№ 49 (9260) СУБОТА, 3 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

ПРІОРИТЕТИ ВЛАДИ

29 листопада відбулася 10
сесія районної ради 7 скликання,
на яку прибуло 18 депутатів із 26
обраних. Розпочалася вона звітом
голови районної ради Юрія Дзюбана про свою річну діяльність.
Голова райради проаналізував діяльність ради за рік, зазначив, що
за звітний період затверджено 21
цільову районну програму, які охоплюють широке коло питань діяльності громади району. До чотирьох
уже діючих програм внесено зміни,
а по восьми заслухано звіти про їх
виконання. Всього на пленарних
засіданнях сесій розглянуто 109
питань та прийнято 107 рішень.
Відтепер звітування голови ради
відбувається і в рамках виконання
Закону «Про доступ до публічної
інформації». В цьому році почав
функціонувати офіційний веб-сайт
районної ради. Серед пріоритетних завдань — реалізація реформи місцевого самоврядування.
— Непросто
здійснюється
вона у нашому районі: маємо абсолютно протилежні думки, полярні позиції, в тому числі і зі сторони
голів громад. Але процес уже розпочався і треба розуміти, що шлях
цей незворотній. Треба вчасно долучитись до процесу реформи, —
відзначалось у виступі, — щоб не
пасти задніх, і не втрачати кошти
і «бонуси» від реформи. Перспективним планом на території нашого району передбачено1 громаду.
Добре це чи погано — вирішить
час, але в порівнянні з уже діючими

громадами (приміром Парафіївською) то в нас є стартові переваги. Законодавець обіцяє, що люди
не втратять ні в робочих місцях, ні
у фінансуванні. Завдяки тому, що
громада матиме 60 % від податку
на доходи фізичних осіб, бюджет
має бути самодостатнім. Тож залишається лише наполегливо
працювати над вирішенням цього
перспективного проекту всім районним службам. Якою обіцяє бути
Програма економічного і соціального розвитку району в наступному
році — інформувала заступник голови райдержадміністрації Лариса
Шевченко. Домінуючою галуззю в
районі залишається агропромисловий комплекс. У рослинництві перевага надаватиметься зерновим
культурам, під які планується відвести 51 відсоток посівних площ. Вагоме місце буде відведено олійним
культурам. Основним пріоритетом
тваринницької галузі є зростання
продуктивності худоби.
Передбачається
залучити
41,5 млн гривень капітальних інвестицій. Пріоритетним об’єктом
у 2017 році залишається добудова центральної районної лікарні,
також будівництво артезіанської
свердловини та водонапірної
башти із станцією знезалізнення, реконструкція будівлі Плугатарської школи; капітальний та
поточний ремонт 10 км доріг комунальної власності по сільських
населених пунктах та 4 вулиць в
селищі, проведення 7 км водопро-

УВАГА!
ДО 5-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ

МАГАЗИНУ «АЛЛА»
в Талалаївці

ТОВАРИ ВІД 5 І
ВСЕ НА «5»!
Стіл з товарами
по 5 грн., знижка
5% на товари при
покупці 5-и найменувань товарів.
Чекатимуть призи
на найщедрішого і
найзаощадливішого покупця та ще
багато різних цікавинок.
6 ГРУДНЯ завітайте у магазин
«Алла» і станьте учасниками святкування його першого ювілею.

7 ГРУДНЯ – ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
За багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників сільського господарства
НАГОРОДЖЕНІ:
Грамотою комітету Верховної Ради з
відної мереж у селах.
Про зміни в районному бюджеті інформувала Валентина
Горкавенко. Прийнято програму
розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки.
Знайшли підтримку Програми
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; соціальної
підтримки учасників АТО та членів
їх сімей на 2015-2018 роки.
По більшості обговорюваних
питань рішення приймались майже одноголосно, по окремих виникали гострі дискусії.
Депутат Галина Круподеря
звинувачувала районну владу в
тому, що в районі надто повільно вирішуються деякі питання
соціального плану. Зокрема, вже
другий рік жителі Скороходового не можуть дочекатися в свої
оселі воду, хоча всі роботи по її
підведенню завершені. Тепер
нова перешкода — закритий доступ до артезіанської свердловини. Липівський сільський голова
Михайло Педько не хоче брати
свердловину на баланс сільської
ради. «Скільки ще триватиме цей
конфлікт, і коли нарешті буде вода
в будинках сільських жителів?» —
обурювалася депутат. За словами
Г. Круподері, в Липівській сільській
раді, ще за попереднього голови
було виготовлено три проекти на
ремонт доріг, та всі вони лежать
«під сукном», бо не проведена
експертиза цих проектів, отже
питання про ремонт доріг знову
не буде включено в план соціально-економічного розвитку на
наступний рік.
Дискусія розгорілася навколо повідомлення керівника галузі
освіти Оксани Плюти про призупинення діяльності Довгалівської
ЗОШ І-III ступенів. Така ситуація
виникла через зменшення кількості учнів — у кінці вересня із
школи вибула одна дитина, тепер
у школі 24 учні. Законодавство
передбачає кількість 25. Думки
і пропозиції були досить різні:
більшість депутатів висловлювалися за збереження навчального
закладу, принаймні до кінця навчального року.
Риторичне запитання директора школи Володимира Михайлюка: «Хто ж наступний?», — змусило замислитись. Рішення про
призупинення діяльності школи
депутати не підтримали.
Не набрало депутатських голосів і питання про затвердження
технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною
площею 15,3 га землі на території
Красноколядинської сільської ради.
Віра КЛИМОВА.

