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ОФІЦІЙНЕ

У 10 ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
ВВОДЯТЬ ВОЄННИЙ СТАН

26 листопада Верховна
Рада затвердила указ Президента Петра Порошенка про введення воєнного
стану.
У парламенті були зареєстровані 338 народних
депутатів. Після тривалих
обговорень народні обранці
проголосували: 276 — «за»
(проти 30, утрималось 1,
не голосувало 23), закон
прийнято.
Відповідно до указу
Президента, воєнний стан
вводиться з 9 години 28
листопада. Він триватиме
30 днів, тобто до 27 грудня,
передає Українська Правда.
Йдеться про області,
розташовані вздовж російського, молдавського кордону та на узбережжі Чорного
й Азовського морів.
До
цього
переліку
входять Одеська, Миколаївська,
Херсонська,
Запорізька,
Луганська,
Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Він
ницька області.

В указі йдеться, що приводом до введення в Україні воєнного стану став акт
збройної агресії Росії, який
«відбувся 25 листопада
2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів
Військово-Морських
Сил Збройних Сил України,
що мав важкі наслідки».
Під час виступу в Раді
Президент підтримав введення воєнного стану без
загальної мобілізації й обмеження конституційних
прав і свобод громадян.
Натомість
Президент
підкреслив, що обмежувати
права громадян влада буде
лише у випадку російської
інтервенції.
Народні
депутати
ухвалили постанову про
проведення чергових виборів Президента України
31 березня 2019 року. За
відповідне рішення проголосувало 298 депутатів. Це
рішення було принциповою
умовою депутатів для введення воєнного стану.

ШАНОВНІ СПІВРОБІТНИКИ ТА ВЕТЕРАНИ
ОРГАНІВ ПРОК УРАТ УРИ!

Щиро вітаю вас із
професійним святом і бажаю міцного здоров’я та
витримки, наснаги і наполегливості, миру і затишку
у ваших родинах. Ваша
професія зобов’язує самовіддано служити Україні та
її народу, незважаючи на
труднощі, з честю і непохитністю виконувати свої
обов’язки для утвердження верховенства Закону,
закріплення прав і свобод

громадян, розвитку правової держави.
Від щирого серця бажаю вам непохитності у
служінні Закону та подальших
професійних
досягнень. Хай любов та
підтримка рідних зігрівають ваші серця і налаштовують на нові перемоги.
Зі святом!
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський
селищний голова.

3 ГРУДНЯ — день, який
нагадує всім нам, що серед
нас є люди, котрі потребують особливої уваги і турботи, це — Міжнародний день
інвалідів. Саме цей день покликаний привернути увагу
громадськості до проблем,
яких набагато більше в людей з особливими потребами і на які суспільство зобов’язане звернути увагу та
допомогти вирішити.
Сьогодні
особливого
вшанування і відзначен-

ня заслуговують ті інваліди, які не впали в розпач,
не замкнулись у собі, а в
силу власних можливостей
працюють, беруть активну участь у громадському
житті, займаються спортом,
рукоділлям, художніми промислами і самодіяльністю,
виховують дітей і онуків.
Також хочеться звернутися зі щирими словами подяки до людей, які віддають
тепло своїх сердець, допомагають вирішувати про-

ПАМ’ЯТЬ

ОЙ , Н Е ВБИ ВА Й Т Е СИ Н І В!
27 листопада у Понорах
вшановували пам’ять односельця Володимира Бахмача, який загинув у лютому
2015 року в боях за Україну,
а похований в рідному селі
тільки 27 червня 2015 р.
Цього дня йому виповнилося б 45 років. У Володимира
було багато друзів у рідному
селі, які й стали ініціаторами
проведення дня його пам’яті. Як прозвучало з вуст багатьох односельців, Володя
був своїм і серед молоді, і
серед літніх людей, тому всі,
кому болить у душі ця втрата, прийшли, щоб згадати
його добрим словом. Приїхали керівники району та громади, бойові побратими.
Прийшла до сільського
будинку культури і найрідніша людина героя — його
83-літня мама Марія Михайлівна Бахмач (на фото). Їй
громада дякувала за сина,
його друзі дарували квіти.
Мати витирала хустинкою
старечі очі… Син усміхається
тепер тільки з фото та довгими одинокими ночами приходить у снах. Вона не дорікає
йому, що не залишився дома
доглядати її старість, хоч і

ІЗ 20-ю річницею подружнього життя щиро
здоровимо сьогодні наших
найрідніших і найкращих
у світі Людмилу і Володимира ОНИЩЕНКІВ із
Займища. У порцелянове
весілля прийміть бажання
ці від нас: нехай сьогодні,
завтра, завжди не покидає
щастя вас. Візьміть за руки,
блеми людям з обмеженими
можливостями, турбуються
про них. Самовіддане служіння обраній справі, виняткове почуття обов’язку, доброта, чуйність та щедрість
душі приносять вам заслужену повагу і людську шану.
Бажаємо
всім
вам
міцного здоров’я, щастя,
активного довголіття, родинного затишку, достатку,
любові і радості в домі, муд
рості і витримки у всіх життєвих випробуваннях.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.
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обніміться і разом йдіть у
дальшу путь. І хай на спільній цій дорозі кохання квіти
лиш цвітуть. Многая літ вам
у парі прожити до золотого
весілля і далі.
Сини РУСЛАН і СЕРГІЙ,
БАТЬКИ з Дмитрівки,
сестри РАЯ і СВІТЛАНА із
сім’ями, хрещениці НАТАЛЯ і ОЛЬГА із сім’ями.
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Оформіть
передплату
у стаціонарному або пересувному поштовому відділенні, в редакції. Якщо у вас
виникатимуть проблеми із
оформленням — негайно повідомляйте редакцію.

