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ОЗВА ЛАСЬ СПОГА ДОМ ВІЙНА

Середина
вересня
1943‑го. Старші люди розповідають, що тоді, як і
сьогодні, стояла сонячна
пора золотої осені. Але
не до милування бабиним
літом і не до вибирання
картоплів на городах їм
було — ховалися по погребах самі і нехитре своє
хазяйствечко на узліссях
та в болотних зарослях від
гітлерівців. А ті навісніли в
останні дні свого порядкування в наших селах — горіли Понори й Корінецьке,
липівська
Марченківка.
Але радість визволення
вже була на відстані руки.
Зайшла вона в хату змореним від боїв солдатом,
який хвильку перепочивши, пішов визволяти далі.
Давно то було, немає вже й
того солдата, якого хтозна

як і звали, і хати немає. Та
є пам’ять, бо таке не забувається, скільки б років не
минуло з того часу.
Цього вересня ми відзначали вже 75-ту річницю
визволення району від нацистських загарбників. У
селищі пам’ятні заходи відбувалися в понеділок і розпочалися з урочистої ходи
колективів організацій, установ, громадськості району
та покладання квітів до Вічного Вогню.
«Озвалась
спогадом
війна!» — під такою назвою біля Меморіалу слави
пройшов
мітинг-реквієм.
Його учасників із річницею
визволення привітали і дякували старшому поколінню за героїзм в роки війни
і відвойований для рідної
землі мир і свободу голо-

Д О Н А Ш О ГО Ч ИТАЧ А

У зв’язку із реформою
«Укрпошти» передплатники
нашої газети із сіл отримали
останні її номери із запізненням. Щоб скоротити час доставки газети до сільського
читача, починаючи із цього
номера, «ТХ» буде виходити у четвер. Маємо надію,
що районну газету приноситимуть у ваш дім разом з
обласними виданнями.
Це перший спільний
крок пошти і редакції для
наших читачів. Сподіваємося, що вони будуть і надалі.
Уже зрозуміло, що реформу
ніхто не відмінить, та це не
означає, що треба мовчки з
усім погоджуватися.

17 вересня відбулася
зустріч регіонального менеджера ПАТ «Укрпошта»
Алли Кулик із керівниками
району та сільськими головами. 18 вересня в обласній раді під головуванням
заступника голови облради
А. Дідура відбулася зустріч
видавців друкованих ЗМІ
з очільницею обласної дирекції «Укрпошти» О. Дорошенко, у якій я також взяла
участь. Про все це — в наступному номері.
Повідомляйте нас і надалі про те, як доставляють
і передплачують газети, як
вас обслуговують.
РЕДАКТОР.

ви
райдержадміністрації
— Анатолій Дупа, районної ради — Юрій Дзюбан,
селища — Юрій Величко,
районної
ветеранської
організації
—
Григорій
Костенко.
Хвилиною
мовчання
учасники мітингу вшанували пам’ять всіх загиблих за
незалежність та суверенітет
України. Як реквієм звучали полум’яні слова з вірша
«Безсмертя», прочитаного
ветераном праці Петром
Дупою, і концертні номери
учасників художньої самодіяльності районного будинку
культури.

УЧНІ 6-А класу Талалаївської школи, як
і більшість дітей, люб
лять день свого рідного селища. Із своїм
класним
керівником
Людмилою Петрішенко
представили композицію такими словами:
«Ми за мир на Україні та
в нашому краї, чорним
хусткам кажем НІ — НІ
червоним макам! На
землі нашій війна, ми
її ховаєм! Та ще трішки підростем і ми все
здолаєм…»
Фото Марини
ВИНОГРАДОВОЇ.

СВЯТКУ ВАЛА
ТА Л А Л А Ї ВК А І М ЕН И Н И

Це свято традиційно відбувається в середині вересня. Цієї осені селищу виповнився 141 рік. З невеличкого
пристанційного поселення,
яке утворилось тут у 1877
році з відкриттям залізничної
станції, Талалаївка виросла у компактне мальовниче
селище, в якому проживає
більше 5 тисяч жителів.
15 вересня в день іменин у селищі було урочисто й
святково. Цьому сприяла ще
й гарна погода. Талалаївка
повністю поринула в обійми
бабиного літа. На центральній площі вже зранку підготовка до гостини — лине
музика, приїжджі торгівель-

На фото: спеціалісти селищної ради Галина БОЙКО і Наталія РОЄНКО готують куліш.

