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НАШ КАЛЕНДАР
14 ГРУДНЯ — День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС.
Низько схиляємо голови
перед усіма, хто пішов тоді
в ядерний вогонь, щоб зупинити ланцюгову реакцію
смерті.
Щиросердно
дякуємо
чорнобильцям за їхній подвиг, бажаємо здоров’я,
благополуччя та довгих років життя!
Анатолій ДУПА,
голова РДА.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ШАНОВНІ ЛІКВІДАТОРИ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ
НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС!
Від себе особисто, депутатського корпусу та від виконавчого комітету Талалаївської селищної ради віддаю шану
усім ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у
День вшанування їх подвигу. Саме завдячуючи вашій самовідданій праці у зоні зараження нині ми народжуємо дітей,
працюємо, переживаємо радість і біль — маємо усе те, що
зветься одним словом ЖИТТЯ! Низький вам за це уклін.
Щиро бажаю всім вам та вашим рідним і близьким міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя,
миру, добра й злагоди. Хай завжди поруч з вами буде людська подяка за ваші добрі справи.
Також сьогодні ми вшановуємо тих ліквідаторів, котрих
вже немає поряд із нами. Нехай земля буде вам пухом,
пам’ять про вас завжди житиме в наших серцях.
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський селищний голова.

БІЛЬ І ПАМ’ЯТЬ ЧОРНОБИЛ Я

ДЕНЬ вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській
АЕС — день пам’яті в Україні. Відзначається щорічно
14 грудня у день закінчення будівництва саркофага
над зруйнованим четвертим
енергоблоком
Чорнобильської АЕС.
Це той день, коли ліквідатори збираються, як і 26
квітня, своєю спільнотою.
У Талалаївці місце зустрічі
у них — пам’ятний знак ліквідаторам-чорнобильцям у
центрі селища. А ще кожного
разу в місцевому краєзнавчому музеї його завідуюча
Олена Огій влаштовує для
земляків-ліквідаторів цікаві
виставки, організовує зустрічі
із учнями та односельцями.
На фото: ліквідатори
аварії на ЧАЕС Віктор
ФІСЕНКО, Анатолій
ПАДУКА (на передньому плані), Володимир
ЧМУТ, Сергій НАУМЕНКО,
Олександр ШЕВЧЕНКО,
Григорій ПАНАСЕНКО,
Олександр МАЛІЙ у крає
знавчому музеї.
П’ятниця
14.12

ПЕРЕДПЛАТА
2019
Різні часи разом із своїми читачами переживала і
районна газета за всі майже
86 років історії. Скажу одне
— ніколи не було просто
журналістському колективу
робити її справжньою трибуною хліборобів. І тоді, коли
вона була партійним органом, і тоді, коли нею опікувалася районна влада, і тепер,
коли газета отримала статус
незалежної, а хліборобська
професія несе зовсім інше
навантаження. Нас часто
запитують читачі, чому ми,
реформуючись, не змінили
назву газети? Одна із умов
реформування — збереження назви видання. Погодьтеся, що для більшості тих, хто
роками дружить із районкою,
ця назва просто рідна. А гаНеділя
16.12

Відкритий акт військової агресії Росії в акваторії
Азовського моря проти українських моряків змусив мешканців 10 областей (у тому числі й талалаївців), що межують з Росією чи підконтрольним їй Придністров’ям або
виходять до Чорного та Азовського морів, після Указу
Президента жити в умовах воєнного стану. Він діятиме 30
днів — до 14:00 26 грудня. Минула практично половина
відведеного терміну. Як позначилось введення воєнного
стану на повсякденні жителів району і чи змінилося щось
у ньому для всіх нас в умовах особливого режиму — говоримо із головним спеціалістом з питань мобілізаційної
та оборонної роботи апарату райдержадміністрації Юрієм ГУЖВОЮ.
— Мабуть кожен із нас,
Однак, на те він і ввохто у перші години після дився, щоб за будь-якої
агресії в Азовському морі
ситуації бути напоготові.
відчував занепокоєння, а то
Агресор є агресор, та ще й
й більше, за кілька днів по
такий підступний. Минулого
тому, бачачи, що для паніки тижня протягом кількох днів
підстав немає, заспокоївся. І у районі тривали штабні
справді, самі переконалися:
тренування, в яких були зажиття в районі не виходить
діяні відповідні служби, що
із звичної колії. У притаманнапрацьовували спільні дії в
ному їм режимі працюють усі
разі воєнної небезпеки. Цидержавні установи, загальвільному населенню варто
ноосвітні й медичні заклади,
з розумінням поставитися
будинки культури, бібліотеки, до посиленої перевірки домагазини, відділення банків,
кументів правоохоронцями.
у штатному порядку і без
Воєнний стан такий порядок
затримок виплачують пенсії передбачає. Люди запитуі пересилають поштову коють: а як бути, коли треба пореспонденцію та проводять
їхати за кордон чи повернупередплату періодичних витися в Україну? Хвилюватися
дань і доставляють газети та
не треба. Українцям з усіх
журнали місцеві відділення
регіонів можна вільно пере«Укрпошти», вільно, за гратинати державний кордон.
фіком із наших залізничних
Особисто знаю талалаївську
станцій відправляються породину, яка в цей особливий
тяги, без збоїв здійснюютьперіод побувала на гостинах
ся автобусні пасажиропеу рідних в іншій державі і ніревезення. Словом, все, як яких проблем при перетині
завжди, введення воєнного
кордону не мала.
стану прості громадяни на
Президент заявив, що
собі, хочеться сподіватися, поки що не планує оголошуне відчули.
вати повну чи часткову мо-

Б УД ЬТ Е І З « Т Х»!

зета найближча до сільських
жителів, особливо тих, хто
працював колись на полях і
фермах, а тепер із віконечка
у напівпустому селі виглядає
листоношу.
Такі реалії нашого життя. Реформи залишають
село без зв’язку, належного
медичного обслуговування,
тепер ще і поштового. Реформатори не реагують на
численні скарги. У ці грудневі
дні, коли пенсіонери отримують останні цьогорічні пенсії і прагнуть передплатити
газети, вони не знають як
це зробити, бо листоноші з
пересувних «надто завантажені пенсіями» і ще чимось.
Пенсіонери
залишаються
без улюблених всеукраїнських та обласних видань.
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Є ще зовсім небагато часу,
щоб передплатити районку — єдину районну газету.
Повідомляйте нам про кожен
факт відмови зробити передплату пересувним відділенням. Оформіть передплату
у стаціонарному відділенні,
зверніться за допомогою в
редакцію, як це вже зробили
деякі наші передплатники.
Продовжується електронна передплата. Щоб оформити її, треба повідомити
нам свою електронну адресу і надати квитанцію про
оплату.
Не баріться, адже останні дні грудня швидко
спливають. Пишіть, дзвоніть, заходьте! Телефон редакції — 2-13-53, редактора
— 096-173-42-25.
Середа
19.12

