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АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

РА Д И Л И С Ь А Г РА Р І Ї

Щойно з полів зійшли
останні сніги, туди вийшли
хлібороби. Одними з перших
розпочали роботи на весняному полі аграрії ТОВ «Агрофірма «Обрій» ЛТД», на базі
цього господарства й відбувся семінар-нарада за участю
голів райдержадміністрації
та районної ради, керівників
сільгосппідприємств району,
спеціалістів районних і обласних служб та представників провідних аграрних
фірм «Лімагрейн Україна»
та «Маїс». Головна тема семінару — проведення комплексу весняних польових
робіт сільгоспвиробниками
району.
Перед початком семінару керівники району представили його учасникам
новопризначеного генерального директора ТОВ «Агрофірма «Обрій» Олега Ростиславовича Фіщука. Потім
учасники семінару поїхали
у поле, де познайомились
безпосередньо із виробничим процесом. Присутні
мали можливість переконатись в ефективності роботи
на полях потужної техніки,
яка в цей день працювала
на оранці та підготовці грунту під посів ярих культур.
Поряд під теплим березневим сонцем врунилась
озима пшениця. На той час
тривало підживлення озимих культур, проводилося
закриття вологи та підготовка полів до проведення весняних польових робіт.
Пленарна частина семінару продовжилась у залі
засідань агрофірми, де спеціалісти інформували учасників наради про особливості проведення цьогорічної
посівної, вимоги, яких слід
дотримуватись при виконанні робіт. Начальник відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації Віктор
Сіренко ознайомив присутніх
з прогнозованою структурою
посівних площ у сільгосппідприємствах району в цьому
році. Всього під зернові планується 19686 гектарів, в тім
числі озимої пшениці 8842
гектари, озимого жита 351 га,
ярої пшениці 210 гектарів,
ярого ячменю — 120 га,
стільки ж вівса, 156 га гречки,
271 га гороху, 9616 га кукурудзи. Під технічні культури

Учасники семінару мали змогу побачити, як у господарстві проводиться підживлення озимих культур та підготовка грунту під
посів ярих. На фото Інни ПОЛОВКО: в розпалі весняна оранка.
планується відвести 11426
гектарів: 6500 га соняшнику,
4771 — сої, 155 га ріпаку, під
кормові — 947 гектарів, з них
603 — кукурудзи на силос,
65 га — однорічні трави і
279 — багаторічні. Сучасний
аграрний ринок пропонує виробникам сільгосппродукції
широкий вибір новітньої техніки, насіння сільськогосподарських культур, нові технології вирощування. Конкретні
пропозиції і співпрацю пропонували присутнім на семінарі менеджери провідних
компаній «Лімагрейн Україна» Наталія Каражбей та
«Маїс» — Валерій Міленко.
В основному, це кукурудза і
соняшник.
— Проте, важливо зупинитись на тих пропозиціях і
обирати ту продукцію, яка
найбільш підходить для нашого регіону, наших грунтів,
— зауважив у своєму виступі
голова районної ради Юрій
Дзюбан. — Це добре, що на
наших полях працює така
потужна техніка, що маємо
фінансову можливість впроваджувати на полях високоврожайні сорти різних сільськогосподарських культур,
але ж вирощувати треба і
сорти української селекції,
дотримуватись сівозмін і не
виснажувати землю доміну-

ючими нині на наших полях
кукурудзою і соняшником.
Про дотримання норм і
відповідальності при проведенні весняної кампанії на
нараді вели мову головний
державний інспектор відділу
нагляду у сільському господарстві Владислав Боровик,
головний спеціаліст ВДФСС
від нещасних випадків на
виробництві у районі Микола Герасименко, головний спеціаліст по захисту
рослин Володимир Вівденко, державний інспектор у
сфері державного контролю
за використанням та охороною земель і дотримання
Земельного законодавства
України на території Чернігівської області Юрій Кононіченко, начальник відділу
Держгеокадастру Олександр
Огій, начальник районної лікарні ветеринарної медицини Микола Горянський.
На завершення роботи
семінару голова райдержадміністрації Анатолій Дупа
проінформував про свою
участь у засіданні Ради регіонального розвитку, де
розглядалися питання подальшого розвитку органів
місцевого самоврядування
та територіальної організації
влади.
Віра КЛИМОВА.

ХАЙ ПОВНИТЬСЯ ПІСНЯМИ УКРАЇНА,
ХАЙ БУДЕ МИР І ЗЛАГОДА В СЕРЦЯХ!

Районною програмою
розвитку малого та середнього підприємництва на
2017 рік передбачено надання представникам сфери
малого та середнього бізнесу району безвідсоткової
фінансової допомоги на поворотній основі строком на
1 рік в сумі 40 тис. грн. коштів
районного бюджету. Скористатися даним видом фінансової підтримки мають право
СПД, які займаються видами
діяльності,
пріоритетними
для нашого району. Детальніша інформація розміщена на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації.
Комплект документів
на отримання фінансової
допомоги подати сектору
економічного розвитку РДА
в термін до 1 травня 2017
року. За довідками звертатись за тел. 2-16-23, 067478-11-79, 050-903-82-00.
Сектор економічного
розвитку РДА.

У НЕДІЛЮ,

2-го квітня, о 10-й годині
відбудеться відкриття
магазину

«ЇЖАЧОК»
у Талалаївці.

Запрошуємо всіх бажаючих бути
першими покупцями товарів
нашого магазину!
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Під такою назвою протягом трьох днів (24 – 26 березня)
у районному будинку культури відбувався районний огляд
колективів художньої самодіяльності та окремих виконавців
сільських клубних закладів району. Кращі сільські майстри
декоративно-прикладного мистецтва представили свої роботи на виставці «Золото рук і щедрість серця — тобі, мій
краю!» Такі огляди відбуваються щороку. Для всіх учасників
сільської художньої самодіяльності вони перетворюються у
велике творче свято, в якому вони мають можливість показати свої здібності, таланти, а члени журі саме завдяки таким
оглядам мають можливість віднайти ті «родзинки», які в майбутньому засяють як зірки не лише районної сцени у тім чи іншому жанрі. Які особливості цього річного районного огляду,
що радує і над чим варто допрацювати? Про це розповідає
начальник відділу культури і туризму РДА Сергій КОПИЛОВ.
— Приємно відзначити, що,
вали своїх учасників художньої
порівнюючи із минулорічними
самодіяльності сільські голови
оглядами, рівень цьогорічного
і з залу. Щире спасибі всім, хто
значно зріс. Зріс рівень сцесприяє розвитку сільських занічної культури, виконавської
кладів культури. Подібні огляди
майстерності, підбір репертуане мають переможців і перемору розкриває тематику огляду.
жених — безмежна вдячність
Раніше ми практикували провсім учасникам сільської хуводити такі огляди на місцях.
дожньої самодіяльності. Були
Досвід доказує, що творчий звіт
номери «сильніші» і «слабші»,
у районному будинку культури
але не було «завальних», як
більш дисциплінує виконавців,
траплялося раніше. Особливі
адже сама атмосфера глядадосягнення показали на сцені
цького залу сприяє цьому. Відколективи селищного клубу,
чувається, що у душах людей,
Українського, Скороходового,
які виходять на сцену — свято,
Старої Талалаївки, Обухового,
його ж вони щиро дарують журі,
Липового, Чернецького, Рябух,
глядачам. Вкотре переконуєшПонір.
ся, що саме сільські заклади
Основне із побажань —
культури є осередками кульзалучати до сцени якомога
тури у селах, які за будь-яких
більше молоді, як це продеумов необхідно зберегти.
монстрували заклади культури
Приємно вражало розмаїтДовгалівки, Понір, Обухового.
тя виставки виробів сільських
Кращі виконавці та колекмайстрів, у якій взяли участь
тиви візьмуть участь у концервсі 20 клубних закладів райоті до Дня Конституції України в
ну. Серед робіт переважала
районному будинку культури.
вишивка, і не випадково, адже
Детальніше про огляд читайте
саме в українському селі і нині
на сайті відділу культури і тувишивають майже у кожній
ризму http://kulturaturyzm.tk.
хаті, особливо зимовими вечорами.
Вперше сільські
голови Українського,
Липового, Чернецького, Понір презентували на сцені свої
колективи. Підтриму-
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За даними http://sinoptik.ua

Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (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
ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

1 квітня 2017 року

могла
свою
правоту
довести і фізичною силою. А
битися було з
ким, бо у класі
навчалося
4
дівчинки та 11
хлопчиків.
Точні предмети давалися
не дуже легко.
Але із захопленням згадує
колишня учениця уроки домоводства, де
дівчатка вишивали, в’язали,
ліпили вареники та готували

вимогливим учителем, але і
справедливим. Та учні і тоді
вже вміли схитрувати, «виторгувати» для себе щось
краще. Коли дуже не хотілося писати письмовий залік,
то хтось із них задавав вчителю запитання, на яке цікава відповідь могла розтягнутись майже на цілий урок. І
тоді вони отримували «два
в одному»: не писали залік і
слухали цікаву розповідь.
А постійним класним керівником у цьому класі був
Віктор Тимофійович Згоннік.
Він мав свій баян, вмів грати і непогано співав. І тому
на дозвіллі класний керівник
брав баян і разом із своїми
учнями співали пісень. Як

лодь, було перехрестя доріг,
а лавочка стояла біля двору
молодого шофера. Симпатія між місцевим шофером
і практиканткою згодом переросла у кохання. Молоді
люди стали зустрічатися, а
навесні, отримавши диплом,
Людмила і Петро подали
заяву до ЗАГСу. І 8 березня
1986 року вже гуляли весілля. Молода сім’я жила із
мамою Петра, яка прийняла
невістку, мов рідну дитину.
Стосунки невістки і свекрухи були просто ідеальними,
спогади про свекруху у Люди
тільки хороші. «Це жінка від
Бога», — говорить колишня
невістка. Бабуся і зараз дуже
рада зустрічі із нею та внука-

виявили рак шлунка. Прооперували, чоловік прожив
рік і… у 1992 році його не
стало. Десь через 3 роки,
в кінці 1995-го, Людмила із
дітьми переїхала у Березівку до батьків, де вже жив із
сім’єю брат Володимир. Пішла працювати на ферму свинаркою, щоб отримати своє
житло. Якраз тоді колгоспи
зводили будинки для своїх
працівників. Ця робота була
не з легких, та не залишала її
Людмила аж до розпаду ксп.
А із 2008 року працює молодшою медичною сестрою
у Березівській амбулаторії.
Одного першого травня
березівчанка Н. Співак познайомила Люду із вдівцем

МАБУТЬ, немає на Землі
людини, розповідь про життя
якої була б не цікавою. Хочу
розповісти про просту, звичайну жінку, матір, дружину,
яка живе серед нас, і є прикладом для наслідування, є
втіленням жіночності.
Людмила Павлівна Нікіт
ченко народилася 4 грудня
1965 року у селі Співакове. Коли Люді було 2 рочки,
сім’я переїхала до Березівки.
Дитинство промайнуло спокійно, розмірено. 1 вересня
1972 року для неї прозвучав
перший дзвоник у Березівській середній школі. Добрі
спогади залишилися про
першу вчительку Віру Олександрівну Гигу та Олександру Григорівну Савченко,
яка теж навчала початківців.
Люда росла скромною, тихою дівчинкою, не виділялася поміж ровесників, не була
активною у громадському
житті, та за себе постояти
могла навіть перед хлопцями, не поступаючись їм,

інші солодощі. Любила Люда
і російську літературу, яку читала Галина Миколаївна Данилейко. Запам’ятався один
випадок, про який вчителька
дізнається тільки зараз: при
вивченні твору «Війна і мир»
не захотіла його читати, та
маючи непоганий словниковий запас, добре вміючи
користуватись епілогом та
змістом твору, на уроці коротко розповіла зміст потрібного розділу, за що отримала
від вчителя добру оцінку.
Уроки історії Анатолій Іванович Марченко перетворював
на захоплюючі уроки-розповіді про цікаві історичні факти. Розповідав так, ніби він
сам бачив ліжко, на якому
спав Петро I, чоботи, які той
носив, або ніби був присутнім під час битви якогось із
полководців, чи був свідком
випадків із особистого життя видатних людей. Закінчувався урок, звучав дзвінок, а
учні бажали його продовження. Анатолій Іванович був

пригадує Люда, дуже часто
співали пісню «Рябина кудрявая», яку любив Віктор
Тимофійович. Із однокласників добре співала Галина
Діговець, а Люда — разом
за всіма, і притому співати
трохи боялася, у неї тремтів
голос. У виступах на шкільних вечорах брала участь,
не виділяючись серед інших.
Закінчивши школу, готувалася вступати до Чернігівського кооперативного
технікуму, хотіла бути товарознавцем. Але троюрідна
сестра переконала вступати
до Бобровицького технікуму,
де навчалася і сама. Провчившись там два роки, Люда
поїхала проходити державну практику із подружкою-
одногрупницею
Антоніною
у с. Галицю Ніжинського району. Проживала в сім’ї Тоні
(яка з часом стала її кумою),
а після роботи вечорами разом із молоддю села проводили вільний час на лавочці.
Місцем, де збиралася мо-

ми, які не забувають, провідують її.
В сім’ї теж все було просто добре. Петро був «син
своєї матері», тобто дуже добра людина, порядний сім’янин, люблячий, жалісливий
чоловік, прекрасний батько,
чудовий син і найкращий
зять. Господар працював
шофером і заочно навчався у Ніжинському технікумі
механізації. Молода господиня працювала статистом
у місцевому колгоспі до народження доньки у листопаді 1986 року. Після декрету
перейшла працювати кухарем у колгоспну їдальню. У
1989 році народився син.
Знову після декрету вийшла
на роботу у їдальню. Робота була до душі, в колективі
прижилася,
співробітники
поважали, доручали посаду
завідуючої.
Все було так добре і ніхто не відчував наближення
біди. Вона прийшла несподівано. Петро занедужав,