ПОГОДА
Неділя
4.12

Понеділок
5.12

Вівторок
6.12

Середа
7.12

Четвер
8.12

питань АПК і земельних відносин
КАЧУР Ігор Павлович.
Грамотою обласної ради
ПАНАСЕНКО Павло Миколайович.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!
Щиро вітаю
вас з Днем місцевого самоврядування!
Сьогодні, в
період важливих для нашої
країни реформ,
саме самоврядування є тією
рушійною
силою, яка здатна побудувати
сильну та незалежну державу
європейського
зразка.
На Чернігівщині вже створено і активно
розвивається кілька територіальних громад. Символічно, що це свято співпало з періодом виборів очільників
і депутатів територіальних громад Чернігівської області.
Впевнений, що реформа децентралізації зробить органи
місцевого самоврядування засобом відстоювання інтересів людей. Саме від вас залежить майбутнє громад.
Нехай цей день об’єднає нас у спільному прагненні зробити наші міста, села і всю Україну процвітаючими.
Бажаю вам миру, міцного здоров’я, щастя, добра,
творчої сили та нових звершень на ниві зміцнення
державності.
Зі святом!
З повагою — народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження голови
райдержадміністрації
«Про організацію громадських робіт у 2017 році»
З метою отримання
зауважень та пропозицій
від фізичних і юридичних
осіб, їх об’єднань, протягом 5 робочих днів з дня
опублікування цього повідомлення буде оприлюднено розроблений відділом
сприяння зайнятості у Талалаївському районі проект розпорядження голови
райдержадміністрації «Про
організацію
громадських
робіт у 2017 році».
Проект регуляторного
акту та аналіз регуляторного впливу буде розміщено
на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації
у розділі «Регуляторна
діяльність».
П’ятниця
9.12

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
під такою назвою, учні Талалаївської школи провели
флешмоб з нагоди 25-ї річниці Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту
проголошення Незалежності
України. До цього моменту
серйозно готувалися. Діти із
жовто-блакитними кульками
стали навколо тризуба із дитячих постатей — у центрі,
у центрі і цифра 25 — із дитячих постатей, які підняли
вгору червоні кульки. Вражаюче красиво! Учасників
заходу привітала заступник
голови райдержадміністрації Лариса Шевченко. Вона
нагадала юним історичні
факти на шляху України до
Незалежності.

ДО 25-Ї РІЧНИЦІ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
РЕФЕРЕНДУМУ
1 грудня 1991 р. на
території тодішньої УРСР
відбувся
загальнонаціональний
референдум
щодо проголошення незалежності України. Після
нього Україну, як незалежну державу, визнали більше 100 країн світу. Цим
самим українці довели,
що ми єдина і неділима
нація, здатна будувати
власну незалежну демократичну країну, а день
1-го грудня 1991 р. став
відправною точкою відновлення могутньої держави по обидві сторони
Дніпра.
Вітаємо всіх із 25-ою
річницею Всеукраїнського референдуму. Зичимо
щастя, здоров’я, миру та
злагоди у ваших родинах
в ім’я України!
ЩОРОКУ 3 ГРУДНЯ
СВІТОВА СПІЛЬНОТА
ВІДЗНАЧАЄ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
ІНВАЛІДІВ
В Україні понад два
з половиною мільйона
людей, які потребують
належного ставлення до
себе — вони хочуть жити
повноцінним
життям,
вільно пересуватися, не
відчувати
дискримінації у працевлаштуванні,
мати змогу відвідувати
бібліотеки,
кінотеатри,
поліклініки, концерти. Цих
людей часто відрізняє необмежена сила духу, тому
спілкування з ними легко
може перетворитися з допомоги в подарунок. І хай
наша щира участь і підтримка допоможуть цим
мужнім і мудрим людям
відчути себе впевненими
в собі! Бажаємо всім міцного здоров’я, невичерпної енергії, успіхів у всіх
ваших справах та родинного затишку.
Анатолій ДУПА,
голова РДА.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.
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На фото: флешмоб у Талалаївській школі.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

ЩО БУДЕ З ЛІК АРНЕЮ,
ЧИ ЗБЕРЕЖ У ТЬСЯ ФАПи?

Ці питання хвилюють жителів району відтоді, як розпочалися процеси реформування в медичній галузі. До
1 січня 2017 року в Україні мають створити регіональні
або, як їх називають, госпітальні округи. Наш район входитиме до Прилуцького округу з центральною лікарнею
в м. Прилуки. Районні лікарні теж залишаться. На якому
рівні буде в них медичне забезпечення? Чи зможуть хворі отримувати тут якісні медичні послуги? Про ці та деякі
інші питання реформування в медичній сфері говоримо
із головним лікарем Талалаївської районної лікарні Аллою КОМЛИК.
— Алло Володимирівно, перш за все, що таке
госпітальний округ, переваги його функціонування
і мета.
— Я вважаю, що створення таких округів вже давно назріло. Хворих із нашого
району, яким потрібна більш
кваліфікована медична допомога, вже роками направляємо на лікування в Прилуки.
Відтепер це буде закріплено
ще й юридично. Створення
єдиного лікарняного простору в межах визначеного
регіону, безперечно, матиме
позитивне значення. Об’єднання медичних закладів,
перш за все, надасть можливість забезпечити збалансовану кількість ліжкового
фонду, який буде розташований в місцевих регіональних
лікарнях в залежності від їх
матеріально-технічної бази,
кадрових ресурсів та тери-

6 ГРУДНЯ —
ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ

торіальної розташованості. З
1 листопада у нашій лікарні
вже відбулось скорочення
ліжкофонду на 20 ліжок, яке
ми провели згідно з розробленою методикою — 60
ліжок на 10 тисяч населення. До того ж, це дозволить
жителям всіх населених
пунктів, що входять до медичного округу, мати доступ
до якісної та своєчасної амбулаторно-поліклінічної
та
стаціонарної медичної допомоги у відповідних медичних
закладах. Мережа медзакладів госпітального округу у
такий спосіб забезпечить гарантований і своєчасний доступ до вторинної медичної
допомоги належної якості,
ефективного використання
бюджетних коштів, що спрямовуватимуться на забезпечення фінансування вторинної медичної допомоги.
— Що означає первин-

на і вторинна медична
допомога?
— Існують три рівні надання медичної допомоги.
Первинний рівень — це найперша допомога, коли пацієнта не потрібно класти в
лікарню. Первинну допомогу, переважно, надає лікар
загальної практики сімейної
медицини, або ж фельдшер
у ФАПі. Він огляне і порадить, що робити у випадку
поширення якоїсь хвороби,
травми, отруєння і т. д.
Вторинний рівень надання допомоги — це допомога
спеціалізована. Для лікування потрібна вже діагностика і
умови, бо захворювання — у
гострому стані. В такому випадку призначають лікування
або ж оперативне втручання.
Лікарня інтенсивного лікування другого рівня — це
вже заклад, що забезпечує
надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару
або амбулаторних умовах,
дорослим і дітям у гострому
стані захворювання або ж
із хронічними захворюваннями, що потребують інтенсивного лікування і догляду з
обов’язковою наявністю відділень екстреної медичної
допомоги. До таких лікарень

