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ДОРОГІ УЧНІ! ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ ТА БАТЬКИ!
Щиро вітаємо вас зі святом останнього
мами. Бажаємо вам впевнено йти життєвою
дзвоника — святом прощання зі школою! дорогою, завжди досягати поставленої мети
Ось і скінчився навчальний марафон з уроі щоб на вашому шляху було більше добра,
ками, контрольними роботами, перервами, справедливості, перемог і здійснених мрій.
домашніми завданнями. Попереду — сонячЩиро вдячні педагогам і батькам. Ви
ні дні і канікули. Тож нехай гарним та чудовклали у своїх вихованців душу, серце і
вим буде ваш літній відпочинок, сповнений знання! Своєю любов’ю та невтомною пранових яскравих вражень, сподівань, цікавих
цею допомагали пізнавати світ, прищеплюзнайомств.
вали найвищі моральні цінності. Всім зичиДля випускників ці дні особливі, бо для
мо щастя, добра, любові, міцного здоров’я,
них відкриваються дороги в доросле життя зі
нових відкриттів і гарного настрою!
своїми викликами, складнощами та проблеАнатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

ЗНАЙ НАШИХ

ВИЗНАННЯ ЩЕ Й ПОДАРУНКИ

Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ОФІЦІЙНЕ
Створили освітній округ: Талалаївську
опорну школу із Староталалаївською філією; звільнили двох головних лікарів,
одного призначили.
Саме ці питання стали
найбільш обговорюваними
на тринадцятій сесії районної ради сьомого скликання, яка проходила під головуванням голови районної
ради Юрія Дзюбана. Із 26 депутатів брали участь у роботі
сесії 20.
Спочатку було схвалено
звіт про виконання районного бюджету за I квартал
поточного року та внесено
доповнення до рішення районної ради «Про районний
бюджет на 2017 рік». Із цих
питань слово мала начальник фінансового управління
РДА Валентина Горкавенко.
Депутати погодилися із попереднім рішенням постійних комісій щодо розподілу
вільних залишків — віддати
перевагу збільшенню кошторисних призначень на співфінансування об’єктів будівництва: охороні здоров’я
— 166,7 тис. грн., відділу
освіти райдержадміністрації
— 31,4 тис. грн. Ці кошти —
обов’язкове співфінансування об’єктів будівництва, які
дозволять перейти на енергозберігаючі види опалення.
Заперечень у депутатів не
виникало, адже ці кошти будуть вкладені у розвиток.
Про необхідність створення освітнього округу, куди
б входила, як опорна, Талалаївська школа I-III ступенів
та філія — Староталалаївська школа, інформувала
начальник відділу освіти,
депутат Оксана Плюта. Вона
переконувала депутатів, що
освітні округи створюються в кожному районі із метою надання якісної освіти.
Такі школи отримуватимуть
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державне
фінансування
для створення відповідних
умов навчання. Талалаївська школа у нашому районі
єдина, яка відповідає вимогам опорної. Обов’язкова
умова — створення філії.
Староталалаївська
школа
розрахована на 560 учнів,
заповнена лише на 6%: на-

радою зроблено, щоб школа
не занепала. Тим більше, до
першого класу наступного
навчального прийде 5 дітей,
добавиться 6 дітей із сімей,
які хочуть переїхати в село.
Він вважає, що школа може
функціонувати самостійно, а
не філією, а сільська рада готова за такої умови взяти на
себе ще багато затрат.
16 депутатів проголосували «за» створення опорної
школи і філії, 4 утрималося.
Наступним
питанням
було звільнення з посади го-

НА ФОТО: керівник зразкового хореографічного колективу «Каскад» районного будинку культури Ольга СИНЬКО із вихованцями молодшої групи, яка на II Міжнародному
фестивалі-конкурсі дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси», що відбувався у Ніжині, отримала «Золотий диплом переможця».
Детальніше про успіх «Каскаду» у конкурсі читайте на 3-й стор.

І З С ЕС ІЇ РА Й О НН ОЇ РА Д И

вчається 33 учні, працює 13
вчителів. Вона розташована
всього за 7 км від Талалаївки, отож менші затрати при
перевезенні дітей. Враховуючи те, що на наступний навчальний рік у 10 клас планується тільки 2 учні, якщо
і вони залишаться у школі,
школа безпроблемно може
перейти із I-III ступенів на
I-II. Створення філії — умова
збереження школи. У цьому переконували депутати
С. Катрушенко, Г. Круподеря, О. Василенко, голова
РДА Анатолій Дупа. «А чому
не створити філію із шкіл
тих сіл, які об’єднуються
в громаду, наприклад з Понірської, яка і є I-II ступенів
і де навчається тільки 27
учнів?» — таке запитання задав депутат М. Зарічний. На
що голова РДА відповів: «Це
вже громада вирішуватиме
скільки шкіл утримувать
і яких!» Депутат С. Чукін це
питання назвав дуже важким
і вважає, що перетворення у
філію сприятиме збереженню школи. Сільський голова
Василь Покришка вважає
інакше. Він попросив слова
і розповів про історію школи,
а також про те, скільки сіль-