ники розкладають товари,
які привезли на свято з усіх
усюд — демісезонний і зимовий одяг пропонували
талалаївцям підприємці із
Ромнів і Харкова, вишиванки
і вовняні вироби — зі Львова, багатий вибір дерев’яних
виробів і прикрас потрапив
аж із Косівського району
Івано-Франківської області.
На протилежній стороні площі — розмаїття кулінарних та
кондитерських виробів, виготовлених
талалаївськими
майстрами та приїжджими із
Прилук і Конотопа. Копченого м’яса, шашликів, ковбас,
свіжої випічки, східних солодощів та інших смаколиків
було досхочу. Як і в попередні роки, у день селища
прямо на площі готували
смаженого кабана — подарунок від народного депутата
Валерія Давиденка. Працівники апарату селищної
ради порались біля казана
з кулішем, варили вареники,
а приготувавши, пригощали
тих, хто прийшов святкувати.
Тим часом на селищному стадіоні вже відбувалися змагання з міні-футболу,
за шахівницею змагалися
шахісти.
Найжвавіше стало на
площі опівдні, коли перед присутніми відкрилися виставки квітів та дарів
осені, дитячих виробів учнів Талалаївської ЗОШ та
гуртківців Центру ДЮТ, вироби майстрів декоративно-
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прикладного,
ужиткового,
фотомистецтва, представлені Талалаївським краєзнавчим музеєм. У підготовці
музейних виставок взяли
участь 23 народних умільці,
роботи яких просто зачаровували присутніх. Поряд
працівники дитячої бібліотеки влаштували книжкові
виставки для наймолодших
учасників свята.
Весь день до послуг дітей були батути, дитячі мотоцикли, ігрові атракціони.
У другій половині дня в
районному будинку культури розпочалася насичена і
цікава святкова програма.
Селищний голова Юрій Величко прийшов привітати
односельців із багатим короваєм, який розділили між
громадою на знак взаєморозуміння, миру і злагоди.
Присутній на святі народний
депутат Валерій Давиденко
привітав жителів селище та
вихідців із нього з іменинами
Талалаївки і висловив впевненість, що труднощі, які
сьогодні доводиться переживати талалаївцям, тимчасові. «Об’єднана громада, яка
проіснувала лише 8 місяців,
ще як восьмимісячне дитя,
яке ще треба леліяти і ростити. Тільки в розумінні і тісній
співпраці ми досягнемо успіху», — сказав депутат.
Учасників свята також
привітали голова райдержадміністрації
Анатолій
Дупа, голова районної ветеранської організації Григорій
Костенко. Потім селищний
голова привітав і вручив
нагороди.
Селищний голова вручив подарунками землякам,
які своєю працею і активною
життєвою позицією заслужили шану і повагу усіх громадян: учасникам спортивних
змагань, учасникам АТО, ліквідаторам Чорнобильської
катастрофи, на ЧАЕС. Вша-

нували найстаршу жительку
селища, якій 14 жовтня виповниться 96 років, Тетяну
Іванівну Марченко та наймолодшого Захарчика Бурденка, який народився у Тетяни та Вадима Бурденків, та
наймолодшу подружню пару
— Євгенія і Марину Бойків,
які днями відсвяткували своє
весілля.
А потім всі присутні насолоджувалися
святковим
концертом, який підготували
працівники районного будинку культури, клубних закладів об’єднаної територіальної громади та Чернецького
сільського будинку культури.
У ході святкової програми селищний голова Юрій Величко оголошував про підсумки
конкурсів та вручав подарунками переможцям.
Перше місце на виставці
квітів здобули учні 3-Б класу Талалаївської школи за
букет «З днем народження,
Талалаївко», друге місце дісталось 3-А класу за квіткову
композицію «Вартові сну» і
на третьому місці 10-Б клас
за композицію «Я люблю
тебе, Талалаївко». Вихованці Центру ДЮТ, всі учасники отримали заохочувальні
призи.
У залі будинку культури вшанували і переможців
спортивних змагань. Перемогу і перехідний кубок у
турнірі з міні-футболу виборола збірна з Талалаївки,
друге місце посіла команда
«Совхоз», третє — «Молодіжна». Від селищного голови капітани команд отримали нагороди. Шаховий турнір
виграв наш гість із Великих
Бубнів Михайло Охріменко,
на другому місці — Євгеній
Яковенко, третє дісталось
Олегу Сироті.
А ввечері, незважаючи
на рясний дощ, що благодатно поливав Талалаївку, бажаючі мали змогу розважатись на святковій дискотеці
від «Галаган і К».
Віра КЛИМОВА.

Потрібні на роботу ВОДІЇ категорії E з досвідом.
Тел. 050-736-26-93.
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АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ЗА ВІТЧИЗН ЯНИМ ТВАРИННИЦТВОМ
М А Й БУ ТНЄ СЕЛ А

–

Так вважає директор ТОВ «Понори» Володимир СИСА, який працює на цій посаді
із квітня. Розведення великої рогатої худоби молочних порід — один із основних
видів діяльності підприємства, власниця якого Наталія ГОРБАЧЕВСЬКА вже кілька
років вкладає немалі кошти у реконструкцію ферми, у поповнення поголів’я продуктивними молочницями, у створення належних умов для ведення галузі. І, можливо, тільки у тих селах, де від тваринництва і ферм нічого не лишилося, можуть
щиро позаздрити понорівцям, що у їхньому селі працює і розвивається тваринництво, отже стабільно є робочі місця, звісно, для тих, хто хоче працювати у своєму
селі, а не їде на заробітки. Одного вересневого дня вдалося поспілкуватися із керівництвом та працівниками ТОВ «Понори», які заготовляли силос. Приємно було
відчути, що люди задоволені таким робочим ритмом. Звісно — є стабільна робота,
є стабільна зарплата…
— І не тільки це! — продовжує мою думку директор
підприємства
Володимир
Леонідович. — Підприємство зареєстроване в Понорах, отож всі належні податки
сплачуються на місці. Для
Талалаївської громади, куди
входять Понори, це добра
підтримка. Я працював у холдингах, де тваринництвом
не займаються. Відмінність
суттєва. На поля вийшла
надпотужна техніка. Там працюють механізатори із розрахунку один на 400 гектарів.
Отож, сільським людям важко влаштуватися на роботу.
Коли є тваринництво, зайнятість у господарстві зовсім
інша. Ми вирощуємо кормові
культури, кількома етапами
заготовляємо корми, механізатори цілорічно працюють
у тваринництві. Стабільно у
ТОВ «Понори» трудиться в
середньому 70 чоловік. Більшість із них — у тваринництві.
Я вірю, що Україна повернеться до тваринництва.
Адже є попит на якісне молоко! Ми продаємо все молоко
класом «екстра», ціною 8,90
за кілограм. Ціна ця суттєво вища від ціни на молоко
нижчої якості, у населення,
наприклад, закуповують по
4 грн. Співробітничаємо із
Кременчуцьким молокозаводом, та постійно запрошують
до співпраці із інших завоЩИРО вітаємо наших
рідних і дорогих — подружжя
Маринку і Сергія Сорочинських із Красного Колядина
з народженням їхньої донечки ВЕРОНІКИ. Бажаємо
їм усім здоров’я, щастя не
на рік, на все життя бажаєм
його щиро. Щоб радісним і
довгим був ваш вік з добром,
любов’ю, спокоєм і миром.
Бажаєм вам лише добрих
подій, ясного сонця, здійснення мрій, друзів чудових,
здоров’я міцного, більше
веселого, менше сумного,
різних приємностей, радощів густо, щоб в гаманці у
вас не було пусто. Те, що
задумали, хай все вдається
та добра доля до вас посміхнеться. Хай дарує Господь,
як святеє причастя, здоров’я
і силу, довголіття і щастя.
З любов’ю і повагою
мама ІРА, ГРИГОРІЙ ПИЛИПОВИЧ, сестричка ЛІАНА,
брати СЕРЬОЖА, САША,
ВІТЯ із сім’єю, бабуся
ГАЛЯ і бабуся ВІРА.
* * *
ВІТАЄМО з 80-літнім
ювілеєм дорогу і шановану
нами людину Ніну Миколаївну ГОНЧАРЕНКО із
Чернецького. Багато років
дружби поєднують нас — є
що згадати, є чому порадіти, є над чим і потужити.
Бо все це — наше життя! У
день Вашого ювілею бажаємо Вам щонайперше — здоров’я, бо без нього не милі
всі наші діла. Нехай Ваша
добра і світла душа завжди
буде сповнена радістю. Ми
усією сім’єю бажаєм щастя,
радості, многая літ! Щоб Ви
ніколи не хворіли і довго-
довго не старіли. І щоб у Ва-

