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ПРО ЛІТО Й ВІДПОЧИНОК

Наближається літня пора. І в яких життєвих умовах не
проживають діти, вони, як ніхто інший, чекають літніх канікул: і ті, кому заможні батьки влаштують цікаві подорожі,
і ті, хто пастиме гусей у бабусі в селі. Про те, як на рівні
державному планується турбота про юних жителів нашого
району, йшла мова на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації, яке відбулося 26 квітня під головуванням
очільника РДА Анатолія Дупи.
Про хід підготовки до літньої оздоровчої кампанії 2017
року, організації відпочинку та оздоровлення дітей району
проінформувала заступник голови райдержадміністрації
Лариса Шевченко. У районі 1020 дітей шкільного віку. У
планах оздоровити в пришкільних таборах та районному
оздоровчому таборі «Веселка» половину всіх школярів.
Особливу увагу акцентовано на оздоровлення дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів
та дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей
учасників антитерористичної операції.
У пришкільних таборах оздоровлення триватиме з 1 по
14 червня. На одну дитину щодня витрачатимуть 20 гривень. А з 20 червня в черговий раз гостинно відкриє двері
районна «Веселка», де планують оздоровити 34 дітей. Для
функціонування цього оздоровчого закладу потрібно 126
тис. 280 грн. Тему продовжила начальник відділу освіти
РДА Оксана Плюта, висловивши сподівання на подальшу
співпрацю із сільською владою та місцевими виробниками.
Головний лікар КП «Талалаївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Василь Дем’яненко
інформував про те, як оздоровлюються діти, які знаходяться на диспансерному обліку. На жаль, путівки для дітей із
захворюваннями надходять, здебільшого, в час навчального процесу, трапляється, що батьки не мають матеріальної
можливості відвезти і забрати хвору дитину у санаторій на
березі моря чи Західну Україну.
Розглядалося на колегії і питання «Про хід проведення
комплексу весняно-польових робіт та перехід тваринництва
на літньо-табірне утримання». Про це інформував начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Віктор Сіренко. Ранні культури всі аграрії вже посіяли, на
завершальному етапі сівба пізніх.
В роботі колегії взяв участь голова районної ради Юрій
Дзюбан.
ПІД таким девізом в обласному центрі пройшов уже
традиційний Всеукраїнський
спортивно-масовий захід. І
вже традиційно наш район
представляла в ньому команда «ЮКОР» Липівської
школи. Цього року вона виступала в складі Романа
Месеври, Павла Грабини,
Володимира Лута, Олександра Тимошенка, Богдана Федуся, Олександра Ігнатенка,
Аксинії Лелюх, Вікторії Пугач,
Діани Кривенко, Ірини Кононіченко та Ірини Огій.
Програма заходу включала презентацію команди,
вікторину на знання олімпійського руху, естафету та
артбол. Липівські школярі
посіли третє місце в естафеті
й високе п’яте в загальнокомандному заліку. Фінансову
підтримку в поїздці на змагання «ЮКОРу» забезпечили
нардеп Валерій Давиденко
та відділ молоді і спорту РДА
(Н. М. Луценко).
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САДЯТЬ ЛЮДИ КАРТОПЛІ

У НАС, українців, ця пора
особлива. Що б там не діялося у світі і в природі — настав
час садити картоплю, відставляємо багато інших турбот і садимо. Бо для нас вона
вже понад чотириста років є
другим хлібом. За місяць, в
середньому, кожен українець
з’їдає 6 – 7 кілограмів картоплі. Якщо прикинути і зробити запаси на рік, то треба

менше, ніж центнер на одну
людину, а коли у вас грошей
не густо, щоб купляти гречку,
рис та макарони, то запаси
треба, можливо, й подвоїти.
«Бо у нас, на Україні, бульбу варять, бульбу жарять,
з бульби і млинці печуть…»
(усна народна творчість). І
щоб було її вдосталь у погребі, треба неабияких зусиль
докласти. Тут уже складні-

ТРАДИЦІЇ

«ОЛІМПІЙСЬКЕ ЛЕЛЕЧЕНЯ»

Фаза Місяця

лодимир Марченко. — Працюють на городах і соціальні
працівники, і робітники-чоловіки їм допомагають. Ніхто
з підопічних не залишиться
без допомоги. А ось на посадку городів для підопічних
Болотницького стаціонарного відділення виходять і працівники контори. У нас два
городи в Болотниці, один в
Талалаївці. Всього 45 соток.
Восени відбираємо посадкову картоплю, а вже так традиційно, що кожен соціальний працівник робить і свій
внесок — приносить посадкові бульби із дому. Ось так,
як кажуть, з миру по нитці…
Крім картоплі, у Болотниці сіють і садять різну городину,
щоб повністю забезпечити
стаціонар овочами. Городи
добре удобрені, своїми ж силами їх потім обробляємо. Я
щиро вдячний за розуміння і
постійну співпрацю у цьому
плані керівникам сільськогосподарських підприємств
Володимиру Лукашу, Івану
Тарану, Ігорю Марченку, Андрію Іванову».
На фото: як кажуть,
в народі, гуртом і батька
добре бить — завзято
працювалося на городі
колективу терцентру.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ВИХІДНІ У ТРАВНІ

