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ЗДРАСТУЙ, 2017-й! МИРУ, ДОСТАТКУ, БОЖОГО БЛАГОСЛОВЕННЯ!

БЮДЖЕТ ПІД ЯЛИНКУ

Півень — символ
2017‑го року за східним
календарем.

ЗА «КРУГЛИМ
СТОЛОМ»

25 грудня відбулося засідання за «круглим столом»,
зініційоване органом само
організації населення «Квартальний комітет» під головуванням його керівника А. М.
Штима. Тема обговорення
— стаття в районній газеті
за 24 грудня «Нема диму
без вогню», з якої стало відомо, що із створенням госпітальних округів можливе
приєднання Талалаївського
району до Бахмацького медичного округу, а не до Прилуцького, як планувалося.
Представники громадськості
району заслухали головного
лікаря районної лікарні Аллу
Комлик. Вони уповноважили депутата районної ради
Олега Василенка долучити
їх лист із підписами до депутатського звернення, а також
делегували учасників «круглого столу» Миколу Пугача,
Володимира Опришка, Петра Улозовського зустрітися
з цього приводу з народним
депутатом Валерієм Давиденком, який братиме участь
у роботі сесії райради 26
грудня.
26 грудня перед початком роботи сесії представники громадськості
мали розмову із В. М. Давиденком. Він пообіцяв
зустрітися із жителями
району 20 січня 2017-го о
12-й годині в будинку культури, аби обговорити
питання створення госпітальних округів і медицини в цілому.
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На відміну від народних
депутатів, які лише на ранок затвердили державний
бюджет, депутати нашої районної ради прийняли свій
бюджет швидко і без зайвих
суперечок на пленарному
засіданні 11 сесії районної
ради 7 скликання, яке відбувалося 26 грудня. Як не
завжди буває — на засідання
з’явилися всі 26 депутатів. Є
у них і стимул — вже вдруге
поспіль у сесії райради брав
участь народний депутат Валерій Давиденко.
Бюджетні питання представила начальник фінансового управління райдерж
адміністрації
Валентина
Горкавенко. Спочатку депутати внесли зміни до райбюджету цього року та прийняли бюджет району на 2017
рік. Найголовніше, що ним
передбачено виплати зарплат працівникам бюджетної
сфери на рік. Голова бюджетної комісії Олег Василенко в
обговоренні наголосив на необхідності прийняти бюджет,
хоч його тенденція — «проїдання», але на даному етапі
іншого виходу немає.
Отож депутати проголосували «за».
Депутати заслухали звіти
прокурора Олексія Хомазюка
та головного поліціянта району Олександра Борисенка.

Вдруге начальник відділу Держгеокадастру у районі Олександр Огій клопотав
про затвердження технічної
документації по визначенню
нормативної грошової оцінки
земельної ділянки загальною
площею 15,2961 га на території
Красноколядинської
сільської ради. Цього разу
депутати підтримали даний
проект, технічну документацію затвердили. Було розглянуто ряд проектів районних
програм.
Голова райради представив сесії проект рішення про
фінансування Довгалівської
школи, у якій навчається
менше 25 дітей. Цей факт
спричинив припинення фінансування школи за рахунок освітньої субвенції. Питання довго обговорювали
та все ж 14 депутатів проголосувало «за» фінансування Довгалівської школи за
рахунок районного бюджету
та бюджету Юрківцівської
сільської ради.
Депутати
підтримали
депутатський запит О. П. Василенка, Г. М. Круподері та
інших депутатів.
Порядок денний пленарного засідання 11 сесії включив у себе 20 питань, всі їх
розглянуто та підтримано районними депутатами.
Олександра ГОСТРА.

НАРОДНА ВІДЗНАКА ГЕРОЮ
Полеглих героїв-захисників Донецького та Луганського
аеропортів нагородили медалями «За оборону Донецького аеропорту» і «За оборону
Луганського аеропорту» — це
не державні, але одні з найпочесніших народних відзнак. 28 грудня у кінотеатрі
Чернігова їх отримували сім’ї

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

Щиро Ваш — народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.

ПОДАРУНКИ ДІТЯМ

Щорічно народний депутат вітає дітей району з
новорічними та різдвяними
святами. От і цього разу у
школи і дошкільні навчальні
заклади було передано 738
новорічних подарунків та 14
комплектів костюмів Діда
Мороза. Вітання і святкові
набори отримали педагогічні
колективи.
26 грудня він завітав до
Талалаївського дитсадка «Сонечко» з приємною святковою
місією: разом із своїм помічником-консультантом
Миколою Коновалом, головою
райдержадміністрації Анатолієм Дупою, головою районної ради Юрієм Дзюбаном
та селищним головою Юрієм
Величком Валерій Давиденко
привітав вихованців дитсадка
із новорічними святами, побажав діткам рости здоровими
і щасливими, а ще вручив їм
святкові подарунки (на фото).
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бійців, які віддали свої життя при обороні летовищ, що
стали символом незламності
українства.
Дружина нашого славного
земляка Володимира Кунденка Наталія Кунденко отримувала нагороду разом із своїм
молодшим сином, 6-річним
Славою.
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Завідуюча дитячим закладом
Світлана Верхогляд від усього
колективу подякувала депутату за увагу і турботу про найменших жителів селища.
● ● ●
Як розповіла завідуюча
дитсадком Світлана Верхогляд, вихованці селищного
дитсадка на святкування
Нового 2017 року отримали
багато подарунків. Вже другий рік селищна рада робить
солодкі подарунки діткам на
Святого Миколая. Впродовж
Різвяних свят отримають
малята подарунки від НГВУ
«Чернігівгаз». Цього року
отримали вихованці дитсадка і зовсім неочікувані
подарунки — від місцевого
бізнесмена Андрія Карпенка за співпраці із депутатом
селищної ради Юрієм Штимом. У передноворіччя ці
люди подарували дитячому
закладу прекрасні іграшки,
які будуть використовуватися як матеріали для занять
в усіх групах.