дів. По наше молоко згодні
їздити навіть із Каховки, що
на Херсонщині. Отже є вигода масштабно займатися
тваринництвом.
— Знаю, що молочне

тровані добавки. На зелених кормах їх не утримуємо.
Отож і заготовлених кормів
нам треба набагато більше, ніж за умови випасу на
зелених кормах. Така у нас

На фото вгорі: агроном Євгеній ПОЛЯКОВ, механізатори
Євгеній ГРАБИНА, Руслан ГАНЖАРА, Ілля КОКШАРОВ,
Сергій ВОРОНА, Станіслав АНТИПЕНКО;
ліворуч: ось таким дружним колективом прямо на полі,
смачно пообідавши, проводять механізатори обідню
перерву.

стадо утримуєте за особливим раціоном.
— Так. Наші молочниці
протягом всього року їдять
сіно, силос, сінаж, концен-

технологія
виробництва
молока. Цього року умови
вирощування та заготівлі
кормів, можна сказати, особливі. Дощі не дозволили за-

готувати необхідну кількість
сіна, отож заготовили більше
сінажу, ось силосуємо. Я за
спеціальністю ветеринарний
лікар, отож дослухаюся до

шому житті завжди все було
в гаразді!
Є. М. і В. І. ПОЛЕВОД.
* * *

ми втратили свої дорогоцінні
половинки… Тепер ми далеко від Чернецького, але у
пам’яті завжди теплі спогади
про рідний чернецький яр,
про хороших сусідів… З ювілеєм Вас, Ніно Миколаївно!
Здоров’ячка Вам, оптимізму.
Хай добрі люди не обходять
стороною Ваш світлий дім, а
приносять у нього радість!
М. А. СПІВАК та його
РОДИНА з Київщини.
* * *
У СУБОТУ виповнюється 80 років чудовій жінці Ніні
Миколаївні ГОНЧАРЕНКО
із Чернецького, із чим ми її

ходять у дім і буде хліб і до
хліба у нім. Хай ангел Божий
поруч крокує, Господь свої
милості щедро дарує.
З повагою кума НАДЯ
та її дочка КЛАВА.
* * *
21 ВЕРЕСНЯ відзначає
60-літній ювілей моя дорога землячка Віра Іванівна
ЛУКАШ із Талалаївки. Як не
згадати прекрасні часи нашого босоногого дитинства
і юності в Липовому… Ці
роки, наче птиці, летять, їх
ніколи не вернеш назад, ніби
вчора було вісімнадцять, а
сьогодні уже шістдесят. Дар-

щиро вітаємо. Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе серед людей,
найкращі всі, що до вподоби, квіти даруєм Вам у цей
святковий день! Хай Ангел
Божий поруч з Вами буде, а
Мати Божа береже від зла!
Дай, Боже, Вам жити і горя
не знати, щоб сотую весну із
нами стрічати!
Родини ПРИМАК і
ЯРМОШ.
* * *
22 ВЕРЕСНЯ святкує
свій 80-річний ювілей наша
дорога кума, жінка щирої
душі і серця Ніна Миколаївна ГОНЧАРЕНКО з Чернецького. Раді сердечно Вас
привітати, добра і здоров’я
в житті побажати, мирного
неба, ясного сонця, хай воно
світить у Ваші віконця. Хай
наша любов Ваше серце зігріє, душа Ваша світла повік
не старіє. Хай друзі щирі за-