Четвер
20.12
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білізацію. Однак резервісти
оперативного резерву першої черги (бійці із бойовим
досвідом, учасники АТО)
за першим сигналом готові
відбути на навчальні збори.
Така робота з нашими резервістами проведена, всі
вони, образно кажучи, порох
у своїх порохівницях завжди
тримають сухим, а «тривожні
рюкзаки» зібраними.
Депутат районної ради
Олег Василенко просив розповісти в «Трибуні хлібороба», де людям ховатися на
випадок ведення активних
воєнних дій, тобто чи існують
у районі бомбосховища —
спеціальні протирадіаційні
укриття для цивільного населення. Звичайно ж, у нас
є фонд захисних споруд,
ведеться їх облік. Сьогодні
на ньому стоїть 11 сховищ —
протирадіаційних укриттів,
хоч, ніде правди діти, не всі
вони в тому стані, що потрібно. Раніше таких, що більшменш відповідали своєму
призначенню, було більше.
Але балансоутримувачі доглядають за ними не належним чином, і тому за останні
роки частину з них довелося
перевести до розряду найпростіших захисних укриттів. Під найпростіші можна
також використати підвали
багатоквартирних будинків,
погреби і т. ін. Проте, будемо
сподіватися, що вдаватися
до цього нам не доведеться
і ритм нашого життя ввійде у
нормальне русло.

святкує своє 15-річчя!
Запрошуємо на свято наших пайовиків, працюючих у підприємстві, наших
ветеранів, а також всіх, хто хоче отримати приємні враження від нашого свята.
На вас чекає змістовна святкова програма, а також виступ знаменитого театру пісні із Тернополя
«ЛІСАПЕТНИЙ БАТАЛЬЙОН»
(солістка Наталія ФАЛІОН).
Святкування відбудеться
в Болотницькому СБК 21 ГРУДНЯ.
Початок свята о 15-ій год. Вхід вільний.
Буде організований під’їзд пайовиків
із Талалаївки.
Довідки за тел. 2-34-97.
Талалаївська районна державна адміністрація запрошує на роботу БУХГАЛТЕРА.
Довідки за тел. 2-15-47.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

В УКРАЇНІ поступово збільшуються вимоги до стажу
для виходу на пенсію. З кожним роком все більше 60-річних не зможуть вчасно вийти на заслужений відпочинок.
Тим, хто заробляє за кордоном, займається вихованням
дітей або офіційно не працевлаштований, у Пенсійному
фонді пропонують купити стаж.
Як це реально зробити при необхідності? — пояснює
Валентина АНДРІЯЩЕНКО, завідувач Талалаївського
сектору обслуговування громадян Бахмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України.
— Головною умовою для
про добровільну участь у
визначення права на при- системі загальнообов’язкозначення пенсії є наявність
вого державного соціального
страхового стажу. З 1 січня страхування, але не менше
2018 року пенсію за віком одного року (крім договорів
після досягнення 60 років про одноразову сплату).
призначатимуть за наявності
— Куди звертатися для
в особи страхового стажу 25
оформлення договору?
років (з кожним наступним
— Особа, яка виявироком додаватиметься ще ла бажання добровільно
один рік; таким чином у 2019
сплачувати страхові внески,
році необхідно вже буде мати звертається з відповідною
26 років, у 2019 році — 27 ро- заявою до органу Державної
ків і так далі).
До страхового
стажу входить
офіційна трудова діяльність до 1 січня фіскальної служби України
2004 року та її періоди після, (податкової інспекції) за місза які були сплачені страхові
цем проживання.
внески. Починаючи з 1 січня
— Яку суму необхідно
2018 року в разі відсутності
сплачувати?
зазначеного вище страхово— Якщо у людини бракує
го стажу пенсія за віком при- стажу для призначення пензначається після досягнення
сії, у неї є два шляхи: зверну63-річного віку та за наявно- тися за соціальною тимчасості такого страхового стажу: вою допомогою, яка значно
по 31 грудня 2018 — від 15
нижча пенсії, або докупити
до 25 років, з січня 2019 року стаж. Скільки його можна докупити, і як це зробити?
по 31 грудня 2019 — від 16
Аби з’ясувати свій стаж
до 26 років, з 1 січня 2020
та дізнатися скільки не випо грудень 2020 — від 17 до
27 років, починаючи з січня стачає, потрібно звернути2028 року — від 25 до 35 ро- ся до місцевого відділення
ків. За відсутності страхово- Пенсійного фонду. Докупити
го стажу, зазначеного вище, можна скільки завгодно ропенсію за віком призначати- ків, місяців, днів.
Припустимо, для признамуть після досягнення віку
65 років за наявності страхо- чення пенсії з 12 грудня 2018
року людині не вистачає рік
вого стажу: з січня 2019 року
(тобто 12 місяців страхового
по 31 грудня 2019 року від 15
до 16 років (з кожним наступ- стажу). Обчислення розміним роком додаватиметься ру доплати здійснюється за
формулою Д = С × К × М, де
ще один рік), починаючи з
Д — доплата за стаж, якого
січня 2028 року — від 15 до
бракує, С — страховий вне25 років.
— А як бути тим осо- сок з мінімальної заробітної
бам, які не підлягали дер- плати за ставкою Єдиного сожавному
соціальному ціального внеску 22 відсотка,
страхуванню або за яких К — коефіцієнт вартості комне сплачувався збір на пенсації, яка застосовується
обов’язкове державне пен- при одноразовій сплаті, М —
кількість місяців стажу, яких
сійне страхування?
не вистачає для пенсії.
— Держава передбачила
З 1 січня мінімальна заможливість самостійно на
добровільних умовах спла- робітна плата 3723 гривні.
чувати страхові внески.
Мінімальний страховий вне— Протягом якого часу сок ЄСВ 819 гривень 6 копінеобхідно
сплачувати йок. З урахуванням коефівнески?
цієнта 2, доплата виходить
— Зазначені особи бе- 1638 гривень 12 копійок. Таруть добровільну участь у ким чином, сума, яку 2018‑го
системі загальнообов’язко- року треба сплатити за купіввого державного соціального лю року стажу — 19657 гристрахування протягом стро- вень 44 копійки.
ку, визначеного в договорі
Можна купити, запла-

ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ Чернігівської обласної ради — депутат
Талалаївської
районної
ради трьох скликань Ганна
Михайлівна КРУПОДЕРЯ
— за активну громадянську
позицію і громадську діяльність, вагомий внесок у
розвиток громад району та з
нагоди свята Дня місцевого
самоврядування.
ГРАМОТОЮ Чернігівської організації профспілки працівників державних установ України:
••головний бухгалтер районної ради, бухгалтер райкому профспілки Інна Олександрівна ЛЕЩЕНКО,
••головний бухгалтер Березівської сільради, проф

13 грудня 2018 року

НАГОРОД ЖЕНІ

— землевпорядник Поповичківської сільської ради
Валентина
Михайлівна
СКОРОХОД,
••головний
бухгалтер Харківської сільської
ради Неля Валентинівна
КУЗЬМЕНКО,
••депутат Староталалаївської сільської ради Маргарита
Володимирівна
ЗУБОВА,
••депутат
Болотницької сільської ради Григорій
Якимович КУНДЕНКО.
ПОДЯКОЮ
голови

районної державної адміністрації — депутат Рябухівської сільської ради
Олександра
Олексіївна
ШАКІНА.
ГРАМОТОЮ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ:
••депутат Талалаївської
районної ради Микола Вік
торович ЗАРІЧНИЙ,
••депутат Березівської
сільської
ради
Микола
Олексійович ЯРЕСЬКО,
••головний
бухгалтер
Чернецької сільської ради
Олена
Олександрівна
НЕМИЛОСТЯК,
••депутат
Староталалаївської
сільської
ради
Наталія
Іванівна
ДВУРЕЧАНСЬКА.

