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ВИКОНАВЧА ВЛАДА

З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ
5 жовтня в нашому районі перебував перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич.
Леонід
Володимирович,
спільно з головами райдерж
адміністрації
Анатолієм
Дупою, районної ради —
Юрієм Дзюбаном, селищним — Юрієм Величком вже
вкотре відвідав будівництво
центральної районної лікарні та ознайомився із станом
освоєння на ньому коштів
Державного фонду регіонального розвитку.

ПІСНЕЮ І ДУШЕВНИМ ТЕПЛОМ

Турбота про стареньких
людей, яких різні життєві
обставини прирекли на самотність і змусили доживати
віку в стаціонарному відділенні для постійного або
тимчасового
проживання
одиноких непрацездатних
громадян, що в селі Болотниця, постійно в полі зору
керівництва району.
28 вересня свій візит до
підопічних закладу голови
райдержадміністрації Анатолій Дупа, районної ради
— Юрій Дзюбан, заступник
голови РДА Лариса Шевченко, голова районної ветеранської організації Григорій
Костенко, начальник управління соціального захисту
населення Людмила Карпенко та директор територіального центру Володимир
Марченко приурочили до
Міжнародного дня людей
похилого віку.

У стаціонарному відділенні нині проживає більше
20 престарілих, яких обслуговують 14 соцпрацівників
на чолі з Любов’ю Люлькою.
В цьому році у житлових кімнатах 14 старих дерев’яних
вікон замінено на сучасні
теплозберігаючі пластикові
пакети. Для усунення наслідків весняної стихії було

виділено додаткові кошти в
сумі 13,153 тис. грн. Велику
допомогу надали сільські
ради району.
Старенькі люди тішилися гостинцями, теплими словами та від усього серця дякували художнім колективам
районного будинку культури
за душевні пісні і запальні
танці.

«БРИГАНТИНА» ПІДНІМАЄ ВІТРИЛА

Як уже повідомлялося,
стартував
інтелектуальний марафон «Віват, інтелект!»-2016. Минулої суботи
обласна телерадіокомпанія
«Сівер-центр» транслювала
першу відбіркову гру VІІ чемпіонату з інтелектуальних
ігор. Традиційно бере участь
і досить успішно виступає в
ньому команда «Бригантина» з Талалаївської школи.
Цього разу наші школярі
посіли друге місце, залишивши позаду ровесників
із Куликівки та Срібного і
лише одним балом поступившись переможцям гри із
Чернігова. Підтримував їх
незмінний тренер-наставник
команди Сергій Нужненко.
ВІДДІЛ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації.

КОМУ ВЗИМКУ БУДЕ ТЕПЛО?
Із засідання колегії райдержадміністрації

Про це запитували один
в одного і тут же отримували відповіді учасники розширеного засідання колегії
райдержадміністрації за головування її очільника Анатолія Дупи. А тон цій розмові грунтовною інформацією
про готовність господарського комплексу і об’єктів
бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період
2016 – 2017 років задала заступник голови РДА Лариса
Шевченко. Як зазначила
вона, бюджетні об’єкти району до опалювального
сезону готові. Традиційно з
позитивними напрацюваннями входять у передзим’я
район електричних мереж,
газове господарство — проведено ремонт десятків
кілометрів ліній електропередач, підстанцій та інших
потужностей;
обстежено
існуючі ГРП, димові та вентиляційні канали, мережу
газопроводів. Є свої плюси
і мінуси в підготовці до зими
у телекомівців та комунальної служби: у перших не
буде проблем з роботою котельні, накопичено певний
резерв дроту та опор, але
відсутній аварійний запас
кабелю, комунікаційні колодязі без захисних люків,
що загрожує безпеці руху;
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ЗІ СВЯТОМ, ПОШТОВИКИ!

Щодня ми користуємося послугами поштового зв’язку,
відправляючи листи, телеграми, поштові перекази, передплачуючи й отримуючи улюблені періодичні видання.
Працівники пошти намагаються якнайповніше враховувати зауваження і пропозиції громадян, налагоджувати
з ними взаємовигідну співпрацю, дбають про розширення
ринку поштових послуг, зміцнення довіри споживачів.
Вітаючи зі святом, дякуємо за вашу сумлінну працю і
бажаємо міцного здоров’я, вагомих професійних успіхів, реалізації планів, щастя і благополуччя.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

П’ятниця
14.10

У телефонному зверненні до Талалаївського відділення поліції житель с. Рубанове громадянин Д. повідомив, що
йому завдано тілесних ушкоджень. Слідчо-оперативна група, яка побувала на місці пригоди, встановила, що тілесні
ушкодження громадянину Д. наніс мешканець с. Новопетровське А., який, перебуваючи в нетверезому стані, проник до будинку потерпілого шляхом пошкодження замка на
вхідних дверях. По даному факту порушено кримінальне
провадження.
Інша пригода сталася на території Поповичківської сільської ради. Під впливом оковитої громадянин П. пострілами з пістолета «Флабер» змушував громадянку Б. скласти
йому компанію у розпиванні спиртного. Трагічним наслідкам
вдалося запобігти завдяки оперативному реагуванню працівників поліції. Зброю вилучено. Триває слідство.
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вирішують питання заміни
вікон на енергозберігаючі в
Талалаївській і Староталалаївській школах і, що найважливіше, твердопаливних котлів у Плугатарській
школі та завозять решту до
потреби вугілля. Тоді перезимують у теплі.
Про підготовку до зими
у Болотницькій соціальній
лікарні розповів на засіданні колегії директор територіального центру Володимир Марченко.
З інформацією про стан
роботи щодо соціального
захисту інвалідів у районі виступила начальник
управління
соцзахисту
населення РДА Людмила
Карпенко. Кожен із проживаючих у нас 598 інвалідів
знаходиться під опікою і захистом соціальних служб.
Виконуються програми їх
медичної і професійної реабілітації, здобуття освіти
і працевлаштування, залучення до громадського
життя.
З обговорюваних питань із врахуванням зауважень
і
пропозицій
були прийняті відповідні
розпорядження.
У засіданні колегії взяв
участь голова районної
ради Юрій Дзюбан.

На перший погляд, ця
професія майже не помітна, хоч суспільна значимість її очевидна. Ми
завжди з радістю зустрічаємо людей, які несуть
нам добрі вісті, світлі новини, листи і телеграми.
В жовтні вони відзначають
своє професійне свято.
Хочеться щиро привітати
цих сумлінних, щирих і
відповідальних людей, які,
не дивлячись на тимчасові труднощі, поспішають
щодня до поштових скриньок, аби зробити людям
приємне. Вітаю всіх своїх
колег зі святом. Здоров’я
вам, людської поваги і родинного тепла.
Клавдія
НЕСЛУЖЕНКО.

