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ЗВІТУЄ ГОЛОВА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ІЗ 29 КВІТНЯ минулого року на посаді голови
районної державної адміністрації працює Анатолій ДУПА. До призначення на цю посаду Анатолій Петрович майже чотири роки працював на
посаді сільського голови Понорівської сільської
ради, із липня 2014 і до призначення головою —
першим заступником голови райдержадміністра-

ІНФОРМАЦІЯ

ВНОЧІ, ЯК УДЕНЬ

Минули ті роки, коли Талалаївка, особливо довгими осінніми і зимовими вечорами, потопала в темряві. Взятий селищною
радою (голова Юрій Величко, секретар
Тетяна Михайлюк) курс на електрифікацію
вулиць «засвітив» ліхтарі вже на більшості
житлових масивів райцентру. Посвітліло в
темну пору в мікрорайонах цегельного заводу, Барсуківщини, нафторозвідки, не кажучи вже про сам центр селища.
А це вже «прийшла цивілізація» й на
так зване Зашпалля — північну окраїну
Талалаївки. Одними з перших відчули комфорт жителі вулиці Гнідаша, тепер Польова, які й забули, коли там щось зі стовпів
світило. Гріх жалітися на темряву мешканцям Народної, колишньої Пролетарської.
Тут навіть за часів суцільної тьми кілька ліхтарів давали світло. Рівно тиждень на ній
вночі взагалі стало видно, як удень. Понад
два десятки ліхтарів з енергозберігаючими
лампами встановлені на всій її протяжності,
енергетиками освоєно 26 тис. грн.
Програма відновлення мережі вуличного освітлення не вичерпала себе. На
черзі — інші вулиці. У вас темно? Ми йдемо до вас!
Кор. «ТХ».

ції. Отож, завдання і проблеми, з якими зіткнувся
на цій посаді, не були для нього новими. Про те,
чого вдалося досягти на цій посаді за цей рік роботи у різних галузях — читайте у «Звіті голови
Талалаївської районної державної адміністрації
Анатолія Дупи про роботу за час перебування на
посаді» (на 2-й сторінці).

ПЕРЕДПЛАТА – 2017

ХАЙ «ТХ» ЗАЛИШАЄТЬСЯ З ВАМИ

Передплатна кампанія на друге
півріччя щоразу відбувається, здається, швидше, ніж на перше. Це тому,
що ми, люди сільські, у травні і в червні
не вилазимо із городів: не встигли посадити, посіяти, як уже треба кропити
отрутами від довгоносиків, тлі, колорадських жуків. А тут іще літні морози
змушують по кілька разів пересаджувати розсаду, пересівати огірки з кабачками… Це все — затрати й затрати!
Крім того, купуємо курчат, каченят, гусенят, корми і ліки для них. Без усього
цього — ну ніяк не обійтися в селі.
Ми всі відчули, як збільшення
мінімалки негативно вплинуло на
вміст наших гаманців. Все дорого
і дуже дорого: комунальні платежі, продукти, а ціни на ліки взагалі
приголомшують.
Редакція щиро вдячна нашим постійним друзям — нашим передплатникам, а більшість серед них ті, хто
отримує мінімальні пенсію чи зар
плату, за те, що залишаєтеся з нами
навіть тоді, коли вам дуже скрутно із
фінансами. Іноді так вражають щирі
розповіді літніх людей про те, як відкладають вони із пенсії, щоб перед-
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платити районку. Одна пенсіонерка
із Талалаївки зізналася, що відкладає щомісяця, що б там не було, по
десятці, інша, що відмовилася цілий
місяць купляти булку, щоб зекономити на газету, бо саме із неї дізнається
всі новини і чекає її в дім, як бажану гостю. Чесно кажучи, боляче на
душі від таких сповідей. Адже коштує
передплата на півріччя менше, ніж
кілограм свинини… 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.
Шановні наші читачі, незважаючи на те, що здорожчання паперу,
інших матеріалів для виготовлення
газети, енергоносіїв негативно впливає на економічний стан редакції,
ми не збільшили передплатну ціну
на газету. Ціну за послуги по передплаті дещо збільшила Укрпошта, як
і на інші послуги, які надає редакції. Сподіваємося, що це не зашкодить вам залишатися з улюбленою
«Трибункою».
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Фаза Місяця

ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ
ТАЛАЛАЇВЩИНИ!

