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ІЗ СВЯТАМИ!

ІЗ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ШАНОВНІ ПОДАТКІВЦІ!

Щиро вітаємо вас із професійним святом.
Орієнтуючись на поліпшення якості податкового адміністрування, податкова служба району широко використовує новітні досягнення інформаційних технологій, що максимально спрощує виконання податкових зобов’язань як
господарствами, підприємцями, так і пересічними громадянами. Бажаємо здоров’я, успіхів у роботі, щастя і добра
вашим сім’ям.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
перший заступник голови РДА.
голова районної ради.
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ!
Щиро вітаємо вас із професійним святом. Від вашої діяльності в значній мірі залежить комфортність наших умов життя.
Дозвольте подякувати за кропітку і вкрай необхідну справу, яку ви повсякденно виконуєте. Своєю працею ви робите
наше селище чистим, охайним та благоустроєним, надаєте
різноманітні побутові послуги.
Бажаємо щастя, добробуту, віри у власні сили вам та вашим родинам, міцного здоров’я і, звичайно, подяки та поваги
від людей.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
перший заступник голови РДА.
голова районної ради.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ВУЖКГ!

Щиро вітаю вас із нашим професійним святом. У нас,
комунальників, одна мета — працювати для людей. Робота
кожного із вас дуже не проста і я вдячний кожному за розуміння, підтримку, взаємовиручку. Нехай у кожного із вас буде
міцним здоров’я, а розуміння і підтримка сім’ї додають наснаги. Людська вдячність за вашу працю буде завжди щирою,
а весняне сонечко дарує святковий настрій.
Олександр КОБИШ,
начальник ВУЖКГ.

Відбулася чергова, четверта, сесія селищної ради 7
скликання, яку вів селищний
голова Юрій Величко. Перед
тим, як її розпочати, він вручив
депутатам значки та посвідчення. Лічильній комісії у складі
Олександра Кобиша та Людмили Топчій довелося вперше
підраховувати голоси за умов
поіменного голосування.
По всіх 14, винесених на
розгляд сесії питаннях, прийнято відповідні рішення.
Серед найзначиміших —
прийняття в комунальну власність територіальної громади
селища комплексу будівель Талалаївської ЦРЛ (старої лікарні).
Селищний голова інформував

депутатів про те, що спеціально створеною комісією складено акт приймання будівель, де
детально описано їх технічний
стан на час прийняття.
Депутати затвердили порядок передачі в безоплатне
користування майна спільної
власності громади, а також
вирішили передати в користування релігійній громаді приміщення колишньої лабораторії
лікарні, а громадській організації «Талалаївська спілка учасників АТО» — приміщення колишнього дитячого відділення
лікарні. Присутній на сесії голова ГО Богуслав Борсук розповів депутатам про плани створити там реабілітаційний центр

об’єднанням
«Асоціація
місцевої преси» спільно із
Національною спілкою журналістів України розроблено
«Дорожню карту» реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ «15
кроків до свободи». На даному етапі редакція робить
«третій крок». Як того вимагає Закон, всім нашим трьом
співзасновникам
трудовий
колектив надав пропозиції
щодо способу реформування. Вони повністю підтримали

ПІДВАЛ І ВСЕ, ЩО В НЬОМУ – ТЕЖ ЛІКАРНЯ

Тема будівництва районної лікарні в Талалаївці вже більш як чверть віку залишається
актуальною. Вже так ведеться, що на кожному етапі активізації будівництва (а за 26 років
їх було чимало), вона обростає різними чутками і домислами. Коли до настання холодів
районне керівництво разом із адміністрацією лікарні зробили дуже важливий крок, перевівши всі відділення у нові приміщення, де тривають завершальні етапи будівництва, здавалося б і працівники медицини, і всі жителі району, незалежно від посад і статусу, мали б
позитивно оцінити ситуацію. Адже умови, незважаючи на те, що іще не повністю обладнані
комунікації, суттєво змінилися на краще. Це відчули і медперсонал, і хворі. Але і від тих, і
від інших чути нарікання, що не всі санвузли працюють, немає води по всіх точках, там, де
вона повинна бути. Важко обходитися без ліфтів і т. п. Беззаперечно — це так, але дивує,
коли дехто із працівників галузі категорично заявляє, мовляв, здали б повністю в експлуатацію лікарню, тоді б і переходили туди. Тільки коли б це було? Скільки б іще жителів
нашого району так і не дочекалися можливості лікуватися в нормальних умовах.
Обростають плітками і чутками моменти будівництва лікарні, пов’язані із освоєнням
коштів, виділених у минулому році.
Що будує лікарня у підвальних приміщеннях і кому це потрібно? Чому не доробити
спочатку відділення, встановити ліфти, а потім уже щось робити у підвалі? — такі та
подібні їм запитання цікавлять наших читачів.
мічного розвитку району та
області. Завдання керівників
району — співпрацювати із
обласним керівництвом, щоб
намічені плани здійснювалися. Але впливати на черговість робіт ми не можемо.
Замовник будівництва об’єкту
— обласне управління капітального будівництва. Тендер
на роботи виграло ТОВ «ІБК
«Укртехспецбуд — ТД» із Києва, яке і займається ними.

Будівництво продовжується
згідно із проектом. Від даху до
підвалів, пожежозахисту, вентиляції і всього іншого, можливо для когось і дріб’язкового,
це все один об’єкт, завершення будівництва якого можливе
тільки із здачею в експлуатацію всіх його складових.
Ці ж запитання адресувала і головному лікарю ЦРЛ
Аллі КОМЛИК.
— Адміністрація
лікар-

ні не має ніякого впливу на
організацію-будівельника,
— повідомила вона. — Вони
працюють згідно із проектом,
який типовий на час його виготовлення. Чомусь близько 30
років тому, коли він виготовлявся, нікого не бентежило те,
що згідно із проектом у підвалі
повинні бути роздягальня для
медперсоналу, буфет, душові
кабіни і т. д., тобто всі належні
побутові умови для медперсоналу. Згідно із проектом
там розміщений і актовий
зал, проходять траси комунікацій, вентиляція, елементи протипожежної безпеки.
Навіть, якби і було бажання
у адміністрації лікарні щось
перепроектувати по-своєму,
ми не маємо на те права. Фірма-виконавець робіт забезпечуватиме лікарню також і мед
обладнанням, спецмеблями.
Сподіваємося, що у нинішньому році держава виділить
кошти для завершення будівництва і всі проблеми із тимчасовими незручностями у
відділеннях будуть вичерпані.
Олександра ГОСТРА.
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хали звернення жителів вул.
Чкалова із обгрунтуванням
недоцільності перейменування цієї вулиці у Промисловську. Отож прийняли рішення
повернути їй стару назву —
Чкалова. Проголосували за
перейменування вул. Горького
(у радгоспі) у вул. Незалежності, а от вул. Маяковського
(район цегельного), яка підлягає перейменуванню, так і не
переіменували. Тепер її переіменують без участі жителів та
місцевої влади.
Сесія затвердила тарифи
на водопостачання та водовідведення по ВУЖКГ (детально
на 2-й стор.).
Олександра ГОСТРА.