Продам паливні
БРИКЕТИ з лушпиння соняшнику. Брикет
використовується як
альтернативний
вугіллю та дровам вид
палива (паливо для
камінів, котлів, печей,
промисловості). Відмінно і довго горить, майже не
залишається золи. Упакований в мішки по 35 – 45 кг і
біг беги по 1 – 1,1 т.
Самовивіз: вул. Куйбишева, 1, смт Криве Озеро,
Миколаївська обл.
Можлива доставка при замовленні від 22 т.
Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: oilplant@ukr.net
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ
ТАЛАЛАЇВЩИНИ!

Прийміть наші найщиріші вітання з новорічними
святами! Є чудова традиція згадувати хороше в році,
що минає, і забувати погане. Обійміть тих, хто в ці святкові дні поруч із вами, і запам’ятайте це відчуття. Немає нічого важливішого, ніж сім’я, друзі, ті люди, які
роблять вас щасливими.
Бажаємо всім вам, щоб наступний рік приніс кожному міцне здоров’я, щастя, побільше сонячних днів
в душі, добра й радості, вірних друзів та близьких
людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає ваші
добрі надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим
сім’ям. Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов. З Новим 2017 Роком та Різдвом Христовим!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

З НОВИМ РОКОМ, ДОРОГІ ДРУЗІ!

Хочу, щоб наступний рік
ви зустріли з впевненістю у
завтрашньому дні і з вірою
у майбутнє України. Щоб у
ваших кишенях були гроші
на цукерки та іграшки для
діточок, а не лише на оплату
комуналки. Радикальна партія доклала максимум зусиль для цього. Ми добилися збільшення мінімальних
зарплат вдвічі — до 3200
грн. Ми зобов’язали уряд в
новому році збільшити соціальні пенсії для півмільйона
українців, які сьогодні отримують менше 1000 гривень,
а також радикально підвищити звичайні пенсії. У 2017
році хронічні хворі будуть
отримувати
безкоштовні
ліки — від тиску, від діабету,
від астми.
Переселенцям ми виби-

ли кошти на компенсацію
житла. Ми відстояли ліс та
землю, які влада хотіла дозволити продавати в обмін на
примарний безвіз. Ми добилися збільшення фінансування армії на 15 млрд грн.
— щоб українці почувалися
в безпеці. За нашим напо-

ШАНОВНА
ГРОМАДО РАЙОНУ!
Прийміть сердечні вітання з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Щиро зичимо вам,
дорогі друзі, щастя,
добра і злагоди. Нехай осяйна Різдвяна
зоря об’єднає усіх нас
— і тих, хто зустрічає
ці свята в дружньому сімейному колі, і тих, хто знаходиться далеко від рідної
домівки, — чистим світлом
незгасних людських чеснот
та цінностей. Нехай в кожній
родині панує мир і спокій.
А ще — завжди з вами
буде Господь, а дорогу у
майбуття нехай вам осяває
яскрава Різдвяна Зірка!
З повагою — голова
районної партійної організації ВО «Батьківщина»
Микола БІЛАН.
* * *
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ
ЧЕРНЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ!
Від імені виконкому сільської ради та від себе особисто вітаю вас зі світлими
і радісними святами з Новим роком та Різдвом Христовим! Рік, що минув, був
непростий, але водночас
надзвичайно продуктивний
і приніс чимало приємних
вражень. Щиро зичу, аби
прийдешній рік виправдав
ваші надії і прагнення, приніс добробут і злагоду вашим родинам, справедливість та здоров’я, радість і
впевненість у завтрашньому
дні. Хай Новий рік у вишиванці розбудить вас щасливо вранці і принесе у Вашу
хату усмішок й радощів
багато. Розбудить приспані
надії, зерном і щастям Вас

засіє, зігріє миром і любов’ю
і подарує вам здоров’я! Щасливого Нового року та світлого Різдва Христового!
Сільський голова
Сергій ДМИТРЮК.
* * *
ЩИРІ вітання з Новорічно-Різдвяними святами
шлю колективам терцентру,
Болотницького стаціонару
та його мешканцям, всім літнім людям, які потребують
нашої опіки. У новорічну ніч
казкову хотів би побажати
вам, щоб новий рік приніс всім щастя, щоб доля
посміхнулась нам. Бажаю
злагоди і миру, бажаю дружби і тепла. І щоб достаток
та надію в дім кожен доля
принесла!
Володимир МАРЧЕНКО,
директор терцентру,
депутат райради.
* * *
ВІТАЮ із Новим роком
та Різдвом всіх сільських
трударів! Трудові колективи
сільськогосподарських підприємств, ветеранів праці,
орендарів і орендодавців!
З Новим роком добрі люди!
Сподіваюсь, з вами буде
запашна, смачна хлібина,
щастям сповнена година,
сіль жадана на столі, лад
і спокій на землі! З Новим
роком, добрі люди! І нехай
у вас не буде горя, смутку і біди. Ну, а поруч, щоб
завжди крокувала доброта, найдорожча і свята. З
Новим роком, добрі люди!
Хай любов заходить в дім,
хай добро панує в нім, хай
в родинах спокій буде, хай
щастить вам, добрі люди.
Віктор СІРЕНКО,
начальник районного
управління АПР.
* * *