ПЕРЕДПЛАТА ВІД УКРПОШТИ
ТРИВАЄ
Продовжується передплата на друковані видання на
2019 рік через Укрпошту.
Усіх охочих отримувати вітчизняну чи зарубіжну періодику запрошуємо
оформити
передплату
у поштових відділеннях
зв’язку або через листонош. Також передплатити
газети та журнали можна
в режимі online на офіСереда
5.12

Четвер
6.12

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

життя пече хліб — житній, на
заквасці. До дня народження
сина знову напекла — чимало, щоб усіх його друзів
пригостити…
Про те, як відбувалося
вшанування Володимира
Бахмача у Понорах, читайте в наступному номері
газети.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ПЕРЕДПЛАТІТЬ
«ТХ» на 2019 РІК

Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

П’ятниця
30.11

міг би, а отримавши повістку,
пішов на війну. І… не повернувся. «Ой тяжке моє життя,
дуже тяжке без Володі. Він у
мене ж найменший із трьох
був. І старші сини хороші,
сім’ї гарні мають, мене не
забувають. А Володя ж дома
жив, щодня зі мною був… Як
же мені погано без нього і ніколи не буде краще…»
Марія Михайлівна все
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ВІДЕО
СПОСТЕРЕЖЕННЯ
У ШКОЛІ

стає з кожним днем все актуальнішим. З метою запобігання
правопорушенням
та для надійного контролю
за перебуванням дітей у стінах навчального закладу все
більше шкіл України оснащуються камерами відеоспостереження. Безпека дітей у
школі та інших навчальних
закладах — це завдання
державного рівня і на його
реалізацію потрібно чимало
сил і коштів. Батьки дітей
хочуть бути впевненими в
тім, що доки їхня дитина у
школі — вона перебуває у
повній безпеці. В умовах
сьогодення без використання сучасних систем охорони
та безпеки цього досягти досить важко. Система безпеки
школи повинна обов’язково
включати охоронне відео
спостереження. Воно може
бути як внутрішнє, так і зов
нішнє. Тому, коли у Талалаївській школі I-III ст. виникла
необхідність у використанні
комплексу
відеоспостереження, це питання було
винесено на розгляд сесії
селищної ради. Позитивно,
що всі депутати громади з
розумінням віднеслись до
питання безпеки наших дітей
і без зволікань прийняли рішення про виділення коштів
на придбання комплексу відеоспостереження. Воно закуплено і встановлено. Вже
тиждень, як у школі працює
4 камери спостереження —
дві зовнішні і дві внутрішні,
які контролюють входи і виходи зі школи та прилеглу
до школи територію. У планах розширення мережі камер. Вчителі, діти та батьки
вдячні депутатам селищної
ради про турботу за безпеку
наших дітей.
Кор. «ТХ».

ційному
сайті
Укрпошти.
Офіційно
повідомляємо, що жодних
змін у процедурі оформлення
передплати чи її
доставки не відбулось, поштові
відділення та листоноші працюють у штатному
режимі, послуги
з
передплати
залишаються
для компанії в
пріоритеті.

ЗАПРОШУЄМО

випускників всіх років відсвяткувати
50-річний ювілей мистецького закладу.
Святкування відбудеться 1 ГРУДНЯ
о 14:00 в районному будинку культури.
Вхід вільний.
АДМІНІСТРАЦІЯ
Талалаївської школи мистецтв.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

29 листопада 2018 року

РАДИ ЗА РОБОТОЮ

ПРО ЗАВЕРШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО РОКУ
Відбулося чергове засідання комісії з питань бюджету та комунальної власності районної ради, в якому
взяли участь п’ять із шести
членів комісії: В. М. Бугай,
О. П. Василенко, Г. М. Круподеря, В. А. Киричок, С. О.
Коломайко — головуючий,
відсутній — В. Г. Лукаш. У
роботі комісії взяли участь:
голова РДА А. П. Дупа, голова районної ради Ю. В.
Дзюбан, начальник фінансового відділу РДА В. В.
Горкавенко, головні розпорядники бюджетних коштів,
керівники бюджетних організацій, які фінансуються з
місцевого бюджету.
Розпорядники бюджетних коштів були заздалегідь попереджені про те,
що до початку роботи комісії вони повинні підготувати інформацію про наявність штатних одиниць
станом на 01.01.2018 року та
01.11.2018 року, стан використання бюджетних коштів
у розрізі статей та про перспективу завершення фінансового року.
Першою з інформацією
виступила завідувач сектору культури і туризму О. І.
Дорошенко. З перших слів її
виступу відчувалося, що керівник цієї галузі тримається
невпевнено та слабо володіє
станом справ у кадровій та
фінансовій політиці. На жодне запитання членів бюджетної комісії Олена Іванівна
не дала чіткої та конкретної
відповіді. За пропозицією головуючого роботу керівника
О. І. Дорошенко по підготовці
до засідання бюджетної комісії визнано незадовільною.
Цю пропозицію підтримали
всі члени бюджетної комісії.
Наступний виступаючий
— головний лікар ЦРЛ А. В.
Михайлюк чітко інформував про чисельність кадрів
у підпорядкованій йому га-

лузі. Станом на 1 січня ц. р.
це 167,5, а на 1 листопада
— 165,75 штатних одиниць.
Було
оптимізовано
1,75
штатних одиниць. Адміністрація плідно працює для
забезпечення галузі лікарями. З необхідних 39 штатних
одиниць працює 22 лікарі із
загальним навантаженням
29,25 штатної одиниці. Середній персонал налічує 73
штатні одиниці, молодший
— 32,5. За підрахунками, до
кінця року медичній галузі не
вистачає близько 800 тис.
грн. Обговорювалось також
питання забезпечення житлом лікаря-педіатра. Підготовку керівника медичної галузі до засідання бюджетної
комісії одноголосно визнано
задовільною.
Наступною
інформувала головний бухгалтер
КНП ЦПМСД районної ради
О. В. Прядка. За період з 1
січня по 1 листопада ц. р.
із 93 штатних одиниць залишилось 80. В результаті
оптимізації було закрито 4
фельдшерські пункти, а 3
амбулаторії (Березівка, Болотниця, Чернецьке) реорганізовано у ФАПи. На даний час у центрі працює 2
лікарі сімейної практики з 5
необхідних. Заборгованості
із заробітної плати немає,
але до кінця року не вистачатиме коштів у сумі 50 тис.
грн. Для повноцінної роботи
центру необхідно придбати 2
квартири, для купівлі яких в
наявності є 150 тис. грн. Готовність центру до засідання
бюджетної комісії одноголосно визнано задовільною.
З інформацією про стан
справ в освітній галузі району виступила начальник відділу освіти, молоді і спорту
РДА Н. М. Луценко.
У її виступі відчувалася
чіткість в оперуванні цифрами бюджету, порядок та
налагоджена робота з кадро-

ВІТАЄМО із золотим ювілеєм нашу колегу — вчителя
Харківської школи Ніну Петрівну МАЗИЛО, який вона
відзначає в останній день
осені. Від щирого серця на
ниві життя, що звуть «золотою» сьогодні, вітаємо й зичимо щастя й добра, поваги
і шани людської! Нехай для
Вас квітує білий світ, життям
стають найкращі Ваші мрії і
доля посилає сотню літ, здоров’я, щастя, радості й надії!
Зичимо Вам літ багато, радості, ні крихточки біди, щоб
життя для Вас було, як свято,
і дарувало посмішку завжди.
КОЛЕКТИВ та профспілковий комітет Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

