№ 8 (9219) СУБОТА, 20 ЛЮТОГО 2016 РОКУ
УЧИТЕЛЬ РОКУ
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ЖИТИ, ТВОРИТИ, РОБИТИ ДОБРО

Два роки тому ми стали свідками почат— це той неписаний заповіт, який залишили
ку боротьби нашого народу за незалежність
кожному із нас Герої Небесної Сотні.
і право жити у вільній та демократичній дерВажко жити в часи змін. Труднощі, кризи
жаві. Події на Майдані в м. Києві не залишита невдачі ми відчуваємо на собі. Але своїм
ли байдужими щирих патріотів, які, ризикубажанням змін українці заслужили того, щоб
ючи своїм життям, свідомо йшли на подвиг.
жити в європейській сім’ї на рівні з іншими
Це люди, для яких «справедливість», «своєвропейськими народами. Ми готові змінюбода», «Україна» — не просто слова, це був
ватися та боротися за свій вибір.
сенс їхнього життя. За відданість ідеалам,
У цей день ми згадуємо всіх борців
заради кращого життя свого народу вони заза нашу свободу. Сьогодні ми маємо бути
платили найбільшу ціну.
об’єднаними навколо спільних цінностей та
Почуття власної гідності і честі, вірність
ідеалів, берегти пам’ять про тих, хто загиідеї та принципам, любов до Батьківщини нув, виборюючи для нас незалежність.
Сергій КОЛОМАЙКО,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЯ

Пам’ять
Володимира
Бахмача, жителя села Понори, який рік тому загинув
на сході нашої країни, 17
лютого вшанували односельці, учнівська молодь,
представники органів влади.
Теплі слова та спогади
про Володимира прозвучали з вуст односельців,

першого заступника голови
райдержадміністрації Анатолія Дупи, заступника голови районної ради Стані
слава Катрушенка, голови
районної ГО учасників АТО
Богуслава Борсука, учнів
місцевої школи.
Учасники заходу поклали квіти до меморіальної
дошки та могили воїна.

ВІДТОДІ, як у центрі Талалаївки, у сквері під берізкою,
виріс пам’ятний знак учасникам бойових дій на території
інших держав, тут зустрічаються воїни-афганці з приводу різних подій. Чергова дата
виводу військ із Афганістану
для них завжди подія особлива. Минулої суботи більшість
колишніх воїнів, які проживають в районі, прийшли на своє
постійне місце зустрічі. Звідси
їх запросили до залу райдерж
адміністрації. До присутніх
звернулися заступники голови
РДА Лариса Шевченко, голови
районної ради Станіслав Катрушенко, селищний голова
Юрій Величко, вони вручили
учасникам бойових дій в Афганістані відзнаки Президента
України — пам’ятні медалі
«25 років виведення військ з

Афганістану». Потім всі пішли
до пам’ятного знака, поклали
квіти до його підніжжя та хвилиною мовчання вшанували
пам’ять загиблих.
Як і щороку, в цей день,
після урочистостей в райцентрі, афганці поїхали до
могил загиблих. У Красному
Колядині біля могил Анатолію
Павленку і Івану Борщевському їх чекали сільський голова Людмила Сорочинська із
сільськими афганцями. Потім
всі поїхали до могили Петра
Тарасенка в Рябухи, відвідали
вдома його маму Ганну Пантелеймонівну, яка щороку у цей
день чекає у себе найдорожчих гостей — так називає вона
синових побратимів…
Олександра ГОСТРА.
На фото: хвилина мовчання.
Фото Олени ПОПОВОЇ.

НА МІСЦІ ЗУСТРІЧІ
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ЇЇ ОЧІ завжди світяться
радістю. Можливо від того,
що серце сповнене теплом
і любов’ю, можливо — від
сотень дитячих посмішок,
що відблиском іскорки добра
палають в очах учительки. У
цій дитячій безпосередності,
допитливості, у цих посмішках вона черпає силу, енергію, наснагу на кожен день,
на кожен урок.
Уже близько двох десятків років життя Ірини В’яче
славівни невіддільне від долі
її вихованців. І які б вони не
були: крикливі, задиристі,
врівноважені — вона всіх їх
однаково любить, бо діти в
її розумінні і не повинні бути
всі однакові. Кожен з них —
особистість, до якої треба
мати свій підхід, свій ключик,
і вчителька його знаходить.
Вчителька… Ірині В’ячеславівні Балко сам Бог
велів нею бути. Аякже!
Мама — педагог, і сама Іра
ще школяркою крок за кроком наслідувала її. Вчилася легко, з якимось, навіть,
натхненням. Гострий розум,
розсудливість, інтелект і очевидні математичні здібності
і разом з тим щира, лагідна
вдача вирізняли дівчину поміж ровесників. Відмінниця,
активістка — все, як у «Кавказькій полонянці». І медаль
на випускному, тримай, Іро,

До газети зверталися
читачі з проханням оприлюднити інформацію чи
існує в районі люстраційна комісія?
Громадська організація
«Територіальна люстраційна
комісія Талалаївського району» районним управлінням
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юстиції зареєстрована 21 вересня минулого року. Особа,
уповноважена представляти ГО — Ганна Михайлівна
Круподеря, крім неї, в громадській організації — Олег
Петрович Василенко, Ольга
Іванівна Діденко, Людмила
Олександрівна Шовкун, Дмитро Володимирович Шишко.
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Фаза Місяця

ючи на її уроках і знайомлячись із списками переможців
районних і учасників обласних олімпіад із математики,
міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». Там
майже щоразу не обходиться
без вихованців Ірини В’яче
славівни. Кожний її урок —
неповторний. Діти не тільки
вчаться опановувати знання з
математики, а й бути людьми,
бути творцями прекрасного.
І. В. Балко навчає учнів практично володіти математикою,
самостійній роботі з дидактичним матеріалом, і сама
постійно з ними вчиться,
звертається до наукової літератури, досвіду колег.
Хоча й у неї вже за плечима неабиякий педагогічний досвід. Передає його
іншим, виступає з доповідями на засіданнях районного
методичного об’єднання вчителів математики, яке очолює із 2011 року, проводить
відкриті уроки. Протягом

