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В РОБОЧОМУ РИТМІ
НЕМАЄ ЗБОЇВ

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ
ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
ІЗ СВЯТОМ!
Шановні працівники нафтової, газокраїні справі.
вої та нафтопереробної промисловості
Вітаємо всіх, хто віддав свою працю у
Талалаївщини!
минулому і трудиться зараз у нафтовій та
Прийміть щирі вітання з нагоди профегазовій галузях нашого району. Бажаємо вам
сійного свята! День працівників нафтової, міцного здоров’я, родинного благополуччя,
газової та нафтопереробної промисловосмирного неба, успіхів у нелегкій роботі, впевті — це значима подія в житті людей, що
неності в реалізації всіх задумів. Нехай роприсвятили себе важкій, але дуже потрібній
бочі дні будуть злагодженими та успішними!
Анатолій ДУПА,
Станіслав КАТРУШЕНКО,
голова райдержадміністрації.
заступник голови районної ради.

У далекі 70-і роки при освоєнні свердловини №1 Талалаївка із товщі візейського карбону вдарив потужний фонтан газу
та газового конденсату — це був початок
промислової нафтогазоносності родовищ
Талалаївщини. З того часу і починається історія Талалаївського нафтопромислового
району. А професія нафтогазовидобувника
у нашому краї стає однією з найшанованіших і найпопулярніших. Про єдине в районі
потужне виробниче підприємство та його
колектив ведемо розмову із начальником
цеху по видобутку нафти і газу №4 НГВУ
«Чернігівнафтогаз», депутатом обласної
ради Геннадієм ТРИГУБЧЕНКОМ.

— Геннадію Павловичу, сьогодні очолюване
вами підприємство єдине в нашому районі, яке
успішно працює, виробляє
продукцію, дає країні нафту і газ. Чим забезпечується така стабільність?
— Перш за все, сумлінною, відповідальною роботою всього нашого колективу, в якому нині трудиться
більше 350 працівників. Ми
робили і робимо свою важливу і відповідальну роботу
— видобуваємо і перекачуємо вуглеводні, успішно виконуємо і перевиконуємо доведені компанією виробничі
завдання, що дає змогу працювати в нормальному ритмі
всій нашій системі. Талалаївський нафтопромисел перекачує більше половини всієї
нафти, видобутої в Україні.
Цей показник свідчить сам
про себе. Дожимна насосна
станція, яка була побудована ще в 70-х роках, а задіяна в роботу у 1982 році, уже
скільки років працює справно
і надійно.
— Що являє собою
сьогодні ваше об’ємне господарство?
— Талалаївський нафтопромисловий район — це
об’єднання кількох виробничих підрозділів: цех з видобутку нафти і газу, дільниця
капітального і поточного ре-

монту свердловин, автоколона №5 ЦТТ,
хіміко-аналітична
лабораторія ПРЦ,
дільниці контрольно-вимірювальних
приладів
і
автоматики
та електромереж, лабораторія з дослідження свердловин і дільниця робітничого
постачання, до якої входить
і їдальня №18. Працюємо
на об’єктах нашого, Роменського, Бахмацького, Срібнянського та Ічнянського
районів. Мережа досить розгалужена, а робота суто чоловіча і вкрай нелегка. Тож і
працюють у нас мужні, сильні і витривалі люди, якими по
праву можна гордитися. Окремі з них віддали цій роботі
вже десятки років, молодші
вчаться у старших мудрості і
досвіду. Середній вік працюючих у нас 40 – 45 років. І ще
зазначу, що утримує на роботі багатьох промисловців не
лише стабільна зарплата, а
й улюблена робота.
Я завжди найкращої
думки про своїх колег, бо
відчуваю їх довіру і підтримку. Напередодні нашого
професійного свята кращі
представники колективу от-

Шановні працівники та ветерани нафтової, газової та нафтопереробної промисловості — найпоширенішої в нашому
селищі професії.
Щиро дякую вам за вашу непросту самовіддану працю, високий професіоналізм і
відповідальне ставлення до справи. Нехай
і надалі ваші зусилля будуть спрямовані на

римали заслужені нагороди.
Почесною Грамотою ПАТ
«Укрнафта» нагороджений
машиніст
компресорної
установки по перекачуванню газу Сергій Анатолійович ШУЛЬГА, грамотами
НГВУ
«Чернігівнафтогаз»
відзначені оператори Іван
Миколайович МАРЧЕНКО
та Валерій Миколайович
КАРПУСЬ, нагороду від райдержадміністрації одержав
слюсар-ремонтник Віктор
Григорович КОСТЕНКО.
Щиро вітаю всіх своїх колег із професійним святом!
Зичу їм міцного здоров’я,
надійних друзів, сили волі і
витримки, розуміння і благополуччя в сім’ях.
— Дякую за розмову. Із
святом Вас!
Інтерв’ю вела
Віра КЛИМОВА.
На фото: машиніст
компресорної установки
Сергій ШУЛЬГА.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТА ГОСТІ РАЙОНУ!

17 ВЕРЕСНЯ у селищі пройдуть заходи
з нагоди 73-ї річниці визволення району від
нацистських загарбників та Дня селища. У
цей день також відбудеться осінній ярмарок.
У програмі: покладання квітів до Вічного вогню, урочистий мітинг, представлення
сільських громад, виставка квітів, концертно-розважальна програма, шаховий турнір,
футбол, виставка-ярмарок сільськогоспо-

дарської, промислової та харчової продукції.
На центральній площі селища працюватимуть торговельні точки та діятимуть розважальні атракціони для дітей.
Запрошуємо всіх бажаючих. Початок —
з 10:00.
Детальніше читайте у наступному номері «Трибуни хлібороба».
ОРГКОМІТЕТ.

Шановні колеги, працівники НГВУ
та рівень розвитку всієї промисловості,
«Чернігівнафтогаз», щиро вітаємо вас
впливають на загальну соціально-еконоіз професійним святом — Днем працівнимічну ситуацію в країні. Працівники нашого
ків нафтової, газової та нафтопереробної
управління своєю старанною працею, орпромисловості України! День працівників ганізованістю та дисципліною із почуттям
нафтової, газової і нафтопереробної провідповідальності роблять усе можливе для
мисловості — це свято всіх, хто пов’язав
забезпечення енергетичних потреб насесвою долю з нелегкою професією геологів,
лення нашої держави.
буровиків, розробників, будівельників, транНизький уклін і слова особливої вдячноспортників, технологів і безліччю інших насті ветеранам підприємства за відданість та
фтових і газових спеціальностей.
довгі роки роботи. Бажаємо всім здоров’я,
Нафтова галузь — одна із базових в
оптимізму, витримки у нелегкій щоденній
економіці держави. Результати діяльнопраці, професійних успіхів, стабільної робості галузі значною мірою визначають стан
ти, нових трудових звершень.
Микола ЛИСЯНИЙ,
Віталій ІЦЕНКО,
начальник НГВУ «Чернігівнафтогаз».
голова профспілкового комітету
НГВУ «Чернігівнафтогаз».