ляганням ухвалено низку
законів, які стануть поштовхом для розвитку промисловості, виробництва, які
дозволять створити тисячі
робочих місць, забезпечать
українців роботою і зарплатою. Це далеко не все, що
нашій команді вдалося зробити за цей рік. І ми здатні
зробити набагато більше,
коли в парламенті нас буде
не 20 депутатів, а 226. Дякую кожному, хто вірив у нас.
І кожному, хто не вірив — ви
спонукали нас ще більше
працювати на користь нашій державі. Здоров’я вам і
вашим родинам, щастя, якнайбільше сонячних днів та
людського тепла!
Молюсь за вас і за
Україну!
Олег ЛЯШКО.
ВІТАЮ із Новим роком та Різдвом Христовим
працівників та учасників
художньої самодіяльності
Понірського будинку культури! Процвітання та щедрої
долі, щоб любові й добра
ручаї не всихали у душах
ніколи. Зичу сонця та світлих надій, миру й втіхи на
кожному кроці, також здійснення планів і мрій у прийдешньому 2017 році!
П. Ф. ДУПА,
земляк, учасник сільської художньої самодіяльності 60-х років.
* * *
УЧНІВСЬКИЙ колектив
Липівської школи вітає з наступаючим Новим 2017 роком та різдвяними святами
своїх вчителів, працівників
школи, а також благодійників: Ігоря Анатолійовича
Марченка — керівника агрофірми «Горизонт», Валерія
Миколайовича Давиденка —
народного депутата, Михайла Андрійовича Педька —
сільського голову, колектив
сільської ради; приватних
підприємців: Валентину Василівну Лукаш, Сергія Олексійовича Чубаря, Світлану
Григорівну Семінько, Лідію
Юріївну Тарасенко. Щиро
вдячні вам за вашу працю,
солодощі та подарунки! Зичимо всім вам здоров’я міцного, щастя світлого,
рясного, миру і злагоди в вашій оселі, щоб
всі в ній були здорові
й веселі. Майте мир і
хліб у хаті, живіть щасливі й багаті.
ГОЛОВА ради
старшокласників.

ВАЛЕРІЙ ДУБІЛЬ І ФОНД «ЄВРОПА» –
медичну допомогу
БЛАГОДІЙНИКИ РОКУ ідітям
з особливими

Благодійний
фонд «Європа» та
його почесний президент,
народний депутат з фракції
«Батьківщина» Валерій Дубіль вкотре стали номінантами на обласному конкурсі
«Благодійник
року-2016»
імені меценатів Тарновських.
На початку грудня Валерій Дубіль отримав почесну
відзнаку у номінації «Благодійник року — приватна осо-

ба», а фонд «Європа» став
однією з кращих неприбуткових благодійних організацій
в області (номінація «Благодійник року — неприбуткова
організація»).
З ініціативи Валерія Дубіля та за підтримки благодійного фонду «Європа»
«Батьківщина» постійно надає соціальну, матеріальну

потребами та турбується про
малозабезпечені родини, ветеранів, інвалідів. Починаючи з 2012 року, облаштувала
по всій області близько 800
дитячих майданчиків (і в Талалаївці також), проводить
для дітвори літні розважальні
програми «Арт-канікули» та
щороку вітає майже 12000
дітей з Новорічними святами.
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ШАНОВНА
ТАЛАЛАЇВСЬКА ГРОМАДО!

Рік, що минув, був непростим для кожного з нас, сповненим випробувань і тривог. Нехай рік прийдешній буде кращим і щедрішим на успіхи, досягнення і добро, а негаразди
і невдачі залишаться в минулому. Нехай з Новим Роком у наших оселях поселиться родинний затишок,
злагода, любов, щастя і мир.
Нехай Новорічне свято для кожної талалаївської
родини буде радісним, веселим і щедрим, багатим
на тепло зустрічей, здійснення найзаповітніших мрій,
додасть життєвих сил і оптимізму на здійснення добрих справ.
Щасливого Нового Року і радісних свят, дорогі
талалаївці!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

ЩИРО вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай ваші серця
будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться
добром, радістю та Божим
благословінням, а очі світяться щастям.

Нехай з останніми хвилинами старого року вас
покинуть турботи та негаразди, а Новий — 2017 рік
буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги.
Бажаємо, щоб Різдвяна

зоря запалила у ваших серцях вогонь віри та любові,
надії та оптимізму, наснаги
та невичерпної енергії!
Людмила
ЛАЗОРЕНКО,
голова Талалаївської
місцевої організації РПЛ.

ЗОЛОТОМ ювілею осяяні новорічні дні нашої колеги, працівниці селищного
магазину «Техніка» Лідії
Василівни КУЗНЄЦОВОЇ.
Прийми, дорога колего, наші
світлі поздоровлення і побажання в новому році нових
яскравих життєвих миттєвостей. З днем народження щиро вітаємо і бажаємо
доброго здоров’я і ще багато років щасливого життя.
Хай усмішка в очах Твоїх
іскриться, пісень веселих
грає водограй, нехай весна
в квіту присниться і щастя
переллється через край.
Життя хай буде, ніби казка,
хай піснею шумлять гаї, а
серце хай зігріє ласка і мрії
збудуться Твої.
КОЛЕКТИВ магазину
«Техніка».
* * *
2 СІЧНЯ святкуватиме
свій 70-річний
ювілей дорога сестричка,
тьотя і бабуся
Марія Кіндратівна ЧОБОТЬКО з Рябух.
Ваш ювілей — щаслива
дата, і сумніватися не слід.
Нехай сьогодні наші привітання у серці Вашому залишать добрий слід. Отож
прийміть найкращі побажання здоров’я, щастя та багато
літ. Всю доброту, яка існує в
світі, всю радість, що живе
поміж людей, найкраще все,
що є у світі, даруєм Вам
у цей святковий день. Нехай Господь завжди у поміч
буде, а Мати Божа береже
від зла. Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили, радості
земної і тепла.
Сестра ВАЛЯ, сім’ї
ДЕРЕВ’ЯНКО, ТРИТИННИК
і РЕПАНКА.
* * *
ШЛЕМО щирі вітання
з 70-річним ювілеєм Ользі Петрівні СВЕРДЛЮК із
Українського. У цей святковий світлий день, коли настав Ваш ювілей, ми щиро
Вас вітаєм, добра і щастя
Вам бажаєм. Хай обминають Вас тривоги, хай буде
щастя на путі, хай світла,
радісна дорога щасливо
стелиться в житті! Тож не
старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід, у серці
молодість плекайте, живіть
до 100 щасливих літ! Здоров’я міцного на довгі роки,
хай збудуться мрії, бажання,
думки.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ОНУКИ
та СВАХА.
* * *
ЄДИНУ, найкращу у світі, чарівну жінку, чудову господиню і берегиню домашнього вогнища Світлану
Григорівну ТОВКАЧ вітаю з
днем народження! Мы поле
жизни перешли с Тобою, мы
вместе столько лет живем
не зря. Работали и спорили
с судьбою, друг другу те-