минають, їх не спинити не
здогнати. Душа, здається ще
співає, а за плечима — 70.
30 листопада відзначає свій
ювілей людина з великої літери, щирої душі і доброго
серця Олексій Михайлович
ГУБАР. Осінь щедра і барвиста завітала в нашу хату, щоб
калиновим намистом чоловіка привітати. Хай не спішать
літа на Твій поріг, хай повсякчас здоров’я прибуває. У цей
святковий день я від душі
всього найкращого бажаю.
У кожній справі хай щастить,
вік щедрий, як калинове суцвіття, у злагоді прожить. Бажаю від сонця — золота, від
людей — добра, від друзів —
вірності, від рідних — любові
і ніжності. Хай сонце дарує
Тобі ласку й тепло, а ніжна
усмішка осяє чоло. Хай горе
обходить завжди стороною,
а щастя приходить і ллється
рікою. Хай доля дарує літа
і літа, а в серці завжди хай
живе доброта.
З повагою ДРУЖИНА.

*

*

*

ДОРОГУ матусю, бабусю, сестру й тьотю
Катерину
Миколаївну
МЕДИНСЬКУ з Талалаївки
щиро вітаємо з її 70-річчям.
Рідна наша, в день Твого
ювілею хочемо подякувати Тобі за Твою підтримку
й допомогу, за вчасно підставлене плече. Ти вибач,
рідненька, за недоспані ночі,
за сльози й неспокій. Тобі,
наша люба, ми щиро бажаємо здоров’я й наснаги, в
усьому удачі. Щоб гроші рікою, а горе минало, за нас,
дорогенька, лише Ти раділа,
у щасті і радості Ти звеселіла. Добрий настрій, успіхи й
достаток сиплються, немов
вишневий цвіт, хай малює
доля поміж буднів свято і
Тобі дарує многа-многа літ!
З любов’ю і шаною
ДОЧКИ, ОНУКИ, СЕСТРА,
ПЛЕМІННИКИ.

*

*

*

ПРИХОДИТЬ час, роки

*

*

*

В ОСТАННІЙ день осені
святкує свій 70-річний ювілей добра, чуйна, великої
душі людина Олексій Михайлович ГУБАР. Журавлиним ключем відлітають
літа, сивина засріблила вже
скроні, тільки в серці Твоїм та ж струна золота, сила
та ж незгасима в долонях.
Бажаєм, щоб сонце завжди
Тобі усміхалось, щоб все, що
задумав, завжди збувалось.
Здоров’я міцного Тобі зичимо щиро, ласки від Бога, від
людей добра на многії і щасливії літа.
Сім’я СОЛЯНИК
з Талалаївки.

вої політики, цілеспрямована
робота по впровадженню в
освітню систему Нової української школи. В усіх школах своєчасно розпочався
опалювальний сезон. Для
успішного завершення фінансового року освітянам не
вистачає 783 тис. грн., з них
618 тис. грн. — це зарплата
учителів та 165 тис. грн. —
зарплата
обслуговуючого
персоналу. Роботу відділу
освіти по підготовці до роботи на засіданні комісії одноголосно визнано задовільною.
Про стан фінансової
дисципліни в апараті районної ради інформував голова Ю. В. Дзюбан. Штатна
чисельність апарату ради
7,5 штатних одиниць — найменше серед районних рад
області. Всі бюджетні кошти
використовуються згідно з
кошторисом, затвердженим
сесією районної ради. До кінця фінансового року видатки
районної ради потребують
додаткових 103 тис. грн.
Частина відділів та установ надіслали письмові повідомлення про стан кадрової
та фінансової роботи в їхніх
організаціях.
Підсумок роботи комісії
з питань бюджету та комунальної власності районної
ради підвела начальник фінансового відділу РДА В. В.
Горкавенко.
Прогнозоване
недофінансування бюджетної сфери району становить
близько 1 млн 600 тис. грн.
Як голова комісії, я наголосив у заключному слові і наголошую знову про
необхідність
тісної
спів
праці районної та селищної рад задля покращення
роботи бюджетних закладів району та всіх жителів
Талалаївщини.
Сергій КОЛОМАЙКО,
голова комісії з питань
бюджету та комунальної
власності районної ради.

*

*

*

30 ЛИСТОПАДА виповнюється 70 років нашому
доброму товаришу Олексію
Михайловичу
ГУБАРЮ.
Щиро вітаємо ювіляра, бажаємо не втрачати свого
життєвого запалу на довгі-
довгі роки. 70 — не привід
для печалі, 70 — це зрілість
золота. Хай до ста, а може

ТРАДИЦІЇ
ТУТ традиційно його відзначають восени, коли вже
зібрано врожай і можна розслабитися на славу: поярмаркувати, порозважатися,
поспівати і потанцювати, посидіти за великим загальносільським столом та смачного
кулішу скуштувати, а до нього
іще всякого добренького, домашнього. Так було і цього
року. Спочатку у фойє будинку культури був ярмарок, на
якому всі сільські бюджетні
установи пропонували різноманітні
домашні
страви
та
смаколики.
Доклали
багато старань до
цієї справи працівники сільської лікарської амбулаторії,
служби соціального захисту
населення, сільської школи, дитсадочка «Дзвіночок»,
сільського будинку культури
та старостинського округу.
Після ярмаркування свято
продовжувалося в залі СБК.
Вітала земляків в. о.
сільського старости Людмила Киріченко. З особливим
нетерпінням чекали свого
виходу на сцену вихованці
дитсадка «Дзвіночок», а їх не
менше чекали в залі глядачі
— їхні батьки, бабусі та дідусі. Виступ дітей більшості
дорослих завжди приносить
задоволення. На жаль, не
у кожному селі дітки мають
можливість отримувати дошкільну освіту. У Красному
Колядині вона на належному рівні. І це великий плюс
для всього села. Активними
учасниками сільського свята
були, як і завжди, учні місцевої школи.
Згадали щирим словом і
задушевною піснею тих, хто
в усі часи боронив Україну
від ворогів: дідів і прадідів
— учасників Другої світової,
загиблих земляків воїнів-афганців Анатолія Павленка і
Івана Борщевського. Їх іменами названі сільські вулиці.
Подякували сільським аф-

ганцям Олександру Варченку, Михайлу Сороці, Вадиму
Пустовойту.
Вклонилися
живим і мертвим чорнобильцям Петру Пасішниченку,
Леоніду Зайченку, Василю
Максимейку, Івану Кунденку,
Василю Кривенку, Валентину Баску, Сергію Довгаю,
Петру Чепелю.
Сьогодні Україна знову
потопає у сльозах від горя.
На захист її незалежності і
цілісності стають кращі сини.
Сільська громада висловлю-

Ми часто згадуємо ті прекрасні часи, коли ми були
молодими, коли так натхненно працювалося і так вірилося, що попереду буде все
тільки світле і прекрасне. А
світлого і доброго — справді
було багато, бо нам є що згадувати, є чому радіти. Робота на підприємстві громадського харчування здружила

завжди стороною, а радість
приходить і ллється рікою.
Хай думи ніколи спочинку
не знають, а руки, мов крила, внучат пригортають. Ми
дякуємо Богу, що Ви у нас є,
хай силу й здоров’я Господь
Вам дає.
З найтеплішими побажаннями сини МАКСИМ і
СЕРГІЙ, невістка АЛЬОНА,
внук ВЛАДИК.