ма, що рік за роком проліта,
що скроні Твої вже сивіють.
Нехай же молодою залишається душа і думи хай ніколи
не старіють. Бажаю здоров’я
міцного і сили, як в добрі
часи, веселої пісні, дотепного жарту і щастя земного з
води і роси.
Зоя КОРНІЄНКО з
Новоселівки.
* * *
27 ВЕРЕСНЯ виповнюється 55 років нашому дорогому сину і брату
Віктору
Миколайовичу
МАКСИМЕНКУ з Обухового. Прийми наші найщиріші вітання. Летять роки, як
лебеді у вирій, життя іде —
його не зупинить. Прийми
вітання світлі наші, щирі,
ще й до ста років зичимо
прожить! Хай поруч будуть
віра і надія, як два крила,
що впасти не дадуть, й Тобі
Господь по милості наді-

ДОРОГЕНЬКУ
люблячу наставницю, як другу
маму, Ніну Миколаївну
ГОНЧАРЕНКО із Чернецького від щирого серця вітаємо
з 80-річним ювілеєм. С днём
рождения Вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем, светлых дней и
улыбок букет, не болеть, не
стареть много лет! И с таким настроением прожить
сто лет.
З повагою і любов’ю
ОЛЯ, ЮРА та наші ДІТИ.
* * *
ШЛЕМО найкращі, найтепліші вітання із 80-літтям
нашій дорогій сусідці Ніні
Миколаївні ГОНЧАРЕНКО
із Чернецького. Багато років
ми були сусідами і друзями.
Ділили життєві радощі, допомагали одне одному тоді,
коли було складно. На собі
відчули, що справді — хороший сусід, то найкращий
родич. На жаль, настав невідворотній час, коли підібрались старість і хвороби і

порад досвідчених механізаторів і тваринників і щиро
вдячний їм за суттєві підказки щодо заготівлі кормів. І я, і
агроном Євгеній Русланович
Поляков, працюючи у цьому
колективі зовсім не довго,
відчули доброзичливість, налаштування на спільну працю сільських людей. І це особливо сприяє у виробничих
процесах. Керівник ти чи рядовий механізатор — краще
працюється, коли у колективі
взаєморозуміння. У Понорах
трудящі, добросовісні люди і
я їм щиро вдячний за це.
— Чи плануєте розширювати галузь?
— Так, і над цим постійно працюємо. Нині утримуємо 360 фуражних корів. Є і
«золотий запас» — близько
300 теличок, всі вони покриті

голштином. Кожна теличка
для господарства — цінність.
Можна сказати, ми їх просто
леліємо. Цього року залишили в господарстві і бичків
для відгодівлі, перш за все,
для потреб робочої їдальні
та інших витрат. Для всього
поголів’я ВРХ вже є належна
кормова база. Всім, хто працював і продовжує працювати над її створенням, щиро
вдячний.
І справді, коли у селі є
ферма, село живе. Бо після
жнив тут не перестають гуркотіти трактори і комбайни,
а доярки та інші працівники,
поспішаючи вранці на ферму, ніби будять село. Тож так
хочеться, щоб збувалися такі
пророцтва аграрія-керівника.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

лить ще довгих літ, щасливу світлу путь.
МАМА, сестри
МАРІЯ, ГАЛИНА.
* * *
ВІТАЄМО із золотим ювілеєм нашу дорогу дружину,
маму і бабусю Наталію Василівну ПАВЛИШ із Скороходового. Є ювілеї досить
різні, та є одна з найкращих
дат, коли вітає щиро вся родина у день, коли Тобі — 50.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога, хай відходять в
далеч горе і біда, хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
радість і повага на многії
літа. Хай цей день Тобі
зморшок не прибавить, старі нехай розгладить і зітре,
здоров’я зміцнить, від негод
позбавить, добра і щастя в
дім лиш принесе.
ЧОЛОВІК, СИН,
НЕВІСТКА, внучка
САШЕНЬКА.
* * *
21 ВЕРЕСНЯ моїй дорогій свасі Наталії Василівні
ПАВЛИШ із Скороходового
виповнюється 50! Кажуть,
що у п’ятдесят жінка знов
цвіте, мов сад: втім, як бачимо усі, Ви завжди у всій красі. Вас з нагоди ювілею ми
віншуєм, як лілею, і здоров’я
Вам міцного ще й всіляких
благ до нього. Зичу Вам, аби
й надалі, ніби ружа, розцвітали. І здобутків Вам рясних
та достатку повен міх. Здоров’ям міцніти, життям радіти, хай радість приносять
онуки і діти. Хай Ваша родина росте-розквітає, на добрі
діла хай Господь наставляє!
Сваха ТАНЯ.
* * *
ЦИМИ осінніми днями

відзначає свій ювілей наша
дорога мамочка, шановна
сваха, жінка щирої душі і
доброго серця Наталія Василівна ПАВЛИШ із Скороходового. Всю доброту, яка
існує в світі, всю радість, що
живе серед людей, найкращі
всі, що до вподоби, квіти даруємо Тобі у цей святковий
день. Нехай Господь завжди
у поміч буде, а Мати Божа
береже від зла, бажаємо
Тобі здоров’я, щастя й сили,
радості земної і тепла.
Із Тобою поряд найтепліше, із Тобою, ніби на крилі.
Мила, люба, в світі найрідніша, мамо, Ти — найкраща на
Землі! Хай буде кожна мить
життя солодка, наче джем!
Хай буде бажана мета все
ближче з кожним днем!
З любов’ю і повагою донька ЛЕСЯ, зять
В’ЯЧЕСЛАВ, свати
АРТЮХИ.
* * *
19 СЕНТЯБРЯ день
рождения у нашего зятя
Константина Николаевича
ОМЕЛЬЧЕНКО из Талалаевки. С юбилеем поздравляем! 50 сегодня Вам! Мы
от всей души желаем, чтоб
всё было по плечам. Чтоб и
беды, и ненастья обходили
стороной, чтоб надежда, радость, счастье приходили к
Вам домой. Чтобы вовсе не
болели, 50 — пора расцвета, время творческих идей.
Запоёт пусть в сердце лето,
будет много светлых дней,
чтоб на всё хватало денег,
и здоровья, и огня, оптимизма, вдохновенья — живи и
радуйся всегда.
НАДЯ, ЛЁША, ВЕРА из
России, ТЁЩА.

