, щоб все,
що задумав, зумів досягти,
ласки від Бога, від людей добра на многії і щасливії літа.
ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРІВНА, ТЕЩА і її сім’я.
* * *
ЩИРО вітаємо з 35-річчям любу матусю і кохану
дружину Марину Григорівну ДЕПУТАТ із Красного Колядина. Наша мила і люба,
найкраща у світі, бажаємо
щастя, даруємо квіти. І дякуєм Богу за все, що дає, ну
а найперше — що Ти у нас
є! Щоб сонце і зорі плекали
тепло, щоб завжди здоров’я
у Тебе було. Щоб смутку не
знала, ми просимо в долі,
добра Тобі й радості, рідна,
доволі. Бо людям для щастя
багато не треба — сімейного
затишку й мирного неба.
З любов’ю
ЧОЛОВІК і ДОЧКА.
* * *
8 ВЕРЕСНЯ відзначає
свій ювілей наша рідна, дорога і люба донька Марина Григорівна ДЕПУТАТ
із Красного Колядина. Ми
раді Тебе привітати, щастя,
здоров’я в житті побажати.
Мирного неба і ясного сонця,
хай воно світить у Твої віконця! Щоб завжди Ти була веселою всюди, хай люблять
Тебе і шанують всі люди. Хай
завжди цінують Твою доброту, а роки хай мимо летять в
висоту! Хай квітує доля у роках прекрасних і приносить
радість, ніжність і тепло, хай
у кожній днині світить сонце

ясне і дарує тільки мудрість
і добро. Хай пахучим цвітом
стелиться дорога, хай відходять в далеч горе і біда,
нехай завжди будуть щастя
і здоров’я, в сім’ї — любов і
теплота, радість і повага на
многії літа!
ТАТО, МАМА, БРАТ.
* * *
НАШІЙ дорогій Марині Григорівні ДЕПУТАТ із
Красного Колядина 8 вересня
виповнюється 35 років. У час
ювілейний, святковий даруємо розкішний букет шани
й любові. А доля хай дарує
довгого віку, щастя й радості
без ліку. Міцного здоров’я — з
роси і води, хай щедрість і добро поруч будуть завжди. Від
нас ці щирі вітання-слова, а
Бог хай дарує многії літа!
Друзі МАКСИМОВИЧІ,
КОНОНЧЕНКИ, ЯРЕСЬКИ.
* * *
8 ВЕРЕСНЯ святкує свій
35-річний ювілей наша дорога невістка Марина Григорівна ДЕПУТАТ із Красного
Колядина. Щиро вітаємо
іменинницю і шлем ці щирі
слова побажань. Бажаєм
щастя і достатку, ясного неба
і тепла. В житті лиш злагоди
й порядку, щоб доля світлою була. В роботі успіху й
терпіння, у справах — вічного горіння, в сім’ї любові і
тепла, від друзів всіх лише
добра. Нехай доля оберігає
тебе від життєвих негараздів, нехай здоров’я ніколи не
підводить, хай завжди будуть
поруч надія, віра і любов.
СВЕКІР і СВЕКРУХА.

ДЕ НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ НА ЗЕМЛІ

Цілий рік від попереднього дня села пролетів, ніби то
вчора було. А 25 серпня знову зустріч односельчан, земляків, знову день повернення в минуле. У центрі села
цього дня дуже людно. Бо
кожний житель сіл Плугатар,
Петькове, Степанівське хотів
відкласти всі буденні справи і
відчути себе членом великої
сільської родини. Побувати в
центрі села, де повно малечі,
якій у задоволення вистояти
в черзі, щоб пострибати на
батуті, покуштувати солодкої
вати.
І ось вже звучать фанфари. Ведучі надають слово
сільському голові Олександру Прохорчуку. «День села,
— сказав Олександр Володимирович, — це свято всіх,
хто тут народився, хто приїхав колись і залишився назавжди в якомусь із сіл з його
особливими традиціями, добрими, щирими, працьовитими людьми». З днем села
вітав присутніх помічник-консультант народного депутата
Валерія Давиденка Микола
Коновал. Славляться наші
села працьовитими людьми,
патріотами свого краю, які і
в праці і на військовій службі
не пасуть задніх, не шукають
слави, а створюють її своєю
працею, своїм щоденним
життям.
Село — це праця з ранку до пізнього вечора. Добра
половина наших людей із сіл
у свій час працювали на колгоспній фермі, вирощували
хліб. Телятниці, водії, трактористи, різноробочі щоденно
вносили свій вклад у розви-