ПОГОДА
Неділя
9.10

у ВУЖКГ з метою економії
теплової енергії опалюватимуть адмінприміщення
дровами, та мають чималий шмат підготовчих робіт в обслуговуваних багатоквартирних будинках.
Різний ступінь готовності
до сезону у закладах культури: 8 із них опалюються
повністю, 10 — частково, у
4-х задіяні електрообігрівачі, три не опалюються, але
за потреби для опалення
якоїсь частини приміщення використовуватимуться
електроприлади; завезено
в необхідній кількості дрова
і торфобрикет.
Найбільші господарські
мережі в медичній і освітній
галузях району. Їх очільники Алла Комлик і Оксана
Плюта змалювали повну
картину передзимових турбот на ввірених об’єктах.
Заклади медицини практично готові до сезону: райлікарня опалюватиметься
дровами і вже має їх потрібну кількість на початковий період, угоду з фірмою,
яка забезпечуватиме тепло
у лікарняних приміщеннях,
укладено,
завершується
заготівля овочів для харчування хворих. Правда, «висить» торішній борг за спожиті енергоносії. Освітяни
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СТАРОТАЛАЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА запрошує
усіх небайдужих до історії с. Слобідка людей на свято Дня
с. Слобідка, яке відбудеться 14 жовтня 2016 р.
У програмі свята:
••10:00 — дитячі спортивні змагання
••12:00 — концертна програма за участю аматорів сцени Чернецького СБК
••14:00 — молебень перед освяченням води
••15:00 — козацька каша
••19:00 — святкова дискотека.
ОРГКОМІТЕТ.

СЛУЖБА – 102

ПОДІЇ МИНУЛОГО ТИЖНЯ

2

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

ВШАНУВАЛИ ВЕТЕРАНІВ

Минулого четверга в районному будинку культури
відбулося представницьке
зібрання, приурочене Міжнародному Дню людей похилого віку та Дню ветерана. Про
кожного з тих, хто завітав до
святкового залу, можна розповісти багато цікавого. Ці
люди виростили і виховали
не одне покоління, досягли
певних вершин у своїй життєдіяльності, передали нам
свій багатий життєвий досвід, навчили жити по правді,
по совісті. Ці люди — неоціненне багатство, яке слід берегти і любити, цими людьми
слід по праву пишатись.
Із теплими словами привітань і щирими побажаннями до учасників зустрічі
звернулись голова районної
ради Юрій Дзюбан, селищний голова Юрій Величко,
заступник голови райдерж
адміністрації Лариса Шевченко, почесний ветеран
України і нашого селища,
перший заступник голови
районної ветеранської організації Анатолій Штим. Вони
подякували ветеранам, які
свої найкращі роки, свій хист
і талант віддали улюбленій
справі, здобули шану і повагу
в колективах, де працювали,
і зберегли при цьому високі
моральні цінності — вихованість, порядність, честь.
З особливою щирістю
вітали своїх ветеранів керівники підприємств, установ,
організацій, сільські голови,
голови ветеранських організацій. Привітання і подяку за багаторічну сумлінну
працю отримали від голови
районної ветеранської організації ветерани — колишній
токар сільгосптехніки М. Г.
Карпусь, працівник райсільгоспхімії П. Ф. Дупа, ветеран цегельного заводу Л. Я.
Джур, вихователі селищного дитсадка Н. О. Штим та
О. В. Гальченко, працівник
нафтопромислу Ф. І. Сагайдак, активні учасники
8 ЖОВТНЯ святкує свій
40-річний ювілей начальник
поштового зв’язку с. Липове
Алла Василівна НОСАЧ.
Вітаєм і шлем ці теплі побажання. Мов хризантеми, зорі
золоті зберем Тобі на щастя й
світлу долю, щоб мала стільки радості в житті, як струн
вітрів у пізній пісні поля. Нехай на Твій життєвий шлях
турботи не звертають і горе
на дорозі не стоїть, багато
щастя ми Тобі бажаєм, здоров’я доброго і радості повік!
Начальник МВПЗ
Талалаївка
Клавдія Н
 ЕСЛУЖЕНКО і
колектив поштовиків.
* * *
6 ЖОВТНЯ святкувала
свій 60-річний ювілей наша
дорога сестричка, тьотя і бабуся Галина Миколаївна
КОЛЄСНІК із Довгалівки. Вітаємо. Ювілей — це не просто
свято, це здобутки всіх років в
житті. Тож хай у Тебе їх буде
ще багато, щоб здійснилися задуми всі! Хай сонечко
світить із ясного неба, бажаєм
всього, чого тільки треба. Хай
доля дарує довгого віку, міцного здоров’я і щастя без ліку.
Хай обминають дім Твій тривоги, цвітом і рястом проляжуть дороги. Щоб серце Твоє
зігрівало тепло, щоб завжди в
душі панувало добро.
З повагою сім’ї
ЛИТВИНЕНКО,
СТЕПАНЕНКО, ОРДИНЕЦЬ.
* * *
3 ЖОВТНЯ святкувала
свій день народження наша
люба матуся, теща, свекруха
і найкраща у світі бабуся Ганна Сергіївна АВДЄЙ із Слобідки. Бажаємо добра і щастя
на довгі літа. Ты ночи из-за

8 жовтня 2016 року

9 ЖОВТНЯ –
ВСЕСВІТНІЙ
ДЕНЬ ПОШТИ

ОСІНЬ

ТОРКАЄТЬСЯ СЕРЦЯ

художньої
самодіяльності
селища О. М. Шевченко та
В. М. Ющенко. Голова ради
ветеранів с. Чернецьке І. Д.
Примак привітав колишніх
працівників колгоспу «14-річчя Жовтня», які самовіддано
трудились у сільськогосподарському виробництві —
В. М. Бухна та А. П. Луценка.
За активну громадську
роботу подяку від райдерж
адміністрації отримав заступник голови районної ветеранської організації А. М.
Штим, грамотою районної
ради нагороджено Н. Г. Зіневич. Начальник відділу
освіти О. П. Плюта висловила теплі слова вдячності
вчителям-ветеранам
К. С.
Тіщенко та В. В. Зайцевій,
начальник управління соц
захисту населення Л. М.
Карпенко побажала здоров’я
і теплої сонячної осені колишній працівниці більш ніж

із 30-річним стажем А. В. Цілині, а начальник терцентру
В. І. Марченко подякував за
багаторічну сумлінну працю
К. Д. Пащенко та соцпрацівника із Українського Г. І. Рижій. Шановану в Харковому
людину, колишнього директора Харківської школи М. П.
Стронського вітала сільський
голова Г. М. Фесак. Від Липівської громади слова щирої
вдячності висловив головам
ветеранських організацій сіл
Липове і Скороходове Т. І.
Куксі і Ю. М. Сабадаш сільський голова Липового М. А.
Педько.
10 років був селищним
головою нинішній голова
ветеранської
організації
району Г. І. Костенко. Його
плідну роботу з ветеранами
відзначив селищний голова
Юрій Величко, нагородивши
Почесною грамотою.
На жаль, лише 5 сіль-

ських рад знайшли час і
кошти, щоб прибути до будинку культури на зустріч з
ветеранами, інші не знайшли
можливості засвідчити свою
повагу до людей, яким всі ми
маємо завдячувати. Напевне, окремі представники місцевого самоврядування не
усвідомили, що День ветерана — це не лише можливість
нагадати людям поважного
віку про турботу про них, це
— привід замислитись про
свої моральні цінності, про
свій обов’язок перед людьми
старшого покоління.
На завершення святкового зібрання присутні в залі
ветерани насолоджувались
піснями, які й понині хвилюють душу — «Рідна мати
моя», «Два кольори» та ін.
у виконанні ансамблів та
солістів районного будинку
культури.
Віра КЛИМОВА.

У ПАРТІЙНИХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ
нас недосыпала и рано волосы покрылись сединой. Мы
поздно узнаем порою, мама,
как надо Твой беречь покой.
Не жалей, что годы пролетели, Тебе на долю выпал трудный век, Тебя мы любим и
всегда любили, наш дорогой,
любимый человек.
З повагою дочка
КАТЮША, зять АНАТОЛІЙ,
син СЕРЬОЖА, невістка
ЛЄНОЧКА, внуки
КРІСТІНКА і АНДРЮША.
* * *
У моєї дорогої сестрички Валентини КОЛОМІЄЦЬ
із Займища — 55-річний
ювілей. На її родинне свято
шлем низку теплих привітань. Шумлять літа, мов на
вітру тополі, а в тих літах — і
сонце, і дощі. А я бажаю, щоб
було доволі і щастя, і веселощів в житті. Нехай здоров’я
завжди добрим буде, і щоб в
роботі ладилось усе, і за діла
хороші хай шанують люди, а
в дім хай доля затишок несе.
БРАТ і його сім’я.
* * *
6 ЖОВТНЯ святкувала
своє 55-річчя наша дорога
сваха Валентина Анатоліївна КОЛОМІЄЦЬ із Займища.
Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні
Ваші й літа, а тиха радість,
чиста і висока, щоденно хай
до хати заверта! Бажаємо
здоров’я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя повен
дім, нехай у серці розкошує
літо і соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість
і достаток сипляться до Вас,

немов вишневий цвіт, хай
життєвий досвід творить з
буднів свята, а Господь дарує
довгих-довгих літ!
СВАТИ з Поповички.
* * *
НАШОГО дорогого чоловіка, тата й дідуся Сергія
Вікторовича
КУНДЕНКА
з Петькового щиро вітаємо
з 50-річчям і бажаємо, щоб
стільки ж раз весна цвіла.
Здоров’я, щастя і тепла, щоб
шлях Твій був такий широкий,
щоб мало було перешкод,
щоб ювілей справляли сотий,
не знав би Ти тяжких турбот.
Ми щиро Тебе поздоровляєм,
добра і долі шлем сповна,
багато світлих днів бажаєм і
довгі-довгії літа.
З повагою ДРУЖИНА,
СИН, НЕВІСТКА, ДОЧКА,
ЗЯТЬ, ОНУКИ.
* * *
6 ЖОВТНЯ зустрів своє
18-річчя найдорожчий, найкращий, найрідніший для нас
син, внук, племінник і брат
Серьожа ЧМУТ із Красного
Колядина. Ми його щиро вітаємо і від душі бажаємо: нехай
літа біжать своєю стежкою,
але нехай ніколи не мина
велика радість, що цвіте
мережкою, і доля чиста, сонячна, ясна! Божа матір хай
оберігає від зла, хвороби та
журби. Нехай Господь щедроти посилає сьогодні, завтра і
завжди!
З повагою і любов’ю
ТАТО і МАМА, ДІДУСЬ і
БАБУСЯ із Понір, ДЯДЬО,
ТЬОТЯ і СЕСТРИЧКА з
Талалаївки.

ФАРБА

ДЛЯ КЛУБУ

На початку тижня команда ВО «Батьківщина» разом
з депутатом обласної ради
Ярославом
Сторубльовим
за ініціативи народного депутата Валерія Дубіля вкотре завітала до сільських
будинків культури району з
приємним і таким потрібним
культпрацівникам подарунком — фарбою для ремонту
приміщень установ.
Микола БІЛАН,
голова районної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

Струшує з дерев і кущів
золотаві багрянці на ще вкриті соковитою зеленню сільські
стежки, сади і городи, на яскраво-зелену отаву, де пасеться
сільська худоба. Ніби все так,
як колись, в далекому дитинстві та швидкоплинній юності.
Рідне Займище виколисало
її тут і не відпустило нікуди
від рідного порога. Можливо і
вдячна Валентина Анатоліївна
Коломієць цим стежкам і вуличкам, батьківському дому за те,
що залишилась тут, знайшла
свою долю, роботу, виростила
синів, якими гордиться тепер.
Сільська робота її ніколи не
лякала, не тікала від неї в місто. Після закінчення Роменського сільськогосподарського
технікуму працювала у своєму
господарстві обліковцем. Відповідальна, уважна, привітна
до людей, сумлінна у виконанні своїх обов’язків. Тож після
розпаду колгоспу кандидатура Валентини Анатоліївни на
посаду начальника сільського
поштового відділення була незаперечною. І самій їй робота
сподобалася із перших днів.

Постійне спілкування з односельцями, надання їм щоденних послуг сприяло успішному
виконанню виробничих показників, зокрема в проведенні передплатної кампанії. Та знову
непередбачувані сюрпризи —
реорганізація поштового зв’язку. Відділення ліквідувалось,
Валентина Анатоліївна стала
сільським листоношею — з
сумкою, повною новин, ходить
тими ж знайомими сільськими
стежками, навідує своїх односельців, які завжди чекають
на цю привітну і добру жінку. 6
жовтня Валентина Анатоліївна
зустріла свою 55 осінь, яка так
ніжно і хвилююче торкається
її жіночого, люблячого серця.
Щиро вітаю колегу з її ювілейною датою і шлю ці теплі
побажання. Живи, радій і усміхайся, хай все навкруг проміниться теплом. Хай кожен час
і кожна днина для Тебе будуть
сповнені добром. Хай серце,
розум не знають утоми і сонце
хай світить щодня, щасти Тобі
завжди в усьому на всіх перехрестях життя.
Клавдія НЕСЛУЖЕНКО.