ЗНАЙ НАШИХ!

«ІМПУЛЬС» ОТРИМАВ ГРАН-ПРІ
ФЕСТИВАЛЮ
Ось і пробігло босоноге
літо, перший дзвоник покликав дітлахів за парти. Та ще
довго в пам’яті наших дітей,
учасників хореографічного
колективу «Імпульс», яким
керує чудова, красива і талановита Ліна Ткаченко, будуть
спогади про незабутні канікули. У березні цього року
наші діти вибороли 1 місце
на фестивалі «Феєрія зірок»
у Києві і отримали нагороду
— сертифікат на 1000 євро
на поїздку до дитячого табору «Разом» в м. Кітен, Болгарія. Тоді ми всі вірили, що ця
мандрівка обов’язково відбудеться. Участь однієї дитини
коштувала 12 тис. гривень,
сертифікат надавав скидку
2 тисячі на одного учасника.
Для більшості родин ця сума
виявилася непідйомною, а
прохання про спонсорську
допомогу залишилися без
відповіді.
Тоді, щоб не розчаровувати дітей, ми, батьки, подарували їм поїздку на море.
На мальовничому курорті
Сергіївка, що в Білгород-Дністровському районі Одеської
області, у санаторії «Чайка»
на багатожанровому мистецькому фестивалі «Злата
фест» зібралася неймовірна
кількість обдарованих дітей
з різних куточків нашої держави. Це танцюристи, співаки, музиканти, актори та
не тільки. Протягом 4 днів
глядачі могли насолоджуватися яскравими виступами
юних артистів, кожен з яких
доклав максимум зусиль,
аби вразити членів журі та
отримати найвищу нагороду
фестивалю — титул «Золотий талант України». Виступи конкурсантів оцінювалися
за 10-бальною шкалою та

певними критеріями, такими
як сценічний костюм, манера
подання, техніка виконання і
т. д. Кожен учасник фестивалю повинен був підготувати
візитку колективу. Візитка
«Імпульсу» продемонструвала членам журі, іншим учасникам, що ми приїхали тільки
за перемогою. В чотири хореографічні і один вокальний
номери юні артисти вклали
всю душу, адже дізналися,
що в таборі «Чайка» в цей
час саме відпочивали діти з
Донецької та Луганської областей, із міст і селищ, обпалених війною.
Чотири конкурсні дні позаду, залишилося чекати результатів. 9 серпня відбувся
гала-концерт, на який було
відібрано кращі номери. І
ось хвилююча мить — 1-ше
місце в номінації «Естрадний
танець» виборов «Індійський
танок», а народно-стилізований танець «У сосновому
борочку» отримав найвищу нагороду — Гран-прі
фестивалю.
Неймовірне
напруження,
хвилювання,
відповідальна підготовка до
конкурсу не виявилися да-

ремними — наш «Імпульс»
отримав титул «Золоті таланти України».
Крім того, спробував
свої сили у вокальному
жанрі і гурт «Співаночка»
(керівник Лариса Сердюк).
Нашим дівчатам (Валерії
Стеценко, Каріні Воробйовій, Світлані Галаган) довелося конкурувати з великою
кількістю прекрасних вокалістів, тому в підсумку 2-ге
місце є досить непоганим
результатом. На гала-концерті пісню «Дитинство не
втрачай», яка дуже сподобалася юним глядачам, підспівував весь зал.
Варто сказати, що тут,
за сотні кілометрів від дому,
наші юні артисти зустріли
свого найвдячнішого глядача, адже ще ніколи їх не
вітали такими гучними оплесками і вигуками «молодці»,
як тут. Прикро це визнавати,
талалаївський глядач не такий щедрий на оплески.
А ще були приємні несподіванки від організаторів фестивалю. Це виступ
талановитого
пародиста
Вєрки Сердючки і візит жур-

налістів із регіонального
телеканалу Бесарабія ТВ,
які знімали репортаж про
фестиваль. Переглянути відеорепортаж і відеозвіт фестивалю можна за посиланнями https://www.youtube.com/
watch?v=YqPB7xDa4qI
https://www.youtube.com/
watch?v=WkRqRvTHqUc
Приємним і незабутнім
був і відпочинок: чудове харчування, прекрасна погода,
море і пляж, прогулянки на
катері і електромобілі у веселій дружній компанії.
Перегорнуто ще одну
сторінку з життя нашого запального «Імпульсу». Вже
завтра будуть нові постановки, костюми, поїздки. Хотілося, щоб такі досягнення
ми розділяли з меценатами,
бо сьогодні всі організаційні
і фінансові питання повністю
лягають на плечі батьків. Ми і
наші діти щиро вдячні нашому талановитому керівнику
Ліні Ткаченко, бажаємо їй
нових звершень, а ми її не
підведемо…
БАТЬКИ учасників
хореографічного
колективу «Імпульс».

