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ПОДІЯ

17 ВЕРЕСНЯ в Талалаївці було відразу аж три події: День визволення від
нацистських загарбників; ярмарок Різдва Пресвятої Богородиці; День селища.
ВШАНОВУВАЛИ
міністрації Анатолій Дупа, сільських майстрів та
ВИЗВОЛИТЕЛІВ
заступник голови районної
вишуканими
націоТрадиційно День селища
ради Станіслав Катрушеннальними стравами
співпадає із черговою дако, голова районної ради
на столах, а ще і вмінтою визволення Талалаївки
ветеранів Григорій Костенням справді «по-ярта району від нацистських ко.
Помічник-консультант
марковому» предстазагарбників. Цього разу 17
народного депутата України вити свою громаду.
вересня відзначали 73-ю
Валерія Давиденка Микола
Із сільськогоспорічницю визволення. Ці поКоновал зачитав вітальну
дарських підприємств
дії настільки далекі, але такі адресу з нагоди визволення
району свою продукболючі і незабутні. Особливо
від народного депутата жицію
представляли
тепер, коли мир нам тільки телям району. Взяв участь у
ТОВ «АФ Обрій LTD»
сниться, коли брат став восвяткових заходах керівник
та СТОВ «Горизонт».
рогом, і внуки та правнуки Талалаївського відділення
Перші виставили на
солдатів Перемоги стали на
Чернігівського Земляцтва у
продаж двох бичків
захист України незалежної. Києві Тарас Чопілко. На запороди симентал та
Що скажуть нащадки про нас
вершення мітингу солісти
голштин.
Бажаючі
років отак через 70 і більше?
районного будинку культури
купити, а їх було не
На фото: представлення Красноколядинської громади.
Навіть якщо більшість із тих, та ансамбль «Мрія» подарумало, тут же могли
хто сьогодні в шані схиляє
вали учасникам мітингу пісні, ознайомитися із особливосколи багатий на різні вигад- приємці Алла Прядка і Віктор
голови перед пам’яттю визопалені війною.
тями цих порід — для цього
ки. На велетенському ман- Прядка. Алла Анатоліївна,
волителів від нацизму, цього
НА ЯРМАРКУ
спеціально були роздрукогалі вже смажився кабанчик крім активної торгівлі, оргавже і не почує, все ж таки хоА тим часом на ценвані коментарі науковців. До
від народного депутата Ва- нізувала ще й безпрограшну
четься, щоб було за що дотральній площі селища вже
клітки з телятками підходили лерія Давиденка. Минулого
лотерею.
брим словом згадати і наше
розпочинався ярмарок. Доне тільки бажаючі їх купити, а
Юрмилися люди біля вироку вже скуштували такого
покоління…
бру давню традицію його
ще й помилуватися, осоближ на Дні селища, отож ба- робів Роменської кондитерБіля
Вічного
вогню,
проведення в районі минуво дітки. А Ярослав Москаської фабрики, де їх не тільки
жаючі поласувати печенею
куди урочистою ходою з колого року було відновлено
лець із Макаренкового, який чекали такого моменту. Кому продавали, а ще й проводишиками та букетами квітів
з ініціативи райдержадмініярмаркував із дідусем, охоли дегустацію, біля пряників
ж не чекалося, мали змогу і
прийшли керівники району, страції. Адже люди середче демонстрував як телятка
смаженого, і вареного спро- із Конотопа і всього такого
представники трудових конього та старшого віку добре
«цілують» його долоньки. бувати. Із Прилук завітав
іншого, здавалося б дріб’язлективів та громадськості,
пам’ятають, як колись колЦих милих тваринок швидко підприємець Юрій Науменко.
кового, але саме ярмарковоучнівська молодь, їх вже не
госпи восени вивозили на яррозкупили по півтори тисячі Родом він із Чернецького,
го товару. Бо дітлашня, перш
чекали ветерани, як це було
марок різну продукцію власза одного. Продавали і мед
ніж побігти до батута чи гойотож завжди відгукується на
іще кілька років тому — не
ного виробництва і її охоче
із цього господарства всього
запрошення земляків взяти далки, попросить у мами чи
ділилися своїми спогадатут розкупляли. Та ярмарок по 40 грн. за літр.
участь у різних святах. Цьо- тата півника-льодяника. І як
ми, не дякували за квіти. Та
— це не тільки торгівля, а і
Директор СТОВ «Горийого не купити дитині, коли і
го разу Юрій Анатолійович
більшість присутніх у своїй різноманітні забави та роззонт» Ігор Марченко у підгоіз своєю родиною смажили сам, згадуючи дитинство, не
уяві бачили тут, біля Вічноваги. І чим більше учасників товці до ярмарку співпрацюшашлики, готували інші м’яс- зісмоктав би, а враз схрумкого вогню, свого батька, діда,
та глядачів, тим краще. Отож вав із Липівською сільрадою.
тів його і попросив іще.
ні страви.
прадіда, схиляли голови і організатори запрошували
Майстри кулінарії від госпоДобре спродалися на
Завжди активна у подібзмахували непрохану сльозу. взяти участь кожну сільську дарства пропонували різярмарку і підприємці із взутних заходах підприємець з
Урочистий мітинг «Вогромаду. На жаль, відгукнуноманітні м’ясні страви. Та
Талалаївки Оксана Сенча. І тям та куртками із Харкова,
гонь пам’яті» вів селищний лися тільки п’ять: Березівперш ніж реалізувати їх, литрикотажними виробами із
цього разу приємно вражала
голова Юрій Величко. Слоська,
Красноколядинська, півці добре ними похвалилиКременчука, виробами При— у великому казані зварили
ва вдячності ветеранам та
Понорівська, Чернецька та ся, адже запечений кабанчик польову кашу і пригощали
луцької панчішної фабрики.
їх нащадкам, які захищають Липівська. Всі вони серйозно
у червоному капелюшку збиВсіх учасників ярмарку
людей. Крім того, продавали
свободу і цілісність нашої
готувалися і просто дивуварав біля себе дорослих і дікулінарні та кондитерські ви- привітав голова РДА Анатодержави в зоні АТО, вислоли не лише яскравим укратей — вигадали ж таке!
лій Дупа і вручив подяки за
роби власного виробництва.
вили голова райдержадїнським вбранням, виробами
А ярмарок тоді і цікавий,
Як завжди, активні під- активну участь.
ТАЛАЛАЇВКА
СПРАВЛЯЛА ІМЕНИНИ
На площі, ближче до районного будинку культури,
чекали глядачів грандіозні
виставки виробів майстрів
декоративно-прикладного
мистецтва, квітів та дарів
осені — незмінний і невід’ємний атрибут святкування іменин селища. Найактивніші її
учасники — учні Талалаївської школи, вчителі, батьки.
За найоригінальніші вироби
їх автори отримали подарунки від селищної ради.
(Закінчення на 2-й стор.).
На фото ліворуч: кашовар Петро ТОВКАЧ пригощає кашею від ПП Оксани СЕНЧІ; праворуч — продукцію СТОВ «Горизонт» представляла Липівська сільрада.
Фото Людмили ЦИГАНЕНКО.
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ВЧИЛИСЯ ЯК
ЖИТИ Й ДІЯТИ