Від імені районної дерреформування медичної гажавної адміністрації та ралузі. Вирішення її проблем,
йонної ради щиро вітаємо
захист прав громадян у
всіх вас із професійним сфері охорони здоров’я, сосвятом — Днем медичного
ціальний захист медичних
працівника!
працівників — це наше найТурбота про життя та важливіше завдання.
здоров’я людини — щоденВітаючи вас, шановні
на праця тих, хто обрав промедичні працівники, з професію медика. Праця нелегфесійним святом, бажаємо
ка, відповідальна, бо вона
вам великого людського
потребує знань, мужності і
щастя, доброго здоров’я,
людяності, великих душевблагополуччя і затишку в
них і фізичних сил.
родинах, професійних успіСьогодні відбувається хів і людської шани.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

Шановні колеги! Від щирого серця вітаємо
вас із професійним святом — Днем медичного працівника

На ваших плечах лежить відповідальна суспільна місія — стояти на сторожі
здоров’я наших громадян,
захищати людей від недуг та болю, пропагувати
і утверджувати здоровий
спосіб життя.
Ваші золоті руки і добре
серце полегшують біль і
страждання тих, хто потребує вашої допомоги.
Щирої вам пошани за
самовіддану працю та тяжку роботу, міцного здоров’я,
матеріальних статків, взає-

мопорозуміння в трудових
колективах, поваги від вдячних пацієнтів.
Нехай щастя переступає пороги ваших осель, нехай земні гаразди і людські
чесноти супроводжують вас
у вашій нелегкій праці, щоб
кожен прийдешній день ви
зустрічали з посмішкою, передчуттям радості та впевненості у завтрашньому дні.
Адміністрація та
профспілковий комітет
центральної районної
лікарні.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

ШАНОВНІ МЕДИКИ!

Вітаю вас
із професійним
святом
— Днем медичного працівника.
На
світі є багато
професій, але
людина в білому халаті,
яка
одного
дня присягнулася клятвою
Гіппократа,
викликає безмежну повагу!
У лікарського гуманізму,
співчуття, милосердя, людяності немає вихідних,
тож чимало з вас навіть свято зустріне на своєму
медичному посту. В наш час українські медики
проявляють не тільки гуманізм, але й стійку мужність та патріотизм. Сотні відданих своєму фаху
лікарів рятують поранених в зоні АТО.
З нагоди професійного свята, шановні медичні працівники, прийміть найщиріші вітання й побажання фахової самореалізації, миру, добробуту,
здоров’я, щастя та гідної оцінки вашої нелегкої
праці!
З повагою — народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.
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Прийміть
найщиріші
вітання з професійним
святом — Днем медичного працівника! Бажаю
вам міцного здоров’я та
плідної, наполегливої праці, натхнення та вагомих
здобутків на ниві охорони
здоров’я.
Хай ваш високий професіоналізм,
доброта,

чуйність, відданість найгуманнішій у світі професії
вселяє надію на впевненість у завтрашній день,
дарує заслужені шану й
авторитет. Родинного вам
тепла, достатку, любові та
сімейного благополуччя!
Олексій ШАЛЕНИЙ,
головний лікар районного
центру ПМСД.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЗВІТ

ГОЛОВИ
ТА ЛА ЛАЇВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ АНАТОЛІЯ ДУПИ
ПРО РОБОТ У ЗА ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСА ДІ
Перебуваючи на посаді
голови райдержадміністрації з 29 квітня 2016 року,
основну увагу приділяв наповненню бюджетів усіх рівнів, успішному проведенню
комплексу
сільськогосподарських робіт, створенню
сприятливого
інвестиційного клімату, соціальному
захисту населення, стабільному функціонуванню системи охорони здоров’я,
освіти, культури та всіх галузей, які мають забезпечити належний рівень життя
мешканців району.
Завдяки плановій та
системній роботі структурних підрозділів райдержадміністрації, співпраці з підприємствами, установами,
організаціями району було
досягнуто позитивних темпів економічного і соціального розвитку району.
БЮДЖЕТ
Всі бюджети, що входять до зведеного районного, досягли виконання
бюджетних
призначень.
Зміцнення фінансових можливостей місцевих бюджетів дозволило забезпечити
своєчасне проведення всіх
соціальних видатків, в тому
числі із оплати праці працівників соціальної сфери.
Станом на 1 червня
цього року невикористаний
залишок коштів місцевого
бюджету району, що склався станом на 1 січня 2017
року, становить 5,5 млн грн.
СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО
В
агропромисловому
комплексі району спостерігається ряд позитивних тенденцій. Валової продукції
сільського господарства у
співставних цінах 2010 року
вироблено на суму 248,8
тис. грн., що на 25,86 тис.
грн. (11,2%) більше в порівнянні до відповідного періоду минулого року.
Валовий збір олійних
культур склав 50448 тонн,
що більше на 27960 тонн
(+124%) у порівнянні з минулорічним виробництвом.
Відбулося збільшення обсягів виробництва молока на
76 тонн (+8,4%).
БУДІВНИЦТВО
Завершено будівництво
підвідного газопроводу високого тиску у с. Плугатар.
Значна робота проведена
по будівництву вуличного
освітлення у Талалаївці,
Довгалівці, Старій Талалаївці, Болотниці, Чернецькому, Українському, Красному
Колядині. Витрачено 1734,9
тис. грн. коштів селищної та
сільських рад.
Протягом 2016 року проведений поточний ремонт
комунальних доріг у сільській місцевості загальною
протяжністю 5,2 км. Використано 230,6 тис. грн. коштів
місцевого бюджету та спонсорських коштів. Проведено
ямковий ремонт доріг комунальної власності по селах
на суму 261,6 тис. грн.
По селах району побудовано 3,5 км водопровідних мереж на загальну
суму 190,0 тис. грн. коштів
сільських рад, населення та
спонсорських.
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
З метою поліпшення
рівня здійснено заміну котлів та ремонти систем опалення, встановлено вікна в
приміщеннях сільських рад,
будинків культури, школах,
дитячих садочках та амбулаторіях на загальну суму
208,5 тис. грн.

ІНВЕСТИЦІЇ
Загальний обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за підсумками 2016
року склав 47,05 млн грн.,
що розрахунково до попереднього року становив
115,6%.
Завершено реконструкцію комплексної зернової
сушарки ТОВ АФ «Сильченкове». Загальна вартість інвестицій по даному об’єкту
становить 4,0 млн грн.
СУБВЕНЦІЯ, ДФРР
У 2016 році забезпечено
100% освоєння субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій у розмірі
3204,0 тис. грн. Кошти використано за наступними
напрямками:
1. Реконструкція будівлі
Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням теплореновації — 996,2 тис.
грн.;
2. Капітальний ремонт
дитячого ясел-садка «Сонечко» (заміна вікон) —
462,4 тис. грн.;
3. Реконструкція будівлі Плугатарської ЗОШ І-ІІІ
ступенів із впровадженням
теплореновації: І черга
— реконструкція існуючої
твердопаливної
котельні,
ІІ черга — заміна віконних
блоків — 800,3 тис. грн.;
4. Будівництво артезіанської свердловини та водонапірної башти із станцією
знезалізнення в Талалаївці
(І черга) — 369,7 тис. грн.;
5. Придбання
••мультимедійних проекторів, екранів та комп’ютерної техніки для закладів
освіти району — 192,9 тис.
грн.;
••медичного обладнання та комп’ютерної техніки
для центральної районної
лікарні та Центру первинної
медико-санітарної допомоги — 128,5 тис. грн.;
••меблів та побутової
техніки для дитячого садочка «Сонечко» в смт Талалаївка — 151,5 тис. грн.;
••велосипедів для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
— 17,6 тис. грн.;
••музичних інструментів для районного будинку
культури та школи мистецтв
— 84,66 тис. грн.
За кошти державного фонду регіонального
розвитку (ДФРР) продовжувалися роботи по добудові центральної районної
лікарні. Освоєно 2056,861
тис. грн. коштів ДФРР та
228,54 тис. грн. коштів співфінансування з районного
бюджету.
ТРАНСПОРТ
Автобусним сполученням охоплені 85% населених пунктів району. На
міжміських
та
приміських маршрутах працює 7
суб’єктів підприємницької
діяльності.
У III кварталі 2016
року відкрився новий рейс
міжміського
направлення
«Талалаївка — Бахмач».
У 2017 році укладено договори по двох приміських
маршрутах: «Березівка —
Талалаївка» і «Талалаївка
— Красний Колядин».
ВИКОРИСТАННЯ
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОН
НИХ ДЕРЖАВНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO
У 2016 році успішно