У КРАСНОМУ КОЛЯДИНІ
СВЯТО ВИРУВАЛО
вала свою вдячність Ігорю
Галці, Сергію Сорочинському, Олександру Батюку, Роману Ленцю. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять
загиблого в бою за Україну
земляка Володимира Кунденка. Кращі учні Красноколядинської школи поклали
квіти до меморіалу слави,
вшановуючи пам’ять всіх
земляків, хто ціною власного
життя захищав Україну.
Вшановували на святі
і сільських трударів. Водій
Віталій Батюк і тракторист
Микола Приймак отримали
подарунки від громади.
Особливе вшанування
багатодітним сім’ям. На щастя, в Красному Колядині їх
не мало. У сім’ях Людмили
і Романа Ломпи підростає 4
хлопчики, у Радміли і Андрія
Довгаїв — також 4 хлопчики,
у Юлії і Олександра Горячок
— донечка і два синочки, у
Валентини і Олексія Лобанів — 2 донечки і 3 синочки,
у Ріми і Володимира Пустовойтів — донечка і 2 синочки.
За рік у селі народилося п’ять діток: Діма Співак,
Матвійко Пустовойт, Антип
Довгай, Діана Ямник, Дениско Зарічний, Вероніка
Сорочинська.
Вшановувала
громада
найстаршу сільську жительку

*

ще і далі йдуть, не оглядаючись, літа. Хоч було тривог
в житті багато, та не будем
згадувать сумне, бо горить в
душі іще багаття, ще вогонь
горить — це головне. Хай
доля шле добро і щастя, міцне здоров’я, море благ земних, а щедрі дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго
стеляться до ніг.
З повагою сім’я М. І.
КОСТЕНКА з Липового.

*

*

*

30 ЛИСТОПАДА відзначає свій ювілей Олексій
Михайлович ГУБАР із Скороходового. Бажаємо Вам
всього найкращого в житті.
Не будем підраховувать
літа, полічим краще добрі
справи Ваші. Хай Вам сьогодні радість розквіта і кожен
хай хороше слово скаже.
Ну а роки пливуть у далину,
нехай пливуть, Ви їх не помічайте й ще років сто у доброму здоров’ї зустрічайте!
З повагою сім’я
ПАВЛИШ.

*

*

*

У НАШОЇ доброї подруги
і колишньої колеги по роботі
Надії Петрівни НОВІКОВОЇ
1 грудня 60-літній ювілей.

Софію Антонівну Кладкову
та подружжя, яке відсвяткувало золоте весілля: Катерину Яківну і Дмитра Хомича
Пономаренків. Про них ведучі розповідали життєві історії, а сільські аматори сцени
дарували музичні вітання.
Хто бував у цьому селі,
знає, що від ранньої весни
до пізньої осені майже у кожному дворі, попід дворами,
на клумбах біля школи, клубу, магазинів, усіх сільських
установ цвітуть найрізноманітніші квіти.
Вони вирощені дбайливими жіночими
руками. Того дня
для тих, хто квітчає село,
лунали пісні. А сільська
майстриня вишивки Галина
Анатоліївна Діденко, вишивки якої прикрашали фойє,
отримала як знак вдячності
від громади, подарунок. Дякувала сільська громада незмінному кашовару Миколі
Михайловичу Бережному за
смачний куліш. Хоч і смакували ним вже після концерту, та були впевнені, що
він обов’язково, як і щороку
— смачнющий!
Звучали слова подяки та
музичні вітання для всіх, хто
взяв участь у підготовці та
проведенні свята. Головні фінансові затрати на його проведення взяли на себе Талалаївська селищна рада та
ТОВ «Красноколядинське».
Допізна тривало свято
в селі. І коли малеча, яка
добряче набігалася та нагулялася на різних атракціонах зранку, вже звалилася в
ліжечка, молоді — тільки час
погуляти. Для неї, та і всіх,
хто душею молодий, була
святкова дискотека. А потім
вечірнє небо осяяв салют. І
як у таку хвилину не загадати сокровенне бажання… У
кожного вони різні, та одне
єднає усіх — кожному найбільше хочеться МИРУ!
Кор. «ТХ».

нас на все життя. І наша
Надія Петрівна завжди була
і є душею нашої жіночої компанії. Повиростали діти, як
квіти у дворі. І 60-ліття вже
стало на порі. Не збавилось
любові, не збавилось тепла,
мудріше стало слово, щирішою душа. За працю всю,
усі знання і вміння, за серця
небайдуже стукотіння — подяка щира від людей, від
друзів, рідних і дітей. І хоч
на скронях сивина, нехай у
серці гомонить весна, в очах
сміється сонце золоте, а дерево життя зростає і цвіте!
Н. М. МАНЬ, О. В.
ОВЧАРЕНКО, К. І. СТОРЧАК, Г. І. СВИРГУН.

*

*

*

ВІТАЄМО дорогу і любиму матусю, лагідну і ніжну
бабусю Ніну Миколаївну
ТРЕПАЧКУ із Красного Колядина, яка 2 грудня святкує
свій 55-річний ювілей. Де
взяти слів, щоб вдячність передати, за все добро, за ласку, за любов, за світ оцей,
що нам подарували, і за тепло, що даруєте знов. Бажаємо здоров’я багато-багато,
хай щастя і мир залишаються в хаті, хай горе обходить

*

*

2 ГРУДНЯ нашому любому онуку, племіннику й
братові Руслану Володимировичу ОВДІЮ з Красного Колядина виповнюється 33 роки. Щиро вітаємо
Тебе, дорогий! Нехай Господь Тебе боронить від
невзаємності і зла, нехай
тепло усмішки й радість
не сходять із Твого чола.
Нехай ніколи не міліє душі
бездонне джерело, хай в
ньому родяться надії і множиться святе добро. Хай
певні будуть Твої кроки, а
небо завжди голубе, Тобі,
наш рідний, 33 роки — тож з
днем народження Тебе!
БАБУСЯ, ДІДУСЬ,
ДЯДЬО, СЕСТРИЧКИ.

