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ПРО ГРОМАДИ, БЮДЖЕТ, ВОДУ
І СОЦІАЛЬНИЙ МАГАЗИН

ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСІ

28 липня Україна відзначила 1028-му річницю
Хрещення
України-Русі
рівнопрестольним
київським князем Володимиром Великим. Прийняття
християнства
сприяло
зростанню міжнародного
авторитету держави, під
його впливом поступово
відбулася докорінна зміна світобачення та світосприйняття населення
Давньоруської
держави.
Нова віра заклала якісно
нові підвалини в культурній сфері, сприяла розвитку писемності, літератури,
архітектури,
мистецтва,

національного характеру
та ментальності українців.
Православ’я стало надійним ґрунтом для створення могутньої, централізованої самостійної країни,
епохальним
поворотом
в історії нашої держави.
Визначні події більш ніж
тисячолітньої давнини є
для нас підтвердженням
величі Української держави, беззаперечним свідченням того, що саме ми
є спадкоємцями слави та
могутності Київської Русі.
Олена ДОРОШЕНКО,
спеціаліст відділу культури
та туризму РДА.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ЖНИВА – 2016 ТРИВАЮТЬ

У сільськогосподарських підприємствах району до
збирання належить 8219 гектарів ранніх зернових. У жнивах задіяно 31 зернокомбайн. Навантаження на один комбайн — 265 гектарів. Несприятливі погодні умови заважають аграріям у стислі строки зібрати ранні зернові культури.
Станом на 28 липня впорано 32% хлібних площ, намолочено 10356 тонн зерна. Середньорайонний показник врожайності — 40 ц/га.
Найвища врожайність на згадану дату у ПСП «Лан» —
56,5 ц/га, у ТОВ «Понори» — 56,3 ц/га, у ПСП «Відродження» — 26,9 ц/га (поки що найнижча), 31,2 — у ТОВ
«Горизонт».

ТВАРИННИЦТВО
У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ

За півроку тваринники району виробили 4789 тонн молока, що на 15 тонн більше в порівнянні із минулорічним показником, м’яса — 268 тонн, зменшення склало 66 тонн. На
16% зросло виробництво молока у АФ ТОВ «Обрій», решта
господарств допустили спад його виробництва. Продуктивність дійної череди в середньому за період аналізу склала
2710 кг, що на 74 кг більше минулорічного. У АФ ТОВ «Обрій»
збільшили надій молока на корову, наявну на початок року,
на 265 кг, а поголів’я корів у цьому господарстві налічує 60%
молочної череди, що утримується господарствами району.
За даними районного управління
агропромислового розвитку.

ПОДАРУНОК ДІТВОРІ

Все найкраще — дітям. Це давнє гасло з огляду на нинішню загрозливу в районі демографічну ситуацію набуває
ще більшої ваги. Тому ми намагаємося оточити наших дітей
неослабною увагою, щоб і вони самі, і їхні батьки повсякчас відчували, що про них турбуються. Шкільні автобуси,
«лежачі поліцейські» задля безпеки юних біля дитсадка і
школи, новий паркан і все краще малечі у самому дитсадку, плани на відкриття дитячого кафе, 2 дитячі майданчики
обіч центральної площі та при вході на стадіон.
На цьому тижні у середу в Талалаївці з’явився ще один
майданчик для дітвори. У дворі перед 2-поверховим приміщенням колишнього аграрного ліцею виставлені новенькі
різноростові турники, бруси, два типи гойдалок, лавочка.
Про дозвілля малечі тамтешнього мікрорайону подбала
районна парторганізація ВО «Батьківщина». У планах селищної ради доповнити майданчик пісочницею і каруселлю.
Сьогодні діти вже «обживають» нове місце для розваг.

Відбулася 7 сесія селищної ради 7-го скликання,
на засіданні якої депутати
прийняли ряд життєво важливих для місцевої громади
актів. Оскільки в Україні все
зриміших обрисів набирають
децентралізаційні процеси,
селищні депутати виступили
з ініціативою про добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селища у
Талалаївську територіальну
громаду з центром у селищі
Талалаївка і звернулися до
сільських громад із проханням обговорити цю пропозицію та прийняти відповідні
рішення.

Жодне сесійне засідання
не обходиться без розгляду
бюджетних питань. Затвердивши звіт про виконання
головного фінансового документу селища за ІІ квартал,
депутати намітили основні
орієнтири, на які спрямувати кошти в другій половині
року. Це, передусім, — на
придбання спецавтомобіля
для надання ритуальних послуг, паркану на кладовище;
виготовлення робочого проекту на будівництво сміттєзвалища, водогону; на
придбання камер відеоспостереження за дотриманням
правопорядку в селищі. Ці-
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ГОЛОВНЕ — СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ

Ця приваблива споруда, яка зовсім недавно буквально за кілька днів з’явилась на ринковій площі селища,
відразу привернула увагу. Відвідувачі ринку і перехожі
з цікавістю запитували один в одного: а що там буде?
А вже через кілька днів всі знали — магазин. Для того,
щоб дізнатися чим у ньому торгуватимуть, зустрілася із
його власником підприємцем Валерієм КРАВЧЕНКОМ,
якого добре знають у районі і за його межами. Цікаво
було почути і про те, що привело його у бізнес, який
розвивається.
— Я вважаю, що, перш за
куповую живність. Звичайно,
все, треба любити роботу за
справа не проста, але відчув,
яку берешся, і терпляче пращо нею варто займатися,
цювати. Торгівля — це спратим більше, живучи в селі. У
ва досить копітка, постійно
будь-якому бізнесі вкрай важвідчуваєш себе в напруженні,
лива підтримка сім’ї, я щабо знаєш, що само собою нісливий тим, що вона у мене
чого не буває. Свій торгівельзавжди є. Разом із дружиною
ний бізнес я почав давно і,
Людмилою, яка працює вчияк мовиться, з малого. Після
телем у Харківській школі,
служби в армії зовсім не довпобудували дім, про який
го працював газоелектрозвамріяли. Нам і нашим двом
рювальником в НГВУ. Коли
донькам у ньому затишно і
в 90-х роках стали розпакомфортно. Разом і вирішили
датися підприємства і люди
відкрити свій магазин.
залишалися без можливості
— А чому в Талалаївці,
заробляти, я усвідомив, що
не у Харковому?
роботу не варто шукати десь,
— По-перше, тут більше
можна все навчитись робити покупців, а по-друге, попит
самому. Ті, хто теж так думав,
на нашу продукцію зростає
і починали малий бізнес. Спосаме завдяки талалаївським
чатку допомагав родичам у
замовникам, яким доводитьїхній справі — возив товар,
ся до нас їздити. Адже ялопрацював продавцем. З чавичиною, яка буде основним
сом набув досвід, який був
товаром у нашому магазині,
мені потрібен. А в 2004-му
у талалаївських магазинах не
році сам започаткував власторгують. Тож і вирішили, так
ну справу, оформився, як би мовити, наблизити об’єкт
приватний підприємець. Заторгівлі ближче до покупця.
СТОВ агрофірмі «Горизонт» на роботу потрібні водії
автотранспортних засобів.
Тел. 099-771-73-03, 067-756-42-73.
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трі дитячого кафе. Депутати
дали доручення своїй колезі
підприємцю Оксані Сенчі вивчити це питання і з конкретними пропозиціями вийти на
наступну сесію. Депутат Микола Бандурак ініціював розробку програми по підтримці
соціально незахищених категорій населення і, зокрема,
відкриття в райцентрі соціального магазину.
У рішеннях сесії знайшли відображення питання
екологічного спрямування,
земельні, забезпечення населення питною водою та
ряд інших.
Кор. «ТХ».

