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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ВЕТЕРИНАРНОЇ СЛУЖБИ!

Прийміть щиросердечні вітання з нагоди
Завдяки вашій сумлінній праці, відданості
вашого професійного свята.
обраній справі в районі забезпечується
Професія ветеринарного працівника
ветеринарне та епізоотичне благополучмає глибоке коріння. Її зачатки виникли
чя, ветеринарно-санітарна безпека протоді, коли людина вперше приручила
дуктів тваринництва і охорона довкілля.
тварину. Ви фахівці однієї з найблагородБажаємо всім працівникам і ветеранам
ніших і найпочесніших професій, адже
ветеринарної медицини міцного здоров’я,
недарма кажуть, що медичний лікар лідостатку, нових досягнень. Добра та щакує людину, а ветеринарний — людство.
стя вам і вашим родинам!
Лариса ШЕВЧЕНКО,
Юрій ДЗЮБАН,
в. о. голови РДА.
голова районної ради.
З нагоди професійного свята найщиріші
слова шани і подяки адресую всім працівникам та ветеранам ветеринарної медицини
нашого краю, які сумлінно виконують свої
професійні обов’язки, своєчасно забезпечують профілактику, діагностику та лікування
сільськогосподарських тварин. Сподіваюся,
що ваша сумлінна праця, наполегливість,
невсипуща працелюбність і в подальшому
сприятимуть підвищенню добробуту наших
громадян, збереженню та розвитку сільськогосподарської галузі.

Хай втілюються в життя ваші плани та
задуми на радість вашим рідним, на благо
розквіту нашої Талалаївщини і України в
цілому! Хай ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при
доброму здоров’ї! Хай усе добре, зроблене з душею і натхненням, повертається до
Вас сторицею!
З повагою начальник
Талалаївської районної державної
лікарні ветеринарної медицини
М. П. ГОРЯНСЬКИЙ.

ЖНИВА – 2016

ХЛІБОРОБИ ФІНІШУВАЛИ

Сільгосппідприємства району успішно завершили
збирання ранніх зернових культур на площі 7964 га. Валовий збір зерна — понад 35 тисяч тонн. Більшість господарників порадувала врожайність, в середньому по
району — 44,0 ц/га, минулого року була 36 ц/га. Озиму
пшеницю зібрано на 7430 га, її врожайність 45,0 ц/га,
ячмінь ярий — на 206 га, врожайність 40 ц/га. Найвища
врожайність ранніх зернових культур у ТОВ «Понори» —
60,4 ц/га, ПСП «Лан» — 60,3 ц/га.
Овес на 149 га та пшениця яра — 64 га, які вирощує
лише ТОВ «Горизонт», ще достигають до стадії збирання.
Управління агропромислового розвитку вітає всіх хліборобів із завершенням збирання врожаю ранніх зернових
культур. Дякує всім вам за відданість хліборобській справі,
за те, що творите загальнонародний достаток.
Алла АДАМ’ЯК,
в. о. начальника управління
агропромислового розвитку АПР.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
20 СЕРПНЯ о 13:00 в
центрі села Українське
відбудеться святкування
Дня села.

У програмі свята:
1. Концерт.
2. Батути.
3. Кашоваріння.
4. Святкова дискотека.
Запрошуємо на наше
свято

всіх

бажаючих.

Приймаються пропозиції
щодо надання спонсорської допомоги на проведення свята.

РЕЙД НА ЖНИВА

Період жнив співпадає із найспекотнішим періодом літа,
коли актуальне питання захисту врожаю від пожеж. Рятувальники спільно із представниками районних ЗМІ провели
рейдові перевірки дотримання правил пожежної безпеки
під час жнив. Керівництвом сільгосптовариств проводиться відповідна робота по покращенню пожежної безпеки на
об’єктах та на відповідних територіях, в результаті чого не
було допущено пожеж та інших надзвичайних пригод. Але є
й недоліки: не вся техніка, об’єкти забезпечені первинними
засобами пожежогасіння відповідно до норм; не всі хлібні
поля в місцях прилягання їх до лісових і торфових масивів, степової смуги, автомобільних шляхів були обкошені та
оборані; поблизу полів відсутні таблички з попереджувальними написами щодо профілактики пожеж; є зауваження
щодо утримання електрогосподарства. Фактів спалювання
стерні та післяжнивних залишків, розведення багать на полях виявлено не було. Але разом з тим, сурове дотримання правил пожежної безпеки під час збирання врожаю —
обов’язок кожного громадянина.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС в області, підполковник
служби цивільного захисту.

ОРГКОМІТЕТ.
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ПРАПОР В ЧЕСТЬ ОЛІМПІАДИ

5 СЕРПНЯ в Бразилїї
розпочалися XXXI літні Олімпійські ігри 2016 року. Досягнення українських атлетів
на спортивному форумі є
важливим показником рівня
розвитку нації та суверенної
держави.
З метою популяризації
ідей олімпійського руху, створення мотивації для насе5 СЕРПНЯ відбувся шостий районний фестиваль
народної творчості «Над
прозорою криницею».
Після богослужіння, яке
проводили священики Вік
тор із Талалаївки та Сергій
із Великих Бубнів, всі бажаючі пригощалися водицею із
життєдайного джерела, насолоджувалися концертом,
який дарували фольклорні
колективи та окремі виконав-

Повний
Місяць

Повний
Місяць

●

лення до формування здорового способу життя 6 серпня
на центральному районному
стадіоні відбулась церемонія
підняття Державного Прапора України. У заході взяли участь спортивний актив
району, ветерани спорту,
призери обласного етапу
спортивної гри «Олімпійське
лелеченя» — команда учнів

●

ці із РБК та сільських закладів
культури. Була і традиційна
каша, яку цього року готували кашовари із Української,
Поповичківської та Юрківцівської сільрад. Всіх бажаючих пригощали запашними
пампушками від підприємця
Оксани Сенчі. Свято вдалося дякуючи всім, хто доклав
до нього старань. Вдячний
за співпрацю райдержадміністрації та райраді, народному

●

Липівської ЗОШ I-III ступенів,
вихованці, тренери ДЮСШ,
воїни АТО, селищний голова.
Потім був проведений
матч з футболу в рамках
чемпіонату області (збірна
Талалаївського району —
збірна Прилуцького району).
Ніна ЛУЦЕНКО,
завідувач сектору сім’ї,
молоді та спорту РДА.
депутату Валерію Давиденку
та його помічнику Миколі Коновалу, сільським головам,
священикам, всім учасникам
та гостям. Адже тільки коли
ми робимо одну справу, приносять радість будні і свята.
Сергій КОПИЛОВ,
начальник відділу культури та туризму РДА.
Детальніше про святкування читайте в наступному номері.