РОЗДЕРЖ А ВЛЮЄМОСЯ
Трудовий колектив редакції Талалаївської районної
газети «Трибуна хлібороба»
відповідно до Закону України
«Про реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації»
одним з перших в Україні та
області вирішив взяти участь
у першому етапі реформування комунальних ЗМІ.
Процес роздержавлення
ЗМІ у першому етапі триватиме до кінця 2016-го року.
Всеукраїнським громадським

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

Щоб дати грунтовну відповідь тим, кого це цікавить,
ці питання адресувала першому заступнику голови райдержадміністрації Анатолію
ДУПІ. Ось, що він відповів:
— Я вважаю, що перехід
у недобудовану лікарню був
просто життєво необхідним.
Добудова лікарні була у минулому році і залишається
в нинішньому пріоритетним
напрямком соціально-еконо-

для учасників АТО та їх сімей.
Сесія також затвердила
зміни до штатного розпису селищної ради. Там вже працює
юрист. Із квітня жителі селища
матимуть змогу користуватися
його послугами щодо вчинення нотаріальних дій.
Депутати розглянули питання про реформування районної газети «Трибуна хлібороба», по якому заслухали її
редактора Олександру Гостру.
Селищна рада вирішила вийти із складу співзасновників
районної газети.
Дискусії виникли при розгляді питання про погодження
перейменування вулиць та
провулків. Депутати заслу-
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За даними http://sinoptik.ua

журналістів у їх прагненні бути
самостійними та творити нову
незалежну газету.
25 лютого районна рада
прийняла рішення про вихід зі складу співзасновників
друкованого засобу масової
інформації газети «Трибуна
хлібороба», 11 березня таке ж
рішення прийняли і депутати
селищної ради. Відповідним
розпорядженням голови райдержадміністрації від 3 березня прийнято рішення про вихід
із співзасновників Талалаївської райдержадміністрації.
Районна газета «Трибуна
хлібороба» зберігає свою назву, цільове призначення, мову
видання та тематичну спря-

мованість. Окрім того, районна та селищна ради зобов’язались після реформування
газети укласти з редакцією
«Трибуни хлібороба» договори на висвітлення діяльності
районної, селищної ради та
органів місцевого самоврядування району.
На сьогодні у області, окрім «Трибуни хлібороба», у
першому етапі реформування
вже беруть участь Прилуцька,
Ічнянська, Варвинська районні газети, які також отримали
рішення органів влади про вихід їх із співзасновників. Розпочинає процес реформування і Бахмацька районка.
РЕДАКТОР.

ДО УВАГИ

СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ

ТОВ «АГРОХІМТРЕЙД»
с. Овлаші

Роменський р-н, вул. Роменська, 101-А

ПРОПОНУЄ
Цілодобово рідкі
мінеральні добрива:
КАС-32, аміачна вода,
аміак безводний
Тел. 097-530-66-50,
066-786-85-90.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ЛЮДИНА І ЇЇ СПРАВА

ПРОФЕСІЯ ЧИ ПОКЛИКАННЯ?

ВВАЖАЮ, що всі ми чули фразеологізм:
«Бути не в своїй тарілці». Тобто людина відчуває себе не комфортно, не в тому місці, де
їй подобається, або займається не тим, чим
хоче. Так частенько трапляється у нашому
житті: потрібно робити роботу, яка не приносить тобі задоволення, бути серед людей, з
якими ти не розділяєш свої погляди і т. д. Добре, коли такі ситуації трапляються рідко. А
якщо все життя? Особисто я знайома з багатьма, хто незадоволений своєю професією,
місцем у суспільстві. Чому ж так? Можливо,
тому, що у нас, українців, суттєва необхідність працювати хоч десь, щоб мати копійку
на хліб, а справа, якою б хотілося займатись,
не буде приносити достатнього заробітку, а,
можливо, ще й тому, що нашій молоді сьогодні доводиться обирати для себе майбутню професію в 16–18 років. Добре, коли людина в такому віці знає, чого хоче досягнути,
і розуміє, де насправді її місце.
Та не все так погано у нашому домі. Є
люди, які зрозуміли себе і не заглушили голос свого покликання, пішли вперед до своєї
мети, незважаючи на перепони і страхи, залишилися вірними самі собі і досягли успіху.
Один із них — це добре знайомий багатьом
жителям Талалаївки і району сімейний лікар
Василь Миколайович Дем’яненко. Вже у сьомому класі хлопчина зрозумів, що хоче стати
лікарем, по смішній для когось причині. Як
він сам говорить: «Я з дитинства боявся лікарів, уколів, щеплень. Мене завжди вчителі
ловили, тримали, щоб мені фельдшер зробив якесь щеплення. Справді, я неймовірно
боявся уколів. Саме цей дитячий страх і спонукав в юності стати лікарем…»
Перша спроба вступити до Прилуцького медучилища після дев’ятого класу була
не успішною, а після десятого — не здався
і вирішив їхати на Полтавщину, в м. Лубни,
де 3,5 року навчався в медичному училищі.

Вступити було не складно, оскільки закінчив
дев’ять класів на відмінно. Після навчання
повернувся додому на Срібнянщину і 2 роки
відпрацював фельдшером у Дігтярівській
амбулаторії. На той час там працював терапевт Павло Степанович Єзік, який суттєво
вплинув на майбутнє молодого фельдшера.
Поставив його перед вибором: «Якщо ти не
складатимеш іспити в інститут — звільню з
роботи». Молодий фельдшер, оформивши
відпустку, поїхав подавати документи на
педіатричний факультет у Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
Шість років навчання були не легкими: великий обсяг інформації, який треба було щодня
освоювати. Крім того, його, сільського хлопця, надто втомлювало велике місто. Коли на
шостому році навчання був розподіл, Василю Миколайовичу випала наша Талалаївка,
яка припала йому до душі. Тут він проходив
рік інтернатури, і вже тоді зарекомендував
своє ім’я в районній медицині. А ще рік в
академії ім. П. Л. Шупика (післядипломна
освіта в Києві на базі обласної лікарні). Із
2009 року Василь Миколайович Дем’яненко
офіційно працює у нашій лікарні (рік із них
працював завідувачем терапевтичного відділення у Варві). На даний момент він завідувач відділення первинної медико-санітарної
допомоги, лікар загальної практики-сімейної
медицини.
Спілкуючись із цією людиною, не можна
не відчути, що він не просто лікар за професією, а і за покликанням. Бо не може звичайна робота змусити ночувати на робочому
місці, і ще не дійшовши додому з лікарні,
приймати термінові виклики. Без нарікань
вислуховувати людські скарги на їхні хвороби. І повірте, мотивація цьому не «Клятва
Гіппократа», а відкрите, чесне серце, яке
не підкупиш грошима і своїм становищем
у суспільстві. Як каже сам Василь Миколайович: «Для мене всі люди однакові: чи ти
начальник, чи ти простий тракторист. Старий
чи молодий, багатий чи бідний — я для всіх
однаковий лікар». Василь Миколайович зміг
реалізувати своє бажання стати лікарем,
його робоче місце — це не просто те місце,
де він заробляє гроші на хліб насущний, це
— справа його життя. Зізнається, що часто
втомлюється, хоче відпочити, і, найчастіше
в такі моменти, хтось благає про допомогу.
Тоді бажання пожаліти себе зникають вмить.
Є такий жарт, що лікар не має права хворіти.
Він має покликання — допомагати хворим, і
тільки зовсім байдужа людина, яка хоч раз
зверталася до Василя Миколайовича, не
зможе відчути це.
Людмила ЦИГАНЕНКО.
На фото: лікар
В. М. Дем’яненко.
Фото Олександри ГОСТРОЇ.