На фото: учасник «Олімпійського лелеченяти» в Чернігові команда «ЮКОР»
Липівської школи.
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ше, бо їсти всім хочеться,
а сили обробити хоч кілька
соток під картоплю та городину не в кожного вистачає.
Багато до кого на травневі
вихідні приїжджають діти із
міст садити картоплю, бо на
неї, з батьківського погреба,
а не імпортну із супермаркетів, і вони розраховують. Хто
працює на городах сім’ями,
які живуть на місцях, а хтось
тільки сльози ковтає, споглядаючи на те та згадуючи
часи, коли була сила, було
здоров’я і садити, і сапувати,
і вибирати…
Нерідко в редакцію телефонують літні люди, яких
обслуговують
працівники
територіального центру, і
«виливають душу», розказуючи, що якби не ця служба,
то хтозна як їм виживати.
Особливо тепер, коли настав весняний день, який рік
годує. Кожний соціальний
працівник допомагає своїм
підопічним винести бульбу із
погреба, посадити, відкопати
звороти після трактора. Завдяки їм люди не відчувають
себе обділеними, залишеними напризволяще із городніми проблемами. Бо в селі
без городу зовсім ніяк.
«Зараз гаряча пора у
мого колективу, — розповідає директор терцентру Во-
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Перший травневий день зустрічає нас першим святом
— День міжнародної солідарності трудящих, у зв’язку з чим
на українців чекають 2 вихідних — 1 і 2 травня. Оскільки ці
дні припадають на понеділок і вівторок, перші вихідні дні
триватимуть з 29 квітня по 2 травня включно (4 дні).
Наступні вихідні очікують нас напередодні Дня Перемоги — 9 травня, також Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 16.11.2016 №850-р) рекомендовано організаціям і підприємствам з п’ятиденним робочим тижнем
(з вихідними в суботу та неділю) зробити вихідним днем
8 травня, відпрацювавши його у суботу, 13 травня. Отже
другий цикл святкових днів також триватиме 4 дні — з 6 по
9 травня включно.
Чудових нам травневих свят!

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН
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У четвер, 4 травня, з 10 до 13-ї години на прямому
телефонному зв’язку із населенням району — заступник
голови районної державної адміністрації Лариса Миколаївна ШЕВЧЕНКО.
Пряма лінія за тел. 2-16-23.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
САМОВРЯДУВАННЯ

ПРО БЮДЖЕТ, ГРОМАДУ
ТА КОРИСТУВАННЯ
ЗЕМЛЕЮ

йшла мова на черговій, 13
сесії селищної ради сьомого
скликання, що відбулася 19
квітня. Серед першочергових — бюджетні питання, по
них звітувала головний бухгалтер селищної ради Надія
Петрова. Сесія затвердила
звіт про виконання селищного бюджету за перший
квартал цього року та розглянула зміни до бюджету
на 2017 рік. За рахунок вільного залишку загального
фонду, що склався станом
на 1 січня цього року, видатки по фонду збільшаться на 501,6 тисячі гривень
та по спеціальному фонду
шляхом передачі коштів до
бюджету розвитку — на 182
тис. грн. Із загального фонду на благоустрій селища
(придбання саджанців самшиту, садові лавочки, урни
та поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Народна і Робітнича) спрямовано 136 тисяч гривень, на
утримання доріг — 200 тисяч гривень, утримання дитсадка «Сонечко» — 65 тис.
грн., 15 з яких для оздоровлення дітей у літній час, 55
тисяч витрачено на поточний ремонт приміщення селищної ради; 45,6 тис. грн.
буде передано до районного бюджету — з них 28 тисяч
— на оздоровлення 100 дітей у пришкільному таборі,
5 тисяч надано на підтримку
спортивного туризму. 600
гривень одержить Плугатарська школа для оздоровлення двох дітей із селища
у пришкільному таборі та 12
тисяч гривень табір «Веселка» (с. Чернецьке) для оздоровлення 4 дітей із малозабезпечених сімей.
Кошти із спеціального фонду селищної ради
будуть спрямовані на придбання дитячого майданчика на вул. Паркова у
Талалаївці (30 тисяч гривень), виготовлення проек-

тів на будівництво мереж
зовнішнього освітлення по
вул. Перемоги (91 тис. грн.
та реконструкції відкритої
площинної споруди по вул.
Центральна, 39 (31,1 тис.
грн.), а також виготовлення робочого проекту для
реконструкції приміщення
дитячого садка «Сонечко»
із впровадженням енерго
ефективних заходів на суму
29,9 тисячі гривень.
Розглянули депутати і
друге, не менш важливе питання — про схвалення рішення щодо добровільного
об’єднання територіальних
громад, підготовлене робочою групою, та результати
громадських обговорень.
Розглянувши
проект
рішення з цього питання,
згідно з частиною 3 статті 7
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» селищна
рада вирішила схвалити
даний проект рішення Талалаївської селищної ради,
підготовлений робочою групою спільно з планом організаційних заходів щодо
добровільного об’єднання
сіл Корінецьке, Мигурів Корінецької сільської ради,
сіл Красний Колядин, Глинське, Левівщина, селища
Зелений Гай Красноколядинської сільської ради, сіл
Липове, Березовиця, Скороходове, Жолобок Липівської
сільської ради, села Понори Понорівської сільради у
Талалаївську територіальну громаду з адміністративним центром у селищі
Талалаївка.
Розглянули
депутати
і ряд земельних питань.
Власникам земельних ділянок рекомендовано оформити свої земельні наділи
згідно із чинним законодавством, щоб у майбутньому не виникало ніяких
непорозумінь.
Віра КЛИМОВА.

ВДЯЧНІ ЗА ПІДТРИМКУ

Дитячий навчальний заклад «Сонечко» — соціальна структура, яка фінансується з місцевого бюджету
і підпорядковується своєму
засновнику — селищній
раді. Селищна рада бере
на себе, практично, все
фінансове
забезпечення
нашого дитячого закладу:
оплату за енергоносії, газопостачання,
харчування дітей, ремонти та інші
господарчі витрати. А ось

заробітну плату ми отримуємо із районного бюджету.
Цього року колектив дитсадка зіткнувся із проблемою — вже у квітні коштів
на зарплату для працівників не вистачило — профінансувала селищна рада.
Ми щиро вдячні селищному голові, депутатам селищної ради за розуміння і
підтримку.
КОЛЕКТИВ Талалаївського ДНЗ «Сонечко».
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НА ЗУСТРІЧІ З ПЕРШОЮ ЛЕДІ
НА БАЗІ Чернігівського вищого професійного
училища побутового обслуговування за сприяння Благодійного фонду
Петра Порошенка та реалізації Соціальної програми Марини Порошенко відбулися тренінгові
заняття для працівників
психолого-медико-педагогічних
консультацій
Чернігівщини. У цих заняттях взяла участь завідувач районною ПМПК
(на громадських засадах)
— Оксана Мовчан.
Тренінги
проводили
висококваліфіковані
практики-тренери у руслі
конструктивних дискусій.
Слухачі, вони ж і активні доповідачі, отримали
багато вичерпних відповідей на більшість практичних запитань щодо
реальних шляхів комплексної підтримки всіх
задіяних у впровадженні
інклюзивної освіти дітей
з особливими освітніми
потребами.
Особливо запам’яталась особиста зустріч та