відноситься і наша лікарня
планового лікування.
Є ще й третинний рівень.
Це вже не просто спеціалізована допомога, а високоспеціалізована. Її надають
там, де працюють спеціалісти вищого рівня, функціонує
відповідна медична апаратура, тобто, в обласних або
столичних лікарнях.
— Чи не спричинить
нинішнє
реформування
скорочення
медпрацівників?
— Підстав для хвилювання немає. Скорочення у
нашій лікарні вже відбулися.
Навпаки, нам потрібні молоді
кваліфіковані лікарі.
— А що чекає на сільські ФАПи?
— ФАПи внаслідок медичної реформи закривати
не будуть. На цьому нещодавно наголосила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Ця частина первинної ланки
досить важлива і її планують
розвивати, щоб людина в
разі необхідності могла отримати на місці першу медичну
допомогу.
— Дякую за роз’яснення.
Інтерв’ю взяла
Віра КЛИМОВА.

СЛУЖИТИ ПОЧЕСНО І
ПРЕСТИЖНО

У цей день ми вшановуємо усіх військових, які
у лавах Української армії
служать справі зміцнення
обороноздатності, боряться
за територіальну цілісність
Вітчизни.
Кожен із вас є спадкоємцем високої слави запорозького козацтва, героїв
визвольних битв, переможців фашизму. Безмежна
відданість і любов до рідної

землі, мужність та героїзм
покликали десятки жителів
району на боротьбу із сепаратизмом і російськими агресорами на Сході України. Не
щадячи себе, ціною власної
крові і життів ви показали
всьому світові що то є УКРАЇНСЬКИЙ СОЛДАТ. Схиляємо голови перед подвигом
живих і неживих! Вічна вам
слава!
У відповідальний час на-

род завжди з особливою увагою дивиться на своїх захисників. Ви довели: в України
є армія, котра в найкоротші
строки відродилася і здатна
вирішувати покладені на неї
завдання. Обов’язок захищати Вітчизну кличе до війська
юнаків і старших із числа
воїнів запасу. Вони йдуть на
контрактну службу, бо служити в Українській армії почесно і престижно.

У переддень свята з
відчуттям глибокої шани і
вдячності щиро вітаю ветеранів Другої світової війни,
учасників АТО, миротворчих
операцій і воїнів-афганців,
сьогоднішніх і вчорашніх
солдатів. Миру всім нам і
спокою, сил і здоров’я, добра і щастя у родинах!
Сергій ДИТЮК,
т.в.о. військкома Срібнянського ОМВК.

У НАШОЇ колеги, спеціаліста відділу культури
та туризму райдержадміністрації Валентини Миколаївни КРАВЧУК ця осінь
— ювілейна. І хоч завтра
вже зима, але нехай вона
не поспішає торкатися
душі нашої ювілярки. А
якщо й посміє, то не лягає памороззю на коси, а
лише підрум’янить щоки,
додасть свіжості і радості
світлих почуттів. Адже не
весь листопад ліг золотим
килимом під ноги, ще днів
та днів теплих осінніх попереду, ще осінь кличе молоді
літа. Нехай ця осінь золота
Вам посилає вік щасливий,
щоб не згасали доброта,
здоров’я, радощі і сила.
Щоб Ваш такий почесний
труд був плідним, як багата
осінь. І кожен день, що йде
новий, хай тільки щастя
Вам приносить!
Відділ культури та
туризму РДА,
колектив районного
будинку культури,
П.Ф. ДУПА.
* * *
НАШІЙ любій тьоті Марії Максимівні ЛЮБИЧ на
80-річний ювілей. В цей радісний день, в це ювілейне
свято, хай доля дарує років
багато, відпустить здоров’я,
щастя й добра. Хай повниться ласкою рідная хата,
багато в ній буде людського
тепла. Нехай ангел-охоронець поруч крокує, а Господь многії літа дарує.
Племінниці ЛЮДА і
ШУРА та їх родини.

* * *
4 ГРУДНЯ святкує свій
80-річний ювілей наша дорога бабуся Марія Максимівна
ЛЮБИЧ із Красного Колядина. Вітаємо. У Вас в житті
важлива дата, всього зробили Ви багато. Діти давно повиростали, онуків любих Вам
надбали. Хай наша любов
Вас зігріває, а Бог в усьому
помагає. Всі негаразди хай
відходять, а добрі люди хай
заходять. Добра, тепла у Вашім домі, достатку, радості,
любові.
Внуки ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ і ЕДУАРД
МИКОЛАЙОВИЧ.
* * *
ДОБРУ, турботливу, чуйну, дбайливу маму та бабусю,
дивовижно світлої, джерельно чистої душі, яка вміє зігрівати серцем, особливою
турботою,
підбадьорити
настрій, дати мудру пораду,
невтомну трудівницю Надію
Миколаївну СИДОРЕНКО
вітаємо із днем народження.
Бажаємо здоров’я, родинного тепла на довгі роки.
З повагою ДІТИ та
ОНУКИ.
* * *
ДОРОГОГО, рідненького
тата і дідуся Володимира
Васильовича ПОКРИШКО
із Слобідки вітаємо з ювілейним днем народження, який
він святкує 2 грудня. То не
біда, що роки швидко плинуть, то не біда, що ювілей
прийшов. Хай тільки спогади
в душі не гинуть про все те
добре, що в житті було. Шлемо на родинне свято наші

щирі побажання. Тату рідний, любий наш дідусю, Ви в
нас є — і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток не спаде на
думку, Ви живіть на радість
нам сто літ. Хай ніколи не болять Вам руки, старість хай
обходить повсякчас. Тільки
радість хай приносять внуки,
діти, рідні, друзі поважають
Вас!
З любов’ю ДІТИ, ВНУКИ.
* * *
3 ГРУДНЯ відзначає
свій 55-літній ювілей кохана

здоровья, свежих впечатлений круглый год! Все, с кем
жизнь становится светлее,
все, кого дороже в мире нет,
пусть поздравят с этим юбилеем, теплые слова собрав
в букет!
Кума ВАЛЕНТИНА,
хрещениця МАРИНА,
сім’ї ЗАВГОРОДНЬОЇ,
БАБАЄВОЇ.
* * *
7 ДЕКАБРЯ отмечает свой 50-летний юбилей
наша дорогая мамочка и