плоту души даря. Твое лицо
весенним ветром дышит, а
что на нем морщинки — не
беда. Ведь это книгу нашей
жизни пишут уверенно идущие года. И я ее листая и
читая, я вижу, как любовь
сроднила нас. А мелочь
ссор — лишь суета пустая,
не стоит их и вспоминать
сейчас. И если б молодость
вернулась снова, и если б
юность повторилась вдруг,
из всех девчонок — я готов
дать слово — одну Тебя и
выбрал бы, мой друг.
Люблячий ЧОЛОВІК.
* * *
1 СІЧНЯ відмічає свій
70-річний ювілей наша любима мама і дорога бабуся Світлана Григорівна
ТОВКАЧ із Корінецького.
Мамочка наша родная, эти
строки нежные — Тебе.
Единственной,
родной,

тільки треба, життєвих висот і тривалого піку, щедрої
радості і щастя без ліку. Хай
обминають дім Ваш тривоги,
цвітом і рястом проляжуть
дороги. Щоб серце Ваше зігрівало тепло, щоб завжди в
душі панувало добро, краси
і наснаги, здоров’я без ліку
і довгого, довгого щедрого
віку.
ЧОЛОВІК, ДОЧКИ,
ЗЯТЬ, внучки ЮЛЯ і ТАНЯ,
правнучка САШЕНЬКА.
* * *
28 ГРУДНЯ відзначила своє 55-річчя наша
дорога мама, сестра і бабуся Наталія Михайлівна
ТРОЦЕНКО. Хай сміється
доля, як калина в лузі, будуть завжди поруч усі рідні
й друзі. Тихо, як струмочок,
хай роки спливають, вітру й
урагану ніколи не знають.
За справи хороші хай люди
шанують,
а
віра й любов
завжди
поряд крокують.
Хай
завжди
веселістю повниться хата,
родина вся буде здорова
й багата. Довіку у світі щасливо живеться, достаток,
удача у домі ведеться, а
доля дарує хай довгого
віку, щоб щастя й здоров’я
було ще без ліку!
З любов’ю сестри
НІНА і ТАМАРА з сім’ями,
брат АНАТОЛІЙ з сім’єю,
дочка ТАНЯ, син В’ЯЧЕ
СЛАВ і внучка ВІКА.
* * *
ШЛЮ найтепліші вітання і найщиріші побажання
своїй любій дружині Лідії
Василівні КУЗНЄЦОВІЙ з
Талалаївки з нагоди її золотого ювілею, який вона відзначила 29 грудня. Твій ювілей — не тільки Твоє свято,
радіють всі: і 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, щастя
доля огорта крилом. А весни
будуть світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
ЧОЛОВІК.
* * *
3 СІЧНЯ день народження у Людмили Павлівни ВЕДМІДЬ — листоноші
із Українського. Ви одна із
тих, хто першими бере до
рук нашу газету і несе її читачам. Вітаємо Вас із днем
народження. Здоров’я Вам,
натхнення у праці, мирного
неба над головою. Життя
хай буде, наче свято: вітання, друзі і пісні! Щастя і
радості багато несуть прийдешні світлі дні!
РЕДАКЦІЯ газети
«Трибуна хлібороба».

неповторимой мы в этот
день спасибо говорим. За
доброту и сердце золотое
мы, мама милая, Тебя благодарим! Мы, дети и внуки,
все любим Тебя, желаем
здоровья, желаем добра,
живи долго-долго, Ты всем
нам нужна! Мы весь мир поместили б в ладони и Тебе
подарили одной. Но и этого
было бы мало, чтоб воздать
за Твою доброту, мы всю
жизнь, наша милая мама,
пред Тобой в неоплатном
долгу.
З любов’ю і повагою
СИНИ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ і
ПРАВНУКИ.
* * *
1 СІЧНЯ святкує свій
ювілей наша дорога сестра Світлана Григорівна
ТОВКАЧ із с. Корінецьке.
Сестренка милая наша, поздравить Тебя мы хотим. И
пожелать Тебе, родная, всех
самых лучших благ без края.
Живи, сестренка, до ста лет,
пусть седина подкралась
тайно, но Ты не унывай,
крепись, седые волосы —
награда за честно прожитую
жизнь. Мы будем впредь с
Тобою рядом, печали, радости делить. Прими, родная,
поздравленья и пожеланья
долго-долго жить!
З любов’ю сестра
ЛІДІЯ і брат В’ЯЧЕСЛАВ із
сім’ями.
* * *
СЬОГОДНІ в нашій родині подвійне свято — у
Новоріччя зустрічає свій
65-річний ювілей наша люба
дружина, мама, бабуся й
прабабуся Ганна Миколаївна СТУПАК із Чернецького.
З Новим Роком, дорога, із
світлим днем народження!
Ми раді, що Ви у нас є, хай
Бог Вам добра і достатку
дає. Бажаємо всього, чого

3
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ПОРУЧ З НАМИ

ПІСНЯ, ЩО ЛЛЄТЬСЯ
З ДУШІ

В ЇЇ РОДУ пісню любили
всі. Коли співала маленька
Валя — просто захоплювалися. Наспівувала разом із
мамою різні мелодії, запам’ятовувала їх. А як раділа,
коли її, маленьку, просили
заспівати на сільському святі чи вдома, коли зберуться
родичі. Коли пішла до школи
в її рідній Карпилівці, що на
Срібнянщині, то вже жодне
шкільне свято не проходило
без її участі. Дитяче захоплення піснею і визначило
її майбутню професійну
кар’єру, з дитинства наповнило душу трепетним відчуттям любові до української
пісні — від маминої колискової до української народної.
Роки-роки…
Злітають,
ніби пелюстки з троянд. У
далекому 1969 році Валентина Григорівна Лизько разом
із чоловіком із Срібнянщини
переїхали жити в Талалаївку.
Збудували хату, в якій виростали їх донька Світлана і син
Олег. Робота інструктором у
районному будинку культури
припала їй до душі, згодом
працювала інспектором у
райвідділі культури. Водночас
брала участь в художній самодіяльності: народній хоровій капелі, ансамблях. Згодом
працювала керівником агітбригади «Веснянка», гуртка
бандуристів. Закінчила Ніжин-