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ!

17 ВЕРЕСНЯ ц. р. на
центральній площі селища відбудеться виставка-
ярмарок продукції місцевих
товаровиробників.
Запрошуємо
приєднатися до участі у даному
заході та надати у відділ
економічного
розвитку
райдержадміністрації до
14 вересня 2016 року заявку із зазначенням необхідної площі під експозицію продукції та потреби
в електропостачанні.
Детальну інформацію
можна отримати за тел.
2-16-23 та 097-613-09-79.
Відділ економічного
розвитку райдерж
адміністрації.
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Фаза Місяця

піднесення національної економіки, зміцнення енергетичної незалежності нашої
держави! Зичу від усієї душі вам та вашим
родинам міцного здоров’я, щастя, добробуту, професійної впевненості і нових трудових звершень. Нехай доля завжди посміхається вам, а робота приносить задоволення
та втіху.
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський селищний голова.
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Шановні працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Щиро вітаю вас із професійним
святом. Бажаю вам міцного здоров’я, фінансової стабільності, виконання планових завдань і безаварійної роботи.
Щоб ваша праця приносила вам задоволення і підвищувала енергетичну міць держави.
Геннадій ТРИГУБЧЕНКО,
депутат обласної ради, начальник Талалаївського
цеху з видобутку нафти і газу.

ЇСТИМЕ КОНИК СІНО

У підсобному господарстві Болотницького стаціонару для
одиноких престарілих утримують коня. Він тут просто необхідний, адже коником багато які господарські роботи виконують. Як ми всі знаємо, у раціон коня входить сіно. Вирішити це питання нам допоміг директор ТОВ «Понори» Андрій
Олександрович Іванов. Із господарства для нашого коня виділили 12 тюків сіна, ще і привезли його на місце. Дякую йому
за розуміння ситуації і співпрацю.
Володимир МАРЧЕНКО,
директор територіального центру з обслуговування
одиноких престарілих.

ЗНОВУ РЯТУВАЛИ КОРІВКУ

Вже вдруге цього літа рятувальникам доводиться витягувати корову із закинутого колодязя. Завдяки їх вмілим діям,
в обох випадках тварини залишилися живими і радують господарів своїми надоями. Цього разу таку біду довелося
пережити сім’ї Троценків із Глибокої. Незадовго до настання
сутінків їхня молочниця шугнула у старий колодязь, з якого
було знято верхнє кільце. Як розповідають рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини, які не гаючись виїхали
на виклик, витягнути її було надто складно. На допомогу прибув кран із ТОВ «Обрій». Тварину довелося підв’язувати за
голову. На щастя, все завершилося лише великим переляком
господарів і тварини. Бійці четвертого караулу, які виїжджали
на виклик, майстри своєї справи.
Кор. «ТХ».

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН
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За даними http://sinoptik.ua

У середу, 14 вересня, з 9 до 12-ї години на прямому телефонному зв’язку з населенням району — заступник голови районної ради Станіслав Вікторович КАТРУШЕНКО.
Пряма лінія за тел. 2-12-40.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ДО ДНЯ ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ

СПОРТ – ЦЕ СИЛА!

У нашому районі реалізовується «Програма розвитку
фізичної культури та спорту»,
яка акцентує увагу на розвитку 5 видів спорту: волейбол,
теніс настільний, футбол,
спортивний туризм, баскетбол. У цьому році зросла кількість дітей, залучених до фізкультурно-оздоровчої роботи
у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
Здійснюється робота щодо
розвитку дитячого спорту.
Працює ДЮСШ — позашкільна установа, основною
діяльністю якої є спортивна
підготовка дітей, підлітків та
молоді. Тут навчається 168
учнів у 10 навчально-тренувальних групах.
Спортивні команди району беруть участь у районних,
обласних та всеукраїнських
змаганнях. Команда дівчат із
с. Плугатар (чемпіон області)
на чолі з тренером Володимиром Чепелем виступала
у чемпіонаті України з баскетболу, а вихованці тренера спортивної школи Олега
Чуби стали дворазовими
призерами
всеукраїнських
змагань з техніки пішохідного туризму. Ми пишаємося
перемогами та досягненнями наших юних спортсменів!
У минулі вихідні завершився чемпіонат району з

футболу. Першість другий рік
поспіль тримає селищна команда «Совхоз».
Щороку спортсмени району змагаються в обласній галузевій Спартакіаді
державних службовців; обласному етапі Всеукраїнського спортивно-масового
заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя»; у відкритих кубках Чернігова, Ніжина, Чернігівської,
Вінницької областей зі спортивного туризму в закритих
приміщеннях.
Проведено районні змагання з футболу до Дня Перемоги, Дня молоді і Дня
Незалежності;
чемпіонат
району з футболу; заходи до
Олімпійського дня та Олімпійського тижня, розіграно
кубок району з міні-футболу
серед дорослих та дитячо-
юнацьких команд.
Питання розвитку спорту у районі розглядаються
на засіданнях громадської
ради при голові РДА. Район,
в основному, забезпечений фізкультурними кадрами для організації роботи
у
фізкультурно-оздоровчій
сфері. У школах працює 18
учителів фізкультури. Але
для подальшого розвитку
галузі та розширення мережі
спортивних гуртків та секцій

не вистачає кваліфікованих
тренерів з окремих видів
спорту, зокрема боксу, тенісу, баскетболу. Проблемним
залишається питання відсутності приміщення для занять
учнів ДЮСШ.
Жителі району не байдужі до спорту, і наше спільне
завдання — залучати в спортивні зали, на майданчики
якнайбільше дітей, молоді,
їх батьків та створення для
цього відповідних умов.
● ● ●
Шановні
спортсмени, тренери, працівники
спортивної галузі, ветерани та шанувальники
спорту! Від щирого серця
вітаю вас із Днем фізичної
культури і спорту — святом здорових, цілеспрямованих людей! Це свято
в олімпійський рік стало
святом мільйонів уболівальників спорту, шанувальників здорового способу життя. Бажаю усім
не байдужим до спорту
жителям району фізичного здоров’я, олімпійського
довголіття, спортивних
та життєвих перемог,
плідної праці та успіхів у
всіх звершеннях.
Ніна ЛУЦЕНКО,
завідувач сектору сім’ї,
молоді та спорту РДА.

ВІДЛУННЯ

ДЗВІНОК ПОКЛИКАВ ЗА ПАРТИ

Швидко пролетіло літечко, і ось легкими переливами
дзвоник покликав до шкільного подвір’я усіх школярів.
У Плугатарській школі вперше він прозвучав для дев’ятьох першокласників, які з
хвилюванням чекали цього
свята. Для одинадцятиклас-

ПОДАРУНКИ
ВІД «АЛЛИ»

Підприємець із Талалаївки Алла Прядка до
Дня знань зробила приємні
сюрпризи першокласникам
та дітям із багатодітних сімей з усього району. Для
першокласників вона підготувала повні пакети різноманітних солодощів, а для
дітей із багатодітних родин,
крім солодощів, ще і канцелярські товари.
Та, як розповіла підприємець, не всі ще забрали подаруночки. Отож
вона просить підійти до
неї директорів чи вчителів
сільських шкіл або ж самих
батьків і забрати пакунки.