У СЕЛИЩНІЙ РАДІ

Рішення 4-ї сесії Талалаївської селищної ради 7-го скликання від 11 березня
2016 року
Розглянувши клопотання Талалаївського
ВУЖКГ про погодження тарифів на послуги
по водопостачанню та водовідведенню, у
зв’язку із збитковістю підприємства, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада
вирішила:
● ● ●

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 селища, селищна
рада вирішила перейменувати вулиці.

Рішення 4-ї сесії Талалаївської селищної ради
7-го скликання від 11 березня 2016 року
Селищна рада вирішила:
1. Внести зміни та доповнення до Рішення 3 сесії 7
скликання від 25.12.2015 р.
«Про погодження перейменування вулиць та провулків
смт Талалаївка»:
Перейменувати вулиці в
смт Талалаївка, а саме:
вул. Горького — вул. Незалежності,
вул. Промисловська —
вул. Чкалова.
Селищний голова
Юрій ВЕЛИЧКО.

1. Затвердити тарифи на послуги по водопостачанню:
Тариф 1 м3 води без ПДВ в т. ч.: населення — 7,9455 грн.; бюджетні установи —
8,7095 грн.; інші споживачі — 10,6951 грн.
3. Затвердити тарифи на послуги по водовідведенню:
Тариф 1 м3 без ПДВ в т. ч.: населення —
5,3038 грн.; бюджетні установи — 5,8138 грн.;
інші споживачі — 7,1397 грн.

ПРОПЛИВАЄ долі неспокійна річка, а за нею
линуть роки-журавлі. Ось і
загорілась вже 90-та свічка
на ювілейному столі нашої
дорогої, найкращої у світі
матусі, бабусі і прабабусі Софії Антонівни КЛАДКОВОЇ,
що проживає в селі Красний
Колядин.
Довга, терниста життєва
дорога… Є на ній радість,
журба і тривога. Долею вишитим рушником стелиться
полем, селом та лужком.
Чорні й червоні нитки для
шиття переплелися в дорозі життя. Нашій матусі уже з
ранніх літ довелося зазнати
немало бід. Рано лишилась
вона сиротою, краялось сер-

це печаллю й журбою. Важко
на світі в той час було жити,
доводилось тяжко матусі робити. Згадує, як в 33-ім був
голод, як виживала сім’я
в лютий холод. Юність затьмарили роки війни, довгі
роки й досі сняться вони. З
полону фашистів
вернувсь чоловік,
з ним прожила
мама в парі свій
вік. Разом зростили дві дочки і сина, про
них турбувалась щоночі й
щоднини. З часом на світ
появились онуки, няньчили
їх бабусині руки. В неї їх вісім. Любові й тепла всім дарувала бабуся сповна. Сядь
же, матусю! Спочинь, люба,
трішки! Ні! Вона в’яже правнукам панчішки! Аж десять
пар поспішає зв’язати, щоб,
як приїдуть, подарувати. А
то клопочеться на городі чи
прибирає старенька в господі. Руки її не знають спочинку,
серце спокою ні на хвилинку.
Мамо, ще довго лишайтеся з
нами! Хай Вас не кличе ніхто
за горами. Ви — вічна яблуня, що біля хати, рідна, єди-
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КУЛЬТУРА

УПРОДОВЖ двох останніх лютневих вихідних у
районному будинку культури
проходили творчі звіти сільських клубних закладів культури району «Талант митців
Чернігівського краю звитягу
патріотів величає». Передувала сценічним виступам самодіяльних митців виставка
кращих робіт сільських народних майстрів.
А потім сцена виповнилась талантами. Їх розмаїття
і масовість показали березівці і сильченківці, учасники
художньої
самодіяльності
селищного,
Українського, Чернецького
та Красноколядинського закладів культури. Майстерно,
на одному подиху виступали
колективи Рябухівського, Понорівського, Болотницького
СБК, Липівського і Обухівського СК, Скороходівського
ДНТ. Оптимістичні, піднесені
виступи рябухівських і красноколядинських митців з умілим використанням танцювальних елементів підняли
настрій глядачів у залі.
Старалися
на
рівні
своїх можливостей колективи та окремі виконавці
Довгалівського, Новоселівського, Слобідського і Поповичківського
сільських
клубів та Харківського будинку культури.
Організаційно-методична
рада РБК і члени журі щиро
вдячні за високохудожній
рівень виступів двом хоровим колективам Сильченківського — кер. В. Момот,

Березівського СБК — В.
Вірченко; двом народним
фольклорним колективам:
«Народні наспіви» селищного клубу — кер. В. Лизько, «Берегиня» Липівського
СК — В. Кривенко; фольк
лорним ансамблям: «Оберіг» Болотницького — кер.
К. Мусієнко, «Надвечір’я»
Сильченківського — В. Момот, «Фольклорні скарби»
Понорівського — А. Карпенко, «Веселі нотки» Липівського — С. Лут, ансамблю
народної пісні Березівського

закладів культури — кер. Л.
Науменко. Чисте двохголосся, ансамблевий стрій,
гарне голосоведення відчувалося у виступах жіночих
та чоловічих вокальних ансамблів «Горлиця» із Сильченкового, «Калина» з Українського — кер. В. Шкарлат,
чернецької «Лілеї» — Н. Коток, «Мальви» і дитячого колективу «Зернятко» із Красного Колядина, березівської
«Берізки», скороходівської
«Полісянки» — Т. Мякіннікова, рябухівської «Журавки»
— Л. Ревтюх, «Любисток» із
Юрківців — М. Калабан, дитячого вокального ансамблю
«Попелюшка» з Чернецького і двох енергійних чоловічих вокальних ансамблів
«Козаки» Березівського та
«Ясен»
Сильченківського
сільських будинків культури.
В огляді взяли участь
три танцювальні колективи «Патріоти» з Довгалівки,

чернецькі «Барви літа» і
«Невгамовні» з Понір, а також драматичні колективи з
Болотниці, Чернецького і Поповички та майстри художнього читання Н. Коломайко,
Г. Мірошниченко, Т. Борейко,
О. Касяненко, Ю. Дзюбан.
Неабияких зусиль доклали до своїх виступів солісти-вокалісти Н. Абовян,
І. Корнієнко, О. Задорожня,
Т. Мякіннікова, Д. Карпенко,
Н. Співак, Наталія та Владислав Коток, Заслужений
артист Казахстану неперевершений
В. Ющенко,
самодіяльний композитор В. Шкарлат, В. Гмиря,
А. Карпенко, В. Дяченко,
жіночий вокальний дует Л.
Ревтюх та Л. Бодун, фольк
лорне тріо «Калинові роси»
селищного клубу, вокальні
тріо з Рябух, Скороходового
і Понір, дуети Л. Науменко та
О. Співак, Н. Семінко та Н.
Абовян.
У
програмі
творчих
звітів звучали українські
народні пісні, тематичні,
авторські, пісні про Україну, рідний край, ліричні та
жартівливі.
18 березня на сцені районного будинку культури
проходив заключний районний творчий звіт кращих колективів, переможців оглядів
на місцях, виступи яких оцінювало компетентне журі з
області.
Валентина ЗАДОРОЖНА,
член журі, керівник народного жіночого вокального
ансамблю «Мрія» РБК.