ЛЮДИНА І ЇЇ СПРАВА

ПОГОДА
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31.07

лий блок фінансових потоків
спрямовано на «дитячі» і
«спортивні» програми: утримання дитсадка «Сонечко»,
придбання дитячого ігрового
комплексу, виділення приміщення для шахового клубу
та забезпечення його необхідним інвентарем, на фінансування господарських робіт
на стадіоні. Окремими статтями передбачено кошти на
благоустрій — на придбання
косарки до трактора, водяних насосів і т. ін.
Молоді батьки звернулися до селищної ради з
проханням розглянути можливість відкриття в райцен-
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За даними http://sinoptik.ua

— А що, крім яловичини, плануєте продавати в
цьому торгівельному закладі?
— Різноманітну продукцію, яка, сподіваюся, користуватиметься попитом у населення: ковбаси, інші м’ясні
вироби в асортименті, товари першої необхідності.
— Споруда вашого магазину неординарна, як
для Талалаївки, ще і збудована швидко. Хто виробник?
— Її виготовили у м. Ромни на заводі «Євромодуль»
за два місяці, а встановили
за 2 дні. Незабаром наш магазин гостинно відкриє двері.
— Це перший ваш ма-

газин чи подібні вже десь
працюють?
— Так, перший, це наша
багаторічна мрія.
— Скільки
плануєте
створити робочих місць?
— Плануємо взяти чотирьох продавців, а як почнемо працювати, визначимося
точніше. Іноді цікавляться у
мене, чи відроблю я те, що
вклав у магазин. Для цього
потрібен час, а тепер для
мене головне, щоб люди
були задоволені послугами
магазину.
— Дякую за розповідь.
Успіхів вам у вашій справі і
з святом — Днем працівників торгівлі!
Віра КЛИМОВА.

СЛУЖБА – 102

ПОДІЇ МИНУЛОГО ТИЖНЯ

Останнім часом у селищі збільшилася кількість крадіжок велосипедів. Крадуть не тільки ті, що на якийсь час залишені без нагляду на вулиці, а й із дворів.
До чергової частини Талалаївського відділення поліції
надійшло повідомлення від громадянки К., що в нічний час
доби з її господарства зник спортивний велосипед, який
належав її внуку. По даному факту розпочато кримінальне
провадження.
Наступного дня до відділення поліції із заявою з приводу зникнення велосипеда звернулася жителька селища М. Його вона залишила біля одного з магазинів селища, а повернувшись туди вранці наступного дня, його
не знайшла.
31 ЛИПНЯ о 12-й годині в урочищі Білоусове відбудеться традиційна зустріч колишніх військових
моряків усіх поколінь і всіх флотів.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

НАРОДНИЙ
ДЕПУТАТ МАЄ
ВІДНОШЕННЯ

У квітні поточного року
народний депутат України
В. М. Давиденко в громадській приймальні проводив
особистий прийом громадян.
У розмові з директором територіального центру В. І.
Марченком депутат висловив думку щодо доцільності
відкриття в районі соціального магазину для пільгових
категорій населення.
З метою вивчення даного питання була ініційована
зустріч з керівництвом та
відповідними службами райдержадміністрації. Було висловлено думку про доцільність доопрацювання вже
існуючої районної програми
«Турбота» та винести її на
розгляд сесії районної ради.
Як розгортались події далі
відомо із сторінок районної
газети «Трибуна хлібороба».
Думки та емоції на сесії районної ради, на сторінках газети були різні.
Жителі району добре
знають скільки добрих справ
започатковано і зроблено народним депутатом. І
коли громадянин особисто
або представники громади
звертаються до депутата за
допомогою, то мета у нього
одна — позитивне вирішення питання. Викликає подив,
коли доводиться чути про
те, що в цій хорошій справі
народний депутат хоче мати
якісь політичні дивіденди чи
особисту вигоду.
Отже, чи мав народний
депутат причетність до відкриття соціального магазину?
Однозначно так, мав, як ініціатор. Але він не має жодного відношення до того, яким
шляхом це питання буде вирішуватись. Це компетенція
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.
Саме це було мотивом
мого виступу на сесії районної ради, а не те, що відображено в статті районної
газети «Із позачергової сесії
райради». Вважаю, що при
висвітленні таких актуальних
питань необхідно підходити
виважено, із знанням самої
справи.
Микола КОНОВАЛ,
помічник-консультант
народного депутата України
В. М. Давиденка.

ПРИЄМНО здивований
такою великою увагою до
моєї скромної персони. І що
моя стаття викликала в Талалаївці жваве обговорення.
Багато «за», але й багато
«проти».
Чому думки людей діаметрально
розділилися?
Адже всі ми за одне: пенсіонерам потрібно допомагати,
бо вони опинились за межею
бідності. Дозвольте знову
бути «дотошним». Пояснення, думаю, у відомому вислові: «Я відповідаю за те, що
говорю, але не відповідаю
за те, що ви чуєте». Так ось,
словосполучення «соціальний магазин» кожен зрозумів
по-своєму, бо ніхто толком і
не знає, що воно таке, і починає фантазувати. Хто може
сказати, якої якості там будуть продукти? Звичайної чи
заниженої? Хто буде все це
фінансувати? У кого відібрати гроші на соціальний магазин: у медиків чи вчителів?..
І скільки відібрати? Звідки
будуть завозитися продукти?
В якій кількості? Як часто?
Який асортимент продуктів?
Які критерії відбору покупців
і продавців? Хто буде здійснювати контроль? І т. д. І на
жодне із запитань ініціатори
не змогли дати чіткої відповіді. То за що можна було тут
голосувати?
В райраді лише 2 депутати, які мають свої магазини. І

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

яким це чином вони вступили в змову проти народу з іншими депутатами, які жодного відношення до магазинів
не мають? Вони що, гіпнозом володіють? Думаю, що
діє радянська ментальність.
Коли всюди ввижаються
змови і вороги, роздувається
ворожнеча шляхом вбиван-

заходимо в магазин і бачимо
готові цінники, які вішали не
ми. Та якщо сумніваєтесь,
спробуйте продати для прикладу картоплю по 5 гривень,
коли більше 4 гривень за неї
ніхто не дає.
Згідно з законом обміну,
кожен продавець намагається продати свій товар якомо-

ся. Але мене турбують пусті
прилавки і забуті слова «дефіцит», «черги», «по блату»,
які, як бумеранг, вдарять по
мені згодом. Кожна медаль
має дві сторони. Економіка,
як і природа, мстять, коли
порушувати їх закони.
Я хочу вирішити проблему пенсіонерів не за рахунок

