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9 жовтня стало одним із найтривожніших днів у житті мешканців нашого регіону. Більшість
жителів Талалаївки та сіл прокидалися близько 4-ї ранку від невідомих звуків, схожих на далекий
гуркіт грому. В Українському, яке
найближче до Ічні, Грабщині, Болотниці тремтіли віконні шибки та
відчинялися двері. З Ічні та ближніх сіл почала надходити інформація про вибухи на військових
складах з боєприпасами. Люди
масово полишали свої домівки,
а профільні служби розгорнули
евакуацію населення.
Стало відомо, що біля селища Дружба Ічнянського району
в ніч на 9 жовтня на території
6 арсеналу Міноборони почалася пожежа та вибухи. Вибухи на складах із боєприпасами
на території військової частини
А1479 біля Ічні розпочались
приблизно о 3:40. Територія,
де сталися вибухи боєприпасів,
становить близько 682,6 га, з
них технічна територія — 402 га.
Склади поблизу Ічні підірвали у 4 місцях арсеналу. Про
це на брифінгу в Києві сказав
заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил
України Родіон Тимошенко.
У зв’язку з надзвичайною ситуацією голова Талалаївської РДА Анатолій Дупа
провів позачергове засідання
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій.
Визначено місця для обігріву і можливого тимчасового
розміщення
евакуйованих
людей, це — приміщення Центру ДЮТ і центральної районної лікарні. Розгорнуто пункт
збору гуманітарної допомоги.
Всім, хто бажає допомогти потерпілим, можна звертатися в
Талалаївську РДА, телефон:
(04634) 2-15-47.
Як повідомила заступник
голови РДА Лариса Шевченко,
9 жовтня до райцентру та сіл
прибуло кілька сімей з Ічнянщини. Це, переважно, родичі
та друзі місцевих жителів. Перебувала сім’я і в Центрі ДЮТ,
харчувалася в Талалаївській
школі. «Враховуючи те, що
більшість людей повертається
додому, вже ведемо розмову з
керівниками громад Ічнянщини, вестимемо із керівниками
району про те, щоб надати
конкретну цільову допомогу
потерпілим, — говорить Лариса Шевченко. — Знаємо,
що снаряд влучив у лікарню,
є пошкодження інших об’єктів.
Вважаю, що допомога повинна бути конкретною. Над цим
зараз працюємо».
Кор. «ТХ».

П’ятниця
12.10

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПОШТИ

ВИ Н А М ПОТРІ БН І
Свято День пошти було
засноване в 1969-му з ініціативи Організації Об’єднаних
Націй. Дату 9 жовтня обрали
через те, що саме цього дня
в 1874 році представники 22
країн підписали Бернський
договір та заснували Генеральний поштовий союз. Ця
організація, у свою чергу,
стала прототипом Всесвітнього поштового союзу, членами якого наразі є 189 держав усього світу, в тому числі
й Україна.
До нині пошта була, особливо для сільських жителів,
місцем, де вони не лише
мали доступ до інформації,
могли оплатити комунальні
послуги, а й місцем спілкування. Сільські листоноші
завжди були найочікуванішими гостями в кожній оселі. Їм безмежно довіряли,
особливо самотні сільські
люди. На жаль, прийшла
до нас реформа, яку влада
впроваджує, не реагуючи на
те, що в нашій області пілотний проект, м’яко кажучи, не
пішов. І, як усе й інше довкола — зруйнувати просто,

ШАНОВНІ
ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ!
ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!

Щиро вітаємо вас із
Днем захисника України,
Днем українського козацтва
та святом Покрови Пресвятої Богородиці!
Ці свята увібрали в себе
багаті і славні ратні традиції, уособлюють мужність і
героїзм оборонців та визволителів рідної землі на
всіх етапах її історії. Цього
дня ми знову повертаємося
пам’яттю і серцем до грізних
і незабутніх сторінок минулого, щоб ще раз осягнути,
кому зобов’язані мирним
небом над головою, можливістю жити і ростити дітей
та онуків. Подвиг захисників України — це та велика
і велична правда історії, яку
нікому і ніколи не вдасться
спотворити і перекреслити.
Це — постійна школа виховання молоді, взірець реального, дієвого патріотизму
для кожної чесної людини і
свідомого громадянина, наочне свідчення єдності всіх
поколінь нашого народу.
Шановні воїни, ветерани
війни і військової служби,
воїни АТО!

а налагодити складно. Наш
район потрапив під третю
хвилю реформи і нас уже добряче нею накрило… Сумно
і боляче, що звільнено з роботи багатьох відданих своїй
справі поштовиків — справжніх друзів редакції. Кожній
із вас редакція дякує за багаторічну сумлінну роботу. Дякуємо тим, хто не зважаючи
на душевний біль від того,
що допрацьовує останні дні,
показував маршрути пересувним відділенням, хто передплачував і доносив до
кожного дому нашу районку.
Дякуємо тим, хто залишився
працювати і старається, як і
раніше. Особлива подяка нашим селищним листоношам,
які залишилися працювати у
стаціонарному відділенні за
мізерну зарплату. Надія вмирає останньою… Так і ми, видавці газет, живемо з надією,
що нова система Укрпошти
Висловлюємо вам глибоку вдячність за мужність,
звитягу
та
самовіддану
працю в ім’я миру і нашого
майбутнього. Бажаємо вам,
вашим рідним та близьким
здоров’я, добра, щасливих і
довгих літ.
Анатолій ДУПА,
голова
райдержадміністрації.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ШАНОВНІ
ТА ЛА ЛАЇВЦІ!