З 12 по 16 вересня під егідою Всеукраїнської асоціації
районних та обласних рад на
базі готелю-курорту «Рута» в
смт Затока Одеської області
проходила нарада-семінар
з актуальних питань впровадження децентралізації.
Представники органів місцевого самоврядування з усіх
регіонів України, в тім числі
і голова районної ради Юрій
Дзюбан у складі учасників
семінару з Чернігівщини,
в ході практичних занять і
практикумів розглядали всі
основні аспекти і сутність децентралізаційних процесів,
вчилися як їх організовувати
і забезпечувати на місцях,
жити й діяти в нових умовах
розвитку країни.
— Програма семінару, —
розповідає Юрій Володимирович, — була вкрай насиченою. Перед нами виступали
провідні вітчизняні спеціалісти і експерти з питань реформи, котрі в дохідливій
формі, по поличках розклали
концепцію реформування і
наскільки якісно вплине вона
на функціонування місцевого самоврядування. Кожного
із слухачів цікавили питання кадрового забезпечення
спроможності місцевих органів влади, їх територіальної основи, повноважень,
відповідальності, стану і
перспектив розвитку; а також
джерела наповнення місцевих бюджетів, механізм їх
розподілу, міжбюджетні відносини, субвенції з державного бюджету, особливості
та результати бюджетної
децентралізації в об’єднаних
територіальних
громадах;
нові правила електронного
декларування; зміни у сфері медицини та освіти, в т. ч.
формування
первинного
рівня та госпітальних округів, створення опорних шкіл;
законодавче забезпечення
процесу децентралізації.
Учасники семінару обмінялися досвідом практичного втілення реформи на
місцях, виробили спільні пропозиції та рішення стосовно
покращення функціонування
місцевого
самоврядування та нових територіальних
формувань.

СЛУЖБА – 102
ПОДІЇ МИНУЛОГО ТИЖНЯ

До чергової частини Талалаївського відділення поліції із
заявою звернувся директор ПСП «Лан» В. Г. Лукаш, в якій
повідомив, що з поля господарства в с. Болотниця житель
Талалаївки громадянин С. здійснив крадіжку двох мішків кукурудзи. Останнього було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 51 КУпАП (дрібна крадіжка).
15 вересня ц. р. під час здійснення відпрацювання в
с. Понори дільничними інспекторами поліції виявлені жителі
Полтавської області, які на власному автомобілі здійснювали незаконну закупівлю чорних металів без відповідних на те
документів. У ході огляду транспорту вилучені металеві речі,
які, як було встановлено, викрадені з ТОВ «Понори», і потім
повернуті власнику. Трьома днями пізніше подібне сталося в
с. Липове — незаконну закупівлю чорних металів без відповідних на те документів здійснювали особи ромської національності. По обох фактах порушено кримінальні провадження за ст. 213 ККУ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ХУДОБІ ДО «КОРМОВОГО СТОЛУ»

У ТОВ «АФ Обрій LTD» триває заготівля кормів для зимівлі великої рогатої
худоби. У цьому господарстві поголів’я
найчисельніше — всього понад 2000
голів, із них більше тисячі корів. Здається, зовсім недавно заступник директора по тваринництву Анатолій Хатіпов
проводив екскурсію полями, розповідаючи про те, як у господарстві іде процес заготівлі сінажу, а вже завершують і
силосування. Як він розповідає, незважаючи на всі сюрпризи, які цього літа
підкидала погода, кормозаготівельники справилися із своїм завданням. Є і
сіно, і сінаж, і ось — силос, отже буде
що худобі взимку до «кормового столу»
подати. Анатолій Володимирович наголошує, що всі ці корми високоякісні,
адже згодовуючи саме такі, заготовлені
відповідно до технологій, можна чекати
і приростів від молодняка, і молока від
корівок. Якщо заготівля сінажу спрощена методом затрамбовування його
пресом у спеціальний «рукав» (раніше,
коли сінаж трамбували в яму, її треба
було наповнити, втрамбувати і закрити максимум за 4 дні), то силосні ями
наповнюють, як і раніше, тобто, чим
швидше закриють яму, тим якісніший
силос. «Сільські механізатори, здебільшого, саме ті, хто розуміє, що від
їхнього ставлення до роботи багато що
залежить у загальновиробничому процесі, та і забезпеченість роботою всієї
тваринницької галузі, у якій в нашому
господарстві працює понад сто чоловік,

— розповідає Анатолій Володимирович, — тому працюють весь світловий
день. На кормозбиральних комбайнах
трудяться Юрій Щербина і Тарас Лавріненко. Обидва відповідальні, обов’язкові. Бували випадки, коли у комбайні
Ю. Щербини траплялися неполадки,
а він вже багато років трудиться саме
на заготівлі кормів, то він намагався
завжди відремонтувати його вночі, щоб
вранці вийти в поле, адже за ним — цілий ланцюг процесу…»
Скошену та подрібнену масу до силосної ями перевозять О. Ілляшенко,
Ю. Мякінніков, С. Бережко, В. Радченко, В. Сергієнко, М. Савченко, А. Ільницький, С. Перепелиця. Молоді хлопці
Олександр Ілляшенко та Сергій Бережко залишились працювати у своєму
рідному селі Чернецьке. Обидва сіли
за кермо вже далеко не нових ЗІЛів,
та у їхніх вправних руках автомашини
завжди на ходу, завжди доглянуті, хоч
виконують ними далеко «не чисту»
роботу.
Навіть в обідню перерву силосувальники не затримуються. Обідом їх
забезпечують на робочому місці, отож
поїли, перекурили і — по машинах.
Жартують, що взимку буде час розслабитися, а нині дні вже короткі, треба
поспішати.
На силосній ямі працює іще одна,
можна сказати, спеціалізована бригада. На «Manitou» — Валерій Керосинський. Цікаво споглядати, який

вправний під його кермуванням навантажувач. У велетенській силосній ямі
«Manitou» здається жуком, який осьось перевернеться пузцем догори…
Тракторист говорить, що це цілком
реально, якщо не вміти ним правильно
кермувати. За 4 роки Валерій Вікторович його добре освоїв. Вони з братом
Віктором, який теж працював в «Обрії» на «Manitou», стали учасниками
і призерами Всеукраїнського «Астрашоу» — змагань серед операторів телескопічних навантажувачів. Під час
змагань оператори мали закинути м’яч
до баскетбольного кошика, пройти лабіринт, швидко скласти слово із складів, написаних на невеликих дощечках… Брати-оператори були у першій
трійці серед учасників. Ті захоплюючі
моменти залишилися в спогадах святом, а щоденні будні — нагода переконати, що тодішні нагороди отримані
цілком заслужено.
Поряд із В. Керосинським силосну
масу трамбують тракторами А. Ільницький та С. Макаренко.
У планах ТОВ «АФ Обрій LTD»
заготовити 6 000 тонн високоякісного
силосу.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
На фото: Валерій КЕРОСИНСЬКИЙ
біля навантажувача «Manitou», на
якому працює вже 4 роки (праворуч); кормозаготівельники із ТОВ
«АФ Обрій LTD» (ліворуч).
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(Закінчення. Початок на
1-й стор.).

Виставка просто вражала і
щоб оцінити її належно, треба було почути і про задум, і
про його реалізацію і в уяві, і
наяву. Тому матеріал про цю
виставку подамо окремо в
наступному номері.
Із площі святкування
Дня Талалаївки плавно перейшло у будинок культури. Юрій Величко привітав
усіх із іменинами спільного
дому, від народного депутата Валерія Давиденка і себе
особисто вітав його помічник-консультант Микола Коновал. Особливу вдячність
висловлювали вони землякам-воїнам АТО, працівникам поліції, які забезпечували правопорядок на сході
України, вручили їм подарунки від Валерія Давиденка.
Як і завжди, селищна
рада вшановувала найстаршого і наймолодшого жителів. Найстарша жителька
Талалаївки Олена Леонтіївна Кононенко, їй виповнилося 98 років. А найменша
жителька Софійка Криштоп
народилася 7 вересня, вона
перша дитина у Ярослава і
Сніжани Криштопів. Любові
і злагоди бажали наймолодшій подружній парі — молодим спеціалістам-викладачам хореографії дитячої
школи
мистецтв
Оксані
Лисенко і Івану Петрусенку,
які створили сім’ю в останні
вихідні.
Був прекрасний концерт,
спортивні змагання. Багато
подарунків, розваг, конкурсів,
дитячих та дорослих забав.
Словом, хто хотів посвяткувати, посвяткував, хто хотів
попліткувати, також мав нагоду, адже як просто розказати, що так було, а що не так,
а от коли дійде черга самому взяти участь, тоді руками
розведемо. Язиком плескать
— не ціпом махать… Яке
змогли зробити свято, таке і
зробили, для себе ж, у нашому спільному домі.
Олександра ГОСТРА.

ПІДГОТУВАЛИСЯ ЯК МИ ЯРМАРКУВАЛИ
ДО ЗИМИ

Минулої зими ми вже
добре відчули як не просто
переживати морози за умов
нинішніх цін на енергоносії.
Отож, вирішили серйозно
утеплюватися. Сільська рада
знаходиться в одному приміщенні із будинком культури.
Приміщення старе і вкрай
треба було міняти вікна, а
потім і опалювальну систему. Повністю її переробили
та придбали сучасний котел
на твердому паливі. Тепер
буде тепло і в кімнаті, де
проводимо сходки, і там, де
зберуться люди на якусь репетицію чи перевдягнуться в
теплі на концерт. Багато що
зробили власними силами, а
от із зварювальними роботами складніше. Добре, що нам
не відмовив допомогти начальник цеху-промислу Геннадій Павлович Тригубченко.
А виконали їх майстри своєї
справи Микола Олександрович Ломонос, Олександр
Борисович Мурашов, Руслан
Олександрович Мань.
Анатолій РУДЬКО,
Болотницький сільський
голова.
29 ВЕРЕСНЯ ц. р. виїзний прийом громадян
у с. Поповичка (в приміщенні
Поповичківської
сільської ради) проводитиме головний спеціаліст
відділу
«Талалаївське
бюро правової допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому
о 10-й годині.

Другий рік поспіль Понірська громада бере участь у
районному ярмарку Різдва
Богородиці. Суботнього ранку сільчани на центральному
майдані Талалаївки підготували цікаву композицію з
імпровізованим
сільським
дворищем з хатою, возом, солом’яним бичком та гостинним
столом. 81-річна М. М. Бахмач напекла духмяного хліба,
пирогів та спарила сметану, а
87-річний В. Й. Цілина виплів
лісу. Вареники на столі, зварені В. С. Васильченко, жіночий
фольклорний ансамбль присмачив народною піснею «А
мій милий вареничків хоче».
Імпровізована хата завішана
рушниками та картинами майстрів Н. І. Зорі, Г. М. Бутенко,
Ю. П. Бахмач. Осінні дари городів, предмети старовини і
приладдя надали Н. П. Антипенко, М. Г. Коваль, К. Г. Ви-

нограденко, Л. С. Поплавська,
Л. М. Пустовар, Н. К. Глушко,
І. В. Білецька, Г. І. Костенко,
Т. В. Корнієнко, Н. М. Форемська, Т. М. Довгопола, Н. І.
Дупа, В. М. Воронова, І. І. Луценко, О. М. Ткаченко, М. М.
Голуб, В. В. Корнієнко, В. В.
Качура, Н. В. Дупа. Жартівливу пісню «Ой село» виконав
жіночий ансамбль «Фольклорні скарби» у складі Н. М. Пир
хи, Л. С. Поплавської, А. В.
Карпенко, Г. М. Гречко, Т. М.
Довгополої. Разом з ними добре поярмаркували сільські
жителі М. П. Карпенко, В. І. Васильченко, В. М. Цілина, А. С.
Дупа, Є. В. Мирончук. Звозили
наших людей на ярмарок П. С.
Дупа і Є. В. Марченко. І ярмаркуючим понірцям, і всім, хто
їм допомагав у цьому, щира
вдячність від сільської ради.
Євген ЧИРВА,
Понорівський сільський голова.

У ВЕРЕСНІ святкують свої ювілеї головний бухгалтер і спеціаліст
сільської ради Наталія Вікторівна
ОМЕЛЯНЕНКО та Юлія Анатоліївна ГАНЖА. Вітаєм з роками, що
завітали сьогодні у ваше життя! Їх
всього сорок ми нарахували, а зичим
дожити у щасті до ста. Творити й висот нових досягати, міцніє хай сила,
квітує краса, щоб всього найкращого
в світі зазнати, здоров’я, любові, достатку, добра!
ВИКОНКОМ Української
сільської ради.
* * *
ЦИМИ днями відсвяткувала
свій ювілей Тетяна Василівна
ГАПОНЕНКО із Скороходового. Вітаємо. Спинити час ніхто не в змозі і
грає ліс, і квітне сад, на Твоїм сонячнім порозі з’явилось мудрих 60. Твій

На
фото:
Ярослав
 ОСКАЛЕЦЬ із МакаренМ
кового, який ярмаркував із
дідусем, охоче демонстрував як телятка «цілують»
його долоньки.
Фото Олександри ГОСТРОЇ.

ювілей
— поважна
дата,
про це
нагадувать не слід, а краще щиро
побажати здоров’я, щастя й довгих
літ. Щоб завжди Ти жила у мирі в колі
рідної сім’ї. Хай пісні веселі й щирі
Тобі співають солов’ї.
Сім’ї ДЕНИСЕНКО,
ЗЛИХ, ГУБАРІВ.
* * *
25 ВЕРЕСНЯ зустрічає свою 60
осінь наш дорогий чоловік, батько,
дідусь і сват Микола Павлович
САВЧЕНКО із Обухового. Шлемо
йому низку теплих привітань. Минають, наче мить, десятки літ. Вони,
як дощик на тоненькій шибці, вони,
як яблуневий цвіт, вони — як тонкі

* * *
Своя програма була у
спортсменів. Ще у п’ятницю
на селищному стадіоні розігрувався відкритий кубок
Талалаївки з міні-футболу.
Вкотре довели право на існування старої, як світ, істини,

струни
в
першій
скрипці. Тож
хай той цвіт не обліта, нехай струна
співає і не рветься. Хай доля не скупиться на літа, хай Божа благодать
панує в серці. Бажаємо Вам ще довго прожити, а ми Вас всі щиро будем
любити.
ДРУЖИНА, СИНИ,
НЕВІСТКИ, ВНУКИ,
СВАТИ із Дніпра і Києва.
* * *
Миколі Павловичу САВЧЕНКУ
на 60-річний ювілей. Бажаємо жити
щасливо й багато, хай дні лиш веселі приходять до хати, хай радісно
й довго пливуть Ваші роки, хай чуються вісті хороші щороку. Хай буде

що є ще порох у порохівницях, місцеві ветерани шкіряного м’яча. Вони впевнено
подолали своїх суперників і
стали переможцями турніру,
завоювавши перехідний кубок і головний приз змагань.
Решту нагород поділили між
собою призери: за друге місце — команда Сильченкового, за третє — футболісти
молодіжної збірної селища.
А вже наступного дня, в
суботу, на стадіон прийшов
його величність великий
футбол. У матчі фінальної
частини обласного чемпіонату збірна району приймала
суперників із Городні. З перших хвилин поєдинку уболівальники зрозуміли: цього
разу футбольне свято буде
не на нашій вулиці. Гості переважали наших в усіх компонентах гри і переконливо
довели свою перевагу. Фінальний свисток судді зафіксував остаточний результат
поєдинку — 3:0 на користь
городнянської команди.
Закрило на святі футбольну тему підведення підсумків чемпіонату району.
Заявилися на участь у ньому 6 команд — «Берегиня»
і «Совхоз» із Талалаївки,
липівська, юрківцівська та
«Дмитрівка» і «Гайворон»
із Бахмацького району. Завершували чемпіонат тільки
чотири з них — «Берегиня»
і Юрківці зійшли з дистанції
розіграшу. Федерація футболу району висловлює вдячність за співпрацю, організаційну і фінансову підтримку
районній і селищній радам,
райдержадміністрації, приватному підприємцю А. А.
Чечотенку, а липівська команда — директору агрофірми «Горизонт» І. А. Марченку
та місцевій сільраді.
І ось хвилююча мить
нагородження.
Заступник
голови РДА Лариса Шевченко, керівник Талалаївського
відділення
Чернігівського
земляцтва в Києві Тарас Чопілко і голова районної футбольної федерації Микола
Лихо нагороджують за перемогу в чемпіонаті району
команду «Совхоз», за друге
місце — ФК «Дмитрівка» і
ФК «Гайворон» — за третє.
Окремі відзнаки отримали
кращий голкіпер турніру Іван
Козел і кращий захисник
Олег Курочка (ФК «Совхоз»),
кращий півзахисник Сергій
Болотенко з Гайворона, нападник із Дмитрівки Анатолій
Білецький і кращий гравець
чемпіонату Андрій Грабовий
із Талалаївки.
Своїх чемпіона і призерів
назвав розіграш відкритого
кубка селища із шахів за участі в ньому 9-и найсильніших
шахістів з Талалаївки і сусідніх Великих Бубнів. Цього
року перехідним кубком і головним призом переможця
заволодів Євген Яковенко з
Талалаївки, другий приз дістався Сергію Луценку, третій Анатолію Сердюку — також талалаївцям.
Кор. «ТХ».

