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В останню суботу листопада ми згадуємо жертв найстрашнішої трагедії в історії українського народу – Голодомору 1932-33 років. За своїми вражаючими наслідками Голодомор
можна порівняти з втратами нашого народу від Другої світової війни. Із грудня 1932 по квітень 1933 року, у пік трагедії, Україна втрачала щодня по кількасот тисяч осіб. Сьогодні голодомор — не історична давнина, а глибока духовна рана, яка нестерпним болем пронизує
пам’ять і його очевидців і сучасне покоління, адже Голодомор торкнувся кожної родини. Ми
постраждали всі, бо кожен втратив частку свого коріння. Навіть сьогодні трагедію 1932 —
1933 років важко осмислити. Наш із вами спільний обов’язок зробити все, щоб такі трагедії
не повторювалися. Запорукою цього має бути вічна пам’ять про безневинно убієнних.
Вклонімося пам’яті жертв Голодомору, і у молитві за їх душі 26 листопада о 16 годині
запалімо свічки пам’яті у своїх оселях.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВИДІЛИВ КОШТИ ДЕПУТАТ

Плідно працює в нашому районі представник ВО “Батьківщина” в обласній раді Ярослав Сторубльов. Влітку подбав про підсипання щебенем найбільш аварійних ділянок
окремих шляхів, встановлення дитячого майданчика біля
школи мистецтв. Останнім часом у центрі його уваги – заклади культури. Недавно депутат задовольнив малярські
ремонтні потреби деяких сільських будинків культури і клубів у фарбі. А днями виділив кошти Липівській сільраді на
придбання музичної апаратури в місцевий клуб.
Микола БІЛАН,
голова районної організації ВО “Батьківщина”.

У СВЯТО – З ПЕРЕМОГОЮ

Вже вдруге команда шахістів нашого району бере
участь у традиційному турнірі, що проводиться у Варві з нагоди Дня працівників сільського господарства за підтримки
заступника голови Аграрної партії України Сергія Гайдая.
Торік талалаївці фінішували другими, а нині у суперечці 8
збірних трьох районів – Варвинського, Срібнянського і Талалаївського – піднялися на найвищу сходинку. Звитягу на
чорно-білих шахових клітинках для нашого району здобували Михайло Охріменко, який, до речі, показав 100-відсотковий результат, Сергій Луценко, Сергій Білань і Юрій Дзюбан.

«КРУГЛИЙ СТІЛ»

З нагоди Міжнародного Дня людей із обмеженими можливостями 2 грудня о 10-й год. у центральній районній бібліотеці відбудеться «круглий стіл» за участі керівників органів
виконавчої влади, лікарів, юристів. Також – шаховий турнір,
виставка робіт самобутніх майстрів. ПРИЄДНУЙТЕСЬ.

ПРАВОВА ДОПОМОГА

30 ЛИСТОПАДА ц. р. виїзний прийом громадян
у с. Стара Талалаївка (в приміщенні Староталалаївської сільської ради) проводитиме начальник відділу
«Талалаївське бюро правової допомоги» Яна Михайлівна МУДРЕВСЬКА. Початок прийому о 10-й годині.

У облдержадміністрації
відбулася зустріч голови
ОДА Валерія Куліча із редакторами районних газет.
Тема обговорення: зміни в
системі надання медичної
допомоги населенню, реорганізація мережі освітніх
закладів, створення об’єднаних територіальних громад. Цікаво було почути
які питання актуальні на
цей час в інших районах та
що думає з цього приводу
керівник області.
Спочатку мова йшла
про ситуацію у медицині.
Валерій Куліч запевнив, що незалежно від рівня
акредитації у районних лікарнях буде збережено добрі надбання. Як приклад,
наводив роботу хірургічного
відділення Коропської ЦРЛ,
де висококваліфіковані хірурги успішно проводять
складні операції, пологового
відділення у Бобровиці, куди
приїжджають народжувати
навіть зі столиці.
На жаль позитивних при-

області могла отримати своєчасну та кваліфіковану допомогу лікарів.
Для цього при управлінні охорони здоров’я ОДА
діє спеціальна комісія, яка
вивчає можливості та перспективи медустанов, їх
укомплектованість кадрами
та необхідним обладнанням, територіальну доступність для населення. Саме
ця комісія надасть остаточні
пропозиції щодо створення
медичних округів.
Реформування системи
охорони здоров’я викликало навіть певну конкуренцію між лікарнями за право
стати центром госпітального
округу. «У боротьбі за госпітальні центри переможе сильніший», — сказав
В. Куліч, тобто та лікарня,
яка матиме кращу базу, обладнання, більше фахівців
тощо. Тут слово і за місцевою владою: як фінансує
вона потреби закладів медицини, сприяє поліпшенню
її
матеріально-технічного
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і лебідка вивели четверо
пташенят, отже, лебедина
родина налічувала 6 особин. Сьогодні плавають
4, де ще 2? Вірність у них
овіяна легендою і полетіти
у вирій, покинувши зграю,
вони не могли. Руда лисиця
поласувала пташиним м’ясцем чи двохрукий «лис»?
Природолюби
планували спробувати спіймати
птахів і передати, скажімо,
у Тростянецький дендропарк, де лебеді живуть роками. Та горді птахи, ніби
таємно від усіх, знялися і
полетіли. У четвер вранці їх
на ставу вже не було.
О. ЛИПІН.
Фото
Володимира ТОПЧІЯ.

ПРИЛЕТІЛИ Й ПОЛЕТІЛИ

четверо лебедів, які з’явилися на ставку в районі цегельного заводу наприкінці
минулого тижня. Небайдужі
люди підгодовували птахів
і били тривогу! Соціальні
мережі просто вибухнули
фотознімками і відео талалаївських лебедів. Сергій
Короткий, Ніна Дивуленко,
Галина Петько, Ігор Пономаренко, Володимир Топчій, Іван Можневський і ще
десятки людей зверталися
в нашу редакцію, природоохоронні і рятувальні служби, пишуть у мережах про
своє занепокоєння долею
закільцьованих (орнітологічний знак на шиї і ніжці

лебідки) гордих красенів.
На їх численні «SOS» відгукнувся керівник Українського центру кільцювання
птахів, кандидат біологічних наук А. М. Полуда: «Я
зробив запити в декілька
центрів кільцювання, щоб
з’ясувати, де саме цей птах
був закільцьований… скоріше всього, ці кільця використовували латвійські
орнітологи. Поки що приводів турбуватися за долю
цих птахів немає. Лебеді,
якщо вони здорові, досить
нормально пристосовані до
наших погодних умов і коли
ставок почне вкриватися
кригою, повинні перелетіти
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на іншу водойму. Може, в
район Прилук, де є ділянки
Удаю, які не замерзають,
чи на Дніпро. Для них нема
проблем перелетіти на 30
км (Прилуки) чи на 180 км
(Київ). Існує одна небезпека — є, на жаль, ідіоти з
рушницями, які можуть постріляти їх. Будемо сподіватися, що у Талалаївці таких
немає. До речі, вбивство
лебедя — це кримінальна
справа».
Марно сподіватися, що
у нас немає зажерливих
любителів заробити на лебединому пухові. Природолюб Іван Можневський
розповідає, що птахів спостерігав тут і на Жолобку
ще з весни. Красені лебідь

СИТУАЦІЯ
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Про освіту
В. Куліч навів конкретні
приклади, які свідчать про
небажаний результат освіти
у малокомплектних школах.
За підсумками минулого навчального року 28% учнів
сільських шкіл не впоралися
із завданнями зовнішнього
незалежного оцінювання, а
відповідно, не змогли продовжити освіту.
«Як керівник облдерж
адміністрації я не маю
права забирати майбутнє
у сільських дітей, — сказав
він. — Тому в області робиться максимум здійснимого,
щоб дати можливість усім дітям отримати якісну освіту».
Цього року на Чернігівщині придбали 33 автобуси
для підвозу дітей до школи
й назад. Приблизно стільки
ж планують закупити й передати освітянам у 2017-му.
Разом з дітьми до нового
місця роботи зможуть доїжджати і вчителі, вивільнені
після закриття малокомплектних шкіл. Голова ОДА

запевнив, що всім таким
вчителям непенсійного віку
буде запропоновано варіант
працевлаштування.
Про децентралізацію
В області вже створені
і діють п’ять об’єднаних територіальних громад. В одинадцяти вибори мають відбутися найближчим часом. Ще
десять завершують формування й будуть готові до виборів навесні 2017-го. Всього
ж в області передбачається
створення 55 – 60 громад та
5-6 повітів. Завершитися цей
процес має до кінця наступного року.
«Білих плям на карті області не буде. Проте ми не
поспішаємо діяти з примусу.
Люди мають «дозріти» до
самостійного рішення, — так
сказав голова ОДА, — Проте
громади мають бути не лише
об’єднані, а й спроможні».
Об’єднання громад, на
його думку, дає шанс деполітизувати суспільство, щоб
люди обрали керівників,
здатних вирішувати соціальні, економічні, господарські
питання, а не популістів.
Ще однією проблемою
Валерій Куліч назвав вичікувальну позицію деяких представників місцевої
влади, бездіяльність яких
гальмує хід реформ в області і призводить до втрати
значних коштів, які новостворена громада могла б
отримати з бюджету та Фонду регіонального розвитку.
«Громади, що зволікають з
об’єднанням, втрачають і
час, і гроші», — наголосив
керівник області.
Олександра ГОСТРА.

забезпечення, створює умови для проживання лікарів
на території району. Ще одним важливим аспектом реформ є розділення соціальної і суто медичної функцій
лікарень.
Журналістів
цікавила
кількість госпітальних округів. Як пояснив голова ОДА,
ця цифра ще не конкретизована остаточно. З цим досі
не визначились у Міністерстві охорони здоров’я.

РЕФОРМИ НЕВІДВОРОТНІ

ДЕРЖСТРАХ + «ОРАНТА» = 95!

Їм разом скоро виповниться 100. У далекому вже 1921
році 25 листопада тоді ще навіть не в СРСР, а в молодій
радянській країні народилася нова страхова компанія із
назвою Держстрах. За незалежної України її правонаступницею стала “Оранта”. У їхні 95 вмістилася багата історія,
в яку яскраві сторінки вписали і держстрахівці, і орантівці,
в тім числі і талалаївські страхові агенти та відповідальні
працівники відділення Держстраху-“Оранти”. Відзначаючи
великий вклад у страхову справу колишніх і нинішніх співробітників НАСК, КЕРІВНИЦТВО підрозділу “Оранти” в
районі щиро вітає всіх колег, ветеранів і сьогоднішніх працівників, із поважним ювілеєм компанії і зичить ніколи не
страхуватися від творчих пошуків і плідних здобутків у роботі, щастя і здоров’я в родинах, завжди мати при собі поліси
удачі і успіхів.

кладів у області не так багато. Проблема із проблем:
забезпеченість кваліфікованими кадрами – лікарями у
районних лікарнях тільки на
62%. Відповідно й медичні
послуги населення там недоотримує. Тому завдання
влади, на думку голови ОДА,
так реорганізувати мережу
закладів охорони здоров’я,
щоб будь-яка людина з
будь-якого, навіть найвіддаленішого, населеного пункту
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

З НАГОДИ ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ВИЗНАНІ ПЕРЕМОЖЦЯМИ ТА НАГОРОДЖЕНІ

Із року в рік у нашому районі свято сільських трударів
відзначають на високому рівні. Щоразу воно вдається. І
це тому, що у його створення
вкладають душу організатори та виконавці. Районне
управління агропромислового розвитку, яке організовує
свято, разом із керівниками
господарств завжди стараються відзначити достойну
працю працівників полів і
ферм, спеціалістів. Нагороди різного рівня аграріям
вручали, а також вітали їх із
святом голови райдержадміністрації Анатолій Дупа,
районної ради Юрій Дзюбан,
начальник
райуправління
АПР Віктор Сіренко. Вітав
хліборобів і Заслужений працівник сільського господарства України, директор ТОВ
«Красноколядинське» Павло
Чмут. А в залі пахло короваями, які на рушнику підносили
не лише передовим господарствам, а всім керівникам
господарств, які обробляють
землі на території району. Колективи та учасники
художньої
самодіяльності
районного та Чернецького

будинків культури дарували прекрасний концерт. Тим
часом у фойє РБК працювала виставка «Від зернини
до хлібини», підготовлена
колективом районного краєзнавчого музею, учасники
якої - самі аграрії (про це - в

Згідно з рейтингом основних показників виконання Програми соціально-
економічного розвитку
І місце та перехідний кубок «Золотий
колос» отримала СТОВ АФ «Горизонт» —
керівник Ігор Анатолійович Марченко,
ІІ місце розділили між собою ТОВ АФ
«Обрій» — керівник Валерій Іванович Сердюк та ТОВ «Понори» — керівник Андрій
Олександрович Іванов,
ІІІ місце — ПСП «Лан» — керівник Володимир Григорович Лукаш.
НАГОРОДЖЕНІ:
ПОДЯКОЮ голови обласної державної
адміністрації — директор СТОВ «Горизонт»
Ігор Анатолійович Марченко.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ та НАГРУДНИМ ЗНАКОМ обласної ради — директор
ПСП «Лан» Володимир Григорович Лукаш.
СПІЛЬНОЮ ГРАМОТОЮ районної державної адміністрації та районної ради —
директор ТОВ АФ «Обрій» LTD Валерій Іванович Сердюк.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Департаменту агропромислового розвитку облдерж
адміністрації — начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
Віктор Григорович Сіренко.
ВІДЗНАКОЮ «ЗНАК ПОШАНИ» Департаменту агропромислового розвитку обл
держадміністрації — завідуючий відділком
СТОВ «Батьківщина» Іван Васильович
Таран.
ПОДЯКОЮ директора Департаменту
агропромислового розвитку — директор
ТОВ «АФ Сильченкове» Андрій Вікторович
Юзюк.

ГРАМОТОЮ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ:
••фахівець із земельних питань ТОВ
«Красноколядинське» Олег Миколайович
Максимейко;
••агроном СТОВ «Батьківщина» Микола
Іванович Мазура;
••агроном ТОВ АФ «Обрій» LTD Василь
Якович Гавриленко;
••заправник-обліковець СТОВ «Горизонт»
Наталія Григорівна Ступак;
••механізатор ТОВ «Понори» Євгеній Володимирович Винограденко;
••механізатор ПСП «Лан» Володимир
Романович Бабій;
••механізатор ТОВ «АФ Сильченкове»
Олександр Анатолійович Христенко;
••механізатор ТОВ «Зоря» Олександр
Миколайович Онищенко;
••механізатор ПСП «Фортуна» Олександр Васильович Бездідько;
••головний бухгалтер ПСП «Лан» Світлана Анатоліївна Максименко.

ГРАМОТОЮ РАЙОННОЇ РАДИ:
••головний агроном ТОВ «Україна», ПСП
«Відродження» Олександр Григорович
Крисько;
••інженер з охорони праці ТОВ АФ «Обрій» Микола Миколайович Джолос;
••бригадир тракторної бригади СТОВ
«Батьківщина»
Віктор
Михайлович
Мірошніченко;
••обліковець на МТФ СТОВ «Горизонт»
Лідія Павлівна Соловей;
••механізатор ТОВ «Понори» Станіслав

наступному номері).
На фото:
святковий коровай голова райдержадміністрації
Анатолій Дупа вручає
завідуючому відділком
СТОВ «Батьківщина» (с.
Довгалівка) Івану Тарану.

В’ячеславович Антипенко;
••механізатор ТОВ «АФ Сильченкове»
Микола Вікторович Лиходід;
••механізатор ТОВ «Зоря» Микола Анатолійович Гура;
••механізатор ПСП «Фортуна» Михайло
Олексійович Киба;
••механізатор ПСП «Лан» Сергій Іванович Смовський.

ГРАМОТОЮ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РДА НАГОРОДЖЕНІ:
••за І місце серед комбайнерів району —
комбайновий екіпаж ТОВ «Красноколядинське» Олександр Вікторович Осташко та
Роман Петрович Ломпа;
••за ІІ місце — комбайнер ТОВ «Агромат»
Вадим Павлович Леонтович;
••за ІІІ місце — комбайновий екіпаж
СТОВ «Горизонт» Микола Михайлович Огій
та Юрій Миколайович Кукса.
ВОДІЇ
••за І місце — водій ФОП «Лукаш» Микола Миколайович Тимошенко.
••за ІІ місце — водій ФОП «Лукаш» Вадим Олексійович Ганжа.
••за ІІІ місце — водій ТОВ «Красноколядинське» Микола Дмитрович Грицик.
••за багаторічну сумлінну працю — водій СТОВ «Батьківщина» Іван Олексійович
Бовкун.
МЕХАНІЗАТОРИ
••за І місце — механізатор ТОВ «Агромат» Віктор Дмитрович Удовиченко;
••за ІІ місце — механізатор СТОВ «Горизонт» Юрій Іванович Геря;
••за ІІІ місце — механізатор ТОВ «Красноколядинське» Микола Вікторович Сокол;
••за багаторічну сумлінну працю — Анатолій Іванович Лобода, механізатор СТОВ
«Батьківщина».
ДОЯРКИ
••за І місце — доярка ТОВ «Понори»
Людмила Петрівна Комлик;
••за ІІ місце — доярка ТОВ «Понори» Наталія Іванівна Тимошенко;
••за ІІІ місце — доярки ТОВ «Агромат»
Наталія Олександрівна Головко та СТОВ
«Горизонт» Олена Володимирівна Огій.
ТЕЛЯТНИЦІ
••за І місце — телятниця СТОВ «Горизонт» Любов Миколаївна Гужва;
••за ІІ місце — телятниця СТОВ «Горизонт» Галина Іванівна Москаленко;
••за ІІІ місце — телятниця СТОВ «Горизонт» Ольга Іванівна Богачова.
СПЕЦІАЛІСТИ
••головний агроном ТОВ «Красноколядинське» Юрій Миколайович Ступник;
••агроном СТОВ «Дружба-Нова» Сергій
Вікторович Кунденко;
••агроном ТОВ АФ «Обрій» Ігор Володимирович Дрозденко;
••головний зоотехнік ТОВ АФ «Обрій» Вадим Володимирович Жайворонок;
••завідуючий МТФ СТОВ «Батьківщина»
Віктор Миколайович Зарічний;
••головний зоотехнік СТОВ «Горизонт»
Наталія Михайлівна Бовкун;
••завідуюча складом СТОВ «Горизонт»
Галина Михайлівна Тарасенко;
••оператор по обслуговуванню молокопроводу СТОВ «Горизонт» Олександр Миколайович Раус.

50 РОКІВ
тому поєднали своє життя
наші
дорогі
батьки Михайло Михайлович і Валентина Петрівна
ВАСИЛЬЧЕНКИ із Красного Колядина. Ваш спільний
шлях не встелено квітками,
не раз доводилося тернями
іти, та ви завжди опікувались нами, за що ми вдячні
будемо завжди. За добре
серце і невтомні руки нехай
Господь воздасть належне вам, хай вашу щедрість
переймають внуки, а ласка
служить оберегом нам. Тож
будьте нам здорові і щасливі! Хай спільний шлях ваш
довго ще цвіте. Ну а сьогодні ж хай лунає пісня про
батьківське весілля золоте!
З любов’ю син БОРИС,
невістка НАТАЛІЯ, внуки
ІННА і АНЖЕЛА.
* * *
26 ЛИСТОПАДА золотий
ювілей подружнього життя
відзначають Михайло Михайлович і Валентина Петрівна ВАСИЛЬЧЕНКИ із
Красного Колядина. Минуло
вже піввіку з того часу, як в
вашому житті цвіла весна. І
стільки прожито і пережито
разом, і скроні побілила сивина… А в двері стукає ласкава осінь — багата, щедра,
справді золота! Як нагорода
за любов і мудрість, за ваші,
в парі прожиті літа. За те,
що зберегли свою родину на
хвилях часу, в радості й біді,
за те, що долю порівну ділили і стали гідним прикладом
в житті. Тож будьте ви здорові і щасливі! Хай спільний
шлях ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає
пісня про ваше про весілля
золоте!
З повагою СВАТИ.
* * *
КОЛЕКТИВ працівників Липівської школи щиро
вітає із 60-річним ювілеєм
завгоспа школи Михайла
Михайловича ЛИХА. Твій
ювілей — не просто Твоє
свято, радіють рідні й друзі
теж. Хай Бог пошле іще років багато, здоров’я, щастя,
радості без меж. Нехай добром наповнюється хата,
достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів в ній багато, прихильна доля огорта крилом.
А весни будуть щирі, легкокрилі, не буде втоми лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося, і добре
серце не підкориться рокам.
* * *
25 ЛИСТОПАДА відзначила свій 90-річний ювілей
наша дорога і любляча матуся, бабуся і прабабуся
Софія Олексіївна ГРОМАК
із Степанівського. Люба
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матусю, бабусю рідненька,
вітаємо Вас з ювілеєм, серденько! Де взяти слів, щоб
вдячність передати за все
добро, за ласку, за любов.
За світ оцей, що нам подарували. І за тепло, яке даруєте
Ви знов. Бажаємо здоров’я
багато-багато. Хай щастя і
мир залишаються в хаті, хай
горе обходить завжди стороною, а радість приходить
і ллється рікою. Ми дякуємо
Богу, що Ви у нас є. Хай силу
і здоров’я Господь Вам дає.
З любов’ю дочка
ВАЛЯ, онуки САША, ЮРА,
НАДЯ, ОЛЯ, правнуки
АНДРІЙ і ДАВИД.
* * *
25 ЛИСТОПАДА святкувала своє 90-річчя Софія Олексіївна ГРОМАК
із Степанівського. Матусю
рідненька, бабусю, прабабусю дорогенька, вітаємо
Вас з цим ювілеєм, серденько. Нехай душа у Вас ніколи
не старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль, своїм
теплом завжди Вас сонце

гріє, слова подяки линуть
звідусіль. Хай думи ніколи
спочинку не знають, а руки,
мов крила, внучат пригортають. Здоров’я міцного Вам
зичимо щиро, щастя земного, любові і миру. Дай, Боже,
зустріти ще й Ваше сторіччя.
З любов’ю сини ІВАН
і ТОЛЯ, невістки НАДЯ і
НІНА, онуки ПЕТЯ, СЕРЬОЖА, НАТАША, ОКСАНА,
правнучка НАСТЯ.
* * *
ДОРОГОГО мужа Вячеслава
Евгеньевича
КОКШАРОВА из с. Поноры
поздравляю с 60-летием!
Люди часто говорят, что раз
мужу 60, с ним уже не сваришь каши и не вспомнишь
день вчерашний. Но скажу
я этим людям и пускай меня
не судят: мой мужчина свернёт горы и юнцам легко даст
фору. Всё в руках его горит,
он на месте не сидит — весь
в делах он, весь в заботах,
не страшит его работа. Будь
же счастлив, муж мой, Богом будь всегда храним.
Живи долго и в усладу, я
всегда с Тобою рядом!
Жена КАТЯ.
* * *
28 НОЯБРЯ отмечает
своё 60-летие наш дорогой
папа Вячеслав Евгеньевич КОКШАРОВ. Сердечно поздравляем его с юбилеем. Пусть идут чередою
года, и ложатся морщинки
упрямо. Конечно обидно,
что годы уходят. Конечно
обидно, что их не уймешь.
Но дети и внуки по улицам
ходят. А значит, не зря Ты на
свете живешь!
Сын СЛАВИК, ВАЛЯ.
* * *
ДОРОГОГО папу Вячеслава
Евгеньевича
КОКШАРОВА из села Поноры поздравляем с 60-летием. Сказать «Спасибо!»
— это мало, мы все в долгу
перед Тобой. Дай Бог Тебе
здоровья, папа, — желанье всей родни большой.
Пусть годы проходят, а Ты
не старей, пусть что-то не
сбылось, а Ты не жалей. Седины пугают, а Ты не робей!
Живи лет до ста, а меньше
не смей!
С любовью сын ИЛЬЯ,
невестка ЯНА, внуки АНЯ,
МИША.
* * *
СВІЙ 60-річний ювілей
28 листопада відзначає
В’ячеслав
Євгенійович
КОКШАРОВ із Понір. Любий наш таточку, Ти дуже
мудра й добра людина, так
нехай Твоя мудрість завжди
висвітлює шлях оточуючим

Тебе людям, нехай тільки
усмішки сяють на обличчі і
Твоє життя кожного дня наповнюється радістю і обіймами близьких та рідних
людей. Бажаємо Тобі завжди бути в доброму здоров’ї.
Нехай у Тебе ніколи не буде
прикростей, а якщо й будуть, то такі, з якими Ти зможеш упоратися сам. Ми всі
дуже любимо Тебе й завжди
будемо поруч!
Дочка ОЛЯ, внуки
ТАРАС, БОГДАН, внучки
АЛІНА та КАРОЛІНА.
* * *
ВІТАЄМО із 60-річним
ювілеєм В’ячеслава Євгенійовича КОКШАРОВА.
Наш дорогий, любий, найніжніший і турботливий тато
і дідусь, у цей важливий для
всіх нас день ми зібралися, щоб сказати Тобі слова,
які завжди живуть у серцях
люблячих та відданих людей. Ми від щирого серця, зі
сльозами на очах і з піснею
в серці кажемо Тобі ці слова:
Ти — наша опора і підтримка, Ти — наша
радість і спокій, Ти — той,
хто дбав про
нас довгі роки.
Нехай доля оберігає Тебе
від життєвих перипетій, нехай Твоє здоров’я ніколи
не підводить, нехай кожен
день буде наповнений світлом і теплом. Спасибі Тобі,

рідний, що Ти з нами. З ювілеєм, наш хороший тату і
дідусю!
Донька ЮЛЯ, зять
ВАСЯ, онуки МАКСИМ,
ДАША і СОФІЙКА.
* * *
22 ЛИСТОПАДА відсвяткував свій день народження
наш добрий товариш Михайло Михайлович ЛИХО
з Липового. Приєднуючись
до багаточисельних побажань від рідних та друзів, ми
також вітаємо іменинника з
60-річним ювілеєм: хай доля
не скупиться на літа, хай
Божа благодать панує в серці. Нехай життя квітує буйним цвітом і день народження приходить знов і знов. А
доля хай дарує з кожним роком міцне здоров’я, щастя і
любов.
З повагою сім’ї
В. П. ЩЕРБИНИ і О. М.
СКРИПКИ.
* * *
ВІТАЄМО із ювілейним
днем народження нашу
дорогу подругу Пашу Василівну СУЛЯТИЦЬКУ із
Новоселівки. Справжні друзі
пізнаються в біді, і це не просто слова, адже не кожному
можна довірити свої переживання, не в кожного поради запитати, коли важко,
не з кожним пожартувати,
коли весело. А з нею можна.
Нехай же ніколи не зміліє
криниця Твоєї глибокої душі,
здоров’я тільки міцніє, діти і
внуки — лише радують.
Сім’я О. О. ГОСТРОЇ.
* * *
ВІТАЄМО
нашого
дорогого
Володимира
ПОТЕРЯЙКА із Слобідки
з 22-річчям! Пусть будет в
жизни каждый миг прекрасен, и пусть судьба хранит
Тебя от бед, пусть будет
день Твой постоянно ясен,
спокойный сон и радостен
рассвет!
МАМА, БАБУСЯ та брати
РОМА, СЕРЬОЖА та ДІМА.
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КАЗНАЧЕЇ ВИШИЛИ УКРАЇНУ

21 ЛИСТОПАДА в приміщенні районного управління
Державної
казначейської
служби України відбулася
презентація вишитої карти
України, на якій кожне Головне управління Державної
казначейської служби вишивало орнаментом рідного
краю свою область. Цього
ж дня начальник управління Державної казначейської
служби України у районі
Світлана Жгир та головний
бухгалтер Валентина Майстренко презентували карту
одинадцятикласникам
Талалаївської школи. У шкільній українській світлиці діти
розглянули полотно, вишите
казначеями. Потім Світлана
Василівна і Валентина Олександрівна розповіли школярам про функцію Державної казначейської служби.
Започаткувала всеукра-

їнську казначейську акцію
«Вишивана моя Україна»,
присвячену 25-ій річниці незалежності України, голова Державної казначейської служби
України Тетяна Слюз. Вона
особисто й передавала полотно з вишитим контуром карти,
аби казначеї східних регіонів
України змогли долучитися
до цієї патріотичної акції. Перший візерунок на полотно був
накладений 8 серпня, а останній — 21 жовтня.
Карта пройшла доволі
складний маршрут — побувала в усіх регіонах України. У кожному з них вона
доповнювалась новими візерунками, нанесеними натхненними казначейськими
майстринями. Вишивали ії
не тільки жінки, а й чоловіки. Кожен новий візерунок
на ній утверджує наш віру в
перемогу України та її мирне,

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) —
Талалаївська селищна рада
Талалаївського району Чернігівської області;
Поштова адреса: Чернігівська обл., Талалаївський
р-н, смт Талалаївка, вул.
Вокзальна, буд. 3.
2. Місце розташування
майданчика будівництва —
територія Талалаївської селищної ради.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) — будівництво
полігону твердих побутових
відходів;
Технічні і технологічні дані — проектний обсяг
розміщення відходів 53,2
тис. м3, розрахунковий термін експлуатації — 15 років.
4. Соціально-економічна необхідність планованої
діяльності — покращення
екологічного та санітарно-
епідеміологічного стану смт
Талалаївка Талалаївського
району Чернігівської області.
5. Потреба
в
ресурсах
при
будівництві
і
експлуатації:
••земельних — Земельна ділянка площею 1,7051
га — Державний акт на право постійного користування
землею с. ЯЯ №370544; призначення — для розміщення
полігону твердих побутових
відходів;
••сировинних:
немає
потреби;

ЗАБІЯКІЗМИ

24. Держава, в якій гідно не винагороджуються
живі і не пошановуються
мертві, приречена на самовиродження. Так само
вона приречена на самовиродження, якщо високо
винагороджує недостойних
(30 січня 2010 р.).
25. Любов,
повагу
треба віддавати живим, а
шану — мертвим (15 листопада 2009 р.).
Іван ЗАБІЯКА.

••енергетичних (паливо,
електроенергія, тепло): немає потреби;
••водних: вода — привізна з міського водопроводу
смт Талалаївка:
••трудових: при будівництві — робочі будівельної
організації, при експлуатації
— існуючий персонал Талалаївського КП «Виробниче
управління
житлово-комунального господарства».
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) — використання
існуючих під’їзних шляхів —
дорога місцевого значення з
твердим покриттям.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
за варіантами — у проекті
будуть враховані екологічні,
санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно з
діючими нормативними документами, а саме:
••ДСП 173-96 — додаток
4 — підприємство II класу небезпеки — С33 — 500 м,
••ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових
відходів».
8. Необхідна
еколого-
інженерна підготовка і захист
території за варіантами —
під час експлуатації полігону
не потребує, після закінчення експлуатації необхідно
виконати рекультивацію полігону по окремому проекту.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на
навколишнє середовище:
••клімат і мікроклімат: не
впливає;
••повітряне середовище:
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щасливе майбутнє.
Тепер казначейський рукотворний оберіг мандрує
територіальними органами
ДКСУ, щоб кожний працівник
та всі бажаючі змогли ознайомитись з ним, після чого
займе почесне місце в центральному апараті Казначейства як ще один символ
єдності та патріотизму казначейської спільноти. Також
була представлена книга-
літопис «Вишивана моя
Україна», куди вносились
побажання та привітання
всім колегам-казначеям. Як
карта, так і книга будуть зберігатися в музеї Державної
казначейської служби.
Кор. «ТХ».
На фото
Олександри ГОСТРОЇ:
момент презентації карти
у колективі казначеїв
району.
при будівництві — викиди
двигунів
автоспецтехніки,
вплив тимчасовий; при експлуатації — при анаеробному
розкладанні органічної складової ТПВ утворення біогазу;
••водне
середовище:
проектом
будуть
враховані гідрогеологічні умови
ділянки складування ТПВ
та відповідно передбачені
протифільтраційні
заходи
— влаштування екрану із
геомембрани;
••ґрунт: проектом будуть
передбачені заходи щодо
збереження родючого шару
грунту на ділянках його
наявності;
••рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:
передбачається: складання
Акту обстеження зелених
насаджень, що підлягають
видаленню, розчищення земельної ділянки від чагарнику, корчування існуючих
пнів, компенсаційні заходи
не передбачаються;
••навколишнє соціальне
середовище (населення): покращення екологічного стану;
••навколишнє техногенне
середовище: не впливає.
10. Відходи виробництва
і можливість їх повторного
використання,
утилізації,
знешкодження чи безпечного
захоронення: полігон призначений для захоронення
твердих побутових відходів
IV класу небезпеки.
11. Обсяг
виконання
ОВНС: У відповідності з вимогами ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: із зауваженнями та пропозиціями громадян звертатись
до Талалаївської селищної
ради — смт Талалаївка,
вул. Вокзальна, буд. 3, тел.
(04634) 2-15-45.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

28 листопада – смт Талалаївка, вул. Чкалова, вул. Заводська, вул. Заруддя, вул. Перемоги, вул. Паркова.
1 грудня – с. Стара Талалаївка, вул. Садова, вул. Хомівська; с. Українське, АТС, школа, пошта.
2 грудня – с. Болотниця, вул. Дружби; с. Харкове, вул.
Молодіжна (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник)
— Відділ освіти Талалаївської РДА.
Поштова
адреса
—
17200, смт Талалаївка, вул.
Центральна, 5, Талалаївський район, Чернігівська
область.
2. Місце розташування
будівельного майданчика —
с. Плугатар, Талалаївський
район, Чернігівська область.
3. Характеристика
об’єкта діяльності — Реконструкція існуючої будівлі
теплогенераторної із встановленням твердопаливних
котлів в Червоноплугатарській ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.
Лесі Українки, 12 в с. Плугатар Талалаївського району Чернігівської області, у
відповідності до Постанови
КМУ №808 від 28.08.2013 р.
відноситься до об’єктів, які
несуть підвищену екологічну загрозу.
Технічні та технологічні
дані — джерело виробництва теплової енергії, призначене для теплопостачання системи опалення
споживача
(Червоноплугатарської ЗОШ І-ІІІ ст. в
с. Плугатар Талалаївського
р-ну Чернігівської обл.) шляхом спалення твердого палива в котлах.
4. Соціально-економічна необхідність планової
діяльності — переведення
споживачів
(Червоноплугатарська ЗОШ І-ІІІ ст. в
с. Плугатар Талалаївського
р-ну Чернігівської обл.) на
альтернативний вид палива,
впровадження
енергозберігаючого обладнання, зниження собівартості виробництва теплової енергії.
5. Потреба у ресурсах при будівництві та
експлуатації:

земельних — згідно з
проектними рішеннями;
сировинних — матеріали згідно з проектними
рішеннями;
енергетичних — паливо, електрична та теплова
енергія.
••потреба в електроенергії
запроектованого
об’єкта — згідно з проектними рішеннями;
••потреба в паливі запроектованого об’єкта:
Паливо — тверде паливо (відходи деревини,
дрова).
Річна витрата твердого
палива — 257,431 т/рік.
••Потреба водопідготовки, підживлення системи
опалення та миття підлоги
— існуюча система.
6. Транспортне
забезпечення
(при
будівництві
та
експлуатації)
— автотранспорт.
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами — нема.
8. Необхідна
еколого-
інженерна підготовка та захист території за варіантами
— нема.
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
••клімат і мікроклімат —
не впливає;
••повітряну — максимальна безрозмірна приземна
концентрація,
з
врахуванням фонових концентрацій, при несприятливих метеоумовах досягає на
відстані 100 метрів від джерела величин:
NOX = 0,117 ПДК; CO =
0,086 ПДК; зола = 0,176 ПДК
— що менше 1,0.
На межі прилеглої житлової забудови концентра-

ція шкідливих речовин, що
викидаються при спалюванні твердого палива (відходів
деревини), знаходиться в
межах норм та не перевищує ГДК.
••водну — господарсько-побутові стічні води
з концентраціями в межах
встановлених
ГДК
по скиданню в існуючу
каналізацію;
••грунт — не впливає;
••рослинний та тваринний світ — не впливає;
••навколишнє соціальне
середовище — не впливає;
••навколишнє
техногенне середовище — не
впливає.
10. Відходи
виробництва і можливість їх повторного
використання,
утилізації,
знешкодження
або безпечного захоронення — передбачається
вивезення твердих відходів та сміття згідно з існуючим договором №____
від ___._________._____р.
з_________________ в межах лімітів на розміщення
відходів.
11. Об’єм
виконання
ОВНС — у відповідності з
вимогами ДБН А.2.2-1-2003.
••З матеріалами проекту
та ОВНС можна ознайомитися за адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна, 5,
Талалаївський район, Чернігівська область.
12. Для подачі пропозицій запроектованого будівництва звертатися протягом 30 календарних днів з
моменту публікації заяви у
відділ освіти Талалаївської
РДА за адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна,
5, Талалаївський район,
Чернігівська область, тел.
(04634) 2-15-40.

Дані про плановану діяльність, цілі та шляхи її
здійснення:
Робочим проектом передбачається реконструкція
існуючої будівлі теплогенераторної із встановленням
твердопаливних котлів у
Червоноплугатарській ЗОШ
I-III ст. по вул. Лесі Українки,
12 в с. Плугатар Талалаївського району Чернігівської
області.
Паливо — відходи деревини з теплотворною здатністю 10,25 МДж/кг (2440
ккал/кг).
Призначення джерела
тепла — виробництво теплової енергії для теплопостачання системи опалення
споживача (Червоноплугатарської ЗОШ I-III ст.) шляхом спалення палива в
котлах.
Максимальне підключене теплове навантаження з урахуванням власних
потреб і тепловтрат у мережах — 0,278 МВт (0,239
Гкал/год).
Витрати палива:
В = 118,0 кг/год = 0,118 т/
год = 0,033×10−3 т/сек
Номінальна електрична
потужність працюючого обладнання становить 400 кВт.
Процеси вироблення і
транспортування теплової
енергії, а також регулювання кількості її споживання в
котельні автоматизовані та
оснащені засобами захисту
і сигналізації при виході параметрів за межі встановлених значень, що дозволяє
говорити про використання
енергозберігаючих технологій з елементами безпечної
експлуатації паливоспоживаючих агрегатів.
В існуючому приміщенні, яке складається з двох
окремо відособлених відділень-теплогенераторних,

проектом
передбачається
встановлення чотирьох твердопаливних водогрійних котлів Altep КТ-2Е-95 (по два
котли в кожному відділенні)
потужністю 95,0 кВт кожен.
Загальна встановлена потужність кожного відділення-
теплогенераторної складає
190,0 кВт. Кожне відділення-
теплогенераторна має окремі
виводи теплових мереж та
покриває 1/2 теплового навантаження споживача (будівля ЗОШ). Для подальшого
розрахунку для спрощення
приймаємо максимальну теплопродуктивність всіх працюючих твердопаливних котлів Altep КТ-2Е-95.
Проектом
передбачається викид димових газів
від кожного відділення-
теплогенераторної (по два
котли в кожному відділенні)
при спалюванні деревини в
запроектовані димові труби 350 (оголовок труби)
(одна димова труба від двох
котлів), Н = 11,0 м (згідно з
проектними рішеннями основного тому робочого проекту). Зменшення утворення
токсичних речовин проводиться за рахунок режимної
наладки процесу спалювання палива та автоматизації
процесу горіння, передбаченої проектом.
Суттєві фактори, що
впливають або можуть
впливати на стан навколишнього природного
середовища:
••забруднення
атмосферного повітря шкідливими речовинами, що містяться в продуктах згорання
(димових газах) від котла.
Кількісні та якісні показники оцінки рівнів
екологічного ризику та
безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності та перелік

заходів, що забезпечують
нормативний стан навколишнього середовища:
Шкідливі речовини в димових газах при спалюванні
твердого палива (деревина) — азоту діоксид (NOX),
вуглецю оксид CO, твердих
суспендованих часток (пил).
Кількість викидів:
Зола — 0,0803 г/сек,
0,631 т/рік;
NOX — 0,033 г/сек, 0,258
т/рік;
CO — 0,0642 г/сек, 0,504
т/рік.
В результаті проведених розрахунків всі шкідливі
речовини, що утворюються
при спалюванні деревного палива в котлах, знаходяться в межах гранично
допустимих концентрацій і
не перевищують необхідних
нормативів. Для перевірки
та визначення їх величин
проведемо розрахунок розсіювання шкідливих речовин
згідно з ОНД-86 за програмою ЕОЛ ПЛЮС.
Можливість аварійних
ситуацій, здатних негативно вплинути на стан навколишнього середовища при
роботі котла у складі автономного джерела теплопостачання відсутня.
Приземна концентрація
досягає максимального значення на відстані 100 м від
димової труби (приведеної)
та складає:
Зола = 0,176 ПДК з урахуванням фону золи = 0,05
мг/м3.
NOX = 0,117 ПДК з урахуванням фону NOX = 0,008
мг/м3.
CO = 0,086 ПДК з урахуванням фону CO = 0,4 мг/м3.
Крім того, при спалюванні твердого палива виділяються важкі метали та
парникові гази в незначних
кількостях.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
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ПОДЯКА

Кажуть, що доки живе школа, доки живе й село. Хочеться
щоб так і було, щоб наші діти могли здобувати якісні знання,
творити, розвиватися духовно у затишних приміщеннях, повноцінно харчуватися. Для всього цього потрібні кошти. Добре, що у нашому селі є люди, яким не байдуже майбутнє,
це — директор ТОВ «Горизонт» І. А. Марченко, Липівський
сільський голова М. А. Педько, депутати районної ради О. М.
Огій і В. В. Лукаш. Ми щиро їм вдячні.
ПЕДАГОГІЧНИЙ та УЧНІВСЬКИЙ колективи
ЛИПІВСЬКОЇ школи.
* * *
Старість в людському житті, як осінь у природі – сіра
і холодна, тим більше, коли вона одинока. І якби не добрі
люди із світлою душею, хтозна як і виживати. Мій кожний
ранок починається із дзвінка моєї сусідки Оксани Пугач, яка
щодня поцікавиться з яким настроєм я зустріла новий день.
Він, звичайно, буває різний, часто, коли підводить здоров’я,
і зовсім поганий. Та коли Оксана зайде, поговорить, стає
веселіше. Із нетерпінням я чекаю тих днів, коли приходить
до мене сестра милосердя Лариса Нестєрова, яка чуйна,
уважна, справді милосердна. Нещодавно увечері я почувала себе дуже погано, довелося викликати «швидку» і лягати
в лікарню. Хто живе сам, розуміє як це складно, коли треба
на когось залишити дім, хоч і дріб’язкове, та все ж господарство. Мені на допомогу прийшли мої сусіди Ольга і Петро
Карпови, з якими багато років живемо як із родичами. Всі дні
в лікарні я була спокійна, що вдома все гаразд.
Це вперше мені довелося лікуватися у терапевтичному
відділенні нової лікарні. Звісно, що в лікарню краще не потрапляти, але в таких умовах, які тепер мають хворі, справді,
і душа відпочиває. Приємно вразило, що у відділенні є і куточок, де людина віруюча може усамітнитися і помолитися.
Завідуюча відділенням Л. В. Грабова – той лікар, який лікує
не тільки наші недуги, а і душі. Її доброзичливе ставлення до
хворих зцілює не менше, ніж ліки. Весь колектив відділення
уважний, професійний.
Всім вам, добрі люди, я щиро вдячна за вашу людяність,
за те, що вмієте поважати старість. Низько вклоняюся нашому селищному голові Юрію Величку. Коли б із якими проханнями не зверталася до нього, ніколи не відмовить. Живу я
на віддаленій вул. Чкалова. Іноді треба під’їхати в центр по
справах , і я звертаюся до Юрія Євгенійовича. А коли треба
було приїхати додому із лікарні, зателефонувала йому і він
прислав свого водія Анатолія Поповича, теж уважну і чуйну
людину. Моя безмежна вдячність вам усім. Хай Бог береже
вас, а горе обходить стороною.
Любов ДЖУР.

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.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.

ПОМИНАННЯ

29 ЛИСТОПАДА минає 10 років,
як не стало нашого дорогого чоловіка,
батька і дідуся Дмитра Дмитровича
ВИШНІВСЬКОГО із Скороходового. Не
слышно голоса родного, не видно добрых, милых глаз. Зачем была судьба
жестока? Как рано Ты ушел от нас. Великой скорби не измерить, слезами горю
не помочь. Тебя нет с нами, но навеки
в сердцах Ты наших не умрешь. Никто
Тебя не мог спасти, ушел Ты слишком рано. Но светлый образ
Твой родной мы будем помнить постоянно. Хто пам’ятає і не
забув, пом’яніть разом з нами.
ДРУЖИНА, СИНИ, НЕВІСТКИ, ОНУКИ.
19 ЛИСТОПАДА зупинилося серце Володимира Павловича МІЩЕНКА, для якого талалаївська земля була
рідною, адже тут жив і працював понад 30 років. У ці минає 9 днів його світлої пам’яті. Де б не жив потім, спогади
його були тут, у Талалаївці, де пройшли найкращі молоді
роки життя. Пам’ятаємо і згадуємо світлим спомином ми
нашого дядька і дідуся, з відходом якого в інший світ обривається зв’язок роду із старшим поколінням, залишається
тільки пам’ять. Хто знав і пам’ятає Володимира Павловича,
пом’яніть його разом із нами.
Племінниця СВІТЛАНА і її сім’я.
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.

ПРОДАМ

КВАРТИРА двокімнатна з усіма зручностями в Талалаївці по вул. Центральна 41. Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26.
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 0,06 га по вул. Нафтовиків у Талалаївці: будинок з усіма зручностями, погріб, сарай, гараж, літня кухня та
кілька господарських будівель. Ціна 9000$, торг, можливий
варіант здачі під квартиру.
БОЧКИ під зерно (металеві, дерев’яні), СКРИНЯ, ПРЯДКА, МОТОЦИКЛ ІЖ з коляскою та багато запчастин до нього; ІНСТРУМЕНТ; ДВИГУНИ і РЕДУКТОР для міні-трактора.
Тел. 050-600-07-16, 095-460-02-51.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
ТРАКТОР Т-25 на вибір. Тел. 095-501-00-08.
ВОДОВІДЛИВИ віконні, 3 шт. 0,3×1,5 м.
Тел. 096-173-42-25.
КОРОВА молода з другим телям. Тел. 097-508-36-06.
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ВІВЦІ. Тел. 095-716-57-05.
КОЗА 4 роки, погуляна; СІНО. Тел. 095-549-14-85.
Різновікові СВИНОМАТКИ в’єтнамської породи, ПОРОСЯТА. Послуги КНУРА. Тел. 068-404-34-58.
ВІВЦІ кітні та на м’ясо. Тел. 067-883-17-23.
СІНО в тюках, можлива доставка. Тел. 066-528-36-28.
ПІАНІНО «Україна» в хорошому стані.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.

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

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
Віза без проблем.
Великий вибір вакансій,
висока зарплата.
Тел. 068-542-28-12,
093-023-29-49.

Колектив територіального центру УСЗН висловлює
щирі співчуття перукарю терцентру Вірі Вікторівні Гайдамаці з приводу тяжкої, непоправної втрати — передчасної
смерті чоловіка
ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА.
Непоправне горе увірвалося в родину нашого доброго
сусіда, вірного друга, однокласника і кума Анатолія Анатолійовича Чечотенка — раптова смерть забрала життя
його батька АНАТОЛІЯ ЯКОВИЧА. Щиро співчуваємо
Тобі, Толю, розділяємо біль важкої втрати з дружиною
Людмилою Іванівною, сином Олегом, всіма рідними і
близькими покійного.
Сім’ї В. П. та І. В. ЩЕРБИНИ.
Гірка звістка приголомшила нас в ці дні - не стало нашого
кума Анатолія Яковича ЧЕЧОТЕНКА. Не хочеться вірити, що більше не зустрінемось, не поговоримо по щирості.
Щиро співчуваємо в тяжкому горі дружині Людмилі Іванівні, синам Анатолію та Олегу.
Куми ДВИГУНИ, хрещениця АЛЛА.
Висловлюємо глибоке співчуття Людмилі Іванівні, Анатолію і Олегу Чечотенкам та їх сім’ям з приводу раптової
смерті їх чоловіка і батька, а нашого друга Анатолія Яковича ЧЕЧОТЕНКА.
Сім’я А. С. і Н. І. СМИК.
Виконком, депутати Корінецької сільської ради, колеги по
роботі щиро співчувають сільському голові Сергію Анатолійовичу Трояну з приводу тяжкої, непоправної втрати смерті найдорожчої людини, матері Лідії Іванівни.
З глибоким сумом сприйняли звістку про смерть нашого колеги по роботі в колишньому Талалаївському
хлібоприймальному підприємстві Анатолія Яковича
ЧЕЧОТЕНКА. Сумуємо. Щиро співчуваємо його дружині,
синам і внукам, всім рідним.
Колишні працівники Талалаївського ХПП.
Висловлюємо щирі співчуття своєму однокласнику
Анатолію Анатолійовичу Чечотенку і всій його родині з
приводу непоправної втрати – смерті батька АНАТОЛІЯ
ЯКОВИЧА.
ВИПУСКНИКИ 10-А класу Талалаївської
школи 1986 року.
Наші серця сколихнула звістка про раптову смерть
Анатолія Яковича ЧЕЧОТЕНКА. Щиро співчуваємо у
тяжкому горі його дружині Людмилі Іванівні, синам Олегу Анатолійовичу і Анатолію Анатолійовичу, внукам і всім
рідним.
Сім’я О. І. ЛИШАФАЯ.
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

СЛУЖБА – 102

Працівники карного розшуку Талалаївського відділення поліції, проводячи обшук у помешканні жителя с. Українське громадянина Ч., в одній з кімнат виявили і вилучили
речовину рослинного походження, за характерними ознаками схожу на наркотичний засіб, та пристрій для її вживання із двох пластикових пляшок з фольгою.
Вилучене відправлено на експертизу. Розпочато кримінальне провадження.

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

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.
РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯА №517781, виданий Талалаївською РДА 10 червня 2005 року на ім’я ДОВГАЛЬ Анатолій Матвійович, вважати
недійсним.

З глибоким сумом і болем у серці зустріли звістку про
раптову смерть нашого дорогого свата Анатолія Яковича
ЧЕЧОТЕНКА. Розділяємо біль втрати і горюємо разом з
дружиною покійного Людмилою Іванівною та його синами
Олегом і Анатолієм. Свята земля Тобі пухом, а Бог хай
дарує Царство небесне.
Свати ОВДІЄНКИ.
Розпач і біль пронизали наші серця, почувши страшну звістку про раптову передчасну смерть нашого учня,
однокласника Олександра Миколайовича ГАЙДАМАКИ
з Талалаївки. Улюбленець класу, душа колективу… Не
віриться… Сумуємо. Низько схиляємо голови у глибокій
пошані до Саші. Щиро співчуваємо мамі, дружині, синочкам, брату і всім рідним. Царство небесне Тобі, Сашо. Хай
Господь прийме світлу душу Твою в оселях праведних.
У глибокій скорботі ОДНОКЛАСНИКИ
Талалаївської школи випуску 1992 року, вчителі
М. Я. ІВАЩЕНКО, Г. М. П’ЯНОВА.
Біль сколихнув наші серця — раптово не стало шанованої людини Олександра ГАЙДАМАКИ. Щиро співчуваємо його дружині Вірі та синам В’ячеславу і Артему з
приводу тяжкої втрати люблячого чоловіка і батька. Розділяємо непоправну втрату з усіма рідними та близькими
покійного. Світла йому пам’ять.
ВИПУСКНИКИ 11-Б класу Талалаївської школи 2016
року, їх батьки та класний керівник В. О. КУР’ЯНОВА.
Неймовірно тяжка втрата спіткала нашого учня і
однокласника Артема Гайдамаку — помер його тато
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ. Сумуємо за ним, співпереживаємо і щиро співчуваємо Артемові, його брату В’ячеславу, мамі Вірі Вікторівні.
УЧНІ 4-Б класу Талалаївської школи, їхні батьки,
класний керівник Т. В. ЛОБАНЬ.
Неймовірне горе спіткало нашу однокласницю Галину
Пантелеймонівну Гайдамаку — раптово, у розквіті молодих сил пішов із життя її син ОЛЕКСАНДР. Щиро співчуваємо Галі і розділяємо біль безповоротної втрати з усіма
рідними та близькими покійного.
ВИПУСКНИКИ 10-Б класу
Талалаївської школи 1970 року.
Вчора жив, працював, будував плани на сьогодні, а
сьогодні — нема… Несподівана, раптова смерть забрала
нашого сусіда Олександра Миколайовича ГАЙДАМАКУ.
Сумуємо і глибоко співчуваємо його родині.
СУСІДИ з вул. Злагоди (Крупської) в Талалаївці.
Не стало нашого хорошого сусіда, людини щирої душі,
порядного сім’янина, доброго господаря, золотих рук будівельника Анатолія Андрійовича ПРОЦЕНКА з Талалаївки. Сумуємо, розділяємо біль гіркої втрати з рідними та
близькими покійного.
Сім’ї В. М. ЛУЦЕНКА, Ю. А. ЩЕРБАНЯ,
В. А. РЕМІНЦЯ, А. С. СМИКА, В. В. РОЖЕНКА.
Висловлюю співчуття своїм друзям і кумам Ніні Олексіївні і Миколі Анатолійовичу Сердюкам із Талалаївки з
приводу смерті матері Лідії Іванівни ЯРМОШ.
ПОДРУГА і КУМА.

Редактор О. О. ГОСТРА.

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій.
За достовірність фактів і цифр, за відповідність їх вказаним джерелам, згідно із законом про пресу, несе відповідальність автор.
Газета набрана і зверстана на комп’ютерному обладнанні в
редакції, віддрукована в Талалаївській районній друкарні.
Замовлення 623. Тираж 2629.