*

*

*

ЗАВТРА на поріг свого 20-річчя стає наш дорогий син і брат Сергій
ОНИЩЕНКО із Займища.
Синочку і брате, з днем
народження! Багато щастя
і везіння, будь бажаним і
коханим і для рідних незамінним. Нехай усе вдається, душа завжди сміється,
всі вирішуються справи,
щоб життя щасливим стало. Миру, радості, достатку
і жилося щоб солодко. Щоб
все, про що мріялося, тут

же миттю збувалося.
МАМА, ТАТО,
брат РУСЛАН.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

З МОЛОДИМ ювілеєм
щиро вітаємо нашого любого внука Сергія ОНИЩЕНКА
із Займища. Ти у нас такий
прекрасний, ніби сонця промінь ясний! Ласки, турботи
Тобі, теплоти і щоб веселим
завжди був Ти. Радості в
житті більше і сміху і обов’язково в усьому успіху. Щоб купався в ніжності і ласці, щоб
жив завжди, немов у казці.
Бабуся ТАЇСІЯ,
дідусь АНАТОЛІЙ.
НА 20-річний ювілей
Сергієві ОНИЩЕНКУ із
Займища. Від щирого серця Тебе ми вітаємо і в день
ювілейний Тобі ми бажаємо,
щоб з кожним днем успіхів
додавалося, щоб зі своєю
посмішкою ніколи не розлучався. Щоб пливла удача до
Тебе бурхливою рікою і щоб
рідні люди були завжди поряд із Тобою.
Сім’ї ВОЙЧУК,
КОВАЛЬОВИХ, ОНАШКО.
У МОГО хрещеника Сергія ОНИЩЕНКА — ювілей.
Бажаю Тобі любий, у Твої
молоді літа іти по життю сміливо й сягнисто. Хай пливе
щасливо Твій життєвий човен і минає легко береги круті, і любові буде хай завжди
він повен, то найголовніше
у людськім житті. Нехай в
душі завжди горять іскринки
радості й чекання, нехай не
знає серце зрад, а тільки радість і кохання.
Хрещена НАДІЯ і її
сім’я з Дмитрівки.
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ДУМКИ З ПРИВОДУ

ТА К Б УД Е Н Е З А В Ж Д И !

Щороку у четверту суботу листопада в Україні
— День пам’яті жертв голодомору. Керівники різних
рангів, вчителі, учні покладають вінки до символічних
хрестів, які виросли по селах
України у знак пам’яті про
страшну трагедію, пережиту
нашим народом. Як на мою
думку, то пам’ять не тільки
в щорічному покладанні квітів до хреста, запалюванні
свічок, проведенні різних заходів. Вважаю, що нащадки
народу, який пережив геноцид, повинні б мати особливо шанобливе ставлення до
хліба повсякдень. Скажете
— цінності змінилися, світ
іншим став. А ми нібито і ні
до чого! А чи розказали ви
своїм дітям і внукам (якщо
самі таки щось знаєте), чому
саме «хліб святий»? Чому
ним не можна кидатися,
гратися, а тим більше… палити хліб. Так, саме палити.
В Інтернеті можна зустріти
повідомлення про те, що
виробники хліба іноді намагаються спалити хліб, який
«не пішов». В обговореннях
— маса обурень.
До цих рядків спонукав
мене ось цей шмат обгорілого батона (на фото), який
ще влітку знайшли на смітнику, що за адмінбудівлями в
райцентрі. Хтось намагався
спалити папір та всякий непотріб, а разом і надрізаний
батон. Хтозна, хто це зробив,

адже у двох двоповерхових
приміщеннях працює немало установ і організацій. За
руку ніхто нікого не впіймав,
та однозначно, що зробив
це хтось із «свідомих» держ
службовців. Скажете — і що
там такого, чого прискіпалася? Всі їдять і об’їдки залишаються. А куди їх подіти?
Так, але ж не спалювати
ХЛІБ! Чому б не згодувати
його рештки якщо не домашній худобі, то бездомним тваринам чи пташкам?
85 років тому страшний
голодомор торкнувся кожної
простої селянської родини.
Не думайте, що їм, тим, хто
помер у тяжких стражданнях, і тим, хто пережив і вижив та вже відійшов у інший

РЕАЛІЇ

З КОЖНИМ РОКОМ ЇХ
МЕНШЕ І МЕНШЕ…

З ПОЧАТКУ 2013 року у
Чернігівській області зафіксовано 32 спалахи африканської чуми свиней. 115 років
тому це захворювання було
виявлено в Південній Африці, 60 років тому — в Португалії; в Україні вірус з’явився
6 років назад і прийшов із Білорусі. Для людини захворювання не становить загрози,
для домашніх і диких свиней
— смертельне, вакцини від
нього немає, лікування також поки не знайдено, розповідає Михайло Манилюк,
журналіст програми «Ранок з
Інтером з 7:00 до 10:30».
За 6 років в Україні було
зафіксовано понад 440 спалахів захворювання. У разі
виявлення вірусу, всі особини зграї або господарства
підлягають знищенню, їхні
туші повинні бути спалені, а
приміщення — дезінфіковані
у кілька підходів, це єдиний
спосіб зупинки епідемії. У
деяких випадках цього року
довелося одночасно знищувати до 3 тис. тварин.
Експерти
відзначають,
що африканська чума свиней — один з чинників, який
робить вирощування свиней
в Україні невигідним. На початку 2013 року, коли був
виявлений перший спалах
АЧС, в Україні було 7,4 млн
голів, а на початку листопада