впроваджено використання
системи електронних державних закупівель ProZorro
підпорядкованими розпорядниками бюджетних коштів району при закупівлі
товарів, робіт та послуг за
державні кошти.
Сума коштів, заявлених
у системі ProZorro за успішно проведеними процедурами, становила 2492,25 тис.
грн.
Сума коштів за договорами, укладеними за результатами торгів у системі
ProZorro, становила 2304,9
тис. грн. Економія склала
187,4 тис. грн. (7,5%).
Протягом І кварталу
2017 року оголошено у системі ProZorro 36 процедур
допорогових
закупівель.
Сума коштів за договорами,
укладеними за результатами торгів у системі ProZorro,
становить 1278,2 тис. грн.
СОЦЗАХИСТ
Станом на 1 червня цього року нараховано пільги
всім категоріям пільговиків
на загальну суму 43841,5
тис. грн.
ОСВІТА
У 2016 році ліквідовані
дві малокомплектні школи
— Болотницька ЗОШ I-III ст.
та Корінецька ЗОШ I-II ст.
У 2017 році створена
опорна — Талалаївська
ЗОШ I-III ст. із Староталалаївською філією I-II ст.
За кошти державного
та місцевого бюджетів придбано комп’ютерної техніки
для навчальних закладів на
суму 224,0 тис. грн.
Придбано шкільний автобус Еталон 081 на суму
1400,0 тис. грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Велика увага приділяється покращенню якості
медичного обслуговування
населення району. З 1 серпня минулого року розпочав
свою діяльність Комунальний заклад «Талалаївський
районний центр первинної
медико-санітарної допомоги». В цьому році з районного бюджету виділено 500
тис. грн. на придбання житла лікарям та 190 тис. грн.
— автомобіля.
По програмі «Доступні
ліки» відпущено 472 рецепти, виділено 168,8 тис. грн.
Сума відшкодування 18,9
тис. грн.
Однією
з
головних
проблем в організації надання медичної допомоги
населенню є забезпечення лікарями необхідних
спеціальностей.
КУЛЬТУРА. МОЛОДЬ.
СПОРТ
У 2016 році танцювальні колективи районного
будинку культури та кращі
учні школи мистецтв брали участь у міжнародних,
всеукраїнських та обласних
конкурсах та фестивалях і
займали призові місця.
На поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури використано
372,2 тис. грн., поточні ремонти проведено на суму
145,0 тис. грн.
На оздоровлення та
відпочинок дітей шкільного
віку за 2016 рік використано
311,4 тис. грн. З них: з місцевого бюджету — 244,6 тис.
грн.; залучених позабюджетних коштів — 66,8 тис. грн.
На оздоровлення та відпочинок дітей у 2017 році
планується
використати
346,0 тис. грн. З них: з місцевого бюджету — 281,0
тис. грн., залучених поза-

