№ 45 (9256) СУБОТА, 5 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ

У ЦЕНТРІ МИЛОСЕРДЯ

Важко уявити як колись люди обходилися без
послуг, які надає територіальний центр соціального
обслуговування, де працює
70 чоловік. Адже їхніми послугами охоплені найнезахищеніші верстви населення.
У цих людей — професійне
свято. Про те, з яким настроєм зустрічає його колектив,
веду мову із директором
терцентру
Володимиром
МАРЧЕНКОМ.
— Стараємося спрацьовувати так, щоб люди мали
належні умови праці, а наші підопічні були задоволені послугами. Перш за все, у нашому
адмінприміщенні тепло ще від
перших холодів, бо встановили твердопаливний котел і самі
«коригуємо тепло». Зручно колегам і відвідувачам, які приходять до перукаря, швеї чи з інших питань. Тут щодня людно.
У складі терцентру функціонують такі відділення: соціальної
допомоги вдома, яке очолює
Тамара Дитюк, обслуговує
382 одиноких непрацездатних;
організації надання адресної
грошової та натуральної допомоги — під керівництвом
Ніни Попович, послугами якого
охоплені близько 600 чоловік;
Болотницьке відділення стаціонарного догляду одиноких
непрацездатних
громадян,
яким завідує Любов Люлька,
де на даний час проживає 22
чоловіки.
Так склалося, що працювати у нашу службу доля звела
людей, які раніше трудились
в інших сферах. Буває, що
комусь здається, ніби у нашій
сфері легко і просто, але далеко не кожен зможе у нас працювати, адже контингент, який
обслуговуємо — особливий:
інваліди, немічні, а ще гірше
— сироти при живих байдужих
дітях. Отож і ждуть у кожному
такому домі «милосердну», як
ангела-охоронця.
Більшість
з роками стають для них ніби
рідними, адже добровільно
беруть на себе обов’язки, не

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ!
Ви допомагаєте долати життєві
труднощі, додаєте віри, впевненості в
завтрашньому дні. Нехай завжди почесне звання соціального працівника
винагороджується вдячністю і повагою людей, яким ви несете розраду й
тепло.
Ваша праця — одна з тих, що сповнена гуманізму, співчуття й милосердя.
Саме тому ваші заслуги перед суспільством і державою — неоціненні.
Бажаю вам миру, добра, міцного
здоров’я та благополуччя.
Зі святом!
З повагою — народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.

визначені інструкцією. Бо
вислухати, порадитися, зігріти
не тільки пільговим категорідобрим словом можуть тільки
ям населення. Не буває, щоб
люди, в душах яких є місце для
не було черги до перукаря
добра і милосердя. Такі у нас
чи швеї…
сестри милосердя Надія Смі— Це так. Перукар терценлик із Плугатаря, Галина Муха,
тру Віра Гайдамака (на фото
Інна Лобода, Тетяна Малій із
праворуч) саме тут і освоюваШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
Зичимо вам міцного здоТалалаївки, Тамара Мартюла перукарську справу, а тепер
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ!
ров’я, добробуту, злагоди і
шова із Понір, Оксана Лобода
уже професіонал, як і у своїй
Ваша робота є важлидомашнього затишку, успіхів
із Скороходового, Світлана
справі швея Валентина Моввою складовою реалізації
у поліпшенні соціального заБрожка із Красного Колядина
чан (на фото ліворуч). Послудержавної соціальної поліхисту населення.
та інші наші сестри милосердя.
ги у нас найдешевші: стрижка
тики, в центрі якої є людина.
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
Погодьтесь, що не просто пражіноча — 20 грн., чоловіча —
На вас лежить відповідальКУЛЬТУРИ!
цювати обслуговуючому пер15, у швеї — теж тарифи не виність за соціальний захист,
Всеукраїнський
день
соналу і Болотницького стацісокі. Про кожного із працівників
організацію оплати і безпеки працівників культури та майонару, адже більшість людей,
нашого терцентру можна говопраці, ви приходите на дострів народного мистецтва
які там проживають, мають інрити тільки хороше. Байдужі у
помогу родинам, що опиними відзначаємо 9 листопавалідність, складні хвороби та
нас просто не працюють.
ще й в старості. Без милосерЩира вдячність нашим пенлись у скрутному становищі,
да. Вітаємо представників
дя в душі тут просто не вийде
сіонерам, які рік у рік створювави щоденно піклуєтесь про
самобутньої і багатогранної
працювати.
ли оцю стабільність. Це К. Паветеранів війни і праці, люгалузі культури нашого ра— У вашій службі працющенко, Т. Ротач, Т. Салогуб,
дей похилого віку, інвалідів,
йону. Щиро вдячні вам за
ють, переважно, жінки…
В. Макаренко, Г. Рижій, Н. Купенсіонерів, воїнів АТО, дісамовіддану працю, творчі
— Так, чоловіків у нас не
шим, В. Хлопова. Н. Зінчентей-сиріт, безробітних, підздобутки, яскраві таланти,
багато, та вони надійні. Перш
ко, Н. Попович, Н. Марченко,
тримуєте малозабезпечені
за щоденний вагомий внеза все, наші чоловіки ніколи
В. Шакіна, Л. Тимошенко, Р. Ната багатодітні сім’ї, допомасок у розвиток української
не «виміряються» щодо робоуменко, А. Цілина, Р. Ляшко,
гаєте їм здолати життєві
культури,
популяризацію
ти. Вони проявили найкращі
Є. Науменко, Н. Несин.
труднощі, повірити в себе.
традицій та звичаїв нашолюдські якості під час ліквідаВсьому колективу дякую
Анатолій ДУПА,
ції наслідків стихії, яка влітку
за працю і вітаю із святом.
голова райдержадміністрації.
зруйнувала покрівлю стаціоКор. «ТХ».
нару в Болотниці.
Водій
Віктор Мазило, робітники
Юрій Пугач
День працівників соціі
В’ячеслав
альної сфери — це свято
Мороз — це
тих, хто постійно опікується
люди, в яких
проблемами людей, забезпезолоті руки. Їх
чує їх потреби, насамперед,
чекають пенпенсіонерів та інвалідів, дісіонери, бо
тей-сиріт, малозабезпечених
комусь треба
та багатодітних сімей, безщось полагоробітних громадян. Соціальдити, комусь
на робота — це мистецтво
попиляти чи
порубати. За
налагоджувати зв’язки між
роботу
цих
людьми. Соціальні послуги
людей підоу нашому районі надають
пічні
тільки
управління соціального задякують.
хисту населення РДА, тери— Багаторіальний центр соціальното схвальго обслуговування, служба у
них відгуків
справах дітей РДА, районний
про послуги,
центр соціальних служб для
які надають
На фото Олександри ГОСТРОЇ: директор терцентру Володимир МАРЧЕНКО із росім’ї, дітей та молоді, преду терцентрі
бітниками Юрієм ПУГАЧЕМ, В’ячеславом МОРОЗОМ та водієм Віктором МАЗИЛОМ.