2018 року — 6,4 млн, тобто
поголів’я тварин скоротилося
на 1 млн. Поголів’я свиней у
Чернігівській області за 6 років скоротилось на 77 тисяч
голів, що становить 31% від
кількості тварин у 2013 році.
Переносники вірусу —
птахи, гризуни і люди, які
контактували з інфікованими
тваринами. «У Держспоживслужбі допускають, що вірус
можуть завозити туристи.
Навіть не знаючи про це,
вони беруть із собою їжу,
заражену АЧС. А викидають
її де завгодно, зокрема, на
природі. Фермеру досить
торкнутися одягом або взуттям небезпечного продукту,
щоб завтра всі його свині захворіли», — розповідає Михайло Манилюк, журналіст
програми «Ранок з Інтером з
7:00 до 10:30».
Сьогодні немає жодної
області, де б не було виявлено вірус. Ситуацію ускладнюють спроби фермерів приховати факти інфікування
тварин.
Скорочення
поголів’я
свиней
призводить
до
зростання вартості м’яса і
сала. За півтора роки ціни
на свинину зросли майже на
40%. Стримує стрімке подорожчання тільки зростання
імпорту.
За інформацією ЗМІ.
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світ, байдуже на небесах як
ми живемо тепер, які наші
цінності. Згадайте наших бабусь, які навіть крихти зі столу збирали, щоб не пропали,
хоч і хліба (по 16 коп. за буханку) вже було вдосталь.
І нам, дітям, сотні разів приказували: «хліб святий». Невже забулося?
Хліб дорогий, але ми
жируємо, бо його у нас багато сортів, різного. Сьогодні є, і завтра буде… Це ми
думаємо так. Однією рукою
запалюємо свічку пам’яті по
замордованих голодомором,
а другою жбурляємо хліб у
сміття і підпалюємо. Принагідно згадати притчу «Так
буде не завжди!»
Олександра ГОСТРА.

СПОРТ

КОЛ ДОГОВІР:

ГАРАНТУЄ І РЕГУЛЮЄ

Питання обов’язковості
укладення колективного договору або ж, кажучи щиро,
можливість уникнути такого
укладення є важливим для
малих та середніх підприємств, де відносини між роботодавцем та працівниками потребують не такого вже
детального регулювання.
Логічно, що на невеликих підприємствах гарантії,
які встановлюються для
працівників згідно з колективним договором, часто бувають занадто обтяжливими
для власників бізнесу, які в
сучасних умовах не можуть
повною мірою виконувати
гарантії, визначені нормами
законодавства ще 40-річної
давнини.
Водночас, державі в
особі її органів більш вигідним є наявність на всіх
підприємствах колективних
договорів, завдяки чому питання забезпечення гарантій працівників переноситься саме на рівень відносин
«роботодавець-працівник» і
виключає з них державу.
Відповідно маємо ситуацію, коли невеликий роботодавець проти укладення колективного договору,
держава — за, а наймані
працівники, зазвичай, або
неорганізовані, або просто
не вбачають вигоди в укладенні такої угоди.
Отже, розглянемо питання обов’язковості укладення колдоговору на малому чи середньому за
обсягами підприємстві.
Закон України «Про
колективні договори і уго-

ди», який визначає правові
засади розробки, укладення
та виконання колективних
договорів, передбачає укладення колективних договорів, угод на добровільній
основі, що відповідає нормам Конвенцій Міжнародної
організації праці, які ратифіковані Україною, — №98
«Про застосування принципів права на організацію
і на ведення колективних
переговорів» та №154 «Про
сприяння
колективним
переговорам».
Разом з тим, відповідно
до ч. 7 ст. 65 ГКУ на всіх підприємствах, що використовують найману працю, між
власником або уповноваженим ним органом і трудовим
колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний
договір, яким регулюються
виробничі, трудові та соціальні відносини трудового
колективу з адміністрацією
підприємства.
Проте відповідно до ст. 4
ГКУ він не регулює трудові
відносини. Господарський
кодекс визначає основні
засади господарювання в
Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та
здійснення
господарської
діяльності між суб’єктами
господарювання, а також
між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин
у сфері господарювання
(ст. 1 ГКУ).
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про колективні
договори і угоди» колектив-

ПРАВОВИЙ
ВСЕОБУЧ
ний договір укладається між
роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома
профспілковими органами,
а в разі відсутності таких
органів — представниками
працівників, обраними й
уповноваженими трудовим
колективом, з іншої сторони.
При цьому згідно із
ст. 4 цього Закону право
на ведення переговорів та
укладення колективних договорів, угод надається сторонам соціального діалогу,
склад яких визначається
відповідно до законодавства про соціальний діалог.
Зокрема, Законом України
«Про соціальний діалог в
Україні» встановлено, що
такими суб’єктами є: сторона працівників, суб’єктами
якої є первинні профспілкові
організації, а в разі їх відсутності — вільно обрані для
ведення колективних переговорів представники (представник) працівників; сторона роботодавця, суб’єктами
якої є роботодавець та/або
уповноважені представники
роботодавця.
Таким чином, можемо
підсумувати, що обов’язковість укладення колективного договору на локальному
рівні залежить власне від
самого колективу, що по суті
правильно — добиватися
визнання та закріплення
своїх гарантій повинні ті, для
кого ці гарантії передбачені.
Геннадій САМІЙЛЕНКО,
заступник начальника,
начальник відділу праці
управління соціального
захисту населення РДА.

П О Ш А Х І В Н И Ц І Д О П ’ Є Д Е С ТА Л У

УЖЕ
вкотре
Варва
збирає кращих шахістів з
усієї округи на традиційний турнір, приурочений
Дню працівників сільського
господарства. Уже вкотре
він проходить за підтримки депутата обласної ради,
заступника голови Аграрної
партії України, голови обласного осередку партії Сергія
Гайдая. І вже вкотре успішно
в ньому виступає талалаївська команда. За роки своїх
виступів у Варві наші зібрали, як пазли, весь п’єдестал
пошани, тобто були й бронзовими, срібними призерами, і чемпіонами. Цього року
в боротьбі із шістьма збірними з нашої та Полтавської
областей фінішували на
другому місці, лише одним
балом поступившись команді з міста Пирятин. На третю
сходинку піднялися місцеві
шахісти.
Черговий успіх нашої
збірної зумовлений добротною грою за шахівницею
Михайла Охріменка (на першій дошці), Сергія Луценка

ВАШЕ
ЗДОРОВ’Я

(друга дошка), Сергія Біланя й Олега Сироти (третя й
четверта).
Учасників турніру приві-

К І Р ТА

ВАКЦИНАЦІЯ

З початку поточного року
в області зареєстровано 451
випадок захворювання на
кір. Серед захворілих 272
дорослих та 179 дітей. 55%
не мають щеплення проти кору. Ріст захворювання
пов’язаний із низьким рівнем
вакцинації.
Кір — небезпечне вірусне
захворювання, що є однією
із основних причин дитячої
смертності у світі. Захворювання дуже швидко поширюється — вірус кору передається при кашлі, чханні чи

тісному контакті з хворим.
Спеціального лікування
від цього захворювання немає. Найкращий захист від
кору — вакцинація (http://
moz.gov.ua).
Вакцина є безкоштовною
та безпечною. Вакцинація
починається в 12 місяців,
ревакцинація в 6 років. Отримати вакцинацію можуть не
вакциновані раніше дорослі
після консультації з сімейним
лікарем.
Вікторія НЕСИН,
інфекціоніст ЦРЛ.