ників цей рік буде вирішальним, адже він прокладе межу
між дитинством і дорослим
життям.
Директор школи Лариса Миколаївна Загурська
привітала всіх з початком
нового навчального року.
Побажала батькам терпіння і наснаги, а учням дала
життєві настанови. На святі
були присутні Рябухівський
сільський голова Олександр
Володимирович Прохорчук,
Поповичківський сільський
голова Валерій Володимирович Іванія. Представник від

ТОВ «Дружба-Нова» Людмила Михайлівна Смілик подарувала першокласникам
на згадку чудові подарунки.
Методист районного відділу освіти Лілія Олексіївна
Синько вручила кожному
першокласнику
«Букварик
школярика». Святкова атмосфера дала можливість
кожному відчути себе у ролі
учня, адже шкільні роки
обов’язково ми пам’ятаємо
все своє життя.
Світлана МАРТІЯН,
педагог-організатор
Плугатарської школи.

СВОЄ життя присвятив школі,
душу і серце віддав дітям. 31 рік
кожного дня ішов до школи з великою любов’ю до дітей, із бажанням передати знання, виховати і
допомогти, підтримати і заохотити, підняти настрій своїми, відомими роками, жартами. Посміхнутися навіть тоді, коли на душі важко.
Це все про вчителя-методиста
Григорія
Володимировича
ШЕВЧЕНКА. Незмінними супутниками його педагогічної діяльності були уроки, методоб’єднання,

СТАРТУВАВ новий навчальний рік не тільки у
школах, а й у позашкільних
навчальних закладах. До 15
вересня відбуватиметься набір дітей у гуртки ЦДЮТ.
Позашкілля часто називають місцем дозрівання дитячої душі. Саме тут дитина
знаходить те, що їй до вподоби: на заняттях у гуртках
має можливість розвивати
свої здібності у прикладній
роботі, яка може знадобитись у дорослому житті. А ще дитина має цінний досвід
спілкування не лише
у класному
колективі,
де «усі місця розподілені та
зайняті», де досить мало
шансів проявити себе в іншій
іпостасі й майже нема шансів на те, щоб змінити стереотип сприйняття дитини
колективом однокласників у
іншій ролі.
Якщо батьки були настільки мудрими, що продумали, яка саме прикладна
«наука» може знадобитись
дитині в майбутньому, та ще
й порадилися з дитиною про
її вподобання, то у них є всі
шанси виростити самодостатню людину, задоволену
життям і вдячну батькам.
Такій дитині легше визначити свій статус, ідентифікуватися з певною групою однолітків, включитись у систему
соціальних відносин, навчитись вирішувати соціальні
та моральні проблеми. Діти,
які відвідують гуртки, більше здатні до саморозвитку
та самовдосконалення, ніж
їхні однолітки, які «відпочивають» на дивані з чіпсами
під «ящиком» або на вулиці з
друзями, які теж нічим додатковим не обтяжені й так само
легко дивляться в майбутнє,
упевнені в тому, що їхні батьки вічно живі.
А у житті вашій дитині
може знадобитись будь-що:
і бісероплетіння, і вміння
малювати, і гра на музичному інструменті, і вміння танцювати та співати, шити та
вишивати,
встановлювати
намет та зварити обід на вог-

доповіді, майстер-класи, олімпіади. І все це
назавжди залишиться
із Вашими учнями, яких
дуже і дуже багато. Тут, у школі,
між нами-колегами та учнями, які
дуже люблять Григорія Володимировича, минули його найкращі
літа… У неділю, 11 вересня, нашому шанованому, дорогому колезі виповнюється 55.
Добрий майстер у роботі і порадник у житті. Ви розрадите в
скорботі, не забудете в біді. Порадієте на святі, і на дружбу Ви багаті, до людей Ви теж з добром. З
святом Вас віта сьогодні весь наш
дружний колектив. Працьовиті,
гарні, мужні будьте Ви! І повні сил!
З повагою КОЛЕКТИВ
Харківської школи.
* * *
НАШІ серця сповнені гордістю
і радістю за нашу подругу Людмилу Йосипівну ЛИСЕНКО із
Талалаївки, для якої сьогоднішній
день особливий, бо саме сьогодні своє життя поєднують її єдина
донечка Оксана ЛИСЕНКО із нареченим Іваном ПЕТРУСЕНКОМ.
Так швидко пролетіли літа від того

нищі в казані і потім вимити
цей казан у холодній річковій
воді, і вміння орієнтуватись
на місцевості за компасом
і природними ознаками…
Гуртки дозволяють розширити соціальні рамки для дитини, відчути себе цікавим для
інших у соціально здоровій
групі.
Позашкільний
розвиток вашої дитини має бути
спрямований обов’язково в

Галаган — ІІІ місця. У конкурсі «Наш пошук і творчість
тобі — Україно» ІІІ місце отримали члени гуртка «Деревообробка» (гурток працює
на базі Чернецької ЗОШ).
Призерами та лауреатами обласних конкурсів стали
і педагоги закладу. Педагогічний колектив постійно працює над пошуком нових та
удосконаленням традиційних форм і методів масової
роботи.
Провели
свято «Я — майбутній козак», «Міс-
україночка», майстер-класи
з декоративно-прикладного
мистецтва до дня селища,
фестиваль родинної творчості «Родинне коло», свято
Миколая, фольклорне свято
«Веселий ярмарок», жовто-блакитну виставку у різноманітних техніках до Дня
Незалежності України, караоке і акцію «Привітай Україну
з Днем народження», розважальні програми для при
шкільних таборів району. Вихованці ЦДЮТ є активними
учасниками багатьох інших
районних заходів.
Взяли участь в обласному конкурсі до 30-річчя
аварії на Чорнобильській
АЕС та обласному конкурсі
«СТОП-СНІД», «Поліський
зорепад». Цього року музей
ЦДЮТ підтвердив статус
музею широкого історичного
профілю в обласному огляді
музей Чернігівщини при навчальних закладах, відкрили
стенд «Маю честь захищати
Батьківщину», присвячений
воїнам АТО Талалаївщини.
Проводимо районні змагання з військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура), а
переможець — команда Талалаївської школи, виборола
9 місце серед 27 команд-роїв.
У Центрі ДЮТ успішно
працює група раннього естетичного розвитку «Малятко». Тут дітям допомагають
розвивати творчі здібності,
навички спілкування, психологічно готують їх до навчання в школі.
На порозі — новий навчальний рік. Кожного разу
Центр ДЮТ зустрічає нових
дітей, гуртківці — нових друзів. Хтось приходить сюди у
пошуках друзів, інші — весело провести дозвілля, а багато хто — за новими знаннями.
Тож запрошуємо дітей до
наших гуртків, де вони зможуть корисно і весело провести свій вільний час. У нас ви
можете розкрити і розвивати
свої таланти.
Ніна ГАЛАГАН,
директор ЦДЮТ.