дружина, мама та любляча
бабуся Світлана Василівна СІДЕНКО з Талалаївки.
Летять літа, мов бистрі води,
і не вернути їх назад. А нам
не віриться — сьогодні Тобі
уже 55!!! Хай нових днів ще
буде безліч, без ліку щастя і
пісень. Прийми вітання найщиріші в цей світлий ювілейний день. Здоров’я, щастя
зичим не на рік — на все
життя бажаєм його щиро,
щоб радісним і довгим був
Твій вік з добром, любов’ю,
спокоєм і миром.
ЧОЛОВІК, ДОНЬКИ,
ЗЯТІ та ВНУЧКИ.
* * *
Вітаємо із 55-літнім ювілеєм нашу щиру, добру,
життєрадісну куму Світлану Василівну СІДЕНКО з
Талалаївки. С нежностью,
улыбками, любовью пусть
чудесный праздник в дом
войдет! Радости, цветущего

жена Ольга Владимировна НАУМЕНКО из Чернецкого. Мамочка родная,
жена дорогая, любимая
бабушка, славная, незаменимая. С днем рождения
Тебя поздравляем, всяких
благ Тебе в жизни желаем. Чтобы Ты никогда не
болела, не старела. Чтобы
вечно была Ты для нас молодой, веселой, доброй и
нужной такой. Целуем мы
добрые, славные руки. С
любовью к Тебе Твой муж,
дети и внуки.
С уважением муж ВЛАДИМИР, дочь ЯНА,
зять САША
и внучок САН САНЫЧ.
* * *
7 ГРУДНЯ відзначає
свій 50-річний ювілей наша
дорога тьотя Ольга Володимирівна НАУМЕНКО із
Чернецького.
Скільки років Тобі — не
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ВІДГОМІН

«ВІД ЗЕРНИНИ ДО
ХЛІБИНИ»
Цей шлях, коли зарум’яніє і запахне на всю хату ще
паруюча з печі паляниця,
важкий і довгий, позначений
загрубілими мозолями на
чоловічих долонях і рясним
потом на жіночому чолі. Цілий рік, без свят і вихідних,
працює людина, щоб маленька зернина дала життя
всьому сущому на землі. І
яке ж це задоволення, коли
після довгих днів і місяців
напруженої роботи, тривожного очікування, тримати у
руках, як сонце, хлібину —
плід своєї праці.
Хліборобові спокій тільки сниться. Усі його свята
— це будні за кермом автомобіля, важелями трактора,
штурвалом комбайна. Але
календарне свято у нього
є — День працівників сільського господарства. Ото,
мабуть, чи не єдина мить на
весь рік, коли у віншуваннях
і почестях гляди та й прийде
усвідомлення
главенства
хліборобської професії. Бо
спочатку був хліб, і він всьому голова.
Він і люди, які його виростили, були того дня в центрі уваги на хліборобському
святі в районному будинку
культури. Усім трудівникам
села і тим, хто праці на землі віддав багато років свого
трудового життя, а сьогодні
перебуває на заслуженому
відпочинку, складали шану
за їх невсипний від зорі до
зорі труд. Вони, навіть, на
свято постаралися: у фойє
була влаштована виставка
сільгосппродукції, вирощеної у СТОВ «Горизонт» (директор І.А. Марченко) і ПСП
«Лан» (В.Г. Лукаш). Сьогодні в арсеналі сільгосптовариств потужні трактори
і комбайни, а колись жали
серпом і молотили ціпом, а
крупи одержували, товчучи
зерно в ступах. Усі бажаючі
спробували орудувати серпом, в’язати кулі, молотити
ціпом, але найбільше товкли просо на пшоно.
Хліборобові на роду на-

писано не тільки жито-пшеницю ростити, він і «на дуді
грець». Бачили на виставці,
які неперевершені роботи
показали спеціалісти АПК:
Алла Адам’як представила
вишивки своєї родини —
мами Ганни, племінниці Ані
та власні; Лідія Сухомлин —
рушники, картини, серветки.
Вишивки родини Валентини
Вітряченко із Липового, яка
все життя пропрацювала
дояркою,
приваблюють
різноманітністю
кольорів.
Хрестиком, гладдю, вирізом
— чудові роботи Валентини,
її мами та дочок Олександри і Наталії. Чимало відвідувачів зібрала виставка
світлин «З історії сільського господарства Талалаївщини». Застоювалися біля
фото звитяжців 60-80 років
минулого століття, біля фотолітопису дружби трудівників нашого і Зугдідського
районів та сьогоднішнього
дня місцевого агропрому.
І яке ж хліборобське свято
без хліба! Короваї, витушки,
пиріжки, пампушки від ПП
О. Сенчі манили своїми пахощами та здобою і до рота
попали.
Виставка яскраво продемонструвала
багатство
хліборобської душі і те, що
у людей цієї професії пісня і труд поруч ідуть. Щира
вдячність усім майстриням
за їх талант, директорам товариств за представлення
сільгосппродукції на виставці, заступнику голови РДА Л.
Шевченко, начальнику райуправління АПК В. Сіренку,
завсектором райархіву А.
Ведмедю, методисту РБК Н.
Гвоздецькій, працівниці районної бібліотеки Н. Ценцері та Н. Пожидаєвій за допомогу в організації виставки,
приуроченої Дню працівників сільського господарства,
добрих звершень нашому
постійному спонсору ПП В.
Прядці.
Олена ОГІЙ,
директор Талалаївського краєзнавчого музею.