РОЗПОЧАЛИСЯ
СВЯТА

У день Святого Миколая за сприяння районного
центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
служби у справах дітей, сектору сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації в районному будинку культури
відбулося свято «Миколай
іде, Різдво веде» для дітей незахищених категорій та для всіх бажаючих.
Привітала учасників свята
заступник голови райдерж
адміністрації Лариса Шевченко. Лариса Миколаївна
вручила подарунки синам
нашого Героя Володимира
Кунденка та «миколайчики»
всім дітлахам.
У День Святого Миколая засвітилася вогнями і новорічна ялинка в
райцентрі. На урочисте її
відкриття завітали заступники голови райдержадміністрації Лариса Шевченко,
голови районної ради Станіслав Катрушенко, секретар селищної ради Тетяна
Михайлюк, які привітали із
Днем Святого Миколая Чудотворця, новорічними та
Різдвяними святами.
Яскрава новорічна вистава, якою вітали із святами працівники районного
будинку культури, подарувала присутнім масу приємних емоцій. Особливо
раділа дітвора, адже вона
долучилася до новорічно-
казкового дійства, брала
участь у святкових конкурсах та розвагах.
Кор. «ТХ».

ЗАПРОШУЄМО
НА ЯЛИНКУ

1 СІЧНЯ на центральному майдані селища біля
новорічної ялинки відбудуться відбудуться масові
гуляння. У програмі: новорічне звернення селищного голови до талалаївської
громади, святкова дискотека, феєрверк. Початок
дійства о 1-й ночі. Вуличне
освітлення в новорічну ніч
не вимикатиметься. Зустріньмо Новий Рік разом
всією громадою!
СЕЛИЩНА РАДА.

ське культосвітнє училище.
Керівник культури району
А. М. Штим цінував Валентину
Григорівну не лише як хорошого спеціаліста, а й досвідченого організатора. У 1986 році
він запропонував їй посаду
завідуючої клубом цегельного
заводу. Охочих до художньої
самодіяльності на цегельному заводі було достатньо.
Молодь і люди старшого віку
залюбки ходили на репетиції,
готували з Валентиною Григорівною цікаві концертні програми до різних свят.
Особливим рядком історії клубу цегельного заводу
був хор. На жаль, з часом
зменшувалася кількість його
учасників. Тоді на його базі
Валентина Григорівна створила ансамбль «Народні
наспіви», у складі якого було
15 учасників. Відшукували,
збирали, записували, а потім
розучували і співали пісні, які
залишились у пам’яті старожилів. Люди дуже любили
їх слухати. «У переповненому залі, часом, не вистачало
місць, — пригадує Валентина Григорівна, — сиділи перед сценою на стільчиках чи
просто навпочіпки…»
З роками популярність
ансамблю зростає, він стає
відомий за межами району.

Фольклорний
колектив, якому,
до речі, в
цьому році
виповнилось
30 років, стає
учасником не
лише районних свят, його
запрошують
на
фольк
лорні свята в
інші райони і
міста. У пам’яті самодіяльних
артистів Вересаєве свято в
Сокиринцях, фольклорне — в
Прилуках, козацьке «Калнишева рада» в Пустовійтівці
Сумської області, багато свят
у Чернігові. 5 листопада минулого року «Народні наспіви»
стали учасниками програми
«Фольк-м’юзік» на Першому
національному
телеканалі.
Пісня «Вербочки» здобула
першість у тій програмі.
Склад колективу з роками змінюється, та незмінним залишається лише його
керівник. Виступи «Народних наспівів» завжди тепло
сприймають глядачі, а популярність колективу з роками
тільки зростає. Серед численних нагород, які одержував колектив і його керівник,
найвищою Валентина Григо-

ПЕНСІЇ ЗА СІЧЕНЬ

рівна вважає любов і довір’я
глядачів, щирих поціновувачів народної пісні. У 2011
році ансамблю було присвоєно високе звання Народний
аматорський фольклорний
колектив «Народні наспіви»,
і в цьому невід’ємна заслуга
його керівника.
1 січня на життєвому
календарі Валентини Григорівни — ювілейна дата.
Щирі вітання і найкращі побажання шлють ювілярці
учасники її рідних «Народних наспівів». Нехай ніякі
життєві незгоди не виб’ють
Вас із життєвої колії. Редакційний колектив приєднується до всіх побажань:
здоров’я Вам, натхнення,
щирих друзів. Нехай Вам
співається ще довго-довго!
Віра КЛИМОВА.

ТЕПЛО У ШКОЛІ Й НА ДУШІ

У новорічні свята діти
завжди чекають дива. Нам,
дорослим, теж би хотілося
дива, але дуже чітко розуміємо, що нам треба багато працювати не лише для
належної організації навчально-виховного процесу,
а і для того, щоб наші діти
навчалися і виховувалися
в комфортних умовах. Для
того, щоб у нашій школі
було тепло і затишно, потрудилися дорослі. У 2016-му
наша школа стала учасником державної програми по
енергозбереженню — замінено чотири паливних котли. Особлива заслуга в цім
нашого народного депутата
Валерія Давиденка, адже
саме завдяки йому вчасно
надійшли кошти субвенції із
державного бюджету. Найпершою із умов участі у цій

програмі є співфінансування. Ці проблеми, а також
виготовлення кошторисної
документації взяли на себе і
вирішили сільські голови Рябух Олександр Прохорчук та
Поповички Валерій Іванія. Я
щиро вдячна їм за постійну
підтримку школи.
Наша щира вдячність
колективу ПП «Монтаж-наладка» (м. Прилуки) на чолі
з директором, Заслуженим
будівельником України В. Г.
Луцаком, який проводив
ремонтні роботи по встановленню котлів. Завдяки
злагодженій, професійній роботі цього колективу у школі
продовжувався навчальний
процес, хоч на вулиці і зима.
Наша школа отримує
постійну підтримку від народного депутата. Два роки
поспіль за його підтримки

наші учні беруть участь у
фінальному етапі змагань з
баскетболу 3×3 у Києві. Вітаючи педагогічний колектив
і дітлахів з наступаючим Новим роком, він не забув про
солодощі. Чудові набори солодощів отримали вихованці
і від наших спонсорів — ТОВ
«Дружба-Нова».
Для жителів нашого села
новорічним подарунком стало підведення газу до осель,
якого ми чекали так багато
років. І тут допоміг народний
депутат Валерій Давиденко.
Педагогічний та учнівський колективи дякують нашим благодійникам за всі добрі справи. Міцного здоров’я
вам на довгі роки, людського
щастя, миру і злагоди.
Лариса ЗАГУРСЬКА,
директор Плугатарської
школи.