тав та вручив нагороди переможцям і призерам член
Політради Аграрної партії
Микола Гайдай.

На фото: з нагородою
за друге місце капітан талалаївців Сергій ЛУЦЕНКО
(другий ліворуч).

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ з 9-ї до 16:30

3 грудня — с. Липове, вул. Колгоспна, вул. Садова;
с. Грабщина, вул. Лісова.
4 грудня — с. Стара Талалаївка, вул. Миру; с. Грабщина, вул. Лісова.
5 грудня — с. Левівщина (село повністю), с. Грабщина, вул. Лісова.
6 грудня — с. Березівка, вул. Перемоги, вул. Першотравнева, вул. Слави; с. Поповичка, вул. Вишнева.
7 грудня — с. Стара Талалаївка, вул. Хомівська, вул.
Садова. вул. Набережна, вул. Вишнева; с. Поповичка, вул.
Вишнева (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ГРАФІК особистого прийому керівництва
Талалаївського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області

Начальник відділення
ХОМЕНКО Руслан Володимирович (понеділок 11:00 – 13:00).
Заступник начальника
СКЛЯР Петро Васильович (середа 9:00 – 12:00).

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

30 ЛИСТОПАДА відзначає свій ювілей людина великої душі, добрий і чуйний
друг Олексій Михайлович
ГУБАР із Скороходового.
У цей радісний час прийми найкращі вітання від
нас. Хай ладиться скрізь:
у роботі, в родині, щоб радісний настрій у серці не
згас. Все світле і гарне,
що треба людині, нехай
неодмінно приходить до
Вас. Хай щастя приходить і
ллється рікою, а горе обходить завжди стороною. Хай
доля дарує Вам довгі літа і
в серці завжди хай живе
доброта.
З повагою ТОЛЯ, ВАЛЯ.

До кожного з нас приходить та мить, коли ми втрачаємо найрідніших людей.
І хоч добре розуміємо, що
відхід у інший світ батьків —
невідворотність,
пережити
це надто складно. Днями не
стало моєї мами Ніни Трохимівни Синяк. Мама кілька
останніх років дуже хворіла
і трималася на цьому світі
тільки завдяки тому, що її підтримували не просто медики-професіонали, а водночас
високоморальні і співчутливі
люди, які лікували і підтримували морально. Я особливо
вдячна лікарям Г. Т. Мороз і

ПОДЯКА

Л. В. Грабовій. Вона лікувалася у відділеннях терапії, неврології, реанімації, де була
завжди оточена турботою
багатьох лікарів і всього медичного персоналу відділень.
В останні надскладні місяці
її життя особливу лікарську
підтримку ми отримали від головного лікаря ЦРЛ А. В. Михайлюка та сімейного лікаря
О. І. Мурашкіної. У прямому
значенні слова рятувальницею тривалий час була наша
сусідка, яка працює медсе-

29 листопада 2018 року

строю у неврологічному відділенні, Оксана Сенько.
Я щиро вдячна керівникам і колективам райдержадміністрації, відділу освіти,
молоді і спорту, які підтримували мене, коли мама хворіла, і розділили горе, коли її не
стало. Вдячна за моральну і
матеріальну підтримку своїм
родичам, друзям, сусідам —
всім, завдяки кому я не була
одинокою у своєму горі.
Інна ПОЛОВКО.
смт Талалаївка.

Магазин «Одяг на
вагу» пропонує кожної неділі з 1 по 31 грудня 2018
року скидку 20% на весь
асортимент товару.
Тел. 097-955-93-38.

ПРОДАМ

Недорого дві САДИБИ у Талалаївці. Можливо з правом
викупу. Тел. 097-955-93-38.
САДИБА у Талалаївці, зроблений ремонт.
Тел. 096-687-52-20.
САДИБА у Талалаївці по вул. Злагоди, 19.
Тел. 098-850-39-35.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Новий КОТЕЛ КС-ТГ-10-1АГУК-М12,5 для твердого і газового опалення. Тел. 068-386-13-34.
ДРОВА рубані, метрівки, з доставкою.
Тел. 066-428-38-70, 093-791-28-16.
Меблі в хорошому стані: СТІНКА, СТІЛ розкладний,
СЕРВАНТ. Тел. 099-226-28-10.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою; ТЕЛЕВІЗОР б/у в хорошому стані. Тел. 097-450-72-26.
ДРОВА рубані та метрівки. Тел. 098-843-02-56.
М’ЯСО — свинина необрізна. Тел. 096-734-48-65.

КУПЛЮ

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

ДІД МОРОЗ
і СНІГ УРОЧК А

Новорічні корпоративи,
дитячі ранки.

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).

М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс» з
 акуповує від
населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ, 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.

М’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

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

Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-456-02-49,
095-139-82-86.

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, Болотницька сільська рада
повідомляє про початок
громадського обговорення
щодо врахування громадських інтересів у проекті
містобудівної документації
«План зонування території с. Болотниця Талалаївського району Чернігівської
області».
Замовник містобудівної
документації — Болотницька сільська рада.

Розробник
містобудівної документації — ДП
«Український
державний
науково-дослідний інститут
проектування міст «ДІПРОМІСТО» м. Київ, бульвар
Лесі Українки, 26.
Ознайомитися з проектом Плану зонування території с. Болотниця можна
за адресою: вул. Миру, 16,
с. Болотниця
Талалаївського району Чернігівської області в приміщенні
сільської ради з 29.11 по
10.12.2018 року.
Громадські
слухання
відбудуться в приміщенні
Болотницької сільської ради
11.12.2018 о 13:00 год.
За довідками та з пропозиціями звертатися до
Болотницької сільської ради
за адресою: вул. Миру, 16,
с. Болотниця, тел. 2-34-46.

ПРОДАЄТЬСЯ

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.
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.
КІЗ, ЦАПІВ, БАРАНІВ. Тел. 096-796-33-68 (Саша).