обговорення актуальних
питань з Мариною Порошенко. Після всіх практичних занять та прямого
спілкування з першою
леді під прицілом камер
відбулося офіційне вручення сертифікатів кожному учаснику тренінгу. Пла-

нується навчання і надалі:
у травні — директорів ЗНЗ
та начальників відділів
освіти, в серпні — вчителів, асистентів вчителів,
практичних
психологів,
вчителів-логопедів.
Для нашого району це
важлива тема, адже Та-

лалаївська школа є першопроходцем на цьому
важкому і ще досить необізнаному шляху впровадження
інклюзивного
навчання.
Оксана МОВЧАН,
завідувач районною
ПМПК, учасник тренінгу.

СОРОК років живуть у
парі Михайло Вікторович і
Лідія Борисівна ЧЕМЕРИС
із Корінецького, а 1 травня
вони відзначатимуть рубінове весілля. Від щирого серця вітаємо їх із цією датою.
Хай щастя і мир зігрівають
оселю і грає здоров’я, як
добре вино. Будьте завжди
щасливі, веселі, життя бережіть, бо єдине воно. Нехай вам завжди усміхається
доля, несуть тільки радість
з собою роки, хай щастя й
здоров’я не зрадять ніколи,
збуваються мрії, бажання,
думки.
З повагою сім’ї ВАСИЛЬЧЕНКО, КОЛИВУШКА.
* * *
25 КВІТНЯ відзначила
70-літній ювілей дорога
і шанована нашій родині
людина Віра Михайлівна СПІВАК із Талалаївки.
Щиро вітаємо і всіх гараздів
бажаємо нашій ювілярці.
Нехай душа у Вас ніколи
не старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль, своїм
теплом хай завжди сонце
гріє, слова подяки линуть
звідусіль. В житті нехай все
буде, що потрібно, без чого
не складається життя: любов сім’ї, здоров’я, щастя,
дружба та вічно молода
душа.
Сім’я ОХРІМЕНКІВ.
* * *
27 КВІТНЯ святкує своє
70-річчя Віктор Андрійович МАРТИНОВСЬКИЙ із
Талалаївки. Сьогодні рівно
70 в Твоїм житті минає, а
скільки їх ще на шляху, цього ніхто не знає. Тож зичим
у здоров’ї вік довгий прожити, щоб всіх на сторіччя міг
запросити. Щоб у мирному
небі Тобі сонце всміхалось,
а всі Твої мрії і плани збувались. Хай здоров’я, щастя
і достаток сиплються, як
липи цвіт. Хай малює доля з
буднів свято, а Господь дарує ще багато літ.
Брат ВОЛОДИМИР і
його сім’я.
* * *
1 ТРАВНЯ святкує свій
65-й ювілейний день народження наша дорога подруга
Ольга Іванівна КОБЗИСТА

з Українського. Твій день
народження
приходить,
це особлива є пора. Для
Тебе всі світила сходять,
і пахнуть квіти і трава. Ліс
розпускається привітно, в
свої обійми заклика… Для
Тебе все на світі квітне, бо
Ти одна у нас така! Усе довкола зичить свята Твоєму
серцю і душі, ми побажаєм
все найкраще, що можна
побажать в житті! Бажаємо
жити довго й щасливо, щоб
кожен Твій день був подібний до дива. Хай сонце Тобі
сили й наснаги дає, зозуля
ж щасливих сто літ накує.
З повагою подруги
НІНА, ОЛЬГА і ЗІНА.
* * *
25 КВІТНЯ відсвяткувала свій день народження наша дорога, любима
бабуся, прабабуся, мама і
дружина Віра Михайлівна ІЛЬЧЕНКО із Красного
Колядина. Бабушка наша
родная, мама любимая,
жена славная, незаменимая, с днём рожденья Тебя
поздравляем, всяких благ
в Твоей жизни желаем. Целуем Твои ласковые ручки
— с любовью от всех и от
внучки.
ЧОЛОВІК, СИН, ВНУЧКИ,
внук РУСЛАН із сім’єю.
* * *
1 ТРАВНЯ відзначає
60-літній ювілей наш дорогий син, чоловік, батько, дідусь і сват Сергій Іванович
ВЕДМІДЬ із Талалаївки.
Ваш юбилей пускай напомнит, сколько одержано побед, мы пожелаем Вам здоровья еще на много-много
лет. Ведь столько суждено
еще Вам пройти, достичь и
совершить… Поэтому Вам,
без сомнений, не будет времени грустить. И не смотрите Вы на годы — они лишь
дни в календаре, а Вы становитесь мудрее, сильнее
всех на всей Земле. Если
беда прийти посмеет, помогут верные друзья. А для
родных Вы, как опора, Вами
гордится вся семья!
ДРУЖИНА, БАТЬКО,
СИНИ, НЕВІСТКИ, внуки
МАКСИМ, ЖЕНЯ, РОМА,
сваха АНЯ.

ТУРИЗМ

НА БЕРЕЗІ
ПІВДЕННОГО БУГ У

Вже втретє наша команда у складі Костянтина
Самойленка, Тимофія Решетніка, Ірини Коваленко,
Еліни Чуби, Альони Загурської, Олени Гриценко,
Анастасії Таралики, Віталія
В’ялого та Максима Ведмідя виступала на змаганнях
з пішохідного туризму у Вінниці. 20 квітня ми відкрили
туристський сезон на відкритій місцевості. Командна
дистанція стала для нас новинкою, адже естафетний
спосіб її подолання ніколи
не практикувався раніше.
В підсумку 4 місце серед 15
команд. На іншій, не менш
складній дистанції крос-похід, ми також добре себе
проявили. Вміння орієнтуватись у лісі, добре читати
карту і посилені тренування допомогли нам і цього
разу: знайшли всі етапи
та пройшли їх без жодного
штрафного бала, але все ж
не набрали потрібної кількості призових очок і посіли
9 місце. Отже, за результатами двох дистанцій у нас
загальне 7 місце.