РАЗОМ ІЗ ГРОМАДОЮ

Директор територіального
центру В. І. Марченко — депутат районної ради по нашому
округу. Він завжди переймається проблемами нашої гро-

мади, хоч сам і не проживає
тут. Саме такими і мають бути
обранці від громади різних
рівнів. Ми вітаємо його із Новорічними та Різдвяними свя-

тами і сподіваємося, що наша
співпраця у році новому буде
ще тіснішою.
ГРОМАДА Рябухівської
сільради.

Задля
забезпечення
своєчасної виплати пенсій
у святкові та вихідні дні у
січні Уряд прийняв рішення
частково пенсію за січень
виплатити у грудні.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату
виплати пенсії з 4 по 15
січня включно, пенсія на їх
банківський рахунок буде
зарахована у період з 27
по 29 грудня. Пенсіонерам,
які отримують пенсію через
поштові відділення і мають
дату виплати пенсії з 4 по
10 січня включно, пенсія
буде виплачуватися, починаючи з 27 грудня. Пенсіонерам, які з різних причин
не зможуть отримати пенсію

за січень у поштових відділеннях в останні дні грудня,
зможуть отримати її, починаючи з 5 січня.
Для пенсіонерів, які
отримують пенсію через
банківські установи і мають
дату виплати пенсії з 16 по
25 січня або через поштові
відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня,
пенсія буде виплачуватись
у звичайному режимі в установлені дати виплати.
Галина
ПОЧАТОВСЬКА,
завідувач
Талалаївського сектору
з питань призначення,
перерахунку
та виплати пенсій
Бахмацького ОУ ПФУ.

ПРО ЗМІНИ В
НАДАННІ ДОПОМОГИ
Постановою
Кабміну
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено
зміни до чотирьох порядків:
надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи
II групи внаслідок психічного
розладу, який за висновком
лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду,
на догляд за ним; призначення і виплати державної
допомоги сім’ям з дітьми;
призначення і виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям;
призначення та виплати
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.
Прийнятою постановою
передбачено єдиний підхід
при визначенні права на
призначення державної соціальної допомоги, а саме,
для фізичних осіб — підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування
та є платниками єдиного
податку першої групи враховувати дохід на рівні двох
розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, чинного
на відповідний місяць, для
фізичних осіб — підприємців, які вибрали спрощену
систему оподаткування та
є платниками єдиного податку другої групи, — трьох
розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, для фізичних осіб — підприєм-

ців, які вибрали спрощену
систему оподаткування та
є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового
мінімуму.
З метою спрощення процедури подання документів
громадянами
прийнятою
постановою вилучено довідку про склад сім’ї із переліку необхідних документів.
Інформація про склад сім’ї
заявника
зазначатиметься в декларації про доходи
та майновий стан осіб, які
звернулися за призначенням усіх видів соціальної
допомоги. У новостворених
об’єднаних територіальних
громадах прийом документів, необхідних для призначення державної соціальної
допомоги, здійснюватиметься уповноваженою особою,
яка передаватиме їх до органів соціального захисту
для опрацювання.
Крім цього, у «Порядку призначення і виплати
державної допомоги сім’ям
з дітьми», затвердженого постановою КМУ від 27
грудня 2001 року №1751:
розширено категорії жінок,
незастрахованих у системі
загальнообов’язкового державного страхування, які
мають право на допомогу у
зв’язку з вагітністю та пологами; передбачено подання
для призначення допомоги
при народженні дитини заяви в електронній формі з
використанням телекомунікаційних систем.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу допомог управління соцзахисту
населення.

НАРОДОЗНАВСТВО

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ,
які відбулися у нашій школі,
просто захопили їх учасників. Відкрила свято ведуча
Аксинія Лелюх, а прийняла
вечорниці дбайлива господиня Валентина Лелюх, учениця 11 класу. Дівчата, які
першими завітали до оселі,
очікуючи парубків, із дзвінкими піснями беруться до
приготування та випікання
головного атрибута свята —
калити — символу Сонця,
щастя, достатку, добробуту
та надії. Керує всіма досвідчена господиня. Не забули
дівчата й про ворожіння, які
перейняли від своїх бабусь
та матерів.
З гучними та веселими
піснями на вечорниці завітали й парубки. Вони веселили дівчат жартами, піснями
та гуморескою «Два куми»
(Р. Месевра та П. Грабина).

Цього ж вечора намагалися
знайти свою суджену й гаданням на каблучці. Жарти,
сміх переповнювали зал.
Наші юні господині показали
не лише вміння відроджувати традиції, а й кулінарне
мистецтво — смачно й весело частували глядачів калитою та варениками.
Завершилися вечорниці
піснею «Калина». Їх учасники оживили українські традиції, нагадуючи як святкували
наші предки. Дійство, яке
підготували разом із вчителями Л. М. Руленко, А. Б.
Грабиною учні 8-го класу,
заворожувало і захоплювало. Воно обов’язково усім
запам’ятається.
Любов РУЛЕНКО,
учитель української мови та
літератури Липівської школи,
класний керівник 8 класу.

На знімку: на вечорницях у Липівській школі.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДЯКА

Добре, коли у школи є
друзі — справжні добродії і
меценати, які не стоять осторонь вчительських і учнівських проблем, допомагають
їх вирішувати. Наша школа
має таких в особі сільського
голови Л. В. Лисенко і сільської ради, котра виділяє
кошти на харчування учнів
1 – 4 класів та дітей, батьки
яких є учасниками АТО, на
оздоровлення школярів; депутата районної ради М. М.