з Карпилівки Срібнянського
району Володимиром Лозою.
Після смерті дружини чоловік
залишився із двома малими доньками. Після кількох
зустрічей уже влітку молоді
люди стали жити разом у
Березівці, як дві «поранені
душі». Незабаром забрали
до себе і дітей. Дівчаток глядіти допомагали бабусі та
сім’я брата Володимира, які
жили поряд. На свекрух Люді
везло. І мама Володимира, і
мама його померлої дружини
до Людмили ставились добре. Володимир Васильович
працював шофером у колгоспі, Людмила, продовжуючи працювати свинаркою,
витримувала ще одну робочу зміну і вдома. Треба було
чотирьох дітей нагодувати,
після них попрати, прибрати,
навести лад у господарстві,
на городі, та ще й приділити
хоч трішки часу таким малим
дітям. Її старша донька почала допомагати — вдягала, заплітала зведених сестричок.

Діти між собою були дружними, не створювали великих
проблем. Прийомні дочки з
першого дня стали називати
Людмилу мамою, ділилися
із нею своїми проблемами,
бідами. На сьогодні четверо
дітей створили вже свої сім’ї.
В народі є приказка, що
хороший сусід буває кращим
за родича. Такою сусідкою
для Люди стала Марія Сидорівна Сутула. Ця поважного
віку жінка допомагала і дітей
глядіть, і в господарських
питаннях, особливо тоді,
коли треба було загнати,
випустити, подоїти корову,
відпасти череду. Коли вони
удвох пасли череду, Марія
Сидорівна любила співати,
бо свого часу, працюючи у
Чернігові на тодішній «капронці», була учасницею
хору бандуристок. Піснями
захопила і Людмилу, яка, дякуючи сусідці, відкрила у собі
чудовий «голос», що дрімав
до цього часу.
Одного разу на храмовому святі художній керівник
Березівського СБК Людмила
Науменко заспівала із Людою пісню і запросила її до
будинку культури у художню
самодіяльність. І з тих пір
Людмила відбулась як незмінний і незамінний учасник
всіх концертів, оглядів і найрізноманітніших виступів при
Березівському СБК.
Життя цю чудову жінку
то підносило на вершину
щастя, то кидало у вирву
невтішного горя, то затягувало у трясовину обов’язків і
відповідальності, та вона не
втратила почуття людяності,
гідності, не стала черствою,
вона завжди привітна, усміхнена, бадьора. Нехай частіше до тебе, Людо, приходить
весна і приносить жіноче
щастя.
Наталія КОЛОМАЙКО.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ — це
передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Багато
європейських країн, якими
ми захоплюємося за їхні чисті і зручні маленькі містечка,
пройшли у минулому подібну реформу. Зручні й чисті
шведські села завдячують
своїм виглядом не прем’єру
чи парламенту, а місцевому
керівництву. Кожен мешканець європейського містечка
знає, на що витрачаються
його податки і хто відповідає за стан доріг у районі —
представник громади, якого
він сам обрав.
В Україні реформа місцевого самоврядування триває
вже два з половиною роки і
може похвалитися найпомітнішими результатами з-поміж усіх інших змін у країні.
Сьогодні, за словами міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства
Геннадія Зубка, вже створено 366 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 30
квітня цього року відбудуться
перші вибори місцевих голів
та депутатів у 47 нових ОТГ.
159 територіальних громад,
які добровільно об’єдналися
2015 року, вже перейшли на
прямі міжбюджетні відносини з державою. За оцінками
Національної ради реформ,
сьогодні реформа децентралізації виконана на 35%.
Щодня
з’являються
нові
приклади успішних проектів
об’єднаних громад, однак у
багатьох областях досі панує
страх «децентралізації».
Спробуємо
розвінчати
популярні міфи.
Міф 1. Внаслідок об’єднання повноваження громад не зміняться, а бюджети зменшаться
У результаті реформи
органи місцевого самоврядування з 1 січня 2016 року

значно розширили свої повноваження. Зокрема, на рівень територіальних громад
були передані такі послуги як
державна реєстрація нерухомості, державна реєстрація
фізичних та юридичних осіб,
надання витягу з держгеокадастру, надання послуг про
реєстрацію місця проживання. Кошти за надання цих
послуг відтепер надходять у
місцевий бюджет.
Як свідчить статистика,
до початку реформи бюдже-

тури. Серед історій успіху
— створення сортувальних
станцій відходів (Дунаєвецька ОТГ на Хмельниччині),
використання сонячних батарей для вуличного освітлення (Березівська ОТГ на
Сумщині, Рушкинська ОТГ
у Чернівецькій області), ремонт доріг і реконструкція водогонів, оновлення сільських
амбулаторій, клубів і дитячих
садків (Вербківська ОТГ у
Дніпропетровській
області,
Великогаївська ОТГ у Терно-

представники громади вирішують, що вигідніше для
ОТГ: утримувати дитячий
садок і школу чи возити дітей
шкільним автобусом у сусіднє село.
Водночас, реформа дає
об’єднаним громадам можливості зберегти і навіть
покращити стан шкіл та амбулаторій. По-перше, кожна
об’єднана громада отримує
від держави базову освітню,
медичну та інфраструктурну
субвенції. По-друге, сільські
клуби і бібліотеки можна використати як джерела додаткових надходжень у місцевий
бюджет. Наприклад, їх можна
задіяти в системі адміністративних послуг.
Отже, суттєва зміна у
роботі освітніх і лікувальних
закладів, яку запроваджує
реформа, це — можливість
самостійно розпоряджатися
бюджетними грошима і легально отримувати додаткові
доходи. При цьому власні
доходи лікарні зможуть використовувати для розвитку закладу, і невикористані кошти
не потрібно буде повертати
до бюджету в кінці року.
Загалом система лікувальних закладів зазнає докорінних змін у рамках медичної реформи, яка передбачає
формування
госпітальних
округів, залежно від потреб
населення. Замість малозавантажених, погано оснащених лікарень, які не можуть
якісно надавати елементарну
медичну допомогу, будуть
створені профільні медзаклади. Наприклад, діагностичні
центри, центри реабілітації
для учасників АТО, хоспіси
тощо. Водночас найкращі лікарні отримають додаткове
технічне та кадрове забезпечення. Які саме заклади отримають новий профіль, вирішуватиме місцева громада.
МЕДІА-ЦЕНТР
громадського моніторингу та контролю.

ТЕПЛІ сині вітри молодої
весни принесли на крилах
перелітного птаства день
народження до любої нам
Ніни Григорівни КАПШТИК
із Слобідки. Сердечно вітаємо її з іменинами і від
усієї душі бажаємо всіляких
благ земних, прекрасного
настрою, свіжості і ніжності
перших весняних квітів, щедрості почуттів і душевного
спокою. День іменин — не
тільки Твоє свято, радіють
усі 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 світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
З повагою ОЛЯ і ЛЮДА.
* * *
ПОЗДРАВЛЯЮ с днем
рождения дорогую и любимую Нину Константиновну
РЕЗНИК из Талалаевки. Дорогая Ниночка! От всей души
поздравляю Тебя с Твоим
юбилеем! Желаю Тебе быть
счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать,
всегда иметь верных, на-

дёжных друзей и, главное,
любить и быть любимой.
Пусть в Твоем доме всегда
царят покой, уют и гармония.
Оставайся всегда такой же
молодой, светлой, доброй,
веселой и улыбчивой! Пусть
синяя птица в Твой дом постучится, желаю мечтам и
желаниям сбыться. Для женского счастья ведь много не
надо — чтоб были родные
здоровы и рядом. Пусть
радость Тебя каждый день
украшает, а искорки весело
в глазках играют. Ты даришь
тепло, Ты добро излучаешь
и этим Ты ярче бриллиантов
сияешь. Пусть жизнь наполняется счастьем и светом и
будет любовью всех близких
согрета. Желаю чудесных,
волшебных мгновений, скажу от души Тебе я: «С днём
рождения!»
Л. МЕЛЬНИКОВА.
* * *
30 БЕРЕЗНЯ зустріла
свій 50-річний ювілей наша
племінниця Людмила Миколаївна ДУБИНА з Плугатаря. Вітання шлем у день
знаменний, здоров’я зичимо, краси, щоб посмішка
була щоденна, чистіша ранньої роси. Ще зичим шани
від людей, від близьких
любові і наступний день народження зустріти в злагоді
й здоров’ї.
Дядьо ВІТЯ, тьотя ОЛЯ.

СКІЛЬКИ ЖІНОК – СТІЛЬКИ ЖІНОЧИХ ДОЛЬ

АКТУАЛЬНО

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В ДІЇ:
МІФИ ТА РЕ А ЛЬНІС ТЬ

ти понад половини сільських
громад були дотаційними на
більш ніж 70%, а майже у 500
територіальних громад державні дотації взагалі складали 90%, у 2016 році усі територіальні громади, і об’єднані
зокрема, збільшили надходження до власних бюджетів.
Відповідно до зведених
даних Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України і Міністерства фінансів України, у
результаті реформи децентралізації надходження власних доходів місцевих бюджетів у 2016 році зросли в 1,5
раза і склали 146,6 млрд
грн. Водночас, власні доходи
об’єднаних громад зросли
у понад 3 рази у порівнянні
з 2015 роком. За підсумком
2016 року вони сягнули 3,3
млрд грн, що в розрахунку
на одного жителя становили
2345 грн.
Всього ресурси місцевих
бюджетів 159 об’єднаних громад зросли майже у 7 разів
та склали 7,1 млрд грн. За
даними уряду, 2016 року ОТГ
отримали від держави майже
1,2 млрд грн, що дозволило
реалізувати 1,5 тисячі проектів із розвитку інфраструк-

пільській області та інші).
Міф 2. Об’єднання
знищить дрібні населені
пункти
Децентралізація,
навпаки, дає шанс маленьким
селам отримати нові можливості для розвитку. Зараз
є села, які не мають власної
сільради, а отже, фактично
ніхто не дбає про їхні інтереси. Після об’єднання вони
матимуть власного представника в об’єднаній громаді
— старосту. 9 березня Президент підписав закон щодо
статусу сільського старости
в об’єднаних громадах. Відтак громади зможуть брати
участь у формуванні місцевого бюджету ОТГ й стежити
за дотриманням інтересів
приєднаних сіл. В об’єднаній
громаді маленькі села отримують можливість спільними
зусиллями утримувати такі
важливі для життя села об’єкти як клуби, бібліотеки, дитячі
садки і фельдшерські пункти.
Міф 3. Внаслідок
децентралізації
закриють
школи, фельдшерсько-акушерські пункти та установи
культури
Ніхто згори не може
примусити громаду закрити будь-який заклад. Лише

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Підприємство ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР» проводить
реалізацію комплексних мінеральних добрив NPK,
NP виробництва Республіки Білорусь. Можливий вивіз
зі складу автотранспортом (вул. Роменська, 1), а також
вагонними партіями зі ст. Бахмач-Гомельський.
Звертатись за адресою: м. Бахмач, вул. Роменська, 1, ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР».
Тел. 067-218-59-90; 099-375-32-62
Тел.-Факс (04635)3-14-81

ДВІ ПЕРЕМОГИ ВІКТОРІЇ

ОСВІТА

Відразу два перші місця виборола Вікторія
Макаренко, вихованка гуртка «Паперопластика»
Центру ДЮТ (керівник Н. М. Троценко) на Всеукраїнській виставці-конкурсі «Новорічна композиція» (м. Київ) у номінаціях «Новорічний букет»
та «Сюжетна композиція», за що нагороджена
грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Віка неодноразово займала перші місця у районних та обласних
виставках-конкурсах декоративно-прикладного
мистецтва «Країна майстерності», «Перлини
Придесення», «Знай і люби свій край», «Вогні
новорічної ялинки», «Український сувенір», «Поліський зорепад». Кожна конкурсна перемога —
це результат надзвичайно напруженої та кропіткої праці, яка вимагає терпіння.
Саме з Центру дитячої та юнацької творчості почалася її творча стежина. Віка з п’яти років
почала відвідувати групу раннього естетичного
розвитку «Малятко», а коли підросла, почала відвідувати гуртки «Рукоділля». Дівчинка займається
творчістю не з примусу батьків і не спеціально для
конкурсів, а для душі, з великим задоволенням.
Вона любить творити весь
час щось нове і цікаве, пробує
себе у різних видах техніки:
вишивка, бісероплетіння, квілінг, витинанка. Захопилася
Віка сучасним дизайном —
вироби із зерен кави, серветок. Свої вироби вона любить
дарувати рідним та близьким.
У майбутньому мріє обрати
професію, яка б дала змогу
дарувати красу людям та примножувати і зберігати традиції свого народу та родини.
Кор. «ТХ».
На фото: Вікторія
МАКАРЕНКО; одна з робіт,
яка здобула високу оцінку.

ВІЙСЬКО

ВЕСНЯНИЙ
ПРИЗОВ

Черговий призов на
строкову військову службу триватиме із 3 квітня по
31 травня 2017 року.
Згідно із відповідними
законами під нього підпадають громадяни України
чоловічої статі, яким до дня
відправлення у військові частини виповнилося 20 років,
та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на відстрочку або
звільнення від призову на
строкову військову службу.
Такі особи повинні прибути у військкомат за адресою:
смт Срібне, вул. Миру, 44-а,
у зазначений в повістках час.
Громадяни, які не отримали
особистих повісток, повинні
з’явитися у військовий комісаріат в десятиденний термін, маючи при собі документи, що засвідчують особу.
Згідно із ст. 335 Кримінального кодексу України
ухилення від призову на
строкову військову службу
карається
позбавленням
волі на строк до трьох років.
На підставі Закону України
«Про військовий обов’язок і
військову службу» керівники
підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, зобов’язані оповістити та
забезпечити своєчасне прибуття працівників призовного
віку на призовну дільницю.
Громадяни України, які
мають вищу або професійно-
технічну освіту за бажанням
можуть бути прийняті на військову службу за контрактом
без проходження строкової
військової служби.
В. АРТЕМЕНКО,
т. в. о. військового комісара
Срібнянського ОРВК, капітан.
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1 квітня 2017 року

ЗАВЕРШИВСЯ I етап
Всеукраїнського
конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН
України.
В I етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів — членів Чернігівського територіального відділення Малої академії наук
України взяли участь 4 учні
9 – 11 класів із 4 загальноосвітніх шкіл I-III ступенів району (Талалаївської — 1, Липівської — 1, Плугатарської
— 1, Красноколядинської
— 1) у двох відділеннях:
«Хімія та біологія», «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство»,
чотирьох секціях: «Українська література», «Медицина», «Біологія людини»,
«Фольклористика».
За підсумками роботи
журі І етапу (районного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів — членів Малої
академії наук України визнано переможцями та нагороджено Дипломомами
I ступеня:
••у відділенні «Хімія та
біологія», секції «Медицина», Яну Чепель, ученицю
11 класу Плугатарської школи. Її робота: «Лікувальні
властивості пилку квітко-

вого», науковий керівник
І. М. Бовкун.
••у відділенні «Літературознавство, фольклористика
та мистецтвознавство», секції «Українська література»,
Ірину Бондаренко, ученицю 10 класу Талалаївської
школи, за роботу «Вербалізація концептів батько, мати
в поезії Михайла Барвінка,
Юрія Дзюбана, Олександри
Гострої», науковий керівник
Г. М. Бондаренко.
••у відділенні «Літерату-

страції нагороджено наукових керівників, які підготували цих учнів.
Яна Чепель, Ірина Бондаренко та Аліна Холявенко
взяли участь в обласному
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів
МАН України, який відбувся
11, 19 лютого цього року.
Наші конкурсанти в області змагалися із серйозними конкурентами, представленими міськими школами,
ліцеями,
гімназіями. Роботи учасниць на обласному
рівні відзначались актуальністю вибору теми, чіткістю постановки проблеми, мети та
завдань досліджень, умінням
чітко викладати свої думки,
критично осмислювати використані джерела, оригінальністю і доказовістю суджень,
наявністю елементів наукової новизни. Вони показали
вміння кваліфіковано вести
дискусію, чіткість, логічність,
послідовність та грамотність
викладення матеріалу.
Серед переможців обласного етапу конкурсу Ірина Бондаренко, яка отримала диплом III ступеня.
Вітаємо з перемогою! Так
тримати!
Любов ЛЕВАДА,
методист РМК.

ЗВІТУЮТЬ ЮНІ МАНІВЦІ

ТУРИЗМ

ЗМАГАЛИСЬ ІЗ ДОРОСЛИМИ

Відкритий кубок з пішохідного туризму серед дорослих відбувся в Чернігові.
Участь в цих змаганнях брали 10 команд. Серед них і команда Талалаївської ДЮСШ.
Юним спортсменам було
дуже важко змагатися серед
дорослих, адже в змаганнях
брало участь 14 кандидатів
у майстри спорту. В нашій
же команді лише Костянтин
Самойленко має перший дорослий розряд, а Еліна Чуба,

Ірина Коваленко, Альона
Гуцал, Тимофій Решетнік
та Андрій Грабовий мають
другий дорослий розряд. Та,
незважаючи на це, на двох
дистанціях наша команда
посідала високе четверте
місце, а Ірина Коваленко та
Еліна Чуба стали першими
на дистанції зв’язок серед
жінок. І ось остання складна
дистанція — «Рятувальні роботи», яка поки що не піддається нашим спортсменам.

Як підсумок — п’яте місце. В
загальному заліку за підсумками трьох дистанцій наша
команда посідає також п’яте
місце.
Хочеться висловити подяку депутатам селищної
ради в особі голови Ю. Величка та завідуючій сектором сім’ї, молоді та спорту
Н. Луценко за фінансову
підтримку.
Олег ЧУБА,
тренер команди.

рознавство, фольклористика
та мистецтвознавство», секції «Фольклористика», Аліну
Холявенко, ученицю 9 класу
Липівської школи, за роботу
«Пісенна спадщина села Липове в творчості народного
аматорського фольклорного
жіночого ансамблю «Берегиня», наукові керівники: Н. В.
Нужненко та О. І. Картава.
Дипломом II ступеня у
відділенні «Хімія та біологія»,
секції «Біологія людини»,
нагороджено
Олександру
Яресько, ученицю 9 класу
Красноколядинської школи.
Її робота «Вплив шуму на
розумову діяльність та самопочуття школярів», науковий
керівник І. І. Пархоменко.
Грамотами відділу освіти
районної державної адміні-

ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

ЯК ВБЕРЕГТИ ДИТИНУ ВІД «СИНЬОГО КИТА»

Через підвищений інтерес до так званих груп
смерті у соціальних мережах оперативники кіберполіції дали поради, як
вберегти своїх дітей від
небезпечних ігор.
Нагадаємо, що «групи
смерті» — це спільноти, зосереджені переважно у мережі Вконтакте, розраховані
на підлітків. Починається все
з того, що їхні адміністратори дають учасникам груп
травматичні «завдання» —
наприклад, свідомо порізати
собі руки лезом, відзнявши
усе це на відео. Кінцевою метою «гри» є доведення дитини до самогубства, яке вона
також повинна зафіксувати
на камеру. Вперше про «групи смерті» на кшталт спільнот Синий кит, Тихий дом,
Разбуди меня в 4:20 заговорили ще у травні минулого
року в Росії. Згодом їхня дія
поширилася і на Україну.
Правоохоронці
наголошують, що батькам слід

більш пильно ставитися до
інтересів та способу життя
своїх дітей, а за наявності
тривожних ознак радять пояснювати підлітку необхідні
правила власної безпеки і поведінки, паралельно інформувавши правоохоронців.
У поліції зазначають, що
якщо підліток долучився до
групи смерті, задовольнив
свою цікавість та намагається покинути «гру», адміністратори таких груп вдаються до шантажу і погроз. При
цьому злочинці використовують інформацію, отриману
безпосередньо від самого
учасника або від приведених
ним друзів.
Батькам варто провести
бесіди з дітьми щодо необхідних правил поведінки під
час відвідування соціальних
мереж. Зокрема, підліткові
необхідно роз’яснити небезпеку від розголошення власної персональної інформації — анкетних даних, місця
проживання, навчання тощо.