На фото: виступає сільське жіноче вокальне тріо.
ток наших сіл.
На свято люб’язно надали нам свої обереги для
виставки наші сільські рукодільниці Олександра Павлиш, Лідія Сташук та Надія
Смілик.
Протягом
концертної
програми на святі вітали
піснею і подарунками механізаторів, учасників АТО,
ліквідаторів аварії на ЧАЕС,
подружні пари, які прожили 50 і більше років, матерів-героїнь, найстарших жителів та наймолодших. Не
залишились без привітань і
іменинники, медичні працівники, сільські вчителі, бібліотекарі, соціальні працівники
та підприємці.
Із своєю концертною
програмою завітав на свя-

то Олег Галаган. Жителів
наших сіл вітало і місцеве
жіноче тріо: Надії Смілик, Катерина Потеряйко та Надія
Іщенко. Концертна програма добігла кінця, та приємні емоції ще вирували й за
святковим столом з його головним блюдом — кашею від
Наталії Оніщенко і Галини
Павлиш та їхніх помічників
Олени Керосінської, Тамари
Шакіної, Юлі Сердюк, Жанни
Адам’як. Потім були безпрограшна лотерея та святкова
дискотека.
Свято вдалося на славу.
Щиро дякуємо його спонсорам — директору ТОВ
«Дружба-Нова» Ігорю Макусі, помічнику народного депутата Валерія Давиденка
Миколі Коновалу, обласному

У КОЖНОГО — ЛЮБОВ СВОЯ
І СВІЙ НАЙКРАЩИЙ КРАЙ
під такою назвою було проведено День села у Слобідці. Святкове дійство
розпочалося із розваг на
дитячих атракціонах. Розваги на батутах, електромобілях, солодка вата — це
все було безкоштовно. Подарував таку радість дітям
народний депутат Валерій
Давиденко.
Офіційні
урочистості
розпочалися
біля
сільського клубу. Зі словами
привітання виступили Староталалаївський сільський
голова Василь Покришка,
помічник-консультант
народного депутата Валерія
Давиденка Микола Коновал
та генеральний директор
АФ «Обрій» LTD Сергій Три-

пуз. Вони побажали, щоб
такі традиції продовжували
жити, адже вони об’єднують людей.
Свято продовжив концерт аматорів Староталалаївського СБК, у ході якого
вшанували
найстаршого
жителя села і наймолодшого, пару, яка найдовше прожила в шлюбі — це М. В. і
С. О. Малій, учасників АТО і
воїнів-афганців, працівника
медичної сфери. Усім були
вручені подарунки та звучали музичні вітання.
Продовжилось
святкування за смачною кашею,
яку приготували М. П. Колодна, О. В. Дзюба та запальною піснею під баян і багатими столами, які накривали

НОВІ
ТРАДИЦІЇ

О. В. Дзюба, Л. Г. Клименко,
А. І. Лендел, С. І. Ковальова, сім’ї О. П. і І. М. Роденко,
С. А. Калитки, А. В. Дроб’язко.
Оргкомітет
вдячний
спонсорам сільського свята:
АФ «Обрій» LTD, приватним
підприємцям Н. В. Пасєвін і
Ю. П. Співак, фермерському
господарству «В. П. Фесак»,
орендарям ставка.
Святковий феєрверк і
дискотека продовжили святкування до самого ранку.
Щиро дякуємо Олексію Москальцю за його запальну
музику, за вміння запалити
яскравий вогник в душі кожного з присутніх.
Тетяна САВЧЕНКО,
завідуююча сільським
клубом.