Щиро вітаю вас із Днем
захисника України, Днем
українського
козацтва
та
Покровом
Пресвятої
Богородиці!
14 жовтня в Україні з
давніх давен вважається
особливим днем. Це — свято Покрови Пресвятої Богородиці. Саме у цей день,
починаючи з 2015-го року,
згідно з Указом Президента
в Україні встановлено офіційне свято — День захисника України. Українці завжди жили за християнськими
цінностями та зі святою вірою у серці. Тому цей день
символізує зв’язок поколінь,
невмирущість героїчних традицій нашого народу і дарує

все ж орієнтуватиметься на
те, що головне її призначення — надання універсальних
послуг поштового зв’язку. Вітаємо із професійним святом
всіх, для кого пошта — не
тимчасове пристанище, а й
улюблена робота.
Вкотре звертаємося до
жителів селища і сіл нашого
району. Ефективність роботи пошти в нинішніх умовах
великою мірою залежить від
кожного із вас. Не відмовляйтеся від поштових послуг.
Реформатори обіцяють, що
поштарі, як і раніше, йтимуть
у кожен двір. Отож, дайте
зрозуміти їм, що вони вам
потрібні! Не вірте і міфам
про те, що з наступного року
не буде газет. Їх не буде тоді,
коли ви їх не передплатите і
тим самим самі себе позбавите права на інформацію.
Адже саме у районній газеті
ви завжди можете не тільки
почитати новини із життя району, а й самі розмістити оголошення, вітання, співчуття,
подяку, цікаву для вас чи односельців інформацію.
РЕДАКЦІЯ.
упевненість, що все в Україні буде добре. Бо над нами
— захист Покрови, Діви Марії, Матері Божої.
Вітаючи з Днем захисника України та Днем українського козацтва, не можна
не згадати, що захисниками
України є не лише військовослужбовці, а усі громадяни, які своєю сумлінною професійною чи волонтерською
діяльністю
забезпечують
захист держави.
З особливими словам
вдячності хочеться згадати
всіх захисників України: починаючи з ватажків українського козацтва та теперішніх воїнів АТО, які сьогодні
ризикують своїм життям заради цілісності та незалежності України.
У цей величний день ми
просимо Пресвяту Богородицю взяти під своє покровительство усіх захисників
України, подарувати їм гарну долю, міцне здоров’я,
довголіття, а найважливіше
— можливість виконувати
свій обов’язок у мирній та
процвітаючій Україні.

ШАНОВНІ
ПРАЦІВНИКИ ПОШТИ!
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ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

Щиро вітаю вас із Днем захисника України та Днем Покрови Пресвятої Богородиці.
Я щиро вітаю всіх тих, хто сьогодні оберігає наш спокій і дарує мирне небо над головою. Ви — наші захисники,
опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у
ваших надійних, сильних руках.
Схиляю голову у жалобі за тими, хто віддав життя за
Україну.
Пресвята Богородиця вважається покровителькою і
заступницею славного війська козацького та всього українського люду. То ж нехай Вона оберігає кожного українця,
дає сил вистояти перед усіма негараздами і зберегти козацький дух!
Бажаю миру, добра, благополуччя і щасливого майбутнього нашому народу. Нехай у ваших домівках завжди буде
тепло, любов і затишок.
Пишаємося своїми захисниками!
З найкращими побажаннями
народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.
ня з нагоди Всесвітнього дня
пошти.
Професія поштаря є
однією з найдавніших та
найважливіших, а щоденна
праця — достойна та героїчна, адже щодня за будь-якої
погоди доводиться долати
кілометри, щоб донести
до людей вісточку.
Важко переоцінити те
соціальне навантаження,
яке ви, працівники пошти,
несете на собі, приймаючи
і обробляючи кореспонденцію, доставляючи передплатникам газети і журнали,
пенсії та грошові допомоги,
приймаючи оплату за комунальні та інші послуги. Дякуємо вам за сумлінну працю
та бажаємо міцного здоров’я, достатку в родинах,
успіхів у роботі й радості від
спілкування з людьми!
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський
селищний голова.

12 ЖОВТНЯ ц. р. у
приміщенні Талалаївської
райдержадміністрації
з
9 до 11 години буде здійснювати прийом громадян
народний депутат України ДАВИДЕНКО Валерій
Миколайович.

Триває передплата
періодики на 2019 рік.
Не забудьте передплатити «Трибуну хлібороба».
Оформіть передплату у
пересувному відділенні.
Якщо у вас виникатимуть
проблеми із оформленням — негайно повідомляйте редакцію.

ДОПОМОЖ ІТЬ!

57-річний Богдан Васильович ГУЧОК із Талалаївки понад
30 років працював помічником бурильника у нафторозвідці,
потім — у дільниці ПіКРС. Кілька років тому його спіткала
тяжка недуга. Зараз чоловікові потрібна терміново операція
на серці.
Прохання до небайдужих людей допомогти родині зібрати кошти на операцію.
Картка Приватбанку 5168 7573 6000 7399 на ім’я дружини
Гучок Світлани Миколаївни.

РОБОТА

У ТОВ Агрофірму «Обрій» LTD (с. Харкове, Талалаївський р-н, Чернігівська обл.) на постійну роботу потрібні:
••Фахівець із земельних
••Начальник гаража
питань
••Адміністратор систем
••Юрист
••Обліковець
••Головний економіст
••Водій (автокран)
••Агроном
••Трактористи
••Комірник
••Зоотехнік
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

11 жовтня 2018 року

НОВИЙ Е ТА П: плани та великі амбіції Аграрної партії
«НІХТО нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо». Так говорив свого часу відомий український та політичний
діяч В’ячеслав Липинський, автор «Листів до братів-хліборобів».
І він правий, адже ця теза актуальна як для історичного часу, так і
для українського сьогодення.
Держава починається з людини, а людина, об’єднавшись з однодумцями, приходить до влади робити державу сильною. Без таких політичних об’єднань громадянам годі й уявити цивілізовану
країну. Саме політичні партії і є ключовою ланкою, яка необхідна
для управління державою.