ВОДИ ВИСТАЧИТЬ ДЛЯ ВСІХ

НА ПРОВУЛКУ Енергетиків у районі
Сінного в Талалаївці — всього 10 садиб,
у 8-ми з них живуть пенсіонери. Скільки
ж цим людям вже довелось натерпітись
через те, що вони вирішили підвести
воду до своїх осель, при цьому не заважаючи нікому іншому нею користуватись. Та й водонапірна вежа зовсім
поруч. Але не встигла справа зрушити з
місця — відразу виникли проблеми, про
які газета вже писала. Жителі провулку,
переконані у своїй правоті, вирішили
продовжити будівництво водогону, а
водночас провести і реконструкцію вежі,
зокрема, почистити її. Адже, за словами
головного комунальника, очисні роботи
тут не проводились уже понад 6 років.
У день Пантелеймона-цілителя,
жителі провулку дружно зібрались біля
вежі. Вони розповіли, що, крім «бари»,
яку виділив для копання траншеї народний депутат Валерій Давиденко, всі

ПОГОДА
Неділя
14.08

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

роботи проводились за їх власні кошти. біля вежі, інший — у кінці водогону. Все
Для того, щоб вода справді відповідала
робили згідно із нормами, адже люди
нормам питної, її майбутні споживачі
мають пити якісну воду. Облаштували
вирішили відновити саму вежу — защитову, яка буде під контролем, щоб
варили тріщини, які виникли впродовж не вмикали електрику всі, кому замапопередніх років її експлуатації, виготонеться. Здається зробили все, як навили і поставили оглядовий люк, всталежить. Тільки чому у людей, які корисновили зливний кран. Для проведення
туються водогоном від цієї вежі вже не
зварювальних робіт запросили досвідодин рік, з’явилось стільки ненависті і,
ченого спеціаліста. А ось решту робіт
навіть, злості до жителів провулку, що
виконували самі, їм допомагали комувже лунають прямі погрози на їх адресу,
нальники на чолі із начальником ВУЖКГ на адресу комунальників також. Чи то
Олександром Кобишем. Того дня виковже так звикли: якщо не по-нашому, то
нали важку роботу — почистили вежу.
і по-вашому не буде. А води тут, між ін— Винесли із неї більше 80 відер
шим, вистачить на всіх.
глини і піску, вилили близько 700 літрів
Анатолій ШТИМ, голова громадводи, — розповідає житель провулку Воської інспекції із благоустрою,
лодимир Рудяк. — Тепер будемо підВіра КЛИМОВА, кор. «ТХ».
ключати дренажну і споживчу лінії.
Поставили
два
колодязі — один
До чергової частини відділення поліції із заявою звернулася жителька с. Основа Я., в якій повідомила, що громадянин Г. завдав тілесних ушкоджень їй та її знайомій, яка стала
П’ятниця
Субота
на її захист. Із заявою звернулася і жителька с. Українське
19.08
20.08
К., в якій повідомила, що під час святкування Дня села у
Займищі місцевий житель О. завдав їй тілесних ушкоджень.
По цих фактах порушено кримінальні провадження.
Жителька с. Харкове О. заявила, що невідома особа
здійснила наїзд на її гусей. У результаті загинуло двоє гусей,
а на місці пригоди залишився номерний знак з автомобіля.
+15 +24 +16 +24
Працівниками поліції проводиться робота по встановленню
правопорушника.
У ніч з 10 на 11 серпня невстановлені особи здійснили
крадіжку 4 коліс від автомобіля «Фольксваген», що був приПовний
Повний
паркований на вул. Травневій у Талалаївці. У цей же час,
Місяць
Місяць
зламавши пластикове вікно, крадії проникли до магазину
«Алла» і викрали звідти гроші.
За даними http://sinoptik.ua
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ПОДІЇ МИНУЛОГО ТИЖНЯ
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

13 серпня 2016 року

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ЯК ЖИВУТЬ ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ

В Україні набирає обертів процес децентралізації.
Чому важливо про це писати і про місію журналіста у
реформі йшлося на тренінгу для журналістів, організованому ГО «Асоціація регіональних ЗМІ», який минулої
п’ятниці відбувся в Чернігові. Проект реалізується за рахунок коштів обласного бюджету на виконання Програми
сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства у Чернігівській області на 2016 – 2020 роки.
У нашому районі, на даному етапі, ще не відчутні плюси чи мінуси цього процесу. Як ми вже повідомляли, на
7-й сесії селищної ради 7-го скликання депутати виступили з ініціативою про добровільне об’єднання територіальних громад сіл та селища у Талалаївську об’єднану територіальну громаду із центром у Талалаївці та
запропонували обговорити цю пропозицію в сільських
громадах.
Вважаю, що жителям нашого району буде цікаво дізнатися про те, як живуть у вже створених громадах на
Чернігівщині та в інших областях України.
Хто хоч трішки цікавиться питаннями децентралізації, чув і про створення
Офісів реформ, які розробляли Перспективний план
децентралізації. Їх роль у
цьому процесі, певно, найскладніша, адже в Україні
зовсім немає практичних
напрацювань,
закордонна
практика нас не завжди влаштовує. Отож складну теорію застосувати на практиці,
враховуючи,
насамперед,
той фактор, що сільські люди
зневірені різними реформами, надто складно.
Координатор Офісу реформ та регіонального розвитку в Чернігівській області
Ірина Кудрик розповіла про
поточний стан реалізації
реформи децентралізації в
Україні. Перспективний план
розроблений і затверджений. Не справилася із цим
завданням тільки Закарпатська область. Спеціалісти
вважають, що перепоною
стала багатонаціональність
населення області. Серед
рекордсменів з об’єднання
— Тернопільська та Хмельницька області (26 і 22 ОТГ
відповідно). Чернігівщина у
золотій середині — 5 громад.
Нині новий Офіс реформ
допрацьовує склад експертЩИРО вітаємо з життєвим
ювілеєм Анатолія Володимировича МИХАЙЛЮКА. Нехай
цвітуть під небом синьооким
ще довго-довго дні й літа. А
тиха радість, чиста і висока,
щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у
зеніті, любові, доброти і щастя повен дім. Нехай у серці
розкошує літо і соняхом квітує
золотим. Хай постійний успіх,
радість і достаток сиплються
до Вас, немов вишневий цвіт,
хай життєвий досвід творить з
буднів свята, а Господь дарує
довгих-довгих літ!
З повагою та шаною
КОЛЕКТИВИ працівників
реанімаційного відділення
та операційного блоку.

*

*

*

12
СЕРПНЯ
зустріла
80-річний ювілей наша дорога
мама і бабуся Надія Левонтіївна БОНДАР із Сильченкового.
Матусю, бабусю Ви наша єдина, Вас щиро вітає вся наша
родина. І діти, й онуки Вам, дорогенька, шлють щирий уклін,
рідненька! Ваш ювілей — поважна дата, про це нагадувать
не слід. Ми щиро хочем побажати здоров’я, щастя й довгих
літ! Щоб ноги Ваші не боліли і
ще довго по землі ходили. Дай
Боже лиха Вам не знати і соте
літо з нами зустрічати.
З повагою і любов’ю
Ваші ДІТИ і ОНУКИ.