депутату Геннадію Тригубченку, місцевим підприємцям Людмилі Смілик, Віктору
Онанченку, Людмилі Дубині,
Олександрі Шакіній, Костянтину Кравченку, закупівельникам молока Оксані Пензій
(Ромни), Юрію Захарченку
(Варва). Дякуємо сільським
учасникам художньої самодіяльності: жіночому тріо та
ведучим свята Насті Семінко, Ані Хоменко, Насті Мусі,
Даші Салогуб, Віці Оніщенко, Валерії Яковенко, Ані
Керосінській; Олегу Галагану, директору Плугатарської
школи Ларисі Загурській, кашоварам, а також усім глядачам і гостям, без яких самого
свята просто не було б.
ОРГКОМІТЕТ.
с. Плугатар.

ПОВЕРНІТЬ ЗА
ВИНАГОРОДУ
Загублений ПАСПОРТ
серії КТ №012306, виданий
Сокирянським РВ УМВС
у Чернівецької області
12 січня 2010 року на ім’я
ШУЛЬГА Владислав Євгенович. Хто знайшов, прохання повернути власнику
за хорошу винагороду.
Тел. 096-678-05-34.
3 вересня близько 9-ї
години на проїжджій частині вулиці Центральна, навпроти готелю, загублено
золоті жіночі прикраси.
Власниця просить повернути їх за винагороду.
Тел. 093-454-33-70,
068-195-89-31.

ВІЙСЬКО

ОГОЛОШЕНО ЧЕРГОВИЙ ПРИЗОВ

У жовтні-листопаді на
території
Талалаївського
району буде проводитися
призов на строкову військову службу громадян України
чоловічої статі, яким до дня
відправки у військові частини виповнилося 20 років, та
старших осіб, які не досягли
27-річного віку і не мають
права на відстрочку або
звільнення від призову на
строкову військову службу.
Усі громадяни, які підлягають призову на строкову
військову службу, зобов’язані
прибути на призовну дільницю у зазначений в особистих
повістках час за адресою:
вул. Вокзальна, 3, смт ТалаФермерське господарство

продає
КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

вирощених
на домашніх
кормах. Яйця
несуть крупні.
Доставка безкоштовна.
Тел. 066-162-32-51,
068-469-99-80.
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7 вересня 2018 року

лаївка (перший поверх приміщення Талалаївської селищної ради).
ГРАФІК ВИКЛИКУ
призовників 1991 – 1998 р. н.
Талалаївського району, які
підлягають призову в жовтні-листопаді 2018 року на районну призовну комісію:
11 ВЕРЕСНЯ
Березівська
сільська
рада, Болотницька сільська
рада, Корінецький старостинський округ, Красноколядинський старостинський
округ, Липівський старостинський округ, Понорівський
старостинський округ, Рябухівська сільська рада, Чернецька сільська рада.
12 ВЕРЕСНЯ
Староталалаївська сільська рада, Талалаївська
селищна рада (призовники 1991 – 1994 р. н.), Поповичківська сільська рада,
Українська сільська рада,
Харківська сільська рада,
Юрківцівська сільська рада.
13 ВЕРЕСНЯ
Талалаївська
се-

лищна рада (призовники
1995 – 1998 р. н.)
Громадяни, які не отримали особистих повісток,
зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку чергового призову, визначеного
Указом Президента України,
маючи при собі документи,
що засвідчують особу.
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
керівники підприємств, установ, організацій незалежно
від підпорядкування і форм
власності зобов’язані оповістити та забезпечити своєчасне прибуття працівників
призовного віку на призовну
дільницю.
Поважними причинами
неприбуття призовників до
призовних дільниць у строк,
установлений військовим комісаріатом, які підтверджені
відповідними документами,
визнаються: перешкода стихійного характеру, хвороба
призовника або інші обста-