ловного лікаря комунального
закладу «Талалаївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Василя Дем’яненка, з яким
був укладений контракт на
рік. Зовсім небагато залишалося до завершення контракту. Головний лікар подав
заяву про звільнення, яку
задоволено. Відразу ж представлено і кандидата на цю
посаду — Олексія Шаленого.
Його ім’я добре відоме в районі, адже живе і працює тут
31 рік. Працював завідуючим
дитячим відділенням райлікарні, головним державним
санітарним лікарем району.
Олексій Тарасович мав
слово про себе та про свої
робочі плани. За його призначення
проголосували
депутати. Наступного дня керівники району представили
новопризначеного головного
лікаря його колективу.
Наступним у порядку
денному стояло питання
«Про роботу комунальної
організації
«Талалаївська
центральна районна лікарня». Звітувала головний
лікар Алла Комлик, яка навела багато цифр і фактів,
які характеризують роботу
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районного лікувального закладу. Вона повідомила, що
після того, як, створена із
ініціативи нардепа Валерія
Давиденка, робоча група
провела аудит ЦРЛ, у лікарні працювала кваліфікована
комісія із обласного управління охорони здоров’я, яка
зробила висновок, що районна лікарня повністю відповідає передбаченому рівню. Найголовніша проблема,
яка, до речі, стосується всіх
лікарень у сільських районах
як в області, так і в Україні —
забезпеченість лікарями.
У депутатів до головного
лікаря питань не було. Їх задавав голова райдержадміністрації Анатолій Дупа: що
зробила конкретно головний
лікар для залучення молодих
спеціалістів? Чому не нараховувалася індексація у 2015му медперсоналу, який був
звільнений та скорочений?
Чому без узгодження передали майно (штативи під мікроскопи) в обласну лікарню?
Алла Володимирівна повідомила про напрацювання
щодо залучення молодих
лікарів. Факт із індексацією
пояснила тим, що на той
момент стояла вимога виП’ятниця
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плати, перш за все, заробітної плати, і вона, як керівник
комунального закладу, виконувала вказівки керівників
району. Своєю помилкою
вона назвала факт, що на
початку її роботи на цій посаді не була проведена повна
інвентаризація. Штативи, які
ніколи не використовувалися
і не були на балансі, поставлені на баланс і передані
в оренду вже після самого
факту.
Депутат і колишній голова РДА Сергій Коломайко,
який взяв участь в обговоренні, наголосив, що провина у ситуації навколо індексації, перш за все, його, як
голови РДА на той час і голови теперішнього, який тоді
працював його заступником,
депутатів, котрі проголосували за виплату першочергово
саме зарплати, а не тільки
головного лікаря.
Депутат Василь Матвієнко запропонував ще раз
заслухати голову робочої
групи з аудиту лікарні Володимира Киричка. Він вкотре
наголосив, що група не почула ініціатив від самих лікарів,
тобто, контакту не вийшло,
хоча члени групи хотіли саме
від них почути про шляхи
отримання якісної медичної
допомоги.
Голова РДА Анатолій
Дупа запропонував внести
до порядку денного питан-

ня про звільнення з посади
головного лікаря ЦРЛ Алли
Комлик, що й було зроблено.
— Чи є для цього якісь
конкретні підстави? — таке
питання виникало у депутата
Олега Василенка.
— А кого будемо призначати і чи не поміняємо
«шило на мило»? Крім високопрофесійності, для лікаря
на першому плані і порядність, — наголошувала депутат Ганна Круподеря.
Із цього приводу слово
мала і заступник голови РДА
Лариса Шевченко, яка наголосила, що на роботу районної лікарні надходить багато
скарг від жителів району, що
і є підставою для розгляду
кадрового питання.
Депутати проголосували
за звільнення з посади головного лікаря Алли Комлик.
Хто ж очолить медицину району? Конкретно не
прозвучало.
Депутати проголосували
за взяття до відома інформації про виконання кількох районних програм, внесли зміни до деяких діючих програм
та розглянули ряд питань комунального характеру.
Депутат Василь Матвієнко звернувся з пропозицію,
наголошуючи, що висловлює її вже кілька разів, запросити на сесію керівника
Срібнянського райавтодору,
який обслуговує і наш район,
і заслухати його щодо планів
ремонту доріг.
Олександра ГОСТРА.
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Триває передплатна кампанія на періодичні видання
на друге півріччя 2017 року і в тому числі й районну газету
«Трибуна хлібороба». Її можна передплатити у відділеннях
зв’язку та листонош. Ціна на неї: на місяць для фізичних
осіб — 12,37; на квартал — 37,11; на півроку — 74,22 грн.
Для юридичних осіб: на місяць — 13,44; на квартал —
40,32; на півроку — 80,64 грн. Поштовий збір становить 1,48;
3,38 і 4,10 грн.
Передплачуйте і читайте свою улюблену газету.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО

Принаймні, такої думки громадські активісти, які
прагнуть самі розібратися в
суті цієї важливої реформи,
ще й інших навчити, адже
щонайгірше — це людська байдужість. Чи можливо
її розтопити і спонукати не
бути байдужими до того,
що відбувається у зв’язку із
децентралізацією у вашому селі, селищі. Вони на це
сподіваються, як і реалізувати себе на благо розвитку
громади. Саме з цією метою
голова громадської районної
організації учасників АТО
Богуслав Борсук організував зустріч активістів із директором центру розвитку
місцевого самоврядування в
області Іриною Кудрик, яка
відбувалася в актовому залі
Центру ДЮТ.
Майже
три
години
живого
спілкування
минули дуже швидко, адже
пізнавальна
лекція
перетворювалася у форму
«запитання-відповідь».
У зустрічі взяв участь
голова районної ради Юрій
Дзюбан.
Ірина Кудрик зізналася,
що в її практиці — це перша
зустріч, організована не зацікавленими посадовцями, а
громадськими активістами.
«Це той випадок, коли піс-