10 ГРУДНЯ виповнилося 80 років нашій дорогій
мамі і свасі Галині Іванівні
БОВКУН із Довгалівки. Роки
Ваші минали у труді, ще і
зараз Ви хочете всім нам
допомогти, всім бути потрібною. Ми вдячні Вам за Вашу
мудрість і добро і найбільше
всього хочемо, щоб Ви ще
довго чекали нас у своєму
домі, щоб у телефонній труб
ці звучав Ваш голос. Ви так
потрібні всім нам! У час ювілейний, святковий даруєм
розкішний букет шани й любові! Хай доля дарує довгого
віку, щастя й радості без ліку.
Міцного здоров’я — з роси і
води, хай щедрість і добро
поруч будуть завжди! Від нас
ці щирі вітання-слова, а Бог
хай дарує многії літа!
Син ЮРА, невістка
НАТАША, СВАТИ.
* * *
16 ГРУДНЯ нашій дорогій мамі і бабусі Любові
Миколаївні АНТІШКО з Талалаївки виповнюється 65
років. Кожен мамин день —
це турбота про нас, її дітей
і внуків. Дякуємо Тобі, рідненька, за те, що всім нам
життя подарувала, що ніколи для нас нічого не шкодувала. З днем народження,
матусю! Хай збуваються
всі мрії, будь завжди у нас
здорова, а все інше — не
важливо. Хай люблять Тебе
і завжди поважають, а діти
й онуки скоріш приїжджають. Щаслива родина — а
Ти головна, і мудрості в серці Твоїм глибина. Хай буде
любові у серці безмірно,
чутливе, ласкаве, хороше
і вірне. Хай буде турбота і
друзів багато, і радістю повниться мамина хата!
ДОЧКА, СИНИ, ЗЯТЬ,
НЕВІСТКИ, ВНУКИ.
* * *
ВІТАЄМО із 55-річним
ювілеєм нашу любу дочку і сестру та тьотю Катерину
Володимирівну
ШЕВЧЕНКО із Старої Талалаївки, який вона відзначає
17 грудня. Від щирого серця на ниві життя, що звуть
«золотою» сьогодні, вітаємо
й зичимо щастя й добра,
поваги і шани людської. Бажаємо, щоб здоров’я не підводило, а енергії та оптимізму вистачало на довгі-довгі
роки, в душі була весна,
радість, щастя і любов були
в Твоєму домі. Зичимо Тобі
ми літ багато, радості, ні
крихітки біди, щоб життя
для Тебе було, як свято, дарувало посмішку завжди.
З любов’ю МАМА,
сестри ВАЛЯ та ЛАРИСА
із своїми сім’ями.
* * *
16 ГРУДНЯ іменинник шанований нами зять
і кум Микола Іванович
КУНДЕНКО з Рябух. Нехай
з Тобою буде поряд веселий
сміх і ніжний погляд. Хоро-

ший друг і пісня тиха, що
розганяє тугу й лихо. В цей
дорогий для серця день бажаєм квітів і пісень. Від друзів — щирих привітань, від
зірок — здійснення бажань,
від сонця — світла і тепла,
щоб доля щедрою була! І не
спинити часу лік, нехай щастить весь довгий вік!
Сім’я БЕРЕЖНИХ із
Красного Колядина.
* * *
ВІТАЄМО із золотим
ювілеєм нашу дорогу маму
і сваху Людмилу Миколаївну КАРПЕНКО з Талалаївки. Не сумуй, рідненька, що роки, як птиці. І що
спокій Тобі, невсипущій,
лиш сниться. Ми з Тобою
завжди нерозлучні довіку,
Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку. Тож спасибі за
ласку безмежну, як море,
хай Тебе обминають і біди,
і горе. Щоб здоров’я було,
щоб жила не тужила, Ти
найбільшого щастя в житті
заслужила. Нехай для Тебе
не згасає сонце, не віють
в душу холоди. Хай жито
на столі і Бог на небі Тебе
завжди рятують від біди!
ДІТИ, СВАТИ.
* * *
12 ГРУДНЯ сорокова
зима завітала до найкращої, найдобрішої, найріднішої людини — Антоніни
ЧЕРНИЧЕНКО з Красного
Колядина. З ювілеєм, сестричко! Рідна Ти моя кровинка, сонце Ти моє, сестра.
Я в день народження бажаю
Тобі здоров’я і добра. Щастя
дзвінкого і успіху в справах
п’янкого, хорошої завжди
погоди і хай оминають негоди. Хай радість знаходиться поряд і буде замріяний
погляд. Нехай зв’язок, що
нас єднає, завжди дарує
позитив. Життя Тобі хай
презентує щасливих море
перспектив.
З любов’ю СЕСТРА із
сім’єю.
* * *
15 ГРУДНЯ виповнюється 7 років нашому сонечку,
нашій радості — синочку,
внучку, племінничку Владику СИНЬКУ із Довгалівки.
День Твого народження для
нас сонцем осяяний, омріяний, щасливий. Ми дуже хочемо, щоб Твоє дитинство
було безтурботним і радісним. Ми бажаєм Тобі щастя
стільки, скільки зірочок на
небі сяє! І нехай життя Твоє
завжди янголи і Бог охороняють. Ми бажаєм, щоби
кожен день був таким чарівним, наче казка. І нехай,
насамперед, у ній запанує
світло й Божа ласка. Щоб в
Твоїй душі радісно метелики
кружляли. Від усього серця
ми Тебе з днем народження
поздоровляєм!
МАМА, ТАТО, тьотя
ТАНЯ і її сім’я, тьотя ЮЛЯ,
БУБУСЯ і ДІДУСЬ.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у діяльність та розвиток територіальних
громад та з нагоди Дня місцевого самоврядування
групорг первинної профспілкової організації Березівської
сільради Наталія Анатоліївна ВОЛОШИНА.
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ районної державної
адміністрації і районної
ради — Український сільський голова Лариса Володимирівна ЛИСЕНКО.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ
РАЙОННОЇ РАДИ:
••депутат Юрківцівської
сільської ради Тамара Григорівна АНДРІЙЧЕНКО,
••спеціаліст виконкому