ЦЕНТР ДЮТ
СКЛИКАЄ ДРУЗІВ

КОНТРОЛЕРИ-ШАХРАЇ

Минулого тижня ледь не стала жертвою
шахраїв літня жителька Липового. Вона
поралася у садибі, коли до двору зайшли
незнайомі жінки, які видавали себе за конт
ролерів із району електромереж. Від жінки
вимагали допустити їх до лічильника. Добре,
що та не розгубилася. У неї виникла підозра, що контролери не справжні: хату їм не
відімкнула і стала телефонувати родичам.
Ще раз хочу наголосити, що жінок-конт
ролерів у РЕМ немає. Якщо ж на території
району хтось працює із контролерів з області,
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їх супроводжують колеги із району. Всі вони
мають посвідчення і повинні їх пред’являти.
Їздять, переважно, на спецтранспорті та мають на одязі розпізнавальний логотип фірми.
Вкотре звертаюся, особливо до літніх
людей, які проживають самі — не відчиняйте двері незнайомцям і не пускайте їх до
хати. А якщо вже і трапилося таке, постарайтеся швидше повідомити про це рідних,
сусідів, поліцію.
Валерій ЛУТ,
директор РЕМ.

часу, коли ми вітали подругу із народженням Оксанки, і ось сьогодні
вона, талановитий хореограф, доросла і впевнена, стає на весільний рушник із хлопцем, з яким їх
поєднали не лише ніжні почуття,
а і визнаний талант. Оксанці і Вані
ми бажаємо, щоб їх захоплюючий
танець ніколи не завершувався,
щоб ваші почуття, гартовані роками, ви пронесли через довге і
щасливе подружнє життя. А нашій
подрузі бажаємо радості в дітях,
бажаємо в усіх добрих починаннях
підтримувати їх і незабаром стати
найкращою бабусею яснооким
внукам. Ми радіємо за вас!
Подруги ВАЛЕНТИНА,
АЛЛА, ОЛЕКСАНДРА,
ВАЛЕНТИНА.
* * *
11 ВЕРЕСНЯ святкує свій
90-літній ювілей Марія Омелянівна АНДРУЩЕНКО з Талалаївки.
Цілуємо натруджені матусині руки
і бажаємо Тобі, рідненька, лише
одного — здоров’я. Матусю, го-

позитивному векторі. Якщо
батьки віддають дитину до
гуртка, керуючись її запитом
та інтересами, то сміливо
можемо говорити про щасливе дитинство.
Центр дитячої творчості,
що працює в освітній сфері
нашого району, доповнює
шкільну освіту та створює
позитивне виховне середовище для учня. Показником
ефективності функціонування Центру ДЮТ є знання,
уміння та навички, які здобувають вихованці у творчих
об’єднаннях, а також систематична участь та перемоги
в районних і обласних етапах
всеукраїнських конкурсів.
У минулому навчальному році переможцями в
конкурсах стали: Настя Іващенко — у обласній новорічно-різдвяній виставці з
флористичного
мистецтва
«Новорічна
композиція»,
Вікторія Макаренко у обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу «Український сувенір». За активну участь у обласному фестивалі «Поліський зорепад. У «Родинному
колі» відзначено родини Вік
торії Макаренко і Маргарити
Синько, а Юлію Чикиш — за
участь у обласному конкурсі
«Я справжня українка».
З метою підтримки талановитих дітей та молоді,
розвитку декоративно-ужиткового
і
образотворчого
мистецтва в області, пробудження в підростаючого покоління поваги до національної культурної спадщини у
березні-квітні 2016 року проведено обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового
і
образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій край», у
якому одразу 7 наших вихованців вибороли призові
місця: Марина Кривогуз —
ІІ місце, Альона Топчій, Катерина Васюк, Маргарита
Синько, Ангеліна Діденко,
Ліза Нестеренко, Світлана

лубко, не треба збирати
до серця жалі, поглянь,
як волошками небо
всміхається рідній землі. Не треба, рідненька, тужити,
що коси сплела сивина, нелегко
журавці прожити, коли зостається
одна. Нелегко, матусю, ми знаєм,
пораду давати в біді. Багрянцями
осінь згоряє й літа відійшли молоді. Та дітям, ріднесенька, треба,
щоб матінка поряд була — як пісня, як сонце, як небо, довіку між
ними жила.
ДІТИ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ.
* * *
Наталію Іванівну СОЛЯНИК
із Діброви вітаю з ювілеєм. Сьогодні рівно 60 в Твоїм житті минає, а скільки їх ще на шляху —
про це ніхто не знає. Тож зичу в
здоров’ї вік довгий прожити, щоб
усіх на 100-річчя могла запросити. Щоб у мирному небі Тобі сонце всміхалось, а всі Твої мрії та
плани збувались. Хай здоров’я,
щастя і достаток сиплються, як
липи цвіт. Хай малює доля з буднів свято, а Господь дарує ще
багато літ.
Подруга ВАЛЕНТИНА.