вини, які позбавили його
можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини,
рідних брата, сестри, діда,
баби) або близького родича
його дружини.
За порушення правил
військового обліку, неявку
за викликом до військового
комісаріату без поважних
причин призовники притягуються до адміністративної та
кримінальної відповідальності згідно із законодавством.
Згідно із Кримінальним
кодексом України (ст. 335)
ухилення від призову на
строкову військову службу
карається
позбавленням
волі на строк до трьох років.
Громадяни призовного
віку за бажанням можуть
бути прийняті на військову
службу за контрактом без
проходження строкової військової служби.
Володимир АРТЕМЕНКО,
військовий комісар
Срібнянського ОРВК, капітан.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОГО
ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

Відтепер усі категорії
пенсіонерів,
які
отримують пенсійні виплати через
Державний ощадний банк
України, мають можливість
отримати електронне пенсійне посвідчення (ЕПП). ЕПП
— це сучасний технологічний багатофункціональний
інструмент.
За
його
допомогою
можна не лише отримати
пенсію, а й, наприклад, просто і швидко сплатити за
комунальні послуги через
Інтернет, розрахуватись за
покупку в магазині та мати
доступ до безлічі інших
онлайн-послуг. І, безумовно,
пенсійне посвідчення нового зразка надає право власникові користуватися всіма
пільгами, які належать йому
як пенсіонерові.
Крім того, це надійний
ключ для повноцінного користування всіма державними електронними сервісами.
ЕПП містить електронний
цифровий підпис, за допомогою якого людина фак-

тично дистанційно підтверджує особу і може подавати
заяви та запити до органів
Пенсійного фонду України,
не відвідуючи їх особисто,
а виключно через мережу
Інтернет.
Щоб отримати модернізований пенсійний документ,
необхідно звернутися до
Пенсійного фонду за місцем
перебування на обліку та подати заяву на виготовлення
посвідчення, долучивши такі
документи:
••паспорт;
••довідку про присвоєння
ідентифікаційного номера;
••фотокартку
розміром
60×40 мм.
Електронне пенсійне посвідчення буде виготовлено
безкоштовно, протягом 30
робочих днів.
Для отримання більш
детальної інформації звертатись
за
телефонами:
2-16‑91, 2-18-22
Олена ЛАПА,
начальник Бахмацького
об’єднаного управління ПФУ.

СПОРТ

К У Б ОК Д ІС ТАВ С Я
ПОНОРІВЦ ЯМ

У Понорах вчергове відбувся заснований мною футбольний турнір. На гру були
запрошені команди дівчат
із Чернецького, Плугатаря
і Понір та чоловічі команди
— з Корінецького і Понір.
Першими на поле вийшли
футболістки Чернецького і
Плугатаря. Перший тайм не
виявив переможців, а в другому — дівчата з Чернецького забили сухі голи у ворота
плугатарців. Потім на поле
вийшли футбольні команди
з Чернецького і Понір. Гра
закінчилась із рахунком 6:1
на користь чернечан. У понорівській команді м’яч забила Яна Пустовар. Приємно
сказати, що в Чернецькому
справді потужна футбольна
команда, спасибі дівчатам
і їх тренеру, що знайшли
час і приїхали на гру. Вони
отримали кубок і медалі.
Друге місце за командою із
Плугатаря. Впертою вияви-

лась гра між понорівською і
корінецькою чоловічими командами. Першим гол забив
понорівський напівзахисник
Юрій Гречка. Після цього корінецька команда зрівняла
рахунок. Потім Юрій знову
вивів свою команду вперед
і знову корінечани зрівняли
рахунок. У результаті команди зіграли з рахунком 5:3 на
користь Понір. Тож кубок дістався понорівцям.
Турнір пройшов на рівні.
Вже два роки поспіль у футбол грають понорівські дівчата, до цього — тільки чоловічі футбольні команди.
Велика вдячність кухарю Галині Качурі, яка зготувала для учасників турніру
смачну кашу, та підприємцю
Петру Дупі, котрий завжди
підтримує наші футбольні
команди.
Віктор КАРПЕНКО,
капітан понорівської
футбольної команди.