ля кількохгодинної зустрічі
з іще вчора незнайомими
людьми розумієш, що зустріла однодумців — людей,
з якими однаково сприймаєш світ і маєш спільні прагнення. Такі зустрічі бувають
рідко, і тим цінніші! Вони —
моя моральна опора!» — поділилася вона враженнями
на своїй сторінці у Фейсбук.
Критичне мислення для
лідерів об’єднаних громад —
тема нового тренінгу в Чернігівському центрі розвитку
місцевого самоврядування,
який відбувався 24 – 25 травня. Серед аудиторії — уні-

ЦЕ ВАЖЛИВО

ЗАМІСТЬ ЗАХИСТУ – ЗАГРОЗА
Сучасне сільське господарство складно уявити
без застосування засобів
захисту рослин: немає жодної промислової культури,
жодного регіону, де б їх не
застосовували для контролю
шкідливих об’єктів. На жаль,
історій про те, як той чи інший
господар придбав у торговій
точці фальсифікований засіб
захисту рослин і він не дав
бажаного ефекту дуже багато. Захищатися від фальсифікату мусите самі. Як відрізнити фальсифікат? Часто він
фігурує під маркою відомого
виробника, але упаковка і
маркування все одно мають
відмінності від справжнього
виробу. Навіть назву відомої
компанії часто навмисно написано з помилкою: мовляв,
який фальсифікат, ми зовсім
інша компанія, просто назва трохи схожа, ми не винні, що хтось попутав. Тому,
якщо є змога, варто зайти в
Інтернеті на сайт виробника,
продукцію якого збираєтеся
купувати, і подивитися, чи
насправді його фірмова упаковка має саме такий вигляд,
яку вам пропонують. Відомі
виробники часто захищають
свою продукцію, вводячи
спеціальні захисні елементи
— голограми, які неможливо

зняти, не пошкодивши, захисні коди, які можна подивитися, якщо стерти захисне
покриття тощо. Коли захисне
покриття вже стерто, це означає, що хтось використовував цю тару повторно.
Останнім часом почастішав
продаж продукції начебто відомих виробників у дрібних
упаковках, в які ці виробники
насправді свою продукцію не
фасують.
Підприємці, які займаються торгівлею пестицидами та агрохімікатами, повинні мати допуск (посвідчення)
на право роботи з засобами
захисту рослин, посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань
безпечної торгівлі пестицидами і агрохімікатами, а також медичну книжку особи,
яка працює з пестицидами і
агрохімікатами. Особам, які
не пройшли спеціальної підготовки та не отримали відповідного допуску та посвідчення, торгівля і робота з
пестицидами заборонена.
Володимир ВІВДЕНКО,
головний спеціаліст
Управління фітосанітарної
безпеки.
Алла АДАМ’ЯК,
головний спеціаліст
відділу АПР РДА.

ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ
Щорічно на Чернігівщині
за участю дітей трапляється більше ста надзвичайних
подій, внаслідок яких гинуть
або одержують травми десятки малюків і підлітків.
Особливо
загострюється
ситуація у весняно-літній період, коли діти більше часу
проводять на вулиці чи вдома без належного нагляду
дорослих.
У Вертіївці Ніжинського району внаслідок гри із
сірниками 6-річного онука
господарки виникла пожежа, в результаті якої вогнем
пошкоджено дві господарчі
споруди та майно. Цей факт
свідчить про те, що підростаючому поколінню необхідно
нагадувати, до яких наслідків
призводить
недотримання
заходів безпеки та роз’яснювати, як поводити себе, щоб
уникнути лиха.

ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Управління ДСНС України в області та Управління
освіти і науки облдержадміністрації звертаються до
вас із проханням не залишати дітей без нагляду та
частіше контролювати їхні
розваги. Виховуйте у дітей
навички культури безпечної
поведінки,
демонструючи
власним прикладом обережність на дорогах і водоймах,
при поводженні з вогнем,
електричними та газовими
приладами, а також під час
виявлення вибухонебезпечних або інших підозрілих
предметів. Періодично виділяйте декілька хвилин для
відвертої розмови з дітьми,
адже потім цей час вимірюватиметься ціною життя.
Пам’ятайте, що безпека ваших дітей залежить, насамперед, від вас самих!

кальні громадські активісти
громад області. Отримав
запрошення і відгукнувся
на нього і Богуслав Борсук.
«Зовсім скоро завершимо
ремонт в актовому залі нашого реабілітаційного центру і будемо там збиратися
на навчання, — розповідає
він, — хто хоче приєднатися, має цікаві думки і пропозиції, телефонуйте за номером 097-883-80-04».
На фото: під час зустрічі Ірина КУДРИК
і Богуслав БОРСУК.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ВИТОКИ

ЕМОЦІЇ ТА
ПОЧУТТЯ
НА ПОЛОТНІ
Рушник — від сивої давнини і до сьогодення — невід’ємна частина нашого
життя: із ним народжувалися, хрестилися, вирушали в
далеку дорогу, одружувалися і йшли з життя.
У нашій школі було
справжнє свято української
вишивки, адже в гості завітала директор Талалаївського
краєзнавчого музею Олена
Огій, яка привезла з собою
частинку української історії,
відтворену у вишивці. Зал
наповнився розмаїттям вишитих українських рушників
різного призначення. Це —
утирачі, стирачі, божники,
весільні та ритуальні рушники. Виставка мала назву
«Сміються, плачуть рушники». Власне рушник — це та
ж сама задушевна пісня чи
дума, заспівана розмаїтими
засобами ткання, безмежно
буйною фантазією орнаменту, в якій наш народ вклав
свою поетичну душу. Тож не
дивно, що цікава розповідь
Олени Іванівни, її внучки,
учениці 5 класу Ірини Огій
та Наталії Пожидаєвої перегукувалось такими ніжними, знайомими з дитинства
піснями про рушник, маму,
Україну у виконанні Катерини
Смалько.
Підтримали
виставку
своїми вишитими рушниками і вчителі школи: О. Картава, Л. Іржавська, Н. Нужненко, Ю. Соловей, В. Огій,
В. Ворошилова.
Теплі слова вдячності від
керівництва школи, оплески,
квіти та захоплені очі дітей
— нагорода за чудову зустріч
організаторам заходу.
Оксана КАРТАВА,
директор школи.