Аграрна партія України була заснована на п’ятому році незалежності Української держави і в кінці
90-х відбувалось її становлення. А
результати виборів 2015 – 2018 років
до місцевих органів влади і до об’єднаних територіальних громад засвідчили, що Аграрна партія України
увійшла в трійку політичних лідерів
і стала однією із впливових партій,
позицію якої потрібно враховувати.
Рівень довіри до Аграрної партії
продовжує й надалі зростати. Успіх
аграріїв у виборчих кампаніях, лідерські позиції серед уподобань населення свідчить про те, що в лавах
Аграрної партії працює професійна
команда, яка готова боротися за
європейське майбутнє кожного громадянина та будувати Українську
державу.
У той же час, Віталій Скоцик,
який до останнього часу був керівником партії, зробив спробу її фактичної приватизації, перетворивши
АПУ на засіб можливого особистого
збагачення, вважають у партії. Як
стало відомо із заяви члена політичної ради Аграрної партії Аліма
Міщука, Віталій Скоцик начебто отримав 2,5 млн доларів хабара за
продаж місць у партійному списку
до виборів у Верховну Раду України оточенню колишнього президента Віктора Януковича. Гроші були
отримані від одіозного екс-міністра
Едуарда Ставицького.
Аграрна більшість миттєво відреагувала на події, розпочала процес люстрації Віталія Скоцика — 15
обласних організацій Аграрної партії висловили йому недовіру, а це
більшість партійців і територіально
більша частина України.
13 ЖОВТНЯ відзначає
65-річний ювілей наша колишня колега і просто чудова жінка з нашого рідного
Корінецького Лідія Борисівна ЧЕМЕРИС. Любим
Вас і поважаєм і в житті
лише гараздів різних бажаєм! 65 — не привід для
печалі, 65 — це зрілість золота. Нехай до ста, а може
іще далі, летять, не озираючись, літа! Здоров’я Вам від
води ключової, багатства
від землі святої! Щоб доля
завжди усміхалась і старості не піддавалась.
Колишні колеги по Корінецькій сільраді ЛЮБА,
НАДЯ і ГАННА ІВАНІВНА.
* * *
ЧУДОВИЙ
60-річний
ювілей зустріла наша колега
вчителька-пенсіонерка
Липівської школи Алевтина
Анатоліївна ГУБАР. Прийміть, шановна, найщиріші
побажання міцного здоров’я, особистого щастя,
невичерпної енергії і наснаги у всіх Ваших добрих
справах. Хай у Вашому
домі завжди панують мир і
злагода, у серці — доброта,
а у справах — мудрість та
виваженість. Нехай доля і
надалі буде прихильною до
Вас, даруючи радість життя,

ДЕМОКРАТИЧНА АГРАРНА
БІЛЬШІСТЬ

Теперішня аграрна більшість
працює над активною участю у виборчих процесах 2018 – 2019 років.
Іван Чайківський — голова Тернопільської обласної організації
Аграрної партії, засновник агрохолдингу, який обслуговує понад 40
тис. гектарів землі, 20 років працює
в аграрній галузі.

у партії, яка взяла на себе повноваження управління і відповідальність
за майбутнє партії. Ми ухвалюємо
відповідні рішення, організовуємо
відповідні структури», — каже Іван
Чайківський.
Заступник голови Аграрної партії
Олег Корбан, у свою чергу, зазначає, що стратегією партії залишається активізація діяльності за всіма
напрямками партійного будівництва
та проходження до Верховної Ради
України.
«Сьогодні ми впевнені у своїх
результатах, а тому після президентської кампанії будемо готуватись до парламентської. Я
переконаний, що Аграрній партії
місце серед переможців», — резюмує Олег Корбан.
Сергій Гайдай — голова Чернігівської обласної організації АПУ,
депутат облради від аграріїв, керівник фракції. Він справжній аграрій.
Працює понад 25 років у цій сфері.
Гайдай впевнений, що партія стане
ще більше згуртована.

ла необхідні висновки», — каже
Гайдай.
Як і Олег Корбан, Сергій Гайдай
вважає, що партія має обрати нового голову, який би зміг протистояти будь-якому зовнішньому впливу. Він не сумнівається в тому, що
нова команда Аграрної партії має
створити таку структуру, яка буде
прогресувати.
«Хороші результати на попередніх місцевих виборах, а також
рейтинг політичних уподобань
серед населення, дають нам підстави говорити, що в наступному
скликанні Верховної Ради ви побачите аграрну фракцію», — резюмує Гайдай.
Своїх колег підтримав і член
політради, голова «Аграрної Самооборони України» Юрій Крутько.
На його думку, ніякі заяви колишніх керівників партії, які себе скомпрометували, не зможуть вплинути
на її подальший розвиток, оскільки
Аграрна партія не уособлює якусь
одну персону, а працює як єдина
команда.
«Партію нічого не зможе послабити, бо ми це — аграрна більшість», — пояснює член Політради.

На фото: Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ — голова Тернопільської обласної організації
Аграрної партії України.

За його словами, демократична більшість партійних організацій
продовжує активно працювати і йде
шляхом очищення.
«Сьогодні існує аграрний тренд
в Україні: 63% населення вважає,
що зараз треба більше розбудовувати село, а не тільки міста.
Тому шанси Аграрної партії стати потужною політсилою значно
зросли. На сьогодні ми ще сильніші
і монолітніші. Сьогодні є більшість

незрадливу удачу, вірних і
надійних друзів! Колего, з
Вами легко працювати, трудолюбива завжди Ви така,
Ви знаєте, коли і що сказати, привітна, щиросердна, гомінка. Дозвольте Вас
сьогодні привітати із Вашим
днем народження в цей час,
всім колективом хочемо
сказати, як дуже поважаємо
ми Вас!
ПЕДКОЛЕКТИВ
Липівської школи.
* * *
У НАШОЇ дорогої сестрички Надії Володимирівни МАКАРЕНКО з Талалаївки ювілей! Як швидко
минають літа, як недавно
іще ми були молодими…
А вже внуки підростають і
повертають нас у ті найкращі часи дитинства і юності.
Сестро наша рідна, сестро
наша мила, щоб літати в
небі, є у Тебе крила, роботящі руки, щоб усе робити,
і чутливе серце, щоб усіх
любити! Щиро з ювілеєм ми
Тебе вітаєм, головне — здоров’ячка ми Тобі бажаєм.
Хай до Тебе часто щастя
прилітає, і Тебе, й родину
Бог благословляє!
СЕСТРА, БРАТИ
та їх сім’ї.
* * *