Майже всі клубні заклади району взяли участь у виставці робіт народних умільців району «Талант майстрів
Чернігівського краю звитягу
патріотів величає». Частина
експозиції присвячувалася
борцям за свободу та незалежність України різних
часів. Фотостенди учасників АТО «Герої сьогодення»
представили
Рябухівський
та Березівський СБК, Красноколядинський СБК — «А
пам’ять завжди повертатиме
тебе…»,
Скороходівський
ДНТ — «Наші земляки —
наші патріоти», Сильченківський СБК «Слава героям
— синам України», Слобідський клуб-бібліотека «Воїни АТО — наша гордість»,
Чернецький СБК — «Наші
герої». На стенді Поповичківського СК — родинні фото
захисників різних поколінь

від минулого до сьогодення.
Місцеві художники, май
стри демонстрували кращі
роботи, присвячені захисникам України: художники
А. Крисько із с. Новоселівка (портрети воїнів АТО М.
Донця, П. Сулятицького), Ю.
Гладченко із с. Довгалівка
(плакат «Я хочу тут жити, а
не стріляти»), майстриня вишивальниця А. Павлова, с.
Чернецьке (рушник «Голуби
миру»), вироби із дерева С.
Литвиненка із с. Довгалівка.
У розділі «Мир і війна очима
дітей» були представлені
композиції та дитячі малюнки із сіл Чернецьке, Новоселівка, Березівка, Слобідка.
Вироби художньої вишивки,
одного із найпопулярніших
видів декоративно-прикладного мистецтва, дивували
відвідувачів розмаїттям стилів, барв, технікою виконан-

ня. Неперевершені рушники,
ікони, скатертини, серветки,
панно, доріжки нікого не залишили байдужим. Милували зір відвідувачів виставки роботи із дерева, лози,
бісеру, квілінгу, витинанки,
вишивки стрічками, вироби, в’язані гачком, спицями.
Неповторними краєвидами
рідного краю захоплювали
картини С. Ілюшика (с. Красний Колядин), О. Чикиша,
М. Шевченка (с. Болотниця,
картини М. Шевченка збережені дружиною), З. Дівенка
(с. Лавіркове, збережені В.
Рачок та С. Гмирею).
Відділ культури та туризму РДА, методичний центр
РБК вдячні всім учасникам
виставки і запрошують до подальшої співпраці.
Валентина КРАВЧУК,
головний спеціаліст відділу
культури РДА.

на, турботлива мати! В день
ювілею вклоняємось низько,
Ви в наших серденьках, рідна, так близько. Бажаєм ще
довго на світі прожити, щоб
на сторіччя могли запросити.
Дорога наша мамо і бабусю! Дозвольте привітати

Ми дякуємо Вам за все, що
Ви зробили і робите для нас!
Нехай серденько довго ще в
грудях б’ється, а руки, як крила, правнуків пригортають.
Міцного здоров’я зичимо
щиро і активного довголіття!
З любов’ю і вдячністю
ДІТИ, ВНУКИ
і ПРАВНУКИ.
* * *
18 БЕРЕЗНЯ
святкує
свій 60-літній ювілей Марія
Михайлівна ПАВЛЕНКО із
Красного Колядина. Люба,
рідненька матусю, дорога
бабусю, теща, ми щиро вітаємо Вас з днем народження!
Хай міцне здоров’я і достаток сиплються, немов вишневий цвіт. Хай малює доля
з буднів свято і дарує ще багато літ. Серце хай не знає
болю на довгий вік і світлу
долю! Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що
живе поміж людей, всі запашні весняні квіти даруємо
у цей святковий день!
З любов’ю дочки ВІТА і
ЮЛЯ, син ЮРА, ЗЯТІ,
СВАТИ з с. Левівщина.

ДУША І ПІСНЯ

МИСТЕЦЬКІ БАРВИ

Вас із ювілеєм! Як хочеться сказати вам так багато
теплих слів! Ми Вас дуже
любимо. Пробачте, що не
завжди встигаємо сказати
ці слова серед низки буднів
з усіма турботами та метушнею, але ми завжди думаємо
про Вас, а все, що відбувається в нашому житті, ми ділимо з Вами, як і колись цей
світ Ви розділили з нами.
Спасибі Вам за життя, яке
Ви дали, за Вашу турботу і
любов.
За Вашу життєву силу, за
внутрішню красу, за добре
серце і прекрасну материнську душу, за Ваші невтомні
вмілі руки, за мудрі поради.

21 БЕРЕЗНЯ виповнюється 12 років моїй дорогій
донечці Іванні ІЛЬЧЕНКО із
Красного Колядина. Щоб Ти
завжди була щаслива, добро
пізнала у житті, і щоб сміялися до Тебе із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаво,
щоб Бог Тебе в опіці мав, і Ангел, Твій охоронитель, з плеча
Твого щоб не злітав. Я дякую
Богу, що Ти у мене є. Хай
силу і радість Тобі Він дає.
МАМА.
* * *
21 БЕРЕЗНЯ святкує
свій день народження наша
донечка, внучка і сестричка
Іванна ІЛЬЧЕНКО з Красного Колядина. Хай життя
Твоє квітує цвітом і день народження приходить знов
і знов, а доля хай дарує з
кожним роком міцне здоров’я, щастя і любов. Хай
Мати Божа Тебе оберігає
від зла, хвороби і журби,
нехай Господь щедроти
посилає сьогодні, завтра і
завжди.
З любов’ю ТАТО, БАБУСЯ, ДІДУСЬ і сестричка
ЖАННА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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ВІДГОМІН

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ПІЛЬГИ НА СКРАПЛЕНИЙ
ГАЗ І ВУГІЛЛЯ