●

Працівники Болотницького відділення пошти висловлюють подяку жителям
села Болотниця, які з розумінням поставилися до нашої проблеми і допомогли
придбати трубу на димохід у
поштовому відділенні. Дякуємо також Миколі Дем’янчу-

●

Таке
життя:
півсвіту
плаче, а півсвіту радіє, веселиться. Новорічне свято
прийшло, але нам не до нього, бо в душі й на серці біль
і розпач — померла найдорожча людина — мама й бабуся Надія Дмитрівна Артюх.
За давнішим звичаєм рідні
відбували поминальний обід
у хаті чи дворі небіжчика. Ми
такої змоги не маємо і попросились відбути тризну у липівське кафе «Орхідея».
Хоч біль і горе рвали

●

●

Логвиненка — надав спонсорську допомогу на бензин
для поїздки місцевих дітей
шкільним автобусом на «Зимову казку» в райцентр;
нардепа В. М. Давиденка,
директора ПСП «Фортуна»
І. М. Пащенка, керуючого
відділком ТОВ «ТАС-АГРО»
М. О. Діденка, котрі подбали
про подарунки нашій дітворі
на новорічне свято.
Тетяна БОРЕЙКО,
директор Української школи.

●

СВІТЛА НЕ БУДЕ
З 9-ї до 16:30

3 січня – с. Березівка, вул. Кочубея;
с. Українське, школа, АТС, ФАП, сільська
рада.
4 січня – с. Юрківці,
вул.
Шевченка,
вул. Польова; с. Красний Колядин, вул.
Шевченка.
5 січня – с. Березівка, вул. Миру; с. Чернецьке, ТОВ «Обрій», зернотік.
6 січня – с. Березівка, вул. Кузьменка;
с. Рябухи, вул. Шевченка (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ФОТОСТУДІЯ «ФЕНІКС»
пропонує

ку, який допоміг її встановити. Прийміть, шановні, щирі
вітання з Новим роком та
Різдвом Христовим. Бажаєм
сімейного благополуччя, здоров’я та мирного неба над
головою!
З повагою листоноші
ЛЮДА, ЛЄНА.

Термінове фото для документів — 5 хв.
Художнє фото, фотоальбоми. Реставрація
пошкоджених знімків. Проявка плівок та друк
фото з них. Друк фото з цифрових носіїв.
Зйомка урочистих подій. Таблички для пам’ятників. смт Талалаївка, готель, фотостудія.
Тел. 098-649-89-18.

душу, все ж було приємно
бачити, з якою увагою, душевністю і теплотою поставилися до нас працівники
кафе. Ми самі і всі, хто прийшов пом’янути нашу маму
й бабусю, залишилися задоволеними обслуговуванням.
Щиро вдячні господарям і
колективу закладу за те, що
зняли з нас тягар поминальних клопотів.
Родина покійної — дочка ЛЮБОВ, зять ВІТАЛІЙ,
онуки НАТАША і АЛЛА.

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (Радянська), 17: будинок на 2 ходи, земельна ділянка приватизована, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є
колодязь. Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
2-кімнатна КВАРТИРА у п’ятиповерхівці по вул. Садова
у Талалаївці. Тел. 098-925-53-71, 093-852-11-18.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року
випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
ЦУЦЕНЯТА породи стаф.
Тел. 068-816-46-54, 097-632-27-90.
ГНІЙ, свіжий ПЕРЕГНІЙ з доставкою.
Тел. 095-442-82-74, 097-450-72-26.
КОРОВА чорно-ряба, 8 років. Тел. 068-586-46-12.

ПРОДАМ

●

КУПЛЮ

ДРОВА рубані з доставкою. Тел. 097-549-50-81.

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.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ та СВИНЕЙ через ваги.
Тел. 097-756-90-00 (Костя).
БИКІВ дорого від 360 кг. Тел. 050-407-55-01, 096-702-22-34.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.

Я, Малій Олександр Михайлович, житель с. Українське,
прошу вибачення у гр. Лошки О. М., жительки с. Українське,
за нанесення їй матеріальних збитків.

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

КОМУ Новий рік, свято,
веселощі, а нам — сумний день, огорнутий у поволоку пам’яті. Сьогодні, 1 січня,
минає 40 днів, як пішов із життя наш дорогий чоловік, батько і дідусь Анатолій Якович ЧЕЧОТЕНКО із Талалаївки. Скільки б
не минуло часу, Ти завжди будеш поряд із
нами і пам’ять про Тебе ніколи не згасне
у наших серцях. Пройдуть роки, спливуть
тумани, над світом знов зійде зоря, та не
зітруться всі ті рани, що принесла нам смерть Твоя. Ми пам’ятаємо кожен день, прожитий з Тобою, і дякуємо Богові за Твоє
життя, за те, що Ти був поруч із нами. Ти заслужив Божого тепла і Царства небесного. Хай земля буде Тобі лебединим пухом. Вічна пам’ять.
Сумуючі ДРУЖИНА, СИНИ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ.

26 ГРУДНЯ минуло два роки, як не стало нашої дорогої мами, бабусі і дружини Валентини Олександрівни
ХИМУЛІ з Липового. Твоя смерть завдала нам пекучого
болю, і з часом він стає все сильнішим. Так хочеться озватись до Тебе, попросити поради, по-родинному поговорити, зустріти у рідному домі. Та Ти вже ніколи не прийдеш,
не зустрінем Твоєї посмішки, не почуємо ласкавого слова.
Спи спокійно, наша дорогенька, ми пам’ятатимемо Тебе
завжди. Земля Тобі пухом.
Вічно сумуючі ДІТИ, ВНУКИ, ЧОЛОВІК.
ПІШЛА у вічність наша найдорожча людина — мама й
бабуся Галина Петрівна ДАНИЛЕЙКО із Старої Талалаївки.
Сьогодні вже минає 9 днів, як вона востаннє вийшла за поріг
своєї хати, щоб більше ніколи не повернутися назад. Наче
півсвіту не стало для нас! Мамо-мамочко, бабусю мила, як
тільки боляче! Плачемо самі, плачуть серця, плаче хата. Не
вийдете, не зустрінете, не пригорнете. Все б віддали за одну
лише мить побачити Вас живою. Страшно усвідомлювати,
що це назавжди. Спочивайте, дорога наша, Ви заслужили
Божої ласки. Земля Вам пухом.
СИН, НЕВІСТКА, ВНУЧКА.
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.

1 січня 2017 року

29 ГРУДНЯ
минуло півроку
з того трагічного дня, як не стало нашого синочка Валерія НОВОХАТНЬОГО з
села Харкове.
Рано, дуже рано Ти нас покинув. Ти
так любив жити, радів життю, був добродушним і щирим, добрим і турботливим,
у Тебе було багато друзів, рідних, у яких
тепер плаче серце і болить душа без
Тебе. Синочок, Ти був у нас одна дитина, нам важко повірити в те, що Ти не прийдеш вже до
рідної домівки, Твій дім тепер — небо святе. Скільки б не
минуло часу, ми завжди пам’ятатимемо і любитимемо Тебе,
будем згадувати ті найкращі дні, коли Ти був разом з нами.
Спи спокійно, наш ріднесенький, Ти заслужив Божого тепла
і Царства небесного.
Хто пам’ятає Валерія, пом’яніть його разом з рідними
добрим словом і святою молитвою.
В глибокій скорботі
та завжди сумуючі МАМА, ТАТО.
30 ГРУДНЯ минуло 3 роки, як перестало битися серденько мого синочка Романа Миколайовича МАКУХИ з
Талалаївки.
Вже згасла свічка і зав’яли квіти,
нема без Тебе світла і тепла. Скажи, рідненький, як без Тебе жити, як зрозуміти,
що Тебе нема? Нема Тебе, хоч скільки
хочеш клич, сама печаль повисла над
землею, у світі серед безлічі облич вже
не зустрінеш усмішки Твоєї. Твій пам’ятник мовчить, як все довкола, і огортає душу тихий жаль, що
не побачу я ніколи ні Твою радість, ні печаль. Не заросте
ніколи та стежина, що провела Тебе в останню путь, похилиться зажурена калина і добрим словом люди пом’януть.
Хай земля Тобі буде пухом, а Душі Твоїй — Царство небесне.
Вічно сумуючі МАМА,
БРАТ, СЕСТРА, рідні.
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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, 097115-88-38, 098-768-28-04.
Приймаємо
замовлення на виконання робіт:
ШПАКЛІВКА, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ПЛИТКА та
інші. Тел. 067-494-99-10,
066-115-68-37.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 90 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА та ДВЕРІ

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

ЗДАЄТЬСЯ

БЕЗКОШТОВНО жилий БУДИНОК (є газ, надвірні будівлі, город) в с.
Стара Талалаївка (Сильченкове) на тривалий термін проживання.
Тел. 068-339-06-90.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯГ №869190 від 20 липня 2007 року, виданий на ім’я
ЛИСЕНКО Тетяна Семенівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349335 від 9 грудня 1999 року, виданий на ім’я САВЦОВА
Катерина Тимофіївна, вважати недійсним.
Втрачений військовий КВИТОК, виданий на ім’я РЕМІНЕЦ Олександр Валерійович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0157127, виданий із земель колишнього ксп «Україна» на території Корінецької сільської ради 30.08.1996 року на ім’я ПИЛИПЕНКО
Григорій Іванович, вважати недійсним.

Горе спіткало в ці дні нашу подругу Віру Іванівну Бушу
з Талалаївки — пішла із життя дорога людина — сестра
ГАЛИНА. Розділяємо з нею біль гіркої втрати, щиро співчуваємо їй та її родині.
Друзі ЯРМОЛЕНКО, РАДЧЕНКО, ТОПЧІЙ,
ПРИЙМАК, БАБКА.
Тяжке горе спіткало в ці дні нашу сусідку Валентину
Олексіївну Артюх із Талалаївки — пішла з життя найдорожча людина — мама УЛЯНА ФЕДОРІВНА. Розділяємо
гіркоту тяжкої втрати з нею та її рідними і близькими.
СУСІДИ з будинку 51-а по вул. Центральна.
У родині Івана Миколайовича і Єви Миколаївни Артюхів із Скороходового — непоправна втрата — померла
мама Івана Миколайовича НАДІЯ ДМИТРІВНА. Ми дуже
сумуємо за нею, адже ми всі її любили і поважали, і щиро
співчуваємо всій родині Артюхів.
Сім’ї ГОПКА, ГРАБИНА, ПАВЛИШ, ЧЕПЕЛЬ.
Щиро співчуваю своїй подрузі Ніні Василівні Павлиш із
Талалаївки в її тяжкому, непоправному горі — смерті матері
НАДІЇ ГРИГОРІВНИ.
О. М. КАЧАНІВСЬКА.
Довге життя прожила наша сусідка Уляна Федорівна ОСТАПЕНКО з Талалаївки. Ми поважали її жіночу мудрість. Днями її не стало. Сумуємо і щиро співчуваємо
доньці Валентині Олексіївні Артюх, внукам і правнукам.
Сусіди СКОРИК, АНТИП’ЄВА, ВЕРХОГЛЯД, БАРИЛО.
Непоправне горе спіткало Валентину Олексіївну Артюх із Талалаївки — не стало її дорогої людини — мами
УЛЯНИ ФЕДОРІВНИ. Щиро співчуваємо, розділяємо із
нею та її родиною гіркоту втрати.
Сім’ї М. Ф. ТАРАН, Л. М. МИХАЙЛЮК, І. Д. ЛИТОВЧЕНКА, Н. І. ЛОБОДИ, О. І. СУХОЛОВСЬКОЇ.
Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль непоправної втрати із Валентиною Олексіївною Артюх із Талалаївки з
приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті її матері
Уляни Федорівни ОСТАПЕНКО.
О. В. КОРЧМЕНКО, Л. І. МАТКО, Є. А. ДАВИДЕНКО,
К. М. МЕДИНСЬКА, Л. І. СУХОМЛИН.
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