ІНФОРМАЦІЯ

ЛЮСТРАЦІЙНА КОМІСІЯ
В РАЙОНІ

ПОГОДА
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заслужила! Це була перша
золота медаль в історії Харківської школи.
Гай-гай, коли то було?!
1990-й, юність, незабутнє студентство — золота пора! Вчительський інститут — вона-то
знала, що від математики нікуди не втече, мама ж математик. І сама любила зануритись
у світ цифр, задач, формул.
Як творчість, як поезія якась!
Казав же один професор від
математики, що цифри для
нього, як рифми для поета.
Із цими «рифмами» і прийшла Ірина В’ячеславівна на
свій перший урок у рідну Харківську школу захоплювати
їх «музикою» і милозвуччям
своїх меншеньких земляків.
Першу — так це доньку (а
куди вона подінеться, коли
в них уже династія, тепер і
сама — математик). Далеко
не одного із школярів заполонила ця математична мелодія з вуст учительки. У цьому
вкотре пересвідчуєшся, бува-

усього вчительського життя,
відданого дітям, крокують з
І. В. Балко шана і визнання.
Школа пишається тим, що
має такого чудового педагога, «Старшого вчителя»,
переможця районного, учасника обласного конкурсу
«Учитель року-2016». Вона
по-справжньому
любить,
знає і вміє. Любить — школу, дітей, життя, математику;
знає — методи, підходи, технології навчання; вміє — розказати, пояснити, навчити.
Вона володіє одним з найбільших благ — мудрістю.
Життєве і вчительське кредо
Ірини В’ячеславівни жити,
творити, робити добро. Вона
не втомлюється повторювати: «Твори добро — воно
повернеться».
Ірина В’ячеславівна красою розуму викликає захоплення, а красою душі змушує поважати.
С. МИХАЙЛІВ.
На фото: І. В. БАЛКО.

ТРИВАЮТЬ СХОДИ ГРОМАДЯН

17 лютого збори громади села відбулися в Понорах. Вони пройшли за
участю першого заступника
голови райдержадміністрації Анатолія Дупи та заступника голови районної ради
Станіслава
Катрушенка.
Найбільше
жителів цієї
громади хвилюють питання
забезпечення жителів села
якісною питною водою (від-

новити роботу водогону і
визначитися з власником),
забезпечення медпрацівником ФАПу, якість перевезень
(автоперевізники не дотримуються графіка), земельні
питання та ін.
Олена ПОПОВА,
начальник відділу
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
апарату РДА.

1 березня об 11-й годині
у приміщенні селищної ради
відбудуться збори учасників

АТО, які проживають у районі. Запрошую всіх до активної участі в них.

На початку року через
газету я звертався до земляків з проханням допомогти із тканиною для пошиття
маскувального одягу нашим
воїнам. Вже у день виходу
газети до мене зверталися
небайдужі люди, які привозили і приносили тканину. Все
зібране я переслав волонте-

рам у Краматорськ, і вони виготовили маскувальний одяг
та передали його солдатам.
Дякую всім, хто не байдужий
до долі тих, хто сьогодні в
окопах захищає Україну і
українців.
Богуслав БОРСУК,
голова ГО «Талалаївська
спілка учасників АТО».

ЗБОРИ УЧАСНИКІВ АТО
МАСКОДЯГ ПОШИЛИ
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

БІЛЬ АФГАНІСТАНУ

КВІТИ ІЗ ВУЛИЦІ МИРУ

ВОНИ живуть серед нас, їм сьогодні
вже по 45–50… Тільки у багатьох скроні
посивіли надто раніше, ніж у їхніх ровесників. Бо у їхньому юному житті була
війна в чужій країні. 27 років тому у день
Стрітення вона закінчилася для наших
солдатів. Щороку у цей день ми з вдячністю і повагою згадуємо їх подвиг. Цього разу до сільської бібліотеки на зустріч
із читачами Г. М. Луценко, Н. І. Двуричанською, Л. М. Титух, Н. Б. Малій, С. О.
Федюк запросили почесного гостя —
У читальному залі
центральної
районної бібліотеки для дорослих проведено вечір-реквієм «Одвічний
біль Афганістану», на
який були запрошені
учні 9 класу Талалаївської школи та заступник голови районної

воїна-афганця нашого односельця В. І.
Титуха. Йому було що розказати про
війну, та всі учасники зустрічі найбільше
говорили про те бажання, яке об’єднує
сьогодні всіх — мирний день в Україні.
Отож воїну символічно від сільського
депутата із вул. Миру Наталії Двуричанської вручили вирощені нею квіти, а від
читачів — невеличкий подарунок.
Тетяна ЧЕМЕРИС,
бібліотекар Сильченківської бібліотеки.
На фото: квіти — воїну від читачів.

* * *
спілки ветеранів Афганістану Олександр Шагунов.
Бібліотекарі
Світлана Джежуля, Ніна
Густодим
та
Любов
Джежуля розповіли про
ту чужу неоголошену
війну, яка довго житиме в людській пам’яті,

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ ВУЛИЦІ

Відповідно до Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки»,
керуючись ст. 26, 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції жителів села, Липівська сільська рада вирішила перейменувати вулиці та провулки.
Рішення 27-ї сесії Липівської сільської ради 6-го
скликання від 6 жовтня 2015 року
Сільська рада вирішила:
1. Перейменувати провулок Піонерський в с. Липове на провулок Арсієнко.
Сільський голова
Любов ВАСЮК.
● ● ●
Рішення 3-ї сесії Липівської сільської ради 7-го
скликання від 16 лютого 2016 року
1. Перейменувати пров. Жовтневий в с. Липове на
пров. Вишневий.
2. Перейменувати вул. Жовтнева в с. Липове на
вул. Вишнева.
3. Перейменувати вул. Жовтнева в с. Скороходове
на вул. Енергетиків.
Сільський голова
Михайло ПЕДЬКО.

НАЗВА СТАРА – ЗМІСТ НОВИЙ
На сходці жителів
села, яка відбулася 12
лютого, пройшли громадські слухання з питань
перейменування
вулиць села, які згідно із
Законом України про декомунізацію підлягають
перейменуванню: вулиці
Жовтнева та Першотравнева у селі Березівка. В
результаті обговорення
одноголосно було при-

йнято рішення про новий
зміст у назвах вулиць —
Жовтнева на честь Дня
захисників України, який
відзначається 14 жовтня
на День Покрови, а Першотравнева — на честь
1 Травня — Дня Міжнародної солідарності трудящих.
Людмила ГАВРИШ,
Березівський сільський
голова.