На фото АВТОРА: літній змагальний сезон талалаївські туристи відкрили у Вінниці.

Ці змагання стали гарною репетицією перед відкритим чемпіонатом області, який є останнім етапом
розіграшу кубка з пішохідного туризму «Адреналін
– 2016 – 2017», що проходитиме в Чернігові у травні.
Погодні умови не досить
потішили туристів: перший
день приніс нам легенький
сніговий вінницький привіт,
але надалі сонечко «крало»
очі. Було дуже добре, коли
сонячні промені прогрівали
землю і ми могли без упину милуватися краєвидами,
споглядати велике сучасне
місто зі скель Сабарівського лісу, саме там проходили
змагання,
насолоджуватись приємним вітерцем
на березі Південного Бугу,
а прохолодними вечорами
грітись біля багаття у колі
друзів.
«Дружня атмосфера та
чаруючі краєвиди завжди
змушуватимуть повернутися до Вінниці за будь-якої
погоди і за будь-якої пори
року. Це одне з тих місць,
де кожен без винятку, від
малечі до дорослого, розмовляє нашою рідною мовою, щиро намагається допомогти і з усмішкою крокує
назустріч новому дню», —
такі враження в дебютантки
вінницьких змагань нашої
Альони Загурської.
Всі ж інші, хто вже бував
у цьому мальовничому краї,
не можуть стримати свого
задоволення від трьох днів
насичених змаганнями та
відпочинком, адже нові знайомства, зустрічі зі старими
друзями, тепле спілкування
нашої туристської родини
назавжди залишає свій відбиток у пам’яті кожного.
А ще за цю чудову і
незабутню подорож, за фінансову підтримку команди
хочеться щиро подякувати
нашим батькам та сектору
сім’ї, молоді і спорту РДА
(Н. М. Луценко).
Еліна ЧУБА,
учасник команди.

СЬОГОДНІ, коли все наскрізь обсновано інтернетними павутинами і високими
технологіями, особливо від
молоді, гляди, та й почуєш:
що там та книжка, навіщо
вона, вмикай комп’ютер і
шукай чого тобі тільки душа
забажає. Так-то воно й так, і
я на схилі років швидко освоїв і дружу з комп’ютером,
вільно «гуляю» Інтернетом,
черпаю з нього якусь потрібну інформацію. Але книжка є
книжка, і ніхто мене не переконає, що її, звичайну, з палітурками, а не в електронному вигляді, щось замінить.
Для людей мого покоління
книга — це дар Божий, вона,
як добра матір, вивела всіх
нас у люди.
Я до чого завів цю розмову? До того, що книжчине слово живучіше, йому
не страшні «відсутність
покриття», «зависання», і
завжди можна взяти зачитані і потерті часом улюблені
задачник з математики чи
довідник бджоляра і десь у
глибинці, куди ніякий Інтернет не дістає, поринути в
те, що тобі любе і миле. Або
ось новеньку, щойно з друку
«Талалаївський край», яка
зараз для мене як настільна
книга. Хай навіть академіки усього світу скажуть, що
вона недолуга, не витримує ніякої критики і норм
книговидання, хай, що там
не пише поганого й образ
ливого про неї й авторський
колектив «Олави» на чолі
з В. М. Ткачовим київський
науковець з ярошівським
корінням Іван Забіяка (відгук
«Бігала, мазала і в піч лазила», «ТХ», №15 від 8 квітня
ц. р.), але книги, як радить її

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

читачам Іван Михайлович, я
ні Ткачову, ні «Олаві», продемонструвавши таким чином своє «фу, яка негарна
вона у вас вийшла!», я не
поверну. Тому що все, про
що у ній ідеться, наче моїм
життям наповнене. Ось читаю про закладення в Талалаївці парку в районі цегельного заводу і створення
ставу в ньому, а на ум думка
приходить: так я ж сам із колегами-вчителями цими ось
руками оті деревця садив,
які тепер шумлять високі-високі! Або свинокомплекс у
радгоспі, або рідна школа,

така думка: я знав, що готується ця книга і дуже радий,
що її дочекався, адже маю
за плечима понад 80, і аби
видання з’явилося пізніше,
хтозна потримав би я його в
руках чи ні.
Із життєвого досвіду
знаю, що в кожній хорошій
справі завжди можна знайти недоліки, недоробки, а
то й взагалі речі, несумісні
із задуманим. Ніде правди
діти, грішить цим «Талалаївський край», і автор відгуку
на нього, в багатьох випадках, справедливо вказує на
упущення в побудові книги.

мадського об’єднання і його
керівника В. М. Ткачова. У
кожній фразі звучить зверхність, якась особиста глибока неприязнь київського
автора, вивищеність його
над «сірістю» олавського
колективу. А як інакше зрозуміти Забіячині порівняння
книги з бомжем, недоїдком,
недогризком, калікою, недоноском, яку видав «крає
знавчий гурток початкових
і в кращому разі середніх
класів» (це на «Олаву»), або
настійлива
рекомендація,
щоб «Талалаївський край»
був «заборонений, вилуче-

видань «Олави» провести
«аудит діяльності, так званої, громадської організації.
Чи справді вона така вже й
громадська?» На що це такий промовистий натяк? Щоб
зняти всі крапки над «і», керівнику «Олави» треба пуб
лічно відзвітуватись перед
спонсорами і самими членами об’єднання про кожну використану на видання
копійку. Так, як це робилося
при будівництві пам’ятника
чорнобильцям і афганцям.
Межі для вдосконалення не існує. Ніхто і нікому не
забороняє «Талалаївський