питаєм, хай зозуля рахує в
гаю. Ми із тими літами вітаєм, що постукали в душу
Твою. Те бажаєм, що щастям звуть люди, хай усмішка не сходить з лиця, хай
життя Твоє піснею буде, а
цій пісні не буде кінця. Хай
над Тобою небо голубіє,
не знають втоми руки золоті, душа нехай ніколи не
старіє, а серце не втрачає
доброти.
Сім’ї ГЛАДЕНЬКИХ,
ПЕТРОВИХ,
ЛАРИСА та ІГОР.
* * *
ВІТАЄМО із 50-річним
ювілеєм Миколу Вікторовича ЛИХОДІДА із Сильченкового. Є ювілеї досить
різні, але одна з найкращих
дат, коли вітання шлють найрідніші, а Тобі — лише 50.
Щиро вітаємо Тебе з святом
урочистим, дякуємо Богу, що
Ти є на землі, хай над Тобою
небо буде чисте, радісно на
серці, повно на столі. Хай
стелиться життя розмаєм і
хилить щастя повен цвіт, і від
душі Тобі бажаєм здоров’я
міцного і многая літ.
ДРУЖИНА, дочка
НАТАША, РОМА,
АЛЬОША, ТЕЩА.
* * *
3 ГРУДНЯ святкує своє
30-річчя наш любий син племінник і хрещений Володимир Олександрович ГРАБИНА з Талалаївки. Прийми
наші щирі вітання і найкращі побажання. Нехай Твоя

дорога життя стелиться
щастям, міцним здоров’ям
і удачею. Хай ніколи не
хмариться на Твоєму життєвому обрії, хай завжди
ясною буде погода і в родині, і в душі, міцно тримайся
гілочок нашого родового
дерева.
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.
МАМА, тьотя ВАЛЯ,
хрещеник САШУНЯ.
* * *
2 ГРУДНЯ святкує день
народження Володимир
Євгенійович СЕМІНЬКО
із Талалаївки. Как душа
за Тебя тревожится, знает
это она одна. Пусть все
в жизни Твоей сложится,
пусть воздастся за все
сполна. Наш любимый
сын замечательный, Тебе
счастья хотим пожелать!
Здоровым быть и всегда
внимательным, чтоб удачу
на упускать.
МАМА, ТАТО,
брат РУСЛАН.
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ЛЮДИНА ТА ЇЇ СПРАВА

ДОБРИЙ ГОСПОД А Р

Біля двору, під куполом
розлогого горіха, в затінку
стоїть зручна лавочка, а біля
неї грибочки для внучок. Добротний паркан, через який
виглядає великими вікнами
хата і літня кухня. Скрізь
заасфальтовано.
Квітують
з ранньої весни і до пізньої
осені квіти на клумбах. Доглянутий сад і чимале господарство — це все потребує
людської праці. Тут проживає дружна родина Лихів.
Декілька десятків років
тому молоде подружжя Валентина і Михайло почали будівництво на колишньому вигоні. Хата, погріб, сарай, літня
кухня… Багато і важко працювали і вдома, і на роботі.
Однієї тільки цегли і цементу
переносили — не злічити.
На той час Валя працювала
в колгоспі будівельником,
потім нормувальником у будівельників, а Михайло починав працювати бригадиром
будівельної бригади. В сім’ї
підростали помічники Коля
і Слава — розумні, кмітливі,
працьовиті і скромні хлопчики. Ріс посаджений сад, розбудовувалось подвір’я.
Життя окремої людини
впліталось трудовими буднями у розвиток села, життя
району. В той же час у селі
працювало три бригади: бри-

гада штукатурів (бригадир
Ніна Іванівна Лут), бригада
теслів (бригадир Володимир
Серафимович Васюк із Талалаївки) і каменярів (Анатолій
Васильович Кукса). Всього
у бригадах працювало 44
чоловіки. Роботи вистачало,
адже зводили в селі двоповерхові приміщення школи,
контори, дитячого садочка,
лікарні, будинку побуту. Прокладались дороги, розбудовувалось село. Будівельні
бригади працювали і в приватному секторі, зводячи
хати колгоспникам. Великі,
добротні будинки і зараз милують око на сільських вулицях Липового. У бригадах
працювали Надія Олександрівна Острівна, Тетяна Леонтівна Демченко, Людмила
Пилипівна Тимошенко, Галина Володимирівна Костенко,
Галина Іванівна Каратіцька,
Олександра Петрівна Вітряченко, Валентина Миколаївна Пугач, Світлана Чирва
і Людмила Волкова. Головним
інженером-будівельником в колгоспі працював
Михайло Михайлович Лихо.
Він швидко організовував
роботу бригад, пояснював
словом і показував на ділі,
майстер на всі руки: від закладання фундаменту і до
покриття даху будівлі. Про

таких говорять: «Будівельник
за фахом і за покликанням».
Робота кипить в його руках.
За все, що не візьметься, зуміє зробити швидко і якісно.
Працював будівельником і
в агрофірмі «Горизонт», яку
очолював Анатолій Гаврилович Марченко.
Кожна людина, як кажуть
в народі, повинна побудувати дім, посадити дерево
і виховати дитину. Михайло
Михайлович посадив цілий
сад, побудував свій дім і дім
старшому сину. Багатьом
односельцям допоміг у будівництві, які вдячні йому за
це. Не тільки в селі, а й по
всьому району є результат
його праці.
Виростив з дружиною
двох синів, які порадували
своїх батьків внуками. Рід
продовжується, життя триває. У листопаді Михайло
Михайлович зустрів своє
60-річчя. Сусіди бажають
йому здоров’я, благополуччя, довгих років життя. Хай
буде сила в руках, молодечий вогонь у серці, злагода
в родині, гордість від успіхів
синів і радість від щебету
внучок. Хай добро, зроблене людям, повернеться до
Вас здоров’ям і повагою
односельців.
СУСІДИ.

ТУРИЗМ

ВДОМА І СТІНИ ДОПОМАГАЮТЬ

У листопаді на базі Талалаївської школи вже вшосте
проходив відкритий кубок
району з пішохідного туризму. До нас завітали команди
із Миколаєва, Білої Церкви,
Чернігова, Ніжина, Прилук,
Новгород-Сіверського, Бахмача та Варви. Талалаївку
ж представляли чотири команди: дві від ДЮСШ та дві
від ЦДЮТ. Протягом трьох
днів на дистанціях 1-4 класів змагалося 13 команд
старшої вікової групи та 10
команд молодших туристів. Лідери вже довгий час
незмінні. В старшій групі за
перемогу запекло боролися
Миколаїв, Новгород-Сіверський, Ніжин та Прилуки.
Серед молодших свій високий рівень демонстрували
команди Талалаївки, Новгород-Сіверського та Варви. В
загальному протоколі серед
дорослих перемогла команда з Миколаєва, до речі, діючий чемпіон України, другою
була команда з Новгород-Сіверського, а замкнула трійку
лідерів команда з Ніжина.
Наші спортсмени виступали
в експериментальному складі: Андрій Грабовий, Костянтин Самойленко, Еліна Чуба,
Тимофій Решетнік, Андрій
Науменко, Марія Химуля.
Цей склад провів лише кілька тренувань і тому не зміг
боротися з лідерами, в підсумку посівши восьме місце.
А ось команди молодшої вікової групи були в лідерах.
Так, перша команда ДЮСШ
(Віталій В’ялий, Альона Загурська, Анастасія Таралика, Олена Гриценко, Максим
Ведмідь) і в підсумку стала
першою. А перша команда