бюджетних коштів — 65,0
тис. грн.
У районі розвивається 6
видів спорту, якими охоплено понад 1200 осіб.
Затверджені та діють
наступні районні програми: соціальної підтримки
малозахищених та малозабезпечених верств населення «Турбота»; «Молодь
Талалаївщини»; «Соціальної підтримки сімей, дітей
та молоді»; підтримки дітей
учасників АТО і дітей із сімей, переміщених з тимчасово окупованої території
України та районів проведення АТО; економічного і
соціального розвитку району; розвитку малого і середнього підприємництва; розвитку футболу; надання
інших пільг окремим категоріям громадян; попередження дитячої безпритульності та бездоглядності,
розвитку сімейних форм
виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; вирощування молодняку качок
на м’ясо підприємствами
(особистими
селянськими, фермерськими господарствами); забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа; розвитку освіти; профілактики
правопорушень;
забезпечення
надання
адміністративних
послуг;
забезпечення
виконання
Талалаївською
районною
державною адміністрацією
делегованих повноважень;
фінансування
відзначених Почесною грамотою
районної ради і районної
державної адміністрації; висвітлення діяльності районної державної адміністрації
та районної ради газетою
«Трибуна хлібороба»; з реалізації міграційної політики
Талалаївського районного
сектору Управління державної міграційної служби України в Чернігівській області.
Проведено організаційну, роз’яснювальну роботу
з впровадження реформи
децентралізації. На сьогодні прийнято рішення про
об’єднання територіальних
громад Талалаївської селищної, Корінецької, Красноколядинської, Липівської,
Понорівської сільських рад
у Талалаївську селищну
об’єднану
територіальну
громаду з центром в селищі
Талалаївка.
Зрозуміло, це далеко не
всі питання, над якими ми
працювали протягом року.
Можливо, невирішених проблем більше, ніж тих, з яких
вдалося знайти вихід чи
порозуміння, але я завжди
стараюся робити все можливе для покращення життя
мешканців Талалаївщини.
Дякую за розуміння,
співпрацю та підтримку народному депутату України
Валерію Давиденку, голові
обласної державної адміністрації Валерію Кулічу,
депутату обласної ради
Геннадію Тригубченку, головам та депутатам районної,
селищної та сільських рад.
Я вдячний всім, хто усвідомлює, що життєва позиція
кожного творить стан усього
суспільства. Сподіваюсь і
надалі на співпрацю, взаєморозуміння, адже мета в
нас одна — покращення добробуту жителів нашого району. Маю впевненість, що в
єдності ми побудуємо нову
європейську Талалаївщину.
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ОСВІТА

«БЕРІЗК А»

ТЯГНЕТЬСЯ ДО СОНЦЯ

ДОШКІЛЬНЕ виховання переживає не кращі
часи. Відтік сільського населення, особливо молоді,
у великі центри, низька народжуваність призвели до
того, що дітей дошкільного
віку в наших селах можна
полічити на пальцях рук,
а відтак у місцевих дитсадках (там, де вони працюють) не надто галасно
від сміху і розваг дітвори.
У Березівці такий заклад,
«Берізка», працює. Відкрився він наприкінці грудня 2013 р. у місцевій школі,
а нинішнього травня витримав державну атестацію
експертної комісії як такий,
що забезпечує реалізацію
державної політики в галузі
дошкільної освіти.
Сьогодні «Берізка» —
це одна різновікова група
із 16 дітей від 3 до 6 років,
до послуг яких добре умебльовані й обладнані всім
необхідним приймальна,
групова й спальна кімнати.
У закладі — централізована система водопостачання й каналізація, 2 теплих
внутрішніх туалети для
хлопчиків та дівчаток. Щороку проводиться косметичний ремонт приміщень
та надвірних споруд.
Як комунальному закладу, матеріальне та фінансове забезпечення гарантує «Берізці» місцевий
бюджет. Потреби малечі
завжди в полі зору сільської ради, не стоять осторонь спонсори і батьки.
Завдяки їм було придбано
холодильник,
телевізор,
палас, ковдри, матраци,
подушки, пральну машину, комплекти постільної
білизни, пилосос, столи
та стільці і все-все, що потрібне для функціонування
закладу.
Поки тата й мами на
роботі, їхні Настечки й Артемки — в дитсадку. Їм тут,
як удома, — привілля, затишно й комфортно, довкіл
зелені насадження, квітники, і тут є другі мами, котрі
навчать, що таке добро і
зло, азам грамоти, разом
порадіють, разом посумують і візьмуть на руки дитячі плачі, коли треба. Колектив педагогів-дошкільників
(завідувач Наталія Бабенко, вихователь Світлана
Мартіян, помічник вихователя Мирослава Буторіна) і
обслуговуючого персоналу
(кухар Галина Матюшенко)
невеликий, але вже досвідчений, і тому діти завжди
йдуть у дитсадок залюбки,
бо їм тут цікаво.
У дошкільному закладі облаштовано методичний куточок, оснащений літературою та
навчальними посібниками.
Педагоги «Берізки» протягом навчального року