*

*

*

ЦИМИ днями відсвяткувала свій 80-літній ювілей наша
дорога сваха Надія Левонтіївна БОНДАР із Сильченкового. Літа цвіли не просто
цвітом, а проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
а Ви душею молоді. Пливуть
літа, мов тихі води, і вже минає 80. Хоч як прожитих літ
шкода, та не вернути їх назад.

ної групи і разом з Асоціацією
міст готовий надавати роз’яснення з питань об’єднання.
На сьогодні в області
створено п’ять ОТГ: Парафіївська, Деснянська, Вертіївська, Кіптівська, Макіївська. У
цих громадах успішно втілюють проекти. Ще 5 ОТГ знаходяться у фазі об’єднання.
Спеціалісти наголошували, що об’єднуватися у
громади, в межах Перспективного плану, можна не в
повному обсязі. Тобто, якщо
заплановано об’єднати 7
сільрад, а хочуть лише 3
— це можливо, інші можуть
прийти пізніше.
Які ж складові формують
визначення «спроможна гро-

мада»? Це — повноваження,
ресурси, відповідальність.
Регіональний
консультант з бюджетних питань
Асоціації міст України Микола Силенко аналізував
фінансовий стан у ОТГ (див.
таблицю «Бюджети об’єднаних громад»).
ОТГ отримали не лише
субвенції, а й самі суттєво
заробили.
«Не можна забувати
про те, що за законом належить ОТГ, зокрема переведення податків на землю до
місцевої скарбниці. Це спонукає голів прискіпливіше
ставитися до цього питання, до того ж із голови про ці
гроші може спитати будьхто, — наголошував Микола Силенко. — Не можна не
сказати і про субвенцію на
формування інфраструктури. Якщо хтось скаже, що
вона незначна, то я відповім, що раніше цих грошей
взагалі не давали. Та разом з
грошима приходить відповідальність. Необхідно чітко
визначити першочергові потреби громади. Як зразок, в
ОТГ не закрився жоден ФАП,
хоч за законодавством ці заклади мають ліквідовуватися у селах, де менше трьох
сотень жителів. Справа в
тому, що ОТГ має фінансову
можливість утримувати усі
медичні установи».

БЮДЖЕТИ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД
Загальний обсяг Загальний
Назва
У т. ч.
адміністративно- бюджетів сільобсяг
власні
територіальної ських, селищних місцевого
доходи
рад, які ввійшли
одиниці
бюджету ОТГ
до складу ОТГ
(на 2016 рік) (на 2016 рік)
(на 2015 рік)

Парафіївська ОТГ

8,4 млн грн. 20,9 млн грн. 10,8 млн грн.

Деснянська ОТГ

6,6 млн грн. 45,7 млн грн. 30,7 млн грн.

Кіптівська ОТГ

5,3 млн грн. 13,9 млн грн.

6,3 млн грн.

Вертіївська ОТГ

8,3 млн грн. 16,5 млн грн.

9,0 млн грн.

1,5 млн грн.

2,7 млн грн.

Макіївська ОТГ
Разом

Хай щастя панує у Вашому
домі і радість у ньому живе,
здоров’я міцного і щирої долі
хай Бог посилає і Вас береже.
З повагою свати ГОПКИ
з Сильченкового.

*

*

*

ВІТАЄМО з днем народження нашого тата і дідуся
Володимира Костянтиновича ПОДОЛЬСЬКОГО із Сильченкового. Журавлиним ключем відлітають літа, сивина
засріблила вже скроні, тільки в
серці у Вашім та ж струна золота, те ж тепло незгасиме в
долонях. Щоб сонечко завжди
Вам всміхалось, щоб діти Вам
вклонялись, щоби Ваша доброта в онуках проросла, щоб
завжди Вас шанували і у холод
зігрівали. Хай святий Ваш ангел-хранитель не залишає Вас
у клопотах усіх. Для Вас він захисник, супутник і цілитель, на
все життя, на довгий вік!
ДІТИ, ОНУКИ,
ПРАВНУЧКА.

*

6,1 млн грн.

30,1 млн грн. 103,1 млн грн. 59,5 млн грн.

*

*

СЬОГОДНІ нашій дорогій
дружині, мамі і бабусі Олені
Іванівні КОВБАСЮК із Талалаївки виповнюється 70
років, із чим ми її вітаємо всією нашою великою дружною
родиною. Матусю, бабусю,
спасибі за ніжність, за лагідні
руки, за Вашу привітність, за
світлий Ваш розум, за добрії
очі, за біля колиски недоспані
ночі. За ніжнеє серце, за щиру
турботу, за вічне бажання добра нам усім, за мудрі поради,
невтомну роботу Вам, наша
рідненька, низенький уклін!
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
хай щастя й здоров’я Господь
Вам дає! Хай внуки щебечуть,
немов солов’ята, і радості
щиро дарують багато!
З любов’ю ЧОЛОВІК,
ЗЯТІ, ДОЧКИ, ВНУКИ.

12 СЕРПНЯ Анатолію
Івановичу ДОЛОШКУ з Красного Колядина виповнилося
60 років. Спинити час ніхто не
в змозі, і ліс шумить і квітне
сад. На Твоїм сонячнім порозі з’явилось мудрих 60. Нехай
для Тебе не згасає сонце, нехай не віють в душу холоди,
хай жито на столі і Бог на небі
Тебе оберігають від біди.
З повагою ДРУЖИНА,
ТЕЩА, ДІТИ, ВНУКИ.

*

*

*

12 СЕРПНЯ нашому сватові Анатолію Івановичу
ДОЛОШКУ з Красного Колядина виповнилося 60 років.
В день ювілею, в прекрасний
час вітання щирі прийми Ти
від нас. Усе, що найкраще в
серці маємо, ми від душі Тобі
бажаємо: довгого віку, щастя
без ліку, долі золотої, теплої,
людської, багато успіхів й наснаги, в сім’ї — любові і поваги.
Хай Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого Тобі
треба, а Матінка Божа — Цариця свята — дарує щасливі і
довгі літа.
З повагою свати
КЛАДКОВІ.

*

*

*

У ЦІ погожі серпневі дні
святкує своє 60-річчя мій брат
Володимир
Андрійович
МАРТИНОВСЬКИЙ із Старої
Талалаївки. Вітаємо! Сьогодні
тільки 60 у Твоїм житті минає, а
скільки їх ще на шляху, про це
ніхто не знає. Тож зичим у здоров’ї вік довгий прожити, щоб
всіх на 100-річчя Ти міг запросити. Щоб у мирному небі Тобі
сонце всміхалось, щоб всі Твої
мрії та плани збувались. Хай
здоров’я, щастя і достаток сиплються немов вишневий цвіт,
хай малює доля з буднів свято,
а Господь дарує ще багато літ.
Брат ВІКТОР і його сім’я.