ЦДЮТ (Олександр і Сергій
Веретеніни, Альона Топчій,
Анна Беримець, Анастасія
Савицька, Альбіна Карнаух)
два дні трималася в трійці
лідерів, та їм ще бракує досвіду, отож в підсумку посіла
п’яте місце. Друга команда
ЦДЮТ (Софія Сологуб, Артем Співак, Софія Дегтяр,
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Максим Ведмідь посів третє місце, а Віталій В’ялий друге серед хлопців, Олена
Гриценко — друге, а Альона
Загурська — перше серед
дівчат. У групі 2005-2007 років народження в нас тільки
переможці: Сергій Веретенін та Анна Беримець. На
дистанції «зв’язок» добрий

КУЛЬТУРА

ЗОЛОТО І СРІБЛО «К АСК А ДУ»

На фото: танцювальний колектив «Каскад» у Харкові.
У листопаді змішана
група танцювального колективу «Каскад» (діти від 7 до
18 років) районного будинку
культури взяла участь у VIII
Міжнародному конкурсі танцю «MEGAPOLIS», який проходив у Харкові.
У номінації «Сучасний
естрадний танець» діти виконали хореографічну композицію «Моя свята земля»
і отримали «Диплом срібного
призера фестивалю».
Від колективу «Каскад»
у номінації «Народний танець» успішно виступили
випускники цього колективу:
Ірина Магдичанська, яка виконала танець «Ой, мамо,
люблю Гриця» — отримала
медаль за зайняте І місце
серед срібних призерів та
Артем Ткаченко, який професійно виконав танець «Гопак». За ним І місце серед

піння, моральну і фінансову
підтримку та віру у власних
дітей, яка підтвердилась отриманням срібної нагороди
на фестивалі. Наша поїздка
відбулася за підтримки депутата обласної ради Геннадія
Тригубченка та приватного підприємця Інни Батюти,
за що я їм безмежно вдячна. Батьки дітей колективу
«Каскад» і я, як керівник,
вдячні за надання фінансової допомоги нашому колективу народному депутату
України Валерію Давиденку.
Завдяки допомозі всіх вас
діти змогли взяти участь у
фестивалі, отримати безцінний досвід змагань, представити себе та наш район на
міжнародному конкурсі.
Ольга СИНЬКО,
керівник колективу
«Каскад»,
балетмейстер РБК.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

5 грудня – смт Талалаївка, вул. Сінна, I пров. Енергетиків, вул. Геологів, вул. Нафтовиків,
вул. Калинова, пров. Калинові, вул. Вишнева, вул. Лермонтова, вул. Незалежності, вул. Освіти, МТС, Київстар, Інтертелеком.
5 грудня – с. Красний Колядин, вул. Шевченка.
6 грудня – с. Красний Колядин, пошта, контора ТОВ «Красноколядинське»; с. Лавіркове,
вул. Гребеники.
7 грудня – с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги; с. Корінецьке, вул. Шевченка.
9 грудня – с. Понори, вул. Жовтнева; с. Чернецьке, ТОВ «Обрій» зернотік ( з 9-ї до 16:00)
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ЧИТАЧ-ГАЗЕТА-ЧИТАЧ

РОЗРАХУНОК
«ДОНАРАХОВАНО»

Валерія Стеценко, Антон
Голубенко) — це туристи,
які тренуються лише два місяці, але змагальний досвід
їм пішов на користь. У цьому і була основна мета їх
виступу.
Проявили себе наші
спортсмени в особистих
змаганнях. У групі учасників
2001-2002 років народження Костянтин Самойленко
був першим серед хлопців,
а Еліна Чуба — третьою серед дівчат. У групі учасників
2003-2007 років народження

результат показали Костянтин Самойленко та Тимофій
Решетнік, які зайняли третє
місце серед чоловіків у абсолютному заліку. У групі
учасників 2003-2007 років
народження Віталій В’ялий
та Олена Гриценко посіли
перше місце серед «мішаних зв’язок». Брати Олександр та Сергій Веретеніни
були другими серед «чоловічих зв’язок», а Анна Беримець, Альона Топчій, Альона Загурська, Анастасія
Таралика були, відповідно,

третіми та другими серед жіночих зв’язок.
Змагання завершилися
нагородженням, яке цього
року, крім традиційної допомоги Чернігівської ОФСТ (Є.
Л. Журба), було підтримане
селищною радою (Ю. Є. Величко). Велика подяка їм за
це. Вперше було відчуття,
що ці змагання все-таки потрібні не тільки спортсменам.
Олег ЧУБА,
тренер команд.
На фото: наші
переможці.

ВСЕУ К РА Ї НСЬК И Й Т И Ж Д ЕН Ь П РА ВА
З метою підвищення
загального рівня правової
культури, виховання у громадян поваги до закону і
прав людини, вдосконалення системи правової
освіти населення з 5 по
9 грудня проходитиме
Всеукраїнський тиждень
права.