брали участь у конкурсі
«Дошкільний навчальний
заклад — осередок історії
та традицій рідного краю»,
де зайняли 3 місце, та
фестивалі-огляді кращого
досвіду з організації просвіти батьків вихованців
дошкільних навчальних закладів — «Джерело батьківських знань».
Хоч у ДНЗ немає музичної та спортивної зали,
але малеча не залишається без святкових ранків та
спортивних розваг (ранкова гімнастика, гімнастика
пробудження після денного сну, фізкультурні заняття, хвилинки, загартування. В оздоровчий період
проводиться загартування
водою, повітрям, сонцем;
вихователь застосовує ходіння дітьми босоніж по
траві), а також театралізованих вистав.
І готують для дітвори
всяку смакоту, бо це ж діти.
Харчоблок розташований
в окремому приміщенні, в
якому знаходиться шкільна їдальня. Є гаряча вода,
встановлено електричний
бойлер. В опалювальний
сезон страви готуються на
газовій, а теплої пори —
на електроплиті, яку торік
дитсадку подарував його
постійний спонсор СТОВ
«Батьківщина». У харчо
блоці встановлено холодильник із морозильною
камерою — ще один подарунок, від місцевого приватного підприємця Миколи Зарічного.
Колектив ДНЗ створює
умови для всебічного розвитку дітей, реалізації їх
творчого та природного потенціалу. Для формування
уявлень про навколишнє
середовище діти знайомляться з багатством рослинного та тваринного світу свого регіону.
У ДНЗ в ході занять,
дидактичних ігор та вправ,
прогулянок, бесід розвивають логіко-математичні та сенсорні здібності
дошкільнят. Діти вчаться
спілкуватися українською
мовою. Навчально-виховний процес дошкільного закладу спрямований
на вирішення головної
мети — виховання здорової, гармонійно розвиненої
особистості.
Експертна атестаційна
комісія, ретельно вивчивши
роботу «Берізки», визначила, що нею виконуються
всі вимоги, які ставляться перед дошкільним навчальним закладом, і тому
він згідно з наказом відділу
освіти райдержадміністрації №110 від 31.05.2017 р.
визнаний атестованим.
Тамара ГРИЦЕНКО,
методист з дошкільної
освіти райметодкабінету.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

17 червня 2017 року

ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

ЗА РУКУ З НЕБАЙДУ ЖИМИ

Саме так проходить становлення
Талалаївського
центру первинної медико-санітарної допомоги. Як у кожної новоствореної установи,
виникає маса проблем: фінансових,
організаційних,
матеріально-технічних, побутових та інших, частину яких
самостійно вирішити просто
неможливо. Тому особливо
важливими для організації
роботи первинної ланки медичної допомоги є зацікавленість органів влади, органів
місцевого самоврядування,
депутатів усіх рівнів, підприємців та просто небайдужих
людей.
Завдяки послідовній праці голів районної ради Юрія
Дзюбана та райдержадміністрації Анатолія Дупи, де-

ДО ВСЕСВІТНЬОГО
ДНЯ ДОНОРА

путатів райради вирішене
питання придбання автомобіля для центру та виділені
кошти для квартир молодим
спеціалістам. Окрема подяка
народному депутату України Валерію Давиденку за
комп’ютерну техніку, електрокардіограф,
опромінювач бактерицидний та холодильник, депутату обласної
ради Геннадію Тригубченку
за неодноразове виділення
коштів на медикаменти та
на покращення матеріально-технічного
забезпечення фельдшерських пунктів
району.
Проблеми з житлом для
лікарів-інтернів допоміг вирішити депутат районної ради
Володимир Киричок, за своєю ініціативою безкоштовно

надавши тимчасове житло з
усіма зручностями.
Щира вдячність від медпрацівників району сільським
головам, депутатам районної, селищної, Березівської,
Чернецької,
Корінецької,
Красноколядинської, Української, Рябухівської, Староталалаївської, Болотницької,
Липівської,
Понорівської,
Поповичківської, Харківської
та Юрківцівської сільських
рад, які є небайдужими до
проблем медицини району.
Напередодні професійного
свята — Дня медичного працівника хочеться подякувати
усім за співпрацю та допомогу і побажати міцного здоров’я та всіляких гараздів.
Олексій ШАЛЕНИЙ,
головний лікар РЦ ПМСД.