ПОДЯКА

28 серпня обірвалося
життя нашої дорогої, люблячої дружини, мами і бабусі Валентини Федорівни
Таран із Талалаївки. Горе,
розпач, сльози. Такі години
важко пережити і просто
не обійтися без людської
підтримки. Ми щиро вдячні
всім, хто в цей час не залишив нас наодинці з бідою. Спасибі за розуміння
добрим людям, в першу

чергу, всім працівникам
центру первинної медико-
санітарної допомоги, екстреної медичної допомоги,
центральної районної лікарні, а також всім рідним,
друзям, сусідам, однокласникам, колишнім колегам
Валентини Федорівни. Хай
всіх вас береже Господь і
оминає горе.
ЧОЛОВІК, ДІТИ,
ВНУКИ.

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

10 вересня — смт Талалаївка, вул. Польова; с. Глибока, с. Макаренкове (села повністю).
11 вересня — с. Скороходове,
вул.
Прибережна,
вул. Садова; с. Петькове (село повністю).
12 вересня — с. Красний Колядин, вул. Робітнича,
вул. Новосільна, ТОВ «Красноколядинське», тракторний
табір.
14 вересня — смт Талалаївка, вул. Перемоги, АТП
(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.
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29 ВЕРЕСНЯ з 10:00 у приміщенні Талалаївської ЦРЛ будуть вести прийом лікарі центру «СІММЕД» з м. Чернігів:
гінеколог, онкохірург, ендокринолог, кардіолог. З метою обстеження та лікування проводитимуть УЗД серця, органів черевної порожнини, малого тазу, щитовидної та молочних залоз.
На прийом до лікарів записуватися завчасно за
тел. 2-17-52, 096-481-59-48 (з 9 до 13-ї год.), УЗД в порядку
черги. Прийом платний.

УВАГА! Кожної неділі в смт Талалаївка з 8:30 до 11:00 та
в селах ЗАКУПОВУЄМО: гарбузове НАСІННЯ, К
 ВАСОЛЮ
(від 17 до 22 грн./кг), ГОРІХИ.
Плугатар
11:30
Рябухи
14:00
Петькове
13:00
Тел. 096-813-91-81.

ПРОДАМ

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.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, ЯЧМІНЬ, СОЮ.
Тел. 097-069-98-52.

САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним
опаленням. Загальна площа складає 102 м2, є літня кухня,
гараж, сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь, великий сад плодових дерев, підведена електромережа 380 В.
Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
САДИБА в Талалаївці по вул. Лугова (колишня Фрунзе). Будинок (опалення комбіноване газ і пічне, вода, каналізація) з усіма меблями та побутовою технікою, два гаражі,
літня кухня, господарські будівлі, приватизований город біля
будинку, сад. Тел. 097-165-46-63.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОПРИЧІП «Степок» 1994 року випуску в робочому
стані. Тел. 096-173-47-14.
Молода КОРОВА, МОТОКОСА до мотоблока Мотор Січ
МБ-4,05, СІНО. Тел. 099-763-68-51.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ. Тел. 067-998-62-25.
Терміново ДВИГУН до Т-25. Тел. 096-206-32-82.
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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

КУПЛЮ

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) на об’єкти в Сумській області. Вахтовий метод
роботи.
Тел. 050-367-58-80, 098-832-65-42.
У відділ алкогольних напоїв магазину «Артеміда» потрібний ПРОДАВЕЦЬ. Комфортні умови праці, стабільна
зарплата.
Кафе «Міраж» запрошує на роботу БАРМЕНА-
ОФІЦІАНТА. Робочі дні — п’ятниця, субота, неділя у вечірній та нічний час із 20-ї до 2-ї год.
Тел. 050-877-81-29, 097-613-01-01.

Мінеральні ДОБРИВА. Тел. 096-404-85-53 (Григорій).