У НАШОЇ дорогої дружини, мами і бабусі Надії Володимирівни МАКАРЕНКО
з Талалаївки — ювілей! Рідна матусю, бабусю рідненька, Тебе з ювілеєм вітаєм,
серденько. Хай у цей день,
веселий і багатий, щастя й
добро завітають до хати!
Щоб у достатку, здоров’ї довіку многії літа прожити без
ліку. І у вінок привітань, як
зерно до зернини, низький
Тобі уклін від всієї родини!
Будь щасливою, веселою
будь, про всі негаразди,
наша люба, забудь. Спасибі за мудрість, спасибі за
ласку, за те, що теплом зігріваєш всіх нас, за те, що в
щасливу і скрутну годину ми
можемо серцем схилитись
до Вас.
ЧОЛОВІК, сини ІГОР і
ОЛЕГ, невістка ОКСАНА,
внучки ВІКА, ІРИНКА,
НАСТУНЯ.
* * *
12 ЖОВТНЯ свою золоту дату — 55 років — відзначатиме найпрекрасніша,
завжди молода і красива,
добра, чуйна і просто ди-

На фото: Сергій ГАЙДАЙ — голова
Чернігівської обласної організації Аграрної партії.

«Ми стали тільки сильнішими,
більш об’єднаними. Сподіваюсь,
що наших прихильників тільки додасться, адже Аграрна партія
— це не одна особа, а впливова і
згуртована команда, яка зроби-

вовижна людина Людмила
Олексіївна ЮРЧЕНКО із
села Українське. Нехай це
свято принесе в її життя
найважливіші у світі коштовності: здоров’я, сімейне
благополуччя, щастя, любов, життєві сили, гармонію, затишок, радість на
багато-багато років. Будь
щасливою.
Нехай цвітуть під небом
синьооким ще довго-довго
дні й літа. А тиха радість,
чиста і висока, щоденно хай
до хати заверта. Бажаємо
здоров’я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя повен
дім. Нехай у серці розкошує
літо і соняхом квітує золотим. Хай постійний успіх,
радість і достаток сиплються до Тебе, немов вишневий цвіт. Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
а Господь дарує довгих-довгих літ.
З любов’ю РАЇСА, всі
її ДІТИ та ОНУКИ.
* * *
НАЙТЕПЛІШІ
слова
привітань з нагоди 55-річного ювілею шлемо нашій

На фото: Юрій КРУТЬКО — член Політичної ради Аграрної партії.

Таким чином, можна сподіватися, що Аграрна партія розпочинає
новий етап своєї діяльності.
Джерело: РБК-Україна.

найдорожчій і найріднішій Людмилі Олексіївні
ЮРЧЕНКО з Українського.
Рідна наша, наша мила,
щоб літати в небі, є у Тебе
крила, роботящі руки, щоб
усе робити, і чутливе серце, щоб усіх любити. Щиро
з днем народження ми Тебе
вітаєм, кращою на світі бути
побажаєм. Хай до Тебе часто щастя прилітає і Тебе,
й родину Бог благословляє!
Хай духмяні квіти долю прикрашають і хороші друзі в
гості заглядають, соловей
щебече про кохання миле,
щоб століття справить, стане в Тебе сили!
Сім’я СОЛЯНИК.
* * *
13 ЖОВТНЯ святкує свій
день народження Людмила
Михайлівна САЛЬНИК із
Поповички. Прийми найщиріші вітання від нас. Всю доброту, яка існує в світі, всю
радість, що живе поміж людей, найкращі всі, що розквітають, квіти даруємо Тобі
у цей святковий день. Хай
для Тебе буде гарна кожна
днина, будь завжди здорова, будь завжди щаслива.
З повагою НІНА ГРИГОРІВНА, ОМЕЛЯН ОМЕЛЯНОВИЧ із Слобідки.
* * *

12 ЖОВТНЯ відзначає
свій день народження наша
найдорожча і любляча матуся Людмила Михайлівна СМІЛИК із Плугатаря.
Любимая, родная, золотая
мама, Ты самый близкий
в мире человек. Тебя мы
любим, ценим, уважаем, в
семье Ты нашей — словно
оберег! Спасибо за любовь
Твою и наставленья, спасибо за поддержку в трудный
час. Прими от нас сегодня
поздравления и помни, что
Ты лучшая для нас! Ты,
мамочка, наша самая родная, и эти нежные строки —
Тебе, самой милой и самой
красивой, самой доброй на
этой земле! Пусть печали к
Тебе не заходят, пусть болезни пройдут стороной.
Мы б весь мир поместили
в ладони и Тебе подарили
одной! Но и этого было бы
мало, чтоб воздать за Твою
доброту. Мы всю жизнь,
наша милая мама, пред Тобой в неоплатном долгу! Не
счесть пожеланий Тебе в
этот час, всех слов поздравлений не счесть. Спасибо
большое Тебе от всех нас,
спасибо, мамулечка, что Ты
у нас есть.
З любов’ю і повагою
ДОЧКА, ЗЯТЬ, СИН.

ВІДГОМІН

ЗУСТРІЧАЛИСЬ ПЕДАГОГИ

Вчителі-ветерани Талалаївської школи з нагоди Дня
учителя зустрілися за «круглим столом» у краєзнавчому
музеї. Скільки хвилюючих
сторінок життєвої книги довелось перелистати за кілька годин зустрічі. З трепетом
і хвилюванням згадували
свої перші уроки, перші самостійно виставлені оцінки,
першовересневі дзвоники і
перші випускні своїх вихованців. Це не забудеться
ніколи. Хвилиною мовчання
учасники зустрічі пом’янули
своїх колег-вчителів, які вже
відійшли у вічність.
Привітали педагогів із
професійним святом селищний голова Юрій Ве-