ІЗ ПРОФЕСІЙНИМИ СВЯТАМИ!
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го краю. Невичерпного вам
натхнення, миру і спокою,
добробуту і достатку вашим
родинам.
ШАНОВНІ
ЗАЛІЗНИЧНИКИ!
Галузь, в якій ви працюєте, посідає важливе місце
в економіці України, сприяє
розвитку усіх галузей господарства. Сьогодні залізничний транспорт традиційно
тримає лідерство за популярністю та доступністю серед інших видів транспорту.
З нагоди професійного свята прийміть щирі вітання
та побажання вам міцного
здоров’я, достатку і злагоди
в родинах, нових трудових
успіхів!
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

+10 +13 +10

Перша
чверть

+9

Перша
чверть

+6

+7

Перша
чверть

+11 +10

Перша
чверть

+3

+5

Перша
чверть

+2

+7

Перша
чверть

За даними http://sinoptik.ua

ставник Варвинської МВД
ФСС з ТВП у районі, головний спеціаліст відділення
Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України в

м. Прилуки, відділ сприяння
зайнятості у районі, сектор
обслуговування
громадян
Бахмацького
об’єднаного
УПФУ.
Вони дарують людям надію на краще, вчасно подають руку допомоги тим, хто
цього потребує. Для багатьох
з них слова Івана Франка —
«Життя людини до тих пір
має цінність, поки людина
може допомагати іншим», —
стали сенсом життя. У день
вашого професійного свята
бажаю не розгубити тієї душевної доброти, якою наповнені ваші серця, не втратити
віри в людей, незважаючи на
всі буденні проблеми. Щоб
робота приносила вам задоволення, а люди, які отримали від вас допомогу, були
вдячні вам за вашу нелегку
працю.
Лариса ШЕВЧЕНКО,
заступник голови РДА.

СТОВ агрофірма «Горизонт» запрошує на роботу водіїв вантажних
автомобілів категорій C, D,
стаж роботи від 3-х років;
охоронців; механізаторів
тваринництва.
За додатковою інформацією звертатись за
тел. 095-507-98-34.

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН
У вівторок, 8 листопада, з 9 до 12-ї години
на прямому телефонному
зв’язку з населенням району — заступник голови райдержадміністрації Лариса
Миколаївна ШЕВЧЕНКО.
Пряма лінія за
тел. 2-16-23.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ДО ДНЯ ЗАЛІЗНИЧНИКА

ГУРКОЧУТЬ ПОТЯГИ У ДАЛЬ
І хоч сьогодні кількість
поїздів, які курсують через
нашу невеличку станцію,
значно зменшилась, залізниця була і залишається важливою ланкою транспортної інфраструктури нашого
краю, а залізничне сполучення є одним із найефективніших і найдоступніших
видів транспорту для жителів району. Про ефективність роботи залізничників,
про зміни, що осучаснюють
діяльність цієї галузі, про
перспективи її подальшого
розвитку говоримо із начальником залізничної станції «Талалаївка» Анатолієм
Андрійовичем КУНДЕНКОМ.
— Наша залізнична станція, як маленький гвинтик в
об’ємному механізмі залізничної мережі країни, але від
ефективності її роботи залежить і безперебійне сполучення, і надійне та своєчасне
перевезення пасажирів та
вантажів. Тому робота наших
залізничників вимагає високої
відповідальності та професіоналізму. Саме таких 19 професіоналів і працюють у нашому
колективі, кожному з них можна лише подякувати за сумлінну працю. Впродовж багатьох
років колектив залізничників
нашої станції стабільний, поряд із людьми з багаторічним
стажем сумлінно трудяться
молодші, набираються досвіду. Минулого року після закінчення училища прийшов у
колектив черговим стрілочного поста молодий спеціаліст
Олексій Михайленко. Його роботою ми задоволені.
— В ході реформування
залізниці скорочено кількість потягів. Які маршрути
залишились і які потяги курсують сьогодні через нашу
станцію?
— Як і раніше, всім знайомі
«Ромни — Бахмач», «Ромодан
— Бахмач», «Бахмач — Ромни» та «Бахмач — Ромодан».
І ще для майбутніх пасажирів
— приємна новина: враховуючи численні побажання жителів
регіону та з метою поліпшення
обслуговування пасажирів керівництво Укрзалізниці замість
потяга «Кременчук — Бахмач»
вводить новий фірменний регіональний потяг підвищеного
комфорту № 759/760 «Кременчук — Київ» (через Бахмач).
Поїзд матиме вагони 1 – 2 і 3
класів. Вийде на маршрут якраз у день нашого свята — 4
листопада, ходитиме щоденно, крім вівторка.
— Інформація приємна,
адже багато жителів району
вчаться чи працюють у столиці, отже добиратись туди
тепер буде зручніше. А яка
спроможність
вантажних
перевезень?
— В загальному об’ємі їх
кількість досить значна. В основному, відвантажуємо зернові і металобрухт, розвантажуємо — пісок, щебінь, гранвідсів,
мінеральні добрива. За рік в
середньому відвантажуємо до
1000 вагонів, вивантажуємо —
до 500. Поліпшенню ефективності роботи сприяє технічне
переоснащення наших шляхів.
Тільки в цьому році було капітально відремонтовано під’їзні
колії ТОВ «Агрофірма «Обрій
ЛТД» та проведено поточний
ремонт 8, 3 і 10 пристанційних
колій протяжністю близько 700
метрів.
— Вокзальна
станція
була і залишається приваб
ливим, благоустроєним куточком селища — тут чисто,
охайно, пасажирів проводжають і зустрічають квітуючі клумби… Хто стежить за
всім цим?
— Порядкуємо всюди самі,
прибиральників у нас нема.
Просто всі ми любимо порядок і намагаємось створювати
хоч незначний комфорт для
пасажирів.
— Дякую за розмову. Із
святом Вас і ваш колектив.
Віра КЛИМОВА.