здоров’я завжди і сила, а доля довіку
хай буде щаслива. Хай усмішка сяє
завжди на вустах, а смутку ніколи не
буде в очах.
Сім’я ЗАЇКІВ,
Таня ОНАНЧЕНКО.
* * *
УЧОРА святкував свій золотий
ювілей наш кум і друг Анатолій Миколайович СКОРОХОД із Скороходового. З днем народження вітаєм,
щастя зичим і добра. І міцніє хай
здоров’я, в серці — ніжності, тепла.
Буде вік нехай Ваш довгим, повним
пишних перемог. Хай сім’ю прекрасну Вашу береже від лиха Бог. Сили
будуть і натхнення, щоб до цілей
своїх йти. Сенс життя в любові ближніх Вам бажаєм віднайти.
Куми
В. В. і О. І. ЛЕВАДИ.

27 ВЕРЕСНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ
ВРАХОВУЮЧИ великий
внесок працівників дошкільної освіти у розвиток сучасної
системи неперервної освіти
в Україні, щорічно 27 вересня відзначається Всеукраїнський день дошкілля.
Відрадно, що це свято
відзначаємо задля підняття
престижності професії педагога дошкільного навчального закладу, визначення
та об’єднання потенціалу
дошкільної освіти різних регіонів України, яка стала
обов’язковою з
2010 року. Згідно зі змінами
до Закону України «Про
дошкільну освіту», прийнятими Верховною Радою
6 липня 2010 року, дитина до
п’яти років може виховуватися в родині, а як мінімум рік
перед школою повинна отримувати освіту в дошкільному
навчальному закладі.
Дошкільний вік — особливо важливий і відповідальний
період у житті дитини, в цьому віці формується особистість і закладаються основи
здоров’я. Благополучне дитинство і подальша доля кожного дошкільника залежить
від мудрості вихователя, його
терпіння, уваги до внутрішнього світу дитини.
Це свято скромних, але
достойних людей, свято
добра, мудрості та любові.
Які б не вирували політичні
пристрасті в країні, куди б не
закинула нас доля, є в житті
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речі, які ніколи не знецінюються, не тьмяніють, не забуваються. Це — рідна земля, мамина любов, погляд
вихователя.
Професія вихователя і
всіх працівників дошкільних
установ вимагає від людини
глибокої самовідданості, величезного терпіння і нескінченної любові до своєї справи. Виховання наших дітей
на початку їхнього життєвого
шляху — не просте завдання, але від його успішного

терпіння і увагу до дітей,
адже завдяки вашій щирості, відкритості і трепетному ставленню кожен малюк має чудове дитинство
і паростки благополучного
майбутнього.
Нехай по життю завжди
нога в ногу з вами йде чарівна весна, стежина буде
широкою, легкою і вдалою!
Строкатими квітковими килимами хай стелиться до ніг
везіння і яскравою веселкою
розкидається над вашими головами щастя,
теплий дощик
здоров’я змиє
з душі втому, нудьгу й смуток і зійде над вами світле
сонце виконання заповітних
бажань! Легкими білими хмарами хай пропливають на
серці спокій і тиха радість і
несе їх по небу вільний вітер
вічної молодості і краси, а в
небі пролітають білі журавлі
сімейного благополуччя!
Нехай ваші дні будуть
завжди наповнені світлом,
благородством
і
миром.
Успіхів вам у всіх задумах
та починаннях! І нехай зараз
дитина ще мала, але час летить швидко, і робота кожного з вас обов’язково буде винагороджена в його думках і
почуттях.
Бажаю подяк долі за
вашу благородну працю!
Світлана ВЕРХОГЛЯД,
завідувач
Талалаївським дитячим
ясла-садком «Сонечко».

СПОГАД

ВЧИТЕЛІВ КОЛИШНІХ
НЕ БУВАЄ

ПЕРША СХОДИНКА
ДО ШКОЛИ

ОХОРОНА ПРАЦІ

МЕДОГЛЯД НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Одним із основних засобів правового забезпечення
охорони праці на підприємстві є здійснення власником
медичного огляду працівника. Його мета — з’ясувати,
чи не хворий громадянин.
Якщо ж він не зовсім у «формі», слід визначити чи не
стане його недуга на заваді
навчанню, роботі, та взагалі, наскільки шкідливим буде
контакт хворої людини із оточуючими. Для працівників,
які виконують певні види робіт, передбачено обов’язкове
проходження медичного огляду перед тим, як вони почнуть виконувати свої трудові
обов’язки. Однак проконтролювати це має роботодавець
(у тому числі підприємець —
фізична особа).
Під час розслідування
нещасних випадків на виробництві виявляється, що
до робіт з професійним добором допускаються працівники без медичного огляду,
а кожне п’яте розслідування
показує, що до роботи допущено спеціаліста, у якого є
протипоказання по здоров’ю.
У 2013 році в Талалаївському
виробничому управлінні житлово-комунального
господарства через цю причину
трапився випадок смерті. За
перше півріччя ц. р. страхові
випадки склали 63 відсотки.
Медичні
огляди
є
обов’язковими для таких
категорій: працівників, зайнятих на важких роботах;
працівників, зайнятих на
роботах із шкідливими чи
небезпечними умовами праці; працівників, зайнятих на
роботах, де існує потреба в
професійному доборі; осіб
віком до 21 року.
Микола
ГЕРАСИМЕНКО,
головний спеціаліст Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві.

вирішення залежить майже
все наше майбутнє. Той фундамент, який закладається
в нас із самого дитинства,
служить опорою і основою
в подальшому житті. І як би
нам не здалося дивним, але
працівники дитячих садків та
інших дошкільних закладів
спільно з батьками та близькими наших дітей стоять на
своєрідній фронтовій передовій нашого спільного, найближчого майбутнього.
Шановні
вихователі, помічники вихователів,
всі співробітники дитячих
садків та дошкільної освіти району, пенсіонери-дошкільники! Прийміть в це
професійне свято найщиріші
вітання з Днем дошкільного
працівника!
Спасибі за мудрість,

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
ТАКУ скорочену назву
має центр із надання первинної медико-санітарної
допомоги, який працює
у приміщенні районної
лікарні з 1 серпня. Розташований він у шести кабінетах на другому поверсі.
У трьох кабінетах працює
адміністративно-управлінський апарат, у трьох ін-

ших проводиться прийом
хворих, дітей і дорослих,
є процедурний кабінет. У
цих же приміщеннях знаходиться і центр сімейної медицини. Головним лікарем
у центрі працює
лікар
загальної
практики сімейної
медицини Василь Миколайович ДЕМ’ЯНЕНКО. Він же

ПРО ЦЕ не раз думається-передумається, адже
все життя тісно пов’язане із
школою, із тими вже давно
солідними людьми, хто в
моїй учительській душі залишається дітьми. Здається,
дивно про те говорити, що і
сама, незважаючи на солідний вік, ще так донедавна
відчувала себе іноді дитиною. Це тоді, коли час від
часу спілкувалася із своєю
першою вчителькою Нелею
Миколаївною
Солодовник
(Рой). Так приємно було почути у трубці рідний голос
тієї людини, яка зіграла неабияку роль у моїй юній долі.
Вона прийшла у нашу Сильченківську школу у 1956-му
дев’ятнадцятилітньою дів

чиною. Ми, другокласники,
відразу її полюбили, і вона
любила нас так щиро. Нас
було у класі аж 32 учні! І
вона, ніколи не підвищуючи
голосу, справлялася із нами,
і ми, в свою чергу, просто
приростали до молодої учительки. Неля Миколаївна
«передала» нас у середні
класи, а сама вийшла заміж
і виїхала. Та ніколи не обривався наш зв’язок. Писали листи, іноді говорили по
телефону, бо завжди було
про що. І ось нещодавно отримую лист із м. Мінеральні
Води, що в Росії, де і жила
із сім’єю наша учителька.
Почерк на конверті не знайомий, чогось подумалося, що
хтось із її дітей спеціально

красиво підписав конверт, та
руки опустилися, коли почала читати листа: 12 серпня
наша вчителька Неля Миколаївна відійшла у вічність.
Боляче і сумно, хоч і розуміємо, що життя не безкінечне. Не спалося… знайшла
старе фото, де ми — дітлашня, а наша вчителька зовсім
юна. Це ті моменти, яких не
вирвати із серця, доки воно
б’ється в грудях. Бо справжні
вчителі, як і батьки, продовжують жити у своїх дітях.
Думаю, багато хто впізнає
себе на цьому фото і згадає нашу Нелю Миколаївну.
Вічна пам’ять Вам, наша
вчителько!
Катерина ГАЙДАЙ,
вчителька-пенсіонерка.

ПРИЙОМ ХВОРИХ – У ЦПМСД
веде стаціонар у дитячому
відділенні райлікарні.
— Чи
не
заб а г а т о
обов’язків
на одного?
— запитую.
— До
н а в а н тажень
уже звик,
—
каже
лікар.
—
Го л о в н е ,
щоб були
нормальні
умови для
роботи
і

було на чому працювати. У
нас, приміром, зараз не вистачає оргтехніки. В нинішніх
умовах без неї просто неможливо. Немає транспорту
для виїзду до хворих. Сподіваємось, що незабаром ситуація уладнається.
У центрі, крім мене,
проводить прийом хворих
лікар-терапевт Алла Володимирівна Комлик, працює
чотири медсестри. У нас проходить інтернатуру майбутній лікар загальної практики
сімейної медицини Ольга Беляк, яка нині продовжує навчання у медичній академії
післядипломної освіти імені

Шупика у м. Києві, а по її закінченні повернеться до нас
на роботу. В сільській місцевості допомогу хворим надають 5 лікарських амбулаторій
і 23 ФАПи, 3 з цих медичних
закладів не забезпечені медпрацівниками. У Липівському
і Чернецькому фельдшерсько-акушерських пунктах і
Красноколядинській медамбулаторії немає фельдшера.
Як довго будуть працювати
ці заклади без спеціаліста,
поки що не знаємо. Можливо, майбутнє реформування
медицини змінить ситуацію
на краще.
Віра КЛИМОВА.

На фото: прийом хворих у центрі з надання первинної медико-санітарної допомоги проводить лікар загальної практики сімейної медицини
Василь Миколайович ДЕМ’ЯНЕНКО.
Фото автора.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ЗРУЧНО І ВЗАЄМОВИГІДНО

Ще кілька сотень жителів області відтепер
отримуватимуть орендну
плату за свої земельні ділянки через поштові відділення. Відповідні угоди підписали в Прилуках
представники
Чернігівської дирекції державного
підприємства «Укрпошта»
і сільгоспвиробники.
Співпрацювати з найбільшими сільськогосподарськими підприємствами області чернігівські поштовики
розпочали вже кілька років
тому. Першими відгукнулись
на пропозицію виплачувати
орендну плату через відділення поштового зв’язку
такі потужні господарства,
як «Дружба-Нова» з Варвинського та «Цукровик» і «Агрікор-Холдинг» з Прилуцького
районів. У нинішньому році
до них приєдналися ще чоти-

ри підприємства. Цей досвід
поширюватиметься надалі,
переконаний керівник регіональної дирекції «Укрпошти»
Олег Обушний, бо відчутні
його переваги.
— Якщо
підприємства
великі, і землі знаходяться у
декількох районах, то не треба їздити по кожному селу,
збирати людей, до кожного
заходити у двір, тримати бухгалтера у кожному відділку,
— наголошує на перевагах
співпраці з аграріями Олег
Обушний, — ці підприємства
перераховують кошти у Прилуках, Варві чи в Борзні або
в якомусь іншому райцентрі.
І ми ці кошти протягом декількох робочих днів доносимо до кожного орендодавця.
Генеральний директор
компанії «ІСТ-Агро» Микола
Гайдай, перш ніж підписати
відповідну угоду, спілкувався

зі своїми колегами і вирішив
долучитись до справи.
— Весь світ уже відмовився від роботи з готівкою.
Тому й нам не треба буде
знімати готівку, відволікати
людей від безпосередньої
роботи, везти її, видавати
людям. У цьому полягає
зручність, — аргументує своє
рішення керівник підприємства, — і людям також зручніше: вони отримують гроші
через поштові відділення, які
їх обслуговують. Розрахунки
у такий спосіб вигідні і нам, і
поштовикам, і селянам. Тож
сподіваємось на подальшу
співпрацю.
За словами Олега Обушного, позитивні відгуки сільгоспвиробників і орендодавців дають підстави говорити,
що подібний досвід і далі поширюватиметься територією
Чернігівщини.

ІНФОРМУЙТЕ ПРОКУРАТУРУ

про виявлені факти порушень у сфері
лісокористування на території області
Додатково інформуємо,
що у прокуратурі Чернігівської області запроваджено
можливість подання громадянами та іншими зацікавленими особами усних звернень про факти незаконної
порубки лісу за допомогою
засобів телефонного зв’язку, тобто по телефону «гарячої лінії» та надіслання
звернень із використанням
засобів електронного зв’язку — через мережу Інтернет
(електронне звернення).
Приймання таких звернень в прокуратурі області
здійснюється щодня.
Електронні
звернення приймаються на адресу електронної пошти
cherrayon.prok@chrg.
gp.gov.ua.
Усні звернення — цілодобово по телефону «гарячої лінії» (0462) 67-40-86.

Враховуючи
викладене та з метою вжиття
заходів у межах повноважень органів прокуратури,
інформацію про виявлені
факти порушень у сфері
лісокористування на території Чернігівської області
повідомляйте на визначені засоби зв’язку.
Додаткова інформація
щодо вимог до електрон
ного звернення та зразок
заяви про вчинення кримінального правопорушення
розміщено на сайті прокуратури області за посиланням
chrg.gp.gov.ua/ua/telglep.
html в рубриці «Телефон
„гарячої лінії“ та електрон
на поштова адреса для
повідомлень про незаконні
порубки лісу».
Прес-служба прокуратури Чернігівської
області.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на 2 ходи, земельна ділянка приватизована, надвірні
будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є колодязь.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
САДИБА за адресою 1-й пров. Жовтневий, 15 у Талалаївці: будинок газифікований, літня кухня, сараї, погріб та
інші надвірні будівлі, колодязь у дворі. Тел. 068-064-62-69.
Цегляний БУДИНОК у Талалаївці 100 м2, газифікований,
5 кімнат, коридор, кухня з російською піччю. Садиба 15 соток, є фруктовий сад, город, колодязь з питною водою, гараж, 2 сараї. Зручний асфальтований під’їзд, поряд лікарня,
школа, магазин. Ціна договірна. Тел. 095-717-94-63.
Терміново недорого однокімнатна КВАРТИРА по вул.
Горького 15, кв. 1 у Талалаївці; ШАФА для одягу.
Тел. 068-662-02-50, 2-16-90.
Терміново однокімнатна КВАРТИРА на 2-му поверсі по
вул. Центральна, 45, кв. 14 в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
БУДИНОК під розбір у с. Грицівка. Тел. 068-319-30-25.
ПІАНІНО «Україна» в хорошому стані; АВТОМОБІЛЬ
ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року випуску, колір
сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
Добротний БУДИНОК у Талалаївці по вул. Пирогова, 26
із усіма зручностями і господарськими будівлями;
АВТОМОБІЛЬ «Лада-Калина»; МОПЕД «Дельта».
Тел. 098-440-90-18, 066-718-75-49.
Терміново АВТОМОБІЛІ ВАЗ-21214 Нива «Тайга» 2012
року випуску, бензин/газ; ВАЗ-2115 2009 року випуску, бензин/газ. Ціна договірна.
Тел. 096-176-47-12, 050-448-15-43.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНДВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР,
ПЕРЕМИЧКИ, ПЛИТИ перекриття, ДОШКА, БРУС, ШЛАКОБЛОК, ГІПСОБЛОК. Тел. 098-423-93-05, 066-357-27-87.
Дві тільні КОРОВИ і тільна ТЕЛИЦЯ; СІНО (люцерна)
тюковане по 1700 грн. за тонну; ПШЕНИЦЯ — 3,50 грн./кг;
БУРЯКИ кормові — 0,70 грн. Тел. 068-186-78-78.
КОРОВА з 5-м телям; доїльний АПАРАТ.
Тел. 050-869-10-06, 050-269-63-08.
ВОДОВІДЛИВИ віконні, 3 шт. 0,3×1,5 м; 4 шт. б/у
0,25×1,5 м. Тел. 096-173-42-25.
1) Тільні ТЕЛИЦІ чорно-рябої масті через ваги — 30 грн./
кг; 2) поросні СВИНІ (білі); 3) СВИНІ на забій (білі) — 35 грн./кг.
Тел. 098-789-51-32, 050-260-33-39.
ВІВЦІ, СІНО тюковане. Тел. 096-358-98-34.
КРОЛІ на розвід і забій.
Тел. 050-802-81-96, 096-087-33-66.
Дрібна КАРТОПЛЯ. Тел. 068-261-88-30.
ДРОВА рубані твердої породи. Недорого.
Тел. 098-843-02-56.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
ШЛАКОБЛОК, ДОШКА, БРУС, ПЛИТИ перекриття, фундаментні БЛОКИ, ПЕРЕМИЧКИ.
Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
ГАРБУЗИ та кормові БУРЯКИ. Можлива доставка.
Тел. 098-413-66-28.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

26 вересня – с. Чернецьке, вул. Молодіжна, с. Основа
(село повністю).
27 вересня – с. Грабщина, вул. Лісова, с. Обухове, вул.
Чоботька (9:00 – 16:00).
28 вересня – с. Українське, вул. Перемоги, с. Чернецьке, вул 8 Березня, вул. 1 Травня, вул. Грушевського.
29 вересня – с. Українське, вул. Шевченка, с. Болотниця, вул Шевченка.
30 вересня – с. Основа (село повністю).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

У магазин «Алла» терміново потрібен
ПРОДАВЕЦЬ продовольчих товарів.
Звертатися за тел. 097-385-10-24.

ПАМ’ЯТІ ДРУГА

16 ВЕРЕСНЯ минуло півроку з того трагічного дня, як
не стало нашого дорогого друга та однокласника Олександра ЖОЛОБКА. Рано, дуже рано, Сашо, спинила хвилі Твоя
життєва ріка, не набравши розгону і не втиснувшись у широкі береги. Так і лишилась стрімким, бурхливим струмочком,
але з чистою, як Твоя душа і наша сльоза, водою. Талановитий, щирий, добрий, світлий, як ангел, Ти з нами завжди.
Згадуємо Тебе, тужимо і поминаємо. Спочивай із миром.
Минуло вже півроку,
Що відлітають в небо
Як сонце не так сяє.
Від рідних матерів.
Ти в журавлиній зграї
І відлетів від нас Ти
У небесах літаєш.
У вирій назавжди
Болять на серці рани
Туди, де сонце сяє
Від того відчуття,
І де нема біди.
Що в журавлиній зграї
Де відмикають небо
Злетів у небуття.
Ключами журавлі,
Своє життя у вас там,
Піднявшись до безодні
І нам не зрозуміть,
Від матінки-землі.
Але так важко в світі
І відлетів Ти з ними
З цими думками жить.
У той далекий шлях,
Так боляче сприймати
Та завжди з нами будеш,
Ті крики журавлів,
Як піднебесний птах.
З неперебутньою любов’ю ДРУЗІ і ОДНОКЛАСНИКИ
по Талалаївській школі.
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.

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 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.
ХАТИ, БУДІВЛІ під розбір, б/у ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. Тел. 098-423-93-05,
066-357-27-87.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
Постійно КОЗИ. Тел. 068-319-77-73.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
КУПЛЮ ПШЕНИЦЮ,
СОЮ, насіння СОНЯШНИКУ, КУКУРУДЗУ від 1 тонни. Можливий автовивіз.
Тел. 050-766-61-31.
Потрібна
ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ за жінкою похилого віку в Талалаївці (з
проживанням). Заробітна
плата по домовленості.
Тел. 096-490-93-98.

Установка
супутникового ІНТЕРНЕТУ та
ТЕЛЕБАЧЕННЯ.
Тел.
066-645-57-23,
096-087-33-50 (Олег).
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.
РЕМОНТ силової і
освітлювальної
ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, винесення електролічильників на
фасад і в під’їзди будинків.
Тел.
096-112-72-01,
095-896-39-59.

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.

8 ЖОВТНЯ з 10:00 в приміщенні Талалаївської ЦРЛ будуть вести прийом лікарі центру «СІММЕД»: гінеколог,
онкохірург, кардіолог, ендокринолог.
З метою обстеження будуть проводитися УЗД серця,
щитовидної залози, молочних залоз, органів черевної порожнини, малого тазу.
На прийом до лікарів записуватися завчасно за
тел. 2-17-52 з 9:00 до 13:00.
УЗД обстеження в порядку черги. Прийом платний.
СЕЛИЩНА РАДА оголошує конкурс на надання в оренду приміщення електростанції площею 67,3 м2 за адресою:
Талалаївка, вул. Народна, 7. Бажаючі подають заяву про
участь у конкурсі і пропозиції щодо умов використання приміщення. Термін подання документів: до 24 жовтня 2016 р.,
дата проведення конкурсу — 26 жовтня 2016 р. о 10-й год. в
залі засідань селищної ради.
Довідки за тел. 2-14-45, 2-15-45.

ПОМИНАННЯ

ЗАВТРА минає півроку світлої
пам’яті нашого дорогого чоловіка, тата і
зятя Олексія Івановича ГОПКИ із Скороходового. Проходять дні, тижні і місяці… Та не проходить біль від тяжкої
втрати, він залишиться в серці на довгі літа, на все наше життя. Ми ніколи
не забуваємо про Тебе, дорогий наш,
щодня згадуємо і пам’ятаємо. Нашим
осиротілим душам не вистачає Твого
тепла і ласки, не вистачає батьківської
любові і підтримки. Спи спокійно, наш рідненький, нехай
земля буде для Тебе лебединим пухом. Царство небесне
і вічна пам’ять Тобі, любий наш.
ДРУЖИНА, ДОНЬКА, ТЕСТЬ, ТЕЩА і всі РІДНІ.
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

Редакція газети
«ТРИБУНА ХЛІБОРОБА»
р/р 26009301102531 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

24 вересня 2016 року
2 октября г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

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.
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.
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.

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.
1 ЖОВТНЯ у районній
лікарні проводитимуть
прийом лікарі із Прилук.
УЗД суглобів, органів черевної порожнини, серця.
Прийом лікаря-кардіолога.
Довідки за тел. 2-13-57.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на землю, розташовану на території Української сільської ради, серії III-ЧН №018713
на ім’я ГОРБАНЬ Григорій Іванович, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО №15 про право особистої власності на
домоволодіння, розташоване в с. Скороходове, вул. Жовтнева, 98,
видане 17 червня 1988 року на підставі рішення виконкому Талалаївської районної ради №257 від 8 грудня 1987 р. на ім’я ГРАБИНА
Настя Яківна, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО №297 про право особистої власності на
домоволодіння, розташоване в с. Скороходове, вул. Братів Головенків, 4, видане 4 жовтня 1988 року на підставі рішення виконкому Талалаївської районної ради №257 від 8 грудня 1987 р. на ім’я
ЛЕВАДА Віктор Михайлович, вважати недійсним.

Висловлюємо глибоке співчуття приватному підприємцю Вірі Іванівні Остапенко з приводу тяжкої втрати —
смерті матері НАДІЇ САВУСТИНІВНИ.
ПРАЦІВНИКИ кафе «Міленіум».
Колективи магазинів «Лілея» і «Фіалка» (смт Талалаївка) висловлюють глибокі співчуття Сергію Леонідовичу, Людмилі Миколаївні та Дарині Сергіївні Алєксєєвим з
приводу тяжкої втрати — смерті їх
МАТЕРІ і БАБУСІ.
Дирекція та колектив СТОВ АФ «Горизонт» висловлюють щирі співчуття Ользі Іванівні Чирковій з приводу тяжкої, болісної втрати — смерті її чоловіка
Григорія Тимофійовича ПУГАЧА.
Педагогічний колектив та профспілковий комітет Харківської школи висловлюють глибоке співчуття своїй колезі, вчительці географії та біології Валентині Михайлівні
Головко з приводу болісної, непоправної втрати — смерті
батька
МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА.
Учні 9 класу Харківської школи та їх батьки щиро
співчувають класному керівнику Валентині Михайлівні Головко в її тяжкому горі — смерті батька
МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА.
Нашу тьотю Валентину Михайлівну Головко із Харкового спіткало непоправне горе — пішов із життя її батько
Михайло Іванович ДМИТРЮК. Горюємо, співпереживаємо і розділяємо з Валентиною Михайлівною та всіма рідними і близькими покійного біль тяжкої втрати.
Племінниця НАТАША та її родина.
Нашу сусідку і куму Валентину Михайлівну Головко із
Харкового спіткало непоправне горе — пішов із життя її
батько МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ. Щиро співчуваємо Валентині Михайлівні, розділяємо біль і гіркоту втрати з нею та
всіма рідними і близькими покійного.
СУСІДИ і КУМИ.

Заступник редактора М. О. ОНИЩЕНКО.
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