УСЛАВЛЕНІ
ЖІНКИ
Це свято розпочалося
хвилиною мовчання. Згадали уславлених жінок Талалаївщини, які не дожили
до сьогодні. Горіла свічка
біля світлин з чорними
стрічками.
У краєзнавчому музеї
вітали уславлених жінок
Талалаївщини: В. П. Злепко, Р. М. Бушу, Г. М. П’янову, М. П. Блажко з дочкою
Тетяною, О. Л. Корчаковську.
Голова
райради
Ю. Дзюбан, заступник голови РДА Л. Шевченко, начальник райвідділу освіти
О. Плюта привітали жінок
із святом. Звучали музичні вітання від учасників
художньої самодіяльності
РБК: соліста Ю. Дзюбана,
тріо — С. Гучок, Г. Семінь-

ЗАКОН І МИ
ШТРАФ ЯК

КРИМІНАЛЬНЕ
ПОКАРАННЯ

Відповідно до Закону
України «Про прокуратуру»
та Конституції України на
прокуратуру
покладається
функція нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також
при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян.
Одним із пріоритетних
напрямків діяльності органів прокуратури у цій сфері є нагляд за виконанням
кримінального покарання, в
тому числі й у вигляді штрафу як основного покарання.
Талалаївським відділом
Бахмацької місцевої прокуратури постійно вживаються заходи, спрямовані
на забезпечення невідворотності покарань за вчинення злочинів та належного їх виконання.
У поточному році відділом ініційовано питання
про заміну засудженому покарання у вигляді штрафу у
зв’язку з його невиконанням
на інше покарання, яке судом вирішено позитивно.
Згідно із ст. 53 КК України, штраф — це грошове
стягнення, що накладається
судом у випадках і межах,
встановлених в Особливій
частині ККУ. Конкретна сума
штрафу, яка підлягає стягненню в межах санкції кримінально-правової норми,
визначається судом залежно від тяжкості вчиненого
злочину з урахуванням майнового стану винного.
У разі неможливості
сплати штрафу суд може
замінити несплачену суму
штрафу покаранням у вигляді громадських робіт із
розрахунку одна година громадських робіт за один установлений законодавством
неоподатковуваний мінімум
доходів громадян або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних
робіт за двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, але на
строк не більше двох років.
Особа, яка ухиляється
від сплати штрафу, підлягає
кримінальній відповідальності за ч. 1 ст. 389 КК України.
Олексій ХОМАЗЮК,
начальник Талалаївського
відділу Бахмацької місцевої
прокуратури.

ко, В. Задорожної, читця
П. Дупи.
Учні
Талалаївської
школи зацікавлено слухали розповіді жінок про їх-

ній трудовий шлях. Познайомились із жінкою-воїном
Оленою Корчаковською.
Подарунками для жінок
були живі квіти та солодощі

від спонсорів свята, підприємців Світлани Позняковської і Віктора Прядки.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

ВЕСНА І ЖІНК А
У районній бібліотеці для
дорослих відбулось літературно-музичне свято «Жіночий день весни й краси».
Його гостями стали учасники
любительського об’єднання
«Берегиня», а господарями — бібліотекарі ЦРБ Л. М.
Джежуля і Н. В. Густодим.
Найчарівніших, найпрекрасніших, наймиліших жінок
вітала піснями викладач
школи мистецтв Катерина
Смалько. Не обійшлося і без
задушевної української пісні
у виконанні самих учасників
любительського об’єднання.
Проведенню свята посприяли спонсори С. В. Позня-

ЛЮДИНА
ЛЮДИНІ

СВЯТО ВІД
ДЕПУТАТА

Це було якраз перед 8
Березня. Нам, поштовикам
МВПЗ Талалаївка, нардеп
Валерій Давиденко зробив
на Жіноче свято подарунок.
Ми від цього до сліз розчулені. Не в тому справа —
коштовний цей подарунок
чи не дуже, дорога — увага, бажання зробити приємне людині, свято душі. І
це депутатові вдалося! Ми
щиро вдячні Валерію Давиденку за його людяність
і турботу про людей.
Надія ЯНИНА,
листоноша МВПЗ
Талалаївка.

АРТИСТАМ І
СПОНСОРАМ

Самодіяльні
артисти
нашого сільського будинку
культури успішно виступили
в недавньому районному
огляді художньої самодіяльності. Щире спасибі їм
за це, а особливо Т. Довгополій, І. Білецькій, Ю. Голуб,
Ю. Корнієнко, С. Ткаченко,
Н. Форемській, І. Корнієнко,
А. Карпенко, Ю. Мирончук,
Я. Пустовар, Н. Комлик,
братам М. І. і Г. І. Костенкам.
Окрема подяка за надані транспортні послуги
С. В. Марченку та І. М. Довгополому і нашим спонсорам — ТОВ «Понори» і ФГ
«Оберіг» за матеріальну
підтримку.
Наталія ПИРХА,
директор Понорівського
сільського будинку культури.

ковська, Н. В. Середа, В. В.
Лукаш, А. О. Месечко, С. В.
Василюха.
Ніна ГУСТОДИМ,
провідний бібліотекар ЦРБ.
* * *
Святковий концерт дарували з нагоди 8 Березня
сільським жінкам учасники
художньої
самодіяльності
Довгалівського
сільського
клубу. Зі сцени лунали пісні
у виконанні дуетів Анни Ординець і Олени Степаненко, Людмили Андрейченко і
Яни Яценко, Марини Лободи і Людмили Андрейченко,
Ольги Севрюк і Олени Степаненко. Зворушливо і ніжно

прозвучали пісні «Мама» у
виконанні Анни Ординець та
Світлани Лавріненко, «Матери» — Марини Лободи та
Олени Степаненко. Найкращим номером програми став
жартівливий танець «Ой,
на городі» гурту «Патріоти». Танцювальні дуети Яни
Яценко і Людмили Андрейченко, сімейний дует Марини
та Віталія Лободи привітали
жінок сучасними танцями.
Любительське
об’єднання
«Берегиня» представило виставку хусток «Хустка мамина зігріває».
Оксана СЕВРЮК,
завідуюча сільським клубом.

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

ДОМІВКИ ДЛЯ ПТАХІВ

Учні Чернецької школи
долучилися до акції «День зустрічі птахів». Активну участь
у виготовленні гніздівель
взяли участь учні 7-го класу
Таня Власенко, Оксана Кулакова, Володимир Павлов,
Настя Харченко, Даша Іванченко, Яна Кутня та Богдана
Гудименко. Школярі разом зі
своїми батьками виготовили 7 годівничок та шпаківню.

Розмістили їх на пришкільній ділянці. Діти регулярно
відвідують та підгодовують
птахів. Завершуючим етапом
акції стало свято. Учні розгадували кросворди, ребуси,
загадки, ознайомилися з легендами про пернатих друзів,
співали пісні.
Вероніка ПАВЛОВА,
заступник директора школи
з виховної роботи.

Постановою Кабміну
затверджено індекс споживчих цін, який регулює
ціну на тверде паливо та
скраплений газ при наданні пільг та житлових
субсидій населенню на
2016 рік.
Відповідно до затверджених норм пільги та
субсидії будуть надаватися із розрахунку вартості однієї тонни твердого
палива та одного балона
скрапленого газу на домогосподарство на рік.
Субсидії — із розрахунку дві тонни твердого
палива на домогосподарство на рік; скраплений
газ, який використовується для приготування
їжі, — два балони (42 кг)
на рік на одну-дві особи,
три балони (63 кг) — на
три-чотири особи, чотири
(84 кг) — на п’ять і більше
осіб.
Для надання пільг та
субсидій у 2016 році застосовуються
граничні
показники вартості, які
складають 1532,88 грн. за
одну тонну твердого палива та 196,66 грн. за один
балон скрапленого газу
для побутових потреб.
За
призначенням
пільг готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого, рідкого
пічного побутового палива та скрапленого газу
громадяни звертаються
до управління соціального захисту населення
райдержадміністрації або
сільської ради за місцем
реєстрації.
Пільговикам при собі
потрібно мати: паспорт,

пільгове посвідчення, довідку про склад сім’ї із зазначенням, що домогосподарство користується
пічним опаленням, розрахункову книжку на газобалонну установку, ощадну
книжку.
Субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива призначаються на основі річного доходу осіб за попередній календарний рік.
Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється,
виходячи
з нарахованих особам
доходів без урахування
податку з доходів фізичних осіб, відомості про які
надаються
Державною
фіскальною службою на
запити структурних підрозділів з питань соціального захисту населення,
Пенсійним фондом України, фондами соціального
страхування.
Заява про призначення субсидії та декларація
подаються громадянами
до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за
місцем реєстрації. Особа
заявника посвідчується
паспортом або іншим документом. Зазначені заява та декларація можуть
бути надіслані поштою.
Довідки за телефонами: 2-22-19 та 2-15-54
(щодня).
Леся РОЙ,
начальник відділу
персоніфікованого обліку.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу надання допомог та субсидій.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

21 березня – с. Співакове, вул. Центральна.
21 березня – с. Основа (село повністю).
22 березня – с. Березівка, вул. Підлуг.
23 березня – с. Грабщина, вул. Лісова.
23 березня – с. Березівка, вул. Польова.
24 березня – с. Скороходове, вул. Гагаріна, вул. Першо
травнева.
25 березня – с. Березівка, вул. Кузьменка (9:00 – 16:00).

РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

І ВСЕ ЙОГО ЖИТТЯ – «ТРИБУНА»

Життя творчої людини не виміряти якимись конкретними
датами. Ці дати хіба що народження і смерті, але ні ж бо! Такі
люди продовжують жити і тоді, коли їх не існує фізично. Це і
про нашого незабутнього колегу, фотокора Григорія Пилиповича СИДОРЕНКА, все свідоме життя якого тісно пов’язане із
нашою газетою. Його різножанрові фотографії були наповнені
глибоким змістом, по них можна писати історію не тільки нашого району, а взагалі — села. Це безцінне багатсво він залишив
після себе. Ще і у 85 Григорій Пилипович пропонував редакції
свої фотографії. У квітні цього року ми вітали б його із 90-літтям,
та рівно рік тому ми разом із родиною провели його у вічність.
Зазвичай, самі фотокори не часто потрапляють у кадр.
Хтось із колег закарбував цей момент із життя фотокора Сидоренка. Із вдячністю за вміння ділитися досвідом згадуємо його
таким у ці дні.
КОЛЕГИ-ЖУРНАЛІСТИ.

ПАМ’ЯТІ БАТЬКА
Всі ми діти, поки маємо батьків,
Поки дух їх ще від нас не відлетів,
Поки є на світі та незрима сила,
Що багато раз нас від біди хранила.
Та життя, не зупиняючись, біжить
І прощання не виходить зупинить.
В кожного із нас буває така мить,
Коли треба найдорожче відпустить…
Залишається лиш пам’ять на віки,
Не міняється ніщо через роки,
Знов повторимо молитв святих рядки,
Хай почують їх вже десь наші батьки…
Ольга КОНДРАТЕНКО.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

Терміново САДИБА в с. Охіньки Прилуцького району: цегляний
будинок 70 м2, 2 гаражі, 2 погріби, сарай, колодязь у дворі, 0,3 га
приватизованої земельної ділянки, поряд ліс і 2 ставки.
Тел. 093-518-05-24, 095-756-27-84.
Добротна САДИБА в Талалаївці. Тел. 068-085-91-68.
САДИБА по вул. Пирогова, 26. Тел. 098-440-90-18, 066-718-75-49.
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, 063-530-07-70.
САДИБА в смт Талалаївка, ПРИЧІП до мотоблока, СІЧКАРНЯ.
Тел. 096-596-55-46.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на
2 ходи, земельна ділянка приватизована, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є колодязь.
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.
Однокімнатна КВАРТИРА зі зручностями в центрі Талалаївки.
Тел. 096-173-38-24.
БУДИНОК з усіма зручностями по вул. Перемоги в Талалаївці.
Тел. 095-476-21-73, 098-914-78-32.
САДИБА в Талалаївці зі зручностями і надвірними будівлями.
Можлива розстрочка. Тел. 097-953-95-91, 050-640-88-20.
САДИБА в с. Червоний Плугатар: є вода, сарай, погріб, город 32
сотки. Тел. 068-085-91-36, 098-228-93-54.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10.
ТРАКТОР Т-40М, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ.
Тел. 096-064-99-92 (Юрій).
МІНІ-ТРАКТОР ДВ-120С, СІНО, чавунні БАТАРЕЇ опалення.
Тел. 098-800-49-73, 066-643-08-26.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21111 2008 року випуску, газ/бензин.
Тел. 066-109-89-16.
ТРАКТОРИ МТЗ-82 і Т-16 в гарному стані, МОТОЦИКЛ ІЖ Юпітер-5. Тел. 068-987-31-40.
МОТОЦИКЛ МТ-10, пробіг 4000 км. Тел. 096-193-32-19.
Дитячий ВЕЛОСИПЕД до 5 років (з допоміжними колесами).
Тел. 096-342-42-36.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ДОШКУ,
БРУС, ДРОВА рубані, ШЛАКОБЛОК, ПЛИТИ перекриття, ПЕРЕМИЧКИ, фундаметні БЛОКИ, БІЙ ЦЕГЛИ.
Тел. 098-423-93-05.
СІНО, КІНЬ, ЗБРУЯ, ВІЗ, САНИ. Ціна договірна.
Тел. 050-719-58-16, 050-327-33-83.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 096-758-94-07.
ВИКА, ОВЕС чистий, після віялки, 3 грн./кг.
Тел. 096-702-95-66 (Костя).
СІНО, ПЛУГ кінний, БОЧКИ (дерев’яна і металева), швейна МАШИНКА «Подільська», БДЖОЛОСІМ’Ї, ВУЛИКИ різні на 20–24 рамки, РАМКИ, бджолоінвентар, ящики для рамок, струбцина.
Тел. 097-490-90-89, 068-085-35-75, 063-931-45-48.
СВИНИНА необрізна. Тел. 096-176-38-59.
Кормові БУРЯКИ недорого. Тел. 097-609-12-14, 068-816-46-54.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою в будь-яке село району.
Тел. 097-450-72-26.
ДРОВА рубані з доставкою. Тел. 097-549-50-81.
СІНО. Тел. 093-797-52-02, 098-256-55-23.
СІНО у с. Мирне. Тел. 063-775-82-17.
БУРЯК кормовий. Тел. 098-618-51-33.

Ремонт БЕНЗОПИЛ, заточка ланцюгів на верстаті.
Тел. 068-131-32-33 (Анатолій).

КУПЛЮ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг. Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
За найвищими цінами БИЧКІВ вагою від 350 кг.
Тел. 096-777-94-68, 066-428-50-20.
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.
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. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
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.
ВІСК, ПРОПОЛІС, МЕРВУ. Тел. 067-983-45-54.
Молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Дорого цілодобово КОРОВИ, БИКИ, ТЕЛЯТА, КОНІ, ЛОШАТА,
СВИНІ, КНУРИ, а також їх м’ясо. Тел. 096-942-45-23, 066-547-26-94.
ХАТУ в смт Талалаївка до 20 тис. грн.
Тел. 096-869-82-35, 050-565-60-34.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ, КОРІВ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Дрібну КАРТОПЛЮ. Тел. 096-114-20-06.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО яловичини, конини. Доріз. Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Дорого високопродуктивних КОРІВ для подальшого утримання.
Розгляну будь-які пропозиції. Тел. 066-554-59-74, 096-575-30-83.
ЧИСТКА КРИНИЦЬ. Викачуємо
мул до твердого дна. Без могоричу та підсобних робітників.
Тел. 050-924-09-23,
097-615-68-71.
Металопластикові ВІКНА
за державною програмою з
відшкодуванням від 30 до 70%.
Маємо всі дозволи та сертифікати! Робимо замір доставку,
встановлення!
Тел. 096-773-79-83, 066409-73-15 (Наталія Василівна).

26 БЕРЕЗНЯ 2016 року
об 11:00 Лохвицьке медичне училище проводить День
відкритих дверей. Запрошуються випускники шкіл та всі
бажаючі навчатися в медичному училищі.
Адреса училища: вул.
Шевченка, 27, м. Лохвиця
Полтавської області.
Тел. (05356)3-12-32.

КУРЧАТА ВЖЕ ЗАВТРА.

Курчата-бройлери КООБ‑500 —
на 22 березня. ІНДИЧАТА
БЬЮТІ-8 — на 8 квітня. 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.

До відома жителів вул.
Пролетарська,
Фрунзе,
Крупської, Жовтнева, Ворошилова, Залізнична та
пров. Жовтневий
Запрошуємо вас взяти
участь у зборах, які відбудуться 19 березня 2016 року
о 14-й год. на території школи мистецтв (колишнє ПТУ)
з приводу самовільного підключення абонентів до водогону та інших питань.
М. А. ГОЛУБЕНКО,
голова об’єднання
«Джерело».

19 березня 2016 року
27 марта г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну ділянку (пай) серії ЧН №0314859 від 3 червня 1997 року, виданий на ім’я
РУДЬКО Надія Пилипівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на земельну ділянку серії ЯГ
№391798 від 7 серпня 2006 року, виданий на ім’я СПІВАК Катерина
Дмитрівна, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на земельні ділянки серії ЯГ №394167,
ЯГ №394169, ЯГ №394172 від 12 травня 2006 року, видані на ім’я
НЕМИЛОСТЯК Галина Яківна, вважати недійсними.
Втрачені СВІДОЦТВА на право власності на майновий пай серії ЧНТЛ №175, 176 від 21 січня 2005 року, видані на ім’я ЦІЛИНА
Світлана Кирилівна та ЦІЛИНА Микола Васильович, вважати
недійсними.
Втрачені СВІДОЦТВА на право власності на майновий пай серії ЧНТЛ №203, 204 від 21 січня 2005 року, видані на ім’я ЦІЛИНА
Олексій Якович та ЦІЛИНА Уляна Іванівна, вважати недійсними.

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори китайського
виробництва; мотоблоки, кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини (смт
Срібне). Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
ВІКНА металопластикові,
ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38, 098-768-28-04.

РЕМОНТ МЕБЛІВ:

перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір тканин, доставка.
Тел. 093-553-17-76,
097-974-50-71.

РЕМОНТ глибинних електродвигунів та насосів. Маємо обмінний
фонд. Ціна від 1800 грн.
095-880-12-76, 096-436-04-20.
Приймаємо замовлення
на ДОБОВИХ ПІВНИКІВ Браун
Нік і Ханлайн Браун. Ціна — від
6 грн. за голову.
095-106-13-17, 096-796-27-26.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ:
ДОШКА обрізна, необрізна,
БРУС, ЦВЯХИ будівельні.
093-553-17-76,097-974-50-71.
Нові ОП, обприскувачі, сіялки 1,8 м, лійки, плуги, БДН,
культиватори, котки, косарки,
гребки, саджалки, ШПАГАТ,
ЗАПЧАСТИНИ до пресів, інше
до с.г. www.sipoma.com.ua
Тел. 099-318-10-39.

Громадська інспекція з благоустрою при селищній раді висловлює глибоке співчуття секретарю інспекції, спеціалісту селищної ради Федору Петровичу Кашці з приводу тяжкої втрати — смерті батька ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА.
Райком профспілки працівників освіти, відділ освіти висловлюють щирі співчуття директору Довгалівської школи Володимиру
Павловичу Михайлюку з приводу смерті його матері
АНАСТАСІЇ КЛИМІВНИ.
Колектив Довгалівської школи висловлює щирі співчуття директору школи Володимиру Павловичу Михайлюку в його непоправній втраті — смерті матері АНАСТАСІЇ КЛИМІВНИ.
Колектив Талалаївської школи щиро співчуває вчительці Людмилі Леонідівні Ковтун з приводу смерті її матері
Галини Володимирівни КОВТУН.
Учні Талалаївської школи мистецтв, які навчаються по класу
фортепіано у викладача Людмили Леонідівни Ковтун, та їх батьки
висловлюють глибоке співчуття Людмилі Леонідівні в її непоправному горі — смерті матері ГАЛИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ.

Райст надає в оренду торгові та офісні площі в смт Талалаївка та в селах району (с. Рубанове, с. Співакове, с. Діброва, с. Лавіркове, с. Липове (Біла гора), с. Красний Колядин.

Колектив механізаторів ТОВ «Україна» глибоко сумує з приводу передчасної смерті сільського механізатора Михайла Дмитровича УДОВИЧЕНКА і висловлює щирі співчуття його родині.

Продаються МАГАЗИНИ на розбір в с. Лавіркове,
с. Співакове, с. Діброва, с. Липове (Біла гора), с. Обухове, Лісоторговий склад в смт Талалаївка.

Педагогічний і учнівський колективи Корінецької школи щиро
співчувають учню 9-го класу Максиму Удовиченку в його тяжкому
горі — передчасній смерті його батька МИХАЙЛА ДМИТРОВИЧА.
Наші серця сповнені болю і жалю з приводу передчасного
відходу із життя нашого однокласника Михайла Дмитровича
УДОВИЧЕНКА. Співчуваємо у горі його родині.
Випускники Корінецької школи 1975 року

Продається ЦЕГЛА б/у (червона і силікатна), РАКУШНЯК, ШИФЕР, ПЛИТИ 1,5×6.
За довідками звертатись за телефонами: 067-461-14-23,
067-461-14-26.
Варвара Федорівна БЕЗЖОН…
Тепер нам тільки й зосталося, що пам’ятати. Школа, друзі, колиска дитинства і
юності, і вона, наша вчителька, наш класний керівник. Чого їй вартувало, щоб ми, сліпі і несвідомі, навчилися читати книгу життя?
Тільки тепер, вже по роках після школи, це усвідомлюєш і приходиш
до вчителя сказати: «Спасибі за науку». Ми спізнилися і на цей урок
— Варвара Федорівна навіки закрила свою мудру книгу життя. І нам
її більше не прочитати. Але те, що було на тих сторінках, не забувається. І вона нам ніколи не забудеться, наша Вчителька. Любимо і
пам’ятаємо.
ВИПУСКНИКИ Липівської школи 1999 року.

17 БЕРЕЗНЯ минув рік світлої пам’яті мого дорогого
чоловіка
Івана
Васильовича ЯРМОША із Чернецького. Життя прожить — не поле перейти. А Ти об’їздив
їх — немає ліку. За кермом трактора й пенсію
за вислугою років заробив. Безвідмовний,
життєрадісний, люблячий. Дім придбав і сад
посадив, двох доньок і двох синів виростив,
для п’ятьох онуків був найкращим дідусем.
Зла хвороба забрала Тебе від нас назавжди.
Але здається нам, що Ти в дорозі, що скоро
станеш на порозі. Прости, що не змогли Тебе
спасти, сто тисяч раз за все прости. Тебе ми
будем вічно пам’ятати. Земля Тобі пухом, а Твоїй душі — Царство
небесне.
Вічносумуюча ДРУЖИНА.

ПОМИНАННЯ

15 БЕРЕЗНЯ минуло два роки як підступна смерть забрала від нас дорогу дружину, маму й бабусю Ніну Леонтіївну
ПАВЛИШ із Скороходового. Ви пішли в інший світ, звідки вже немає вороття. Матусю, бабусю, дружино єдина, без Вас сумує вся
наша велика родина. Без Вас, люба, нам завжди тужити, Вас не
забудем, поки будем жити. Хай сонечко зігріває Вашу останню
домівку, хай м’якою і теплою буде Вам земля, хай добрі янголи
охороняють Ваш спокій. Царство небесне, наша дорога, рідна і
незабутня.
ЧОЛОВІК, СИН, ДОНЬКА, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, ВНУКИ, всі РІДНІ.
МИНУВ рік від незабутнього дня смерті нашого любого тата і
дідуся Івана Васильовича ЯРМОША з Чернецького. Горбок землі
мовчить, як все довкола, і огортає душу тихий жаль, що не побачимо
ніколи ні Твою радість, ні печаль. Не заросте ніколи та стежина, що
провела Тебе в останню путь, похилиться зажурена калина і добрим
словом люди пом’януть. Батьки ніколи не вмирають, їх лише поряд
не стає. Рідний наш, ми завжди любитимемо Тебе і згадуватимемо з
теплом і ніжністю.
Дочки ОЛЯ і ЛЮДА, зять ВАЛЕРІЙ, внуки ВОВА, АЛІНА і
МАЙЯ, ТЕЩА.

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.

РІК тому перестало битися серце нашого дорогого тата і дідуся
Івана Васильовича ЯРМОША з Чернецького. Нема Тебе, хоч скільки
хочеш клич, сама печаль повисла над землею. У світі серед безлічі
облич вже не зустріти посмішки Твоєї. Без Тебе хата опустіла, не переступиш свій поріг, сюди не прийдеш вже ніколи, не стрінеш рідних Ти
своїх. Рідненький наш, поки живем на світі, ми будем Тебе пам’ятати.
Сини САША і ВОВА, невістки ЛЮДА і МАРИНА,
внуки ВАНЯ і ЯРОСЛАВ.
17 БЕРЕЗНЯ минає рік як пішов із життя мій дорогий і любимий
синочок Микола Олексійович НАУМЕНКО. Коли сонце сідає за
хмари, завмирає усе навкруги, мій синочок до мене приходить, та не
може у хату зайти. Нема горя страшнішого, нема болю сильнішого,
ніж раніше за себе хоронити дітей. Спи, мій рідненький синочку, хай
земля Тобі буде пухом і Царство небесне.
Вічносумуючі МАМА, БРАТ, ХРЕЩЕНИК і всі РІДНІ.

Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Леніна, 3

Телефони: редактора — 2-13-53, заступника редактора,
агропромислового сектора і сектора листів — 2-13-50.
E-mail: trybuna@meta.ua Факс — 2-13-53.

Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті нашого кума
Миколи Михайловича ГОЛУБА з Талалаївки і щиро співчуваємо
його дружині Таїсії Василівні, дітям Тані і Сергію, батькам Михайлу
Омеляновичу і Таїсії Григорівні.
Сім’я О. Г. КРИСЬКА.
У нашої сусідки Лідії Олексіївни Зозулі із Скороходового —
непоправна втрата, померла її мама Ніна Іванівна ЯКОВЛЄВА.
Щиро співчуваємо сусідці, а покійній — хай буде пухом земля.
Сусіди ВИШНІВСЬКА, КОПИЛОВА, ЖУРАВЛІ, ГРИЦЕНКО.
Співпереживаємо і щиро співчуваємо своїм сватам Миколі
Олексійовичу і Валентині Анатоліївні Яковлєвим, Лідії Олексіївні
Зозулі із Скороходового з приводу болісної втрати — смерті їх матері Ніни Іванівни ЯКОВЛЄВОЇ.
Свати М. П. ПАНАСЮРА, С. М. і З. І. ПАНАСЮРИ.
Розділяємо гіркоту тяжкої втрати і душевного болю із Лідією
Олексіївною Зозулею, яка у ці дні втратила свою маму Ніну Іванівну ЯКОВЛЄВУ, та всією її родиною.
Сім’я ГЕНЮТИ.
Наші серця сповнені болем і жалем з приводу смерті нашої
свахи Галини Володимирівни КОВТУН. Щиро співчуваємо свату
Леоніду Олександровичу і його родині.
Сім’я ЛАЗОРЕНКІВ.
Щиро співчуваємо нашій кумі Олені Леонідівні Лазоренко з Талалаївки та її сім’ї з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті
мами ГАЛИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ.
Куми МАКАРЕНКИ.
Передчасна смерть забрала життя нашого сусіда Олександра Петровича ЗОЛОТАРЕНКА із Скороходового. Сумуємо, щиро
співчуваємо його дружині Світлані, донькам Аллі, Наташі і Валі.
Сусіди ПАВЛИШ, ВАСИЛЮХА, ГАРЯЧКА,
ПАВЛИШ, ГЕНЮТА.
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