УВАГА! У м. Бахмач біля ринку «Колос», навпроти магазину «Стройбат» та на території оптової бази
(заїзд біля нової церкви) ЗАКУПОВУЄМО: ГОРІХИ,
гарбузове НАСІННЯ, КВАСОЛЮ від 18 до 22 грн./кг.
Понеділок — вихідний.
Тел. 096-813-91-81 (Людмила).

КОРОВА. Тел. 068-248-61-69, 067-160-71-40.
ЧИСТИМО
замулені
КОЛОДЯЗІ за новою технологією. Готівковий та безготівковий розрахунок.
Тел. 067-875-20-77,
095-540-09-67.
Реалізуємо
паливні
БРИКЕТИ типу Пінікей із
тирси, запаковані в целофанові пакети (виробництво в м. Бахмач).
Тел. 067-406-08-17,
067-292-78-03.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ПРОД АМ
паливні
БРИКЕТИ (торфобрикет),
дешевше, ніж дрова.
Тел. 098-322-11-08.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

для вас і ваших гостей!
Жива музика, конкурси
та інше.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

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).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0317962, виданий 15 серпня 1996 року на ім’я М
 ІРОШНІЧЕНКО
Григорій Володимирович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261962, виданий 29 серпня 1996 року на ім’я ПАВЛЕНКО
Харитина Федорівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250812, виданий 15 серпня 1996 року на ім’я ГРАБИНА
Ольга Василівна, вважати недійсним.

МИНУЛО півроку, як немає з нами
у цьому світі нашої дорогої мами і
бабусі Лідії Григорівни СПІВАК із
Чернецького.
Сніги розтанули весною
і прижилися перші квіти
На вічнім тім сумнім горбочку,
де мама прилягла спочити.
А над горбочком синє небо
і білі хмарки пролітають.
І на хресті, як у раю тім,
пташки любесенько співають.
А ми сумуємо за Вами, Ваш голос хочеться почути…
Хоч добре знаємо — ніколи в житті цьому уже не бути.
Хай буде Вам легкий спочинок,
хай відпочинуть Ваші руки.
Схиляють голови низенько в скорботі Ваші
ДІТИ і ВНУКИ.
РІК без мами, бабусі, прабабусі… 7 вересня 2017 року навіки перестало битися турботливе серце нашої найдорожчої
матусі, бабусі і прабабусі Марії Олександрівни РОНЦОВОЇ з
Грабщини. Матері не перестають жить — вони просто переселяються на небо, щоб світити нам зорями. Змінилася зима на
літо, відцвіли сади і відщебетали пташки, зачервоніла калина, яку Ти любила в земному житті. Як би хотілося мені, мамо,
щоб Ти підтримала мене, Твою єдину донечку, у тяжку хвилину, не вистачає тепла Твого серця і душі, не вистачає спільних розмов про життя минуле і майбутнє. Бабусю, рідненька,
жила Ти лише для внуків та правнуків. Скільки не мине часу,
Ти завжди будеш поряд з нами. Спи спокійно, лебединим пухом хай буде Тобі земля, Царство небесне.
ДОЧКА, ВНУКИ, ПРАВНУКИ та їхні сім’ї.
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.

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.

КУПЛЮ

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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,
098-749-68-40,
098-768-28-04.

Адміністрація, профспілковий комітет, колектив центральної районної лікарні глибоко сумують з приводу передчасної смерті колишнього медпрацівника райлікарні
Валентини Федорівни ТАРАН і висловлюють щирі співчуття її чоловіку, донькам, внукам і всім рідним.
Випускники Березівської середньої школи 1973 року
глибоко сумують з приводу передчасної смерті однокласниці Наталії Іванівни КЛАДКОВОЇ та висловлюють щирі
співчуття її доньці та всім рідним і близьким.

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.