СЛУЖБА
ЗАЙНЯТОСТІ
ІНФОРМУЄ

ПРОПОНУЄМО
ПРОФ
ДІАГНОСТИКУ
За даними експертів,
близько половини випускників працює не за фахом, а
кожен третій змушений змінювати професію одразу після закінчення навчального
закладу.
У службі зайнятості молоді радять свідомо підійти
до вибору професії та пропонують безкоштовно пройти профдіагностичне тестування на визначення своїх
професійних схильностей та
здібностей.
Воно не складне, але
надзвичайно корисне, не
потребує ніякої попередньої
підготовки. Фахівець підбере
необхідний тест, а по його завершенню надасть інформацію, яка допоможе визначити
підходящу для особи галузь
професійної діяльності.
Профдіагностичне тестування здійснюється на
основі методик, результати
яких дають уявлення про
сфери «Хочу» та «Можу». За
їх допомогою визначаються
професійні інтереси та цінності, особливості інтелекту,
професійно важливі якості,
управлінський потенціал.
Не залишається поза
увагою фахівців служби зайнятості ще одна дуже важлива при виборі професії
сфера — «Треба», яка стосується попиту на ринку праці.
Молодь отримує інформацію
про найбільш затребувані в
регіоні професії.
Отож, якщо ви й досі
вагаєтесь, якій професії
надати перевагу, то ніколи
не пізно звернутися до фахівців служби зайнятості і
вони допоможуть вам обрати професію, яка відповідає
вашим здібностям, нахилам,
а також користується попитом у роботодавців. Не забувайте, що ваш вибір — це
ваш успіх.
Детальнішу інформацію
можна отримати у відділі
сприяння зайнятості у Талалаївському районі Срібнянської районної філії Чернігівського обласного центру
зайнятості за адресою: смт
Талалаївка, вул. Освіти, 38а.
Ольга ТИМОШЕНКО,
заступник директора –
начальник відділу сприяння
зайнятості у Талалаївському
районі Срібнянської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості.
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личко, начальник відділу
освіти, культури, молоді і
спорту селищної ради Оксана Плюта, колишні начальники відділу освіти Раїса
Буша та Лариса Лиходід,
директор
Талалаївської
школи Іван Бурка. Вчителі з гордістю згадали своїх
колишніх вихованців, які
підкорили вершини науки,
здобули визнання і прославили наш край. Серед них
і випускник школи Владислав Карпусь. Іван Іванович
гордиться своїм колишнім
учнем (на жаль, уже покійним). У пам’ять про нього
він передав до музею папку
з матеріалами про життєвий шлях доктора технічних

наук Владислава Карпуся.
За чашкою чаю та солодощами від наших постійних
спонсорів — депутата обласної ради Геннадія Тригубченка, селищного голови
Юрія Величка, підприємців
Віктора Прядки та Інни Батюти тривала цікава, невимушена
розмова-спогад,
звучали улюблені пісні вчителів і, як своєрідний учительський гімн — «Пісня про
вчительку».
З букетами квітів, усміхнені і щасливі залишали вчителі музей, домовляючись
про наступну зустріч.
Олена ОГІЙ,
завідуюча краєзнавчим
музеєм.

ПЕРЕВІРКИ

ЩО П’ЄМО І ЩО ЇМО

Щоквартально працівник
районного
лабораторного
відділення ДУ «Чернігівський
ОЛЦ МОЗ України» проводить моніторингові дослідження факторів середовища життєдіяльності людини
на об’єктах району. За третій
квартал фахівцями відділення було проведено обстеження 11 загальноосвітніх шкіл
(Талалаївської, Липівської,
Понірської, Красноколядинської, Староталалаївської,
Харківської,
Чернецької,
Березівської, Довгалівської,
Української, Плугатарської)
та 9 дошкільних навчальних
закладів району (Талалаївського, Липівського, Понірського, Красноколядинського,
Староталалаївського,
Харківського, Березівського,
Українського, Плугатарського). В ході моніторингу було
здійснено відбір проб питної
води, продуктів харчування,
змивів з кухонного обладнання та інвентарю харчоблоків.
За результатами лабораторних досліджень питна вода
з відібраних проб в 6 зразках (Харківська, Липівська,
Українська школи) не відповідала вимогам ДержСанПіНу за мікробіологічними
показниками.
Згідно з регламентом
взаємодії державних установ Міністерства охорони
здоров’я України та територіальних органів Державної
служби з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів Талалаївське РЛВ надало інформацію щодо досліджень до
Срібнянського
міжрайонного управління Головного
управління Держпродспо-

14 жовтня Україна святкує
потрійне свято — День захисника України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА.
Крім того, віряни відзначають
День Покрови Пресвятої Богородиці. Християни східного
обряду — одне з найбільш
шанованих свят, особливо
запорозьким козацтвом, котрі шанували Матір Покрову
і вважали її своєю заступницею. Тому й не дивно, що
ці свята сплелися воєдино,
бо й козаки ревно захищали
рідну неньку-Україну, і воїни
УПА боролися за її свободу і
незалежність.
За давньою легендою, у
цей день вороги мали напасти на Константинополь, але
у місто прийшла Пресвята
Богородиця та вкрила усіх
містян покровом свого одягу,
захистивши їх від нападників. Навколо міста здійнялась
така буря, що вороги навіть
не змогли до нього наблизитись. Саме тому у цей день
традиційно моляться про за-

живслужби в Чернігівській
області щодо усунення порушень санітарного законодавства та умов виникнення
і поширення інфекційних
хвороб на об’єктах нагляду Талалаївського району
(ЗОШ та ДНЗ: с. Липове,
Харкове та Українське). Повідомлено також керівників
згаданих закладів про відхилення від норм питної води.
Після проведення дезінфекційних заходів на вищезазначених об’єктах фахівцями санітарної служби було
здійснено повторний відбір
проб. Відхилень від норм у
питній воді не виявлено.
Талалаївське РЛВ Прилуцького МРВ здійснює
бактеріологічні дослідження з метою встановлення
збудника у вогнищах інфекційних хвороб, ідентифікації
збудників, що викликають
захворювання вуха, носа,
горла та ін., їх чутливість до
антибіотиків, бактеріологічні
дослідження при направленні вагітних у пологове
відділення, обстеження зовнішнього середовища (стерильність виробів медичного призначення, змиви з
обладнання) у лікувальних
закладах
Талалаївського
та Срібнянського районів,
дослідження проб питної
води, харчових продуктів
та змивів, дослідження при
проходженні обов’язкових
медичних оглядів працівників торгівлі, громадського
харчування, сільгосптовариств, соціального обслуговування населення та ін.
Лариса БУГАЄНКО,
завідуюча Талалаївським
РЛВ Прилуцького МРВ.