золотих призерів і медаль.
Оцінювали виконавців відомі хореографи країни: Єгор
Титаренко, Оксана Худаєва,
Діана Гнатченко, Сергій Гуменюк, Оксана Луценко, Андрій Пятаха, Ольга Жолкевська, Олена Пуль, Євгеній
Гуменюк.
Учасники «Каскаду» також взяли участь у практичному майстер-класі в стилі
«Хіп-хоп» від Єгора Титаренка — творця і хореографа
команди «The First Crew»,
судді ряду міжнародних конкурсів з «хіп-хопу», викладача майстер-класів у багатьох
країнах світу, переможець
UDS FEST 7 (LA-Style), а також TVER STREET JAM (шоу
команд), UDS OPEN CUP,
SHOW ME WATCH YOU GOT.
Я щиро дякую батькам учасників колективу
«Каскад» за розуміння, тер-

Працівники Талалаївського відділення поліції
проводитимуть роз’яснювальні бесіди з школярами щодо їх конституційних прав та обов’язків, а
також буде здійснюватись
особистий прийом громадян керівництвом відділення за таким графіком:

Начальник відділення
Олександр Вікторович Борисенко
Начальник слідчого відділення
Юрій В’ячеславович Бабенко
Начальник сектору
Юрій Олексійович Мартіян
Старший інспектор
Юлія В’ячеславівна Лихо
Начальник сектору
Руслан Володимирович Хоменко

Понеділок 15:00-17:00
Четвер

14:00-17:00

Середа

14:00-17:00

Вівторок

14:00-17:00

П’ятниця

11:00-13:00

В останніх квитанціях
за електроенергію зазначається розрахунок «донараховано» і проти нього
— певна сума. Що це означає і чи обов’язкова ця
сума до сплати — це питання цікавить наших читачів. Відповідь на нього
надає технік по розрахунках із побутовими споживачами району електричних мереж Юрій РОЙ.
20 вересня 2016 року
набрала чинності постанова
Кабінету Міністрів №591 про
зміни і доповнення, внесені до Правил користування
електричною енергією для
населення(ПКЕЕН). На виконання п.21 нової редакції
ПКЕЕН із жовтня ПАТ «Чернігівобленерго» впроваджує
донарахування
спожитої
побутовими
споживачами
електроенергії з моменту
зняття фактичних показників лічильника протягом
розрахункового періоду до
початку наступного розрахункового періоду.
Зняті споживачем чи
отримані або зняті електропостачальником дані про
покази засобу обліку в інший

день вважаються вихідними
даними для визначення показів засобу обліку на перше
число календарного місяця
шляхом додавання середньодобового споживання, помноженого на кількість днів
між датою зняття показів та
першим числом наступного
календарного місяця.
Розрахунковий
період
проводиться до календарного місяця, і споживач оплачує
об’єм електричної енергії,
спожитої не в період між двома днями, коли знімалися
показники лічильника, а за
об’єм енергії, що була спожита впродовж календарного
місяця, що відповідає вимогам п.20 ПКЕЕН зі змінами та
доповненнями.
Крім цього, споживач має
право самостійно передавати показники лічильника,
які склалися на кінець розрахункового періоду, впродовж двох робочих днів до
кінця календарного місяця
за телефонними номерами,
що зазначені у квитанціях
на оплату, і вони вважатимуться останніми, до яких
не будуть застосовуватись
донарахування.

ЗАБІЯКІЗМИ

26. У житті до більшості людей ставляться, як до
дров — потрібні, поки горять (10 грудня 2009 р.).
27. Він такий підступний, як тонкий лід, притрушений
сніжком (20-ті числа грудня 2009 р.).

Іван ЗАБІЯКА.
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ПОДЯКА

Все наше трудове життя
було присвячене школі, вихованню дітей, а тепер доля
склалася так, що на старість
довелося шукати притулку
між добрими людьми. Вже
другу зиму ми перебуваємо
у Болотницькому будинку
для престарілих. Як приємно відчувати, що у цьому непростому світі є люди, які не
лише виконують свої посадові обов’язки, а виконують їх,
вкладаючи душу. У нашому
сиротинці, так ми називаємо
цей заклад, адже тут живуть
ті, хто осиротів на старість, ми
знайшли людське тепло і увагу. Розуміємо, що не просто
працювати тут і колективу, та
ще після після того, як влітку
бурею було пошкоджено дах,

саме приміщення. Скільки зусиль доклав директор центру
Володимир Іванович Марченко із своїм колективом, щоб
все це відремонтувати. Ми
щиро вдячні йому, завідуючій нашим закладом Любові
Миколаївні Люльці і всьому її
колективу за те, що поважають старість. І ось останній
випадок. У нашій кімнаті погано гріла стара батарея. Її знімали, мили, чистили, врешті
переставили іншу. А роботи
виконували майстри з великої літери Віктор Миколайович Мазило, Юрій Юрійович
Пугач, В’ячеслав Васильович
Мороз. Робили так, ніби для
своїх рідних. Спасибі вам за
всю увагу і турботу.
Сім’я ЧОРНОУС.

Знайдено мобільний ТЕЛЕФОН
Зверніться за знахідкою в редакцію.

ПРОДАМ

КВАРТИРА двокімнатна з усіма зручностями в Талалаївці по вул. Центральна, 41.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26.
Однокімнатна КВАРТИРА по вул. Леніна, 45, кв. 14.
Тел. 098-610-90-88.
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.
САДИБА в с. Стара Талалаївка (Сильченкове). Є газ,
вода, господарські будівлі, поряд город.
Тел. 096-491-74-31, 099-011-45-39, 099-522-67-76.
Цегляний БУДИНОК у Талалаївці 100 м2, газифікований,
5 кімнат, коридор, кухня з російською піччю. Садиба 15 соток, є фруктовий сад, город, колодязь з питною водою, гараж, 2 сараї. Зручний асфальтований під’їзд, поряд лікарня,
школа, магазин. Ціна договірна. Тел. 050-523-13-06
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2110, центральний замок, сигналізація, 2008 року випуску, гума зимова, літня, двигун 1,6 л,
16-клапанний. Тел. 066-157-47-21.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2108 в хорошому стані. Недорого.
Тел. 095-073-86-61.
СІНО, можлива доставка. Тел. 096-358-98-34.
СІНО і СОЛОМУ в тюках.
Тел. 098-008-90-47, 093-213-88-47.
ГУСИ великої породи на м’ясо і розвід.
Тел. 068-472-86-06.
Молоді КОЗИ. Тел. 096-063-89-14.
ТУШКУ свині, можливо половину. Тел. 068-796-99-93

ПЕРЕДПЛАТА – 2017

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

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

КУПЛЮ

Дорого ШКУРИ лисиць, куниць, єнотів.
Тел. 096-994-47-15.
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.

5 грудня минає рік, як поруч з нами
немає Віталія Яковича БАБІЯ. Наше
серденько сумує за люблячим чоловіком, батьком і дідусем. Ми ніколи не
забудемо Твоєї ласки, поради, доброго
слова, Твоєї щирої посмішки. Твоя зоря
не згасне у імлі, вона в серцях, які Ти зігрівав. Ти пам’ять заслужив на цій землі
любов’ю, яку людям дарував. Нехай у
ці дні згадають добрим словом усі, хто
Тебе знав.
ДРУЖИНА, ДОЧКИ, ВНУКИ.
8 ГРУДНЯ минає півроку, як немає з нами нашої найріднішої людини — мами, дружини й бабусі Алли Михайлівни
В’ЯЛОЇ з Талалаївки.
Вона так любила життя, людей, особливо дітей, вихованню яких віддала більше 30 років. Плачемо за Тобою ми,
плачуть Твої улюблені квіти, плаче дім, бо немає Тебе в нім.
Ніколи не забудемо Твої останні слова за день до відходу у
вічність: «Не хочу помирати». Вони і Твій світлий образ, як
живі, стоять у наших очах. Ти дуже хвилювалася, що не зможеш проводити випускників Твоєї рідної школи, які щороку
проходять випускного вечора святковою колоною повз нашу
оселю. Нам не віриться, що Ти вже не переступиш рідний
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.

11 декабря 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.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА та ДВЕРІ
за низькими цінами. Можливо в кредит. Встановлюємо до −10°C морозу.
Тел. 096-773-79-83, 066-409-73-15.

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.

ПОМИНАННЯ

Цими днями минуло 9 днів,
як назавжди пішов із життя наш
дорогий чоловік, батько і дідусь Анатолій Якович ЧЕЧОТЕНКО із Талалаївки. Раптова і несподівана смерть приголомшила всіх нас — не стало в домі
господаря, люблячого батька і дідуся,
який вже ніколи не стріне нас на порозі,
не дасть добру пораду, не пригорне до
себе внуків. Сумуємо і плачемо за Тобою, у пам’яті нашій Ти завжди залишишся добрим, справедливим, люблячим.
Спи спокійно, нехай свята земля буде
Тобі лебединим пухом.
Сумуючі ДРУЖИНА, СИНИ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ.

3 грудня 2016 року

поріг, не зустрінешся з нами, своїми
сусідами і учнями.
Ми пам’ятаємо Тебе веселою, життєрадісною, щирою і завжди в роботі.
Нашим осиротілим душам не вистачає
Твого тепла і ласки, материнської любові і підтримки. Із сумом і скорботою
схиляємо голови перед Твоєю могилою.
Спи, наша рідненька, нехай земля буде
для Тебе лебединим пухом, Царство небесне і вічна пам’ять Тобі, а ми, поки житимемо, будемо приходити до Тебе. Любимо, пам’ятаємо і сумуємо за Тобою,
рідна. Хто знав та зберіг світлу пам’ять
про Аллу Михайлівну, пом’яніть її разом із нами добрим словом у цей сумний і скорботний для нас день.
У вічній скорботі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ОНУКИ і всі РІДНІ.
6 ГРУДНЯ минає 40 днів як немає з
нами нашого дорогого і люблячого чоловіка, батька і дідуся Михайла Євдокимовича ПОПОВА з Липового.
Не існує таких слів, щоб висловити
біль і горе, від якого плачуть наші серця. Як нам не вистачає Твоєї підтримки,
тепла, ласки, батьківської любові і поради. Без Тебе пусто стало на душі і серце
плаче кожен день від болю. Рідненький,
ми сумуємо за Тобою, щодня згадуємо
Твої мудрі поради і повчання. Ти був працьовитою, справедливою і чуйною людиною. Хай відпочивають Твої натруджені
руки, які ніколи не знали спочинку. Великий слід Ти у житті
залишив і скільки всім добра зробив. Любив життя, любив
людей, прожив Ти для онуків і дітей. Пішов достойно в небуття, Тобі не буде забуття. І поки пам’ять житиме в віках,
живим Ти будеш у серцях.
Царства небесного Тобі, наш дорогенький. Спи спокійно, хай земля буде Тобі лебединим пухом. Всі, хто знав Михайла Євдокимовича, пом’яніть його разом з нами, згадайте
добрим словом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ і ПРАВНУКИ.
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РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

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

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ серії IV-ЧН №034149 на ім’я ТРОЦЬ
Петро Ігнатович, серії IV-ЧН №034155 на ім’я ТРОЦЬ Микола Петрович, серії IV-ЧН №034039 на ім’я КАЙСЕН Валентина Геннадіївна, серії IV-ЧН №034040 на ім’я РЕВУНОВ Сергій Миколайович,
серії IV-ЧН №034086 на ім’я РЕВУНОВ Микола Дмитрович, видані 20 березня 2001 року Понорівською сільською радою, вважати
недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0281948, виданий ксп «Барсуківщина» на ім’я ГРИШКО Ганна
Михайлівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0157246, виданий ксп «Колос» на ім’я ПАНЧЕНКО Надія Яківна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
РН №961202, виданий ксп «Шлях Ілліча» на ім’я РУДЕНКО Микола
Григорович, вважати недійсним.

У родині нашої колеги Людмили Петрівни Свиргун непоправна втрата — помер її батько ПЕТРО ІВАНОВИЧ.
Розділяємо із Вами та Вашою родиною біль тяжкої втрати.
КОЛЕКТИВИ працівників магазинів «Галич» та
«Гастрономчик», С. В. ПОЗНЯКОВСЬКА.
Біль і розпач у серденьку нашої однокласниці і учениці
Ірини Богути — передчасно пішов із життя її тато ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Співпереживаємо і щиро
співчуваємо.
УЧНІ 8 класу Харківської школи, їх батьки, класний керівник А. Ф. ХАТІПОВА.
Висловлюємо найщиріші співчуття Світлані Іванівні та
Петру Івановичу Тараликам із Талалаївки з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті батька, дідуся і тестя
Івана Захаровича ШИРИНИ.
АНТОНЕНКО, БАЛАЦЬКИЙ, ЗАРОМЕНКО, БІЛОУС,
ПРЯДКА,ЧЕРНИШ, ЖОВТЕНКО, КОВГАН, РИПАЛЕНКО,
ПУГАЧ.
Висловлюємо щирі співчуття Світлані Іванівні і Петру
Івановичу Тараликам із Талалаївки з приводу смерті їхнього батька і тестя Івана Захаровича ШИРИНИ.
О. І. САВЧЕНКО, сім’ї її дітей КАЧАН і САВЧЕНКО.
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