Виконавчий
директор
Чернігівського регіонального
відділення
Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад, голова постійної комісії обласної ради з питань
розвитку і реформування
місцевого самоврядування,
децентралізації та європейської інтеграції Ірина Грозенко говорила про конкретні факти, яких у її досвіді вже
багато. Найголовніший із них
той факт, що наразі вона не
спостерігає негативу у сформованих громадах, є тільки
переваги. Найбільшим гальмом змін, на її думку, є законодавство, яке не адаптоване під заплановані зміни. А
вони вносяться дуже поволі.
До області приїздять переймати досвід об’єднання і
з інших регіонів. Наприклад,
у сусідній Сумщині створили
лише одну громаду.
У недалеких планах —
прес-тури в об’єднані громади, про які також будуть
розповіді. Надаємо також
нашим читачам інформацію
про те, де можна більше
дізнатися про все, що стосується децентралізації. Варто
зауважити, що децентралізація — це не лише об’єднання
громад, а і реформи у сфері
освіти, медицини.
І, найголовніше — всі
реформи
реалізовують
люди. Досвід п’яти громад яскраво свідчить, що
справи ладяться там, де
громаду очолює справжній лідер. А яким ви бачите
голову об’єднаної Талалаївської громади? Кому
б ви довірили її очолити?
Надсилайте нам про це
свої листи, телефонуйте.
Ваші думки (при бажанні
із збереженням конфіденційності) будуть оприлюднені. Головне, не будьте
байдужими. Бо саме байдужість — один із найзаклятіших наших ворогів.
Олександра ГОСТРА.

СЬОГОДНІ святкує 60-річний ювілей наша дорога
мама, бабуся і тьотя Віра
Павлівна ЧИНЧИК із Харкового. Не сумуй, рідненька,
що роки, як птиці, і спокій Тобі
лиш сниться. Тож спасибі за
ласку безмежну, як море. Хай
Тебе обминають і біди, і горе,
хай тільки від радощів з’являються сльози. Щоб здоров’я
було, як граніт, щоб жила, не
тужила, Ти найбільшого щастя
в житті заслужила. Хочеться
зібрати всі слова вдячності,
але і їх не вистачить, мамо.
Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди.
Отож живи Ти всім на втіху,
матусенько рідненька, Ти нам
завжди потрібна, довгих Тобі
літ життя.
Твої люблячі сини
СЛАВИК, САША, ВОВА,
НЕВІСТКИ, ОНУКИ і сім’я
ПУГАЧІВ.

*

*

*

ЦИМИ серпневими сонячними днями відсвяткувала
55-річний ювілей моя подруга і просто хороша людина
Валентина Олександрівна
МАЙСТРЕНКО із Талалаївки.
Прийми мої щирі вітання. Пропливає долі неспокійна річка,
а за нею роки-журавлі. Ось і
загорілася 55 свічка на Твоєму
ювілейному столі. Життя летить так стрімко і крилато усім
вітрам і радостям навстріч, та
55 це зовсім не багато, живи у
щасті ще до сотні літ. Життєва
дорога хай повниться світлом,
цілющі джерела здоров’я дають. На многії літа з калиною
й хлібом і щастя й здоров’я
зозулі кують. Хай люди шану-

ДЕ І В КОГО ПИТАТИ
ПРО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ

Наразі в усіх на вустах
реформа
децентралізації
влади. Для вивчення зазначених процесів варто перш
за все розглядати матеріали
на офіційних сайтах.
Зокрема, однойменний
веб-портал «Децентралізація
влади» (http://decentralization.
gov.ua) у доступній формі
роз’яснює особливості освітньої та медичної реформи.
На зазначеному ресурсі можна знайти й інтерв’ю з регіональними експертами (http://
decentralization.gov.ua/news/
item/id/2995).
Корисним буде і посилання на сайт облдержадміністрації. Тут періодично
можна знайти як новини про
хід реформи у громадах області, так і безпосередньо
оголошення про проведення
конкурсу інвестиційних програм (http://cg.gov.ua/index.
php?id=200472&tp=0).
Знадобиться при пошуку
грантових програм для громад і посилання на швейцарсько-український проект
«Підтримка децентралізації
в Україні» — DESPRO (http://
despro.org.ua/despro/project).
В нагоді стане ресурс
Асоціації міст України (http://
auc.org.ua), де реформа
розглядається через призму того чи іншого обласного
центру. До слова, відстежити хід останньої ініціативи
Асоціації «Децентралізацій
ний марафон» можна і в соціальний мережі Facebook

(https://www.facebook.com/
decentralization.marathon).
У
соціальних
медіа
можна
ознайомитися і з позицією Мінрегіону
(https://www.facebook.com/
MinregionUkraine).
Для отримання роз’яснень щодо ходу децентралізації на Чернігівщині за коментарями варто звертатися
до місцевих експертів:
••Ірина Помеленко, начальник відділу регіонального розвитку та інфраструктури
Департаменту економічного
розвитку Чернігівської ОДА
— (0462) 6‑75‑739;
••Ірина Грозенко, депутат
Чернігівської
обласної ради, голова постійної комісії з питань
розвитку і реформування
місцевого самоврядування,
децентралізації та європейської інтеграції — https://
www.facebook.com/profile.
php?id=100012715608313;
••Ірина Кудрик, координатор
новоствореного
Офісу реформ Чернігівщини
— https://www.facebook.com/
ikudryk;
••Федір Фесюн, директор Чернігівського регіонального відділення АМУ —
(04644) 2‑17‑71.
Управління інформаційної
діяльності та видавничої
справи Департаменту
інформаційної діяльності
та комунікацій
з громадськістю облдерж
адміністрації.

ПОДЯКА

Багато наших народних депутатів згадують про виборців
перед черговими виборами. На відміну від інших, народний
депутат Валерій Давиденко пам’ятає своїх виборців та дотримується обіцянок. Жителі вулиць Московська, Центральна, Перше Травня, Гора, Саливонівка у селі Корінецьке вдячні народному депутату за вагому допомогу при проведенні
водогону. Висловлюємо подяку директору групи господарств
ТОВ «Красноколядинське», куди входить і місцеве ТОВ
«Україна», П. М. Чмуту і депутату районної ради О. Г. Криську, які доклали чимало зусиль для реалізації планів по забезпеченню жителів Корінецького питною водою.
Вдячні ЖИТЕЛІ с. Корінецьке.

ють і діти цінують, хай дім Твій
наповниться щедрим добром.
Троянди горять зачарованим
цвітом і щастя зоря спочива
над вікном.
З повагою ПОДРУГА із
Сильченкового.

*

*

*

11 СЕРПНЯ відзначила
свій 55-річний ювілей наша
дорога матуся і бабуся Світлана Василівна ГУБАР. Бажаємо щастя й даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали
тепло, щоб завжди здоров’я у
Тебе було. Щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра
Тобі й радості, рідна, доволі.
Хай доля боронить від лиха й
біди, лишайся ж Ти, мамо, такою завжди.
З любов’ю донька
ЖАННА, зять ОЛЕКСАНДР,
онуки ВІКА і ТАНЯ.