З болем зустріли гірку звістку про смерть Валентини
Федорівни ТАРАН із Талалаївки. Щиро співчуваємо її
чоловіку Анатолію Федоровичу, дочкам, внукам та брату
Михайлу Федоровичу. Сумуємо і горюємо разом з усією
родиною.
Сім’я ГАРАЦЬ.

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.

ПОМИНАННЯ
12 ВЕРЕСНЯ виповнюється 40 днів,
як не стало нашого чоловіка, батька і дідуся Михайла Івановича ЗГОННИКА
з Юрківців. Так несподівано обірвалося
Твоє життя, біль запав у душу і не сприймається нами тяжка втрата. Як її пережити, як зрозуміти, що розлука з Тобою уже
назавжди. Тебе немає. Нехай Твій вічний сон оберігає наша пам’ять і сонечко
з ясного неба пестить Твою могилу. Спи
спокійно, наш дорогий, нехай пухом буде
Тобі земля.
ДРУЖИНА, ДОЧКА, СИН, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, ВНУКИ.
ОСЬ уже минув рік, як пішов за поріг рідної хати, щоб більше ніколи не
повернутись, наш рідний чоловік і батько Микола Миколайович ЗАРІЧНИЙ із
Березівки. А серце не вірить, душа не
сприймає, що серед живих Тебе вже немає, свідомість до спокою кличе, а серце
щемить і щемить. Тебе, наш рідненький
і любий, довічно не зможем забуть ні на
мить. 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 разом з нами добрим словом, тихою молитвою. Вічна
пам’ять та Царство небесне.
ДРУЖИНА, ДОНЬКА.
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

У родині наших кумів Валентини Михайлівни і Віктора
Васильовича Павленків з Українського тяжка втрата —
трагічно загинув їх єдиний син ЄВГЕНІЙ. Сумуємо разом
з вами, розділяємо біль утрати і співчуваємо всім рідним
покійного Жені.
Сім’я ОМЕЛЬЯНЕНКІВ із Займища.
4 ВЕРЕСНЯ минуло два роки, як не стало нашого чоловіка і батька Валерія Миколайовича СОЛОНЦОВА із Старої Талалаївки.
Горе забрало Твоє здоров’я, а смерть навіки
вирвала Тебе із життя. Ти назавжди покинув
свій дім і пішов у небуття. Із сльозами на очах
схиляємо голови над Твоєю могилою, плачемо і сумуємо, тільки Тебе вже не повернути.
Спи спокійно, ми завжди пам’ятатимемо Тебе.
ДРУЖИНА, ДІТИ.
12 ВЕРЕСНЯ минає 40 днів, як не стало нашого дорогого брата, дядька Михайла Івановича ЗГОННИКА з Юрківців. Наш
славний брате, добрий брате, Ти надто
скоро відлетів. Залишив рідних, близьких,
хату… невже Ти жити не хотів? Чому забрав
Тебе Бог рано? Душа Твоя в небесній млі,
настала вічність невблаганна — залишитись
в сирій землі. Ой, не набулись ми з Тобою,
ще скільки було мрій, думок… Прийшов зненацька, як з грозою, отой страшний для нас
деньок. Не встигли ми наговоритись, Тебе
забрали небеса. Подібне не могло й приснитись: біда прийшла
така страшна. Ми згадуєм дитинство наше й літа дорослі. Швидко час тече… Та пам’ятати будем завжди Твою підтримку і Твоє
плече. Ти знав пораду добру дати, старавсь, чим міг, допомогти,
привітне слово всім сказати, з ким був і зустрічався Ти. Ти мріяв у
родиннім колі разом зустріти ювілей… Прости нам, що не вберегли Тебе, наш брате, прости за все, за все, за все. Як нам всім тяжко без Тебе, Мишику! Зі сльозами на очах низько схиляємо голови
над Твоєю могилою. Хай лебединим пухом буде Тобі земля, хай
відпочивають Твої натруджені руки. Ми Тебе ніколи не забудем,
пам’ять про Тебе навіки в наших серцях.
У вічній скорботі СЕСТРА, БРАТ із сім’ями.
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