У ЦІ травневі дні золотий
життєвий ювілей відзначають шановані люди в нашій
школі і в усьому селі, адже
все їхнє життя сповнене
любов’ю і відданістю своїй
справі — колишній вчитель
фізкультури
Володимир
Анатолійович КОБИШ та
шкільний бібліотекар Валентина Миколаївна ОГІЙ.
Шановні наші, прийміть наші
щирі вітання і побажання.
Допоки сонце світить з висоти, щебечуть птахи, зацвітають квіти, ми вам життям
бажаєм твердо йти і дням
грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить вас, людська повага й
шана не минають, а вашу
мрію й працю повсякчас
лиш визнання вінчають!
КОЛЕКТИВ Липівської
школи.
* * *
23 ТРАВНЯ минуло 30
років, як поєднали свої долі
наші дорогі батьки Надія
Павлівна і Михайло Вікторович ФІЛОНЕНКО. Ми
вдячні долі за те, що ви є у
нас такі: люблячі, турботливі, за те, що ваш дім є для
нас тією пристанню, де нас
люблять і чекають. Хай буде
так довго-довго. Хай літа не
спадають листом, хай квітують і плодоносять як сади
навесні — щедрим цвітом
і врожаєм рясним — під
осінь! Хай приносять, у дім
— достаток, в душі — радість, для серця — спокій.
Дай вам Бог на землі ще багато світлих днів і щасливих
років!
Доньки ЯНА і ЮЛЯ,
зять АНДРІЙ, внучка
АЛІНА і всі РІДНІ.
* * *
29 ТРАВНЯ відзначає
своє сімдесятиріччя Ніна
Василівна ШОВКУН. Вітаємо нашу матусю і бажаємо:
літа цвіли не просто цвітом,
а проростали у труді, дорослими вже стали діти, а
Ви душею молоді. Пливуть
літа, мов тихі води, і вже
минає 70. Хоч як прожитих
літ не шкода, не повернути
їх назад. Хай щастя панує у
Вашому домі і радість у ньому живе, здоров’я міцного і
щирої долі хай Бог посилає
і Вас береже.
ДІТИ, ЗЯТІ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ, правнуки
АРТЕМ і ТИМОФІЙ,
свати В. А. ЄВТУШЕНКО і
КОВБАСЮКИ.
* * *
28 ТРАВНЯ святкує свій
55-річний ювілей дорогий
кум і хрещений Олександр
Михайлович
КАРПЕНКО
із Красного Колядина. Тож
прийміть найщиріші вітання.
Журавлиним ключем відлітають літа, сивина засріблила вже скроні, тільки в серці
у Вашім та ж струна золота,
те ж тепло незгасиме в долонях. Нехай цвітуть під
небом синьооким ще довго-довго дні й літа, а тиха
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радість, чиста і висока, щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у
зеніті, любові, доброти і щастя повен дім, нехай у серці розкошує літо і соняхом
квітує золотим. Щоб діти до
землі вклонялись, і Ваша
доброта в онуках проросла,
хай постійний успіх, радість і
достаток сипляться до Вас,
немов вишневий цвіт, хай
життєвий досвід творить з
буднів свята, Господь дарує
довгих-довгих літ!
Куми ПАВЛЕНКИ,
хрещениці ОКСАНКА,
ГАЛИНКА, МАРИНКА
та їх сім’ї.
* * *
1 ЧЕРВНЯ відзначатиме
свій 50-річний ювілей наш
дорогий сват Віктор Анатолійович ДМИТРЮК із Талалаївки. Повиростали діти, як

квіти у дворі, і 50-ліття вже
стало на порі. Не збавилось
любові, не збавилось тепла,
мудріше стало слово, щирішою душа. За працю всю,
усе знання і вміння, за серця небайдуже стукотіння —
подяка щира від людей, від
друзів, рідних і дітей! І хоч
на скронях сивина, нехай у
серці гомонить весна, в очах
сміється сонце золоте, а дерево життя зростає і цвіте.
СВАТИ з Понір.
* * *
ВІТАЄМО із 50-річним
ювілеєм дорогу і рідну нам
людину — Віктора Анатолійвича СОЛЯНИКА із
Талалаївки. Тобі сьогодні,
рідний, п’ятдесят. Із вдячністю ми хочемо вітати Тебе
за мудрість слова і порад,
за вміння всім завжди допомагати, за приклад чоловіка й сім’янина і за могутні
руки золоті. Нехай Господь
пошле Тобі благословення,
нехай здоров’я й сил дарують всі святі. Хай мудрість
зоріє у кожному слові. Живи
іще стільки ж в пошані й
здоров’ї!
МАМА, СЕСТРА, БРАТ,
ПЛЕМІННИЦЯ.
* * *
28 ТРАВНЯ 45-річчя
приходить до нашої дорогої, коханої дружини, мами
і бабусеньки Світлани Леонідівни ДМИТРЮК із Чернецького. Прийми вітання
найтепліші у цей весни святковий день! Нехай сяють очі
ніжністю, а серце розквітне
радістю, хай доля красива,
як соняшник, дарує Тобі
щастя райдугу. Хай сонечко
світить із ясного неба, бажаєм усього, чого тільки треба. Хай доля дарує довгого
віку, добре здоров’я і щастя
без ліку, хай обминають дім
тривоги, цвітом і рястом
проляжуть дороги. Щоб
серце Твоє зігрівало тепло,
щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги,
здоров’я без ліку і довгого,