* * *
ВЕРЕСЕНЬ дарує нашій родині іменинні свята. 15 років тому, 9
вересня, народився наш дорогий
і любимий синочок і внучок Владислав ПУСТОВИЙ із Обухового.
Його народження стало найціннішим дарунком саме на день народження мамі, бабусі і свасі Вірі
Андріївні ОВРАМЕНКО із Українського. І тепер щороку ми всі два
дні підряд вітаємо наших іменинників. Наш Владик дуже юний,
життя його тільки починається. Він
добрий, чесний, справедливий.
Ми дуже хочемо завжди бачити
його таким. Навчайся, рідненький,
здоров’ячко май, і нас, своїх рідних, ніколи не забувай.
А нашій матусі, бабусі і свасі
Вірі Андріївні ми бажаємо одного — міцного здоров’я! Бо саме
на ньому грунтується весь життєвий успіх. Любимо Вас і шануємо і з днем народження щиро
вітаємо!
ТАТО, МАМА — ДОЧКА
і ЗЯТЬ; брат і внучок ЯРО
СЛАВ, бабуся ТАНЯ — СВАХА,
бабуся ВІРА, дідусь МИКОЛА —
ЧОЛОВІК із Українського.
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КРОК ДО ЯКІСНОЇ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
1 вересня відбулося урочисте відкриття відділу «Талалаївського бюро правової допомоги» Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги.
Розташоване воно у Талалаївці по вул. Центральна, 5.
Очолює бюро Яна МУДРЕВСЬКА, головний спеціаліст
відділу — Аліна КОШКА. Про основні функції нової структури та про те, які види послуг вона надаватиме громадянам, у день відкриття бюро розповіла його начальник
ЯНА МИХАЙЛІВНА.
— Згідно зі ст. 59 Кон— Зазначу, що безо
ституції України «Кожен має платна вторинна правова
право на правову допомогу.
допомога — це вид державУ випадках, передбачених ної гарантії, який надає рівзаконом, ця допомога може
ні можливості для доступу
надаватись
безоплатно».
осіб до правосуддя. Сюди
Безоплатна первинна правходять такі види послуг, як або позбавлені батьківського
піклування; діти, що перебувова допомога — вид дерздійснення представництва
жавної гарантії, що полягає
інтересів осіб, що мають вають у складних життєвих
обставинах, які постраждав інформуванні особи про право на таку допомогу, в
її права і свободи, порядок
судах, інших державних ор- ли внаслідок воєнних дій чи
їх реалізації, відновлення
ганах, органах місцевого са- збройних конфліктів; особи,
у випадку їх порушення та
моврядування перед іншими на яких поширюється дія Запорядок оскарження рішень,
особами, крім захисту; скла- кону «Про біженців та осіб,
дій чи бездіяльності органів
дення документів процесу- які потребують додаткового
або тимчасового захисту»;
місцевого самоврядування, ального характеру.
посадових і службових осіб.
— Хто може скориста- ветерани війни та особи, які
Право на безоплатну пертись безкоштовно вторин- мають особливі заслуги певинну правову допомогу маною правовою допомо- ред Батьківщиною, належать
до числа жертв нацистських
ють усі громадяни України.
гою?
— Які види первинної
— Правом цього виду до- переслідувань; особи, щодо
безоплатної допомоги на- помоги скористаються не всі. яких суд розглядає справу
про обмеження цивільної
даватиме ваше бюро?
Серед суб’єктів такого права
— Перш за все, це на— особи, які перебувають дієздатності фізичної особи,
дання громадянам правової
під юрисдикцією України, визнання її не дієздатною;
інформації, адже більшість
якщо середньомісячний су- особи, щодо яких суд розз них юридично не обізнані
купний дохід їх сім’ї нижчий глядає справу про надання
і просто не знають, як діясуми прожиткового мінімуму, психіатричної допомоги в
примусовому порядку, а тати в тій чи іншій складній
а також ті, хто належить до
ситуації. Крім консультацій основних соціальних і демо- кож реабілітовані особи.
Тож чекаємо на відвідуі роз’яснень з правових пиграфічних груп населення,
тань, допомагатимемо склаінваліди, які отримують пен- вачів. Заходьте і дзвоніть за
дати заяви, скарги та інші
сію або допомогу, що при- тел: 2-10-73, 2-10-85.
— Дякую за роз’яснендокументи правового харакзначається замість пенсії,
теру (крім процесуальних),
у розмірі менше двох про- ня.
Розмову вела
забезпечимо право доступу житкових мінімумів для праВіра КЛИМОВА.
особи до вторинної правової
цездатних осіб; діти-сироти
допомоги.
14 ВЕРЕСНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у с. Україн— Чи можуть у вашому
ське (в приміщенні Української сільської ради) проводитиме
бюро скористатись праначальник відділу «Талалаївське бюро правової допомоги»
вом і вторинної правової
Яна Михайлівна МУДРЕВСЬКА.
допомоги?
Початок прийому о 10-й годині.

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРО ВРОЖАЙ І ОСВІТУ

На черговому засіданні колегії розглядалося два
питання: про збирання врожаю зернових та готовність
шкіл до нового навчального
року. По першому питанню інформувала головний
спеціаліст управління АПР
Надія Середа. Ранні зернові
зібрані на площі 8219 га, отримано 35 222 тонни зерна,
урожайність — 44 центнери з
гектара, минулого року було
36. Середня врожайність
озимої пшениці — 45 ц/га, у
ПСП «Лан» — по 60,9 ц/га,
у ТОВ «Понори» — по 60,4
центнера. Середньорайонна
врожайність озимого жита —
30 ц/га, ярої пшениці — 31 ц/
га, ярого ячменю — 31 ц/га.
Кукурудзу на зерно в районі вирощують на 5292 га,
соняшник — на 10104 га, сою
— на 6836 га.
Проводиться
підготовка грунту до посіву озимих
культур. Станом на 1 серпня у сільгосппідприємствах
утримують 4351 голову ВРХ,
з них 1680 корів. У порівнянні з минулим роком кількість
поголів’я зменшилась на
148 голів, корів на 92 голови
збільшилось. Ведуться підготовчі роботи до зимово-стійлового утримання. Заготовляються корми для худоби

на зимово-стійловий період:
заготовлено 1068 тонн сіна,
5608 тонн сінажу, 848 тонн
силосу.
Про готовність закладів
освіти до початку нового навчального року інформувала начальник відділу освіти
РДА Оксана Плюта. У нинішньому навчальному році
в районі функціонуватимуть
11 шкіл, 10 — I-III ступенів
і одна I-II, 10 дошкільних
навчальних закладів і 2 позашкільні. Кількість учнів за
рік зменшилась на 63. На 36
дітей менше, ніж у минулому
році, пішло до школи першокласників — всього 68, а в
10-й клас — 77. Не відкрито
10-х класів у зв’язку з малою
наповнюваністю класів (до 5
учнів) у Березівській, Довгалівській, Староталалаївській,
Українській і Чернецькій
школах. У школах району
працює 200 педагогів. Освітяни та батьківська громада
створили для навчальних закладів оптимальні умови для
функціонування.
З усіх питань, з врахуванням обговорення, прийняті
відповідні розпорядження.
У роботі колегії взяв участь
голова районної ради Юрій
Дзюбан.
Віра КЛИМОВА.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

12 вересня – с. Українське (село повністю).
12 вересня – с. Поповичка, сільська рада, АТС.
13 вересня – с. Грицівка, с. Понори, с. Мигурове,
с. Красний Колядин (села повністю).
14 вересня – с. Грабщина, вул. Лісова.
14 вересня – с. Українське, вул. Перемоги.
15 вересня – с. Сильченкове, вул. Кірова, вул. Ватутіна.
16 вересня – смт Талалаївка, вул. Горького (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЗУСТРІЧІ
КОЖЕН з нас пов’язаний
міцним корінням з тією малою
батьківщиною, де народився і
виріс, де живуть чи жили твої
батьки, рідні, друзі дитинства.
Та чи не найміцніше прив’язує до рідного краю школа,
наш другий дім. Бо коли потрапляєш хоча б на подвір’я
школи, де не був 45 років, відчуваєш великий щем в душі,
водночас сум
і
радість,
ейфорію і піднесення
— ніби
повернувся в дитинство.
Я просто щаслива, що
мені довелося все це відчути цього року 30 липня в
моїй рідній Корінецькій школі. Це незабутнє свято для
нас, випускників 60 – 90 років
минулого століття, створили
прекрасні люди, освітяни, без
яких не відбулося б такого
дійства, подружжя Пригари.
Директорка школи Ольга
Олександрівна та Микола
Степанович. За їх допомогою
та при їх безпосередній участі школа гостинно відчинила
двері для тих, хто давно вже
став на крило і відправився звідти в політ по життю.
Давно дорослі, убілені сивиною люди радо обіймалися,
вдивляючись в, здавалося б,
незнайомі обличчя. Спершу
звучало: «Хто це?», а потім:
«Ой, ти майже не змінився!»
І лились розмови, бо хотілося ж багато про що дізнатися,
згадати шкільне життя, розповісти про досягнуте, прожите,
про дітей, онуків.
Святкового і душевного
настрою додали артисти районного будинку культури.
Щира вдячність їм від нас,

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ТАНЦЮЮТЬ ВСІ?

Минулого тижня до редакції надійшов лист (викладаємо повністю зміст),
який ми попросили прокоментувати начальника
відділу культури і туризму
РДА Сергія КОПИЛОВА.
Три роки наші діти займалися на хореографічному відділенні Талалаївської
школи мистецтв. Їхнім учителем, наставником і другом
була Ліна Ткаченко. Молода,
добра, талановита, енергійна, відповідальна, сповнена
творчих ідей дівчина користувалася повагою і вихованців, і батьків. Її яскраві постановки на багатьох заходах
пам’ятають глядачі. Та мало
хто знає, якою ціною доводилося пробиватися на сцену.
На жаль, доступ до сцени
РБК у нас мають тільки окремі колективи, хоча школа
мистецтв є таким самим підрозділом відділу культури, як
і РБК. От і виходить, що батьки оплачують навчання, шиють, купують дорогі костюми,
а виступити у рідному селищі практично неможливо. Ми
відвідуємо багато заходів,
які проводить РБК, і бачимо,
що рівень підготовки дітей у
Ліни не гірший, а часто навіть кращий, ніж у інших викладачів-хореографів, про

що свідчить не тільки наша
суб’єктивна оцінка, а й відгуки інших людей.
Протягом літа, щедрого
на державні і просто розважальні заходи, наші два
колективи (хоча й мають
досить
національно-патріотичного репертуару і відповідних костюмів) жодного
разу не були запрошені для
участі у заходах. Така позиція відбиває охоту не тільки
у батьків, дітей, а й у керівника. Тому виникло питання, чи
варто з нового навчального
року продовжувати навчання
у школі мистецтв.
БАТЬКИ вихованців
старшої і молодшої груп
хореографічного відділення Талалаївської школи
мистецтв.
● ● ●
Діяльність всіх закладів
культури району спрямована на збереження та розвиток національної культури, створення сприятливих
умов для занять різними видами творчості дорослих та
дітей, реалізацію державної
політики в галузі культури.
Тому дискусія на цю тему є
нормальним і закономірним
явищем у демократичному
суспільстві, яке свідчить про
небайдуже ставлення та ак-

тивну позицію громадян.
Сцена районного будинку культури є тим майданчиком, де мають можливість
реалізувати свій мистецький
потенціал всі найкращі колективи та окремі виконавці Талалаївщини. Поряд з
визнаними майстрами тут
часто виступають і аматори-початківці. Неодноразово
зривали бурхливі оплески
глядачів і учні та викладачі
місцевої школи мистецтв.
Підтримуючи ентузіазм та
творчий запал самодіяльних митців, треба розуміти,
що основні критерії відбору
учасників будь-яких культурно-масових заходів — якість
виконання та дотримання
тематики художніх номерів.
Зважаючи на побажання,
висловлені авторами листа
«Танцюють всі?», відділом
культури та туризму будуть
створені всі необхідні умови
для активнішого залучення
інших творчих колективів,
які працюють на базі Талалаївської школи мистецтв,
до підготовки та проведення різноманітних святкових
заходів на сцені районного
будинку культури.
Сергій КОПИЛОВ,
начальник відділу культури та туризму РДА.

АКЦІЯ ДО ДНЯ ЗНАНЬ

З ініціативи служб у справах дітей райдержадміністрації, у районі проходила благодійна акція «Даруймо радість дітям». Мета
акції — надання допомоги дітям кризових
категорій. Її отримали 10 таких дітей. Служба у справах дітей забезпечила їх канцелярським приладдям на суму 1000 грн., тобто
кожній дитині на 100 грн.
Активно долучилися до акції підприємці: С. В. Позняковська надала допомогу на
суму 600 грн., О. Л. Сенча — на 924 грн.,
Г. П. Тригубченко — 800 грн., С. В. Василюха — 100 грн., М. М. Василюха — 200 грн.,
М. С. Губар — 100 грн., В. І. Остапенко —
200 грн., Н. В. Дупа — 100 грн., фермерське
можливо на той час не дуже
уважних слухачів, адже відволікалися на однокласників, друзів, знайомих. Тамара Максимович (Довгопола)
подарувала присутнім пісню
«Моє рідне село».
Ми були в гостях у школи,
але ж це ніби в себе вдома.
Бо де ще можуть пригостити
такою
смачною українською стравою, як
каша.
Гаряча,
смачна та домашня. Спасибі
вам, хазяєчки.
Подумки
повертаюся
до тих зустрічей, з’їхалися
випускники з різних областей
України, великих міст і містечок, сіл та селищ. То було
справжнє свято села, яке нам,
його дітям, не забути ніколи.
Спасибі вам, дорогі наші Ольго Олександрівно та Миколо
Степановичу, а ще тим, хто
допомагав зібрати нас під дах
любої школи. За те, що ми
ще раз відчули себе дітьми,
школярами, що мали змогу
зайти до свого класу, побачити шкільне подвір’я, спортивні
споруди, «маленьку школу»,
шкільний сад — все те, що
залишиться в наших серцях
назавжди. Ми розставалися з
надією, що обов’язково зустрінемося через роки знову тут,
у Корінецькому, в своїй рідній
школі.
Висловлюємо щиру вдячність за надану спонсорську
допомогу для організації свята депутатам районної ради
М. С. Пригарі та О. Г. Криську.
Н. ФЕСЕНКО,
випускниця школи.
м. Жовті Води.

ПОВЕРНУЛИСЬ
СПОГАДОМ
В ДИТИНСТВО

господарство «Оберіг»-2012» — 100 грн. та
Понорівська сільська рада — 115 грн. Кожна
дитина шкільного віку із зазначеної категорії
отримала подарунковий набір. Депутат обласної ради Г. П. Тригубченко подарував ранець із шкільним приладдям учню Талалаївської школи, депутат селищної ради О. Л.
Сенча зробила такі ж подарунки учню Талалаївської і першокласниці Харківської шкіл.
Працівники нашої служби щиро вдячні
всім підприємцям, які мають добре серце і
дарують радість дітям складної долі.
Наталія КЛИМЕНКО,
спеціаліст служби у справах дітей
райдержадміністрації.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Я ХОЧУ, ЩОБ У
САДОЧКУ БУЛО ТЕПЛО

Як депутат районної
ради, який проживає на території Липівської сільради,
я не можу бути осторонь
питання утеплення Липівського дитячого садочка,
тому знову повертаюся до
цього питання. Мене обурює, що головий бухгалтер
сільради Т. І. Калініченко та
завідуюча садочком О. А.
Сенча, автори статті у «ТХ»
від 20.08.2016, наївно сподіваються мати утеплений
дитсадок та мати вільні
кошти на рахунку сільради,
не працюючи з віддачею. У
нашому районі налічується
10 дитсадків і жоден із них,
крім Липівського, не просив
коштів у районному бюджеті. Згідно із законодавством
дитячі садочки повинні бути
передані на баланс районного відділу освіти, та
як би там не було, кожна
сільрада співфінансує ремонти та утеплення садочків. Вважаю, що із цього та
іншого питання Липівському сільському голові треба
переймати досвід у колег.
Настала осінь, і доки ще є
час до холодів, сільському
голові треба прислухатися до пропозицій депутатів
районної ради і виготовити
ПКД для утеплення дитсадка. Вважаю, що стимулом
для роботи голови повинна б спрацювати належна
зарплата сільського голови.
Є в кого і приклад взя-

ти. Директор Талалаївської
школи також просила свого
часу гроші на утеплення,
але прислухалася до порад. Виготовили ПКД (співфінансування
районного
бюджету 40 тис. грн.) та 50
тис. грн. співфінансування
(5% від суми). Але ж таким
чином, згідно із програмою
енергозбереження, отримано 950 тис. грн. з держбюджету. Вважаю, що авторам згаданої статі не треба
торгуватися із депутатами
районної ради, а слідувати
наведеному прикладу.
У статті згадувалося, що
паливна модульна для дитсадка у 2009-му році (вартістю 210 тис. грн.) не введена в експлуатацію та не
передана на баланс сільради. Але це недопрацювання
на совісті сьогоднішнього
голови М. А. Педька, який
на той час також головував.
Вважаю, що недоцільно нагадувати і про надану
мною спонсорську допомогу. Хто її надає, той про це
пам’ятає. Обов’язок депутата районної ради виконувати
конституційні норми, закон
«Про місцеве самоврядування в Україні» та інші закони. Ще раз наголошую, що
при бажанні працювати ще є
можливість поміняти вікна у
Липівському садочку до настання холодів.
Галина КРУПОДЕРЯ,
депутат районної ради.
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ПРОДАМ

ПЕРЕДПЛАТА – 2017

РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

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.

Передплатіть районну газету «Трибуна хлібороба»
на 2017 рік.
Передплатна ціна на районку залишається невисокою:
на місяць для фізичних осіб — 12,03 грн., на квартал —
36,09 грн., на півроку — 72,18 грн., на рік — 144,36 грн. Відповідно поштовий збір: 0,95 грн., 2,15 грн., 2,60 і 4,00 грн.
Передплатна ціна для юридичних осіб: на місяць —
13,10 грн., на квартал — 39,30 грн., на півроку — 78,60 грн.,
на рік — 157,20 грн.
Всі періодичні видання можна передплатити у відділеннях зв’язку та у листонош.

Терміново САДИБА у центрі Талалаївки, є газ,
вода, сарай, літня кухня.
Тел. 067-706-64-49, 050-709-44-90.
САДИБА в с. Довгалівка: будинок, сарай, погріб,
вода (свердловина). В будинку — електроопалення.
Тел. 066-372-19-18 (Люба).
АВТОМОБІЛЬ «Газель» у відмінному стані. Суцільнометалевий, салон «термо», газ пропан, нова гума,
двигун 406 (16-клапанний). Ціна 2600 $.
АВТОМОБІЛЬ Москвич-2141 1994 року випуску, газ
пропан, у хорошому стані, вкладень не потребує. Ціна
1500 $.
Тел. 068-348-27-17.

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.
БИКІВ дорого від 360 кг.
Тел. 050-407-55-01, 096-702-22-34.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ,
НУТРЯКІВ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ,
КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
КОРОВИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, БИКИ через ваги, можливий доріз. Цілодобово.
Тел. 097-756-90-00, 097-609-85-78.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
МАКУЛАТУРУ, ПОЛІЕТИЛЕН. Дорого. Самовивіз.
Тел. 050-183-84-58, 098-092-23-74.
АВТОМОБІЛЬ «Москвич» в хорошому стані (для
себе). Тел. 096-157-88-92.

ПІАНІНО «Україна» в хорошому стані;
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин,
2006 р. в., колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
1) ЕЛЕКТРОДВИГУН 220/380 V, 1430 об/хв, 50 Гц;
2) розбірний металевий ГАРАЖ (ворота: ширина 2,54,
висота 2,37 м); 3) можна вроздріб: УГОЛОК 6,5×0,5×4,8;
РЕЙКИ 10,5×0,5×2,4; 4) ІНДОКАЧКИ на розвід або на
м’ясо.
КУПЛЮ ГАРБУЗИ в Талалаївці.
Тел. 066-498-67-26, 097-565-64-37.
Дві КОРОВИ і тільну ТЕЛИЦЮ; СІНО люцерни тюковане, 1800 грн. за тонну.
Тел. 068-186-78-78, 093-012-48-04.
Терміново продуктивна КОРОВА.
Тел. 097-632-48-23.
Продається тільна ТЕЛИЦЯ; СІНО, СОЛОМА (великі тюки). Тел. 093-594-45-54, 096-007-77-89.
СІНО (конюшина) недорого. Тел. 068-966-37-76.
КОМП’ЮТЕР, ціна договірна. Тел. 068-248-61-69.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВОДОВІДЛИВИ віконні, 3 шт. 0,3×1,5 м; 4 шт. б/у
0,25×1,5 м. Тел. 096-173-42-25.

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки серії ЯА №517591 та серії ЯА №516790,
видані 10 червня 2005 року на ім’я ПАРАФІЙНИК Степан Костянтинович, вважати недійсними.
Втрачений державний АКТ на право власності на
земельну ділянку серії ЯГ №484994, виданий 28 грудня
2007 року на ім’я БЕЗДІДЬКО Наталія Никифорівна,
вважати недійсним.

Новий АВТОКЛАВ-СТЕРИЛІЗАТОР.
Тел. 095-549-14-85.

ТОВ АФ «ОБРІЙ LTD»

надає сертифіковані послуги
з приймання, очищення і зберігання
зернових та олійних культур.
Закуповуємо зернові та олійні культури.

Нові ТРАКТОРИ від
24 к. с., мульчувачі, плуги, БДН, грунтофрези,
СЗМ-1,8,
обприскувачі,
ОП, лійки, культиватори,
котки, зернонавантажувачі, овочева СІТКА, інше.
www.sipma.com.ua
Тел. 067-536-11-50, 050766-45-50, 050-404-13-00.

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.