тому що її історія написана кров’ю солдат і
сльозами жінок та матерів. Воєнними спогадами поділився Олександр Шагунов. Була
представлена книжкова викладка літератури
та проведений бібліографічний огляд «Час
і досі не загоїв рану —
цей одвічний біль Афганістану».
Світлана ДЖЕЖУЛЯ,
бібліотекар ЦРБ.
НАША любляча мама,
бабуся і сваха Катерина
Іванівна СЕМІНЬКО з
Липового днями відсвяткувала свій 75-річний
ювілей. Сьогодні рівно 75
у Вашому житті минає, а
скільки їх ще на шляху
— про це ніхто не знає.
Тож зичимо в здоров’ї вік
довгий прожити, щоб в
мирному небі Вам сонце
всміхалось і всі Ваші мрії
та плани збувались. Хай
здоров’я, щастя і достаток сипляться, як липи
цвіт, хай малює доля з
буднів свято, а Господь
дарує ще багато літ.
З любов’ю і повагою
СИН, НЕВІСТКА, внуки
СНІЖАНА та ЕДИК,
СВАХА.
* * *
ЗАВТРА свій 65-річний
ювілей
святкує
наша дорога донька,
мама й бабуся Ольга
Олексіївна ЛУЦЕНКО з
Талалаївки. Матусю рідненька, найкраща, єдина, щоб Ти не хилилась
ніколи в журбі, і сонце,
і зорі, і даль журавлину
ми, Твої рідні, даруєм
Тобі. І в осінь, і взимку, весною і влітку щоб
щастя, здоров’я у Тебе
було. Уклін Тобі, рідна,
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

ВІДПОВІДЬ НА СТАТТЮ

«ДУМКИ, ЯКІ ВАРТО ПОЧУТИ»

Минулої п’ятниці, прочитавши у «Трибуні хлібороба»
статтю «Думки, які варто почути», у мене виникла необхідність написати на неї відповідь, бо у статті конкретно
відчувалася неповага до селищного голови та депутатів
селищної ради, відповідно,
моїх колег. Мова йшла про
нібито «бездумне» перейменування вулиць.
Почну по порядку. За
ініціативи відділу культури,
туризму та історичних пам’яток, на чолі з С. В. Копиловим
та головою громадської ради
О. А Шагуновим 9 лютого у
районному будинку культури
було зібрання з питання перейменування вулиць. Я був
запрошений на дане зібрання, як і мої колеги-працівники
районного будинку культури,
бібліотечної системи, школи
мистецтв та депутат районної ради О. П. Василенко.
Всього були присутні 38 осіб.
На початку зібрання С. В. Копилов зазначив, що воно не
формальне. Після звернень
вищевказаних керівників до
людей мені, як депутату селищної ради, надали слово
і я чітко пояснив, що на сесії селищної ради з питань
перейменування
вулиць
було тривале обговорення
по назвах кожної вулиці селища, під час даної дискусії
були і спірні пропозиції, але
в результаті прийшли до
спільного рішення і проголосували одноголосно. Питання перейменування вулиць
обговорювалось на одній
сесії, потім було перенесено на другу, якою і прийняте
остаточне рішення. Рішення
по перейменуванню вулиць
треба було прийняти до 21
лютого згідно із Законом
України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
в Україні та заборону їхньої
символіки». Селищна рада
прийняла рішення 25 грудня,
тобто все згідно із законом.
Не зрозуміло те, що у статті
«Думки, які варто почути»
з іронією зазначено: «якщо

за молодість нашу, за
ласку, любов і тепло.
МАМА, ТАТО,
дочки ЛЕСЯ і РАЯ та
їхні сім’ї, онук СЕРГІЙ.
* * *
23 ЛЮТОГО народилася Жінка з великої літери, наша дорога кума
і хрещена мати Тетяна
Григорівна КУКСА із
Липового. У цей ювілей,
у цей радісний час прийми найщиріші вітання
від нас. Зичим здоров’я
міцного щодня, щастя
земного, людського добра, в радості жити, серцем не старіти, бути веселою, дітям радіти. Хай
сонце і силу, і радість
дає, зозуля сто літ нехай
Вам накує.
КУМА, хрещеник
ТАРАС.
* * *
ДОРОГУ і рідненьку
племінницю і хрещеницю Наталію Миколаївну
ТИТУХ із Талалаївки вітаємо із сьогоднішнім золотим ювілеєм! Летять літа,
мов бистрі води, і не вернути їх назад, а нам не
віриться сьогодні, що вже

його всі, кому треба вивчити,
хоч прочитали», то значить
організатори зібрання та автор і співавтори даної статті
взагалі і не прочитали даного
закону. Якщо б, починаючи з
21 лютого, рішення про перейменування вулиць було
не прийняте, то Український
інститут національної пам’яті за згодою Верховної Ради
України без згоди органів
місцевого самоврядування
прийняли б своє рішення про
перейменування вулиць. До
речі, на сесії селищної ради,
звичайно ж, були пропозиції
назвати вулиці іменами людей, відомих нашому селищу
і краю, але депутати дійшли спільної думки, що якщо
згадати одне прізвище, а не
згадати інше, то це буде не
справедливо і головне: якщо
вулиця з певним прізвищем
після нашого голосування
підпаде під вплив закону
декомунізації, то потім за
командою зверху буде дана
вказівка про те, щоб перейменувати таку вулицю і
вже на інше прізвище, яке до
нашого краю не відноситься,
наприклад, вулицю Гнідаша
на вулицю Шухевича. Я не
маю нічого проти цієї історичної постаті, але до нашого регіону він не має прямого
відношення. Прочитавши у
«Чернігівському віснику» від
11.02.2016 статтю «Ленінівка знову стала Сахнівкою»,
прослідковується, що назви
сіл і селищ, які носили чиїсь
імена, перейменовано на
не пов’язані з іменами, наприклад, село Петровського
Фастовецької сільської ради
Бахмацького району на село
Вишневе.
Хочу зазначити, що колеги-депутати активні, плідно
працюють, як одна команда,
і мені приємно безкорисливо
працювати серед них на благо
людей, бо повага і порозуміння одні з головних чинників
будь-яких колективних справ.
На жаль, зі всіма виборцями по моєму округу я
не маю можливості зустрічатись, але з більшістю зустрічався і їхня думка та, що