ПРО «ПАКУНОК МАЛЮКА»

ДАВНО виношував ідею,
плани, що треба щось зробить із могилою Василя Гор
ленка, що знаходиться на
козацькому кладовищі села
Українське Талалаївського
району. Популярність цієї
людини росте, розширюється коло вивчення її творчості. Вчені практично з усіх
галузей
суспільних
наук, в яких працював Горленко, не
лише згадують його.
Зарясніли статті в
різних енциклопедіях, довідниках, збірниках. Правда, дуже
прикро, що з помилками в
даті і місці народження, в
даті смерті. Це на десятиліття внесло нерозбериху і
фальш у біографію одного з
найвидатніших у широкому
розумінні українського культуролога кінця XIX — початку
XX століття.
Могилу треба зробить
туристично
привабливою.
Адже навколо села розташовані такі відомі в туристичному світі населені пункти,
як Качанівка, Тростянець, де
неодноразово бував Горленко, дружив із їхніми господарями, листувався, допомагав їм, писав про них. А вони
навзаєм поважали, шанували. Було за що.
Гетьман Павло Скоропадський, власник Тростянця, у своїх спогадах серед небагатьох осіб згадав і Василя
Горленка, які робили з нього
українського патріота. Хтось
із Скоропадських сказав про
Василя Петровича, бачачи,
як гості на одному з їхніх балів скептично дивилися на
Горленка, який запізнився,

бо їхав двома шкапами: одна
крива, інша напівсліпа: «Зате
в нього розуму на півсвіту».
І цим самим дав усім знати,
хто такий Василь Горленко.
Дійшов переказ, що й
надмогильний пам’ятник поставив саме гетьман Павло
Скоропадський. Чи багатьом не державним діячам,

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

Починаючи з 1 вересня
ц. р., при народжені дитини
здійснюється надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», але
не пізніше, ніж через 30 днів
з дня народження дитини.
Право на отримання «пакунка малюка» мають громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, які на законних підставах проживають
на території України і народили живонароджену дитину.
«Пакунок малюка» надається на кожну живонароджену дитину під час виписки
новонародженої дитини з
пологового будинку. Якщо на
день виписки у пологовому
будинку були відсутні «пакунки малюка», місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення
на підставі заяви отримувача допомоги звертається
до обласного структурного
підрозділу з питань соціального захисту населення для
забезпечення
отримувача
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20 вересня 2018 року

«пакунком малюка». Тобто,
якщо на день виписки у пологовому будинку відсутній
«пакунок малюка»*, для його
отримання отримувач (мати,
батько) подає заяву до місцевого структурного підрозділу
з питань соціального захисту
населення (заява оформлюється в пологовому будинку).
Згідно із заявою місцевий структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення забезпечує
надання «пакунка малюка»
(не більше, ніж протягом 17
робочих днів) отримувачу за
місцем проживання.
* Наразі
здійснюється
сертифікація товарів, що
входять до «пакунків малюка», та організація їх доставки на обласний склад.
Після надходження «пакунків малюка» на склад їх видача
здійснюватиметься
відповідно до Порядку.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу
допомог УСЗН.

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

24 вересня — с. Болотниця, вул. 40-річчя Перемоги.
25 вересня — с. Мирне (село повністю).
26 вересня — с. Березівка, вул. Шкільна, амбулаторія.
27 вересня — с. Зелений Гай (село повністю).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

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).

ЗАПРОШУЄМО
 ОЛОНТЕРІВ ПРОБАЦІЇ
В

Талалаївський районний
сектор філії Державної установи «Центр пробації» в області запрошує до співпраці
ініціативних
особистостей
для здійснення волонтерської діяльності відповідно
до ЗУ «Про пробацію» від
05.02.2015 року №160-VIII,
ЗУ «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 року
№3236-VI.
Волонтер пробації —
фізична особа, яка досягла
18-річного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на
виконання окремих завдань,
пов’язаних із пробацією, на
добровільній та безоплатній
основі. Основним завданням волонтерів пробації є
сприяння уповноваженому
органу з питань пробації у
здійсненні нагляду за суб’єктами пробації та проведенні
з ними соціально-виховної
роботи. Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією,
здійснюється волонтерами
пробації за такими напрямами: сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових
заходів за місцем роботи та
навчання суб’єктів пробації; участь у проведенні соціально-виховної роботи із

ДУХОВНІСТЬ

МОГИЛА
ВАСИЛЯ ГОРЛЕНК А

Минуле. Сьогодення. Майбутнє.
а творчим постатям перші
особи держави ставили чи
ставляють пам’ятники?
Цим самим гетьман віддав належну шану не лише
своєму сусідові, а й усій родині Василя Горленка, викарбувавши імена померлих
батька й матері з датами
народження й смерті. А ще
— цим пам’ятником вказав
місце, де похований Василь
Горленко — для нащадків,
для нас, щоб знали, пам’ятали, шанували, бо без таких, як Він, України не буде,
не буде Держави, а буде територія з рабами, кріпаками,
на землі яких просто наживатимуться окремі особи,
сім’ї і більше нічого. Раби й
кріпаки поступово повимирають, повиїжджають і на
їхніх обійстях також колоситимуться золотом багатства,
розкоші.
За совєтських часів Гор
ленко був у когорті українських буржуазних націоналістів. Про могилу навіть у
селі знали тільки одиниці.
Але й вони не всі знали точ-

суб’єктами пробації; участь у
складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із
суб’єктами пробації; участь
у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із
суб’єктами пробації; надання
консультативної, психологічної та інших видів допомоги
суб’єктам пробації; сприяння
у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до
навчання, виховних заходів
та соціально корисної діяльності; сприяння у реалізації пробаційних програм
стосовно суб’єктів пробації,
звільнених від відбування
покарання з випробуванням;
участь у реалізації інших
заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації, та запобігання вчиненню
ними повторних кримінальних правопорушень.
Бажаючим приєднатися
до співпраці з Талалаївським
районним сектором філії ДУ
«Центр пробації» в Чернігівській області у волонтерській
діяльності із клієнтами пробації звертатися за адресою:
смт Талалаївка, вул. Центральна, 5, тел. 2-17-80.
Юлія КАРПЕНКО,
начальник Талалаївського РС філії ДУ «Центр
пробації» в області.