У ГОЛОВНОМУ управлінні ДФС в області повідомили, що співробітниками
відділу внутрішньої безпеки
спільно з військовою прокуратурою
Чернігівського
гарнізону та УЗЕ області
ДЗЕ Національної поліції
України
задокументовано
факт отримання неправомірної вигоди заступником

ЗАВЖДИ ВІДКРИТІ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

Служба зайнятості — це
сервісна установа, яка виконує важливу соціальну функцію — допомагати людям. За
роки діяльності центру зайнятості у громадян нашого району склався позитивний образ
цієї установи, як сучасної, інноваційної, готової оперативно реагувати на ситуацію на
ринку праці та надавати реальну допомогу громадянам,
які шукають роботу. Напрями
діяльності служби зайнятості:
професійна підготовка, перепідготовка та підвищення
кваліфікації безробітних; організація громадських робіт
та інших оплачуваних робіт
тимчасового характеру; залучення безробітних до підприємницької діяльності шляхом
виплати одноразової допомоги по безробіттю; профорієнтаційні, профінформаційні та

інші послуги населенню.
З початку року соціальними послугами служби зайнятості в районному центрі
зайнятості скористались 505
безробітних. На постійні робочі місця працевлаштовані
304, з них 206 мали статус
безробітного, а тимчасовою
зайнятістю забезпечені 98
громадян, 81 безробітний
проходив профнавчання за
направленням, 2 особи отримали допомогу для організації
підприємництва.
Заходами
сприяння зайнятості охоплено
496 безробітних громадян.
Кожного дня відділ сприяння зайнятості відвідують
люди, що свідчить про їх
довіру і віру в нашу службу. Рівень роботи районної
служби зайнятості визначають спеціалісти, на даний час
тут працює 5 кваліфікованих

й ще довго по землі ходили.
Дай, Боже, лиха Вам не знати
і соту осінь з нами зустрічати.
З любов’ю ДІТИ,
ОНУКИ, ПРАВНУКИ.
* * *
2 ЛИСТОПАДА відзначає своє 70-річчя наша
дорога мама, бабуся та
прабабуся Ніна Василівна
КОСЯК із Рябух. Для нас
вона найрідніша, найдушевніша,
найсправедливіша
та найкраща у цілому світі. Багато років життя вона
присвятила медицині, працюючи в Дмитрівці акушеркою пологового відділення
та у Рябухівському ФАПі. А
коли пішла на заслужений
відпочинок, взяла на свої
плечі велике господарство,

бес благословляє. Нехай в
душі панує доброта на щедрі
щастям многії літа!
Куми ГАЛЯ і ОЛЯ.
* * *
ЦИМИ днями зустрічає
свою 70-ту осінь Михайло
Олексійович МИХАЙЛЮК
із Юрківців. С юбилеем поздравляю! Тебе, папа, семьдесят. Много дел Ты переделал, должен быть итогам
рад. От души Тебе желаю,
чтоб успех не покидал, чтобы крепким был и сильным,
чтоб болезни не считал. С
настроением
прекрасным
и с удачею живи. С мамой
будь во всем согласен, внука мудрости учи…
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУК,
ДРУЖИНА.

роки ніколи Вас не старять і
не приносять в дім біди. Людської шани зичимо, тепла,
достатку, злагоди та дружби у родині, щоб вся біда у
безвість відійшла, а радість
залишалася віднині. Життя
Вам — довгі-довгі роки без
сліз, без горя, без біди. Хай
буде радість в Вашім домі
сьогодні, завтра і завжди.
З повагою ДРУЖИНА,
дочки ТАНЯ і ЛЄНА, син
КОЛЯ, зять ЮРА і внук
РОСТИК.
* * *

город та квіти, без яких вона
не уявляє своє життя. Так і
ми без неї — турботливої,
безкорисної, такої щирої.
Ми вдячні долі за те, що
Ти у нас така невгамовна,
любляча і щира. Це у Тебе
ми вчимося переживати всі
життєві незгоди і йти вперед.
Радуй нас іще багато-багато літ своєю присутністю у
житті кожного із нас. Ти нам
дуже потрібна. Промайнули роки волошкові, калинові, бузкові Твої. І були вони
милі з Тобою, і щасливі, й
не зовсім легкі. Ніби Ангел,
була в медицині. Ще і зараз
лікуєш людей. Ти для рідних
натхнення і поміч, та взірець
і скарбниця ідей. Тож бажаємо здоров’я багато. І років
— мов міцний виноград. Молим Бога за Тебе, рідненька!
70 — лише мудрості старт!
З любов’ю і повагою
донька АЛЛА, онуки ІЛЛЯ
та ТЕТЯНА, правнучки
ЕВЕЛІНА та АДЕЛІНА,
сім’ї ЗАЛІВАН, БАБЕНКО,
БОКЛАГ.
* * *
У ДОРОГОЇ нам куми
і подруги Ніни Василівни
КОСЯК із Рябух — 70-літній
ювілей! Вам Бог 70 років дарував і липнів зоряних, і січнів срібних, до весен первоцвітних додавав осінні дні, до
золота подібні. Хай світить
сонце і шумлять жита, і доля
ще не раз Вам усміхнеться,
нехай на многі благії літа
освячене любов’ю серце
б’ється. Хай Матір Божа Вас
охороняє, Ісус Христос з не-