взагалі не потрібно змінювати назви вулиць, адже всі
розуміють, що як наслідок —
клопіт по переоформленню
багатьох документів, що потребує коштів і часу. Я, як депутат, роз’яснюю людям, що
згідно із Законом ми мусимо
змінити назву вулиць так, як
вважаємо за потрібне, бо їх
переіменують без нашої згоди. Я депутат по округу №8:
вулиця Леніна, 50–92, пров.
Леніна, 8, тож, будь ласка,
заходьте у будинок культури, де я працюю, з питань,
які вас хвилюють. Депутати
селищної ради однозначно
підтримали перейменування
вулиці Леніна на Центральну
— так, як пропонували більшість людей.
Автор статті «Думки, які
варто почути» та організатори зібрання, коли написали
«бездумне
перейменування», по-перше, забули, що
за селищним головою Ю. Є.
Величком та депутатами селищної ради стоять люди,
які їх підтримали на виборах
і відповідно все адресується
і їм теж, а по-друге, питання
про перейменування вулиць
за ініціативою селищної ради
двічі було опубліковано в
«Трибуні хлібороба», відоме
вже з травня минулого року
та обговорюється, а тим більше серед керівників, у тому
числі Копилова та Шагунова,
а тільки зараз вони вирішили
ініціювати зібрання по його
обговоренню. Нібито все виглядає як пропозиції, то до
чого тоді неповажна критика
селищного голови та депутатів? Сподіваюсь, що всім тим
людям, які були співавторами
даної статті, стане зрозуміло,
що лити бруд одне на одного абсолютно неприпустимо і
тільки у вчасних, підкреслюю,
вчасних конструктивних пропозиціях є зміст, а не тоді,
коли, згідно з чинним законодавством на сесії селищної
ради депутати проголосували за конкретні назви вулиць,
а комусь це починає не подобатись.
Юрій ШТИМ,
депутат селищної ради.

Тобі 50. Хай нових днів
ще буде безліч, без ліку
щастя і пісень, прийми
вітання найщиріші в цей
світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не
на рік — на все життя бажаєм його щиро. Щоб радісним і довгим був Твій
вік з добром, любов’ю,
спокоєм і миром.
З повагою і любов’ю
хрещений А. Т. ТИТУХ
і його сім’я із Скороходового.
* * *
ВІТАЄМО з 50-річчям Олену Григорівну
ВАСЮК з Липового! Спинити час ніхто не в змозі, і
ліс шумить, і квітне сад. На
Твоєму сонячному порозі
з’явилось мудрих 50. Нехай для Тебе не згасає сонце, нехай не віють в душу
холоди, хай жито на столі і
Бог на небі Тебе завжди рятують від біди. Хай радістю
повниться дім, щастям,
спокоєм, миром, любов’ю,
і щоб жила Ти до ста літ у
ньому, а Господь щоб завжди був з Тобою.
МАМА, сестра СВІТЛАНА та її сім’я.

* * *
УВАЖАЕМОГО, любимого, дорогого сыночка, братика, крёстного и
дядю Юрия Анатольевича ДИДЕНКО из Талалаевки поздравляем
с юбилеем. В жизни дат
немало славных. Только нужно понимать, что
одна из самых главных
для мужчины — сорок
пять. Где-то вдалеке
остался тот неопытный
юнец. В этой жизни состоялся Ты, как муж
и как отец. Для детей
своих примером можешь
Ты служить во всем: и
достойная карьера, и
надежный теплый дом.
За тобой твоя супруга,
как за каменной стеной.
От души тебе желаем
в сорок пять солидных
лет счастья, бодрости
— без края и не знать
печалей, бед. Пожелаем
и здоровья — без него
ведь никуда. Не бояться
строить планы, делать
то, о чем мечтал. Время мчит без передышки. Хоть не удержать
его, будь в душе всегда
мальчишкой — сорок
пять тебе всего!
МАМА, ОТЕЦ, СЁСТРЫ
и их семьи.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

НАДВЕЧІР’Я

РЕАЛІЇ

30 РОКІВ НА СЦЕНІ

23 лютого минає 30
років від того далекого
дня 1986 року, як група
учасників художньої самодіяльності клубу цегельного заводу із своїми українськими піснями
виступила в концерті. Це
були пенсіонери, ветерани праці цегельного заводу, в минулому учасники
заводського хору.
Так пройшло декілька концертів, де звучали
українські народні пісні,
і самодіяльні артисти вирішили, що треба цей колектив назвати «Народні
наспіви».
На його базі у клубі
було створено любительське об’єднання української народної пісні «Калинонька», де вечорами
за святковими столами
збирались
працівники
цегельного заводу. Тут
звучали українські пісні: «Калина-малина над
яром стояла», «Ой є в лісі
калина», «Калина-малина біленько цвіте» — як
оберіг об’єднання.
На базі «Калиноньки»
працювала школа передового досвіду району,
а в червні 1990 року у
клубі відбувся обласний
семінар керівників любительських об’єднань, де
колектив поділився досвідом роботи з колегами
інших районів області.
На кожне свято влаштовували
концерти
у

своєму клубі, де «Народні наспіви» виходили на
сцену з своїми жартівливими піснями, якими радували глядачів, а вони
нагороджували щирими
оплесками.
Брали активну участь
у районних святах та
концертах, фольклорних
святах та оглядах.
Виступав колектив в с.
Сокиринці Срібнянського
району на Вересаєвому святі і у фольклорних
святах у містах Чернігові,
Ніжині, Прилуки, на ВДНГ
та в музеї народної архітектури і побуту в м. Києві.
У той час в ансамблі
співали 10 жінок і 5 чоловіків. На жаль, майже всі
вони відійшли у вічність.
Серед живих сьогодні Анастасія Клименко,
Надія Ілляшенко, Раїса
Беркун. Немає цегельного заводу, його клуб змінив назву на селищний,
а фольклорний ансамбль
продовжує свої традиції, — дарує глядачам
українські народні пісні.
Минали роки, склад
ансамблю оновлювався
новими учасниками, та
організатором і керівником протягом усіх років
була і є завідуюча селищним клубом Валентина
Лизько.
У грудні 2011 року
фольклорний ансамбль
української народної пісні
«Народні наспіви» отри-