не її місцезнаходження на
кладовищі. Я не з першого
разу відшукав її. Наступне відвідування було також
не успішним — настільки в
густих зарослях вона була.
Володимир Киричок, будучи
директором
Червоноплугатарської школи, разом з
учнями вивчав творчість
Горленка, організував експедицію на могилу, але не зміг
її знайти.
І тільки тоді, коли Україна
стала незалежною країною,
почали відзначати ювілеї
Горленка, коли в село стали
приїжджати делегації з Києва, було розчищено шлях до
пам’ятника і навколо нього,
поставлено оградку у вигляді чотирьох стовпів, до яких
із трьох боків приварено
товстелезний ланцюг. Через
роки мною було виготовлено
і встановлено (встановлювати допомагав Олександр Романенко) верхівку на пам’ятнику у формі хреста, з якого
виростає тризуб, як символ
поєднання християнства й
державності, як принцип іс-

торичної тяглості. Цим
самим замінив те, що
було раніше на пам’ятнику, оскільки на ньому
зверху лишилася тільки прямокутна виямка...
Практичний поштовх до
початку реконструкції могили дав дзвінок від керівника
Прилуцького осередку Чернігівського земляцтва в м. Києві Павла Олександровича
Кривоноса. Він запросив
мене взяти участь у підготовці до відзначення 165-річчя
від дня народження Василя
Горленка.
— Так я цим уже півроку
займаюся, — відповідаю.
— Тоді давай спільно, —
каже Павло Олександрович.
Зустрілися спочатку в
його кабінеті. Проговорили
план можливих заходів. До
всього іншого я сказав, що
хочу зробить реконструкцію
могили Василя Горленка,
щоб вона була туристично привабливою. Павло
Олександрович
одразу
відреагував:
— Ми допоможемо фінансово, а ти вже там на місці знайдеш спеціалістів.
(Далі буде.)
Іван ЗАБІЯКА.
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ПРОДАМ

САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований, опалення
водяне. 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 у с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, 80.
Є колодязь, погріб, сарай, 3-фазка, город.
Тел. 067-705-40-09 (Роман).
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.
ПРОДАМ або ЗДАМ в оренду житловий БУДИНОК 90 м2
з усіма зручностями. Загальна площа садиби 0,12 га, є господарські будівлі. Можливий продаж з меблями та майном.
Тел. 068-987-32-07, 098-937-53-18.
ПІВБУДИНКУ по вул. Енергетиків, 14/2 у Талалаївці.
Земельна ділянка 15/10 соток з надвірними будівлями. Про
ціну домовимося. Тел. 098-409-91-61.
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. 096-222-28-59 (Євген).
САДИБА по вул. Польова, 21 (колишня Гнідаша) в Талалаївці. Будинок дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним опаленням, загальна площа 76 м2. Є гараж,
сарай, сінник, погріб. У дворі колодязь, сад. Підведена електромережа 380 В. Присадибна ділянка 1,5 га приватизована.
Тел. 096-081-03-85.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2108 1992 року випуску у відмінному
стані. Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-53 (фургон) по запчастинах. На даний час у комплекті. Тел. 067-297-22-05, 066-795-34-73.
АВТОМОБІЛЬ ІЖ-2715 (фургон). Тел. 067-844-76-14.
Два пружинних КУЛЬТИВАТОРИ, дві сегментні КОСАРКИ, ГРЕБКА ГВК-6. Тел. 067-970-04-90.
КОСАРКА роторна, ГРЕБКА. Тел. 097-632-30-33
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Терміново ГАЗОБЛОК, СКЛОВАТА, металеві ДВЕРІ.
Тел. 067-146-53-99, 068-816-46-36.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з
документами ККУ. Від робочих титулованих батьків. Є документи. За потреби вишлю фото на Viber або WhatsApp.
Тел. 067-998-62-25.
Продуктивні КОЗИ. Тел. 096-176-52-26.
Молода КОРОВА, корейські СВИНІ.
Тел. 068-248-61-29, 066-708-71-07.
ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, ТРІТІКАЛЕ. Тел. 066-630-41-66.
ПРОДАМ ГНІЙ з доставкою, КУПЛЮ ТРАКТОР ЮМЗ,
КОМБАЙН СК-5 «Нива». Тел. 068-958-58-96, 093-804-61-85.
М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
закуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
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.

Пиляємо проблемні
ДЕРЕВА.

Тел. 096-112-90-31 (Олег).

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0261287, виданий 20.08.1996 року на ім’я РЕШЕТИЛО
Євдокія Григорівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250906, виданий 20.08.1996 року на ім’я КОМЛИК Ольга
Віталіївна, вважати недійсним.

22 В ЕРЕСНЯ
минає рік, як
перестало битися серце Віктора Анатолійовича
НАУМЕНКА з Талалаївки. Життя людське, мов тоненька нитка, обривається,
зупиняючи людину на життєвій дорозі.
Пішовши в інший світ, Ти залишив по
собі добру пам’ять. Рідненький, ми сумуємо за Тобою. Не вистачає Твоєї усмішки і слова, Твого простого та ласкавого
погляду. Скільки б не минуло часу, Ти завжди будеш поряд
із нами і пам’ять про Тебе ніколи не згасне у наших серцях.
Нехай у цей день всі, хто знав Тебе, згадають і пом’януть.
Нехай свята земля береже Твій вічний спокій. Царство небесне Тобі і вічна пам’ять.
Вічно сумуючі МАТИ, ДРУЖИНА, ДІТИ та ОНУК.