КУЛЬТУРА

ВОЗВЕЛИЧИЛИ ЖІНК У

ПРИРОДА І МИ
всіх водосховищах; з 1 квітня
до 20 травня — у всіх інших
річках в корінних водах; з
1 квітня до 10 червня і з 1
серпня до 15 вересня — лов
раків у водоймах, що підконтрольні управлінню в період
виношування ікри, першої
і другої линьок; проводити
днопоглиблювальні, вибухові
та інші види робіт, добувати
будівельні матеріали, проводити змагання із спортивного
рибальства, проводити підводне полювання, пересу-

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

3 квітня — с. Березівка, вул. Миру, вул.
Слави; с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги.
4 квітня — с. Болотниця, псп «Лан», вул.
Миру, вул. 8 Березня; с. Жолобок (повністю).
5 квітня — смт Талалаївка, вул. Польова, вул. Перемоги, вул. Паркова, 1-й, 2-й, 3-й
пров. Парковий, вул. Мічуріна, Гагаріна, Пи-

вання плавучих засобів (човнів).
Згідно із ст. 39
Закону України «Про тваринний світ» у період масового
розмноження диких тварин,
з 1 квітня до 15 червня,
забороняється проведення
робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та
неспокою.
ДОЗВОЛЕНО:
любительське
рибальство
однією поплавковою або
донною вудкою із одним
гачком і спінінгом з берега в
місцях: (серед інших водних
об’єктів області) — у ставку
урочища «Парк» Талалаївської селищної ради Талалаївського району.
Станіслав КУЛЯ, головний державний інспектор
Чернігіврибоохорони.
Тел. (099) 041-23-16.
Іван ЯЦУН, провідний
спеціаліст відділу іхтіології.
Тел. (095) 544-00-45.

НЕРЕСТ-2017

ПІД ЧАС нересту
риба потребує тиші
та спокою, насамперед від людини. З метою
охорони природного відтворення водних біоресурсів наказом Чернігіврибоохорони
від 17 березня
ЗАБОРОНЕНО:
будь-який лов водних біоресурсів та пересування будьяких плавзасобів, крім суден
спеціально уповноважених
органів, на період масового
ходу і нересту в підконтрольних рибогосподарських водних об’єктах у такі строки: з
1 квітня до 9 червня — у

рогова, 1-й, 2-й пров. Пирогова, вул. Дружби,
АЗС «Оріана», АЗС «Avantazh 7».
6 квітня — с. Березівка, с. Співакове,
с. Рябухи (села повністю).
7 квітня — с. Скороходове, вул. 30-річчя
Перемоги (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

Того березневого вечора в Понорівському будинку
культури було по-особливому
тепло, бо кожне слово, кожна
пісня, поетичні рядки возвеличували жінку. Про жінок села
і взагалі, всю прекрасну половину людства, теплі слова
сказав сільський голова Євгеній Чирва. Потім був великий
концерт, який скінчився дуже
швидко, адже кожен його номер виконувався від душі. Це
пісні «Мамина хатина», «Ой
чого ж ти, мамо» у виконанні
сімейного дуету Алли та Валентини Карпенків і дуету у
складі Тамари Довгополої та
Галини Гречко. Зачарували
своїм виконанням наші молоді вокалісти Ілона Корнієнко,
Яна Пустовар, Наталія Комлик, Валентина Карпенко.
Весняний і святковий настрій
доповнив дитячий танцювальний колектив «Невгамовні» у
складі Каріни Троць, Каріни
Бесараб, Яни Бесараб, Михайла Бахмача, Яни Пустовар, Ілони Корнієнко — музичною композицією з квітами.
Просто «запалював» глядачів
ансамбль «Фольклорні скарби» у складі Інни Білецької,
Наталії Пирхи, Тамари Дов-