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ОДИНОКИМ БАТЬКАМ

Згідно із діючим законодавством з 1 січня 2016 року
передбачено:
- надання тимчасової
допомоги на дітей, батьки
яких ухиляються від сплати аліментів у розмірі, що
дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним
сукупним доходом сім’ї в
розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців.
Тимчасова
допомога
призначається кожні шість
місяців, починаючи з місяця,
в якому подано заяву з усіма
необхідними документами.
У разі, коли до заяви не
додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє
одержувачу про те, які документи повинні бути подані
протягом місяця.
Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги
приймається органом соціального захисту населення
протягом 10 календарних
днів після надходження усіх
необхідних документів.
Умови та розмір тимчасової допомоги, який виплачується у разі визначення
судом розміру аліментів у
твердій грошовій сумі залишилися незмінними та призначаються у відповідності до
абзацу 2 пункту 8 постанови
КМ від 22.02.2006 №189.
- скасування гарантованого розміру допомоги на
дітей одиноким матерям
(30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку) та надання такої допомоги у розмірі, що дорівнює

різниці між 100 відсотками
прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку та
середньомісячним сукупним
доходом сім’ї в розрахунку
на одну особу за попередні
шість місяців.
Якщо одинокі особи звернулися за продовженням
допомоги із врахуванням
доходу в 2015 році і період
виплати припадає на 2016
рік, виплата допомоги таким
особам із врахуванням підвищеного розміру продовжується до закінчення періоду
призначення без їх звернення до управління соціального захисту населення.
З метою соціального захисту дітей, які виховуються
одинокими батьками, урядовим рішенням збережено
право на отримання з 1 січня
2016 року допомоги на дітей
одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям, батьки
яких ухиляються від сплати
аліментів, особам, які звернуться за її продовженням за
новими умовами у періоді з
січня по березень 2016 року.
Такі громадяни повинні заповнити декларацію про доходи
та майновий стан осіб, що
звернулися за призначенням
усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі
довідок про доходи кожного
члена сім’ї) за 6 місяців (липень-грудень 2015 року).
Особам, які звернуться
за призначенням допомоги,
вперше вона призначатиметься з місяця звернення,
і доходи сім’ї визначатимуться за 6 місяців на момент
звернення за допомогою.
Галина ФЕДЮК,
спеціаліст УСЗН.

ВКРАВ НА
СОТНЮ –
ЗАПЛАТИВ
ТИСЯЧІ

Чернігівський районний
суд виніс вирок мешканцю
обласного центру, який придбав та зберігав майже дві
з половиною тисячі бойових
набоїв.
Зловмисника було викрито співробітниками управління СБ України в області у

липні минулого року.
Під час обшуку будинку
та квартири чернігівця правоохоронці вилучили майже
дві с половиною тисячі боєприпасів, серед яких патрони
до гвинтівки «Мосіна», автоматів Калашникова, ручного
кулемету Дегтярьова тощо.

Суд визнав правопорушника винним та призначив
покарання у вигляді трьох
років позбавлення волі з
встановленням
іспитового
терміну три роки.
ПРЕС-ГРУПА
управління СБ України
в області.

За останні рік-півтора
значно зросла кількість крадіжок майна з підприємств,
установ, організацій та приватних господарств.
Щоб убезпечити себе від
них, пропонуємо власникам
приватних магазинів, установ, організацій та громадян
звернутись у райвідділ поліції для укладення договору
на взяття об’єктів власності
та господарської діяльності,
квартири чи будинку під охорону, а також встановлення
сигналізації на об’єктах.

Нині Державна служба
охорони при ГУНП в області
проводить акцію «Квартира
під охорону», а також надає
широкий спектр охоронних
послуг:
- охорона об’єктів різних
форм власності, квартир та
особистого майна громадян
за допомогою пульту централізованого спостереження,
- фізична охорона осіб та
об’єктів,
- інкасація і супровід грошових коштів та цінних вантажів,

- реагування озброєного
наряду поліції на надходження сигналу «Тривога» з об’єктів, що охороняються,
- монтаж та повне обслуговування технічних засобів
охоронної та пожежної сигналізації.
За довідками звертатися за телефонами: 676‑491,
4-02-58,
0-800-211-000,
0-800-502-220.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник сектору Талалаївського відділення поліції,
майор поліції.

За даними Інспекції енергонагляду ПАТ «Чернігів
обленерго»,
розкраданням
електроенергії в переважній
більшості займаються громадяни, чий сімейний бюджет
набагато перевищує рівень
доходів середньо забезпечених людей. Менше ніж 5% громадян вимушені переступати
за межу закону через злиденність. Однак і бідні, і багаті на
ці кроки йдуть свідомо.
«Зекономлені» кіловати
електроенергії в ході рейдових перевірок інспектори
виявили в домогосподарстві
одного з депутатів обласної
ради. Споживач із зафіксованим порушенням погодився,
сума штрафу склала близько
14 тис. грн.
У січні в Борзнянському
районі інспектори виявили
позаоблікове
підключення
місцевої церкви за допомогою накиду на повітряну лінію
електропередач, а в Ічнянському районі у такий спосіб церковнослужитель примудрився
викрадати електроенергію на
потреби власної оселі. Житель
Прилуцького району за позаоблікове приєднання до енергомережі отримав штраф на
суму 28 тис. грн.
Зафіксовані такі випадки
із штрафами до 10 тис. грн. і
в Талалаївському районі.
Незважаючи на те, що
порушників виявляємо і їм
доводиться сплачувати десятки тисяч гривень штрафів,
деякі споживачі свідомо порушують закон знову і знову. У
минулому році на Чернігівщині інспекторами енергонагляду ПАТ «Чернігівобленерго»
було складено 985 актів, виявлено 8061,48 тис. кВт∙год.
недооблікованої
електро
енергії на суму майже 6 млн
грн. Найбільший акт про порушення ПКЕЕ — близько
200 тис. грн. стосувався ТЦ
«Акваріум» м. Чернігів.
Ці суми різні, але переважна більшість з них — понад 10 тис. грн. Тому перш
ніж зважитися на крадіжку
електроенергії,
необхідно
замислитися над можливими
наслідками.
ПАТ «Чернігівобленерго».

ВБЕРЕЖІТЬ ЗІР ВІД ГЛАУКОМИ

Рак шийки матки можна
виявити на ранній стадії й
ефективно лікувати.
Для цього необхідно
звернутися в оглядовий кабінет поліклініки або до лікаря в жіночій консультації,
пройти профогляд із цитологічним обстеженням (1
раз на рік).
Цитологічний метод обстеження — це вивчення
під мікроскопом мазків із
шийки матки. Метод простий у виконанні, високорезультативний, безболісний,
може повторюватися багато
разів.
На жаль, жінки не приходять на огляди своє-

часно, тому кількість рано
виявлених випадків раку
шийки матки залишається
не чисельною.
Шановні жінки! Вам
необхідно знати, що рак
шийки матки можна попередити, якщо ви своєчасно
пройдете профілактичний
огляд у поліклініці за місцем
проживання або в жіночій
консультації з обов’язковим
цитологічним обстеженням.
Бережіть своє здоров’я
і ви не захворієте. Проходьте профогляди. Рак шийки
матки легше попередити,
ніж лікувати.
Марія ДВОРНИК,
лікар-гінеколог ЦРЛ.