хист своєї оселі, своєї родини
та рідної землі.
У народі говорять: «Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду —
льодом, а дівчат — шлюбним
вінцем». В окремих українських селах до цих пір дотримуються давньої народної традиції гуляти весілля
після Покрови. До Покрови
завершувався період сватання і приготування до весіль,
який починався після першої
Пречистої. 14 жовтня дівчина, яка хоче вийти заміж,
повинна прийти в церкву до
початку святкового богослужіння, поставити свічку біля
ікони Покрови Пресвятої Богородиці та попросити її про
швидке заміжжя і щасливе
сімейне життя.
З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як
День українського козацтва.
Покрова й козак-запорожець,
наче мати й дитина. З давніх-
давен Божа Матір вважалася
покровителькою усього українського козацтва. А на Січі

ЗАПИТУЄТЕ – ВІДПОВІДАЄМО

КУДИ ПЕРЕДАВАТИ КІЛОВАТИ?..

Сьогодні
споживачі
електроенергії поставлені
перед фактом передавання
постачальникові показників лічильника в телефонному режимі. Це для обох
сторін зручно, вигідно й
оперативно. Плюс особистий контроль споживача
за правильністю знімання
показників і, врешті, самої
проплати. Як і в усякому нововведенні, в цій нормі для
багатьох громадян чимало
незрозумілого. Хто приймає
ці показники, кому і куди
повідомляти, по яких каналах і телефонах? Мережею
Інтернету? Так він у нас доступний далеко й далеко не

всім. Для молодих комп’ютерно грамотних людей
не проблема зайти на сайт
обленерго і ознайомитися з
правилами передачі показників. А чи розбереться старенька одинока людина де
й на яку кнопку неіснуючого
в неї комп’ютера натискати,
щоб потрапити на той сайт?
Через те й звертаються
до редакції з проханням
надрукувати на сторінках
газети роз’яснення, куди,
яким чином і в які терміни
передавати зняті із домашніх лічильників показники
спожитої
електроенергії.
Прохання споживачів ми
переадресували спеціаліс-

Засіб
Контактний номер
телекомунікації
(веб-сторінка)
Сервіс «Особистий
кабінет» chernigivoblenergo.com.ua
(поки що не пра- розділ «Особистий кабіцює, у процесі нет» — Фізичні особи.
налаштування)
(0462) 654-902
Автоматична лі(цілодобово з 1 по 4 число
нія для передачі
місяця, оплата згідно з тапоказів
рифом вашого оператора)
0-800-210-310 (цілодобово,
безкоштовно);
Телефони
(0462) 654-901 (цілодобокол-центру
во, оплата згідно з тарифом
вашого оператора).

там району електромереж.
Ось їхні роз’яснення.
— У відповідності до
«Правил роздрібного ринку
електричної енергії» ПАТ
«Чернігівобленерго», починаючи з вересня ц. р., проводить зняття показів електролічильників із оформленням
акта контрольного огляду
один раз на 6 місяців.
Для
об’єктивного
та
більш точного розрахунку
вартості використаної абонентом електричної енергії
протягом розрахункових періодів (календарних місяців)
варто користуватися діючими
сервісами для передавання
показів електролічильників:

Можливості
Самостійно вносити покази лічильника, переглядати та друкувати виставлені рахунки,
переглядати статистику електроспоживання,
історію оплат та показів лічильника.
Передавати покази лічильника за допомогою
підказок голосового меню.
У голосовому меню — кнопка «2», передавати покази можна за допомогою підказок голосового меню.

Передавати покази лічильника в SMS-повідомленні встановленого зразка.
Для однотарифного лічильника:
1*NNNNNNNNN*XXXXX
де NNNNNNNNN — 9-значний код особового
Тільки для
рахунка, XXXXX — покази лічильника.
SMS-повідомлень:
Для двотарифного лічильника:
050-465-90-08,
SMS-повідом1*NNNNNNNNN*XXXXX*YYYYY
067-460-60-77.
лення
де NNNNNNNNN — 9-значний код о/р, XXXXX
Вартість SMS-повідомлен- — покази денної зони, YYYYY — покази нічня згідно з тарифом вашого ної зони.
оператора.
Для тритарифного лічильника:
1*NNNNNNNNN*XXXXX*YYYYY*ZZZZZ
де NNNNNNNNN — 9-значний код о/р, XXXXX
— покази пікової зони, YYYYY — покази напівпікової зони, ZZZZZ — покази нічної зони.
Отже, в таблиці чітко
бового рахунка, а при корис- споживання, яке визначативказано що, де і як. Уважно
туванні сервісом «Особистий
меться розрахунковим шляпрочитайте, вивчіть і кори- кабінет» — заводський но- хом на підставі споживання
стуйтеся. Передавайте по- мер встановленого лічильни- електроенергії протягом показники як вам зручніше — ка (все це зазначено у папе- передніх 6 місяців.
чи SMS-повідомленнями; за
ровому рахунку на оплату).
Рекомендуємо користутелефонами кол-центру; чи
Що важливо, у разі не- ватися
запропонованими
через автоматичну лінію або надання абонентом показів
автоматичними
сервісами
«Особистий кабінет».
електролічильників протягом для передачі показів ваших
Найкраще це робити з 1
перших чотирьох календар- електролічильників замість
по 4 число місяця, наступ- них днів (з 1 по 4 число), на- того, щоб витрачати час на
ного за розрахунковим. При
ступного за розрахунковим очікування в черзі до операпередачі треба обов’язково
місяцем, у рахунку буде ві- торів кол-центру. Економте
вказувати 9-значний код осо- дображено середньомісячне
свій час!