ПОДАРУНОК ВІД ДЕПУТАТІВ РАЙРАДИ

ПОКЛИКАННЯ ДАРУВАТИ

Цього дня у 1868 році народився Карл Ландштейнер,
австрійський лікар, імунолог,
який отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові людини.
У перекладі з латині слово донор означає «той, хто
дарує». А саме донор може
подарувати ще один день
народження, ще одну ніч під
зірками, ще одне побачення, ще одну хвилину сміху,

ще одну розмову з рідними
і дорогими, ще один шанс
жити… З кожним роком українці все активніше починають
здавати кров. Особливо популярним донорство стало
з початком війни на Донбасі.
Тоді з’явилось усвідомлення,
навіщо здавати кров. Українці більше стали розуміти, що
це справді може врятувати
життя.
Нині у нашій лікарні є

ТІЛЬКИ
ми,
сільські
люди, можемо відчувати
на собі наскільки нам, у невеличкому селі, повезло,
що маємо такого сільського фельдшера. Це — Леся
Вікторівна Іванія! Вона має
великий талант відчувати
наші болі, наші проблеми.

Добре розуміється кому треба укол, кому пігулку, а кому
і від доброго слова стає краще. Уважна, співчутлива,
вона ніколи не залишить
людину, в якої проблеми із
здоров’ям, наодинці. У селі

більшість людей літніх, немічних, для яких наша Леся
Вікторівна, як сонечко ясне.
Ми її щиро вітаємо із професійним святом. Залишайтеся
ж такою доброю і людяною
назавжди. За ваше вміння і

терпіння хай воздасться Вам
міцним здоров’ям і родинним
благополуччям.
Сім’ї ПОПОВИЧ,
МАШОХИ, УТОЧКИ,
МАКАРЕНКИ, МИХАЙЛЮК
та інші сільські жителі.

18 ЧЕРВНЯ 50 років
подружнього життя святкують Микола Олексійович та Ольга Іванівна
СУХОЛОВСЬКІ з Талалаївки. Дорогі наші, вже півстоліття ви тримаєте один
одного за руки, вдвох зустрічаєте світанки і проводжаєте
заходи сонця. Ви бачили, як
у кожного з вас сивіло волосся, а на обличчі з’являлися
нові зморшки, але це породжувало в вас тільки більше
ніжності один до одного. Ви
разом плакали і сміялися,
хворіли і одужували. Так нехай же тепер ваше сімейне
життя перетвориться в тиху
гавань вашої великої любові! А ми вас хочемо привітати такими словами:
Минуло вже піввіку з того
часу, як в вашому житті цвіла весна. І стільки прожито
і пережито разом, і скроні
побілила сивина… А в двері
стукає ласкава осінь — багата, щедра, справді золота! Як нагорода за любов
і мудрість, за ваші в парі
прожиті літа. За те, що зберегли свою родину на хвилях часу, в радості й біді, за
те, що долю порівну ділили
і стали гідним прикладом в
житті. Тож будьте ви здорові і щасливі! Хай спільний
шлях ваш довго ще цвіте. Ну
а сьогодні ж хай лунає пісня
про щастя і весілля золоте!
Сім’я ДУБИННИХ.
* * *
15 ЧЕРВНЯ відзначила
свій 90-річний ювілей наша
дорога й любляча матуся,
бабуся і прабабуся Ганна
Василівна КУЗЬМЕНКО із
с. Грабщина. Люба матуся,
бабуся рідненька, вітаємо
Вас з ювілеєм, серденько!
Де взяти слів, щоб вдячність
передати за все добро, за
ласку, за любов. І за тепло,
яке даруєте Ви знов. Бажаємо здоров’я багато-багато.
Хай щастить і мир залишається в хаті, хай горе обходить завжди стороною, а
радість приходить і ллється