*

*

*

11 СЕРПНЯ відзначила
свій 55-річний ювілей чудова жінка і дружина Світлана
Василівна ГУБАР. Твій день
народження приходить, це
особлива є пора: для Тебе всі
світила сходять і пахнуть квіти
і трава… Бурхливі ріки зупинились, щоб в їхні води увійшла,
а ось і гори нахилились, щоб
на вершину піднялась. І ліс
вже розступивсь привітно, в
свої обійми заклика… Для
Тебе все на світі квітне, бо Ти
одна така, одна! Усе довкола
зичить свята Твоєму серцю
і душі: я приєднаюсь, — то ж
найкраще, що можна побажать в житті.
З повагою ЧОЛОВІК.

*

*

*

11 СЕРПНЯ відзначила

свій 55-й день народження
наша дорога кума і подруга
Світлана Василівна ГУБАР
із Скороходового. Бажаєм здоров’я, сімейного благополуччя
і щастя. Усе було в житті — і
радості, і біди, і мед солодкий,
і гіркий полин… Нехай тепер
поменше буде кривди, а більше гарних і щасливих днин!
Хай над Тобою небо голубіє,
не знають втоми руки золоті,
душа нехай ніколи не старіє й
усе-усе вдається у житті!
З повагою куми
ПАВЛИШІ і друзі
КОСТЕНКИ з Липового.

*

*

*

*

*

*

11 СЕРПНЯ відсвяткувала свій ювілей дорога наша
мама, бабуся і сваха Світлана Василівна ГУБАР із
Скороходового. Скільки років
— ми Тебе не питаєм, хай їх
лічить зозуля в гаю. Ми із тими
літами вітаємо, що прийшли
в цю чудову пору. Те бажаєм, що щастям звуть люди,
хай усмішка не сходить з
лиця. Хай життя Твоє піснею
буде, а тій пісні не буде кінця.
Син ВОЛОДИМИР,
невістка СВІТЛАНА, онучок
БОГДАНЧИК,
свати ГУЖВИ, ДІАНА.
55 РОКІВ — це багато і
мало. Багато, бо за плечима
стільки всього пережито і перероблено — виросли діти і
радують серце онуки, а мало,
бо ще стільки треба зробити.
Тож із ювілеєм, дорога наша
Світлано Василівно ГУБАР.
Зичимо сонця Тобі, щастя і долі,
хай Тобі гойдають пісні тополі.
Зичимо ряст Тобі довго топтати, внуків і правнуків колихати.
Хай Тобі буде сонячна путь,
хай Тобі зозулі вік довгий кують.
З повагою
сім’я СОЛЯНИК.

БЛАГОУСТРІЙ

РОЗКОШУЮТЬ БУР’ЯНИ

Тривалі і рясні липневі
дощі сприяли росту та розповсюдженню бур’янів. Вони
заполонили не лише городи
та присадибні ділянки, а й
наші вулиці, сквери, придорожні смуги. Члени інспекції
із благоустрою при селищній
раді виявили багато забур’янених ділянок у центрі селища. Де господарі дбайливі і
постійно стежать за своїми
територіями, там і бур’яни не
встигають рости, бо їх вчасно знищують, а ось у кого
надто багато справ важливіших за благоустрій, там вони
вільно розкошують. Особливо рясно їх біля гаражів колишньої лікарні — бур’янові
зарослі сягають вже дахів
будівель. Забур’янена територія і навколо двоповерхового житлового будинку по
вул. Центральній (колишній
офіс соцпартії — та ділянка,
з якої починається вул. Осві-

ти). Досить неприглядною є
лищі. Силами лише комутериторія навколо водойми нального господарства її не
(квадрат), що по вул. Освіздолати. Із цим небезпечним
ти: навколо водойми розтадля здоров’я бур’яном має
шовані садиби, дехто із їх боротись кожен.
власників висаджував тут
Проблемою в селищі є і
саджанці, які вже прижилися, старі дерева, які в час неа інші, натомість, висипають годи завдають шкоди отопоряд з молодими деревцячуючим. Цього літа на вул.
ми всяке сміття. Територія Центральній вітром зірванавколо водойми забур’янело гілку, яка травмувала
на. Ділянка, що розташована
пішохода. У дворі трикварзі сторони стадіону, заросла
тирного будинку, що накарантинним бур’яном — впроти магазину «Галич»,
амброзією
полинолистою. вітром
звалило
трухлу
Ця небезпечна рослина долипу, яка, на щастя, нікосить швидко розповсюджуму не завдала лиха. Комується, особливо, коли з нею
нальники мають своєчасно
не боротись. Вона просто
виявляти такі дерева і спирозкошує на узбіччях доріг, лювати, аби вони не сприбіля приватних садиб у сечинили біди.
У рейді взяли участь: Анатолій ШТИМ, голова громадської інспекції, Ольга СЕНЧА, секретар
інспекції, Федір КАШКА, спеціаліст селищної ради,
Надія СТЕБЛЕВСЬКА, Анатолій ФУРТАТ, члени
інспекції, Владислав ЯКОВЛЄВ, інженер ВУЖКГ,
Віра КЛИМОВА, кор. «ТХ».

ВИТОКИ

ДО СВЯТОГО ДЖЕРЕЛА

«ГРІЄ ДУШУ СЕЛО, МОЄ РІДНЕ СЕЛО»
Під такою назвою у Скороходовому відбувся день села. Для сільської
громади це свято стало вже традиційним. Опівдні звідусіль сходились і
приїздили гості села. Всіх гостинно до
себе запрошувала святково прибрана українська світлиця — заквітчаний
рушниками, колоссям з калиною та
чорнобривцями зал.
Концертну програму розпочала ведуча Лариса Чуйко, яка привітала всіх
зі святом села, запросила до нашої оселі на хліб, на сіль на щире слово. Юна
жителька села Аня Савойська вручила
сільському голові М. А. Педьку святковий коровай. Гучними оплесками присутні в залі вітали наймолодшого жителя села та чорнобильців, які отримали
подарунки від сільради. Молодь села у
подарунок отримала футбольний м’яч
від спонсора Інги Дояренко та її брата
Ростислава, а також музичні вітання від
учасників художньої самодіяльності. Ансамбль «Полісянка» та чоловіки-солісти
дарували глядачам пісні «Над поліським
ВІТАЄМО із ювілейним
днем народження прекрасну
жінку, нашу подругу і сусідку
Світлану Василівну ГУБАР
із Скороходового.
Бажаємо щастя, здоров’я і сили, щоб довгі літа
плечей не схилили, щоб
спокій і мир панували на
світі, щоб радість знайшла
Ти в онуках і дітях! Хай доля
дарує Тобі щирі хвилини
у дружньому колі і в колі
родини!
Сім’ї
ГАПОНЕНКО, ЗЛІ.

*

*

*

11 СЕРПНЯ святкує свій
55-річний ювілей Світлана
Василівна ГУБАР із Скороходового.
У Вас сьогодні славна
дата, яка залишить в серці
слід. Дозвольте щиро привітати і побажати довгих літ!
Від щирого серця бажаєм
здоров’я, без нього не милі
всі інші діла. В здоров’ї —
багатство, радість і сила
і більшого щастя на світі
нема. Зичимо достатку, любові й тепла, від друзів поваги, від людей добра. Многая
і благая Вам літ.
Сім’ї СОЛЯНИК,
СИМОНЯКА, ГОПКА,
ІВАНЕНКО, СОЛОВЕЙ,
МУРАШКОВСЬКІ.