ДЕНЬ
У КАЛЕНДАРІ

запорозькі козаки збудували церкву на честь Покрова
Богородиці з її іконою. І, до
речі, саме у цей день, козаки
збирали Велику раду, на котрій обирали гетьмана й визначалися з подальшими військовими планами. Цікаво,
що козаки настільки глибоко
й щиро шанували образ Покрови Божої Матері, вірили в
її силу й урочисто святкували
цей день, що у народі закріпилася й друга назва свята
— Козацька Покрова.
Традиційно вважається,
що на Покрову у 1942 році
було утворено Українську повстанську армію, тому 14 жовтня святкується як день УПА,
проте деякі історики схильні
вважати, що дата утворення
є суперечливою. З 2014 року
указом Президента України
на свято Покрови призначено День захисника України.
Отже, цього року маємо аж
три вільних від роботи дні,
оскільки Покрова припадає на
неділю і вихідний переноситься на понеділок, 15 жовтня.

СВІТЛА НЕ БУДЕ з 9-ї до 16:30

15 жовтня — с. Красний Колядин, вул. Кооперативна, водонапірна башта; смт Талалаївка, вул. Народна,
вул. Енергетиків.
16 жовтня — с. Чернецьке, вул. Садова; с. Займище
(село повністю).
17 жовтня — с. Поповичка, вул. Гагаріна, вул. Незалежності, сільська рада, ФАП; с. Красний Колядин,
вул. Борщевського.
18 жовтня — с. Березівка, вул. Робітнича, вул. Жовтнева, вул. Польова; с. Стара Талалаївка, вул. Ватутіна, ТОВ АФ
«Сильченкове», зерносклади.
19 жовтня — с. Липове, вул. Біла Гора, вул. Кільцева;
с. Слобідка, вул. Ковпака (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
У
відповідності
до
Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», Порядку
проведення
громадських
слухань щодо врахування
громадських інтересів під
час розроблення проектів
містобудівної
документації на місцевому рівні, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 №555, Юрківцівська сільська рада
повідомляє про початок
громадського обговорення
щодо врахування громадських інтересів у проекті
містобудівної документації
«Генеральний план с. Юрківці, с. Довгалівка».
Замовник містобудівної
документації — Юрківців-

ська сільська рада.
Розробник
містобудівної документації — ДП
«Український
державний
науково-дослідний інститут
проектування міст «ДІПРОМІСТО», м. Київ, бульвар
Лесі Українки, 26.
Ознайомитися з проектом Генерального плану
с. Юрківці, с. Довгалівка
можна за адресою: вул. 40
років Перемоги, 11, с. Юрківці Талалаївського району Чернігівської області в
приміщенні сільської ради з
11.10 по 25.10.2018 року.
За довідками та з пропозиціями звертатися до Юрківцівської сільської ради за
адресою: вул. 40 років Перемоги, 11, с. Юрківці, тел.
2-47-35.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Комунальна (Ватутіна)
в Талалаївці. Ціна по домовленості після огляду.
Тел. 096-063-89-13.
САДИБА в Талалаївці, загальна площа 0,24 га, будинок
50 м2, євроремонт, газ, вода.
Тел. 068-044-33-18, 066-708-73-01.
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.
САДИБА у смт Талалаївка по вул. Лугова (колишня
Фрунзе). Будинок 96 м2, опалення комбіноване газ або груба, централізоване водопостачання, каналізація. Будинок
продається з усіма меблями і технікою. Господарські будівлі: 2 гаражі, літня кухня, сараї, приватизований город біля
будинку, сад. Тел. 096-222-28-59 (Євген).
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-2114, сірий металік, перша реєстрація 06.2013 р. Газ 4-те покоління, все нове, фари ксенон,
тонування, центральний замок, сигналізація.
Тел. 063-534-47-01.
Саморобний ТРАКТОР, гідравліка, електрообладнання.
Тел. 098-637-86-39, 095-804-61-48.
Саморобний ТРАКТОР з документами, гідравліка, реверс, 2 коробки передач, навісне обладнання до нього.
Тел. 096-648-53-35 (Андрій).
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Меблевий набір «спальня»: ЛІЖКО, 4-дверна ШАФА,
2 ТУМБОЧКИ, туалетний СТОЛИК, КОМОД; СТІНКА меблева. Все б/у в хорошому стані. Тел. 096-827-77-20.
Кормові БУРЯКИ і ЕЛЕКТРОСІЧКАРНЮ.
Тел. 097-118-85-00.
Дитяча СТІНКА. Тел. 097-310-84-16.
КОРОВА червоно-ряба, 4 місяці тільності.
Тел. 098-800-49-50 (с. Скороходове).
Дитячі речі б/у: КОЛЯСКА 2 в 1, ВЕЛОСИПЕД, СУКНЯ
вечірня, зимовий КОМБІНЕЗОН до 2-х років. Ціна договірна.
Тел. 050-254-42-27.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

КУПЛЮ

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

М’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.
Надам ТРАНСПОРТНІ
ПОСЛУГИ по перевезенню вантажів автомобілями
«Газель» 16 м3, 12 м3 по
району та області.
Тел. 097-186-56-80 (Олег).

Пиляємо проблемні
ДЕРЕВА.

Тел. 096-112-90-31 (Олег).

НІ РОЗУМ,
ні серця не
сприймають,
що жорстока рука убивці забрала життя
нашого брата Дмитра ЄРМОЧЕНКА з
Талалаївки. Прости, рідненький, що не
вберегли Тебе від лиха. Як мало прожив
Ти, як страшно помер… Тебе не побачим ніколи тепер. Той день, коли Твій
погляд згас і серце перестало битись,
став найстрашнішим днем для нас, і ми
не можем з цим змиритись. Завжди з
нами буде Твій світлий образ, братику. Хай спокій знайде у
Царстві небеснім Твоя зранена душа. Вічна пам’ять.
● ● ●
Щиро дякуємо всім добрим людям, які відгукнулися на
трагедію у нашій родині, за моральну і матеріальну підтримку. Селищній раді, яка взяла на себе фінансування ритуальних послуг, духовому оркестру, який подарував нашому
брату прощальний марш, нашим друзям, однокласникам,
адміністрації ЦРЛ, колективу зернозберігальних складів,
батькам одногрупників нашого синочка із дитсадка, всім, хто
підтримав і продовжує підтримувати нас у нашому розпачі.
Сестри ОЛЯ і ТАНЯ із сім’ями.