на будівництві якої і днював,
і ночував! І Йван Михайлович авторитетно зауважує,
що мені й таким, як я, краще
б розпрощатися, наче з непотребом якимось, із «Талалаївським краєм», а отже —
з частиною свого життя. Та
ніколи! Ця книга мені дорога,
з граматичними і поліграфічними помилками, далеко
не повним переліком дат і
подій, обмежена за змістом,
географічно бідна, без розповіді про всі населені пункти району і їхніх людей, в
т. ч. і визначних постатей —
все це так, тут Забіяка має
рацію, але все одно іншої,
кращої (!) поки що немає.
Напишіть її, Іване Михайловичу, чого ж Ви?! У Вас для
того є все — і досвід, і хист
книгоупорядника. Із задоволенням прочитав би, якщо
роки мої на цьому світі за
водою не спливуть. З приводу того, чому мені дорогий
«Талалаївський край», ще

Дійсно, і герб не той, що
офіційно затверджений, і орфографія кульгає, і… Цього
не заперечиш. Я не філолог,
не журналіст і, тим паче, не
письменник, я вчитель-математик. Але знаю, що слово
— зброя, і така потужна, що
сильнішою кулі чи й снаряда
буває. Іван Забіяка володіє
словом, воно й не дивно —
журналіст, історик із науковим званням. І прислухатися
до його побажань у творенні
книги, її виданні, якщо хочеш
іти далі по цій нелегкій стезі,
треба. Це тільки на користь.
Але мене зачепило за живе
інше, змусило відкласти вбік
мої задачки, мої бджоли і задуматися над словом автора «Бігала, мазала…» Чому
він обрав такий стиль, такий
образливо-сарк астичний
тон викладу своїх думок?
Кожним своїм словом І. Забіяка налаштований зім’яти,
знищити роботу «Олави»,
принизити членів цього гро-

ний і знищений як розсадник
творчої непорядності, примітивізму, некомпетентності, та навіть цинізму». Хіба
так (бомж, каліка) на книгу,
хай навіть на недовершену,
можна?! І хіба людині з науковим ступенем, культурній,
інтелігентній, людині, яка
підняла з глибин забуття до
свідомості всіх українців ім’я
видатного нашого земляка
Василя Горленка, переходити на приниження, зневагу, образу? Я не Ткачова
й «Олаву» хочу захистити,
я бачу, відчуваю зло в цій
статті, а от де воно, в чому
криється його первинна
суть — не збагну. Впевнений лише в одному: зло ніколи і ні в чому не помічник.
І в даному випадку, в моєму
розумінні, простий вчитель
піднявся морально вище високоосвіченого науковця.
У «Бігала, мазала…»
І. Забіяка закликає колиш
ніх і майбутніх спонсорів

край» розширювати, виправляти неточності, помилки,
докорінно переробляти і
видозмінювати. Я був би не
проти почитати й продовження і не можу погодитися з Іваном Михайловичем, що це
все, крапка, що позиція закрита, можливо, й назавжди,
що «Олава» своєю книгою
підвела підсумок існуванню
району. Ні і ще раз ні! Району,
якщо й не буде як такого, то
з причини іншої. І книга тут ні
до чого. Я також не в повній
мірі нею задоволений, я також хотів побачити ще більше, ще краще і ще досконаліше. Але це не огризок і не
недоїдок. Це початок, який
дасть поштовх чи для «Олави», чи для Івана Забіяки, чи
ще для когось створити щось
значиміше, змістовніше і
довершеніше про Талалаївський край.
Іван БУРКА,
вчитель-пенсіонер.
смт Талалаївка.

ністю, а й організовує роботу
з підтримання спортивного
комплексу в належному
стані. Подібна організація
всього футбольного господарства і в полтавській команді (за інформацією самих
футболістів).
Ось чому було приєм-

гою з рахунком 2:1 (до речі,
перша зустріч опонентів, яка
відбулася на Полтавщині,
також пройшла за переваги
«Колоса» — 4:2). Радості на
обличчях у переможців і занепокоєння в переможених
не спостерігалось — іде звичайний робочий процес під-

ДО ВСЕСВІТНЬОГО
ДНЯ ОХОРОНИ
ПРАЦІ

ЗА ПРИНЦИПОМ
СОЛІДАРНОСТІ
Спільним у взаємодопомозі при страхуванні є
основоположний принцип:
збитки і втрати однієї особи в результаті настання
страхового випадку розподіляються між багатьма особами, для кожної з
яких матеріальні затрати
майже не відчутні. Цей
принцип дістав назву страхової солідарності. На
солідарній системі і побудований Фонд соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних захворювань. Нині Фонд переживає
період реформування, та
працівники відділення, як і
завжди, забезпечують професійне вирішення питань
соціального захисту та
охорони праці. За минулий
та перший квартал ц. р. надано 24 консультації страхувальникам, проводилися наради, із діяльністю
постійно ознайомлюємо у
районній газеті та на сайті РДА. Ці та інші заходи
сприяли утриманню на
низькому рівні виникнення
нещасних випадків у Талалаївському районі (1 нещасний випадок за 2016
рік). Охорона праці була і
залишається найважливішою соціально-економічною проблемою, яка вимагає постійної уваги з боку
держави,
контролюючих
органів, роботодавців, працівників. Для працюючих
на виробництві охорона
праці — єдиний спосіб зберегти найцінніше — життя,
здоров’я і працездатність.
Микола
ГЕРАСИМЕНКО,
головний спеціаліст
Фонду в районі.