гополої, Галини Гречко, Алли
Карпенко, Людмили Поплавської, Світлани Ткаченко, який
виконав гумористичну сценку
«Кумасі» та жартівливу пісню
«Люблю баяніста».Створити
гарний настрій і теплу атмо
сферу в залі вдалося нашим
ведучим Павлові Бахмачу та
Валентині Карпенко. Неповторним був фінал концерту:
солістка Алла Карпенко виконала пісню «Помолимось за
батьків», а на сцену вийшли
всі учасники заходу із запаленими свічками.
Дуже приємно було учасникам художньої самодіяльності отримати подяки, квіти
та подарунки від сільського
голови Євгенія Чирви, директора ТОВ «Понори» Андрія
Іванова, приватного підприємця Наталії Дупи. Від себе
особисто, своїх колег та всіх
учасників художньої самодіяльності щиро дякуємо вам
за таку увагу і підтримку. Хай
у ваших оселях панує мир
і злагода, добро і достаток,
надія і щира любов! А СБК
завжди буде центром сільської культури.
Наталія ПИРХА,
директор СБК.
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САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1 з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок дерев’яний,
обтягнутий цеглою, газифікований з водяним опаленням. Загальна
площа складає 102 м2, є літня кухня, гараж, сарай, сінник, кладова,
погріб. У дворі колодязь, великий сад плодових дерев, підведена
електромережа 380 В. Ціна по домовленості.
Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
Однокімнатна КВАРТИРА на 2-му поверсі по вул. Центральна,
45 в центрі Талалаївки. Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
БУДИНОК у Талалаївці по вул. Злагоди (Крупської) №1. Загальна площа 86 м2, новий газовий котел (також можливе опалення
твердим паливом). 3 кімнати, усі зручності у будинку. Є присадибна
ділянка, літня кухня, господарські будівлі, 2 погреби. Ціна договірна.
Тел. 096-998-65-20 (Людмила Василівна).
САДИБА у с. Березівка. Є газ, вода, господарські будівлі.
Тел. 098-440-43-86.
САДИБА по вул. Мічуріна, 10 у Талалаївці. Вода, газ, гараж, сарай, літня кухня, город. Дитячий ОДЯГ за півціни. Тел. 050-155-00-86.
Газифікований БУДИНОК 8×13 м в Дмитрівці. Є гараж, сарай,
літня кухня, колодязь. 90 соток приватизованої землі. Ціна 120 тис.
грн. Тел. 067-703-70-70.
САДИБА в с. Липове: будинок, літня кухня, 2 сараї, погріб, газ
біля двору, земельна ділянка 0,47 га. Тел. 2-63-98, 066-827-43-05.
САДИБА у Дмитрівці: газ, вода, 2 сараї, гараж.
Тел. 067-703-70-70, 097-466-55-94.
САДИБА в с. Липове: 2 погреби, 2 сараї, великий сінокіс, колодязь у дворі, великий город. Тел. 098-618-51-33.
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. Ціна договірна. Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
САДИБА у с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, 30. Будинок
з пічним опаленням, сарай, вхідний погріб. Земельна ділянка 0,42 га.
Тел. 098-907-26-50.
Двокімнатну КВАРТИРУ з частковим ремонтом. Недорого.
Тел. 050-704-25-65.
САДИБА в с. Жолобок, ДИВАН, СІЧКАРНЯ, стругальний ВЕРСТАТ. Тел. 068-816-46-64.
1) Терміново САДИБА 0,15 га в Талалаївці: газифікований будинок 100 м2, 5 кімнат, ванна. Є погріб, 2 сараї, гараж, колодязь. Поряд
лікарня, магазин, школа. Ціна 10 тис. доларів, можливий торг.
2) ЛІЖКО залізне з ватяним матрацом, ШИФОНЬЄР.
Тел. 096-087-33-61, 050-523-13-06, 097-195-26-69.
1) САДИБА за адресою 3-й пров. Парковий (Щорса), 21 у Талалаївці: газ, водогін, сарай, погріб, літня кухня, гараж. Земельна
ділянка 0,15 га приватизована. Можливий торг.
2) СТОЛИ кухонні та обідній, ШИФОНЬЄР, ТУМБОЧКА під телевізор, ДИВАН, КИЛИМИ: на стіну 2,8×1,9 м, на підлогу 3,25×2,4 м,
пральна МАШИНА «Агат», МАШИНКА швейна ручна «Подольск»,
БАЛІЯ, японський переносний стереофонічний комплекс «Sharp».
Тел. 095-131-81-98.
Алюмінієвий розкладний ЧОВЕН. Тел. 068-061-01-65.
ВЕЛОСИПЕДИ б/у: чоловічий і дитячий від 4 до 8 років, ВАННА,
МИЙКА. Тел. 097-136-68-10.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, БІЙ цегли, ПЕРЕМИЧКИ, ШИФЕР, РАКУШНЯК, ПЛИТИ перекриття, СТРОПИЛА,
ШАЛІВКА. Тел. 098-423-93-05.
Посівне НАСІННЯ соняшнику та кукурудзи вітчизняного та зарубіжного виробника, ЗАСОБИ захисту рослин.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
СІНО, кормові БУРЯКИ, ВУЛИКИ, бджолярський ІНВЕНТАР,
БОЧКИ: металева і дерев’яна по 200 л. Бджолині СІМ’Ї разом з вуликами (в кінці квітня). Тел. 097-490-90-89, 068-085-35-75.
Дві ТЕЛИЦІ червоно-білої масті для подальшого розведення. Вік
1 рік 2 місяці. Тел. 096-965-50-44.
Кормові БУРЯКИ 1000 грн./т, СІНО в малих тюках 2000 грн./т.
Тел. 050-24-51-866.
ГНІЙ і ПЕРЕГНІЙ від 4 до 7 тонн з доставкою; КРОЛИКИ недорого. Тел. 095-442-82-74, 097-450-72-26.
СІНО в малих тюках. Можлива доставка. Тел. 098-440-43-88.
Тюковане СІНО люцерни. Тел. 068-186-78-78.
СІНО тюковане. Тел. 096-358-98-34.

На 92-му році життя закінчилася довга земна дорога
людини світлої долі Марії Пилипівни БЛАЖКО. Родом із
далекого російського Приморського краю, шану і визнання
людей вона здобула на талалаївській землі. Закінчивши
на батьківщині 8-річну школу в грізному 1941-му, юною дівчиною пішла працювати на військовий завод, а згодом у
військову частину. По війні зустріла своє кохання і разом із
чоловіком Миколою Герасимовичем переїхала на його батьківщину. А в 1967 році перегортає талалаївську сторінку свого життя. До 1980-го аж до виходу на заслужений відпочинок
працює інспектором із кадрів в райоб’єднанні «Сільгосптехніка». Виростили з чоловіком сина й доньку, продовжили
себе у внуках і правнуках. Талалаївська земля стала для
Марії Пилипівни рідною і місцем її вічного спочинку. Нехай
вона буде пухом для нашої колеги, а душа її знайде Царство небесне і райське життя.
Л. МІНЯЙЛО, А. МАРЧЕНКО, З. ТРИКОЗ, Н. ШУЛЕЖКО,
Н. КРИВОУС, Н. МІЩЕНКО, В. ЗІГУН, В. ПИВОВАР.
На 92-у році життя пішла в інший світ людина світлої
душі, ветеран праці Марія Пилипівна БЛАЖКО з Талалаївки. Вона була завжди надто скромною у суспільстві і водночас вірною супутницею в житті своєму чоловіку Миколі Герасимовичу, доброю мамою і бабусею. Такою вона залишиться
у пам’яті тих, хто її знав, а Марію Пилипівну не просто знали
— її поважали за найкращі людські якості. Сумуємо з приводу
її смерті і щиро співчуваємо дітям і внукам покійної.
Члени президії районної ради ветеранів,
ветеранський актив.
Колектив КЗ «Талалаївський районний центр ПМСД»
висловлює щирі співчуття водію Чернецького ФАПу Олегу
Олександровичу Мошонкіну з приводу тяжкої, непоправної
втрати — смерті його батька
ОЛЕКСАНДРА ІЛЛІЧА.
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.

КУПЛЮ

Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
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.
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.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КІЗ, КОНЕЙ та СВИНЕЙ через
ваги. Тел. 097-756-90-00 (Костя), 097-609-85-78 (Саша).
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Дорого молочних ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
Цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ, КОРІВ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
Куплю МЕД, ВІСК, ПРОПОЛІС. Обмін ВОЩИНИ.
Тел. 096-124-64-63, 096-063-15-31.
МОТОЦИКЛИ дорого М72, М61, М62, К-750, МТ-12,
МТ‑16, Урал, ІЖ-49 в робочому і неробочому стані.
Тел. 066-325-20-58, 067-385-66-59.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПІНОБЛОК, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. Тел. 097-267-16-10.
Мобільний ТЕЛЕФОН б/у недорого. Тел. 067-375-07-03.

НАФТОПРОДУКТИ

••Якісне пальне виробництва Республіки Білорусь;
••Автомобільні оливи;
••Доставка нафтопродуктів бензовозами;
••Нафтопродукти вагонними нормами
(зі ст. Бахмач-Гомельський).
Нафтобаза ТОВ «СТРОЙ ЦЕНТР» м. Бахмач,
вул. Роменська, 1.
Тел. 067-218-59-90; 099-375-32-62
Тел.-Факс (04635)3-14-81
Приймаємо
замовлення на добових та підрощених ПІВНИКІВ Браун
Нік. Ціна 6 – 8 грн.
Тел. 095-106-13-17.

ПТИЦЯ ВІД
ВИРОБНИКА!

Приватний інкубатор (м.
Бахмач) реалізує добовий
молодняк птиці: БРОЙЛЕРІВ РОС-708, м’ясо-яєчних КУРЧАТ (Мастер Грей,
Голошийка,
Колорпак,
Грізбар), КАЧЕНЯТ, ГУСЕНЯТ породи Велика Сіра,
МУЛАРДІВ,
бройлерних
ІНДИЧАТ БІГ-6.
Тел.
098-096-95-59,
066-925-10-00.

ПРОДАЄТЬСЯ
ВАГОНКА (сосна, липа
— від 90 грн.), ДОШКА
для підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Виготовлення та
встановлення твердопаливних КОТЛІВ. Монтаж системи опалення
та
металоконструкцій
різної складності.
Тел. 067-168-57-03,
095-468-29-94.

Районна рада ветеранів глибоко сумує з приводу кончини ветерана Другої світової війни Степана Тимофійовича
МАЗУКИ і висловлює щирі співчуття його рідним і близьким.
Передчасно пішла з життя наша однокласниця Марія
Миколаївна НАЛИВАЙКО з Новоселівки. Сумуємо, що так
несподівано обірвалося її життя. Висловлюємо щирі співчуття її чоловіку Сергію, сину Анатолію, доньці Анні і всім
рідним.
ОДНОКЛАСНИКИ Української школи
1969 року випуску.
У родині Олексія Тарасовича Шаленого із Талалаївки
— тяжка, непоправна втрата: обірвалося життя його матері Катерини Василівни ШАЛЕНОЇ. Розділяємо біль гіркої
втрати з її дітьми та внуками.
Сім’ї ПОЗНЯКОВСЬКІ, ШИМЧЕНКО, РОЙ, ТОПЧІЙ,
КОЛЕСНИК, ШЕВЧЕНКО, РОЄНКО.
У сім’ї Анни і Сергія Корнієнків з Новоселівки — непоправна втрата. Після тяжкої тривалої хвороби померла
мама Анни МАРІЯ МИКОЛАЇВНА. Співпереживаємо і щиро
співчуваємо вам.
Петро і Вікторія СУЛЯТИЦЬКІ.
У родинах наших друзів Красножонів із Харкового та
Корнієнків із Новоселівки — непоправна втрата. Передчасна смерть забрала їх маму і бабусю МАРІЮ МИКОЛАЇВНУ.
Прийміть наші щирі співчуття.
Куми СУЛЯТИЦЬКІ.
Горе спіткало нашого сусіда Олексія Тарасовича Шаленого — не стало рідної людини — його мами КАТЕРИНИ
ВАСИЛІВНИ. Щиро співчуваємо, розділяємо гіркоту втрати
з ним та його родиною.
Сім’я КИРИЧКІВ.
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
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НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (2-й пов.)
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90

м. Ромни, вул. Соборна, 8, м-н «Каштан», тел. 097-482-04-49
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ПРОДАЄТЬСЯ

М етал опластик ові
ВІКНА, вхідні ДВЕРІ за
державною програмою з
відшкодуванням 35%. Найкраще співвідношення ціни
та якості. Замір. Доставка.
Встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).

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

В магазин «Артеміда»
потрібні ПРОДАВЦІ.
Кафе-бар
«Міраж»
ПРИЙМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ
на банкети, корпоративи,
поминальні обіди з 1-го
травня.
На постійну роботу потрібен КУХАР.
Тел.
050-877-81-29,
097-613-01-01 (Лариса).

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори
китайського виробництва;
мотоблоки,
кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини
(смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.

ВІКНА, ДВЕРІ

від виробника швидко,
якісно, недорого. Діє державна програма 35%. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21.
6 КВІТНЯ ц. р. виїзний
прийом громадян у с. Понори (в приміщенні Понорівської сільської ради)
проводитиме
головний
спеціаліст відділу «Талалаївське бюро правової
допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому
о 10-й годині.

Якісно та недорого виконаємо будівельні роботи:
••утеплення фасадів,
••гіпсокартон,
••плитка,
••сантехніка,
••зварювальні роботи,
••встановлення бойлерів та ін.
Тел.
066-590-23-00,
098-421-39-51 (Саша).
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай), розташовану на території Липівської сільської ради, серії ЧН №0261122,
виданий 20 серпня 1996 р. на ім’я ХИМУЛЯ Варвара Федосіївна,
вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай), розташовану на території Липівської сільської ради, серії ЧН №0261113,
виданий Талалаївською РДА 16 серпня 1996 р. на ім’я СТУПАК
Олександр Михайлович, вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ

ДРУГОГО квітня минає річниця
світлої пам’яті Михайла Олександровича ІСАЄВА з Талалаївки. Вже рік, як
Тебе з нами немає. Інколи таке відчуття, що промайнула вічність, а інколи
здається, що все трапилось вчора, бо
цей біль живий у душі… У це просто
неможливо повірити і звикнути. Наші
серця завжди будуть боліти за Тобою…
Нехай у цей день усі, хто знав Михайла
Олександровича, згадають і пом’януть
його. Нехай свята земля береже Твій
вічний спокій. Царство небесне і вічна пам’ять.
ДРУЖИНА, дочка ТАНЯ, син ЮРІЙ,
брат ВОЛОДИМИР і їхні сім’ї.
30 БЕРЕЗНЯ минає 40 днів, як пішла з життя наша дорога, любляча, добра мама, сестра, теща, сваха, бабуся та
прабабуся Анастасія Михайлівна ПУСТОВОЙТ із с. Красний Колядин. Не стало нашої мамочки, щирої жінки і доброї душі людини. Ти була ясним промінчиком для всіх нас,
вміла зігріти теплим словом і щирою порадою. Ми завжди любитимемо Тебе і згадуватимемо з теплом і ніжністю.
Царство небесне душі Твоїй і вічний спокій. Хто знав нашу
маму, пом’яніть разом з нами.
ДОЧКИ, ЗЯТІ, СЕСТРА, СВАТИ,
ОНУКИ, ПРАВНУКИ.
ДЕСЯТЬ років тому ми назавжди втратили дорогу нам
людину. І нема у світі тих слів, щоб передати нашу тугу,
наше горе, не можемо повірити в те, що Вас, рідненький,
немає і вже не буде поруч із нами. Пішовши в інший світ, Ви
залишили по собі добру пам’ять. Ви були для нас опорою,
порадником, гарним батьком і найкращим дідусем. Навіки
спочили Ваші працьовиті руки, зупинилось Ваше добре,
чуйне серце. Ніколи не почуємо Вашого лагідного, співучого голосу, мудрої поради, не відчуємо допомоги і підтримки.
Сумуємо, любимо, пам’ятаємо. Хай свята земля буде Вам
лебединим пухом, а душі — Царство в небесах. Хто знав
нашого дорогого Віктора Івановича КУНДЕНКА з Красного Колядина — згадайте і пом’яніть його добрим словом.
ДОЧКИ та їх сім’ї.
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