ЕКОЛОГІЯ

НЕ ВИКИДАЙ ПЛЯШКУ –
ЗБЕРЕЖИ ПРИРОДУ

Проблема екології завжди
була актуальною. Забулися ті
часи, коли на вулицях чи ставках не наткнувся б раптово на
якусь склянку-бляшанку, упаковку з цигарок, целофановий
пакет чи хоч би шматок викинутої зім’ятої газети. Куди не
глянь — всюди сміття! Ідучи
на рибалку, можна помітити по
залишених пляшках скільки
було випито пива і якої марки.
А якщо зібрався на прогулянку
з дитиною до якогось парку,
то дорогою по сміттю дізнаєшся, що частіше купують
діти в магазинах: сухарики чи
цукерки? А якщо уважніше
поспостерігати, то можна зрозуміти, де найчастіше збирається молодь: на місцевому
стадіоні чи на території якогось старого приміщення. Ми
навчилися користуватися щоденними життєвими благами
і зручностями, та піклуватися
про навколишнє середовище
ще не вміємо. Бо, як виявляється, викинути сміття до урни
не так вже й легко. А ще важче навчитися сортувати його.
Простіше все скидати в один
пакет для сміття, аніж окремо
складати пластикові пляшки,
окремо паперове сміття, окремо господарські відходи, як
це вже практикується в інших
містах нашої країни. Так і виростають гори «проблем» біля
водоймища, забруднюючи все
навкруги. Адже такі матеріали,
як скло чи пластик, не перегниють через 10 років, і навіть
через 100 — вони залишаться там лежати. Відомо, що на
сміттєзвалище кожного року

потрапляє 500 мільйонів скляних пляшок, які будуть там
розкладатись більше 4000
років, а на їх виробництво щорічно спалюється 10000 кубометрів газу. На заводах скляна
тара може використовуватись
повторно, і таким чином можна зменшити шкідливі викиди
в навколишнє середовище і
використати менше ресурсів.
Те ж саме стосується і пластику. Ні для кого не секрет,
наскільки він шкідливий і як
довго залишається в ґрунті. А
тепер давайте оцінимо ситуацію: період розпаду пластику
становить 500 років, склянок,
повторимо, — 4000. Чим сьогодні дихаємо ми з вами? Яке
повітря будуть вдихати наші
діти, внуки, правнуки? Кажуть,
що раніше люди були здоровіші. Можливо й так. Бо раніше
ніхто не кидав собі під ноги
пластикову пляшку з-під «Кока-коли». А можна не викидати її на звалище, а правильно
утилізувати! Тому районний
осередок ВО «Свобода» проводить збір пластикової та
скляної тари, яка буде відвезена в спеціальні пункти прийому. Вилучені кошти підуть
на будівельні матеріали для
приміщення Центру підтримки
учасників АТО. Також приймаємо пластикові кришечки, з
яких будуть виготовлені протези для атовців. Не будьте
байдужими, збережіть природу і підтримайте добру справу.
За детальнішою інформацією
звертайтесь за телефоном
098-950-79-77.
Олександр СМАЛЬКО.

МІСЯЧНИК

ЯКЩО У ВАС Є ЗБРОЯ

Протягом жовтня в районі проводиться місячник
добровільної здачі зброї та
боєприпасів.
Обов’язковій здачі в поліцію підлягають зброя і боєприпаси, що знаходяться у
незаконному користуванні.
Сюди відноситься зброя військових зразків, знайдена на
місцях боїв Великої Вітчизняної війни, та яка залишилася
онукам або дітям від родичів,
оскільки після смерті власника її зберігання незаконне, а
також зброя, яка була привезена з зони АТО.
За порушення законодавства у сфері обігу зброї
передбачається
адміні-

стративна і кримінальна
відповідальність.
Стаття
263 Кримінального кодексу
України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами та вибуховими
речовинами»
передбачає
позбавлення волі на строк
від двох до п’яти років. Що ж
стосується гладкоствольної
мисливської зброї, то тут передбачена адміністративна
відповідальність, а саме накладення штрафу від трьох
до п’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
з конфіскацією зброї або
без такої. А в разі повторного порушення — штраф від
чотирьох до семи неоподат-

ковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією
зброї.
Громадяни, які добровільно здадуть до органів
поліції вогнепальну зброю
або боєприпаси, звільняються від кримінальної відповідальності, передбаченої
законодавством України за
незаконне зберігання зброї
та боєприпасів. Згідно із
встановленим
порядком
громадяни також можуть зареєструвати вищезазначену
зброю на своє ім’я або на
іншу особу за її бажанням.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник сектору дільничних інспекторів поліції.

СУБСИДІЇ

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ПРО ПІЩИНКУ І ПОЛІНО В ОЦІ

АВТОМАТИЧНО,

без заяви та декларації

У зв’язку з одержанням
через поштові відділення
зв’язку бланків заяв про призначення житлової субсидії
та декларацій про доходи і
витрати осіб, які звернулися
за призначенням житлової
субсидії, звертаємо увагу:
тим сім’ям, які отримували
субсидію в опалювальний
сезон 2015 – 2016 років або
зверталися за її призначенням протягом 2016 року (в

Ніде не подітися від
людських здібностей бачити
піщинку в чужому оці і не помічати поліно у своєму… Бачте, у кожного своя правда.
Будь-яку подію хтось може
трактувати як позитивну, а
хтось як негативну. Приємно,
що саме через газету наші
читачі висловлюють свої,
часто такі полярні думки. Редакція дає можливість кожному, незалежно від статусу
і політичних переконань, висловити свою думку на сторінках газети. Та іноді автори
листів вважають, що немає
межі їхній творчості, і через
газету намагаються когось у
чомусь звинуватити. Тоді доводиться переконувати, що
редакція — не суд, який може
визнати того чи іншого винним у скоєнні якогось порушення чи злочину, якщо такі
факти підтверджуються лише
людськими емоціями. Дехто
погоджується, дехто грюкає
дверима, погрожує звернутися в прокуратуру, скаржиться
керівникам району і т. д. і т. п.
Дякуємо кожному за активність, адже навіть коли
вона і не в лад, все ж бо
краще, ніж людська байдужість. Сподіваємося і надалі
на вашу активність. Бажано
б почути приємні слова про
тих, хто живе, працює, ростить достойних дітей і вну-

тому числі якщо субсидія на
неопалювальний сезон призначалася у «нульовому»
розмірі (0,00 грн.)), на опалювальний сезон перерахунок розміру субсидії буде
проведено управлінням соціального захисту населення автоматично протягом
жовтня по кожній такій сім’ї.
Звертатися із Заявою та
Декларацією
вказаним
сім’ям не потрібно.

ПАМ’ЯТКА

стосовно порядку призначення субсидії

У цьому році субсидії на
оплату житлово-комунальних послуг призначаються за
новим порядком відповідно
до змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 475.
На яку площу призначається субсидія?
Соціальна норма житла встановлена в розмірі 13,65 м2 на кожного
зареєстрованого у житлі
та додатково 35,22 м2 на
домогосподарство.
На які норми користування
комунальними
послугами призначається
субсидія?
Соціальні
нормативи
споживання холодної і гарячої води, водовідведення, вивезення побутових відходів,
газопостачання, електричної
енергії встановлено єдині
для всієї України, виходячи
з цього субсидія призначатиметься в межах таких норм
споживання послуг:
1) водопостачання та
водовідведення:
••постачання холодної
води — 4 м3 на одну особу
(за відсутності центр. постачання гарячої води та у разі
перерви у наданні послуг з
централізованого постачання гарячої води (більш як на
14 діб));
••водовідведення — 4 м3

на одну особу;
2) вивезення
рідких
побутових відходів: 4 м3
на одне домогосподарство
на місяць;
3) газопостачання:
••на опалення в опалювальний період — 5,5 м3 на
1 м2 площі × коригуючий коефіцієнт (1,134 — 1 – 2-поверхові будівлі; 0,661 — 3 і
більше поверхів);
••на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) —
7,1 м3 на особу;
••на газову плиту і водонагрівач — 14 м3 на одну
особу;
4) електропостачання:
••на опалення в опалювальний період — 65 кВт∙год
на 1 м2 площі × коригуючий
коефіцієнт (1,134 — 1 – 2-поверхові будівлі; 0,661 — 3 і
більше поверхів);
••у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами — 90 кВт∙год
на сім’ю з однієї особи +
+ 30 кВт∙год на іншого члена сім’ї (за наявності центр.
постачання гарячої води);
120 кВт∙год на сім’ю з однієї
особи + 30 кВт∙год на іншого
члена сім’ї (за відсутності
центр. постачання гарячої
води).
УПРАВЛІННЯ
соцзахисту населення
райдержадміністрації.

СВІТЛА НЕ БУДЕ
З 9-ї до 16:30

10 жовтня — с. Довгалівка, с. Колядин (села
повністю).
10 жовтня — с. Понори, вул. Першотравнева.
11 жовтня — с. Красний
Колядин
(село
повністю).
12 жовтня — с. Понори, вул Жовтнева, вул. Карла Маркса.
РАЙОН
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ЛИСТ БЕЗ РЕТУШІ

ПОВАЖАЄМО СЕБЕ, А ІНШИХ?
Звернутися в газету мене
спонукав недавній конфлікт
із сусідами із-за, здавалося
б, дріб’язкової проблеми,
яку при бажанні можна легко
вирішити. А мені через несвідомих сусідів вже не один
рік доводиться шукати справедливості в цій неприглядній ситуації. Я хочу лише
одного, щоб на території,
прилеглій до моєї власної
земельної ділянки, не випасалась сусідська домашня
птиця. А то, як кажуть, одним
м’ясо, а іншим бруд. Дійшло
вже до того, що на мої зауваження отримав низку погроз
та нецензурщини. Так і не
зрозумів за що. Напевне, за
те, що домагаюсь справедливості, дотримуюсь законо-

давства щодо благоустрою
територій. Якщо хтось його
не знає, то нехай знайомиться із правилами співжиття в
селищі. Ще кілька років тому
рішенням 14 сесії 5 скликання від 20.09.2007 року
селищна рада затвердила
«Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти
і порядку у смт Талалаївка».
Згідно з цими правилами,
територія, прилегла до приватної земельної ділянки,
від паркану до проїжджої
частини вулиці знаходиться
у громадській власності і за
санітарний стан та належну
чистоту на ній відповідає
власник земельної ділянки.
Пунктом 3.9. Правил бла-

гоустрою заборонено «…облаштування приміщень для
утримання домашніх тварин
і птиці на відстані ближче 25 метрів від житлових
будинків, дитсадків, інших
об’єктів права власності, не
випускати тварин і курей на
вулицю…» Це означає, що я
відповідаю за порядок на цій
прилеглій території, а отже я
маю повне право вимагати
цього і від сусідів та інших
громадян. Тож, давайте всі
без взаємних образ, виконувати прості і доступні правила суспільного життя, жити з
повагою до себе та оточуючих людей і тоді наше селище стане впорядкованим і
привабливим.
«Незручний сусід».

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

СПРАВИ СЕРДЕЧНІ
Давайте про це поговоримо. Саме є нагода — щойно
минув Всесвітній день серця.
Серцево-судинні
захворювання є однією з провідних
причин смертельних випадків
в області (75 відсотків). Факторами, що їх зумовлюють, є
високий артеріальний тиск,
підвищений рівень холестерину в крові, куріння (в т. ч.
пасивне), низький рівень фізичної активності, ожиріння,
цукровий діабет, психологічний стрес, обтяжена спадковість. Більшість факторів залежать від стилю життя. Тому
їх треба постійно коригувати.
Передусім, стежити за
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8 жовтня 2016 року

рівнем тиску і хоча б раз на
рік його вимірювати. Якщо
він перевищує 140/90 мм
рт. ст. — зверніться до лікаря. Починаючи із 40-річного
віку рекомендується регулярно контролювати рівень
холестерину у крові. Він має
становити 5,0 ммоль/л та
менше. Задумаймося і над
тим, чи варто брати цигарку
до рук, знаючи, що ризик розвитку ішемічної хвороби серця у курців у 4 рази вищий,
ніж у некурців. Ворог серця
— порушений обмін глюкози
в організмі і цукровий діабет.
Верхня межа норми глюкози
має становити 6,0 ммоль/л.

Щоб не мати проблем із серцем, до цього слід додати
боротьбу з ожирінням, малорухомим способом життя.
Подбайте про себе, знайдіть
час для прогулянок, занять
спортом, 8-годинного сну,
ранкової гімнастики із посильними для вас вправами,
30-хвилинних пробіжок чи
швидкої ходи. Допоможіть
своєму серцю, і воно битиметься у ваших грудях молодо, несучи організму заряд
бадьорості і енергії.
Любов ГРАБОВА,
районний терапевт,
завідуюча терапевтичним
відділенням райлікарні.

ків з вами поруч, хто сильний
духом і тілом у складних життєвих ситуаціях. І від депутатів різних рівнів, і від тих, хто
їх обирав, хотілося б чути ділові пропозиції, шляхи подолання проблем, яких у нашому районі аж занадто багато.
Спеціально тим, хто шукає порошинку в чужому оці,
друкуємо відповідну статтю
Конституції.
РЕДАКТОР.
Ст 34. Конституція України
Кожен має вільне право
збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію усно, письмово
або в інший спосіб — на свій
вибір.
Здійснення
цих
прав
може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського
порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам,
для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
● ● ●
Шановна редакція, хочу
висловити свою думку: слова
подяки і слова недовіри. Спочатку висловити подяку депу-

тату обласної ради Геннадію
Тригубченку. Я звернулася до
нього із проханням допомогти
відремонтувати перехід через
водойму, яким переганяють
корів на пасовище. Чесно кажучи, я переживала, але почувши у трубці врівноважений
тон, відразу відчула довіру.
Геннадій Павлович підключив
до вирішення цієї проблеми
Липівського сільського голову
Михайла Педька. Організували людей і техніку і швиденько відновили насип. Геннадій
Павлович навіть сам зателефонував мені і повідомив, що
все там в порядку. Низький
уклін йому за це. Ось на таких
простих життєвих моментах і
виростає довіра до тих, кого
ми обрали, щоб ці люди захищали і представляли наші
інтереси.
А тепер хочу сказати про
іншого депутата — районної ради Галину Михайлівну
Круподерю, яка своїми дописами псує газету так, що її не
хочеться брати в руки. Коли
почитала у номері за 10 вересня, як Галина Михайлівна
знову паплюжить Липівського сільського голову М. А.
Педька, головного бухгалтера Т. І. Калініченко та завдитсадком О. А. Сенчу, не можу
утриматися, щоб не висловити свою думку. Перш за
все, щоб комусь робити за-

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

РАХУНКИ ЗМІНЮЮТЬСЯ

Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2015 року
№ 892 «Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби»
Державною казначейською
службою України з 3 жовтня 2016 року відкриваються нові рахунки для сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Наголошуємо:
сплата
коштів єдиного внеску має
відбуватись виключно на
рахунки, які відкриті тери-

торіальним органам ДФС
відповідно до адміністративно-територіальних одиниць,
на яких зареєстровані платники податків.
Реквізити нових рахунків
буде розміщено на субсайті
ГУ ДФС у Чернігівській області (http://ch.sfs.gov.ua)
в розділі «Бюджетні рахунки», а також на інформаційних стендах в приміщенні
інспекції.
Людмила СЕРДЮК,
начальник
Талалаївського відділення
Прилуцької ОДПІ.

СПОРТ

НА МІНІ-ПОЛІ

Наприкінці минулого тижня в селищі пройшли районні
змагання з міні-футболу за
участі 8 змішаних учнівських
команд (в їх складах були й
дівчата) з Липівської, Талалаївської, Харківської, Чернецької, Довгалівської, Плугатарської, Української шкіл
та ДЮСШ.
Турнір видався напруженим, результативним і
пройшов у безкомпромісній
боротьбі. Більшою жагою до

перемоги і злагодженішою
грою у поєдинках на міні-полі
відзначалися юні талалаївські футболісти. Вони й вибороли у підсумку чемпіонське звання. На друге місце
вийшла команда Липівської
школи, а на третє до останнього матчу претендували
колективи ДЮСШ і Довгалівської школи. Успішнішими виявилися футболісти
дитячо-юнацької.

Відбувся черговий тур у
фінальній частині чемпіонату області з футболу серед
команд першої ліги. Як відомо, у цю стадію змагань пробилась і збірна нашого району. Талалаївські футболісти
виступають із перемінним
успіхом. Перемоги чергуються з поразками і останніх, на
жаль, більше. Ось і у звітному турі, приймаючи на своє-

му полі лідера групи команду
Корюківки, зазнали прикрої
поразки з рахунком 0:3. Це
не позначилось на турнірному становищі збірної — вона
залишилась на п’ятому місці.
До завершення турніру талалаївці проведуть ще три
поєдинки.
Микола ЛИХО,
голова районної
федерації футболу.

Все своє життя мешканець Понір Віктор Карпенко
віддає улюбленому захопленню — футболу. Сьогодні передає досвід молодим,
опікується юними футболістами, старається роздмухувати на сільському стадіоні
іскорку спортивного життя і
сам у ветеранські для футбольного віку роки демонструє, що є ще порох у порохівницях. Наступної неділі,

16 жовтня, на 10-у годину
Віктор Карпенко запрошує у
Понори на розіграш іменного кубка команди ветеранів
футболу району. Вік гравців
у командах — 40 і більше років, допускається один футболіст старший 30 років. На
переможця і призерів турніру
чекають кубок і грошова премія, на всіх учасників — жваве спілкування за товариським столом.

ЗНОВУ ПОРАЗКА

ВЕТЕРАН ЗБИРАЄ ДРУЗІВ

уваження, як депутат, треба
самокритично оцінити свою
діяльність від БЮТ, Олега
Ляшка. Я маю повне право
висловити свій сумнів щодо
чесності цього депутата, бо в
мене є багато фактів.
А от М. А. Педька я знаю
як хорошого керівника, бо
працювала із ним 30 років. У
своїй кар’єрі він від продавця
дійшов до голови райст. І як
сільський голова — на своєму місці. У мене багато рідні
поховано на кладовищах, що
на території Липівської сільради. Приємно, що там був
порядок і коли головувала
Л. А. Васюк і М. А. Педько.
Спасибі їм за це.
Думаю, що, в першу чергу, сільській владі і батькам
хочеться, щоб у Липівському
садочку було тепло і так буде.
А писанина Галини Михайлівни читачам набридла. Й інші
депутати висловлюють у газеті свої думки, але вони чіткі,
ділові, а Галина Михайлівна
через газету виясняє стосунки. Це думка не лише моя, а
багатьох ваших читачів.
Віра ЛИХО.
смт Талалаївка.

ОБЕРЕЖНО,
ШАХРАЇ

Зафіксовано нові факти шахрайських дій та крадіжок особами характерної
смуглявої зовнішності.
Ці аферисти вправно
користуються
методами
навіювання та ілюзіонізму.
Особливо часто їх клієнтами стають надміру довірливі громадяни, переважно молодого віку, або літні
люди. Як правило, основними методами шахрайств є
так зване «зняття порчі» та
гадання — це, що стосується молодих людей. Для громадян старшого віку вони
застосовують методи психологічного тиску. «Вдаряють» на жаль та співчуття.
Вони просяться у квартиру
сповити дитину, напитися
води і т. ін. Як наслідок — з
помешкань зникають коштовності, гроші, цінні речі.
Майже завжди шахраї користуються навіюванням, і
коли вони зникають, потерпілий деякий час не може
втямити, що ж трапилося.
Лише прийшовши до тями,
звертається по допомогу.
Тому для загальної
безпеки
правоохоронці
пропонують кілька загальних правил поведінки з такими особами:
••якщо до вас підійшли
на вулиці з пропозицією
погадати чи зняти порчу, намагайтеся якомога
швидше відірватися від
нав’язливих добродіїв та
піти геть. Чим менше ви
будете з ними спілкуватися, тим менше шансів у вас
бути загіпнотизованими;
••якщо відчепитися не
вдається — покличте когось на допомогу. Поява
сторонньої людини відверне увагу шахрайок від вас,
і це допоможе вам від них
звільнитися;
••ні в якому разі не давайте їм своїх речей, грошей, коштовностей, бо за
однією річчю піде друга і т. д.
••не дозволяйте підозрілим особам заходити
до свого помешкання, а
якщо вже вони зайшли самовільно — зверніться за
допомогою до сусідів, аби
випровадити непроханих
гостей з квартири.
Юлія МЕХУР,
інспектор Талалаївського відділення поліції.
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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.

ВІТАЄМО нашу сусідку Аллу Василівну НОСАЧ із Липового. Твій ювілей — не привід для печалі, Твій ювілей —
це зрілість золота. Нехай до ста, а може ще і далі ідуть, не
оглядаючись, літа. Троянди зів’януть колись від морозу, а Ти
щоб цвіла і цвіла, з очей щоб ніколи не падали сльози, щоб
завжди весела, здорова й щаслива була.
Сім’ї СЕНЧІ, ЛУТ, ПАВЛИШ.

ПРОДАМ

1) САДИБА по вул. Арсієнко (пров. Піонерський) у Липовому: будинок, 2 сараї, погріб, літня кухня, земельна ділянка
0,47 га, газ підведено до двору; 2) ПШЕНИЦЯ — 3 грн./кг.
Тел. 2-63-98, 066-827-43-05.
КВАРТИРА у 5-поверхівці по вул. Садова в Талалаївці.
Тел. 068-255-30-51 (Люба).
БУДИНОК по вул. Злагоди (Крупської), 1. В будинку
вода, газ, електрика, всі зручності. Є літня кухня, господарські споруди, через дорогу ставок. Тел. 096-998-65-20.
САДИБА в смт Талалаївка по вул. Народна (Пролетарська). Тел. 098-929-44-80.
САДИБА за адресою: 1-й пров. Жовтневий, 21 у Талалаївці. Є газ, вода. Тел. 095-121-10-95, 067-479-96-78.
САДИБА в Талалаївці — благоустроєний і добротний
будинок з усіма зручностями і господарськими будівлями, у
т. ч. літня кухня. Ціна договірна. Тел. 097-385-53-99.
САДИБА в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у
дворі, є телефон, 3-фазка. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
2-кімнатна КВАРТИРА по вул. Центральна у Талалаївці.
Тел. 098-831-22-60.
3-кімнатна КВАРТИРА, 64 м2, в Талалаївці; електрозварювальний АПАРАТ до 3-фазки; ВІЗОК для с/г робіт на жорсткому ходу за 100 грн. Тел. 096-173-31-44, 095-469-85-77.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНДВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР,
ПЕРЕМИЧКИ, ПЛИТИ перекриття, ДОШКА, БРУС, ШЛАКОБЛОК, ГІПСОБЛОК. Тел. 098-423-93-05, 066-357-27-87.
САДЖАНЦІ малини сортів Ляшка, Голден, Ізобільная —
15 грн. за 1 шт. Тел. 097-888-47-03.
Червоно-ряба КОРОВА 5 місяців тільності.
Тел. 099-433-20-98.
Кормові БУРЯКИ; ГАРБУЗИ (без насіння).
Тел. 097-386-93-19.
ПРОДАМ ПІВТУШІ кабана. КУПЛЮ газову ПЛИТУ б/у.
Тел. 096-124-41-93.
ПОРОСЯТА в’єтнамські в с. Скороходове. Недорого,
ціна договірна. Тел. 068-404-34-58.
КОТЕЛ у пічне опалення. Тел. 097-492-07-93.
БУРЯКИ кормові. Тел. 097-613-14-59, 066-395-96-52.
Дрібна КАРТОПЛЯ. Ціна 0,80 грн.
Тел. 068-261-88-30, 066-995-23-91.
ОВЕС у Талалаївці, можлива доставка. Ціна нижче ринкової. Тел. 067-830-76-21.
КОРОВА віком 10 років. Тел. 098-843-00-68.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
ШЛАКОБЛОК, ДОШКА, БРУС, ПЛИТИ перекриття, фундаментні БЛОКИ, ПЕРЕМИЧКИ.
Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
КОРОВА тільна. Тел. 098-050-64-97.
Встановлюємо безлімітний, якісний та недорогий ІНТЕРНЕТ.
Тел. 066-645-57-23.

13 жовтня 2016 року з 11:00 до 13:00 у приміщенні районного відділу державної виконавчої служби (смт Талалаївка,
вул. Вокзальна, 3) заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби — начальником ДВС Головного територіального
управління юстиції у Чернігівській області П’ЯТНИЦЕЮ С. М.
буде проводитись прийом громадян з питань примусового
виконання рішень. Запис на прийом проводиться до 12:00 години 11.10.2016 за телефоном: (0462) 675-962 — управління
ДВС Головного управління юстиції в області.

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
Тел. 066-437-77-43, 097115-88-38, 098-768-28-04.
Продаються
КОЛОДЯЗНІ КІЛЬЦЯ.
Тел. 098-931-98-91.
БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН,
встановлення
насосного
обладнання.
Тел.
096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
15 ЖОВТНЯ відбудеться святкування Дня села
Красний Колядин.
У програмі свята:
••11:00 — ярмарок
••12:00 — концертна
програма
••15:00 — куліш.
Запрошуємо на наше
свято всіх бажаючих.
Виконавчий комітет.

ВІКНА, ДВЕРІ

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

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.

Здається БУДИНОК
сімейній парі на довгий
термін. Тел. 096-811-84-31,
096-847-00-84.

Колектив апарату райдержадміністрації та її колишні працівники-ветерани глибоко сумують з приводу передчасної смерті колишнього начальника архівного відділу РДА Тетяни Михайлівни ВІТЕР і
щиро співчувають рідним та близьким покійної в їх непоправному горі.
Відділ освіти райдержадміністрації, райком профспілки працівників освіти щиро співчувають заступнику директора з виховної роботи Центру ДЮТ Наталії Михайлівні Панасенко з приводу болісної,
непоправної втрати — смерті сестри
ТЕТЯНИ МИХАЙЛІВНИ.
Колектив Центру ДЮТ висловлює співчуття своїй колезі Наталії Михайлівні Панасенко, родині Вітрів, рідним і близьким з приводу
тяжкої втрати — смерті Тетяни Михайлівни ВІТЕР. Словами важко
загоїти у серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини
— велике випробування. В цю гірку мить щиро поділяємо горе вашої
сім’ї та схиляємо голови у глибокій скорботі.

У нашого однокласника по Талалаївській школі Романа Вітра в
родині непоправне горе — передчасно пішла із життя найдорожча
людина — мама ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА. Розділяємо з Романом біль
і сум тяжкої втрати, висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким покійної.
ВИПУСКНИКИ 11-Г Талалаївської школи 2001 року,
їх батьки та класний керівник.
Щиро співчуваємо нашій однокласниці і учениці Тамарі Марченко в її тяжкому горі — смерті
МАТЕРІ.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1993 року
і класний керівник Н. І. ДІДЕНКО.
З неймовірним болем та відчаєм зустріли звістку про відхід у інший світ нашої дорогої куми, щирої подруги, людини великої душі та
чистого серця Тетяни Михайлівни ВІТЕР. Гірко переживаємо біль
втрати, щиро співчуваємо хрещеникам Юлії та Роману та їх сім’ям,
сестрі Наталії у їхньому горі. Хай земля їй буде пухом, вічна пам’ять
про її світлий образ назавжди залишиться у наших серцях.
Куми ЛУЦЕНКО, їх діти ЄВГЕН та МАРГАРИТА зі своїми
сім’ями, О. І. БІЛОУС.

8 жовтня 2016 року
16 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.

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,
050-766-45-50,
050-404-13-00.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
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.

Пиляю
небезпечні
ДЕРЕВА в проблемних
місцях.
Тел.
096-112-90-31,
063-229-23-78.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349295, виданий 09.12.1999 р. на ім’я СПІВАК Марія Павлівна, вважати недійсним.
Втрачений ЗАПОВІТ за реєстраційним №21, посвідчений Липівською сільською радою 21.05.2013 р., виданий на ім’я СТУПАК Ігор
Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349367, виданий 09.12.1999 р. на ім’я ЧЕПЕЛЬ Софія Ілларіонівна, вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ

6 ЖОВТНЯ минув рік, як немає з нами
нашої дорогої і любої дружини, мами і найкращої бабусі Галини Іванівни ПОКРИШКО
із Слобідки. Проходить час, та не проходить
біль в душі! Сумно і боляче, рідна, без Вас.
Вже рік, матусю, як немає Вас. Так дуже
швидко час вперед біжить, та ми ніколи не
забудем Вас! Як тільки тяжко далі без Вас
жить!.. Ми на могилу, мамо, прийдемо до Вас
і сліз ніхто не зможе зупинить. Чому, скажіть,
покинули Ви нас? І як нам, мамо, далі без Вас
жить? Із сумом і скорботою схиляємо голови
над Вашою могилою. Ніколи не заросте та стежина, яка веде до Вас.
Хто знав Галину Іванівну, пом’яніть її добрим словом. Хай холодна
земля буде Вам лебединим пухом, а душі Вашій Царство небесне.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.
9 ЖОВТНЯ минає півроку, як перестало битися серце дорогої
для нас людини — батька і дідуся Андрія Дмитровича ПОТЕРЯЙКА із Макаренкового. Спливає час, та не втихає біль в душі, сумно і боляче, що ніколи вже Тебе не зустрінемо і не поговоримо, не
прийдемо на пораду. Тільки в пам’яті нашій Ти залишишся живим,
скільки не пройде часу. Спи спокійно, дорогий наш, хай земля буде
Тобі лебединим пухом.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУЧКА.

Колектив району електромереж з глибоким сумом зустрів звістку
про кончину колишнього працівника, ветерана підприємства Олексія
Івановича ДУДКИ і висловлює щирі співчуття родині покійного.

Не стало доброї, порядної людини — нашого колишнього сусіда
і колеги Олексія Івановича ДУДКИ. Глибоко сумуємо і розділяємо з
рідними та близькими покійного біль непоправної втрати.
Колишні СУСІДИ із Скороходового,
сім’я БОРОДЕНКО.

7 ЖОВТНЯ минає сорок днів, як передчасна смерть обірвала життя дорогого сина,
чоловіка, батька і брата Юрія Олександровича ПОТЕРЯЙКА із Чернецького. Врятувати Тебе ніхто не зміг, пішов з життя Ти дуже
рано. Несправедлива доля забрала Тебе від
нас. Тепла Твого серця і душі вистачало для
нас усіх. Ти так хотів жити, складав плани
на майбутнє, але Твоє зморене і виснажене
сердечко не витримало. Важко повірити, що
Тебе нема поруч, не вщухають боліти душі і
серця, як нам Тебе не вистачає. Плачуть за Тобою всі стежки, плаче
за Тобою хата. Царство небесне і вічний спокій Тобі, наш дорогий і
незабутній. Хай м’якою і теплою буде Тобі земля, а душі — Царство
небесне.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, МАМА,
СЕСТРА, ПЛЕМІННИЦІ і їх сім’ї.

Передчасно пішла з життя наша колишня вчителька і класний
керівник, людина щедрої душі і серця, яка дуже любила дітей, Тетяна Михайлівна ВІТЕР. Сумуємо і щиро співчуваємо в тяжкому горі
всій родині покійної.
ВИПУСКНИКИ Слобідської школи 1986 року.

Проживши 93 роки, відійшов у вічність батько нашої шановної
сусідки Ольги Олексіївни Луценко — Олексій Іванович ДУДКА із Талалаївки. Висловлюємо щирі співчуття Ользі Олексіївні і всій родині
покійного, а покійному Царство небесне.
СУСІДИ з вул. Фрунзе.

Редакція просить вибачення в родини Потеряйків за допущену в минулому номері неточність: було вказано, що нині
покійний Ю. О. Потеряйко за життя не дочекався операції. Насправді операцію було зроблено 1 лютого ц. р. і Юрій Олександрович прожив після неї ще кілька місяців.

Рада громадського літературно-мистецького об’єднання «Олава» висловлює глибоке співчуття члену об’єднання Наталії Михайлівні Панасенко з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті сестри
Тетяни Михайлівни ВІТЕР.
Виконавчий комітет Красноколядинської сільської ради щиро
співчуває завідуючій ДНЗ «Дзвіночок» Галині Володимирівні Леваді з
приводу болісної, непоправної втрати — смерті МАТЕРІ.
Батьки дітей, які відвідують ДНЗ «Дзвіночок» с. Красний Колядин, розділяють біль гіркої втрати із завідуючою дитячим садком Галиною Володимирівною Левадою з приводу смерті її матері
ОЛЕКСАНДРИ ПЕТРІВНИ.

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.

Пішла із життя шанована нами людина, наша сусідка — Тетяна
Михайлівна ВІТЕР. Щиро співчуваємо дітям і сестрі покійної та розділяємо з ними біль такої тяжкої і непоправної втрати.
З болем у серцях та теплими спогадами СУСІДИ із
п’ятиповерхівки по вул. Садова у Талалаївці.
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