УВАГА! Із 30 ВЕРЕСНЯ кожної неділі в смт Талалаївка (на базарі, навпроти церкви) з 7:30 до 11:00
будемо купувати: гарбузове НАСІННЯ, ГОРІХИ,
КВАСОЛЮ: «червона шапочка», біла кругла («бомбочка»), біла довга.
Тел. 096-813-91-81 (Людмила).

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
КОЗИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно ВРХ (корів, биків) та коней живою вагою.
ДОРОГО! Тел. 066-139-46-39, 098-235-61-71 (Олександр).
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, ЯЧМІНЬ, СОЮ.
Тел. 097-069-98-52.
КІЗ, ЦАПІВ, БАРАНІВ. Тел. 096-796-33-68.
МОТОЦИКЛИ М-72, К-750, Дніпро-12/16, Урал, В’ятка,
ІЖ-49 та інші, а також ЗАПЧАСТИНИ до них.
Тел. 099-487-70-53, 068-390-01-85.

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.
Магазин «Товари бджільництва» у м. Ромни (вул. Полтавська, 61) закуповує якісний МЕД із липи без перевірки на
аналіз ціною 50 – 55 грн. за кг, ПРОПОЛІС (800 грн./кг), ВІСК
(тільки жовтий) — 140 грн./кг, МЕРВУ (30 грн./кг), ПИЛОК
квітковий (150 – 160 грн./кг).
Широкий асортимент ІНВЕНТАРЮ для бджолярів.
Тел. 096-797-52-47, 095-068-98-77.

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.
Талалаївському райст потрібні БУДІВЕЛЬНИКИ для ремонту Торгівельного центру та інших об’єктів.
Звертатися в Талалаївське райст та за тел.
067-461-14-23, 067-461-14-26.
Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS. 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).

Реалізуємо
паливні
БРИКЕТИ типу Пінікей із
тирси, запаковані в целофанові пакети (виробництво в м. Бахмач).
Тел. 067-406-08-17,
067-292-78-03.

КУПЛЮ

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

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

КУПЛЮ
АВТОМОБІЛЬ,
МОТОЦИКЛ,
ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
АВТОРОЗБОРКА ВАЗ,
ГАЗ, Москвич, МТ.
Тел. 097-105-90-44,
095-935-03-35.

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.

Фермерське господарство

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).

продає
КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

вирощених
на домашніх
кормах. Яйця
несуть крупні.
Доставка безкоштовна.
Тел. 066-162-32-51,
068-469-99-80.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЮ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

23 ВЕРЕСНЯ
рік тому зупинилося серце
нашого дорогого тата, дідуся, прадідуся
Михайла Олександровича ЛОБОДИ з
Поповички. Закрила хижа смерть повіки,
скувала холодом вуста, заснула вічним
сном навіки людина добра і проста. Не
заросте ніколи та стежина, що Вас провела в останню путь. Похилиться зажурена калина і добрим словом люди
пом’януть. Скільки не мине часу, Ви завжди будете поряд з
нами. Хай над Вашою могилою світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах буде роса — то пам’ять про Вас.
Лебединим пухом хай буде Вам земля, а душі — вічний спокій і Царство небесне.
ДОЧКА, СИНИ, ЗЯТЬ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
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Прилуцьке відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в Чернігівській області повідомляє, що Постановою Правління Фонду соціального страхування України 19.07.2018 №12 затверджена
нова редакція Порядку фінансування страхувальників
для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за
рахунок коштів Фонду соціального страхування України, яка вступає в силу з 1 жовтня 2018 року.
Цей Порядок визначає механізм та умови фінансування
страхувальників для надання за рахунок коштів Фонду соціального страхування України матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим
на виробництві, передбачає нову форму заяви-розрахунку,
відповідальність страхувальника за достовірність даних,
наведених у заяві-розрахунку. Після надходження коштів,
зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника
останній зобов’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені чинним законодавством та повідомити про це відділення Фонду.
Інформація за тел. у м. Прилуки: 3-15-53, 3-21-94.
Депутатський корпус, апарат районної ради висловлюють щирі співчуття депутату районної ради Олександру
Миколайовичу Огію з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті його батька
МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА.
Колишні працівники районного управління сільського
господарства глибоко сумують із приводу смерті свого колеги — Олександра Івановича БАЛАБАНОВА, який тривалий час працював головним економістом управління, і
висловлюють свої щирі співчуття його родині.
Учні 5-Б класу Талалаївської школи та їх батьки щиро
співчувають своєму класному керівнику Аллі Олександрівні Єрмак з приводу болісної, непоправної втрати — смерті
батька
ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА.
Випускники 11-Б класу Талалаївської школи 2005 року
висловлюють щирі співчуття колишньому класному керівнику Аллі Олександрівні Єрмак з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті батька
ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА.
У сім’ї наших сусідів Балабанових із Талалаївки непоправне горе — пішов із життя господар дому О
 ЛЕКСАНДР
ІВАНОВИЧ. Висловлюємо щирі співчуття дружині Валентині Потапівні, дітям Аллі та Валерію, всім рідним і близьким покійного.
Сусіди ГАЙДАМАКИ, БІЛАНИ, ЛИЗЬКИ, ОХРІМЕНКИ.
Розділяємо гіркоту непоправної втрати і щиро співчуваємо нашій сусідці Людмилі Віталіївні Сенчі із Скороходового з приводу смерті її матері
ГАЛИНИ ФЕДОРІВНИ.
Сусіди КУШИМ, СЕМІНЬКО, СЛИВІНСЬКА,
ЯКИМЕНКО, СТЕЦЕНКО, ВОРОШИЛО.
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