* * *
СВІЙ 70-й ювілей святкує
зять, кум і просто хороший
друг Михайло Олексійович
МИХАЙЛЮК із Юрківців.
Зичимо щастя, зичимо долі,
щоб хліба й до хліба було у
Вас доволі, щоб життя приносило лише радість, щоб
десь у дорозі затрималась
старість, чаша здоров’я була
повненька, дорога життя
була довгенька.
Сім’я ГУНЬКО з
Довгалівки.
* * *
4 ЛИСТОПАДА святкував 60-річний ювілей шанований Володимир Миколайович ЧЕРГИНЕЦЬ із
Талалаївки. Нехай трояндами цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі
бажань, щоб доля дарувала
тільки щастя, ні грама бід, ні
крапельки страждань. Життя хай квітне, мов вишневий
сад, і кожен день усміхнено
радіє, хай доля подарує зорепад здоров’я, миру, успіхів, надії. Хай матінка Божа
— цариця свята дарує щасливі і довгі літа.
М. П. КИРПЕНКО, О. М.
КИРПЕНКО, В. Г. ФЕДЮК, О. М. КОЗУБ, В. М.
ВАКУЛЕНКО.
* * *
1 ЛИСТОПАДА відсвяткував свій 50-річний ювілей
наш дорогий чоловік, тато і
дідусь Валерій Миколайович КИРИЧЕНКО з Новопетровського. Вітаємо. Хай кожен день дарує радість, хай
сонце світить Вам завжди,

На фото: чергова по станції Ніна КОРОТКА.
5 ЛИСТОПАДА у нашій
родині свято — найдорожчі, найрідніші наші батьки
Георгій Олександрович і
Любов Михайлівна КЛІНГЕРТИ із Рябух відзначають
своє сапфірове весілля. Вже
45 пішло у вічність, а ви разом, мов юні два птахи. І
сльози, й радість пронесли
ви гідно, в турботах ваших
виростали дітлахи. Яка безмежна терпеливість і уміння
із вами крокували все життя.
Дітей своїх навчили ви терпіння і, як святиню, берегти
сімейний дах. Нехай сапфір
осяє шлях подружній і приведе вас в золоті літа, щоб
ви обоє знову так раділи,
як в перший день сімейного
життя. Щоб ви разом ще не
одну зустріли весну, щоб не
згасали ваші почуття. Щоб
правнуків могли іще зігріти,
хай Божа Матір з вами йде
у майбуття. На пережите погляд не вертайте, хай смуток
вас покине назавжди. Разом
творіть, разом перемагайте,
хай ангел Божий вас хоронить від біди. Ваш дім хай
буде «невичерпна чаша» добра і радості для всіх людей,
нехай зігріє душі ваші щирі
іще один прекрасний ювілей.
З любов’ю і повагою
ДІТИ, ВНУКИ, правнучатка
САШЕНЬКА і ДЕНИСКО.
* * *
ВІТАЄМО із 80-літнім
ювілеєм нашого дорогого чоловіка, батька, дідуся
і прадідуся Олександра
Івановича
КОЛОМАЙКА
із Сильченкового. Прожито
немало на білому світі, та з
нами, рідненький, надалі живіть! Хай сонце у Ваше віконечко світить, і радує серце
висока блакить. Весна відшуміла своїм буйноцвіттям,
і літо стелило ясні килими…
Та діти й онуки Вам нині радіють, бо всі Вас шануємо
й любимо ми. Всміхніться,
татусю, хай болі й тривоги
минають затишний і теплий
Ваш дім. До Вас не забудем
ніколи дороги, а нині вітаєм
сімейством усім!
ДРУЖИНА, сини СЕРГІЙ і
ОЛЕГ із своїми сім’ями.
* * *
8 ЛИСТОПАДА відзначає
свій 75-річний ювілей наш
турботливий батько та дідусь
Іван Іванович БРОВКО з Липового. Ваш ювілей — поважна дата, про це нагадувать не
слід. Ми щиро хочем побажати здоров’я, щастя й довгих
літ. Щоб ноги Ваші не боліли
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9 ЛИСТОПАДА відзначає ювілей наша дорога
донечка Юлія В’ячеславівна КОРНІЄНКО із Понір. 30
лет назад мы счастье в дом
с роддома принесли. 30 лет
— уже большая дата, только
помним все мы как сейчас,
как Тебя, красавицу, когда-то
на руки взяли в первый раз.
Доченька наша родная, мы
Тебе желаем, чтобы ангелы Тебя по всей жизни за
руку вели. Будь счастливою,
родная, пусть сбываются
мечты. Мама с папой всегда
рядом, хоть сама уже мама
Ты! Как жаль, что за Тебя не
пережить нам Твои беды и
ошибки. Нам остается только лишь любить и тихо по
ночам шептать молитвы.
С любовью
МАМА и ПАПА.
* * *
ВІТАЄМО із 30-літнім
ювілеєм дорогу сестричку і
тьотю Юлію КОРНІЄНКО із
Понір. Яке це щастя — мать
таку сестру! Тож будь, рідненька, Ти здорова і щаслива! Нехай життя Твоє жіноче
цвіте, як квітка навесні, нехай Твої сміються очі, нехай
завжди щастить Тобі. Щоб
сміх був, як пісня солов’їна,
щоб в серці радість лиш цвіла, щоб найдорожча на землі людина навіть в думках
Тебе образить не могла.
Сестра ОЛЯ, племінники ТАРАС і БОГДАН,
племінниці АЛІНА і
КАРОЛІНА.

ПОДАТКОВА ПОВІДОМЛЯЄ

ЗАТРИМ АНО ПОСА ДОВЦ Я

начальника — начальником
Щорського
(Сновського)
відділення Менської об’єднаної державної податкової
інспекції.
До відділу внутрішньої
безпеки звернувся підприємець із м. Сновськ із заявою

про вимагання з нього коштів
керівником відділення за неперешкоджання у здійсненні
господарської
діяльності.
Затримання відбулося під
час отримання другої частини неправомірної вигоди
у сумі 3 тисячі гривень. По-

садовець затриманий, під
час обшуку у нього вилучені
кошти. Вирішується питання
про обрання міри запобіжного заходу.
Шановні громадяни! У
разі, якщо у вас є інформація про протиправні дії з

досвідчених фахівців. З вдячністю згадуємо тих, хто багато років присвятив державній
службі зайнятості, а нині на
заслуженому відпочинку. Це
— Іван Миколайович Солоха,
Сергій Степанович Гордієнко,
Наталія Миколаївна Савченко. Вітаю колег із професійним святом із вдячністю за
їх самовідданість, творчий
підхід до справи, чуйність до
людей, адже ці показники є
твердою запорукою вирішення проблем безробіття. Міцного здоров’я вам, натхнення, нових творчих здобутків,
щасливої долі, миру, тепла і
добра. Хай будуть мудрими
ваші рішення, а дії наповнені
турботою про людей.
Ольга ТИМОШЕНКО,
заступник директора,
начальник відділу сприяння
зайнятості у районі.