рікою. Ми дякуємо Богу, що
Ви у нас є. Хай силу і здоров’я Господь Вам дає.
З любов’ю дочки
ВАЛЯ і ЛІДА, зять МИХАЙЛО, ОНУКИ, ПРАВНУКИ та
ПРАПРАВНУКИ.
* * *
17 ЧЕРВНЯ відзначає
свій 77-й день народження
дорога нам Дар’я Яківна
КАМАРДА із Скороходового. Хай пишається затишком
хата, хай усмішка не сходить
з лиця. Будьте, мамо, щаслива, багата і іскриться в
очах доброта. Хай ще довго Вас будить промінчик,
що у шибочку
так
загляда,
добавляє наснаги, здоров’я,
Ви для нас —
ще така молода. І нічого,
що скроні вже сиві, — хай
стежинка життєва ще довго
біжить. Руки Ваші хай втоми
не знають і нічого ніколи у
Вас не болить.
СИН, НЕВІСТКА,
внучка ТАНЯ.
* * *
15 ЧЕРВНЯ відзначила свій 70-літній ювілей
наша дорога Ніна Павлівна КОСТРИКА. Ваш ювілей
— поважна дата, про це нагадувать не слід. Ми щиро
хочем побажати здоров’я,
щастя й довгих літ! Щоб ноги
Ваші на боліли й ще довго
по землі ходили. Дай, Боже,
лиха Вам не знати і соту весну з нами зустрічати!
З повагою сім’я БУТКІВ.
* * *
15 ЧЕРВНЯ відсвяткував свій 60-річний ювілей
коханий чоловік, турботливий тато та люблячий
дідусь Іван Михайлович
ДОВГОПОЛИЙ із Понір. Від
щирого серця в цей літній
час прийміть найкращі вітання від нас. Спливає час, мов
листя за водою. За роком —
рік, і так життя мина. Вже 60,
і непомітною рукою вже Ваших скронь торкнулась сивина. Хай нещастя Ваш дім

обминає, а добро лиш ступа
на поріг, людська шана й любов прихиляє срібні зорі до
Ваших доріг.
З повагою і любов’ю
ДРУЖИНА, ДОЧКИ, ЗЯТІ,
внуки СЕРЬОЖА і ДІАНКА.
* * *
18 ЧЕРВНЯ святкує своє
50-річчя наш дорогий, рідний чоловік і батько Віталій
Анатолійович ГАРЯЧКА із
Грицівки. Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят. Із вдячністю
ми хочемо вітати Тебе за
мудрість батьківських порад,
за вміння всім завжди допомагати, за приклад чоловіка

У СВЯТО –
НЕ ПРО
СВЯТКОВЕ

Життя кожної людини, хотіла б вона того чи ні,
пов’язане із лікарями. Ми
народжуємося із їхньою допомогою, і відходимо в інший світ дуже часто також
із лікарняних палат. Перед
хворобами і старістю ми
всі безсилі. І так боляче на
душі, коли літні люди, які
не мають змоги самостійно
здолати хоч кілька сходів,
страждають, підіймаючись
чи спускаючись із третього,
другого поверху нашої лікарні. Я дуже часто лікуюся
в терапевтичному відділенні,
де прекрасний медперсонал,
є всі умови для лікування, а
от є проблема, яка більшості
пацієнтів дуже дошкуляє — у
лікарні немає ліфта і тяжкохворих доводиться рідним,
медикам просто затягувати у
відділення і звідти. Дуже тяжко це спостерігати, ще тяжче
бути учасником цих тяжких
подій. І ніхто не застрахований від того. Ось і кілька днів
тому серце кров’ю обливалося, коли рідні зносили на
колясці свого старенького
хворого батька і дідуся.
Я 16 років був депутатом
районної ради і розумію, що
всі рішення, пов’язані із фінансами, приймаються не
просто. Наша лікарня будується вже понад чверть віку.
Щороку освоюються мільйони. Чому не можна частину із
них спрямувати на будівництво ліфта? Невже районне
керівництво не має ніякого
впливу на ситуацію з будівництвом і не може вирішити
позитивно це болюче питання? Чому закриваємо очі на
проблему? Вона стосується
кожного і її треба вирішити.
Микола БИЧОК,
голова Красноколядинської релігійної громади.

ідеальні умови для забору
крові, а головне, є люди, які
завжди приходять на допомогу, які відгукуються і для
планових заборів крові, і
тоді, коли є гостра необхідність рятувати чиєсь життя.
Це жителі нашого району
Г. М. Пугач, В. А. Ремінець,
А. Г. Грицик, А. А. Зірка,
С. А. Уточка, С. М. Білошап
ка, Л. В. Водолагін, Р. С.
Сердюк, В. М. Сванідзе,

А. В. Лещенко.
Донори — не професія,
а покликання, сьогодні вам
особлива і вдячна увага.
Дай вам Бог здоров’я і добра, щоб ваша кров вчасно
завжди була, нехай кожен
день дарує вам натхнення,
удачі, радості вам, щастя і
терпіння.
З повагою
адміністрація центральної
районної лікарні.

Н А Ш РІ Д НИЙ МЕ Д ИК

й сім’янина і за могутні руки
золоті. