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З ДНЕМ
ХАЙ СОНЦЮ І КВІТАМ ВСМІХАЮТЬСЯ ДІТИ
ЖУРНАЛIСТА
Щиро вітаємо колектив районної газети з професійним святом — Днем журналіста!
У повсякденному житті ми звикли, що подія набуває су
спільної значущості лише після того, як про неї повідомили
засоби масової інформації.
Сьогодні медіа-простір живе за новими стандартами
журналістики, що потребують динамічних рішень, оперативного осмислення та щоденного підтвердження професіоналізму кожного журналіста.
Інформування суспільства — складна і відповідальна
робота. Адже вам потрібно не лише констатувати факти,
але і аналізувати їх, давати оцінку і робити висновки.
Тож нехай непорушними заповідями у вашій роботі
завжди будуть чесність, неупередженість та об’єктивність.
Прийміть побажання міцного здоров’я, родинного щастя,
добра, невичерпного натхнення та нових творчих успіхів!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ЩАСЛИВІ
ДІТИ
У ЛЮБОВІ

Щороку в перший день
літа відзначається Міжнародний день захисту
дітей — прекрасне
свято
радості та одвічної надії.
Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх
мрій і сподівань. Прагнемо,
щоб вони росли здоровими
та радісними, прославляли
свої родини і рідний край.
Діти — наш найдорожчий скарб, наша радість
і наше майбутнє. Святий
обов’язок родини, школи,
органів влади та громадськості = постійно дбати
про їхні здібності та всебічний розвиток інтересів,
забезпечити їм належний
рівень виховання і дотримання прав дитинства.
Закликаємо усіх сьогодні й кожного наступного дня
зігрівати теплом і любов’ю
кожне дитяче серце, об’єднувати зусилля заради
майбутнього, і тоді маленькі громадяни виростуть
достойними людьми й неодмінно стануть гордістю
України. Бажаємо нашому
юному поколінню щасливого дитинства, розуміння
з боку батьків та сяючих
посмішок!
Ніна ЛУЦЕНКО,
завідувач сектору сім’ї,
молоді та спорту райдерж
адміністрації.
Неділя
5.06

ЯК ЖЕ мріяли вони про
цей день, коли нарешті одягнуть омріяну сукню, зроблять
зачіску, отримають атестати і
станцюють випускний вальс,
який розучували більше трьох
місяців. По суті, це була ціла
композиція, яка включала класичний вальс, танго, рок-н-рол.
Їм так аплодували! І ось все
здійснилося. В руках атестати, квіти, подарунки. Всі фотографуються, аби увіковічнити
мить прощання з дитинством.
І ось це фото, на якому всі щасливі, теж знайде місце в історії кожної сім’ї і рідної школи.
Сьогодні їм, таким окриленим,
ще не збагнути, чому блищать
сльозою очі у батьків та вчителів. На все свій час…

Дитячий гамір, дзвінкий
сміх і проворні ноженята,
які збивають дорослих з
пантелику, іноді так надокучають. Але ж куди без них?
Такі ще недавно малесенькі діти так швидко стають
дорослими і поринають у
нестримний потік бурхливого життя. А так хочеться
затримати для них дитинство і безтурботність їхніх
днів, подарувати більше
сонця і усмішок, похвальних, пестливих слів і маминих поцілунків. Так хочеться для них більше ніжності,
уваги і піклування.
Тому 1 червня, в Міжнародний день захисту дітей, відділом культури та
туризму за підтримки сектору сім’ї, молоді та спорту в районному будинку
культури був організований святковий концерт у
формі казкової вистави з
розважальними конкурсами. Присутнім батькам,
дітям, дошкільнятам та
учням шкіл району гарний настрій дарували
митці районного будинку культури, школи мистецтв та ЦДЮТ, зокрема:
танцювальний колектив
«Каскад» (керівник Ольга

Танцювальний колектив «Каскад».

Сенько), молодша танцювальна група — колектив «Перлина» (викладач
Іван Петрусенко), а також
колектив «Абсолют» (викладач Ліна Ткаченко).
Розпочалося свято піснею
«Крок до зірок» у виконанні вокального ансамблю
ЦДЮТ (керівник Лариса
Сердюк). Чистим і щирим
дитячим голосом вражали
і завойовували прихильність, навіть найменших,
відвідувачів свята соліс-

Фаза Місяця

спорті, за активну участь у
творчих конкурсах та культурно-мистецьких заходах.
Після концертної програми
проведений конкурс малюнків на асфальті, тематика якого «Ми за сонце,
ми за мир». Нагороджені
та учасники заходу отримали солодкі подарунки, які
ще більше піднімали настрій нашим талановитим і
усміхненим дітлахам.
Хотілося б побажати,
щоб таку ж щиру посмішку
вони змогли пронести через все життя, бути гідними
українцями і просто щасливими людьми.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН

У середу, 8 червня, з 9 до 12-ї години на прямому телефонному зв’язку з населенням району — заступник голови районної ради Станіслав Вікторович
К АТРУШЕНКО.
Пряма лінія за тел. 2-12-40.

ПЕРЕДПЛАТА – 2016

Випускники 11-Б класу Талалаївської школи із своїм класним керівником Вірою
К УР’ЯНОВОЮ та першою вчителькою Тетяною ЛОБАНЬ.
Фото Інни ПОЛОВКО.
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ти Маша Гордієнко, Яна
Баско, Валерія Стеценко,
Катя Богданович та дует
Артем Сердюк і Світлана
Галаган. На завершення
програми прозвучала пісня «Молитва за Україну».
Виконував ансамбль «Веселка» (керівник Катерина
Смалько). Під час виконання пісні танцювальний
колектив розгорнув на
сцені
жовто-блакитний
прапор нашої держави.
З нагоди Міжнародного
дня захисту дітей грамотами сектору сім’ї, молоді
та спорту і відділу освіти
РДА діти були нагороджені за високі досягнення у

Розпочалося проведення Всеукраїнського конкурсу на офіційне найменування та логотип державного
підприємства «Український дитячий центр «Молода
гвардія».
Офіційне опублікування Положення про Всеукраїнський конкурс на офіційне найменування та логотип
державного підприємства «Український дитячий центр
«Молода гвардія» знаходиться за електронною адресою
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0573-16.
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Триває передплата на районну газету
«Трибуна хлібороба» на 2-ге півріччя
Не відкладіть — районку
почитайте,
А в листоноші
ще й передплатіть!
Повірте, читачі,
і точно знайте:
Без неї вам не так
цікаво жить.
Про все тільки «Трибуна»
вам розкаже:
Що в світі, що в районі,
що в селі,
Хтось «мудрі мислі» вам
з сторінки скаже,
А хтось про горе
й радощі свої.

Погода вам, вітання і
новини —
Це все «Трибуни»
рідні сторінки.
Приходимо до кожної
родини,
Щоб з вами нерозлучно
на віки.
Отож, не гайте час,
шановні наші,
Не густо грошей? Та ж
не хлібом тільки жить?!
З надією, що завтра
буде краще,
Сьогодні вже «ТХ»
передплатіть!
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

4 червня 2016 року

ШКОЛА. ЛІТО. КАНІКУЛИ

СКІЛЬКИ
КОШТУЄ
ВИПУСКНИК

ВЕДИ У СВІТ, МАЛИНОВИЙ ДЗВІНОК
27 травня у всіх школах
відбулося свято Останнього
дзвоника. Дитячим багатоголоссям, яскравим весняним
цвітом сповнились цього дня
шкільні подвір’я.
Вже стає традицією, що
на це велике шкільне свято
учні Талалаївської школи
одягаються, переважно, у
вишиванки, які додають красі
дитинства та юності особливої яскравості. У центрі уваги
останнього шкільного свята
випускники. Хвилюють душі
дорослих їх трохи розгублені
погляди і трепетне хвилювання в очах, адже цей день останній у стінах рідної школи…
Із парадних дверей школи
під хвилюючі шкільні мелодії виходять на подвір’я учні
випускних класів — четвертокласники, дев’ятикласники,

РЕАЛІЇ

ЗДАЄТЬСЯ, за останній місяць ми вже звикли до
того, що і дня не минає без
дощу. На несапованих городах блищать калюжі, та ми,
споглядаючи новини про те,
що витворяє стихія в Європі,
хрестимося: хай уже ллє як із
відра, аби тільки без бурі та
грози. Але минулої неділі стихія все-таки вирішила трішки
полоскотати нерви селян —
щоб не дуже розслаблялися.
Бо, як ото кажуть, у Бога все
напоготові. Як розповідає Болотницький сільський голова
Анатолій Рудько, у першій половині дня люди іще намагалися щось робити на своїх городах, а коли вже в полудень
скот у череду вигонили, над
селом згущувалися хмари. У
небі ревіло, гуркотіло, мигало. Стихія налетіла близько
16-ї години. Не над усім селом, а ніби хвилею. Біля сільського дитсадка, де ще кілька
хвилин
тому
стояли
селяни,
які вигнали
корів у
череду,
просто вирвало старе дерево. Водночас стихія захопила різні сільські кутки. Старі
дерева виривало із корінням,
вони падали на паркани, господарські будівлі, лінію електропередач. Та все-таки сили
Всевишні були милостиві до
селян, бо жодне дерево не
впало на хату, не травмувало
жодну людину, навіть худобину. А от страху та збитків
наробило.
Найбільший удар дістався стаціонару Талалаївського
районного центру для проживання одиноких престарілих
громадян, який базується у
приміщенні колишньої Болотницької дільничної лікарні.
Це приміщення, збудоване
іще на початку XX століття як
земська лікарня, добре до-

і ті, хто завтра ступає на стежину самостійного життя —
одинадцятикласники. Звучить
Гімн України. З вітальним словом і найкращими побажаннями до школярів звертаються
голова райдержадміністрації
Анатолій Дупа, селищний
голова і батько випускника
Юрій Величко, помічник-консультант народного депутата
України Валерія Давиденка
Микола Коновал, який зачитує
вітання від депутата і вручає
Почесну грамоту педагогічному колективу школи.
Лунають щирі слова привітань учням і всім присутнім
від директора школи Світлани
Михно, яка заодно дякує батькам і спонсорам за постійну
підтримку і допомогу школі. Начальник відділу освіти
Оксана Плюта разом з вітан-

глянуте. Старенькі, а їх тут
проживає двадцять двоє,
мають найнеобхідніше для
проживання. В палатах завжди охайно, літні люди оточені
увагою. Та як би добре тут не
було, кожен із них пережив
якусь власну трагедію, доки
потрапив сюди коротати свою
старість. Здається, як же і не
по-Божому, що стихія розгулялася саме тут.
76-літня вчителька-пенсіонерка Лідія Сьомик 55 років
прожила поряд із цим приміщенням: «Мій покійний чоловік із 1957-го і аж до закриття
дільничної лікарні працював
тут, ось тут, поряд і жили. Ще
тоді, коли ми приїхали в Болотницю, ці дерева, що біля
лікарні, вже були старими.
Клени самі насіялися і росли
собі роками. На своєму віку
такого страхіття не бачила.
До мене якраз діти приїхали.
Машина під хатою стоїть. А

нями вручає випускникам дипломи і грамоти за перемогу в
олімпіадах і конкурсах, які учні
отримали за високі знання.
З помітним хвилюванням
слухають випускники щирі
напутні слова своїх менших
друзів-першокласників…
Колись і ви були малі
і мами вас вели до школи,
Тож не забудьте у житті
і першу вчительку, і школу.
І
ось
найурочистіша
мить —
лунає
останній
шкільний дзвінок. Право його
подати надається кращим
випускникам школи — Олені
Місяйло, Олександру Величку, Наталії Плюті і Андрію
Линцю. Його щемна мелодія
бентежить душу і вже кличе
за шкільний поріг, у незвіданий світ мрій і сподівань.
Віра КЛИМОВА.

На фото: останній дзвінок подають випускники Талалаївської школи Наталія ПЛЮТА і Олександр ВЕЛИЧКО.

ВІДЛУНАЛИ ВАЛЬСИ ВИПУСКНІ
Найзначиміша
подія
травня — завершення навчального року у школах.
Навіть дощові зливи впродовж останніх днів минулого місяця не змогли зіпсувати святковий настрій
школярам та їх батькам. У
суботу, 28 травня, відлунали випускні вечори. Цьогоріч у нашому районі 11
класів закінчило всього 88
випускників (минулого 99),
найбільше, 35 — у Талалаївській, у Харківській школі
всі 10 випускниць — дівчата, а у Довгалівській та Червоноплугатарській
всього
по три випускники.
У цьому році, на відміну
від попередніх, всі випуск
ники 11-х класів складали
державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із двох
предметів: обов’язкового з
української мови і літерату-

ри та другого предмета за
вибором учня — математики або історії України.
Тестування проходило
у Бахмачі і Прилуках. Сесіями сільських та селищної рад були виділені кошти для транспортування
дітей до пунктів проведення ЗНО.
За результатами випуск
них іспитів, 4 випускники,
всі із Талалаївської школи,
отримали золоті медалі. Це
Олександр Величко, Олена
Місяйло, Наталія Плюта та
Євгеній Шевченко. Двоє випускників із Талалаївської
і один із Харківської, на
жаль, не підтвердили свої
знання на отримання золотих та срібної медалі.
На випускних вечорах
у школах побували керівники району, представники
місцевої влади, у Талалаїв-

БОЛОТНИЦЕЮ
ПРОГУЛЯЛАСЯ СТИХІЯ
тут враз потемніло, все реве,
тріщить. Мабуть, це тривало
кілька хвилин, але здалося,
що дуже довго, бо було дуже
страшно. Куди ж від стихії подітися. Дивимося, клени на
дах лікарні лягли, і коріння
із землі вирвате… Тут і слів
бракувало. Спасибі Богу, що
без жертв. Добре, що у нас
сільський голова Людина з
великої літери. Організовує
роботи, сам всюди працює».
За роботою по ліквідуванню наслідків стихії разом із односельцями та працівниками
територіального центру застала і сільського голову Анатолія Рудька. Фотографуватися
категорично відмовився, мовляв, не той момент: «Добре
налякало. Ось тепер треба
гуртом розбиратися, адже бу-

динок престарілих на території нашої сільради і це наша
спільна біда. Дякую Прилуцькому НГВУ, яке відгукнулося і
виділило кран, керівнику місцевого ПСП „Лан“ Володимиру
Лукашу за розуміння в необхідності подолання проблем,
що наробила стихія».
Поряд із командою сільського голови у вівторок, вже
другий день поспіль, із чоловіками свого колективу трудився і директор терцентру
Володимир Марченко, де і
зустрілася із ними. «Сподіваюся, що упоравшися із наслідками стихії, разом із сільським головою дійдемо згоди
як позбавитися цих старезних
дерев на території стаціонару. Однозначно, їх треба випилювати. Вдячний за таку

На фото: дерево ніби хтось вирвав із корінням. Фото Олександри ГОСТРОЇ.

підтримку сільському
голові, директору ПСП
„Лан“, своєму колективу, який без нарікань
ліквідовує оцю біду».
Звичайно, до смерті наляканий і персонал соціального закладу, і його мешканці.
Працівниця закладу Лариса
Макаренко із сім’єю мешкають також майже у його дворі.
«Того дня не чергувала, —
розповідає, — були зайняті із
чоловіком своїми справами.
Машина у дворі стоїть. Як
тут ніби за кілька хвилин таке
налетіло…» Жінка і досі не
може стримати сліз від переляку. У їхньому дворі смерч
зламав деревину, ніби сірник,
і кинув на сінник та хлів. Добре, що кізонька із телятком
паслися… Очевидці розповідають, що кінь, який утримується в будинку престарілих
для обслуги, на той час пасся
у дворі. Злякався настільки,
що голову намагався між ноги
сховати…
Цей випадок ще раз доводить те, настільки ми незахищені перед стихією. Проблемні дерева ростуть у нас в
кожному селі і в центрі селища. Пару тижнів тому на Центральній вулиці в райцентрі
гілка каштана відчахнулася
під час бурі і завдала тілесних
пошкоджень жінці-пенсіонерці. Кажуть, що яка доля судилася, те і буде, але є й інший
крилатий вислів: «Береженого й Бог береже!» Як бачимо,
наш клімат суттєво змінюється, і ми нічого не можемо тут
заподіяти, а от дерева старі
прибрати і у власних садибах,
і у громадських місцях просто
необхідно. Можливо, болотницьке «торнадо» є попередженням, що не варто чекати,
поки аварійні дерева нас привалюватимуть?
Олександра ГОСТРА.

ській школі учні-медалісти
отримали подарунки від народного депутата України
Валерія Давиденка.
У 9-х класах ще триває підсумкова державна
атестація, яка завершиться
9 червня.
А ось для решти школярів розпочалися канікули.
1 червня, у Міжнародний
день захисту дітей, розпочиналися табірні зміни.
Цього літа на базі загальноосвітніх шкіл працюватимуть табори відпочинку,
до яких буде залучено 488
дітей. Фінансову підтримку їм забезпечать місцеві
бюджети.
28 дітей із 21-го червня
по 11 липня оздоровлюватимуться у районному дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Веселка»
у Чернецькому.
Віра КЛИМОВА.

ВІДШУМІЛИ
шкільні
свята. Весело, цікаво, з музикою, квітами, вітаннями і
добрими побажаннями на
майбутнє. Що характерно,
випускні святкують разом із
батьками і в садочках, і першачки, і четвертокласники, і
дев’ятикласники, найшикарніше, звичайно — випускники
шкіл. Аби зробити свята радісними і незабутніми, батьки
старались зробити для своїх
синів і доньок все найкраще,
аби вони в дні свят відчували
себе щасливими.
А ось про те, скільки
це коштувало для батьків,
спробували дізнатись у них
самих. Матусі згадували, підраховували, та все ж погодилися озвучити інформацію про
власні витрати, не називаючи
прізвищ. Мама випускниці дитсадочка «Сонечко», окинувши
в пам’яті свої витрати, сказала, що для неї випускне свято
обійшлося у 1000 гривень, а
деяким її знайомим ще дорожче. Мама випускниці-школярки зізналась, що вони з
чоловіком витратили на випуск більше 6 тисяч гривень,
що значно більше їх місячного
сімейного бюджету. За 7 тисяч
гривень обійшовся випуск в
одній сім’ї відразу двох випуск
ників: дитсадка і школи.
Ось такі реалії. Як мовиться, свята дорогі, а діти
дорожчі і для них нічого не
шкода.
Кор. «ТХ».

ПРОБЛЕМА

НЕДОБУДОВАНИЙ
ВОДОГІН

У серпні минулого року
у Скороходовому з метою
проведення водогону для
потреб жителів села створено громадське об’єднання
«Струмок», очолювати яке
довірили мені, а підрядником
по виконанню будівництва
водогону громада довірила
бути приватному підприємцю Олександру Чернишу. На
жаль, підрядник, якому повірила громада, виявився людиною вкрай недобросовісною. Коли почалися роботи,
всі раділи, а я, як голова ГО,
допустила помилку: покладаючись на добропорядність
виконавця робіт, не уклала
із ним договір ще до їх початку, сподіваючися, що всі
документи можна оформити
чесно у будь-який момент.
Таким чином, тільки у березні сільський голова Михайло
Педько передав мені договір на виконання робіт. А от
уточнити деякі важливі його
пункти я і досі не можу. Наразі цей підрядник не надав
громаді проектну документацію, кошторис на виконання
робіт та сертифікат якості.
Між сумами, вказаними в актах виконаних робіт і розписках, наданих при отриманні
коштів підрядником, є значні
розбіжності. На даний час
Черниш вимагає від громади
20 тис. грн. для завершення
робіт, але ця сума нічим не
обгрунтована.
Із грудня минулого року
роботи не проводяться. За

час, відколи створене наше
об’єднання, відбулися деякі
події, через які у громади
виникають сумніви щодо
добросовісності підрядника. Громадський касир Тетяна Ворошилова за цей час
стала співмешканкою Олександра Черниша, враховуючи деякі моменти їх поведінки, складається враження,
що з громадськими коштами не все гаразд. Отже,
через цю недовіру частина
коштів громади знаходиться у мене, і я готова за них
прозвітувати. Ревізійна комісія кілька днів працювала,
щоб звести кінці з кінцями,
але так і не завершила ревізію. Касир показала записи,
а не живі гроші, які б мали
бути на залишку.
Олександр Черниш говорить, що не доводить роботи до завершення через
борг громади, та перш за все
треба розібратися із ситуацією, у яку потрапили бажаючі
бути з водою. Я пропоную
змінити підрядника, адже
довіряти цій людині немає
підстав. Із цього приводу
пропоную зібратися членам громадського об’єднання «Струмок» 5 червня,
в неділю, о 16-й годині біля
території сейсмопартії.
Сподіваюся на зборах
громади побачити і почути
також підрядника та касира.
Ольга ДІДЕНКО,
голова громадського
об’єднання «Струмок».

4 червня 2016 року

Валерій ДАВИДЕНКО:
«ЧЕРНІГІВЩИНІ ПРОФІНАНСУЮТЬ
70 ІНВЕСТПРОЕКТІВ»

Поліпшення добробуту
громад істотно залежить від
рівня співпраці центральної
влади з обраними депутатами-мажоритарниками.
Яскравим прикладом дієвості такої співпраці є Чернігівщина.
Про це 17 травня наголосили під час засідання
Міжвідомчої комісії з оцінки
відповідності вимогам законодавства інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок
коштів Державного Фонду Регіонального Розвитку
(ДФРР), під головуванням Віце-прем’єр-міністра — Міністра регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадія
Зубка.
Чернігівщину, окрім чиновників ОДА, представляв
народний депутат Валерій
Давиденко. Для області затвердили 64 проекти із 70,
інші відправлені на доопрацювання. Цього вагомого результату вдалося досягти в
тому числі через принципову
позицію Давиденка, який, зокрема, відстояв проект реконструкції Бахмацького будин-

ку культури (реконструкція
фасадів, заміна даху, благоустрій території). Через негосподарський підхід проект
міг бути провальним, а кошти
неефективно використані.
На Талалаївський район
у поточному році із ДФРР
буде спрямовано 5 млн грн.
державних коштів на завершення будівництва дільничної лікарні на 100 ліжок з поліклінікою на 200 відвідувань
в смт Талалаївка.
2015 року завдяки позиції депутата-мажоритарника Валерія Давиденка на
виборчий округ №208 (Бахмацький, Ічнянський, Талалаївський, Борзнянський,
Куликівський, Менський райони) залучено коштів ДФРР
на суму 22,4 млн гривень, що
значно більше, ніж на інші
мажоритарні округи області.
Талалаївському району було
виділено майже половину від
цієї суми, а саме 10 млн гривень на завершення будівництва центральної районної лікарні. Проте, з різних
причин до кінця року осво-

Кошти ДФРР спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів та програм регіонального розвитку.
Загалом на сьогоднішній день Міжвідомча комісія вже
схвалила понад 600 проектів від різних регіонів України
на загальну суму понад 2,4 млрд грн. Процес ще триває, адже у держбюджеті 2016 року, завдяки народним
депутатам, на ДФРР закладено 3,0 млрд грн. Це дещо
більше, ніж у минулому 2015 році (2,9 млрд грн.).
Кошти між регіонами розподіляються наступним
чином: 80% пропорційно чисельності населення, а 20%
пропорційно показника валового регіонального продукту в розрахунку на душу населення. Враховуючи
ці фактори, у 2016 році Чернігівська область отримає
коштів трохи менше, ніж у минулому році (92 проти 98
млн грн.).

їти вдалося лише 5,3 млн
грн., а решта повернулася в
бюджет. Є сподівання, що в
поточному році за підтримки
депутата цей «довгобуд» нарешті буде належним чином
введено в експлуатацію.
Крім того, Валерій Давиденко в 2015 році виділив
для Талалаївського району
860 тис. грн. за рахунок державних капітальних видатків,
що розподіляються Кабінетом Міністрів України між
депутатами-мажоритарниками. За ці кошти проведено
першу чергу будівництва артезіанської свердловини та
водонапірної башти з станцією знезалізнення в смт Талалаївка.
Як бачимо, талалаївська
громада отримала немалі
вливання в розвиток своєї
інфраструктури. Черга за іншими населеними пунктами
району. Планується підтримка опорних шкіл, закладів
первинної медицини (амбулаторій та ФАПів), культури
та спорту, проектів з водопостачання.
«До кінця 2016-го плануємо залучити на 208 виборчий округ не менше 55 млн
гривень на реалізацію інвестиційних проектів. Ці кошти
спрямуємо на покращення
добробуту наших громад.
Люди повинні, нарешті, побачити реальні справи. Я з цим
ішов на вибори. Я це зроблю
і за свої слова відповідаю.
Ми змусимо кожну копійку із
центрального фінансування
працювати на користь людей», — наголосив Валерій
Давиденко.

нашого доброго хрещеного і кума Володимира
Михайловича ХОМЕНКА
з Поповички. Від усього
серця зичимо йому незабутніх вражень, щасливих
подій, здійснення задумів,
втілення мрій! Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, справджуються
завжди заповітні мрії. Хай
палають в серці почуття
високі, а доля дарує повні
щастям роки. Життя хай
буде, наче свято: вітання,
друзі і пісні! Щастя і радості багато несуть прийдешні світлі дні!
Хрещениця АЛЬОНА і
куми ЧЕРЕВИКИ.
* * *
З ДНЕМ народження
вітаємо нашого дорогого синочка і брата Олександра
Дмитровича
ПОНОМАРЕНКА. Ми вдячні
долі, що Ти є у нашій родині, що Господь наділив Тебе
талантом лікаря і великим
серцем справжньої людини. Воно ніколи не знає
спочинку, адже Ти завжди
переживаєш за тих, хто в
силу обставин довіряє Тобі
своє життя. Вітаємо Тебе,
наш дорогий, і щиро бажаємо ніколи не розгубити
свій талант, легко долати всі
труднощі і завжди залишатися таким, яким Ти є, якого поважають люди, а ми,
рідні, безмежно любимо.
Хай господь береже Тебе,
а в сім’ї завжди знаходь підтримку, розуміння. Довгих
літ Тобі — без горя і хвороб,
між добрими людьми!
МАМА, ТАТО, брат ІГОР,
брат ПАВЛО та сестра
ОКСАНА із сім’ями,
тьотя ВІРА.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

УСПІХИ ЮНИХ КОЗАЧАТ

тецького звіту рою — 4 місце.
Гра «Відун»: конкурс на
знання історії України, українських військових формувань різних епох — 5 місце.
Силове
змагання
«Штовхання гирі» — 7 місце.
Впоряд (стройова підготовка): оцінка зовнішнього
вигляду, одностроїв, організованості та якості виконання впорядових наказів,
виконання маршової патріотичної пісні — 9 місце.
Туристсько-спортивна
смуга перешкод — 13 місце.
Конкурс звітів про виконання домашнього завдання
під гаслом «Добре діло» —
18 місце.
Через незалежні від команди причини ми не змогли
добре виступити у кількох
конкурсах.
Теренова гра: тактична гра на місцевості (з
елементами топографії та
орієнтування) відбувалася під дощем і учасники
рою не змогли показати

всі свої вміння.
Конкурс
«Рятівник»
(змагання з надання першої долікарської допомоги
з елементами рятувальних
робіт) — 17 місце та конкурс «Таборування» (оцінка
обов’язкових атрибутів рою
та зовнішнього оформлення
табору, в якому проживали
учасники рою) — 25 місце.
Про детальні умови проведення цих двох конкурсів
команда не була поінформована.
Урочисте закриття ІІ
(обласного) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») було проведено 24 травня на Красній площі міста Чернігова.
Додому діти поверталися з
гарним настроєм та палким
бажанням взяти участь у грі
і наступного року.
Олег ЧУБА,
заступник керівника рою.
На фото: команда
«Козаки-десантники».

КОНТРАБАНДА СТАРОВИННИХ МОНЕТ

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

СБУ
ПОВІДОМЛЯЄ
СЬОГОДНІ у нашій родині подвійне свято — дорогі, любі й рідні серцю
Галина Миколаївна і Іван
Михайлович ГУЖВИ з Липового відзначають 45-річний ювілей подружнього
життя, а матуся, бабуся й
прабабуся Галина Миколаївна — своє 65-річчя. Щиро
вітаємо наших ювілярів, хай
кожен день буде для них, як
сьогоднішній — радісним,
щасливим, погідним. Летять
літа, мов бистрі води, і не
вернути їх назад, а нам не
віриться сьогодні, що 45, 65.
Хай нових днів ще буде
безліч, без ліку щастя і пісень.
Прийміть
вітання
найщиріші в цей світлий
ювілейний день. Здоров’я,
щастя зичим не на рік — на
все життя бажаємо їх щиро,
щоб радісним і довгим був
ваш вік з добром, любов’ю,
спокоєм і миром.
ДІТИ, ВНУКИ,
ПРАВНУКИ, свати ГУБАРІ.
* * *
4 ЧЕРВНЯ нашому дорогому чоловіку, батьку і
дідусю Володимиру Михайловичу ХОМЕНКУ із
Поповички
виповнюється
60 років. Вітаємо! Ваш ювілей — не привід для печалі,
Ваш ювілей — це зрілість
золота. Нехай до 100, а
може ще і далі ідуть, не оглядаючись, літа. Хай сонце
світить Вам завжди, роки
ніколи Вас не старять, і не
приносять в дім біди, а тільки щастя й радість дарять.
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, внуки
СЕРГІЙ та БОГДАН.
* * *
ІЗ
СЬОГОДНІШНІМ
ювілеєм щиро здоровимо
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На Чернігівщині співробітники СБУ спільно з працівниками митниці та прикордонниками попередили
спробу контрабандного вивезення з України до Російської Федерації старовинних
золотих монет.
Монети були виявлені
правоохоронцями на митному пункті пропуску «Грем’яч»
під час огляду особистих ре-

З 19 по 24 травня у таборі «Юний турист» проходив ІІ (обласний) етап
дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Участь у
грі взяло 27 роїв (команд)
зі всієї області. Талалаївський район представляв
рій Талалаївської ЗОШ «Козаки-десантники», як переможець районного етапу
гри. У загальному заліку рій
посів 9 місце. Вже другий
рік поспіль немає рівних нашій команді у конкурсі «Перетягування линви». Знову
перше місце. У конкурсі
«Стрільба» рій став другим.
Абсолютним «снайпером»
серед дівчат стала Марія
Химуля з результатом 30
очок, третім серед хлопців
став Олександр Кушнаренко з результатом 28 очок.
Пристойний результат наш
рій показав і в інших конкурсах.
Ватра «У колі друзів»:
представлення творчо-мис-

чей пасажира рейсового автобусу «Київ — Москва». За
попередніми висновками вилучені предмети старовини
належать до часів Російської
імперії та можуть становити
історико-культурну цінність.
Контрабандист
планував
збути п’ять монет на території РФ.
Слідчим відділом УСБУ
в області розпочато кри-

мінальне провадження за
ознаками скоєння злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 201
Кримінального кодексу України. Монети будуть направлені на мистецтвознавчу експертизу для встановлення їх
історико-культурної цінності.
Триває досудове розслідування.
Прес-група Управління
СБ України в області.

ПОЛІЦЕЙСЬКІ-ПЕРЕВЕРТНІ

Служба безпеки України
спільно з прокуратурою та
внутрішньою безпекою поліції затримала трьох поліцейських, які під виглядом працівників ДАІ систематично
вимагали хабарі від водіїв.
Начальник сектору районної поліції разом із заступником та старшим інспектором, використовуючи
одяг та спецзасоби ДАІ,
тривалий час виїздили на

автошляхи
Чернігівщини,
зупиняли водіїв та вимагали
від них неправомірну вигоду
за непритягнення до адміністративної відповідальності.
Під час чергового злочинного «рейду» на трасі
«Київ — Чернігів» «перевертні» зупинили одного із водіїв
та вимагали у нього гроші за
нескладання адмінпротоколу
за начебто порушення ПДД.
Правоохоронці затрима-

ли здирників «на гарячому»
під час отримання чотирьох
тисяч гривень хабара.
Відкрито
кримінальне
провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються інші
факти причетності працівників поліції до протиправної
діяльності.
Прес-центр Служби
безпеки України.

ПРО НАБОЛІЛЕ

НАВІЩО КВІТИ, КОЛИ НЕМАЄ СОВІСТІ?
Чомусь здається, що квіти — окрасу життя людини,
вирощують люди із такою ж
красивою душею. Бо хіба радітиме їх цвіту людина бездушна, здатна завдати болю
і прикрощів ближньому? На
жаль, такі перевертні, які
крадуть створену кимось
красу, є серед нас. Ще не так
давно були поминальні дні,
перед якими більшість людей старалася прикрасити
могили рідних живими квітами за кілька днів до Проводів, а приходили у цей день і
замість квітів бачили ямочки.

Як же то боляче тоді на душі!
Афганці і чорнобильці
дякували через газету небайдужим людям, які виділяли квіти, щоб посадити біля пам’ятних знаків у
центрі селища. Інші, також
«небайдужі», покрали тут
кущі троянд. А яку красу
намагалися створити власники магазину «Економ»,
що також у центрі! Скопали
клумбу, яку десятиліттями
ніхто не обробляв, насадили петуній і всякої всячини,
а за кілька ночей «добродії»
все спустошили. А скільки

разів самшит біля райдерж
адміністрації
викопували!
Невже ніхто ніколи нікого і
не бачив із тими квітами чи
кущиками? Сезон покражі
саджанців триває, можливо
хтось і помітить в сусідській
клумбі знайомі квіти, або й
на гарячому такого «любителя прекрасного» застукає.
Не відведіть погляд у бік,
ніби нічого й не трапилося.
Бо доки будемо боятися сказати правду вголос, доки й
крастимуть у нас не тільки
квіти із клумб і могил.
Олександра ГОСТРА.

Щорічно
глобальна
тютюнова епідемія забирає близько 6 мільйонів
людських життів. Більше
600.000 чоловік із числа
цих людей не є курцями
і вмирають в результаті
вдихання вторинного тютюнового диму. Кожні 6
секунд від вживання тютюну вмирає приблизно
одна людина. Замисліться! Споживачі тютюну,
вмираючи
передчасно,
не лише позбавляють
себе життя, а й роблять
нещасними свої сім’ї, позбавляють їх нормально і
радісно жити. Серед дорослих людей вторинний
тютюновий дим викликає
серйозні серцево-судинні
та респіраторні захворювання, серед яких ішемічна хвороба та рак легенів. А в дітей грудного
віку тютюн може викликати раптову смерть, у
жінок-курців діти можуть
народжуватись із певними патологіями. Тож
не куріть самі і не рекомендуйте цього іншим.
Бережіть здоров’я своє і
оточуючих.
Олександра КОБЦЕВА,
лікар-нарколог
районної лікарні.
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У суботу, 11 червня,
з 10-ї години у приміщенні Талалаївської ЦРЛ будуть вести прийом лікарі
центру «СІММЕД»: кардіолог та ендокринолог.
На прийом записуватися
завчасно за тел. 2-17-52
з 9:00 до 13:00.
Прийом платний.

ПОДЯКА

ПРОДАМ

Однокімнатна КВАРТИРА зі зручностями в центрі Талалаївки. Тел. 096-173-38-24.
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.
САДИБА в с. Сильченкове. Є газ, вода, господарські будівлі, поряд город. Тел. 099-011-45-39, 096-491-74-31.
Терміново 4-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці з усіма
зручностями. Телефон, інтернет. Є підвал, сарай, гараж,
присадибна ділянка. Тел. 096-726-28-57.
ПІВБУДИНКУ по вул. Жовтнева, 18 у Талалаївці.
Тел. 097-194-38-16.
Терміново однокімнатна КВАРТИРА по вул. Горького 15,
кв. 1 у Талалаївці. Недорого. Тел. 2-16-90.
ПІВБУДИНКУ в центрі Талалаївки. Є гараж, 4 сотки присадибної ділянки. Тел. 097-386-59-56.
Однокімнатна КВАРТИРА по вул. Леніна, 45, кв. 14.
Тел. 098-610-90-88.
Дві двокімнатні КВАРТИРИ в Талалаївці (р-н центру та
радгоспу) недорого. Тел. 098-637-01-38.
1-кімнатна газифікована мебльована (телевізор, стінка,
диван і т. п.) КВАРТИРА в Талалаївці. Є літня кухня, погріб,
сарай. Тел. 096-064-99-53, 097-166-76-99, 068-061-01-31.
КВАРТИРА зі зручностями по вул. Карла Маркса у Талалаївці. Тел. 097-554-71-02, 099-497-55-53.
2-кімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями на 2 поверсі
2-поверхівки в Талалаївці по вул. Леніна, 51, кв. 14.
Тел. 093-500-49-19, 067-349-85-13.
Терміново САДИБА в с. Березівка. Є газ, вода, всі господарські приміщення, приватизована земельна ділянка. Ціна
60 тис. грн.; АВТОМОБІЛЬ ЛуАЗ («Волинь») на запчастини — 5 тис. грн. Тел.098-440-43-86, 093-852-08-93.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109 1995 року випуску, бензин.
Тел. 096-094-01-48 (Толя).
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
ПЕРЕМИЧКИ, ДОШКА, ПЛИТИ ПКЖ 1,5×6, ДРОВА рубані,
РАКУШНЯК, ШЛАКОБЛОК, БРУС, фундаментні БЛОКИ,
ПЛИТИ перекриття 1,2×6.
Тел. 098-423-93-05.
0,5 га сінокосу (еспарцет) в с. Нинове.
Тел. 095-247-21-14, 097-059-10-41.
ЦЕГЛА б/у, ДОШКА, ДРОВА, СЕРВАНТ.
Тел. 066-605-69-71.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, БІЙ цегли, ЦЕГЛА б/у,
ЧОРНОЗЕМ. Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Дитяча КОЛЯСКА 2 в 1 «Аякс Груп Прайд» в гарному
стані. Виробник — Польща, колір «нефрит»; підходить як
хлопчикам, так і дівчаткам. Ціна договірна.
Тел. 050-820-98-15, 098-595-16-45.
ТЕЛИЦЯ від високопродуктивної корови у смт Дмитрівка.
Тел. 067-890-16-91.
СВИНІ різного віку в’єтнамської породи (в Талалаївці).
Тел. 096-738-15-83, 063-757-00-14.
МЕТАЛОШУКАЧ Гарет-250 і дві котушки.
Тел. 097-185-54-52.
Нова ШИНА до тракторного причепа.
Тел. 096-827-77-08.
Установка ГАЗОБАЛОННОГО ОБЛАДНАННЯ
(друге покоління «Томасето», «Атікер») на авто. Ціна
з роботою 3800 грн. Усе
нове, гарантія 12 місяців.
Тел.
096-360-80-23,
066-528-21-46
(Сергій
Олексійович).

12 июня г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

У «ЗУСТРІЧІ» ПІШЛИ НАЗУСТРІЧ

Коли я звернулася у кафе «Зустріч»
домовлятись за день поминання-роковин
по чоловіку, то кожний день там був розписаний на замовлення. Але його господиня
Оксана Леонідівна Сенча вислухала мене
і відгукнулась. Доброта і милосердя, на
жаль, стали рідше проявлятися у вчинках

РЕМОНТ

пральних машин (автоматів, напівавтоматів), скутерів, мопедів, мотоблоків,
бензопил, мотокіс, зварювальних апаратів (у
т. ч. інверторних, напівавтоматів) та ін. побутової
техніки.
Тел. 067-754-67-25.

НЕ
ВІРИТЬСЯ
і
не
хочеться вірити, що 1 червня вже рік немає
з нами нашого любимого чоловіка,
батька, дідуся Миколи Григоровича ЮРЕВИЧА. Минають години, дні
і місяці, та не минає душевний біль
втрати, він залишиться з нами на все
життя. Ти більше ніколи не будеш з
нами, не даси доброї поради, не допоможеш. Так порожньо стало на душі і
серце плаче кожен день від болю. Ти був для нас надійною
опорою, мудрим порадником, чудовим батьком, ніжним і
найкращим чоловіком, нашим ангелом-охоронцем.
Ми горді тим, що Миколу Григоровича пам’ятають його
колеги, а працював він інженером у «Барсуківщині», керуючим райсільгосптехніки, останні 15 років — у цеху-промислу
НГВУ, звідки і пішов на пенсію.

сучасних людей. Та цього не можна сказати про милих щедрих жінок-трудівниць на
чолі з Оксаною Леонідівною. Щиро дякую
за надану мені увагу і доброту у важку для
мене життєву годину.
Ніна ЮРЕВИЧ.
смт Талалаївка

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.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ.
Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
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.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Постійно найдорожче КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ та БИЧКІВ вагою понад 300 кг.
Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і НУТРЯКІВ.
Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.
Приміщення під розбір — ХАТИ, САРАЇ, ЗЕРНОСКЛАДИ; пустотні ПЛИТИ, фундаментні БЛОКИ, б/у
ЦЕГЛУ, ШИФЕР.
Тел. 097-267-16-10.
Засоби захисту рослин: ГЕРБІЦИДИ, ІНСЕКТИЦИДИ,
ФУНГІЦИДИ, КУКУРУДЗУ посівну в мішках для власного
господарства.
Тел. 098-220-62-54.
БИЧКА від 10 днів на відгодівлю. Дорого.
Тел. 093-996-06-38.
СИЛЬЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради на
період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до 3-х
років. Вимоги до кандидатів: вища бухгалтерська або економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом на державній службі та/або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років. Вільне володіння
комп’ютером, знання державної мови.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування в газеті за адресою: Талалаївський район, с. Сильченкове, вул. Миру, 36. Інформація щодо основних функціональних
обов’язків, розміру та умов оплати праці, переліку необхідних документів для участі в конкурсі за тел. 2-12-17, 2-41-18.

Закупляю МЕД, віск,
прополіс, мерву на постійній основі.
Тел.
073-074-38-30,
067-704-49-72.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.

Послуги ЕЛЕКТРИКА
та РЕМОНТ побутової
техніки.
Тел.
050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа;
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги,
БЛОКХАУС,
НАЛИЧНИК,
РЕЙКА.
Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ЗНІМУ ЖИТЛО

Зніму
КВАРТИРУ,
БУДИНОК зі зручностями у центрі. Порядок і
чистоту гарантуємо. Оплата вчасно.
Тел. 050-130-66-69,
096-094-81-45.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0317143, виданий Талалаївською РДА із земель КСП ім. Суворова 4 червня 1997 року на ім’я ПОРТЯНКО Микола Петрович,
вважати недійсним.

Він так багато планував зробити, але підступна смерть зруйнувала всі плани. Якби Ти міг ще довше
жити, були б щасливі ми усі, але не в силах ми змінити Господню волю у житті. Ти живеш у кожному нашому дні. Прости, що не змогли Тебе вберегти і врятувати. Спи спокійно,
нехай світ, у якому Твоя душа, буде для Тебе раєм, а земля — лебединим пухом і легким у ній вічний спочинок. Спочивай із миром. Любимо, пам’ятаємо, сумуємо.
ДРУЖИНА, сім’ї ВИНОГРАДОВИХ, його рідні.

ПОМИНАННЯ

Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 255 від 15.12.2001 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

4 червня 2016 року

ЗАВТРА минає півроку як невблаганна смерть забрала
від нас нашого дорогого й незабутнього чоловіка, тата і дідуся Віталія Яковича БАБІЯ із Скороходового. Спливають дні
і місяці, але час не лікує — ятрить на серці рана і душа болить за Тобою, рідний. Згадуємо Тебе часто-часто і безмежно сумуємо. Хай Твоїй душі буде спокійно і радісно в інших
світах від усвідомлення того, що Тебе люблять і пам’ятають.
ДРУЖИНА, ДОЧКИ, ОНУКИ.
Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
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E-mail: trybuna@meta.ua
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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.

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори китайського виробництва; мотоблоки,
кормоподрібнювачі,
навісне обладнання та
запчастини (смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
Приймаємо
замовлення на виконання робіт:
●●пиляння дерев у важкодоступних місцях будьякої складності;
●●крівля дахів;
●●цегляна кладка;
●●штукатурка;
●●шпаклівка;
●●гіпсокартон;
●●електрика;
●●бетонування;
●●стяжка підлоги та ін.
Тел. 098-413-60-48,
066-981-67-15.

Магазину

«Алла»

потрібен продавець продовольчих товарів. Бажано
стаж роботи, чесність і відповідальність.

Тел. для довідок:
097-385-10-24.

БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН, встановлення насосного обладнання.
Тел.
096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Працюємо за державною програмою, компенсація до 70%.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447)6-04-16,
097-235-41-47.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
Колектив апаратних працівників районної ради висловлює щирі співчуття своїй колезі, прибиральниці Валентині
Миколаївні Сенчі з приводу тяжкої втрати — смерті матері
ЄВДОКІЇ ПЕТРІВНИ.
Колектив фінансового управління райдержадміністрації
висловлює глибоке співчуття родині Івана Миколайовича
і Валентини Олександрівни Майстренків з приводу тяжкої
втрати — смерті матері
ЄВДОКІЇ ПЕТРІВНИ.
Педколектив Липівської школи з глибоким сумом зустрів звістку про смерть вчительки-пенсіонерки Олександри Максимівни СТАСЬ і щиро співчуває рідним та близьким покійної в їх непоправному горі.
Колеги по роботі у колишньому райагробуді щиро співчувають Лідії Миколаївні Погребняк із Талалаївки з приводу
тяжкої, болісної втрати — смерті МАТЕРІ. Розділяємо біль
непомірного горя з її рідними, близькими.
Болем і горем у наших серцях озвалася звістка про передчасну смерть нашого колишнього однокласника і учня
Сергія Миколайовича АНДРІЯЩЕНКА. Щиро співчуваємо
його рідним і близьким.
ОДНОКЛАСНИКИ по Корінецькій школі,
класні керівники О. О. ПРИГАРА, Т. А. ІВКО.
Розділяємо гіркоту непоправної втрати і щиро співчуваємо сім’ї Олександра Петровича і Тетяни Євтихіївни Стась
із Липового із приводу горя в їх сім’ї — смерті найдорожчої
людини — матері
ОЛЕКСАНДРИ МАКСИМІВНИ.
Сім’ї П. С. і Л. О. ГУБАР, Ніна Михайлівна ІЛЬЇНА.
Непоправне горе спіткало родину наших кумів Олександра Петровича і Тетяни Євтихіївни Стасів із Липового — закінчився земний шлях їхньої мами ОЛЕКСАНДРИ
МАКСИМІВНИ. Щиро співчуваємо і розділяємо з рідними та
близькими покійної біль безповоротної втрати.
Куми В. М. і Ю. В. ЖОЛОБКИ.
Сім’ю Івана Миколайовича і Валентини Олександрівни
Майстренків із Талалаївки спіткало непоправне горе — пішла у засвіти їх мама ЄВДОКІЯ ПЕТРІВНА. Щиро співчуваємо
нашим сусідам і розділяємо з ними біль тяжкої втрати.
Сусіди ШЕПКО, МИРОНЕНКО, ЛИСЕНКО, ТАРАН.
Щиро співчуваємо нашому колезі, колишньому начальнику райуправління юстиції Івану Миколайовичу Майстренку та його сім’ї з приводу тяжкої втрати — смерті матері
ЄВДОКІЇ ПЕТРІВНИ.
О. І. ДОЖАНОК, Н. С. ТКАЧОВА.
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