ЦЕ НЕ ПІ ДСУ МОК. ЦЕ ПОЧ АТОК

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

ПОМИЛКИ У ДОКУМЕНТАХ

Часто громадяни стикаються із проблемою, коли
в правовстановлюючих документах невірно написані
ім’я, по батькові, прізвище,
місце і час народження.
Найпоширенішими є помилки в особистих документах: паспортах, свідоцтвах
про народження, трудових
книжках, а також у право
встановлюючих
документах: свідоцтвах про право
власності тощо. Неправильне написання навіть однієї літери в паспорті може
спричинити катастрофічні
наслідки як для цієї особи,
так і для її спадкоємців.
Які шляхи вирішення цієї
проблеми?
По-перше, під час отримання правовстановлюючих документів варто уважно перевіряти правильність
написання особистих даних
і одразу вимагати їх виправлення, а у разі виявлення
помилки згодом — не відкладати заміну документів,
адже це може спричинити
безліч негативних наслідків.
По-друге,
необхідно
звернутися із заявою про
внесення відповідного виправлення до органу, що
видав цей документ. Якщо
такий орган не має можливості внести виправлення,
то звертайтеся до суду.
По-третє, заява про
встановлення факту належності правовстановлюючого
документа подається за місцем проживання та має містити таку інформацію: факт
і мету встановлення; причини неможливості одержання
або відновлення документів; докази, що підтверджують факт належності документа особі. Це можуть бути
інші правовстановлюючі документи, а також свідчення
свідків. Слід пам’ятати, що
отримане рішення не замінює правовстановлюючий
документ, а лише є підста-
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29 квітня 2017 року

вою для одержання нового
документа.
Життєва ситуація: до
Талалаївського бюро правової допомоги звернувся
чоловік із проханням допомогти реалізувати своє
право власності на житло
після смерті дружини. Через
помилку в написанні імені
дружини (Галина замість
Ганна), допущеної в свідоцтві про право власності на
житло (квартиру), чоловік
не має можливості прийняти спадщину. Відповідно до
ст. 256 ЦПК України тільки
через суд розглядаються
справи про встановлення
факту належності право
встановлюючих документів
даній особі. Представником
заявника у судовому засіданні виступила начальник
Талалаївського бюро правової допомоги Яна Мудревська. Заслухавши заявника,
його представника, 3 свідків
(сусідів), а також дослідивши додані по справі докази:
свідоцтво про народження дружини, свідоцтво про
одруження, копії карточки
прописки, копію свідоцтва
про смерть, свідоцтво про
право власності на житло
— Талалаївський районний
суд, керуючись ст. 212, 213,
215, 256 – 259 ЦПК України,
ст. 1218 ЦК України, вирішив задовольнити заяву в
повному обсязі.
Станом на 7 квітня цього року до Талалаївського
бюро правової допомоги
звернулося 708 клієнтів,
яким надані 665 консультацій, прийнято 43 звернення
про надання безоплатної
вторинної правової допомоги, а також видано 40
доручень про призначення
адвоката.
Талалаївське бюро правової допомоги знаходиться
за адресою: смт Талалаївка,
вул. Центральна, буд. 5, за
телефоном (04634) 2-10-73.

СПОРТ

ЦЬОГО року він розпочався в Талалаївці дещо
нетрадиційно. Після зимової
перерви зелений газон місцевого стадіону першими,
минулої п’ятниці, випробували дві приїжджі команди.
Це — чемпіон Сумської області ФК «Агробізнес ТSK»
(м. Ромни) і срібний
призер чемпіонату Полтавщини «Колос» із
с. Лазірки. Обидва колективи посилено готуються
до першостей своїх областей, тому такі товариські зустрічі входять до планів організації передсезонних зборів.
А талалаївські уболівальники змогли наочно пересвідчитися що таке справжній
футбол і чим він відрізняється від свого, місцевого.
Перш за все — це чіткий організаційний і тренувальний процес. Президент
роменського
клубу
Г. А.
Свірський не лише повністю
спонсорує команду, а й вимагає від кожного футболіста
повної віддачі. Такі ж завдання поставлено і перед тренерами (гол. тренер В. Кліщенко, помічник О. Шестаков).
Спортивний директор команди О. Д. Кваша займається
не лише селекційною діяль-

урок, роменцями й полтавчанами попереднього дня. Натомість зримо
проглядалася
відсутність у господарів поля регулярного
тренувального
процесу. Правда, й носівські
футболісти далі від наших
не пішли. Навіть більше, талалаївці мали певну ігрову й
територіальну перевагу, але
через постійне невезіння в
завершальній стадії атак чи
відсутність належної виконавської майстерності не
змогли втілити її в гол. Гості
ж скористалися чи не одним-єдиним моментом і забили курйозний м’яч. Наша
команда вибула з подальшого розіграшу кубка і тепер зосередить свої зусилля
на якісній підготовці до ігор
чемпіонату області. Щоб показати себе в ньому боєздатним колективом, у неї є всі
можливості.
Влад МУДРИЙ.

СЕЗОН СТАРТ УВАВ
но спостерігати за чіткими
та осмисленими діями обох
колективів. Звичайно, період міжсезоння дає про
себе знати — гра видалася
в’язкою, не всі комбінації ретельно готувалися і логічно
завершувалися. Відчувалося, що молоде поповнення
ще в пошуках свого місця в
тактичних побудовах команд
і провідні гравці роменчан
А. Анцибор, М. Гаврась і капітан О. Шимко помітно вирізняються на їх фоні вищим
ігровим мисленням і читанням гри.
У полтавців, яких ми побачили в дії вперше, рівніший
підбір гравців у лініях і вища
на сьогодні ігрова виучка і
дисципліна, майстерність і
самовіддача. Не випадково
матч закінчився їх перемо-

СЛУЖБА – 101

НЕ ЗІПСУЙТЕ СОБІ СВЯТ

Наближаються травневі
свята. Щоб весняний відпочинок не був затьмарений
пожежею або іншою надзвичайною подією, дотримуйтеся елементарних правил
безпеки: не розводьте багаття у лісі, окрім призначених
для вогнищ місць; не засмічуйте місце відпочинку; обгороджуйте та розчищайте
місце розпалення багаття;
не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими
будівлями; не розкидайте
недопалки та сірники на
суху лісову підстилку; стежте, щоб діти не бавилися з

вогнем; не створюйте смітники в лісі та на прилеглих
землях, тим більше, не
підпалюйте їх; приберіть
місце погашеного вогнища,
переконайтесь, що горіння
відсутнє.
Якщо ви відпочиваєте
поблизу водойм — не дозволяйте дітям самим бавитися біля ставків, річок та
уважно слідкуйте за їхніми
діями під час відпочинку на
водних об’єктах. Пам’ятайте,
що безпека вашого відпочинку — у ваших руках.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

готовки до офіційних матчів. І
попереду в тренерських штабів роботи та роботи, на чому
наголосив відомий талалаївцям по виступах за «Нафтовик» 20-річної давності головний тренер роменців Валерій
Кліщенко, як, до речі, і його
помічник Олег Шестаков.
Гра в Талалаївці відбулася за сприяння селищного
голови Юрія Величка і районної федерації футболу
(голова Микола Лихо).
А наступного дня вже був
перший офіційний матч нового сезону, і проходив він за
участю талалаївської команди в рамках розіграшу кубка
області. Суперниками наших
стали носівські футболісти.
Ось тут ми й наочно побачили різницю в класі, продемонстровану, як наглядний
З 1 ТРАВНЯ ц. р. розпочинає роботу масажний
кабінет в смт Талалаївка
(готель, 2-й поверх).
НАДАННЯ УСІХ ВИДІВ
ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ, профілактика захворювань
опорно-рухового
апарату, реабілітація.
Попередній запис за тел.
050-260-85-04 (Віта).