довгого щедрого віку.
Люблячий ЧОЛОВІК,
доньки ЮЛЯ і ТАНЯ,
внучка САШЕНЬКА.
* * *
ВІТАЄМО із 45-річним
ювілеєм нашу дорогу донечку, люблячу дружину, маму і
бабусю Світлану Леонідівну ДМИТРЮК із Чернецького. Всією родиною Тебе ми
вітаємо, довгого віку і щастя
бажаємо. Щоб сонце і зорі
плекали тепло, щоб завжди здоров’я у Тебе було!
Хай гарними будуть і будні,
і свята, щодня й щогодини в
усьому щастить. Щоб знову
стрічать ювілеї і дати і аж до
сторіччя в здоров’ї дожить.
БАТЬКИ, сестра
ЛЮДМИЛА.
* * *
26 ТРАВНЯ відзначав
свій день народження наш
дорогий зять
і кум Микола
Анатолійович
ДОЛОШКО з
Корінецького.
В преданье старом говорится, когда родится человек,
звезда на небе загорится,
чтобы светить ему навек.
Так пусть Тебе она сияет по
крайней мере лет до ста. И
счастье дом Твой охраняет, и радость будет в нём
всегда. Пусть будет в жизни
всё прекрасно без горя и невзгод, пусть будет всё светло и ясно на много-много
лет вперед.
З повагою ТЕЩА і
кума ЗОЯ.
* * *

23 ТРАВНЯ святкував
18-річний ювілей дорогий
синочок Дмитро Юрійович
ПУГАЧ із Талалаївки. У цю
весняну днину радість завітала у нашу родину! З ювілеєм, любий сину, вітаємо
Тебе з днем народження.
Ти — наш герой, наша опора та підтримка. Бажаємо
Тобі, наш дорогий, щоб життя Твоє було, немов солодка малина, щоб Ти завжди
залишався доброю та справедливою людиною, щоб
будь-яка справа, розпочата
Тобою, мала успіх та вдачу,
щоб Твоє серце відчувало
щиру любов, а міцне тіло
— бадьорість. Хай здоров’я
буде, як вода з криниці, і
не згасне усмішка на Твоїм
обличчі. Нехай Тебе щастя в житті з усіх сторін, як
дощ, обмиває, а матір Божа
охороняє.
З любов’ю ТАТО,
МАМА, БРАТИК.

На фото: пісні про рушники звучать у виконанні Катерина СМАЛЬКО.

КУЛЬТУРА

ІНВЕСТИЦІЯ
В МАЙБУТНЄ

Протягом багатьох років фінансування потреб
галузі культури здійснювалося по залишковому
принципу. Зміни в державі та свідомості громадян змушують по-новому
реагувати на виклики
сучасності. Переосмислення принципів щодо
підтримки закладів культури та новий підхід до
вирішення проблем галузі
демонструє і керівництво
району: райдержадміністрація, райрада, депутатський корпус.
З початку 2017 р. на
потреби культури за рахунок вільних залишків бюджетних коштів додатково виділено 230 688 грн.,
із них школі мистецтв
— 60 688 грн., районному будинку культури —
170 000 грн. За ці кошти
було придбане якісне
професійне звукопідсилююче обладнання та
музичні інструменти. Віднині учні школи мистецтв,
творчі працівники та самодіяльні виконавці матимуть змогу повною мірою
реалізувати свої таланти
на районній сцені під час
культурно-масових заходів на відкритих майданчиках та у навчальних
приміщеннях.
Завдяки
цій фінансовій підтримці
та залученню до роботи молодих ініціативних
спеціалістів іде активний
процес відродження дискотеки для молоді в РБК,
становлення
дитячого
духового оркестру, розвиток інструментального
та вокального жанрів,
сприяння широкій участі
школярів та молоді району у творчій та мистецькій
роботі.
Звісно, всіх проблем
галузі культури позбутися
завдяки одному, навіть
дуже вдалому рішенню
не вдасться, але тенденція покращення на сьогоднішній день вже очевидна. Здавна відомо, що
найкращими грошовими
інвестиціями є інвестиції
в майбутнє дітей і молоді.
Найближчим часом вони
нас порадують дзвінкими піснями, запальними
танцями і чарівними мелодіями, ознаменувавши
новий етап у збереженні
та розвитку національної культури на теренах
Талалаївщини.
Сергій КОПИЛОВ,
начальник відділу
культури і туризму РДА.
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ЗНАЙ НАШИХ

ВИЗНАННЯ ЩЕ Й ПОДАРУНКИ

На фото: підготовча група (вгорі), змішана група (ліворуч).