СЛУЖБА

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

У першу неділю листопада в Україні, згідно з Указом
Президента України, відзначають День працівника соціальної сфери. Неможливо
переоцінити значення Фонду
соціального страхування з
тимчасової втрати праце
здатності у системі загальнообов’язкового соціального
страхування, адже він турбується про людей протягом
всього життя від народження
до старості.
Необхідність соціального страхування обумовлена
потребою у формуванні такого фонду, за рахунок якого
працездатним громадянам
можна було б гарантувати
їхнє фінансове забезпечення у разі тимчасової втрати
працездатності.
Найвищою метою діяльності Варвинської міжрайонної виконавчої дирекції
Чернігівського
обласного
відділення Фонду є служіння інтересам людей, які потрапили в скрутні життєві
обставини. Адже завданням
законодавства про загальнообов’язкове
державне
соціальне страхування є
встановлення гарантій щодо
захисту прав та інтересів
громадян, які мають право
на всі види соціального захисту, що включають право на
забезпечення їх у разі хвороби, тимчасової втрати працездатності,
необхідністю
догляду за малолітньою дитиною, хворим членом сім’ї,
смерті застрахованої особи
або членів її сім’ї.
Спеціалісти дирекції —
досвідчені, небайдужі до
людських проблем, чуйні та
доброзичливі
працівники,
які вболівають за доручену
справу і готові прийти на допомогу іншим.
У переддень свята прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, самовідданість і щедрість
душі. Бажаю вам творчого
натхнення, здійснення всіх
ваших задумів і мрій. Хай
доля дарує міцне здоров’я та
довголіття!
Лариса ЧМІЛЬ,
директор Варвинської
міжрайонної виконавчої
дирекції Чернігівського
обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
боку працівників податкових
чи митних органів області,
просимо повідомляти відділ внутрішньої безпеки за
телефоном (0462) 668‑522;
особисто чи письмово за
адресою: м. Чернігів, вул.
Реміснича, 11.
Людмила СЕРДЮК,
начальник Талалаївського відділення.
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НАША ГОРДІСТЬ

В обласному драматичному театрі у жовтні на
кращій сцені міста проходив
IV Всеукраїнський танцювальний фестиваль «Planeta
Dance Fest». Більше 50 колективів, а це біля тисячі
учасників, презентували на
розсуд журі 150 номерів. У
конкурсній програмі були
представлені всі основні
стилі хореографії: народний, естрадний, сучасний
танок, фольк, стріт-денс. З
ранку і до вечора на сцені
запалювали танцюристи з
усіх куточків України: Київ,
Буча, Полтава, Суми, Ромни,
Дмитрівка і т. д., а також гості з Республіки Білорусь. Вік
наймолодших учасників фесту — 5 рочків, найстарших
— 20 років.
Показати свій танцювальний талант цього дня
могли не тільки досвідчені
танцівники, а й початківці.
Для них існує спеціальна
номінація — «Дебют», в
якій і взяв участь зразковий танцювальний колектив
«Каскад» молодшої групи
на чолі з керівником Ольгою
Синько. Наймолодші учасники колективу вперше виступали на великій сцені. Важко
було маленьким обличчям
приховати хвилювання, але
перед презентацією підготовленого танку «На пташиному подвір’ї» опанували
себе і вміло продемонстрували свою майстерність, і
вже не хвилювались, а отримували задоволення від
гучних аплодисментів та й
від самої творчої атмосфери. Найбільшою приємною

НАМ НЕ ОБІЙТИСЬ
БЕЗ МЕЦЕНАТСТВА

На фото: переможці фестивалю в номінації «Дебют» — вихованці молодшої групи
танцювального колективу «Каскад».
несподіванкою стала їхня
перемога, адже саме наш
талалаївський «Каскад» завоював перше місце у своїй
номінації та ще й отримав
премію «За створення яскравого образу». Ну що тут ще
казати? Молодці! Всього за
один рік колектив завоював прихильність справжніх
майстрів хореографії, адже
до складу журі увійшли:
Олександр Ушаков, до речі
теж чернігівець, викладач
у «Myway Dance Academy»
(м. Київ), учасник проекту
«Танцюють всі 1 – 3»; Ілона
Гвоздьова — старший викладач сучасної хореографії
в університеті ім. Бориса
Грінченка, фіналістка проектів «Танцюють всі», «Танці з
зірками»; Володимир Біло-

шкурський — Заслужений
працівник культури України,
доцент кафедри хореографії
Національного педагогічного
університету ім. М. Драгоманова, художній керівник
Народного ансамблю народного танцю «Горлиця»; Світлана Шалапа — старший
викладач кафедри хореографії Національної академії
керівних кадрів культури і
мистецтв (м. Київ).
Ось такий нелегкий шлях
довелося подолати нашим
переможцям! Постійною підтримкою наших учасників
фестивалю, а це Вікторія
Кирпенко, Ростислав Мовчан, Дмитро Жаворонок, Софія Самійленко, Станіслав
Луценко, Діана Кравченко,
Євгеній Ведмідь, Богдана

КОРИС ТЬ ВІД КВІТІВ

Цими морозними ранками і похмурими осінніми
днями милують око маленькі
жовтенькі, а ще лапаті білі і
бордові із жовтою серединкою, фіолетові, ніжно рожеві
квіточки — різні вони бувають, запах тільки один. Бо
коли пахне хризантема — її
незрівнянний запах розповсюджується далеко і чути
її аромати звідусіль. Майже
на кожному подвір’ї веселково виграють кущі шикарних
хризантем, і талалаївська
шкільна ділянка не виняток,
адже і вона вкрита запашною ковдрою осінніх хризантем. А поселились вони там
з ініціативи і любові до квітів
директора школи Світлани
Михно. Із її власної садиби
на шкільну спочатку переселились декілька кущиків,
а потім їх ставало більше
й більше: різного кольору,
форми, розміру. І ось одного
осіннього дня вони заполонили коридор Талалаївської
школи — був проведений
ярмарок-продаж осінніх хризантем, активну участь в
якому взяли учасники Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура»