МЕТАЛОВИРОБИ:
ворота, решітки, паркани,
хрести, оградки, навіси.
Тел. 050-055-26-22,
097-738-70-63.
На СТО потрібний робітник — АВТОСЛЮСАР.
Звертатися за телефоном
096-094-81-58,
063-886-57-08 (Руслан).

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

3 травня — с. Стара Талалаївка, вул. Миру.
4 травня — с. Поповичка, вул. Горького, вул. Гагаріна,
вул. Польова.
5 травня — с. Липове, вул. Біла Гора.
8 травня — с. Стара Талалаївка, вул. Пушкіна, вул. Гагаріна, АТС.
10 травня — с. Стара Талалаївка, вул Чкалова, ФАП.
10 травня — с. Поповичка (село повністю).
12 травня — с. Рябухи (село повністю, 9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

6 ТРАВНЯ у приміщенні районної лікарні
проводитиме прийом лікар-кардіолог. УЗД серця, суглобів, органів черевної порожнини.
Довідки за тел. 2-13-57.

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%

УТЕПЛЕННЯ будинків
пінопластом. Помірні ціни,
якість гарантуємо. ЗРОБЛЮ грубу, піч, барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

ВІКНА, ДВЕРІ

від виробника швидко,
якісно, недорого. 5 років
гарантії.
Передоплати не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
093-514-13-94.
КУПЛЮ ВІСК (120 – 130
грн./кг),
ПРОПОЛІС
(600 – 650 грн./кг), МЕРВА
(30 грн./кг).
Тел. 096-797-52-47.
ЦУЦИКИ
західно-
сибірської лайки, з родоводом, шукають собі
господарів-мисливців.
Довідки за телефоном
098-215-09-97.

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).

Закуповуємо вологу
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ.
Тел. 097-670-38-31.
ФОТОСТУДІЯ
«ФЕНІКС» пропонує

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.
Тел. 098-649-89-18.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯА №515251, виданий 10 червня 2005 року на ім’я
УДОВИЧЕНКО Раїса Яківна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯК №407131, серії ЯК №407133, виданий 30 січня 2012
року на ім’я БРОВКО Віра Степанівна, вважати недійсним.

МАБУТЬ, немає нічого кращого в житті, як школа, юність,
колиска дитинства. Там — друзі, там те, що не забувається,
що проносиш у серці через усе своє життя. І нестерпно боляче, коли якусь частинку із того світу щастя безповоротно
втрачаєш, коли відходять шкільні друзі, з якими лікоть до
ліктя за партою сидів. Не стало Валери ГАМАЛІЯ. Не всі
ми відразу узнали, що наш Валерка «вийшов з класу». Так,

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

КУПЛЮ

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
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.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПІНОБЛОК, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. Тел. 097-267-16-10.
Дійну КОЗУ. Тел. 067-705-40-27.
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.

ГРОШІ ТА ТОВАР
В КРЕДИТ
до 100 000 грн.

На вигідних умовах.
Можливість дострокового
погашення. Адреса: вул.
Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел.
096-778-54-10,
095-281-96-53.

просто вийшов із класу, і на вчителеве «хто відсутній, Гамалій?» почується стукіт у двері і на порозі — Ти з винуватим
«пробачте, я запізнився, дозвольте сісти». І знову — лікоть
до ліктя… Як же так, Валеро?! Ти з нами був, Ти з нами є, Ти
з нами будеш! В серцях наших, друже, і в пам’яті. Схиляємо
голови над Твоєю могилою.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1984 року.

ПОМИНАННЯ

БУЯВ першотравень
квітучими садами, природа красувалася у порі юності. А наші душі розтинав розпач, бо ми прощалися із нашим
незабутнім і таким юним Вітюнчиком,
Віктором Романовичем ГАНЖЕЮ з
Новоселівки. 1 травня минає вже 30 років від того страшного дня, який переборознив усе наше життя. Життєрадісний,
добрий, товариський, окрилений мрією
бути військовим і захищати батьківщину, був курсантом вищого військового політичного училища
протиповітряної оборони ім. Андропова в Ленінграді… Одна
мить — і все це в минулому. Твої ровесники стали сивочолими, більшість мають внуків, а Ти, вічно юний, всміхаєшся
із фото і ніби хочеш запитати нас: «Чому так вийшло? Чому
так судилося?» Минуло багато літ, та ніхто не знайшов відповіді. Є невгамовний біль і незгасима пам’ять. Спасибі долі,
що Ти був у нас таким, якого неможливо забути.
У вічній скорботі МАМА і вся РОДИНА.
● ● ●
Мені ти завжди дивишся услід,
Коли вертаюсь з цвинтаря додому,
Крізь далечінь не пережитих літ
В кашкетику, від сонця вже старому.
Стрічаєш, і проводиш, і… мовчиш,
Так молодо, усміхнено і вічно.
Усі гріхи відпустиш і простиш
За долю нашу виплакано-грішну.
Долоню прикладаю до хреста,
І тане сніг під пальцями гарячий,
Ти не помітив, що я вже не та?
Стою на роздоріжжі і не плачу.
Вже мої сльози росами лягли,
Тріщать морозом в кожній волосинці.
З тобою ми – два вічні береги,
І болю поміж нами аж по вінця.
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 ТРАВНЯ
минає 4 роки
відтоді, як назавжди покинула свій рідний дім, свою родину наша рідна, люб
ляча, незабутня мама, бабуся Надія
Іванівна ЛИСЕНКО з Красного Колядина. Вернуть бы маму на мгновенье,
сказать всё то, что не успели ей сказать, обнять, как прежде, нежно-нежно и гладить плечи, руки целовать… И
рассказать, как не хватает, и попросить
прощения за всё… Сидеть, прижавшись, рук не отпуская, и
говорить ей обо всем… Ведь знаем мы, что в дверь квартиры войти не сможет мама никогда, не поцелует, не прижмет,
как раньше, не спросит, как наши дела. Мамулька, милая,
родная, осталась только память о Тебе и боль, что бьет, и
время не спасло… Мы по Тебе скучаем очень сильно, мама,
скучаем так, что трудно рассказать, как мы хотим, чтоб Ты
была бы рядом. Но нет пути, дороги нет назад. Мамулька,
милая, родная… Куда нам боль свою девать? Душа кричит
внутри надрывно, Тебя всегда нам будет не хватать. Сумуємо, любимо, пам’ятаємо!
ДОЧКИ, ЗЯТІ, ОНУКИ.
МИНАЄ 40 днів світлої пам’яті незабутнього і завжди живого в наших серцях дорогого сина і брата Віктора Миколайовича ЧЕРЕВИКА з Талалаївки.
Любий наш, ніякі часи вічної розлуки не
зітруть для нас щасливі моменти, коли
ми були разом, миті радості сімейних
торжеств і простих буднів. Не передати
як боляче матері втрачати сина, не передати біль братового розпачу. Це не
забудеться, не зарубцюється на серці,
материнські сльози не висохнуть. Спи спокійно, рідний наш,
земля Тобі пухом, а душі — Царство небесне.
МАМА, брат ОЛЕКСАНДР із сім’єю.
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ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

ПРОДАМ

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (Радянська), 17: будинок на 2 ходи, в одній половині пічне опалення, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є
колодязь. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
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 договірна.
Тел. 096-087-33-61, 050-523-13-06, 097-195-26-69.
Двокімнатна КВАРТИРА в Талалаївці з усіма зручностями. Можливо з меблями. Приватизована присадибна ділянка 0,02 га. Тел. 096-364-44-39, 095-358-51-39, 063-161-91-82.
САДИБА в Талалаївці, загальна площа 0,13 га, земельна ділянка приватизована. Дерев’яний будинок, обтягнутий
силікатною цеглою, газ, телефон, водогін. Є сарай, погріб,
колодязь, літня кухня, город 3,5 сотки. Ціна договірна.
Тел. 068-745-65-71, 097-593-00-21.
САДИБА по вул. Суворова, 6 у Талалаївці. Площа будинку 100 м2, газифікований. Площа садиби 0,07 га. Є гараж, сарай. Тел. 097-575-33-05.
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 в с. Стара Талалаївка по вул. Чкалова, 14. Є
газ, вода, господарські будівлі, 0,25 га городу.
Тел. 099-943-56-24, 097-599-13-34.
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.
САДИБА в Талалаївці по вул. Освіти, 41. Хата, господарські будівлі, газ, вода, город.
Тел. 050-212-34-31, 096-422-93-28 (Світлана).
БУДИНОК з газом у Скороходовому. Потребує ремонту.
Дешево. Тел. 095-071-31-99.
САДИБА по вул. Мічуріна, 10 у Талалаївці. Вода, газ,
гараж, сарай, літня кухня, город. Тел. 050-155-00-86.
САДИБА в Талалаївці: є газ, вода, сарай, літня кухня,
погріб. Тел. 068-076-01-56, 095-503-74-24.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОМОБІЛЬ «Славута» 2005 року випуску в хорошому технічному стані. Тел. 097-118-60-62, 066-295-05-28.
МОТОЦИКЛ Ява-350 12 В у хорошому технічному стані,
з документами. Ціна — 600 у. о. Тел. 067-519-93-65.
КУЛЬТИВАТОР (польський), СІННИК, бетонні ПЕРЕМИЧКИ, ШИФЕР новий та б/у. Тел. 066-781-15-66.
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.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
БДЖОЛОСІМ’Ї. Тел. 095-542-57-63, 068-319-77-83.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ, ДРОВА. Тел.068-530-41-23.
КОРОВА віком 9 років, 4 місяці тільності.
Тел. 096-796-25-35.
Червоно-ряба ТЕЛИЦЯ на завід, вік 1 рік, с. Липове.
Тел. 066-439-77-63.
Молода КОРОВА. Тел. 068-085-91-65, 066-924-33-31.
КОРОВА червоно-ряба, 8 років. Тел. 097-194-35-63.
Сумуємо з приводу смерті нашого колишнього колеги по роботі у нафторозвідці Івана Олександровича
ЛОГОШІ і висловлюємо щирі співчуття Ользі Вікторівні
Корчменко з приводу смерті чоловіка.
Сім’ї М. М. БАБКИ, А. О. МЕРКУЛОВА, Г. І. МІЗАЯ,
І. Д. ЛИТОВЧЕНКА, В. І. МІЗАЯ,
А. М. ГАЙДАРА, Ф. Г. МОВЧАНА.
З глибоким сумом зустріли звістку про смерть нашого дорогого кума і хрещеного Івана Олександровича ЛОГОШІ з Талалаївки. Щиро співчуваємо рідним та
близьким покійного і схиляємо голови перед його світлою
пам’яттю.
Куми ЯРЕМЕНКИ, хрещеник АНДРІЙ.
У родині наших друзів і кумів Віктора Андрійовича і
Валентини Григорівни Гальченків із Талалаївки — непоправна втрата: померла їх мати Олександра Григорівна
ГАЛЬЧЕНКО. Прийміть наші щирі співчуття.
Куми КРИСЬКИ.
Висловлюємо щирі співчуття нашим друзям Валерію
Миколайовичу та Валентині Миколаївні Карпусям із Талалаївки з приводу передчасної смерті брата
ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА.
Сім’я БОЙКО.
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