У МІЖНАРОДНИЙ День танцю в Ніжині відбувся II
Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та молодіжного хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси», який проходив на сцені Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серед учасників
фестивалю — всі підгрупи зразкового хореографічного колективу «Каскад», вихованці хореографічної
студії районного будинку культури під керівництвом
Ольги СИНЬКО, кожна із яких отримала заслужену нагороду. Безмежною радістю увінчався успіх всіх груп
колективу. Адже саме Талалаївський «Каскад» отримав Гран-прі, а в подарунок ще і приз від депутата обласної ради Сергія Охонька — аудіоапаратуру.
У конкурсі брали участь
35 творчих колективів,
майже 800 учасників віком
від 4 до 30 років. Змагались колективи з міст та
селищ Ніжин, Прилуки,
Київ, Рівне, Суми, Борзна,
Носівка, Мена, Полтава,
Путивль, Сенчанськ, Комаріївськ, Славутич, Парафіївка і нашої Талалаївки.
Свої вміння на «Квітневих
викрутасах»
показували
всі підгрупи зразкового хореографічного колективу
«Каскад» Талалаївського
РБК (керівник О. О. Синько), а саме — підготовча,
молодша, середня, старша та змішана вікові групи.
Спробувати свої сили діти
змогли у таких номінаціях:
дитячий танець (підготовча та
молодша
вікові групи), народний танець
( м ол од ш а ,
старша та
змішана
вікові групи), бальний танець
(середня)
та народна
стилізація
(старша).
За
свої
старання
та
вміння
учасники
підготовчої,

середньої, старшої та змішаної вікових груп «Каскаду» отримали срібні дипломи та золотий диплом
отримали учасники молодшої вікової групи. Також
зразковий хореографічний
колектив «Каскад» Талалаївського РБК отримав
спеціальний приз від депутата обласної ради Сергія
Охонька — аудіоапаратуру.
Цей конкурс оцінювало високопрофесійне журі.
Голова журі Володимир
Годовський — завідувач
кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету,
Заслужений діяч мистецтв
України, лауреат міжнародних фестивалів, відмін-

На фото: старша вікова група зразкового дитячого танцювального
колективу «Каскад».

артистка
України, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів майстрів мистецтв
серед професійних хореографічних колективів.
Члени журі: Юлія Солонець — кандидат педагогічних наук, доцент, голова
Чернігівського
осередку
Національної хореографічної спілки України.
Юлія Ростовська — кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музичної
педагогіки та хореографії
Ніжинського
державного
університету імені Миколи
Гоголя.
Юрій Тарасов — доцент, заступник завідуючого кафедри хореографії факультету мистецтв
Київського Національного
педагогічного університету
імені Михайла Драгоманова, віце-президент Асоціації діячів хореографічного
мистецтва
Національної
всеукраїнської
музичної
спілки України.
Пен Лю (Peng Liu) —
директор Центру культури і
мистецтв Китаю.
Євгеній Лазаренко —
методист з хореографії обласного методичного цен-

НАША СИЛЬНА
ОЛЬГА ОЛЕГІВНА

Далеко не кожен вчитель, тим більше не загальноосвітньої школи, де виставляють оцінки за знання
із предметів і поведінку, а
спеціаліст, який веде гурток
у районному будинку культури, може так самовіддано
працювати із дітьми, відчути в них іскорку таланту,
щоб потім дати можливість
їй розгорітися. Такий спеціаліст Ольга Олегівна Синько — керівник зразкового
хореографічного колективу
«Каскад» районного будинку культури. Ми щасливі
тим, що наші діти мають
можливість навчатися у неї.
Адже їхні не прості, іноді аж
виснажливі фізично заняття, увінчуються успіхами
на сценах різного рівня.
Ми прекрасно розуміємо,
що такий успіх можливий у
тісній співпраці із батьками,
адже це наші діти, і дуже
хочемо, щоб вони займалися чимось корисним, розвивалися в міру свого потенціалу, незважаючи на те,
що наш райцентр віддалений від великих культурних
центрів. І коли з визнаних
великих сцен звучить наша
Талалаївка, наші серця
пронизує гордість за наше
селище, за наших дітей. Ми
прекрасно розуміємо, що

про це можна було б хіба
помріяти, якби не наша
Ольга Олегівна. Вона, така
тендітна і така сильна,
може тримати наших дітей
у великому колективі і його
підрозділах. Приємно вражає як наші діти чують її,
довіряють, стараються не
підвести.
Переважна
більшість
батьків разом із дітьми
взяли участь у «Квітневих
викрутасах». Дійство просто вражало! Отримували
насолоду від побаченого
і, щонайперше, переживали за своїх. Здавалося
неймовірним, що серед 35
танцювальних колективів,
у яких понад 800 учасників,
володарями головного призу стали учасники молодшої
вікової групи, а зразковий
хореографічний
колектив
«Каскад» отримав спеціальний приз від депутата обласної ради Сергія Охонька
— аудіоапаратуру. Гордість і
вдячність нашому вчителю
переповнює батьківські серця. Сподіваємося, що в нас
попереду ще багато перемог, які даються в результаті
настирливої постійної праці.
БАТЬКИ учасників
зразкового
хореографічного
колективу «Каскад».

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ТЮТЮН – ЗАГРОЗА
ДЛЯ РОЗВИТКУ

На фото: середня вікова група.

ник освіти
України,
кандидат
педагогічних
наук,
профес ор.
Заступник
голови журі
Олеся Вакуленко
— доцент
кафедри
бальної хореографії
Київськ ого
Національного
уніве р с и тет у
культури і
мистецтв,
Заслужена

тру навчальних закладів
культури і мистецтв.
Олексій
Мироненко
— артист балету Королівського театру при компанії
Кунард, учасник танцювальних шоу «Чикаго», шоу
Мадонни, «Лайн Кінг», соліст Чернігівського філармонійного центру фестивалів та концертних програм,
артист балету ансамблю
пісні і танцю «Сіверські
клейноди».
Досягнення юних танцюристів з Талалаївки —
це справді здобуток! Як
приємно, коли Талалаївка,
завдяки старанням патріотів, звучить Україною!
Кор. «ТХ».