ПРОХОДЬТЕ ПРОФОГЛЯДИ

Це вірусна хвороба, що
передається
тропічними
комарами. Особливу небезпеку вірус становить для вагітних та жінок, які планують
вагітність, оскільки інфекція
викликає численні патології
розвитку плоду.
Смертельних
випадків
від даної інфекції на сьогодні
немає, але ВООЗ не дає гарантій, що їх не буде надалі.

Симптоми хвороби: підвищення температури; слабкість, ломота; висип на обличчі та тілі; головний біль;
кон’юнктивіт; біль у м’язах та
суглобах.
Спеціального лікування,
яке б діяло на вірус, немає,
хвороба лікується симптоматично.
Вікторія НЕСИН,
лікар-інфекціоніст ЦРЛ.

Цей момент можна назвати історичним на творчому шляху «Народних наспівів» —
ведуча «Фольк-мюзік» Оксана Пекун знайомиться із колективом у Талалаївці. Це було
у травні 2015-го. Фото Олександри ГОСТРОЇ.

мав високе звання — народний аматорський.
Сьогодні в ансамблі
11 жінок і 3 чоловіки та 5
музикантів музичного супроводу. Всі ці люди різного віку і різних професій, та їх об’єднала любов
до української пісні. Вони
— енергійні життєлюби,
такими звикли бачити їх

на сцені глядачі.
Берегиня української
народної пісні Любов
Джур, яка в ансамблі
двадцять п’ять років,
вона співала ще в першому складі ансамблю.
Саме збережені нею пісні із давнини «Ковалева
черешенька», «Парила
кумонька», «Вербочки»

стали візитною карткою
колективу.
Пісня
«Вербочки»
прозвучала на Першому
національному телеканалі і вийшла переможцем. Отож свій ювілей
колектив відзначає у
творчому розквіті, з новими планами.
КОР. «ТХ».

ЛЮДИНА І ЗАКОН

ТРИ РОКИ ЗА БОЄПРИПАСИ

ОБ’ЄКТ ПІД ОХОРОНОЮ – ЦЕ НАДІЙНО

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Найчастіше ця хвороба розвивається непомітно.
Початок її, як правило, безсимптомний. Однак, існує
ряд ознак, на які варто звернути увагу та, при їх наявності, терміново звернутись
до лікаря: «літаючі мушки»
перед очима, райдужні кола
навколо джерела світла при
погляді на нього, затуманювання зору, вологість очей,
часта зміна окулярів та невдоволеність ними.
Сліпота при глаукомі
настає внаслідок загибелі
зорового нерву (атрофії),
основною причиною якої
є підвищення внутрішньоочного тиску. Ось чому так

важливо усім особам старше 40 років один раз на рік
контролювати рівень внутрішньоочного тиску, а при
наявності захворювання —
ще частіше.
Лікувати глаукому можна
як медикаментозними засобами (краплі, уколи, таблетки), так і лазером та хірургічними методами.
Глаукома належить до
прогресуючих захворювань,
проте раннє виявлення,
адекватне лікування та чітке
дотримання
рекомендацій
лікаря — ось складові успіху
в боротьбі з ним.
Олена ЯКОВЕНКО,
лікар-офтальмолог.

Рак шийки матки займає
одне з провідних місць серед інших злоякісних новоутворень у жінок.
Частіше усього він уражає жінок після 40 років, у
розквіті сил. Останнім часом хвороба трапляється й
у молодшому віці.
Це пов’язано з раннім

статевим життям, палінням,
частою зміною статевих
партнерів, інфекцією, що
передається статевим шляхом, особливо вірусною, із
неконтрольованим вживанням гормональних протизаплідних засобів та ін. Ранніх
симптомів
захворювання
немає.

ЛИХОМАНКА ЗІКА
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДЯКА

ПОРЯДНІ І СОВІСНІ

Днями провідувала в реанімаційному відділенні райлікарні знайомих. За розмовою
якось не помітила, як випав із
кишені гаманець. Так і пішла.
Кинулась, почала шукати, а
пропажа вже чекала на мене
там же, у лікарні. Виявляється, загублений гаманець (а

в ньому була немала, як для
мене, сума грошей) підняв чоловік на ім’я Юрій Чирва і передав персоналу лікарні, щоб
повернули власнику. Я щиро
вдячна всім цим людям за їх
порядність і совісність.
Галина ГОРОШКО.
смт Талалаївка.

ТАЛАЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади юрисконсульта. Вимоги:
повна вища юридична освіта (спеціаліст, магістр), стаж
роботи у сфері правової діяльності не менше 5 років або
у сфері правової діяльності на державних підприємствах
(установах) не менше 5 років, вільне володіння комп’ютером, знання державної мови.
Документи, що подаються до конкурсної комісії: особова картка ФП2ДС, декларація про доходи за 2015 рік, копія
паспорта, копія диплома про освіту, копія трудової книжки.
Термін подання документів — місяць з дня опублікування оголошення в газеті.
Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади: головного спеціаліста сектору землеустрою та
ринку земель на період декретної відпустки, головного
спеціаліста — юрисконсульта відділу Держгеокадастру у
Талалаївському районі.
Основні вимоги до кандидатів: освіта неповна вища та
вища по спеціальності «Геодезія, картографія і землевпорядкування», «Землевпорядкування та кадастр», вища
юридична, володіння персональним комп’ютером, стаж роботи не менше 2 років на відповідних посадах.
Управління соціального захисту населення Талалаївської районної державної адміністрації оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади державного службовця:
спеціаліста І категорії відділу праці, на період декретної відпустки основного працівника.
Вимоги до кандидатів: освіта юридична або фінансова за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або бакалавра, досконале володіння комп’ютером. Без вимог до
стажу роботи.
Термін подання документів — місяць з дня опублікування.

ПОМИНАННЯ

Світлій пам’яті Лідії Дмитрівни ПОКРИШКИ,
з дня смерті якої минає 40 днів

13 січня о 8:00 ранку
раптово задзвонив мобільний. На екрані ім’я сестри
Наталії. У трубці крізь її
сльози, почув: не стало
мами. І враз щось у серці надірвалося.
Нелегка доля випала нашій мамі. Народилася вона 28
лютого 1928 року в с. Гришине Роменського району у багатодітній сім’ї. З восьми років
випасала колгоспну череду,
а в 13 уже доглядала групу
телят. Пережила голодомор,
пізнала страхіття війни.
В 1950 р., працюючи
дояркою в с. Основа, познайомилася з нашим батьком Петром Васильовичем
Покришкою.
Одружилися.
Жили в с. Слобідка, працювали в тваринництві. Щедрий
лелека подарував їм Люсю,
Ларису, Степана, Надю, Василя, Наташу і Петра.
Мама постійно працювала на фермі. У 1965 р. директор радгоспу ім. 50-річчя

Великого Жовтня Герой соціалістичної праці С. В. Шарлай
особисто за багаторічну працю преміював її нетелем, якого ми назвали Вишнею. Ця корівчина була дуже ласкавою і
годувала молоком всю нашу
сім’ю аж до 1983 року.
Із мамою пов’язані всі
найтепліші спогади дитинства у всіх нас, її семи дітей.
Вона віддавала нам свою
душу і раділа за кожного,
бо всі знайшли у житті свою
стежку, цим і підтвердивши
високе звання, якого удостоєна наша мама — «Мати-героїня». Вона пішла у вічність,
залишивши після себе на
землі 7 дітей, 14 внуків, 11
правнуків і праправнука.
Останні роки мама проживала у дочки Наташі в м.
Ніжині і заповіла, щоб похоронили її у рідній Слобідці поряд
із нашим батьком, який помер
31 грудня 1993 р. Через 33
роки їх душі зустрілися…
ДІТИ.

Минув рік від того жахливого моменту, коли обірвався
зв’язок рідних із Володимиром БАХМАЧЕМ із Понір, який
служив у гарячій точці на сході нашої країни і віддав життя
за її свободу і незалежність. Саме у ці дні і поминають його
найрідніші люди. І ми всі, хто знав його в лице, і ті, хто знає
тепер тільки по імені, низько схиляємо голови у скорботі
перед його світлою пам’яттю. Герої не вмирають!
Районна ГО «Талалаївська спілка учасників АТО».

НАТЯЖНІ СТЕЛІ.
Висока якість — помірні ціни.
Консультація та замір
БЕЗКОШТОВНО!
смт Талалаївка.
Тел. 097-829-27-57,
050-683-13-20.
Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій. За
достовірність фактів і цифр, за відповідність їх вказаним джерелам,
згідно із законом про пресу, несе відповідальність автор.

КУПЛЮ

БУДІВЛІ під розбір, пустотні ПЛИТИ, фундаментні БЛОКИ, ШИФЕР, віконні ПЕРЕМИЧКИ, ЦЕГЛУ б/у.
Тел. 097-267-16-10.
Постійно найдорожче КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ та БИЧКІВ вагою понад 300 кг.
Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
МЕД і ВІСК оптом. Тел. 066-094-11-17, 067-132-64-25.
Постійно КОЗИ. Тел. 068-319-77-73.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ, НУТРЯКІВ, а також М’ЯСО ЯЛОВИЧИНИ ТА СВИНИНИ.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-05-78-546, 063-82-94-803.
Дорого цілодобово СВИНЕЙ, КНУРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, а також яловичину та свинину
(М’ЯСО). Тел. 095-606-55-31, 098-343-20-99.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ.
Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
КУПЛЮ БИЧКА молочного віку на відгодівлю. ПРОДАМ
СІНО (люцерна) в тюках. Тел. 098-034-37-83.
Б/у оцинковане та покрівельне ЗАЛІЗО, малий ШИФЕР,
ВУЛИКИ, РАМКИ, газовий БАЛОН 27 л, свердлильний ВЕРСТАТ, електрозварювальний АПАРАТ у будь-якому стані.
Тел. 097-433-81-82.
ВІСК, ПРОПОЛІС. Тел. 067-983-45-54.
Молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ. Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
КУПЛЮ посадкову КАРТОПЛЮ. ПРОДАМ натуральний
БОРСУЧИЙ ЖИР. Тел. 095-896-34-09, 068-070-47-55.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій. Тел. 096-84-96-276, 066-34-81-572.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і НУТРЯКІВ. Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачене ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ серії ААД №190394, видане на ім’я ЦІЛИНА Микола Степанович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки, розташовані на території Української сільської ради, серії ЯБ
№925558 та серії ЯБ №922353, видані 10.05.2006 р. Талалаївською
райдержадміністрацією на ім’я ОХРІМЕНКО Олена Іванівна, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай),
яка розміщена на території Березівської сільської ради, серії ЧН
№0157200, виданий 04.09.1996 р. колишнім КСП «Колос» на ім’я
ЗАХАРЧЕНКО Григорій Степанович, вважати недійсним.
Втрачені СЕРТИФІКАТИ на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349073 від 09.12.1999 р., виданий на ім’я ВОРОНОВА Надія
Олександрівна, та серії ЧН №0349355 від 09.12.1999 р., виданий
на ім’я ГАНЖАРА Яків Гордійович, та державний АКТ на право на
земельну ділянку серії ЯГ №868830, від 20.07.2007 р., виданий на
ім’я ГАНЖАРА Тамара Іванівна, вважати недійсними.

УВАГА! У м. Бахмач із 20 лютого по 27 березня
біля ринку «Колос» навпроти магазину «Стройбат»
закуповуємо у населення: гарбузове НАСІННЯ —
до 45 грн./кг, КВАСОЛЮ — до 18 грн./кг, ГОРІХИ —
до 25 грн./кг.
Тел. 096-813-91-81.

ПРОДАМ

САДИБА в Талалаївці по вул. Ватутіна, 36: будинок газифікований (62,1 м2), є літня кухня, погріб, сарай. Приватизована земельна ділянка 0,15 га.
Тел. 067-375-32-95, 098-594-52-59.
Недорого БУДИНОК (60 м2) у м. Прилуки неподалік залізничного вокзалу — газ/вода, часткові зручності.
Тел. 066-546-99-11.
3-кімнатна КВАРТИРА в центрі Талалаївки.
Тел. 096-924-70-01.
САДИБА в с. Сильченкове. Є газ, вода.
Тел. 095-522-67-76.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на 2 ходи, земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Терміново САДИБА в Талалаївці. Є літня кухня, сарай,
газ, вода.
Тел. 067-706-64-49, 050-709-44-90.
Терміново АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21099 2002 р. в., колір сірий. В хорошому технічному стані. Газ/бензин, пробіг 15 тис.
км, комплект зимової гуми (майже нова). Можливий торг.
Тел. 096-65-56-395, 099-49-76-303.
АВТОМОБІЛІ ВАЗ-2108 газ/бензин, в хорошому стані;
Опель-Кадет 1,6 дизель, двигун після капремонту.
Тел. 097-772-02-75, 050-968-09-23.
СІВАЛКУ СЗ-5.4, КУЛЬТИВАТОРИ КПШ-8, КПС-4 і «Європак» АП-6; ДИСКИ БДТ-7, БДВ-4.2. Тел. 066-219-39-66.
БРИКЕТ, виготовлений з деревини та агровідходів олійних
культур. З великим ККД теплотворності. Брикет використовується для опалення житлових та промислових приміщень.
Тел. 068-646-10-76, 098-333-42-53, 050-387-22-10.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР,
ДОШКУ, БРУС, ДРОВА рубані. Тел. 098-42-39-305.
СІНО, КІНЬ, ЗБРУЯ, ВІЗ, САНИ. Ціна договірна.
Тел. 050-719-58-16, 050-327-33-83.
ДИВАН-малютка. Тел. 098-843-01-28.
СІНО (еспарцет) у малих тюках. Тел. 098-709-03-87.
КОЗА, ГУСИ. Тел. 098-623-66-91.
КУРИ-несучки (червоні). Тел. 050-191-20-21.
СІНО. Тел. 099-908-11-50.
КУРИ-несучки (червоні). Тел. 098-221-54-39.
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ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

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

АВТОБАЗАР проводить розпродаж б/в автомобілів. Куплю/продам
або обміняю ваш автомобіль, можна проблемний
або після ДТП. Реставрація шарових опор та рульових наконечників. Авторозборка.
Тел.
096-361-06-51,
099-205-02-27.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. 066-437-77-43, 097115-88-38, 098-768-28-04.
ПРОДОВЖУЄМО приймати
ЗАМОВЛЕННЯ
на
КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
КООБ-500 на 7 березня. Курчата Фокстер чік
(племінні несучки) — на
6 березня. КОМБІКОРМ
«Калинка» по заводських
цінах.
Прийом замовлень у
ветаптеці ФОП Горбань
або за тел. 2-19-34 (з 9-ї до
13-ї год.), 097-256-84-85.

Металопластикові
ВІКНА,
металічні
ДВЕРІ, замір, монтаж,
доставка та обслуговування.
Тел. 096‑491-22-24,
2-12-71, 050-260-61-43.
СТОВ
Агрофірмі
«Горизонт» (с. Липове)
на роботу потрібні: кухар і працівник їдальні.
Тел. 099-771-73-03,
067-756-42-73.
РЕМОНТ електродвигунів та насосів. Маємо обмінний фонд. Ціна від 1800 грн.
Тел.
095-880-12-76,
096-436-04-20.

Приймаємо замовлення на ДОБОВИХ
ПІВНИКІВ Браун Нік і
Ханлайн Браун. Ціна —
від 6 грн. за голову.
Тел. 095-106-13-17,
096-796-27-26.
4 березня в ЦРЛ прийом лікаря-кардіолога та
проведення УЗД судин,
суглобів, органів черевної
порожнини та щитоподібної
залози.
Запис за телефоном
2-13-57.
ПІДПРИЄМСТВО надає послуги: інвентаризація, виготовлення технічних
паспортів на нерухомість
(послуги БТІ); підготовка
документації на самовільне будівництво (технічне
обстеження, декларація);
незалежна оцінка майна,
в т. ч. земельних ділянок
для продажу, обміну, дарування,
спадкування,
розділу; незалежна оцінка
автотранспорту — строк
виконання роботи 1 день.
Вартість — від 300 грн.
Для пенсіонерів, інвалідів передбачені знижки!
Тел. 067-461-04-47.
ПРОДАЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОПИЛКА, ЕЛЕКТРОДИ
3 мм, КАБЕЛЬ трьохфазний, 4- і 5-жильний, 32 і 41
м; КОЛЯСКА дитяча, зима-літо трансформер.
Тел. 068-639-07-09.

Колектив інфекційного відділення райлікарні висловлює глибоке співчуття своїм колегам медсестрам відділення Зої Григорівні Сердюк і Аллі Григорівні Сенчі з приводу тяжкої втрати — смерті батька
ГРИГОРІЯ ІВАНОВИЧА.
У нашій родині непоправне горе — не стало дорогого і
незабутнього свата Григорія Івановича МІРОШНІЧЕНКА
із Займища. Горюємо, співпереживаємо і розділяємо біль
непоправної втрати із нашою свахою Валентиною Григорівною і всією її сім’єю.
Свати СЕРДЮКИ з Нинового.
Щиро співчуваємо нашим кумам Зої Григорівні та Ігорю Анатолійовичу Сердюкам із Нинового, Аллі Григорівні і
Юрію Михайловичу Сенчам в їх непомірному горі — смерті батька ГРИГОРІЯ ІВАНОВИЧА.
Куми О. І. і В. В. ЛЕВАДИ.
Глибоко сумуємо з приводу смерті Григорія Івановича МІРОШНІЧЕНКА із с. Займище і висловлюємо глибокі
співчуття родині покійного.
Сім’я В. М. ТКАЧОВА з Талалаївки.
Наших сусідів, подружжя Аллу Григорівну і Юрія Михайловича Сенчів із Талалаївки спіткало горе — помер їх
батько ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ. Щиро співчуваємо і розділяємо з рідними та близькими покійного біль безповоротної втрати.
Сусіди І. А. і Н. В. ГОРЯНСЬКІ та О. О. ЛУЦЕНКО.
Висловлюємо глибоке співчуття Аллі Григорівні Сенчі
із Талалаївки і всій її родині з приводу непоправної втрати — смерті батька
ГРИГОРІЯ ІВАНОВИЧА.
Сім’ї СПІВАК і ДЖОЛОС.
Після тривалої хвороби перестало битися серце
нашого сусіда Володимира Яковича ФЕДОСЕНКА із
Талалаївки. Сумуємо, щиро співчуваємо його рідним і
близьким.
СУСІДИ із вул. Першотравнева.
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