*

*

*

12 СЕРПНЯ відзначив
свій день народження наш
дорогий чоловік, батько і дідусь Микола Миколайович
ПЕТРЕНКО із Талалаївки.
Вітаємо!
Пусть прибавился год
— не беда! В том-то жизни
секрет заключается — молодым оставаться всегда,
даже если года прибавляются. Желаем здоровья, любви
и тепла, чтоб жизнь инте-
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краєм», «Їхали козаченьки», «За столом
збирається родина». Щирі оплески линули на адресу солістів Олександра
Маня, Наталії Обух, Тетяни Мякіннікової, Оксани Задорожньої. Окрасою свята були танцювальні номери від Артема
Ткаченка, Ліни Ткаченко, Ірини Магдичанської. Жителі села на широкому
екрані змогли побачити (в записі) красу
свого села, охайні оселі, ставки, природу
рідної землі, а супроводжувалось все це
піснею «Село моє» у виконанні Оксани
Задорожньої. Гучні оплески були для чоловічого тріо Миколи Павлиша, Віталія
Павлиша, Олександра Бойка, які радували піснями «Вишенька-черешенька»
та «Моє село». Торкалися душі ліричні
пісні «Я акация», «Біла хата» у виконанні Наталії Обух, Катерини Грищенко,
Юлії Сабадаш. Дитячий колектив у складі Ані Савойської, Валентина Басали,
Владислава Ярмака, Артема Мякіннікова дарував пісню «Цьомки для мами».
Для всіх присутніх
у залі звучав до-

тепний гумор від Наталії Обух, Олексія
Тритинника. Після закінчення концерту
всіх запросили на смачну кашу, картоплю з печі, смажену рибу, котлети, малосольні огірочки, які приготували кухарі
Надія Бойко, Любов Журавель, Валентина Зла, Людмила Довгаль. Потім була
святкова дискотека.
Хочеться подякувати всім, хто допомагав в організації та проведенні свята.
Окрема вдячність спонсорам: Липівській
сільраді, ПСП «Відродження» (директор
П. М. Чмут), Ічнянському заводу сухого
молока та масла (В. П. Кияновський),
приватним підприємцям Н. Г. Педько,
В. М. Більченко, О. Семінько, кафе «Шоколад». За буднями і щоденною роботою селянам не до свят. А ось таке свято залишається в пам’яті надовго.
Зоя ЗАДОРОЖНЯ.
с. Скороходове.
На фото внизу: кухарі пригощають учасників дня села.

ХРЕСНОЮ ходою із Свято-Преображенського храму
до джерела, яке освячене
на честь ікони Божої матері
«Живоносне джерело», разом із настоятелем отцем
Олександром пройшли прихожани. Йшли селом, співаючи церковні пісні, а біля
криниці було богослужіння —
водосвятний молебінь. «Все
життя християнина є своє
рідною хресною ходою…
Ця істина якнайкраще усвідомлюється, коли поряд,
пліч-о-пліч крокують брати
і сестри во Христі, знайомі
чи незнайомі, сумні чи усміхнені, але неодмінно сповнені
єдиним прагненням — жити
з Богом…», — такими словами проповіді звертався до
прихожан священик.
Попередній
священик
Липівського храму отець Андрій подарував з цієї нагоди
ікону Божої Матері, яку встановили біля криниці.
Потім була святкова тра-

ПОДЯКА

ресной и долгой была. Чтоб
в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищен
был от горя и бед. Пусть
будет душа у Тебя молода,
а руки не знают усталости.
Пусть солнце светит Тебе
всегда, здоровья желаем и
радости!
ДРУЖИНА,
дочки НАТАША і ТАНЯ,
зяті СЕРГІЙ і
ОЛЕКСАНДР, внук САША.

*

*

*

*

Завідуюча сільським
клубом Світлана Григорівна Лут, художній керівник сільського клубу
Людмила Іванівна Грабина та учасники фольклорного колективу «Берегиня» щиро дякують
директору СТОВ агрофірми «Горизонт» Ігорю
Анатолійовичу Марченку
за надану спонсорську
допомогу — забезпечення транспортом для
участі колективу у районному фольклорному
фестивалі «Над прозорою криницею».

*

ЦИМИ днями моя дорога
сусідочка Ірина Борисівна
МИХАЙЛЮК із Харкового
відзначає свій ювілейний
день народження.
Хай сонечко світить із
ясного неба, бажаю всього,
чого тільки треба. Хай доля
дарує довгого віку, здоров’я
міцного і щастя без ліку. Щоб
серце завжди зігрівалось
теплом, щоб завжди в душі
панувало добро, краси і наснаги, натхнення без ліку, і
довгого, довгого віку.
Тьотя ГАЛЯ.

*

14 СЕРПНЯ святкує свій
день народження Микола
Вікторович ЗАРІЧНИЙ із
Березівки. Вітаємо!
Для мужчины сорок лет
— праздник жизненных побед, когда ум уже в порядке, а болезней вроде нет.
Не советуют приметы этот
праздник отмечать, только
все же нет запрета юбиляра
поздравлять. Пусть плечом к
плечу с Тобою будет верный
старый друг, пусть теплом
надежным греет душу Твой
семейный круг. Пусть фортуна не подводит, пусть во
всем Тебе везет. Поздравляем с юбилеем! А приметы
пусть не в счет.
ТАНЯ І ІРА.

пеза, влаштована небайдужими односельцями Людмилою Антоненко та Тетяною
Карпусь. А на завершення
віряни знову пройшли до
храму, де свято завершилося спільною молитвою.
«Живоносне джерело»
радує селян на Білій Горі.
Жителі цього сільського
«мікрорайону» бережуть і
доглядають це дороге для
них місце. Територія навколо джерела обгороджена,
завжди дбайливо доглянута.
За це односельці, члени релігійної громади завдячують
Семену Півторацькому, який
облаштовував
територію,
Анатолію Антоненку, який
скошує траву, Альоні Антоненко, яка вишила рушники
до ікони.
Релігійна ГРОМАДА
Свято-Преображенського
храму.
с. Липове.
На фото вгорі: учасники
хресної ходи на місці події.

ДО ВІДОМА
ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ
З 9-ї до 16:30

15 серпня — с. Корінецьке, с. Мигурове, с. Понори, с. Грицівка, с. Красний
Колядин (села повністю).
16 серпня — с. Болотниця, вул. Гагаріна.
17 серпня — с. Понори,
вул. Першотравнева.
18 серпня — с. Юрківці,
вул. Колгоспна.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ.

У щойно відкритий
відділ «Наша ряба»
магазину «Алла» потрібні
продавці.
Звертатися до 1-го вересня за тел.
097-385-10-24.