Тютюн є провідною причиною смерті у світі, яку
можна попередити. Наслідки шкідливої звички щорічно
призводять до смерті близько 6 мільйонів чоловік у світі
(з них 600 тисяч пасивних
курців). Вплив тютюнового
диму тягне за собою серйозні наслідки для всіх без
винятку етапів репродукції
людини.
Найчастіше люди починають курити в підлітковому віці, дуже важливо
інформувати молодь про
шкідливі наслідки вживання тютюну до того, як вони
почнуть палити. Шкода куріння для підлітків — одна

з найважливіших проблем,
обумовлена фізіологією ще
незрілого організму. Людина
росте і розвивається досить
довго, іноді до 23 років. Наприклад, формування легень у дитини анатомічно
завершується тільки до 12
років, а фізіологічно і того
пізніше — до 18 (у деяких
до 21 року). Якщо перша затяжка зроблена ще в дитячому віці, до тридцяти років
людина може стати практично інвалідом: з хронічними обструктивними захворюваннями легень, хворим
серцем і надмірною вагою.
Олександра КОБЦЕВА,
лікар-нарколог райлікарні.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

1 червня — с. Довгалівка, вул. Лугова, пров. Гайовий.
6 червня — с. Болотниця, вул. 40-річчя Перемоги.
6 червня — с. Довгалівка, вул. Шевченка.
7 червня — с. Макаренкове, вул. Богдана Хмельницького.
7 червня — с. Грабщина (село повністю), с. Обухове,
вул. Чоботька, ФАП.
9 червня — с. Довгалівка, вул. Шевченка, вул. Литвиненків (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

РОМЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО НАУ
ЗАПРОШУЄ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ НА НАВЧАННЯ

ЗА ПРОФЕСІЯМИ:
••технік-механік;
••технік-електрик;
••фінансист.
Студенти нашого коледжу мають можливість проходити виробничу технологічну практику в країнах
Європи.
У нашому коледжі ви зможете гармонійно поєднати
навчання із заняттями в спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності, предметних гуртках. Для вас створені
належні побутові умови для навчання та проживання всіх
бажаючих в гуртожитку.
Адреса коледжу: м. Ромни, вул. Горького, 56
Телефони для довідок:
(05448) 3-22-63, 067-870-92-93, 050-721-85-74
Ліцензія: серія АЕ №636411 МОНУ.
У кафе «Зустріч»
Замовлення на поминальні ОБІДИ (на місці і з виїздом)
від 80 до 130 грн.
ВЕСІЛЛЯ, КОРПОРАТИВИ, ЗУСТРІЧІ, ВИПУСКНІ —
від 150 до 280 грн. за відвідувача.
Тел. 095-481-35-88.

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ

Д АВАЙТЕ К АЧК АМ
К АРТОПЛЮ

Окрім інших кормів, качки охоче їдять картоплю. Це
багатий крохмалем вуглеводистий корм, що без збитку
може замінити до 30 – 40%
зерноборошняних
концентрованих кормів у раціоні
дорослого птаха і відгодовуваного молодняку.
Господарі мають знати,
що картоплю вирощувати
економічно вигідно. Адже
картопля з однієї і тієї ж площі дає в два рази більше
поживних речовин, ніж деякі зернофуражні культури,
наприклад овес. Крохмал
складає в середньому 80%
загальної кількості поживних речовин картоплі і добре
засвоюється птахом. Окрім
того, великою біологічною
цінністю для птахів є протеїн
картоплі.
Дорослим качкам і молодняку будь-якого віку очищену від паростків і добре
вимиту картоплю необхідно
згодовувати у запареному чи
вареному вигляді.
А воду, в якій вариться
картопля, використовувати в
корм не можна, тому що в ній
міститься шкідлива для птаха речовина — соланін. Перед згодовуванням картоплю
потрібно добре розім’яти і
ретельно змішати з борошняною сумішшю.
Мішанки з картоплею не
можна зберігати, а також подовгу залишати в годівницях.
Словом, кожна порція по вазі
повинна бути розрахована
на одну годівлю.
Ні в якому разі не можна
згодовувати качкам прокислу

і гнилу картоплю.
Дорослим птахам і молодняку старше 30-денного
віку можна згодовувати і підморожену картоплю, яку необхідно перед варінням відтавати в холодній воді, після
чого негайно варити.
Поряд з вареною картоплею качкам корисно згодовувати по 20 – 30 грамів сирої
картоплі. У такому вигляді
вона сприяє кращому виділенню травних соків.
Згодовувати
вареної
картоплі можна від 50 до
150 грамів на голову. А при
відгодівлі картоплю дають
дорослим птахам, племінним качкам і молодняку. Не
забувайте одночасно з картоплею в раціон обов’язково
вводити білкові, вітамінні і
мінеральні, а також зернові
корми. До збільшених норм
картоплі птаха потрібно привчати поступово, починаючи
з періоду вирощування.
Можна
згодовувати
качкам також картопляну
мезгу — відходи крохмало-паточного виробництва.
Проте вона має незначну
поживну цінність, містить
до 85% води і 10 – 12% без
азотистих
екстрактивних
речовин. Дорослим качкам
мезгу потрібно давати тільки свіжу, не заквашену, у
кількості до 20 – 30 грамів
на голову щодоби. А ось
каченятам її можна згодовувати з 30-денного віку в
кількості 8 – 10% від сухої
частини раціону.
«Присадибне і дачне
господарство».

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

ВІКНА, ДВЕРІ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ,
ковані вироби (ВОРОТА, ОГОРОЖІ).
Замір та консультація безкоштовні.
Тел. 097-829-27-57, 050-683-13-20.

КУПЛЮ

Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
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. Доріз.
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.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ. 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.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, СОЮ. Тел. 097-670-38-31.
Віза без проблем. Повний пакет документів. Пошук актуальних вакансій.
Тел. 096-878-98-72,
068-542-28-12,
093-023-29-49.
Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Професійний звук та світло.
Тел. 068-549-80-39,
066-182-06-25.

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 100 000 грн.

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

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.

4 июня г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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.
САДИБА за адресою 1-й пров. Енергетиків, 15 у Талалаївці: будинок, літня кухня, 2 сараї, погріб, колодязь у дворі, підведений газ. Тел. 068-064-62-69.
САДИБА в центрі Талалаївки.
Тел. 099-077-72-07, 097-632-38-41.
САДИБА в Талалаївці по вул. Лугова (Фрунзе), 18: хата,
господарські будівлі, газ, вода. Тел. 096-330-46-55.
САДИБА по вул. Мічуріна, 10 у Талалаївці. Вода, газ,
гараж, сарай, літня кухня, город.
Тел. 050-155-00-86.
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.
ПІВБУДИНКУ в центрі Талалаївки по вул. Робітнича,
4/1, площа 63 м2. Земельна ділянка 0,05 га приватизована.
Всі зручності, погріб, сарай, телефон. Ціна договірна.
Тел. 2-17-45, 095-549-53-26.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21111 універсал 2011 року випуску в
хорошому стані. Перший власник.
Тел. 067-519-93-65.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21099 2001 року випуску, сріблястого кольору. Тел. 098-513-25-66.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія», СІВАЛКА СЗ-36, НАВАНТАЖУВАЧ грейферний ПГ-0,2. Все по 10 грн. за кг.
Тел. 095-536-93-74.
Новий ПРИЧІП до легкового автомобіля, новий МОТО
БЛОК із причепом до нього та всім навісним обладнанням.
Тел. 067-835-77-66.
Гірський спортивний ВЕЛОСИПЕД KONTUR; портативний DVD-ПРОГРАВАЧ із 7-дюймовим ЖК-монітором.
Тел. 068-319-77-73.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ, ДРОВА. Тел. 068-530-41-23.
Тільна ТЕЛИЦЯ. Тел. 097-539-96-04.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

Ці індики їли і картоплю, і дерть, і зерно, і мішанку,
тому й виросли такими. Їхній друг котик, хоч порівнюючи
з іншими котами, не малий, поряд із цими індиками, здається іграшковим.
Фото Олександри ГОСТРОЇ.
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Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЯА №516930 та серії ЯА №516273, видані
10 червня 2005 року на ім’я ЧЕМЕРИС Микола Порфирович, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0157108, виданий 30 серпня 1996 р. на ім’я
ДИННИК Катерина Андріївна, вважати недійсним.
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польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори китайського виробництва; мотоблоки,
кормоподрібнювачі,
навісне обладнання та
запчастини (смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні
КОТЛИ. Працюємо за державною програмою, компенсація 35%.
м. Ромни, вул. Коржівська,
17
(магазин
«Європа»).
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38, 098-768-28-04.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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

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.

ВІЗА І РОБОТА

в Чехії та Польщі

Чеська віза:
••На 3 місяці
••На 2 роки
••Реєстрація
Польська віза:
••Робоча віза
••Віза від воєводи
Зруйнуй кордони, відкрий
для себе світ!
Тел. 050-533-07-56.

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

ПАРКАНИ БЕТОННІ

глянцеві,
кольорові;
ПАМ’ЯТНИКИ
бетонні,
ПЛИТИ під пам’ятники та
інші архітектурні вироби.
м. Ромни, вул. Полтавська, 49
та вул. Київська 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

Учні 11-Б класу Талалаївської середньої школи 1998
року випуску сумують з приводу передчасної смерті своєї колишньої однокласниці Світлани НАУМЕНКО. Надто
рано Ти пішла з життя, не відчувши сповна радості життя
земного. Земля Тобі пухом.
Колектив працівників філії «Срібнянський райавтодор» щиро співчуває головному механіку Валентину Івановичу Кобишу з приводу болісної, непоправної втрати
— смерті матері
НІНИ ІВАНІВНИ.
Працівники філії «Срібнянський райавтодор» щиро
співчувають водію філії Анатолію Миколайовичу Ляшенку
з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті матері
ТАЇСІЇ ВАСИЛІВНИ.
Тяжка, непоправна втрата в родині Анатолія Миколайовича Ляшенка з Талалаївки — померла його ТАЇСІЯ
ВАСИЛІВНА. Розділяємо горе, висловлюємо свої щирі
співчуття.
Члени громадського об’єднання «Ставидло Сінне».
У родину нашого сусіда Сергія Анатолійовича Михна
прийшло непоправне горе — померла його мама ТЕТЯНА
СЕВАСТЬЯНІВНА. Щиро співчуваємо Сергію Анатолійовичу і розділяємо з рідними та близькими покійної біль
тяжкої втрати.
СУСІДИ з вул. Шкільна в Талалаївці.
Висловлюю щирі співчуття завідуючій терапевтичним
відділенням райлікарні Любові Василівні Грабовій з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті її матері
ГАННИ ДМИТРІВНИ.
П. Ф. ДУПА.
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