«ПОЛЮВАННЯ НА ВІДЬОМ»,

або Знову про соціальний магазин
ня клину між підприємцями і
бідними верствами населення. Чи не пиляєте ви, шановні, гілку, на якій сидите? Де
беруться гроші у бюджеті,
у пенсійному фонді? Чи не
підприємці їх поповнюють?
Хто забезпечує людей робочими місцями? Біда наша не
в тому, що є підприємці і нам
заважають жити, а в тому, що
їх мало. Відповідно, і пустий
бюджет, і малі пенсії.
Чому ви вважаєте, що
підприємці винні у зростанні
цін? Відкрийте шкільний підручник з основ економіки, і ви
прочитаєте, що ціна товарів
та послуг залежить від попиту
та пропозиції і її на кінцевому
етапі визначає не продавець,
а саме покупець, даючи свою
згоду на покупку. Тобто ви, а
не власник магазину. Здається, що це нісенітниця, адже

га дорожче, а покупець хоче
купити цей товар якомога
дешевше. Це природно. Так
було і буде завжди. Тому безглуздо задавати запитання
покупцям, чи хотіли б вони
мати такий магазин, де б товари були дешевші. Обійдіть
всю земну кулю і не знайдете
людини, яка б сказала «ні».
Особливо наші пенсіонери з
їхніми пенсіями.
Не спекулюйте на відчаї
людей, загнаних у глухий кут,
не розколюйте суспільство,
вбиваючи клин між підприємцями та простим народом.
Лише в злагоді наш успіх.
Так, в якомусь сенсі, як
і кожна людина, я егоїст, бо
думаю в першу чергу сам за
себе, за своїх дітей та онуків.
Мене мало турбують прибутки і збитки підприємців, бо
вони зі мною ними не ділять-

лікарів, вчителів чи бізнесменів. А так, щоб всім було
добре. Бо всі ми люди. І це
можливо. І тому є приклади.
Можна знизити ціни в магазинах шляхом маркетингових
ходів, створення спілок власників магазинів, їх навчання.
Потрібно лише вивчати досвід інших людей і запроваджувати в себе. Як це було
зроблено в Сумах. Там і ціни
в магазинах значно дешевші,
і торгівля задоволена. І для
цього не потрібно було жодної гривні з районного бюджету. І голосувати було не
потрібно. Або як у Мені, де
згуртували людей і соціальний магазин відкрили не за
рахунок районного бюджету,
а за рахунок підприємців.
Але, як бачу, нам не хочеться
працювати головою, вивчати
чийсь досвід. Звісно, легше в

ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ?

Липівський
дитсадок
«Малятко», як і більшість
сільських садочків, потребує
утеплення, один із етапів
— заміна вікон на метало
пластикові. І на останній сесії
районної ради розглядався
депутатський запит про виділення із цією метою з районного бюджету 70 тис. грн. Запит депутати не підтримали.
І це тому, що сільський голова не спрацював, як слід. Діє
програма енергозбереження, для участі в якій треба
було провести відповідну роботу, як, наприклад, зробили
у Талалаївській школі. Згідно
із цією програмою, можна от-

римати державні кошти для
утеплення, а з районного бюджету — співфінансування.
Якби сільський голова підготував документи для участі
у цій програмі, депутати запит підтримали б. Натомість
він налаштовує колектив та
сільських депутатів проти депутатів районної ради. Але
ще є час до холодів спрацювати так, щоб вікна в дитсадку були.
Хочу сказати і про інше.
У багатьох сільрадах для
лікування хворих виділяють
від 1 тисячі до 1,7 тисячі гривень, а у Липівській тільки
500 гривень.

Відчула на собі як працює сільрада із громадянами.
На звернення, інформація
на яке повинна подаватися
протягом 5 днів, відповідь
надходить аж на 45-й. На сесії сільради 25 травня ц. р.,
де я була присутня, було 5
депутатів, тобто менше половини. Та сесію провели, а
коли я ознайомилася із протоколом, то побачила, що
кількість присутніх була туди
дописана. Не працює жодна
постійна комісія, а згідно із
регламентом, якщо комісія не
розглядала питання, то їх і на
сесії не повинні розглядати. А
з повісткою дня депутати зна-

йомляться тільки на сесії.
Чим же займається сільський голова, за якого і я
агітувала і голосувала? При
розчищенні кладовища у
Скороходовому товсті дрова
він забрав до свого помешкання, а решту вивіз на околицю села, де заростають
бур’яни. Невже їх Педько не
помічає, щодня о пів на 10‑ту
ідучи на роботу? Із таким
ставленням голови до роботи не буде не тільки утеплення дитсадка, а і будь-якого
ладу взагалі.
Галина КРУПОДЕРЯ,
депутат районної ради,
жителька с. Скороходове.

ЩЕ РАЗ ПРО ВІКНА

НЕОДНОРАЗОВО
я
звертався із проханням до
сільських голів допомогти
поміняти вікна у будинку престарілих.
Необхідність у цьому була і раніше,
а після стихії це треба зробити ще і
швидко. Шановні очільники сільських
громад! Дідусі і бабусі, яких сюди закинула доля, ваші вчорашні односельці. Якщо про тих, хто живе у ваших се-

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

лах, ви якось турбуєтеся, поможіть і
цим, у яких немає вже ні дому, ні сім’ї.
Щира вдячність очільникам сільських
громад Болотниці, Рябух, Чернецького, які вже дали кошти і ми поміняли 7
вікон, 4 — виготовляються. Інші сільські голови теж позитивно реагують

ЗВ’ЯЗОК ВІДНОВЛЕНО

«В с. Українське, яке знаходиться на межі Ічнянського і Талалаївського районів,
люди, здається, залишені
на самовиживання. Дороги,
„завдячуючи“
транспорту
нафтогазовидобувників, розбиті. Ніякий інший транспорт,
крім рейсового автобуса
із райцентру один раз на
тиждень, в село не ходить.
Єдиний зв’зок із навколишнім світом ми мали через
стаціонарний телефон, який,
до речі, і раніше працював
незадовільно, хоча рахунки
на оплату завжди нам приносять вчасно.
Завдяки народному депутату В. М. Давиденку, нашому
орендарю І. М. Пащенку та
місцевій владі у селі зробили
водогін. Ми дуже вдячні їм за
це. Та, як нерідко буває, вирішення однієї проблеми породило іншу. При проведенні
водогону було пошкоджено
телефонний кабель і телефони по вулицях Острівська
і Перемоги вже третій місяць
не працюють. Працівники
зв’язку неодноразово приїж-
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джали на місце пошкодження
проводу, але так ніхто нічого
і не робив. Тож як нам бути?
Адже мобільний зв’язок у нас
теж вкрай незадовільний. Не
можемо нікуди додзвонитися
навіть в найгірших випадках.
Якщо не під силу відновити
стаціонарні телефони, можливо легше поставити у нас
вежу для мобільного зв’язку? Ми вже не раз думали,
що можливо все так робиться, щоб ми тут тихенько
доживали і нікого нічим не
турбували?
Чекаємо відповіді через газету від відповідних
служб».
Жителі Українського
Л. Г. ГУБАР, Н. М. ВАКУЛЕНКО, М. І. ЛАЗОРЕНКО,
В. М. ЛАЗОРЕНКО.
* * *
Із змістом цього листа,
якого редакція отримала
минулого тижня, ми ознайомили виконуючого обов’язки
начальника станційно-лінійної дільниці № 5 Прилуцького центру № 234 Олександра
Лещенка і попросили роз’яс-

нити ситуацію його авторам.
Він підтвердив, що бригада
зв’язківців неодноразово виїжджала в Українське з цього
приводу. Просили жителів
згаданих вулиць розкопати
землю у місці пошкодження
проводу, щоб звільнити доступ до кабелю. На даний
час район обслуговує всього
два лінійні монтери, і проводити ще й земляні роботи їм
не під силу, а також пообіцяв, що відразу, тільки земляні роботи будуть виконані,
зв’язківці відремонтують пошкодження.
Нам вдалося по мобільному зв’язатися із секретарем сільради Катериною
Новосельною (у сільраді також тривалий час телефон
не працював). Після її спілкування з односельцями із
вказаних вулиць, вони розкопали землю, а зв’язківці
із райцентру ліквідували пошкодження. У вівторок, 26
липня, вже із стаціонарного
телефону про це повідомила секретар Української
сільради.

на прохання і, сподіваюся,
незабаром
перерахують
кошти. А от у Корінецькому
і в Липовому сільські голови думають,
що проблеми одинокої старості їх ніяк
не стосуються. Вважаю, що це зовсім
не по-людськи.
Володимир МАРЧЕНКО,
депутат районної ради,
директор терцентру.

3
СЕРПНЯ
святкує
свій 70-річний
ювілей Віктор
Михайлович АНТИПЕНКО
із Понір. Сьогодні рівно 70 у
Твоєму житті минає, а скільки
їх ще на шляху, про це ніхто
не знає. Тож зичим у здоров’ї
вік довгий прожити, щоб всіх
на сторіччя міг запросити.
Щоб у мирному небі Тобі
сонце всміхалось, а всі Твої
мрії і плани збувались. Хай
здоров’я, щастя і достаток
сиплються, як липи цвіт. Хай
малює доля з буднів свято, а
Господь дарує ще багато літ.
З поздоровленням
куми ПИВОВАРИ з Талалаївки і ХРЕЩЕНИК з Росії.
* * *
ЩИРО вітаємо Олександра
Васильовича
МУРАШКОВСЬКОГО
із
с. Слобідка з днем його
народження. Літа цвіли не
просто цвітом, а проростали
у труді, дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
і не вернути їх назад… Хай
щастя панує у Вашому домі
і радість у ньому живе. Здоров’я міцного і щирої долі
хай Бог посилає і Вас береже. Бажаєм прожити у силі

й здоров’ї, Вам многії літа!
Щедрої долі!
Свати ПРИМАКИ.
* * *
ЦИМИ ДНЯМИ відзначає
свій день народження Любов Василівна ПАВЛИШ із
Скороходового. Спливає час,
мов листя за водою, за роком
рік — і так життя мина. Вже
60, і непомітною рукою вже
Ваших скронь торкнулась сивина. Дозвольте, матусю, нам
Вас привітати і найтепліші
слова Вам сказати, бо поки є
мама, доти є сонце, доти пташина і цвіт під віконцем, доти
краса, доти поміч, розрада.
Живіть нам, матусю, сто років на радість. Спасибі Вам,
рідна, за Ваше тепло, за руки
робочі, безсоннії ночі, за те,
що зростили, за хліб на столі,
спасибі Вам, мамо, уклін до
землі!
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ОНУКИ.
* * *
СВІЙ золотий ювілей зустріла наша подруга Валентина Миколаївна ЛАКИЗА,
яку ми чистосердечно вітаємо. Тридцять років тому всіх
нас звела доля в Талалаївці,

когось відібрати. Дуже шкідлива тенденція.
Готовий ініціювати народні обговорення з цього
питання. Запрошуйте на свій
куток, на лавочку під двір чи
в будинок культури, якщо не
хочете приходити на зустрічі,
запропоновані мною. Прийду.
Вважаю, що недоречно
проїдати і без того куций бюджет. І далі буду голосувати
проти. Гроші потрібно вкладати у розвиток, у засоби
виробництва. Можливо, доцільніше буде мати трактора,
щоб здешевить оранку городів, допомогти сіном тим, хто
ще в силах тримати корівчину, виростити зерно для курей, закупити міні-пекарню,
щоб випікати дешевий хліб,
завезти дров і т. д. Тобто підтримати виробництво. А тим,
хто не в силах уже нічого робити, надати адресну грошову допомогу.
Не ведеться робота по
створенню медичного страхування, накопичувального
пенсійного страхування для
майбутніх пенсіонерів, бо
вони скоро опиняться ще в
гіршій ситуації і т. д. Скільки
проблем! Всі вони занадто серйозні, щоб відбутися
лише соціальним магазином.
Прикро також, що дискусії доводиться вести не вічна-віч, а через газету.
Володимир КИРИЧОК,
депутат районної ради.
відтоді ми ділимо і радощі, і
печалі, і дякуємо долі за те,
що маємо справжню жіночу
дружбу — щиру, безкорисливу, непідвладну рокам.
Наша подруга разом із чоловіком виховали прекрасних
синів, і, як вчитель музики,
не тільки дає освіту дітям, а
і наповнює любов’ю до прекрасного їхні душі, бо все у
своєму житті вона робить
із любов’ю. Нехай же Твоє
добро вертається до Тебе
сторицею, нехай печаль
дороги до серця не знає, а
щастя господарює у вашому
домі. Від щирого серця бажаєм здоров’я — без нього
не милі всі добрі діла, в здоров’ї — багатство, і радість,
і сила, а більшого щастя на
світі нема. Нехай же енергія, мудрість та сила, ніколи
в житті не згасають з літами.
Душа ж Твоя — чиста, велика й красива та посмішка
щира хай будуть між нами.
Подруги ОЛЕКСАНДРА,
ЛЮДМИЛА, ВАЛЕНТИНА
та їхні сім’ї.
* * *
1
СЕРПНЯ
святкує
своє 50-річчя найрідніша
людина в моєму житті, моя
мама
Марія
Миколаївна
ЯРМОШ із Поповички. Мамо,
рідненька, вітаю Тебе з днем
народження! Ось уже більше
двадцяти років Ти для мене
найважливіша людина в світі,
Ти завжди була і є мені джерелом натхнення і впевненості. Важко знайти слова, щоб
описати мою любов до Тебе.
Рідна, найкраща, єдина, як
я хочу, щоб Ти залишалась
такою ж гарною, доброю та
справедливою. Та найголовніше — щоб Твоє здоров’я
ніколи Тебе не підводило.
З найщирішими
побажаннями син ДЕНИС.
* * *
СВІЙ день народження
святкує Володимир Миколайович
ТЕРЕЩЕНКО
із Понір. Нехай волошками
цвітуть літа прекрасні. Нехай
здійсняться тисячі бажань,
щоб доля дарувала тільки
щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. Життя хай
квітне, мов вишневий сад, і
кожен день усміхнено радіє,
а доля подарує зорепад здоров’я, миру, успіхів, надії.
ДРУЖИНА, ДОНЬКА,
ТЕЩА.

ОСВІТА

ГОТУЄМОСЬ ДО НОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО

Незабаром школи знову наповняться дитячим дзвінкоголоссям — розпочнеться новий навчальний рік. Щоб
він був успішним, школярі мали всі умови для навчання і
виховання, а в школах було затишно і комфортно — про
це дбають сьогодні дорослі. Як відбувається підготовка
шкіл до нового навчального, розповідає начальник відділу освіти райдержадміністрації Оксана ПЛЮТА.
— З початку нинішнього року на розвиток освіти в
районі виділено 350 тис. гривень. 100 тисяч гривень, які
надійшли із районного бюджету, уже освоєні — їх використано на заміну 26 вікон на
пластикові у Талалаївській
середній школі: 16 вікон замінено у спортзалі, 6 — у
їдальні, 3 — у класі для інклюзивного навчання, 1 — у
канцелярії. На 66,9 тисячі
гривень у їдальню Талалаївської школи придбано електроплиту, холодильну шафу,
роздавальний
прилавок,
посуд. На останній сесії районної ради було підтримано
пропозицію про виділення
коштів на облаштування
умивальників. Субвенція із
державного бюджету у сумі
261,2 тисячі гривень спрямована на придбання новітнього обладнання для кабінетів
фізики у Талалаївську опорну школу. Новою комп’ютерною технікою і меблями поповниться Центр дитячої та
юнацької творчості.
Значна увага у школах
району приділяється нині
патріотичному
вихованню
школярів. Через спортивні ігри, конкурси, змагання дітей виховують бути

РАДИ ЗА
РОБОТОЮ

ЗАСВІТИЛИСЬ
ЛІХТАРІ

Роботу
влади
на
будь-якому рівні цінять
по тому, як вона дбає про
людей, проникаючись їх
турботами. Жителі мікрорайону
нафторозвідки
звернулись до селищного
голови із проханням впорядкувати ці вулички, адже
роками тут не було ні доріг,
ні світла. В негоду та ще у
темну пору доби людям тут
було ні проїхати, ні пройти.
Проблеми нашого містечка
селищний голова Юрій Величко добре знав, просто
час забирали інші важливі
справи. А на початку року
він пообіцяв, що освітлення вулиць цього року буде.
І слова свого дотримав.
Нещодавно на вулицях Нафтовиків і Геологів засяяли
ліхтарі, а на обличчях їх
жителів — щасливі посмішки. Ми щиро вдячні Юрію
Євгеновичу, його колезі
Федору Петровичу Кашці
за таку турботу. Скільки питань, значимих і дріб’язкових, доводиться їм вирішувати щодня, скільки людей
приходять до них зі своїми
бідами і проханнями. Усіх
вони вміють вислухати і
при можливості допомогти. Сумлінно ставиться до
виконання своїх обов’язків
і начальник комунального
господарства Олександр
Григорович Кобиш. Всі
вони дійсно працюють для
людей. Не втрачаємо надії,
що з часом поліпшиться на
наших вулицях і стан доріг,
адже вони потребують капітального ремонту.
Від жителів вулиць
Нафтовиків і Геологів
Любов СЕРДЮК.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

30 липня 2016 року

справжніми
патріотами
України. Наші діти стають
переможцями не лише у районних, а й у обласних та
Всеукраїнських
конкурсах.
Участь талалаївських школярів в обласних змаганнях
«Джура» (Сокіл) принесла
їм справжній успіх — 9 місце
із 25 команд-учасниць. Для
проведення районного та
обласного етапів змагання
було виділено 7 тисяч 145
гривень. Дещо осучаснився
і сам відділ освіти — сюди
придбано
багатофункціональний пристрій, комп’ютер,
впроваджено
спеціальну
програму «Зарплата», що
значно полегшило роботу
працівників бухгалтерії.
У зв’язку із непомірною
ціною на газ виникло питання щодо удосконалення
системи теплопостачання
із заміною котлів на твердопаливні. Із районного
бюджету виділено 21 тисячу гривень на виготовлення
проекту по реконструкції
системи опалення у Талалаївській школі. Із бюджету
району освоєно 26 тисяч
гривень на виготовлення
проектно-кошторисної документації, якою передбачено
заміну 156 вікон у Талала-

ївській школі, реконструкцію туалетів і душових у
спортзалі. Будівельні роботи коштуватимуть близько
1 мільйона гривень. Ці кошти передбачено отримати
із державного бюджету. На
минулій сесії райради депутати проголосували за те,
щоб виділити із районного
бюджету 5 відсотків співфінансування по цій програмі.
Значні суми на реконструкцію системи теплопостачання сільських шкіл, де
навчаються діти, які проживають на території сіл
сільрад, виділяють і окремі
сільські ради. Наприклад,
Рябухівська і Поповичківська
сільради виділили для Плугатарської школи 30 (20 і 10)
тисяч гривень, Харківська
сільрада для Харківської
школи — 20 тисяч, Березівська сільрада надала школі
69 тисяч гривень на заміну
вікон, Українська — на ремонт шкільного автобуса.
Крім того, сільські ради фінансово допомагають школам проводити поточні ремонти, виділяють кошти на
пально-мастильні матеріали,
харчування, оздоровлення
дітей і т. ін.
Відділ освіти, директори
шкіл щиро вдячні всім спонсорам, депутатам різних рівнів, райдержадміністрації за
увагу і фінансову підтримку,
за турботу про наше підростаюче покоління.
Підготувала
Віра КЛИМОВА.

НІ ПУХУ, НІ ПЕРА!

НА ВІДКРИТТЯ ПОЛЮВАННЯ
на пернату дичину вирушать
наступної суботи,
6 серпня, о 16-й годині мисливці району.

Вже скоро та радісна
мить, довгоочікувана зустріч із природою, коли
для мисливця, як музика,
звичне лопотання качиних
крил, стелиться пороховий
димок над болотяним плесом, зворушливо-апетитний
аромат від щучої юшки та
мисливської каші із щойно
підстреленою качкою. Все
це — полювання!..
То буде суботнього дня,
6-го серпня. Свято для всіх
мисливців — відкриття сезону на пернату дичину. А
поки що, аби іти на полювання із спокійною совістю і
до кінця виконаним обов’язком, кожен мисливець має
сплатити членські внески
за 2016 рік, замінити картку обліку добутої дичини та
порушень правил полювання, одержати відстрілочну
картку, підготувати набої,
перевірити зброю і … можна вирушати.
У сезон полювання в
усіх мисливських угіддях
діятимуть єгерські пости,
де можна буде отримати

відстрілочні картки. Встановлюються єдині дні полювання: субота, неділя
та середа. Відстріл дичини
дозволяється
впродовж
усього світлового дня.
Цілий ряд заходів передбачений цього року
щодо посилення боротьби
з браконьєрством. Це й зрозуміло, адже для справжнього мисливця полювання
— це не заготівля м’яса, а
насамперед — відпочинок,
спорт. Щоб було саме так,
працівники поліції, єгері
регулярно проводитимуть
рейди-перевірки
дотримання мисливцями правил
полювання. Для запобігання нещасних випадків при
відстрілі дичини чітко дотримуйтесь правил безпеки
при поводженні зі зброєю.
Отож, субота, 6 серпня,
16:00 — перший цього сезону постріл у пернату дичину.
Ідіть на чисті плеса, на ясні
зорі! І ні пуху вам, ні пера!
Віктор СОЛЯНИК,
голова районної
організації УТМР.

ЛИСТ БЕЗ РЕТУШІ

ВСІ ХОЧУТЬ ПИТИ
У північному мікрорайоні Талалаївки за останні
роки створилося загрозливе
становище з питною водою
(це колишні вулиці Жовтнева, Пролетарська, Фрунзе,
Крупської,
Ворошилова,
Залізнична, 1-й та 2-й пров.
Жовтневої).
Ми зверталися до державних органів, щоб допомогли побудувати водогін,
але за відсутності бюджетних коштів нам у цьому було
відмовлено. Тоді, 2 червня
2010 р. проведені загальні
збори громадян вищевказаних вулиць (протокол №1),
на яких вирішено створити громадське об’єднання
«Джерело» і за власні кошти
збудувати водогін. Головою
об’єднання обрали М. А. Голубенка, обрали правління і
ревізійну комісію. Статут громадського об’єднання «Джерело» затверджений головою селищної ради, а також
завірений нотаріально.
Більшість жителів вулиць внесли (згідно з рішенням загальних зборів) свої
власні грошові внески на
майбутній водопровід. На
початковій фазі будівництва
водогону роботи проводились власними силами, а
потім було укладено договір
з підрядною організацією,
яка і будувала водогін до
його завершення.
Частина жителів не
вступила до громадського об’єднання і скептично
спостерігала за роботами,
навіть заважала їх виконанню. Та завдяки наполегливості й активній участі
більшості громадян водогін
було збудовано та введено
в експлуатацію. Тепер, коли
справа зроблена, озвалися і
ті, хто не хотів брати участь
у будівництві водогону і не
вступив до громадського
об’єднання «Джерело». Їх
бажання мати воду можна
зрозуміти, і керівництво громадського об’єднання відповіло, що готове подавати
воду всім, але за умови їх
вступу в громадське об’єднання «Джерело», виконання статутних умов і внесення коштів у загальний фонд
громадського об’єднання.
Це, чомусь, не сподобалось
окремим громадянам і вони
заявили, що будуть самостійно копати траншеї і проводити воду до своїх осель.
Правління об’єднання

«Джерело» заявило, що не
заперечує, але ж грошовий внесок, затверджений
загальними зборами (мінімальний), потрібно внести
у громадську касу (люди ж
всі платили за спорудження
башти, за водяну свердловину, за роботи, матеріали
і т. д.).
Кілька сімей новоявлених бажаючих пити воду з
цієї свердловини без дозволу та погодження з громадою, яка будувала водогін і
є його власником, порушили
обваловку башти, вкинули
кільця, що порушує загальний технічний стан башти і
загрожує виходу з ладу всієї системи водопостачання
мікрорайону. Крім цього,
вищевказані громадяни заявили, що вони самостійно,
без ніяких дозволів та погоджень, зроблять для себе
окрему врізку в башту.
Представники громадського об’єднання «Джерело» по-доброму, без ніяких
скандалів намагалися розказати, як правильно чинити
в цій ситуації і не порушувати рішення загальних зборів
громадян, яке є законним
для всіх.
Та опоненти не лише не
ідуть на діалог із законно
сформованим громадським
об’єднанням
«Джерело»,
а грубо ігнорують думку
більшості, самостійно без
дозволу проводять свої роботи та погрожують: якщо їм
не дозволять врізку в башту, то взагалі ніхто не буде
користуватися водою з цієї
свердловини. Як це назвати? В Україні, де постійно
вводяться
демократичні
правила співжиття, де підноситься рівень думки громадян, знаходяться люди,
які просто нехтують нашим
законодавством.
Ми ще раз офіційно заявляємо, що готові подати
воду всім бажаючим. Але
вчиняйте, будь ласка, згідно із законом — пишіть заяви, вступайте в громадське
об’єднання «Джерело», виконуйте Статут об’єднання;
якщо бажаєте виконувати
роботи по підведенню води
до своїх осель самостійно,
то виконуйте. Але врізку
потрібно робити в загальну
трубу, а не вигадувати якісь
обхідні моменти. Громадське об’єднання «Джерело»,
яке є офіційним власником

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

1 серпня – с. Поповичка, вул. Зарічна.
1 серпня – с. Болотниця, вул. Шевченка.
2 серпня – с. Чернецьке, сільська рада, ФАП.
2 серпня – с. Грицівка, вул. Партизанська, вул. Лісова.
3 серпня – с. Основа (село повністю).
3 серпня – с. Болотниця, АТС, сільська рада, вул. Шевченка.
4 серпня – смт Талалаївка, вул. Шкільна, вул. Радянська.
4 серпня – с. Красний Колядин, АТС, сільська рада, контора ТОВ «Красноколядинське».
5 серпня – с. Поповичка, вул. Польова (9:00 – 16:00).
5 серпня – с. Юрківці, с. Довгалівка, с. Красний Колядин
(села повністю), с. Болотниця, вул. Дружби (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

збудованого водогону, не
дозволить нікому руйнувати
це майно і робити будь-які
додаткові врізки безпосередньо у водонапірну башту. Це, як вказувалось вище,
може привести до повного
виведення з ладу всієї системи водопостачання вулиць північного мікрорайону.
У результаті самовільної
врізки у вежу ймовірна поява у ній тріщин з подальшим
руйнуванням, що загрожує
зневодненням всього мікрорайону. Чи задумувався
хтось із цих громадян, де
тоді брати кошти, щоб відновити башту? Вирішення питання навпрошки, незаконним шляхом групою людей
може спричинити серйозні
проблеми для всієї громади.
Водночас хочеться почути відповідь від селищної
ради: коли, нарешті, буде
введено в експлуатацію
станцію знезалізнення і
чи планується та як скоро
закільцювання всіх існуючих у селищі (в тім числі і
на північному масиві) водогонів у єдину систему
водопостачання.
Микола ГОЛУБЕНКО,
голова громадського
об’єднання «Джерело»
і ще 49 підписів.
* * *
Обговорення цієї конфліктної ситуації було
винесено і на пленарне
засідання чергової 7 сесії селищної ради 7-го
скликання, яка проходила 22 липня. Заслухавши
обидві сторони — голову
громадського об’єднання
«Джерело» М. А. Голубенка та представника самоорганізованої громади з
числа окремих жильців
І пров. Енергетиків В. М.
Рудяка, — сесія вирішила: «Дати дозвіл Талалаївському ВУЖКГ провести
підключення
водогону
по І пров. Енергетиків до
водонапірної вежі (район
Сінного) за умови монтажу оглядового люка для
обслуговування водонапірної вежі та монтажу
додаткового
зливного
крана жителями даного
провулка».
Вода — основа життя,
всі хочуть пити. І відмовити в цьому — великий
гріх. Але й нехтувати нормами співжиття також не
годиться.

4 серпня ц. р. у Талалаївці на вул. Центральна, 10 (навпроти райст)
у спеціально встановленому для зручності
населення наметі працюватиме громадська
приймальня депутата
обласної ради від фракції «Батьківщина» Яро
слава Миколайовича
СТОРУБЛЬОВА.
Початок роботи о
10-й годині.

БЛАГОУСТРІЙ

ГОВОРИЛИ, РАДИЛИСЬ — ПРОБЛЕМИ ЗОСТАЛИСЬ

Проведення перевірок
виконання вимог правил
благоустрою, санітарного
утримання територій, забезпечення чистоти і порядку
у селищі підприємствами,
установами, організаціями,
підприємцями та іншими
жителями селищa інспекцією із благоустрою, що
працює при селищній раді,
здійснюється
регулярно.
Розглядалося дане питан-

ня на черговому засіданні
інспекції. Назвавши справу благоустрою в селищі
справді невідкладною і однією з першочергових, голова громадської інспекції
Анатолій Штим констатував, що вимоги законодавства з питань благоустрою,
у більшості випадків, на
жаль, вчасно не виконуються. Не виконано, зокрема,
рішення виконкому селищ-

ної ради про встановлення
заборонного знаку 3.1. «Рух
заборонено» по провулку
Центральному у селищі:
не виділено тротуар від
проїзної дороги по вулиці
Центральній біля магазинів
«Автостоп» і «Галич» жовтою дорожньою розмітною
лінією згідно з пунктом «дорожні розмітки» 1.4., якою
заборонено зупинку та стоянку транспортних засобів.

Талалаївським ВУЖКГ не
розроблена та не затверджена дислокація дорожніх
знаків. Не впорядкованою
залишається придорожна
смуга по вул. Перемоги —
руху транспорту і пішоходів
заважають неочищені бордюри, відсутність тротуару.
Загальний вигляд вулиці
псує сміття, що валяється
обіч — пластик, склянки,
гілля. ВУЖКГ не проводить

кронування дерев, зокрема, по вулицях Сонячній,
Зерновій. Дорожні знаки на
багатьох вулицях захаращені гіллям і водії їх просто
не помічають. До речі, кронування дерев можуть проводити не лише комунальне
господарство, а й господарі
прилеглих помешкань, які
повинні стежити за порядком побіля своїх осель.
Віра КЛИМОВА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

ПОДЯКА

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 з меблями по вул. Фрунзе, 16: літня кухня, гараж,
погріб, сараї; колодязь у дворі. Є газ, телефон, трьохфазка. Будинок і земельна ділянка приватизовані. Ціна договірна.
Тел. 099-723-67-28, 066-423-01-21.
Двокімнатна КВАРТИРА терміново, недорого.
Тел. 050-704-25-05.
Однокімнатна КВАРТИРА по вул. Горького, 15, кв. 1 у
Талалаївці. Недорого. Тел. 068-662-02-50.
Благоустроєна САДИБА в Новоселівці. Є газ, вода, господарські будівлі; у будинку всі зручності.
Тел. 067-450-28-32.
3-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці: 65 м2, є гараж;
СТІНКА в прихожу 205×36×122 см; швейна МАШИНКА
ножна (500 грн.); СТІНКА для зали 5-секційна, колір горіх,
405×50×210 см; КИЛИМ 2,5×3,5 м (500 грн.).
Тел. 096-173-31-44, 095-469-85-77.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21051. Тел. 066-345-73-05.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2110 2000 р. в., 1,5 л карб., у хорошому стані, вкладень не потребує! Акустика, ц/з, фаркоп,
газ/бензин. Тел. 096-173-41-99 (Віктор).
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21043 2004 року випуску, газ/бензин; нове дерев’яне ЛІЖКО (ясен) 1,6×2 м; СТІЛ дерев’яний
1,2×0,8 м. Тел. 098-224-05-85.
АВТОМОБІЛЬ Daewoo Nexia 2007 р. в., пробіг 73 тис. км.
Тел. 093-664-10-19.
Двохрядна КАРТОПЛЕКОПАЛКА, двохкорпусний ПЛУГ,
КУЛЬТИВАТОР-просапник для картоплі, соняшнику; ЗАПЧАСТИНИ до трактора ЮМЗ-6, МОТОЦИКЛ Днепр-11.
Тел. 093-799-38-71.
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, 066-048-34-70.
КОРОВА. Тел. 067-918-81-16, 066-655-81-93.
Терміново молода чорно-ряба КОРОВА.
Тел. 096-158-80-64.
Дійна КОРОВА, вік 8 років; КОТЕЛ б/у під тверде паливо
та газ. Тел. 066-639-12-29.
Молода червоно-ряба КОРОВА, 3-й місяць тільності
(с. Липове). Тел. 099-433-20-98.
КОЛЯСКА дитяча зима-літо, ТЕЛЕВІЗОР Samsung.
Тел. 096-655-61-80 (Богдан).
МЕД 3 л за 200 грн. Тел. 097-196-20-61, 095-330-04-96.
Мисливська РУШНИЦЯ ІЖ-27, 12 калібр.
Тел. 096-791-10-25.
ДРОВА рубані (тверда порода). Тел. 097-194-28-82.
УВАГА, ЗНИЖКА!
У магазині «Імперія одягу та взуття» (смт Талалаївка,
вул. Вокзальна) проводиться знижка на одяг — на 50% та
на взуття — на 30 відсотків. Завітайте!

7 августа г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ – КАФЕ «ФАВОРИТ»

У житті кожної людини є радісні події і сумні, які хочеться
розділити з рідними, близькими, друзями. Тож важливим є і
місце зустрічі. Недавно таке зручне місце з’явилося у нашому
селі Стара Талалаївка (Сильченкове). Це — кафе «Фаворит»,
де господарює родина Андрущенків із Талалаївки. Тут доступне за ціною меню із смачних страв, уважний і доброзичливий
персонал. Жителі села, його гості відзначають тут свої сімейні
свята, зустрічі випускників, поминальні обіди тощо.
У червні тут відбулися зустрічі випускників Сильченківської школи різних років. Всі були задоволені відпочинком і
дякують за це господарям закладу та обслуговуючому персоналу — Ю. Гайдамаці, Я. Чемерис, Н. Білошапці.
Випускники Сильченківської школи 1981 року.

КУПЛЮ

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 КОРІВ, КОНЕЙ, найдорожче ТЕЛИЦЬ та
БИЧКІВ вагою 300 кг.
Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз.
Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ,
НУТРЯКІВ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Приміщення під розбір — ХАТИ, САРАЇ, ЗЕРНОСКЛАДИ; пустотні ПЛИТИ, фундаментні БЛОКИ, б/у ЦЕГЛУ, ШИФЕР. Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.

Чистимо
ПОДУШКИ, ПЕРИНИ. Замінюємо
НАПІРНИКИ.
Виготовляємо КОВДРИ (будь-які
розміри).
Тел.
068-085-51-67,
067-369-78-73.

Магазин «ВОДОСНАБ» м. Ромни, пропонує:

ГАЗОВІ ТА ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ,

ВУГІЛЛЯ ТА ПАЛИВНИЙ БРИКЕТ,
радіатори, труби, газові колонки, бойлери, насоси, каналізація
АКЦІЯ!!! Кредит «Ощадбанк зігріває» з компенсацією 30%
Громадянам, які отримують субсидію — компенсація 70%
м. Ромни, вул. Маяковського, 77 ТЦ «Берізка»
тел. 096-276-15-66, 050-392-31-23

ПОМИНАННЯ

28 ЛИПНЯ
минає 40 днів,
як пішов із життя Валерій Михайлович
СИВЕНКО. Перестало битися Твоє добре серце, у котрому вистачало тепла
для всіх. Ти пішов і залишив нас у розпачі, дім став пусткою без Тебе, а життя
втратило свої барви. Немає таких слів,
щоб висловити нашу печаль. Скільки
не мине часу, Ти завжди будеш поряд із
нами.
МАМА, ТАТО, ДРУЖИНА, ДОНЬКА, брат СЕРГІЙ і
ТАНЯ, ХРЕЩЕНА і дядько МИХАЙЛО.
27 ЛИПНЯ минуло 3 роки, як перестало битися серце нашої дорогої донечки, сестрички, дружини, мами, тьоті
Алли Миколаївни ЧЕПЕЛЬ. І плачуть
квіти на могилі, падає краплями роса.
Та час вернути ми не в силі, пече щоку
гірка сльоза. Не віриться, але насправді
сталося: нема Тебе, а навкруги краса.
Життя зі скелі каменем зірвалося, і маревом покрились небеса! Пішла від нас
Ти дуже рано, ніхто не зміг Тебе спасти.
Лишилась в серці нашім рана. Поки живі ми — з нами Ти!
Царство небесне і вічна пам’ять Тобі…
З великим сумом всі РІДНІ.
1 СЕРПНЯ минає 6 років, як передчасно пішов із життя наш дорогий брат,
дядьо Сергій Андрійович ВАСЮК із
Липового. Час спливає швидко, та, на
жаль, не заліковує наші душевні рани
— болять наші душі і серця від розлуки
з Тобою. Так хочеться у тишу вечорову
побачити усім Тебе нам знову, розповісти про свій біль, своє життя, але відтіль
немає вороття. І зараз боляче на душі,
що пішов Ти, не прощаючись, не сказав
останнього слова. А Ти ж так хотів жити — дорогенький наш,
прости, що не змогли Тебе врятувати. Хай над Твоєю могилою світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах
роса — то наші сльози. Серьожа, спи спокійно, лебединим
пухом хай буде Тобі земля, а душі — вічний спокій і ЦарСпівзасновники 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.

ство небесне. Хай Господь оберігає
Твою світлу і добру душу. Всі, хто
знав Серьожу, згадайте добрим словом і пом’яніть.
СЕСТРА, ПЛЕМІННИКИ.
ЗАВТРА минає 40 днів як трагічна
смерть обірвала молоде, у розквіті сил
життя нашого улюбленого внука і племінника Романа ШЕВЧЕНКА із Харкового. Біль, горе і розпач від неймовірної
втрати стискають наші серця. Як тяжко
нам без Тебе, Романе! Тужимо і плачемо
за Тобою. Спи спокійно, рідний, земля
Тобі пухом, а душі — вічний рай.
ДІДУСЬ, дядьо ЮРА із сім’єю.
А знаете, каким он парнем был?!
Как заразительно Роман смеялся,
И как он жизнь и спорт любил,
И никогда унынию не поддавался.
Всегда был преданный футболу,
Фанатом немцев и Милана слыл,
И каждую свободную минуту,
Играть на стадион спешил.
Каким он был РОМАНтиком,
Как его тянуло на природу,
Говорил: берез, как в Славином,
Нигде нет ни в одном лесу.
Был Рома светлым человеком,
С открытой чистою душой.
И знали все, кто был знаком —
Всегда он был самим собой.
Проведать дедушку он заходил,
Поговорить о жизни без понтов.
И мне, как младший брат, он был —
Общались с Ромой без обиняков.
Я до последнего мгновения не верил,
Что Ромы нет — душа не принимала.
И только возле гроба понял все —
И сердце рвалось, и душа кричала…
Мы вечно будем помнить нашего Романа,
И приносить цветы в день Ангела ему,
И молодая жизнь его, угасшая так рано,
Неистерпимой болью будет по нему.
Юрій СТРОНСЬКИЙ.

Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
Телефони: 2-13-53 (редактор, реклама), 2-13-50 (заступник редактора,
сектор листів). Факс: 2-13-53.
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.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
ТОВ АФ «ОБРІЙ LTD»

надає сертифіковані послуги
з приймання, очищення і зберігання
зернових та олійних культур.
Закуповуємо зернові та олійні культури.
ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
17200 Чернігівська обл., смт Талалаївка,
вул. Кірова, 5.
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
(04634) 2-11-18, (04634) 2-37-16,
факс 2-14-81, 067-334-64-87.

РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447)6-04-16,
097-235-41-47.
Зніму КВАРТИРУ або
БУДИНОК. Порядок і чистоту гарантуємо. Оплата
вчасно.
Тел. 096-689-91-21.
УТЕПЛЕННЯ
будинків пінопластом. Помірні
ціни. ЗРОБЛЮ грубу, піч,
барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа;
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
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,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).

ГРОШІ ТА ТОВАР В
КРЕДИТ до 50 000 грн.

На вигідних умовах. Без довідки про доходи.
Адреса: вул. Вокзальна, 5 (магазин «Побутова
техніка»).
Тел.
096-778-54-10,
095-281-96-53.

ВІКНА, ДВЕРІ

Швидко, якісно, недорого.
Виїжджаю по району
безкоштовно.
Передплати не беру.
Тел. 068-662-02-21.
Установка ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ другого
покоління на авто інжектор,
карбюратор. Усе нове, гарантія 12 місяців. Документи для РСЦ МВС (МРЕВ).
Тел.
096-360-80-23,
066-528-21-46
(Сергій
Олексійович).
БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН, встановлення насосного обладнання.
Тел.
096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua

ПРОШУ ВІДГУКНУТИСЯ товаришів, друзів, знайомих
Олександра Миколайовича Дивуленка з Талалаївки. На даний час він у тяжкому стані знаходиться на лікуванні у лікарні.
У кого є вільний час, міцні нерви і бажання йому допомогти,
будь ласка, всього-на-всього треба біля нього почергувати
позмінно вдень і вночі. Дзвоніть за тел. 067-756-18-53.
ДОЧКА.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯГ №390713, виданий 21 березня 2007 року на ім’я
ІЛЛЯШЕНКО Олександра Кононівна, вважати недійсним.
Втрачене ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ серії ААИ №130458, видане на ім’я АРТЮХ Галина Петрівна, вважати недійсним.

У родинах нашого кума Олександра Миколайовича
Чепеля із Харкового та Андрія Миколайовича Чепеля із
Скороходового тяжка, непоправна втрата — пішла із життя їхня мама ГАННА СЕРГІЇВНА. Сумуємо разом із вами
і щиро співчуваємо.
Кума Л. ГОПКА і її сім’я.
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