Я, Пишенко Василь Васильович, житель с. Зелений Гай,
прошу вибачення у гр. Руденко І. В., жительки с. Красний
Колядин, за спричинення їй матеріальних збитків.
Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Свідоцтво видавця серії ДК № 6474 від 8.11.2018 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

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

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%

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

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

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

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0250631, виданий 02.08.1996 року на ім’я БІЛАН Сергій
Сергійович, вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ
МИНАЄ два роки світлої пам’яті
Петра Петровича РОМАНЕНКА з Талалаївки. Згадуємо Тебе не тільки у
ці дні, бо на землі про себе гадку залишив добру і вічну своїми трудящими
руками. Ми не забуваємо, пам’ятаємо
про Тебе і Богу молимося завжди, щоб
мав Ти спокій там — на небі, Ти все це
бачиш з висоти! Вічна пам’ять, Царство
небесне Твоїй добрій душі. Хто знав, —
згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть добрим словом разом із нами Петра Петровича.
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

П А М ’ ЯТІ КО Л Е ГИ
27 листопада на 65-му
ність і добропорядність не
році життя після тяжкої тризалишились непоміченими
валої хвороби відійшла у
і в 1994 році О. М. Качаніввічність Ольга Михайлівна
ська призначається на поКачанівська — чудовий песаду завідуючої районним
дагог, відмінний фахівець у відділом освіти, де за чотигалузі освіти, добрий органіри роки здобула собі повагу
затор у роботі місцевих рад
й визнання серед учительта їх виконкомів.
ства району.
Народилася Ольга Ми14 серпня 1998 року
хайлівна 20 березня 1954
датований новий поворот
року в с. Сильченкове у
у трудовій біографії Ольсім’ї робітників. Із 1961 по ги Михайлівни — перехід
1971 рік навчалася в Талана роботу в районну раду
лаївській середній школі.
на посаду спеціаліста I каПо її закінченні працювала
тегорії. Допитлива, труприймальником-вагарем на
долюбива,
наполеглива,
комбінаті хімічного волокна
вона достеменно вивчила
в м. Чернігів. Мрію стати роботу рад, стала добрим
вчителем Ольга Михайлівпорадником для секретарів
на здійснила, вступивши на
сільвиконкомів і депутатів
підготовчі курси Ніжинськорайонної та сільської лаго педінституту і продов
нок. Відтак закономірним
живши з 1973 по 1977 рік
невдовзі стало її признанавчання на філологічному
чення керуючою справами
факультеті
Полтавського
районної ради. Останній запедвишу.
пис у трудовій книжці О. М.
Молодою його випуск Качанівської від 20 березня
ницею з дипломом учителя
2009 року, коли із досягненукраїнської мови та літераням пенсійного віку вона
тури того ж таки 1977 року
вийшла на заслужений
розпочала свою педагогічну
відпочинок. З нею, вимогдіяльність у Скороходівливою до себе й інших,
ській восьмирічній школі, а
і водночас товариською,
1979-й новий навчальний
доброзичливою, турботлирік зустріла вже в Талалавою, завжди готовою приївській десятирічці спершу
йти на допомогу, просто за
вихователем групи продовщастя було працювати всім
женого дня, а невдовзі на
її колегам; вона залишила
цілих 15 літ — за прямим по собі пам’ятний вчительфахом, прививаючи юному
ський слід у серцях і душах
поколінню любов до рідної
численних своїх учнів.
мови й літератури.
Світла пам’ять про чуДобра слава висококвадову жінку, щиру людину,
ліфікованого
спеціаліста,
прекрасного вчителя і довмілого організатора наброго колегу назавжди збевчального процесу, людярежеться в наших серцях.
Ю. В. ДЗЮБАН, С. В. КАТРУШЕНКО, О. І. ЛИШАФАЙ,
І. О. ЛЕЩЕНКО, Т. О. ЧЕПУР, С. В. ШУМИЛО, Т. Г. МІЗАЙ,
В. М. СЕНЧА, О. В. САВЧЕНКО, Г. О. ЛЕГКОДУХ, Г. М.
ДЕНИСЕНКО, В. Б. ІЛЛЯШЕНКО, Г. М. ФЕСАК, В. М. ГЕЦ,
І. В. ДІБРІВНИЙ, А. В. САВИЦЬКИЙ, В. І. В’ЯЛИЙ, О. П.
ВАСИЛЕНКО, депутатський корпус районної ради.

РОБОТА

На постійну роботу потрібні: МЕХАНІЗАТОРИ, ВОДІЇ,
ЗООТЕХНІК, АГРОНОМ, ВЕТЕРИНАРНИЙ ЛІКАР із птахівництва. Можливе забезпечення житлом із переїздом на
постійне місце проживання.
Довідки за телефонами: (04635) 2-17-77, 098-712-57-41.
Запрошуємо на роботу ОХОРОНЦІВ чоловіків та жінок.
Вахта. Проїзд. Харчування. Житло за рахунок фірми.
Тел. 050-529-08-03, 068-289-96-94, 063-563-39-94.
Колективи працівників райдержадміністрації та відділу освіти, молоді і спорту РДА глибоко сумують з приводу
смерті колишньої завідуючої районним відділом освіти
Ольги Михайлівни КАЧАНІВСЬКОЇ і висловлюють щирі
співчуття рідним та близьким покійної.
Райком профспілки працівників освіти, відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради з глибоким сумом зустріли звістку про смерть колишньої завідуючої районним відділом освіти Ольги Михайлівни
КАЧАНІВСЬКОЇ і розділяють біль тяжкої втрати з рідними
та близькими покійної.
Cтискає душу непроханий безмежний жаль. Глибоким
болем пронизала сумна звістка про смерть нашої колеги,
людини щирої душі, безмежної доброти Ольги Михайлівни КАЧАНІВСЬКОЇ. Де б не працювала Ольга Михайлівна, завжди залишалася вчителем. У пам’яті колег-вчителів найкращі спогади про роки спільної роботи. Сумуємо,
щиро співчуваємо рідним та близьким покійної, схиляємо
голови перед світлою пам’яттю Ольги Михайлівни і посилаємо їй Царство небесне.
ПЕДКОЛЕКТИВ, УЧИТЕЛІ-ПЕНСІОНЕРИ
Талалаївської школи.
Тяжка тривала хвороба передчасно забрала із життя
нашу сусідку, доброї вдачі, щиру, мудру, світлої душі людину Ольгу Михайлівну КАЧАНІВСЬКУ з Талалаївки. Не
підібрати слів, щоб розказати яка це для всіх нас важка
втрата. Таких, як Ольга Михайлівна, не забувають. Царство небесне і пухом земля.
ЖИТЕЛІ вул. Чкалова.
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У родині нашої куми Оксани Миколаївни Потеряйко з
Харкового — тяжка втрата. Померла її мама Олександра
Романівна ЛЕОНТОВИЧ із Новоселівки. Сумуємо разом
із вами, співчуваємо кумі та всій її великій родині, яка втратила маму, бабусю і прабабусю.
Куми Ю. Ю. і О. В. ПУГАЧ із Талалаївки.
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