Віка Яременко, Ірина Кондратенко, Олександр Кушнаренко, Костя Самойленко,
Влад Динник, Дмитро Михно,
Станіслав Таран, Станіслав
Рябчун. Саме вони вміло
презентували та продавали
свій товар покупцям. Допомагали в організації та проведенні ярмарку заступник
директора з виховної роботи
Леся Шульга, заступник директора з навчальної роботи
Наталія Петрук та керівник
гуртка «Сокіл-Джура» вчитель Валентина Мовчан.
Придбавши на ярмарку
чарівний кущ хризантем (і не
один), можна було отримати
корисну інформацію про те,
як правильно і коли саме посадити квітку, як за нею далі
доглядати. Таку консультацію
надавала Валентина Співак
— завгосп школи і квітникар
за покликанням. Її кабінет
схожий на оранжерею! Яких
тільки квітів там не побачиш! Декілька власних вона
принесла на виставку і вони
теж були успішно продані. А
ще купували фіалки кімнатні
та пеларгонії і кумедні декоративні гарбузці. Завдяки
дружній команді та приємній
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атмосфері були продані всі
квіти. Зароблені гроші будуть
спрямовані для підтримки
учасників АТО. Також резервна група майбутніх джурів, учнів 8-А класу на чолі з
класним керівником Тетяною
Шевченко, підготували гуманітарну допомогу воїнам
АТО. Спільними зусиллями
всіх учнів класу був намальований патріотичний плакат
«Із мрією в серці про мир в
Україні». І знову банки з українським салом, огірочками і
помідорами
відправляться
в зону воєнних дій. А ще теплий одяг та білизна, засоби
особистої гігієни та ін. вже
були передані голові районної спілки учасників АТО Богуславу Борсуку, який разом з
керівником благодійного фонду «Прогрес» Олександром
Смальком також були присутні на ярмарку-продажу і, звичайно, не змогли піти, не придбавши кущика хризантеми.
Кожен покупець повертався додому з оберемком
пахучих квітів і чудовим настроєм, а продавці раділи,
адже добра справа принесла
їм задоволення.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

На фото: презентація осінніх хризантем на ярмарку-продажу в Талалаївській школі.

Ярмак, Роман Діденко, Віталіна Луценко, Михайло
Сенча, Вікторія Рижій, Роман
Моргунов та Анастасія Товкач завжди були найближчі
люди — батьки. Саме вони
готували костюми, оплачували внесок за фестиваль,
хвилювалися і розділяли солодку радість перемоги. Фінансовими внесками допоміг
і відділ культури, оплативши
дорогу. Тепер наші наймолодші «Каскадівці» можуть
широко розправити крила і
летіти до нових звершень і
відкриттів, завойовувати серця прихильників і завжди залишатись гордістю Талалаївки. Успіхів вам на творчому
шляху і ще не однієї високої
нагороди.
Кор. «ТХ».

ШКІЛЬНЕ
ЖИТТЯ

На базі Прилуцького ЦТДЮ відбувся семінар-практикум для працівників
позашкільних
районних закладів. Ця поїздка була важлива і цікава
тим, що ми мали можливість
ознайомитися, як розвивається позашкільна освіта у
сусідньому районі. Звичайно, складно порівнювати
Прилуки і наше селище, бо
вони різняться і за кількістю
населення, і за соціально-економічним розвитком. Та
для людини притаманне
прагнення брати приклад з
кращого, передового, прогресивного. Враження, з
якими ми відвідали один із
кращих позашкільних закладів області (де працює
71 педпрацівник і діє 126
гурткових груп), можна назвати «доброю» заздрістю.
Сучасні меблі у класах, сучасна професійна апаратура, комп’ютери і мультимедійні дошки, власна студія
звукозапису, тренажерний
майданчик і багато-багато
іншого.
Звісно, ми розуміємо,
яка зараз складна демографічна ситуація у нашому
районі, коли не те що поза
шкільні, а й загальношкільні
заклади під загрозою закриття. Та ми впевнені, що
наші діти варті того, щоб
займатися у теплому приміщенні, сидіти на гарних
стільчиках, опрацьовувати
сучасну техніку. Наш заклад
невеликий, та всі працівники сумлінні, творчі і креативні, про що свідчать досягнення і перемоги наших
вихованців.
Цього року ми вперше,

напевно, за останні не менш
як 10 років відчули, що наша
праця потрібна. Ми щиро
вдячні райдержадміністрації, районній раді і її депутатському складу, райвідділу освіти за те, що на цей рік
не лише збережено мережу
гуртків, а і виділено кошти
на модернізацію закладу.
За виділені кошти зроблено
ремонт глядацького залу,
закуплено стільці, модернізовано комп’ютерний клас,
на належному рівні проведено районний етап гри
«Сокіл-Джура» і відправлено команду на обласний
етап змагань.
Наша щира вдячність
директору ТОВ «Батьківщина» М. М. Дмитренку, який
допоміг транспортом для
перевезення вугілля із Болотниці. Дякуємо селищній
владі за виділені кошти до
Дня селища, на які придбали заохочувальні подарунки
дітям-переможцям обласних конкурсів. Хочеться
вірити, що ця підтримка не
буде одноразовою, а стане
доброю традицією. Сподіваємося, що відновить свою
зіркову діяльність фестиваль «Весняна мелодія».
Сьогодні нам не обійтися без допомоги, без
підтримки, меценатства. А
меценатство починається
з прискореного биття серця, небайдужого до рідної
землі, з патріотизму. Не
обов’язково з великої літери, а того, що вміщується в
одній-єдиній людській душі,
заполоненій прагненням добра і любові до ближнього…
Ніна ГАЛАГАН,
директор ЦДЮТ.