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.
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.
ЦЕГЛУ вогнетривку, можна б/у. Тел. 093-590-02-49.

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.

21 жовтня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

ЛІКУВАННЯ

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

Гарантія. Анонімність. Безпека. Видається довідка про
лікування і гарантії. Тел. 095-734-39-98, 068-918-93-74.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

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%

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).

ЛІКУВАННЯ
• алкоголізм
• тютюнопаління

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).
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
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.

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.
РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
Звертатися щосереди в
готель (1-й поверх)

1 3 Ж О ВТ Н Я
минає
два
роки, як назавжди пішов від нас наш дорогий чоловік, батько і дідусь Микола Петрович МІРОШНІЧЕНКО з Болотниці. Ми
так боролись за Твоє життя, вірили,
що після тяжких мук, які довелось пережити, Ти повернешся до життя. Але
чуда не сталося. Смерть назавжди
забрала Тебе від нас, поселила біль і
смуток у наші душі. Плачуть за Тобою всі стежки, сумує
дім без господаря і ми сумуємо, бо вже ніколи не зустрінемо і не поговоримо з Тобою по щирості. Царство небесне
і вічний спокій Твоїй душі.
Сумуючі ДРУЖИНА, СИН, ДОЧКА,
НЕВІСТКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ 2 роки світлої пам’яті дорогенької, турботливої
матусі, лагідної бабусі Варвари Григорівни ЧИСТЕНКО з
Харкового. І осінь ця, як і колись — в саду жоржини відцвітають, та в домі рідному тепер нас так уже і не чекають…
Бо ніхто не любить так, як мама. Низько вклоняємося перед
світлою пам’яттю рідненької матусі. Ви, мамочко, мали золоту душу, щире серце, материнську вірність. Дякуємо Вам
за все, що Ви для нас зробили. Ваші руки все життя були в
роботі, а серце — із дітьми і внуками. Таких матусь не забувають, а лише вічно пам’ятають. Хай Господь дарує Вам
Царство небесне і вічну пам’ять.
Сумуючі ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

11 жовтня 2018 року

12 ЖОВТНЯ минає рік світлої пам’яті Миколи Дмитровича
ДЕМИДЕНКА з Талалаївки. Час не лікує рани, і біль від втрати найріднішої
людини не стихає ні на хвилину. Ти залишив нас, і важко жити з усвідомленням, що це назавжди. Дуже шкода, що
Ти залишив цей світ так рано. Тепло
душі Твоєї завжди з нами, і пам’ять
про Тебе живе у добрих справах Твоїх.
Люблю Тебе, пап, і дуже сумую. Хай вам з мамою там
буде краще, ніж було тут. Царство небесне і вічна пам’ять.
Пом’яніть, будь ласка, разом з нами його світлу душу, усі
хто знав і пам’ятає.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, СВАТИ, БРАТ з родиною,
РІДНІ, ДРУЗІ.
Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

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

Гарантія
Анонімність

Лікар-нарколог, лікар-рефлексотерапевт
вищої категорії ЗІНЬКОВ Володимир Васильович
м. Ромни, 1-й пр. Свободи, 3, Медичний кабінет
Тел. (068) 094-88-65, (095) 764-11-68

Ліцензія наказ МОЗ №623 від 8.06.2017 р.

ЗДАМ В ОРЕНДУ добропорядним людям без шкідливих звичок на тривалий період або ПРОДАМ САДИБУ в
Старій Талалаївці. В будинку електроопалення, водогін у
дворі, є господарчі будівлі.
Тел. 095-649-74-10, 068-375-24-93, 2-41-89.
М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
 акуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
з
а також КОНЕЙ. За потреби можливий виїзд за вимушеним
дорізом.
Тел. 097-432-92-44, 098-214-86-18,
050-972-33-83, 063-586-06-26. Порядність гарантуємо.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
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.
Звертатися щосереди в
готель (1-й поверх)

КНИГИ на всі смаки і
художня література, книги та товари для дітей,
посібники для навчання.
Навчальна ЛІТЕРАТУРА,
КАНЦТОВАРИ.
Звертатися щосереди в
готель (1-й поверх).
Тел. 096-269-32-76.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЮ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту
розпорядження голови райдержадміністрації
«Про організацію громадських робіт у 2019 році»

З метою отримання зауважень та пропозицій від
фізичних і юридичних осіб, їх
об’єднань, протягом 5 робочих днів з дня опублікування цього повідомлення буде
оприлюднено
розроблений
відділом сприяння зайнятості у Талалаївському районі
Срібнянської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості проект
розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію громадських робіт у
2019 році».
Проект
регуляторного
акта та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на
офіційному веб-сайті Талалаївської райдержадміністрації

у
розділі
«Регуляторна
діяльність».
Строк отримання пропозицій та зауважень до проекту
регуляторного акта становить
1 місяць з дня оприлюднення
проекту регуляторного акта та
аналізу регуляторного впливу.
Зауваження та пропозиції
прийматимуться електронною
та звичайною поштою впродовж 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного
акта та аналізу регуляторного
впливу: відділом сприяння
зайнятості у Талалаївському
районі Срібнянської районної філії Чернігівського ОЦЗ:
17200, смт Талалаївка, вул.
Освіти, 38а, е-mail: rcz_tal64@
ukr.net, тел. 2-10-14.

У нашої однокласниці Тетяни Бардюк із Талалаївки болісна, непоправна втрата — трагічна смерть її брата Дмитра ЄРМОЧЕНКА. Висловлюємо їй свої щирі співчуття, а
Дмитру нехай буде пухом земля.
ВИПУСКНИКИ 11-А класу Талалаївської
школи 2008 року.
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