ВІДКРИТО СЕЗОН ПОЛЮВАННЯ

Відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» по всій
території України із 6 серпня
розпочалося полювання на
пернату дичину. У зв’язку з цим
звертаємося до всіх мисливців
про недопущення порушення
правил полювання, порядку
зберігання, перевезення та
використання
мисливської
зброї. Полювання з використанням вогнепальної мисливської зброї дозволяється лише
особам, які в установленому
порядку одержали дозвіл внутрішніх справ на право користування цією зброєю.
Під час полювання мисливець повинен мати при собі
посвідчення мисливця, щорічну контрольну картку обліку
добутої дичини і порушень
правил полювання з відміткою
про сплату державного мита,
дозвіл на право добування

мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка тощо),
дозвіл на право користування
цією вогнепальною зброєю,
паспорт на собак мисливських
порід, інших ловчих звірів і
птахів з відміткою про допуск
до полювання у поточному
році. До полювання також прирівнюється перебування осіб
у межах мисливських угідь, у
тому числі на польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування) з будьякою стрілецькою зброєю із
собаками мисливських порід
чи ловчими звірами і птахами,
або з продукцією полювання.
Заборонено здійснювати полювання ближче, ніж за 200
метрів від житлових будівель.
Під час транспортування
або перенесення продукції
полювання громадяни повинні
пред’являти її на вимогу уповноважених осіб, які здійснюють

контроль у галузі мисливського господарства і полювання,
та працівникам поліції. Під час
перенесення або перевезення
вогнепальна зброя має бути у
розрядженому стані, її власник зобов’язаний мати при
собі дозвіл органу внутрішніх
справ на право носіння та
зберігання цієї зброї. У разі не
дотримання, або грубого порушення встановлених законом
правил полювання громадяни
несуть адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність. Пам’ятайте, що порушення правил
безпеки під час полювання,
і поводження з мисливською
вогнепальною зброєю часто
призводить до надзвичайних
випадків, пов’язаних із пораненням, та смертей людей.
Тож будьте уважні і обережні.
Ігор ЗІГУН,
старший інспектор поліції.
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ПРОДАМ

Двокімнатна КВАРТИРА терміново, недорого.
Тел. 050-704-25-65.
САДИБА у Болотниці. Тел. 096-487-47-92.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на 2 ходи, земельна ділянка приватизована, надвірні
будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погреби), є колодязь.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Двокімнатна КВАРТИРА в Талалаївці, загальна площа
58 м2, не углова, балкон застеклений, автономне опалення.
Тел. 098-706-52-96, 066-550-62-32.
Двокімнатна КВАРТИРА зі зручностями в центрі Талалаївки. Ціна помірна Тел. 096-293-74-57 (після 20:00).
Однокімнатна КВАРТИРА по вул. Горького, 15, кв. 1 у
Талалаївці. Недорого. Тел. 068-662-02-50.
Однокімнатна 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.
САДИБА за адресою 1-й пров. Жовтневий, 21 у Талалаївці. Є газ, вода. Тел. 095-121-10-95, 067-479-96-78.
3-кімнатна КВАРТИРА 65 м2 у Талалаївці; ДИВАН з
двома КРІСЛАМИ; СТІНКА в прихожу; ЕЛЕКТРОМОТОР
(500 грн.); залізна ДРАБИНА 3 м (150 грн.).
Тел. 096-173-31-44.
АВТОМОБІЛЬ «Ланос» 2008 року випуску. Виробництво
Польща, пробіг 36000 км. Тел. 097-882-89-72.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація; ПІАНІНО «Україна» в хорошому стані.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОМОБІЛЬ «Славута», АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-53.
Тел. 098-800-49-73, 066-166-60-81.
СКУТЕР Suzuki Address V50 49,9 см3, без реєстрації, є
тимчасовий талон. Капремонт ЦПГ, у справному технічному
стані. Тел. 066-867-35-27, 067-889-62-08 (Іван, с. Липове)
СІНОКОСАРКА К-С-2,1 та ДВИГУН до трактора МТЗ.
Тел. 066-061-18-30; 068-248-61-15.
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. 097-691-14-12.
КОЗА і КОЗЕНЯТА. Тел. 093-996-06-38.
1) Опалювальний КОТЕЛ КС-ТГ-10-14ГУК-М-12,5 з газовою установкою, новий; 2) передній МІСТ ДТ-25 некомплектний; 3) паливна АПАРАТУРА ДТ-25 з ремонту; РОЗПОДІЛЬНИК ДТ-25 новий, радянський. Все дешево.
Тел. 098-058-06-59 (Микола).
ПЛУГ однокорпусний до Т-25. Тел. 096-081-17-19.
СОЛОМА пшенична (малі тюки). Тел. 098-709-03-87.
КОРОВИ різного віку; СІНО тюковане.
Тел. 099-497-64-44.
ДРОВА рубані (тверда порода). Тел. 097-194-28-82.

ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої
Матері, печера, мощі святих, Божа гора, хрест Нікіти
Столпніка), Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії,
Густиньського і Корицького жіночих монастирів; в с. Катюжанка — до о. Олександра за зціленням від цукрового
діабету, алкогольної, тютюнової і наркозалежності та інших хвороб; в с. Сукачі — до о. Миколи (індивідуальний
прийом з різних питань).
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).

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.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:
067-118-98-80;
факс (04634) 2-11-18; 2-12-81.

КУПЛЮ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
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.
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.
ПРИМІЩЕННЯ під розбір, б/у ЗАЛІЗО покривне оцинковане, ШИФЕР малий, БІДОНИ молочні. Тел. 097-433-81-82.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
Понадобились деньги? Могу купить МОНЕТЫ (юбилейные, СССР, Украина, старые и иностранные), бумажные
ДЕНЬГИ, НАГРАДЫ, МОДЕЛЬКИ и т. п. Возможен выкуп
коллекции. Хватит держать дома то, что может принести
Вам деньги!
Тел. 097-626-57-79.
До відома орендодавців групи господарств: ТОВ «Красноколядинське», ТОВ «Україна», ПСП АФ «Відродження»,
а також жителів с. Красний Колядин, с. Корінецьке, с. Скороходове. У цих господарствах проводитиметься реалізація
зерна пшениці (сухої) урожаю 2016 року за ціною — 3,50 грн
за 1 кг в рахунок паю та за готівку.
Реалізація зерна буде проводитися до 31.08.2016 р.
Орендодавцям ПСП АФ «Відродження» звертатись до
Задорожного Сергія Вікторовича.
Орендодавцям ТОВ «Красноколядинське», ТОВ «Україна» звертатись до представників підприємств.
Адміністрація підприємства.
КРАСНОКОЛЯДИНСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ
Талалаївського району Чернігівської області о 10 годині
00 хвилин 29.08.2016 року будуть проводитись відкриті торги із закупівлі наступних робіт:
1. «Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Кооперативна, вул. Жовтнева від КТП-244 в с. Красний Колядин Талалаївського району Чернігівської області» — очікувана вартість закупівлі 147 487 гривень з ПДВ;
2. «Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул.
Кооперативна від ТП-122 в с. Красний Колядин Талалаївського району Чернігівської області» — очікувана вартість
закупівлі 103 627 гривень з ПДВ;
3. «Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул.
Кооперативна від КТП-217 в с. Красний Колядин Талалаївського району Чернігівської області» — очікувана вартість
закупівлі 67 382 гривень з ПДВ;
4. «Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул.
Шевченка, вул. Робітнича, вул. Світанкова від ТП-172 в
с. Красний Колядин Талалаївського району Чернігівської області» — очікувана вартість закупівлі 181 459 гривень з ПДВ;
5. «Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Робітнича від ТП-124 в с. Красний Колядин Талалаївського району Чернігівської області» — очікувана вартість закупівлі
78 843 гривень з ПДВ;
6. «Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул.
30-річчя Перемоги від КТП-126 в с. Красний Колядин Талалаївського району Чернігівської області» — очікувана вартість закупівлі 97 426 гривень з ПДВ.
Місце виконання робіт: с. Красний Колядин Талалаївського району; Строк виконання робіт: до кінця 2016 року;
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 08 години
30 хвилин 29.08.2016 в тендерний комітет Красноколядинської сільської ради.
Отримати тендерну документацію можна за адресою
замовника: вул. Перемоги, 15, с. Красний Колядин, Талалаївський район, Чернігівська область.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПОМИНАННЯ

10 СЕРПНЯ минуло 20 років,
як назавжди залишив цей світ наш
дорогий чоловік, батько, тесть, сват, дідусь та прадідусь
Михайло Дмитрович ПУСТОВОЙТ із Красного Колядина.
Так швидко сплинули роки, як Ти покинув нас. Так хочеться
у тишу вечорову побачити Тебе знову, розповісти про свій
біль, своє життя, але відтіль немає вороття. Тебе нам жаль,
що Ти уже ніколи не переступиш поріг своєї хати, до нас не
прийдеш вже ніколи, не стрінеш родичів своїх. Царство небесне, рідний. Хто знав і пам’ятає Михайла Дмитровича —
пом’яніть разом з нами.
ДРУЖИНА, ДОЧКИ, ЗЯТІ, СВАТИ, ВНУКИ і ПРАВНУКИ.

СЬОГОДНІ минає рік, як пішла із життя найдорожча
людина: дружина, матуся, сестра — Ніна Михайлівна
ДІДЕНКО з Талалаївки.
Минає рік, як в нас Тебе нема. Рідні не зуміли зупинити, говорили вслід: «Тобі ще жити!» Ти відповідала: «Смерть
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.

прийшла». Ти
усім
сказала:
«Я піду, бо Господь мене із неба кличе,
це мені востаннє птах курличе, янгол
мою душу забира. Я вас всіх любила
і люблю, тільки жити на землі несила,
щедрий Бог мені дарує крила і у вічність
двері відкрива…»
Ніхто навіть не уявляв, що ця красива, життєрадісна жінка за такий короткий
час згасне, мов свічка. Багато людей Ніну Михайлівну знали,
поважали, підтримували та надавали матеріальну допомогу,
за що щиро дякуємо. А її квіти знову зацвіли, і серпень їх
голівки пригортає, як без хмаринки дощик набіжить, то Ніна
з неба квіти поливає.
Вчимося жити без нашої Ніни, але ніколи її не забуваємо. Пом’яніть її разом з нами.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДОЧКА, СЕСТРИ.
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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.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.
На території коопзаготпрому з 7 серпня проводиться
ЗАКУПІВЛЯ
ЯБЛУК.
Тел.
066-648-68-28,
066-235-91-35, 096-14890-02, 096-974-01-02.

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).
УТЕПЛЕННЯ
будинків пінопластом. Помірні
ціни. ЗРОБЛЮ грубу, піч,
барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

ВІКНА, ДВЕРІ

Швидко, якісно, недорого. Виїжджаю по району
безкоштовно. Передплати не беру. Тел. 068-662-02-21.

ДО ВІДОМА ВОДОКОРИСТУВАЧІВ

ТОВ «Житлобуд-сервіс» повідомляє абонентів вулиць
Шевченка, Комсомольська, Перемоги, Суворова, 1-й та 2-й
пров. Суворова, Пирогова, пров. Миру, пров. Пирогова, Гагаріна, Мічуріна, Маяковського, Дружби, Щорса, 1-й, 2-й, 3-й
пров. Щорса, Чкалова, Заводська, Петровського в смт Талалаївка про проведення інвентаризації лічильників води в
період з 12.08.2016 по 22.08.2016 року.
Прохання до абонентів надати доступ для проведення
інвентаризаційних робіт. Абонент може повідомити свої дані
за тел. (237) 7-25-98; 7-26-75. У повідомленні вказати № договору та пломби, показники лічильника, або надіслати
СМС на тел. 095-160-48-02, де вказати номер договору, номер пломби та поточні показники лічильника (через пробіл).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0157546, виданий КСП «За мир» Юрківцівської сільради на ім’я
ПЕРЕДРІЙ Ганна Артемівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349798, виданий 09.12.1999 року на ім’я КЛАДКОВИЙ Олександр Костянтинович, вважати недійсним.
Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК серії МО №342459, виданий
3.10.2000 р. Талалаївським РВК на ім’я СЕМІНЬКО Олександр Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0261864, виданий 28.08.1996 року Талалаївською РДА із земель колишнього КСП «Україна» на території Корінецької сільської
ради на ім’я ТКАЧЕНКО Олександр Іванович, вважати недійсним.

У нашої колеги, юрисконсульта району електричних
мереж Лесі Володимирівни Сухоловської непоправне
горе — пішла із життя її найдорожча людина — мама
НАДІЯ ІВАНІВНА. Співчуваємо, розділяємо гіркоту непоправної втрати.
КОЛЕКТИВ працівників РЕМу.
Тяжка втрата спіткала нашого однокласника Тараса
Нестеренка. Після тривалої хвороби померла його мама
НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА. Щиро йому співчуваємо.
ВИПУСКНИКИ 11- А Талалаївської школи 2009 року,
класний керівник Е. А. ЗГОННІК.
Передчасно обірвалося життя нашої колишньої колеги Наталії Вікторівни НЕСТЕРЕНКО із Талалаївки. Сумуємо, щиро співчуваємо її синам Євгену і Тарасу, всім
рідним і близьким.
В. ПІНЧУК, В. КУТЄЙНІКОВА.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ям нашої подруги
Олександри Павлівни та її сина Володимира Павловича
Палаусів з приводу тяжкого горя — смерті малесенького
ВНУЧКА І СИНОЧКА.
П. ДУПА, Р. СЕРДЮК.

Редактор О. О. ГОСТРА.

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій.
За достовірність фактів і цифр, за відповідність їх вказаним джерелам, згідно із законом про пресу, несе відповідальність автор.
Газета набрана і зверстана на комп’ютерному обладнанні в
редакції, віддрукована в Талалаївській районній друкарні.
Замовлення 458. Тираж 2602.