ЯК МИ ЯРМАРК УВА ЛИ

КОЖНОГО року восени учні Липівської школи чекають ярмарок, що проводиться в кінці жовтня. Започаткувала цей позашкільний захід декілька десятків років тому вчителька української мови і літератури Варвара Федорівна Безжон. А тепер
її колишні учні, самі мами і тата, бабусі і дідусі, допомагають
своїм дітям і внукам підготуватися до ярмарку. Майструють і
печуть, смажать і варять, хваляться своєю городиною і дарами садів.
Відкривали свято п’ятикласники. Сподобалась всім інсценізована пісня 5-го класу у виконанні Ірини Огій, Ірини Кононіченко та їхніх однокласників. Продовжили свято почергово
всі учні школи. Кожний клас у віршованій формі припрошував
до свого товару. Діти і продавали, і купували. І чого тільки не
було на ярмарку: пиріжки і пампушки, кекси і торти, тістечка
і заливне, овочі і фрукти, саджанці квітів і мед. У дітей була
можливість скуштувати солодощі, які приготували мами однокласників, та ще й додому накупити. І потім довго селом мами
обмінюються рецептами кулінарії.
Діти змагаються між собою, який клас найбільше вторгував грошей. Визначають гуртом, на які цілі витратять заробіток. Частину грошей вирішили направити на адресну допомогу учасникам АТО. Хай цей невеликий внесок учнів у спільну
справу буде добрим прикладом людяності та взаємодопомоги в їхньому дитинстві.
Аліна ХОЛЯВЕНКО,
голова ради старшокласників.

СВІТЛА НЕ
БУДЕ З 9-ї
до 16:30

7 листопада — с. Корінецьке, вул. Центральна, вул. Московська, вул.
Травнева.
8 листопада — с. Співакове, вул. Дворянка.
9 листопада — с. Липове, вул. Центральна, АТС,
школа, дитсадок, ФАП,
контора ТОВ «Горизонт»,
кафе «Орхідея».
11 листопада — смт Талалаївка, вул. Центральна,
пров. Молодіжний, вул.
Молодіжна, магазини «Автостоп» і «Дитячий світ»
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ПОДЯКА

ТАМ, ДЕ КРАЩЕ
Я із сім’єю живу в Болотниці. У нашому селі, на
жаль, немає такого вишуканого закладу, де можна було
б прийняти гостей і відсвяткувати своє родинне свято.
Але якщо конче треба, то
вихід легко можна знайти
— завжди раді відвідувачам
такі заклади в райцентрі,
Харковому, Сильченковому.
Ми ж обрали для торжества
кафе «Орхідея» в Липовому,
де господарює подружжя підприємців В. В. і В. Г. Лукашів,
добра слава про яке лине
за межі району. І тепер уже
з власного досвіду скажемо,
що небезпідставно!
Уміють тут і запросити,
і наготувати, і розважити.
Сам Володимир Григорович
надав транспорт для підвезення наших гостей в обидві

сторони, а щоб свято проходило по-домашньому гостинно і за багатим столом,
постаралися сама Валентина Василівна і працівниці
кафе Наталія Петрівна Кобиш, Тетяна Володимирівна Лебідь, Надія Олександрівна Соловей, Маргарита
Володимирівна Павлиш. Всі
вони — молодці! Створили
неперевершену атмосферу
в залі, нам і нашим гостям
дуже сподобалось. Не кожне
місто таким закладом похвалиться. Може й тому, маючи
свої кафе, бари й ресторани,
їдуть в «Орхідею» з ближніх
районів справляти ювілеї,
професійні свята, зустрічі, весілля. Люди тягнуться
туди, де краще.
М. І. і В. І. ЛІСОВІ.
с. Болотниця.

БІДА САМА НЕ ХОДИТЬ,
а за собою ще й горе приводить… Так сталось і в мене.
Спочатку хвороба поклала
на лікарняне ліжко, не встиг
піднятись на ноги, як нове
випробування. Померла моя
мама, яка проживала більше, ніж за п’ятсот кілометрів
від мене. Та спасибі, що є
добрі люди в нашому районі, для яких не існує чужого горя. Слова вдячності в
першу чергу хочу висловити
подружжю Валерію Володи-

мировичу та Аллі Петрівні
Співакам, які весь час були
поряд з моєю родиною, Володимиру Григоровичу Лукашу, Павлу Михайловичу
Чмуту, Ігорю Анатолійовичу
Марченку, колективу Липівської сільської ради, моїм
сусідам, родичам. Спасибі
вам за підтримку і нехай вас
і ваші родини береже Бог від
всіляких негараздів і бід.
Олександр ІВАСИК та
родина.

СПАСИБІ ЗА ПІДТРИМКУ
Так несподівано і передчасно пішов із життя дорогий
наш чоловік і батько Володимир Олексійович Лещенко із Талалаївки. Не знайти
слів, щоб заспокоїти душу,
не передати біль, що стискає серце і не дає дихати.
Нам ніколи і ніким Тебе не
замінити. Ти був гарний чоловік і добрий господар, ми
все з Тобою робили разом,
а скільки планів Ти ще будував на майбутнє, скільки діла
прагнули Твої роботящі руки.

Все рухнуло в одну мить,
залишились тільки сльози і
глибока печаль. В таку тяжку хвилину нас підтримали
добрі люди — всі похоронні
клопоти взяли на себе працівники РЕМу, де Володимир
Олексійович пропрацював
понад 40 років, сусіди з вул.
Лугова (Фрунзе), куми, друзі, однокласники та всі рідні.
Спасибі всім вам, нехай ваші
родини обходить біда.
Надія ЛЕЩЕНКО.
смт Талалаївка.

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.
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.
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 0,82 га приватизована. Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
САДИБА 0,6 га по вул. Нафтовиків у Талалаївці: будинок з усіма зручностями, погріб, сарай, гараж, літня кухня та
кілька господарських будівель.
ВУГІЛЛЯ, БОЧКИ під зерно (металеві, дерев’яні), два
СЕЙФИ, МЕБЛІ (стіл, тумба, диван, сервант, шифоньєр),
ХОЛОДИЛЬНИК, СКРИНЯ, ПРЯДКА; МОТОЦИКЛ ІЖ з
коляскою та багато запчастин до нього; ТИСКИ, ІНСТРУМЕНТ; ДВИГУНИ і РЕДУКТОР для міні-трактора.
Тел. 050-600-07-16.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
ТЕЛИЦЯ 6 місяців тільності, червоно-рябої масті.
Тел. 093-954-85-41.
КОРОВА 5 місяців тільності з другим телям. Масть темно-коричнева. Тел. 2-41-29, 096-861-16-75.
ВОДОВІДЛИВИ віконні, 3 шт. 0,3×1,5 м.
Тел. 096-173-42-25.
ДОШКА-ШАЛІВКА обрізна, 0,5 куба, довжиною 4 м.
Тел. 099-156-55-86.
Б/у КРІСЛО-ЛІЖКО і СОФА-ЛІЖКО у хорошому стані.
Тел. 098-423-57-97.
СІНО в тюках, можлива доставка. Тел. 066-528-36-28.
ЦЕСАРКИ. Тел. 097-104-50-93.
ПІАНІНО «Україна» в хорошому стані.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
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.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Не забудьте передплатити районну газету «Трибуна
хлібороба» на 2017 рік.

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.
Найдорожче БИКИ, КОРОВИ, ТЕЛИЦІ, КОНІ.
Тел. 066-712-58-73, 097-299-56-86.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
СФГ «Фенікс-Арт» скуповує землі ОСГ.
Тел. 050-522-37-63, 098-331-59-93.

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.

КОРІНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади — головного бухгалтера
сільської ради на період відпустки основного працівника
по догляду за дитиною до 3-х років. Вимоги до кандидата:
вища бухгалтерська або економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за
фахом на державній службі та/або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років. Вільне володіння
комп’ютером, знання державної мови.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів
з дня опублікування оголошення в газеті за адресою: Талалаївський р-н, с. Корінецьке, вул. Центральна, 10А. Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру
та умов оплати праці, переліку необхідних документів для
участі в конкурсі за тел. 2-33-45.
Металопластикові ВІКНА
та вхідні
ДВЕРІ за низькими цінами.
Надаємо повний сервіс.
Телефони:
067-916-96-28,
095-692-27-51.

13 ноября 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.

ВІКНА
металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та
розмірів. Замір. Доставка.
Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ. Працюємо
за державною програмою,
компенсація 35%.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
11 Л И СТО П А Д А
в районному будинку
культури
відбудеться
концерт
молодіжного
гурту
SYDNEYKELLY
із Чернігова.
Початок о 19:00.
Вхід безкоштовний!
Закупаю ВОСК, МЕРВУ.
Телефоны:
073-074-38-30,
067-884-64-92,
066-927-55-70.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Металопластикові ВІКНА та вхідні ДВЕРІ за державною програмою з відшкодуванням 35%. Замір,
доставка, встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯИ №664489 та серії ЯИ №664488, видані 26 лютого 2010 року
на ім’я ЯКОВЕНКО Марія Іванівна, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0157005, виданий 29.08.1996 р. на ім’я ГОЛОВАНЬ Неля Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349642, виданий 09.12.1999 р. на ім’я КРИВЕНКО Самійло
Степанович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349655, виданий 09.12.1999 р. на ім’я Б
 ЕБИК Олександра
Кузьмівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0325889, виданий 24 квітня 1997 року на ім’я ГАЙДАЙ Катерина Микитівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії І-ЧН №035822, виданий Харківською сільською радою на
ім’я ДІВЕНКО Ганна Ананіївна, вважати недійсним.

Колектив Центру дитячої та юнацької творчості висловлює співчуття своїй колезі Раїсі Михайлівні Півторацькій з приводу смерті батька Михайла Євдокимовича
ПОПОВА. До втрати близької людини ніколи не можна
бути готовим, байдуже, молода це людина чи похилого
віку. Після цього ми стаємо самотнішими, адже з нею йде
частина нас. Допоки живі наші батьки, ми самі маємо змогу відчути себе дітьми. Поділяємо Вашу скорботу і висловлюємо свою підтримку.
Колектив територіального центру глибоко сумує з
приводу смерті колишнього працівника Болотницького
стаціонарного відділення для одиноких непрацездатних
громадян Івана Васильовича МУСІЄНКА та висловлює
щирі співчуття його дружині Лідії Михайлівні і всім рідним.

Закупівля
МЕДУ, ВОСКУ,
МЕРВИ. Обмін
ВОЩИНИ.
Продаж
ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ для
бджолярства.
Телефони:
066-094-11-17,
067-932-64-25.

Тяжка втрата у родині нашої однокласниці Тетяни
Іванівни Мусієнко (Люльки) — обірвалося життя її батька
Івана Миколайовича МУСІЄНКА. Співпереживаємо, висловлюємо Тані і всій її родині щирі співчуття.
ВИПУСКНИКИ Болотницької школи 1995 року,
класний керівник.

ПОМИНАННЯ

10 ЛИСТОПАДА минає 10 років світлої пам’яті нашої дорогої мами, бабусі й прабабусі Євдокії Дмитрівни
ЖИЛКИ із с. Юрківці. Ми всі Тебе любимо і пам’ятаємо і
ніколи не забудемо все те хороше, що Ти дарувала нам за
життя. Спокійного Тобі спочинку. Нехай свята земля береже Твій вічний спокій, а Господь дарує Царство небесне.
Всі, хто знав нашу Євдокію Дмитрівну, згадайте та
пом’яніть добрим словом.
Вічно сумуючі ДОЧКИ із сім’ями, ВНУКИ,
ПРАВНУКИ 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

5 листопада 2016 року
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У сім’ї Олександра Миколайовича Івасика з Талалаївки непоправне горе — не стало його матері ЛЮБОВІ
МИКИТІВНИ. Співчуваємо Олександру Миколайовичу,
його дружині Ларисі Миколаївні та всій родині з приводу
болісної втрати.
СУСІДИ з 1-го провулку Енергетиків.
У родину нашої колишньої колеги по роботі в бувшому
підприємстві громадського харчування Надії Іванівни Лещенко увірвалося непоправне горе — раптово і передчасно пішов із життя її чоловік ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ.
Щиро співчуваємо і розділяємо з Надією Іванівною та її
сім’єю біль тяжкої втрати.
О. В. ОВЧАРЕНКО, Н. П. НОВІКОВА, Н. М. МАНЬ.
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