ЯК І ЗА СКІЛЬКИ КУПИТИ СТАЖ?
тивши одразу за весь період, якого не вистачає. Але
вигідніше укласти договір і
сплачувати помісячно та набувати стаж поступово. Є різниця: якщо при одноразовій
сплаті сума розраховується
з урахуванням коефіцієнту
(наприклад за рік, сума Єдиного соціального внеску множиться на два). То при поточних платежах коефіцієнт
не застосовується, тобто,
так вдвічі дешевше. Отож,
особа, знаючи, що стажу в
неї малувато, може завчасно
до виходу на пенсію починати поступово сплачувати,
за роки (місяці) яких бракує.
На сьогодні місяць стажу при
помісячній оплаті обійдеться у 819 гривень 6 копійок.
З 1 січня 2019 року — 918
гривень 6 копійок, оскільки
мінімальна заробітна плата
становитиме 4173 гривні.
Період, за який сплачено
єдиний внесок, відповідно
до укладеного договору про
добровільну участь, буде зараховано до страхового стажу тільки за умови подання
звіту до органу Державної
фіскальної служби України.
— Якщо особа була
застрахованою, але сплачувала внески в розмірі менше мінімального
страхового?
— Якщо особа не має необхідного страхового стажу,
але в її трудовій діяльності
є періоди, коли вона працювала неповний робочий
час, прийнята на роботу не
з першого дня календарного місяця, або звільнена не
останнім днем календарного місяця, перебувала у

відпустці без збереження
заробітної плати та отримувала заробітну плату у розмірі, меншому мінімального,
вона може здійснити доплату
до мінімального страхового внеску. Доплата до мінімального страхового внеску
за неповний місяць роботи
здійснюється застрахованою
особою за її бажанням за даними персоніфікованого обліку за підсумками року, або
під час виходу застрахованої
особи на пенсію за місцем
проживання. Органи Пенсійного фонду розраховують
суми внесків, які потрібно
доплатити, на підставі даних
реєстру застрахованих осіб
про суми нарахованої заробітної плати та нарахованих
страхових внесків за відповідні періоди роботи.
— Як бути у випадку,
якщо особа, яка звернулася за призначенням субсидії, не є застрахованою
особою?
— Для таких осіб передбачена можливість укладення договору про добровільну
участь за будь-які три місяці
в періоді з січня по червень
2018 року при призначенні
субсидії з жовтня 2018 року,
або з квітня по вересень
2018 року при призначенні субсидії з листопада або
грудня 2018 року із одноразовою сплатою за попередні
роки. Сума сплаченого єдиного внеску при одноразовій
сплаті за кожен місяць не
може бути меншою за мінімальний страховий внесок
на дату укладення договору,
помножений на коефіцієнт 2
(3723 × 22% × 2 = 1638,12 грн.).

БАХМАЦЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО
ФОНДУ УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

ПРО ПЕНСІЇ З 1-го ГРУДН Я
Відповідно до Закону
України «Про Державний
бюджет України на 2018
рік», у зв’язку із збільшенням з 1 грудня поточного
року прожиткового мінімуму
для непрацездатних осіб з
1435 грн. до 1497 грн., проведено перерахунок пенсій.
Переглянуто мінімальну та максимальну пенсійні виплати, які становлять
1497 грн.
та
14970 грн.,
відповідно.
Окрім мінімальних та
максимальних розмірів пенсій з 1 грудня 2018 року також перераховані надбавки,
підвищення та інші виплати,
які встановлюються до пенсій, розмір яких розраховується, виходячи із прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність.
Тож суми, на які зросли пенсійні виплати, у кожного різні.
Уже в грудні дещо більші пенсії отримують ті, хто
має понаднормативний стаж
(непрацюючі
пенсіонери),
громадяни, які отримують

пенсії у зв’язку із втратою
годувальника, за особливі
заслуги перед Україною, ветерани війни, орденоносці,
почесні донори, інваліди війни, учасники війни, інваліди
внаслідок аварії на ЧАЕС
тощо.
Зауважимо, що перерахунок підвищення дітям
війни відповідно до Закону
України «Про соціальний захист дітей війни» та додаткові пенсії за шкоду, заподіяну
здоров’ю, та компенсаційної
виплати за втрату годувальника відповідно до Закону

України «Про статус та соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»,
виходячи із нового розміру
прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили праце
здатність, з 01.12.2018 року
не проводиться, оскільки зазначені суми встановлені законодавством у фіксованому
розмірі, який не залежить від
величини такого прожиткового мінімуму.
Олена ЛАПА,
начальник Бахмацького
об’єднаного управління ПФУ.

17 ГРУДНЯ 55-річний
ювілей відзначає наша
люба дружина і мама
Катерина Володимирівна ШЕВЧЕНКО із
Старої Талалаївки. Радісних миттєвостей Тобі,
наша рідна, в цей день
і дні наступні. Нехай волошками цвітуть літа
прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань,
щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід,
ні капельки страждань.
Життя хай квітне, мов
вишневий сад, і кожен
день усміхнено радіє, а
доля подарує зорепад
здоров’я, миру, успіхів,
надії. Усмішок глибоких, як дно океану, удачі й любові — без меж і
обману.
ЧОЛОВІК,
СИНИ.

ТАТО, МАМА І Я – УКРАЇНСЬКА СІМ’Я

Родинне свято на таку
тему відбулося у Центрі дитячої та юнацької творчості.
Воно стало справжньою перлинкою родинного спілкування, зітканою із добра і щирості, ніжності і зворушливості,
які, зазвичай, виникають між
найріднішими людьми. На
цьому святі мами і тата,
їх маленькі сини і доньки
яскраво продемонстрували
свої вміння працювати і відпочивати разом, а проведені
конкурси засвідчили про неабиякі здібності в сімейному
вихованні окремих родин.
У родинному святі, яке,
до речі, вперше проводилось у подібному форматі,
взяли участь п’ять сімей: родину Товкунів представляли
тато Юра, мама Люда і їх
син Богданчик, сім’ю Чубарів — тато Сергій, мама Вікторія та донька Аня, сім’ю

СЛУ ЖБА
ЗАЙНЯТОСТІ
ІНФОРМУЄ

ЕЛЕКТРОННИЙ
КАБІНЕТ
РОБОТОДАВЦЯ
У своєму прагненні зробити послуги максимально
доступними та комфортними для клієнтів Державна
служба зайнятості, підтримуючи сучасні тенденції
з розвитку електронного
урядування, активно впроваджує електронні сервіси
з надання послуг роботодавцям із використанням
інтернет-технологій.
«Електронний
кабінет
роботодавця» — це сучасний інформаційно-комунікаційний сервіс, зорієнтований,
насамперед, на економію
часу роботодавців. По суті,
це персональне автоматизоване робоче місце, що надає
можливість подання звітності до центру зайнятості в
режимі онлайн, перегляду
стану укомплектування вакансій та кількості направлень центром зайнятості
претендентів на роботу, моніторингу договорів на організацію громадських та інших
робіт тимчасового характеру
та працевлаштування після
професійного навчання, перегляду актуальних резюме
шукачів роботи та виконання
безлічі інших функцій.
Для створення власного
Електронного кабінету роботодавцю необхідно звернутись до центру зайнятості,
повідомити адресу електронної пошти, сформувати
логін та пароль, за допомогою яких авторизуватися та
отримати доступ до послуги
на сайті Державної служби
зайнятості https://www.dcz.
gov.ua.
Тетяна ПРОХОРОВИЧ,
провідний фахівець
відділу сприяння зайнятості
у Талалаївському районі.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

13 грудня 2018 року

Репанки — мама Іра, тато
Іван та донечка Юля, сім’я
Антипенків з’явилась у складі тата Миколи, мами Наталії і сина Стасика, а маленький Артемко Галайко прибув
на свято із татом Сергієм
і тьотею Ритою. Всі родини ретельно готувались до
непростих, хоча й дитячих,
випробувань. І вже в першому конкурсі під назвою «Казковий» родини поринули у
світ казок — разом із дітьми
батьки пригадували своїх
улюблених казкових героїв,
ділились знаннями про казкових персонажів. Справжнє
захоплення у самих учасників і всіх присутніх викликав
конкурс «Кулінарні фантазії», в якому мами готували
смачні бутерброди, а їх дітки
у конкурсі «Нагодуй» пригощали ними своїх татусів. На
татусів у цей час чекали не

менш цікаві випробування
— вони стали учасниками
конкурсу «Будь уважний», в
ході якого мали без затримки відповісти на запитання
про дати народження своїх
дітей, розповісти, як їх син
чи донька готують домашні завдання, вгадати серед
інших шкільний зошит своєї
дитини, а мами в аналогічному конкурсі мали впізнати свою дитину по ручках.
Справжній сплеск позитивних емоцій у присутніх
викликав інтелектуальний
конкурс «Острів прислів’їв»
на теми сім’ї, в якому брали
участь і батьки, і діти. Не з
легких виявились і конкурси
для татусів «Наліпи вареників», «Знайди свою дитину»,
для мам — «Лагідні слова».
А в конкурсі «Вареники ви
мої» учасниками були всі
— і дітки, і їх батьки. Варе-

ників наліпили скільки, що їх
вистачило і самим наїстись,
і присутніх пригостити. Переможців конкурсів на святі визначали за оплесками
присутніх, і в результаті перемогла дружба. Всі п’ять
родин отримали подарунки
за участь у конкурсах.
Батьки і діти щиро вдячні
організаторам такого цікавого дійства — культорганізатору Центру ДЮТ Наталії
Троценко, керівнику гуртків
Ларисі Сердюк, яка проводила музичне оформлення
свята на новій музичній апаратурі, придбаній за кошти
селищної ради; юним солісткам Юлії Романенко, Аліні
Вітряній, Мілані Ілляшенко
і вокальній групі «Співаночки» за подароване присутнім
веселе дозвілля та гарний
настрій.
Віра КЛИМОВА.

СЛУЖБА – 102

НЕ ЗІПСУЙТЕ СВЯТО

На порозі — новорічні
свята, незамінним атрибутом
яких, безперечно, будуть новорічні ялинки. Лісові красуні
в ці дні з’являться в клубах,
школах, дитячих садках і будинках багатьох громадян.
Та перш ніж придбати ялинку, замисліться, яким чином
потрапить вона до вашої осе-

лі. Головне — не допустити
їх варварського знищення та
понівечення, як це траплялося в минулі роки. Працівники
поліції в передноворічні дні
проводитимуть рейди, щоб
виявити осіб, які незаконно
торгуватимуть хвойними деревами на стихійних ринках
чи проводитимуть вирубку

таких дерев у лісових масивах. За незаконну вирубку
ялинок та сосен на громадян
накладатиметься штраф.
Тож не поспішайте із сокирою до лісу, купіть ялинку у визначеному місці чи
синтетичну в магазині. Не
зіпсуйте свято собі і своїм
дітям.

НОВОРІЧНА ПІРОТЕХНІК А

Під час новорічних та
різдвяних свят багато хто
купляє піротехнічні засоби
у випадкових громадян та
в торгових точках, які не
мають відповідних документів на продаж піротехніки. При використанні її

у людей часто виникають
травми та опіки.
У зв’язку з цим за продаж піротехніки без відповідних документів передбачено
адміністративну
відповідальність, а саме
ст. 195-6 «Порушення по-

рядку торгівлі піротехнічними засобами» передбачає
накладення штрафу від
тридцяти п’яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із
конфіскацією піротехнічних
засобів.

Ш А Х РА Ї НЕ ДРІМ А ЮТ Ь

В умовах сьогодення листи в конвертах, шопінг по
крамницях та гроші через
листоношу вже відійшли в
минуле. Але у світі новітніх
технологій шахраї теж «не
сплять», вони придумують
все нові і нові способи обману, аби збагатитися злочинним шляхом.
Серед найпоширеніших
видів шахрайств є: вирішення проблем із правоохоронними органами внаслідок
потрапляння рідних, які стали учасниками злочинних
дій і затримані працівниками
поліції, продаж чи купівля
товарів через інтернет-сайти та відрекомендування

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ
КВИТОК серії НО №3758895,
виданий
21.06.1995
року
Талалаївським РВК на ім’я
МАШОХА Володимир Валентинович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ
на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0261139, виданий 16 серпня 1996 року на ім’я
ПАВЛИШ Марфа Федотівна,
вважати недійсним.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ з 9-ї до 16:30

17 грудня — смт Талалаївка, АЗС «ANP», ТОВ «Обрій»,
зернозберігальне, ВУЖКГ, райавтодор, АТП, вул. Комунальна, вул. Молодіжна, вул. Шевченка, вул. Перемоги, вул. Затишна (10:00 – 12:00).
17 грудня — с. Співакове, вул. Роздольна.
18 грудня — с. Глибока (село повністю), с. Чернецьке,
вул. Дружби, вул. Шкільна, вул. Лісова.
19 грудня — с. Лавіркове, вул. Гагаріна.
20 грудня — с. Рябухи (село повністю), с. Довгалівка,
вул. Шевченка, вул. Литвиненків, вул. Гащенків.
21 грудня — с. Грабщина, вул. Лісова; с. Шевченкове
(село повністю) — 9:00 – 16:00.
26 грудня — с. Лавіркове, вул. Гагаріна.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

працівниками банку.
Трапився випадок, коли
жінки-шахраї завітали в
одну оселю та відрекомендувались
працівниками
банку. Пропонували поміняти валюту по вигіднішому
курсу, ніж НБУ. Взяли кошти
під розписку і, звичайно ж,
зникли.
Інший випадок: шахрайка
зателефонувала
на мобільний телефон
і,
відрекомендувавшись
працівником банку, повідомила про можливий факт
блокування
електронної
картки та переконавши
власника картки негайно
перерахувати кошти на №

сім-карти операторів мобільного зв’язку. Власник
грошових коштів, не підозрюючи нічого, здійснював
неодноразові
перерахування власних коштів і в
результаті став ошуканим.
Шановні
громадяни,
будьте пильними і не дайте себе ошукати, оскільки
будь-які обмінні валютні
операції
здійснюються
лише у відділеннях банків
та ні в якому разі не повідомляйте по телефону №
картки і її пін-код.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник Талалаївського ВП Прилуцького ВП
ГУНП, майор поліції.

Є СИЛА, що
може забрати
з життя, та з
пам’яті рідних — ніколи…
11 грудня минає 7 років з дня смерті
найдорожчої людини, коханої дружини,
люблячої мами, турботливої доньки,
сестри й тьоті Любові Володимирівни
ЛИНЕЦЬ із Талалаївки. Великий біль у
серці, бо все перед очима той страшний
день, як Ти назавжди покинула свій дім. Не можемо змиритися з тим, що ніколи не побачимо Тебе, не почуємо теплих
слів. Ти мала золоту душу, велике серце і вмілі руки. Дякуємо Богові, що Ти була в нашому житті. Таке страшне слово
«була», воно лезом ріже по серцю. Наша люба, дорогенька,
мила, ніжна, золотенька… Скільки ж слів ще хотілося б Тобі
сказати, скільки всього розповісти, разом порадіти, порадитися з Тобою та вибачитись за якусь, може, неслухняність,
за вічно швидкий ритм життя. Так хочеться зараз все кинути
і просто з Тобою поговорити. Але, на жаль, Ти від нас пішла. Ми дуже Тебе любимо і щиро надіємося, що душа Твоя
поруч із нами і нас оберігає. Скільки б часу не минуло, Тебе
не зможемо забуть. Як голос хочеться почути і міцно-міцно
пригорнуть. Спи спокійно, ріднесенька наша. Хай сонечко зігріває Твою могилу, а добрій душі Твоїй — Царство небесне.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, СИН, РІДНІ.

СЛУЖБА – 101

У ВЛАСНОМУ ЛІЖКУ,
У ВЛАСНОМУ ДОМІ…
ЗГОРІВ
Вранці 8 грудня до
Служби порятунку «101» у
Талалаївському районі надійшло повідомлення про
пожежу житлового будинку
в с. Мигурів. Будівля знаходилася на окраїні села,
житлових будинків поблизу
не було. Пожежу виявив випадково водій автомобіля,
який проїжджав трасою. На
момент виявлення пожежі
перекриття та покрівлю вже
було знищено вогнем. Під
час розбору конструкцій рятувальниками 21 Державної
пожежно-рятувальної частини виявлено тіло 64-річного
господаря, який проживав
сам, без ознак життя.

●

10 грудня у маленькому
селі Мигурів хоронили місцевого жителя 64-літнього
Михайла Миколайовича Чемериса, який загинув у пожежі у власній хаті. Чоловік
проживав одиноко на краю
села. Дружина його померла, діти дорослі, живуть у містах. В останні роки покійний
жив, як прийдеться. Хату в
порядку не тримав. Місцеві
говорять, що траплялося заночовував у покинутих хатах,
яких у селі більше, ніж жилих. Отримував пенсію, перед загибеллю — останню.
Як і від чого виникла в його
хаті пожежа, схоже, що ніхто вже не дізнається. Адже
коли рятувальники прибули
на місце, від хати залишився
тільки фундамент і рештки
обгорілих стін.
«Було 7:41 год., коли
до мене зателефонував
односелець, який їздить із
Корінецького в Понори на
роботу, — розповідає в. о.
Корінецького старости Сергій Троян, — каже, що із
траси було видно, як у Мигуровому палає чиясь хата.
Через 15 хвилин я був на
місці, вже на той час згорів

●

З початку року виникло 33 пожежі, попередній
трагічний випадок трапився 28 лютого в с. Красний
Колядин.
Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій застерігають! Щоб уникнути лиха,
необхідно постійно стежити за справністю приладів
опалення,
електрогосподарства, не залишати без
нагляду прилади опалення!
Завершувати опалення у будинках не менше, ніж за дві
години до сну!
Геннадій ЗІРКА,
начальник Талалаївського
РС УДСНС в області.

●

і упав дах. Я викликав рятувальників, які швидко примчали, але загасили, можна
сказати, вже попелище.
Була ще надія, що господар
заночував у когось із родичів чи односельців, або вже
кудись побіг кликати на
допомогу. Я обдзвонював
родичів, знайомих. На жаль,
його ніхто не бачив, ніде
його не було. Рятувальники виявили його обгорілим у
власному ліжку…»
У Мигуровому живе всього близько 20 чоловік. Хата
від хати далеко, і проживають у них переважно літні
та немічні люди. Можливо, і
справді ніхто в темряві не помітив, що палає хата, а коли
помітив, то чому не викликав
рятувальників?
У покійного велика рідня, провести в останню путь
його приїхали навіть однокласники, із якими у 1970-му
Михайло Миколайович закінчив Корінецьку восьмирічну
школу. Згадували хороші
життєві моменти. Бо що б
там не було, дуже печально,
коли так трагічно закінчується життя.
Кор. «ТХ».

Б РАТ И К У,
тепер Ти так
далеко,
У хаті висять Твої портрети,
Ти дивишся, наче говориш із нами,
Як жаль, що я не з вами,
Простіть, що я вас
так рано покинув,
У дальні світи я полинув,
Звідки я ніколи не вернуся,
А ще буду зіркою в небі сіять
І вам привіт із неба посилать.
А ви згадуйте мене і поминайте
І на могилку мою усі приїжджайте.
Сестра ЛЮДА.

ПОМИНАННЯ

●

●

●

15 ГРУДНЯ минає 6 років світлої пам’яті нашого дорогого, люблячого, незабутнього чоловіка, брата, зятя Анатолія Івановича ЧИКИША з Болотниці. Проходять дні, місяці,
роки, та не проходить біль від тяжкої втрати, він залишиться
в серці на все життя. З роками біль утрати все тяжчий. Ти
був для нас опорою, порадником, турботливим чоловіком і
братом. Згадуються прекрасні миті життя, коли ми були разом. Як хочеться побачить Тебе, почути Твій голос, побачити
незабутню посмішку, дорогий Твій образ. Тебе ми виглядаємо 6 років, Ти приходь до нас хоч у снах. Ми не забуваємо
Тебе, наш дорогий, часто приїжджаємо провідать. Нехай
рідна болотницька земля буде для Тебе лебединим пухом,
а душі вічний спокій і Царство небесне. У цей скорботний
день, хто знав, товаришував, пам’ятає Анатолія Івановича з
Болотниці, пом’яніть разом з нами добрим словом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СЕСТРА, ТЕЩА, РІДНІ.
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ПРОДАМ

Недорого дві САДИБИ у Талалаївці. Можливо з правом
викупу. Тел. 097-955-93-38.
САДИБА у центрі Талалаївки. Тел. 067-287-65-81.
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.
ТРАКТОР ЮМЗ в хорошому стані, КОСАРКА роторна
польська. Тел. 068-940-46-15.
Молода КОРОВА. Тел. 063-302-15-67.
КОТЕЛ з листового заліза, в пічне опалення.
Тел. 066-528-30-55.
КОРОВА рябої масті, СІНО в тюках.
Тел. 093-122-61-69 (Людмила).
ПІВТУШІ ПОРОСЯТИ. Тел. 096-087-33-52.
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.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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).

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

ВІКНА і ДВЕРІ
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ГРОШІ до 500 000,
ТОВАР до 100 000
в кредит

з будь-якого магазину селища
Магазин «Побутова техніка»
смт Талалаївка, вул. Вокзальна, 5
Тел. для консультацій: 096-778-54-10, 095-281-96-53.

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 ЯЛОВИЧИНУ та СВИНИНУ. 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).
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.

КУПЛЮ

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

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.

Колектив апарату селищної ради, її депутатський корпус
глибоко сумують з приводу смерті шанованої в селищі людини, громадського активіста, вчителя і наставника багатьох поколінь талалаївців Володимира Митрофановича ТКАЧОВА
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійного.

У нашого однокласника Івана Івановича Середи — тяжка,
непоправна втрата — померла його мама ТАЇСІЯ МИХАЙЛІВНА. Щиро співчуваємо Івану і його родині, співпереживаємо.
ВИПУСКНИКИ Корінецької школи 1996 року,
класний керівник О. А. ДИННИК.

Життя, як мить. Жив, працював, був активним і працелюбним у житті рідної школи і Талалаївки. І ось все зупинилося. Біль і розпач пронизали наші серця, коли почули страшну
звістку про смерть нашого колеги, доброго друга і порадника, людини щирої душі Володимира Митрофановича
ТКАЧОВА. Стискає душу непроханий безмежний жаль. Не віриться… Важко знайти слова, які змогли б зменшити душевний біль від втрати дорогої людини. Поділяємо горе і щиро
співчуваємо дружині, Марії Степанівні, доньці Тамарі, онуку
Андрію і його сім’ї, всім рідним і близьким покійного, сумуємо
і підтримуємо вас у годину скорботи. Світла пам’ять Вам, Володимире Митрофановичу, вічний спокій і Царство небесне.
ОБКОМ профспілки, РАЙКОМ профспілки, ПЕДКОЛЕКТИВ, ВЧИТЕЛІ-ПЕНСІОНЕРИ Талалаївської школи.

Несподівана трагічна смерть настигла нашого однокласника Михайла Миколайовича ЧЕМЕРИСА з Корінецького.
Гірко і боляче. Неймовірно жаль втрачати своїх шкільних друзів, друзів нашого дитинства. Сумуємо і щиро співчуваємо в
горі його рідним і близьким, а покійному — Царство небесне.
ВИПУСКНИКИ Корінецької школи 1970 року.

Закінчився земний шлях керівника Талалаївської районної громадської організації «Літературно-мистецьке об’єднання «Олава» Володимира Митрофановича ТКАЧОВА. Ще
два місяці тому він жив планами, виношував творчі задуми й
ідеї видання нової книги «Талалаївщина мистецька». Витекла
остання крапля з Олави життя Володимира Митрофановича,
недописаною залишилася остання сторінка невиданої книги. Біль і сум сповнюють наші серця. Колектив об’єднання
розділяє глибоку тугу з рідними і близькими покійного. Світла
пам’ять і Царство небесне Володимиру Митрофановичу. Нам
його так не вистачатиме.
Вранішнє Тамарине у телефоні «Тато помер» вдарило
в серце, як постріл. Знали, що Володимир Митрофанович
ТКАЧОВ захворів, але вірилось, що то перебутнє, що він,
великий життєлюб, усе здолає. Не здолав… Дар од Бога,
художник, музикант, самодіяльний композитор, Педагог, наш
учитель і старший побратим по слову і пензлю, футбольний
арбітр — його талантами була встелена наша спільна творча стезя. Нам дуже болить, що вона обірвалася на півноті і
на півслові. Горюємо разом із Марією Степанівною, Тамарою
Володимирівною, Андрієм і всіма рідними нашого незабутнього Володимира Митрофановича.
Яків КОВАЛЕЦЬ, Михайло ОНИЩЕНКО.
Відійшов у вічність глибоко шанований у селищі, наш
добропорядний сусід, мудрий порадник, щира, інтелігентна
людина Володимир Митрофанович ТКАЧОВ. Наділений
талантами, енергійний, життєлюб, нам не вистачатиме його
гумору, слів підтримки, добросусідства. Тяжко втрачати таких
людей. Глибоко сумуємо і розділяємо біль непомірної втрати
з родиною покійного.
Сусіди В. В. і Л. П. ЯРЕМЕНКО, О. І. і Т. І. ЛЕНЕЦЬ.
Володимир Митрофанович ТКАЧОВ завжди був великим другом нашого колективу. Тривалий час ми співпрацювали. Завжди вдячні були йому за поради, практичну допомогу. Нам його не вистачатиме. Сумуємо і висловлюємо
щирі співчуття родині покійного. Світла пам’ять Володимиру
Митрофановичу.
КОЛЕКТИВ Талалаївської школи мистецтв.
Розділяємо біль утрати із нашим класним керівником Марією Степанівною Ткачовою, яка втратила супутника свого
життя Володимира Митрофановича ТКАЧОВА. Прийміть
наші щирі співчуття.
ВИПУСКНИКИ 10-А класу Талалаївської школи 1970 року.
У нашого друга — капітана команди ФК «Гефест» із Ромнів Андрія Гриценка непоправна втрата — помер його дідусь
Володимир Митрофанович ТКАЧОВ, який був для Андрія
водночас і дідусем, і батьком, і учителем, наставником та
справжнім другом, його опорою. Ми всі також поважали Володимира Митрофановича. Вічна йому пам’ять, а Андрію —
наші щирі співчуття.
КОМАНДА ФК «Совхоз», сім’я Я. і А. КАРПЕНКІВ.

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.

Педагогічний колектив Красноколядинської школи висловлює щирі співчуття своїм колегам — подружжю Тамілі
Михайлівні і Руслану Васильовичу Гужві з приводу смерті
батька Таміли Михайлівни
Михайла Івановича БАСКА.
Висловлюємо щирі співчуття нашому класному керівнику
Тамілі Михайлівні Гужві з приводу смерті її батька Михайла
Івановича БАСКА із Красного Колядина.
УЧНІ 11 класу Красноколядинської школи та їх БАТЬКИ.
Розділяємо біль тяжкої втрати і щиро співчуваємо Тамарі
Володимирівні, Марії Степанівні, їх сину і внуку Андрієві із Талалаївки з приводу смерті їх батька, чоловіка і дідуся
Володимира Митрофановича ТКАЧОВА.
К. К. СИДОРЕНКО, М. П. СИДОРЕНКО,
М. М. СИДОРЕНКО, сім’я Г. М. БОНДАРЕНКО.
Осиротіла велика талалаївська вчительська родина —
пішов у засвіти наш добрий колега, товариш і побратим по
освітянському цеху Володимир Митрофанович ТКАЧОВ.
Непомірна втрата для родини — дружини Марії Степанівни, доньки Тамари, онука Андрія. Ніякі слова розради не
допоможуть. Тримайтеся. Царство небесне Володимиру
Митрофановичу.
Сім’я Г. А. і А. А. ФУРТАТ.
Боляче, що вже ніколи з нами не буде нашого хорошого
товариша Володимира Митрофановича ТКАЧОВА. Щиро
співчуваємо в тяжкому горі його дружині Марії Степанівні,
дочці Тамарі, внукові Андрію. Сумуємо разом із вами і розділяємо ваш біль і смуток. Вічна пам’ять, дорогий друже.
І. І. БУРКА, В. О. ЛЕВЧЕНКО.
У наших серцях назавжди залишиться добрий спогад про
Володимира Митрофановича ТКАЧОВА. Сумуємо з приводу його смерті і висловлюємо щирі співчуття його дружині,
доньці і внуку.
Сім’я М. Ф. і В. В. ТИМОШЕНКІВ.
Раптова, передчасна смерть обірвала життя нашого колеги по роботі в нафторозвідці, людини великої душі Аркадія Михайловича ГАЙДАРА з Талалаївки. Щиро сумуємо і
висловлюємо співчуття дружині Людмилі, дочкам Аллі і Тані,
внучці Ані. Царство небесне Тобі і вічний покій.
Сім’я Г. І. МІЗАЙ.
Родина нашої сусідки Лідії Миколаївни Савченко у ці
дні провела в останню дорогу її матір Катерину Луківну
СУЛИМЕНКО. Вона була довгожителькою, а для сім’ї — турботливою мамою, бабусею, прабабусею. Прийміть наші щирі
співчуття, а покійній — Царство небесне.
ЖИТЕЛІ вул. Чкалова в Талалаївці.
У родині нашої дорогої куми Таміли Михайлівни Гужви з
Красного Колядина тяжке, непоправне горе — пішов із життя
її батько МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ. Розділяємо біль утрати та
висловлюємо щирі співчуття всій родині покійного.
Хрещениця АЛЬОНА та куми ЯРЕСЬКИ з Талалаївки.
У родині наших кумів і друзів Таміли Михайлівни і Руслана
Васильовича Гужви — тяжка непоправна втрата. Після тривалої тяжкої хвороби пішов із життя батько Таміли Михайлівни
Михайло Іванович БАСКО. Прийміть наші щирі співчуття.
Куми КИРІЧЕНКО, ЧМУТ, МИРОШНІЧЕНКО, ЯРЕСЬКО.
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НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 095-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (1-й пов.), тел. 097-482-04-49
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ДІД МОРОЗ
і СНІГ УРОЧК А

Новорічні корпоративи,
дитячі ранки.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

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

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.

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

Запрошуємо на роботу ОХОРОНЦІВ чоловіків
та жінок. Вахта. Проїзд.
Харчування. Житло за рахунок фірми.
Тел. 050-529-08-03, 068289-96-94, 063-563-39-94.

Господарство закуповує на забій та відгодівлю
КОРІВ, КОНЕЙ, МОЛОДНЯК, КІЗ і КНУРІВ.
Тел. 066-065-42-36,
067-390-48-34.

ПОМИНАННЯ

14 ГРУДНЯ минає півроку світлої пам’яті нашої рідної і незабутньої
мамочки, бабусі і прабабусі Надії Іванівни ГАРЯЧКИ із Скороходового.
Якби могли Ви довго жити — були б
щасливі ми усі, але не в силах ми змінити Господню волю у житті. Вас ми
будем пам’ятати — була найкраща в
світі мама. Таких, як Ви, не забувають,
таких, як Ви, лиш вічно пам’ятають.
Царство Вам небесне, рідненька. Ви
заслужили Божого тепла і Царства
небесного. Доля розпорядилася гірко, забравши так рано
Вас від нас. Зі сльозами згадуємо Вас щодня, щомиті.
Як ми сумуємо за Вами, як нам не вистачає Вашого турботливого сердечка, доброго слова, щирої поради. Ви не
жили для себе, Ви жили заради дітей і онуків, своїх рідних.
Вже нічого не можна змінити. Тільки хочеться, щоб Ви хоч
пташечкою прилинули, обізвалися до нас, зігріли своїм
теплом. Наша любов до Вас безмежна, такою вона була
і буде, поки ми живі. Низько вклоняємось Вам, вдячні за
все, що робили для нас.
Ах, мама-мамочка родная, к Вам бы прижаться сейчас.
Вас мы часто вспоминаем и слезы катятся из глаз. Нам не
хватает Ваших, мама, советов мудрых и тепла. Не заживёт
от боли рана, внезапно в мир иной ушла. Скорбит душа и
сердце плачет, перед глазами образ Ваш. Как много мама в
жизни значит, она — любовь, уют, покой. Ах, мама-мамочка
родная, как хочется Вас обнять и поцеловать. Себе мы говорим, слезу роняя, как маму тяжело терять.
Хай земля буде, мамо, Вам лебединим пухом, а душі
вічний спокій і Царство небесне, хай відпочивають Ваші натруджені руки. Ми Вас ніколи не забудем, пам’ять про Вас у
наших серцях. Вічна пам’ять і Царство небесне.
У глибокій скорботі дочки НАТАША і ВАЛЯ,
ЗЯТІ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ і всі рідні.
15 ГРУДНЯ два роки тому пішов
із життя наш рідний, незабутній чоловік, батько, брат Іван Михайлович
КОМЛИК із Талалаївки. Нема на світі
таких слів, щоб передати наше горе.
Наш плач сердець, наш крик душі Ти
не почуєш вже ніколи. Рідненький наш,
як сумно, важко без Тебе жити. Серце
болить, душа голосить. Без Тебе хата
опустіла, жорстока доля розлучила. Пішов від нас Ти дуже рано. Ніхто не зміг
Тебе спасти. Яка глибока в серці рана.
Поки живі ми — з нами Ти. Не стримати сліз нам ніколи, бо
важко повірити в те, що Ти не прийдеш вже додому. Твій
дім тепер — небо святе. Хай сонечко Тебе зігріє, Твою могилку обігріє. Спокійно спи, рідненький наш, в своїй хатині
вдалині, ми будем вічно пам’ятати Тебе на землі.
У вічній скорботі ДРУЖИНА, ДІТИ,
БРАТ і СЕСТРА із сім’ями.
11 ГРУДНЯ минуло 12 років, як немає з нами рідної і дорогої для нас людини Віталія Андрійовича ДМИТРЕНКА
з Новоселівки. Пройшло стільки років, а в це й досі важко
повірити. Немає таких слів, якими можна висловити біль
втрати. Неможливо повірити, що Тебе немає серед нас, що
ми вже Тебе ніколи не побачимо, не почуємо Твого голосу,
не поспілкуємося, не запитаємо поради. Ти просто навічно
залишишся в наших сумуючих серцях. Нехай лебединим
пухом буде Тобі земля, нехай Господь благословляє Твій
вічний сон.
У вічній скорботі Твої ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
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