Райком профспілки та колектив працівників відділу освіти висловлюють щирі співчуття водію господарської групи
відділу освіти Сергію Анатолійовичу Локошку з приводу болісної, непоправної втрати — смерті батька
АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА.
Колектив нафтобази висловлює глибоке співчуття рідним і близьким сім’ї Локошків з приводу смерті
Анатолія Васильовича ЛОКОШКА.
Колектив територіального центру висловлює щирі співчуття соціальному працівнику із Талалаївки Ларисі Анатоліївні Нєстєровій з приводу смерті її батька
АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА.
У родині члена нашого об’єднання Сергія Анатолійовича
Локошка непоправна втрата — помер його батько АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. Співпереживаємо, щиро с півчуваємо.
Члени ГО рибалок «Ставидло Сінне».
Іван Йосипович МЕХ для нашої сім’ї завжди був безкорисним добрим другом, кумом. Простий, добрий, порядний
— таким він був у молодості, таким залишався і до останніх
днів, а прожив Іван Йосипович 82 роки… Жив із добром і
любов’ю, тихенько і скромно відійшов у інший світ. Хай буде
пухом Тобі земля. Сумуємо, співчуваємо його дружині Світлані Олександрівні, сину Олександру.
Т. Г. і Т. В. ШЕВЧЕНКИ.
Щиро розділяємо біль утрати із родиною наших кумів
Сергія Анатолійовича і Лариси Анатоліївни Локошків з Талалаївки, яка втратила чоловіка, батька і дідуся
АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА.
Сім’я Л. і А. СПІВАКІВ.
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.

ВІКНА, ДВЕРІ

Швидко, якісно, недорого.
Виїжджаю по району
безкоштовно.
Передплати не беру.
Тел. 068-662-02-21.
Продаються
КОЛОДЯЗНІ КІЛЬЦЯ.
Тел. 098-931-98-91.

Свій останній хід на великій шахівниці життя зробив
Іван Йосипович МЕХ із теперішньої Старої Талалаївки, мій
добрий старший товариш, приятель за шаховою дошкою,
мудрий порадник у різних життєвих ситуаціях, іскрометного гумору людина, ерудована і обізнана. Залишилася недограною наша з «гараднянським акцентом» шахова партія.
Боляче і сумно. Таких, як він, не забувають! Світла Вам
пам’ять, Іване Йосиповичу…
Михайло ОНИЩЕНКО.
Завершився життєвий шлях шанованого нами колеги
Івана Йосиповича МЕХА. Понад 25 років Іван Йосипович
працював спеціалістом в тодішньому сільгоспуправлінні району, звідки пішов і на пенсію. У нашій пам’яті він назавжди
залишиться доброю, мудрою, чуйною людиною. Глибоко
сумуємо за ним. Висловлюємо щирі співчуття його дружині
Світлані Олександрівні і сину Олександру.
Колеги по роботі Л. Д. РАК, М. Д. ДЕМИДЕНКО,
О. А. САВЧЕНКО, Л. Г. ТИМОШЕНКО, Н. М. СЕРЕДА,
К. М. МЕДИНСЬКА, О. В. КОРЧМЕНКО,
В. Г. ЛАВРЕНКО, Є. А. ДАВИДЕНКО.
Непоправна втрата у родині наших друзів Лариси Анатоліївни і Сергія Анатолійовича Локошків — помер їх батько
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. Сумуємо разом із вами, щиро
співчуваємо.
Сім’ї БОЙКО, БІЛАН, ЛИСЕНКО.
Болем у наших серцях обізвалася звістка про горе у
сім’ї наших друзів Лариси Анатоліївни і Сергія Анатолійовича Локошків з Талалаївки — помер їх батько АНАТОЛІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ. Щиро вам співчуваємо.
Сім’я М. І. КОЛОМІЙЦЯ.

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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10 вересня 2016 року
Металопластикові
ВІКНА з високоякісного німецького профілю
Rehau та вітчизняного
WDS. Найнижчі ціни.
Повний сервіс. Можливий кредит.
м. Ромни, вул. Рудника, 23, загальний вхід
з магазином «Алло».
Тел. 096-773-79-83.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
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.

РОБОТА

На СТО потрібен робітник — АВТОСЛЮСАР.
Звертатися за тел.
063-886-57-08,
068-186-78-78.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.

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.

ПОДЯКА

ГОРЯ НЕ ЧЕКАЄШ…

Горя не чекаєш — воно саме тебе знаходить. Так і у нас.
Несподівано, раптово, зненацька, воно увірвалося в нашу
сім’ю, придавило своїм непомірним тягарем, розбило серця
і душі. Лиха звістка про смерть нашого чоловіка і тата Івана
Гнатовича Трепачки приголомшила так, що ми виявилися
безсилі і зовсім не готові осмислити її трагічність.
На виручку прийшли добрі люди — сусіди, колеги покійного з автоколони УТТ і «кіпівці», однокласники мого сина
Олександра. Підставлене в тяжку хвилину плече, коли весь
у розпачі і безнадії, допомогло нам справитися з похоронними клопотами і достойно провести в останню дорогу дорогого нам Івана Гнатовича. Спасибі вам, добрі люди. Нехай
горе обходить ваші родини.
Валентина ТРЕПАЧКА.
смт Талалаївка.

   ПОМИНАННЯ   

8 ВЕРЕСНЯ минає 5 років світлої
пам’яті нашого незабутнього Михайла
Олександровича ІЛЛЯШЕНКА з Березівки. Минають дні тяжкої скорботи і
печалі, як Тебе немає з нами, як відлетів Ти у далі неземні, залишивши нам
на згадку спогади та смуток. Не стирається рана в наших душах. Плачуть за
Тобою всі стежки, плаче дім, бо немає
господаря в нім. Важко дружині, коли
прийшла мить — і перестало битися
серце. Смерть забрала Тебе від нас. Плаче серце і болить
душа. Як Ти усім нам потрібний. Хай Твій спокій оберігають
краплини роси — то наші сльози.
Спи спокійно, дорогий, ріднесенький наш, Ти заслужив
Божого тепла і Царства небесного.
У вічній скорботі дружина ГАЛЯ,
сім’я Васюків: ОЛЯ, ЮРА, ІРА.
14 ВЕРЕСНЯ минає 40 днів, як
відійшов у вічність наш дорогий татусь та дідусь Володимир Якович
ФІЛОНЕНКО з Красного Колядина. А
серце не вірить, душа не сприймає, що
серед живих Вас, тату, немає. Свідомість до спокою кличе, а серце щемить
і щемить. Вас, наш рідненький, довічно не зможем забуть ні на мить. Нехай
Вам там, поруч з матусею, буде легко,
пам’ять про вас залишиться з нами. У
скорботі схиляємо голови над вашими могилами.
Спіть спокійно, наші рідненькі. Пом’яніть разом з нами
всі, хто знав нашого тата, Володимира Яковича.
У вічній скорботі дочки НАТАША,
ОЛЯ, СВЄТА та їх сім’ї.
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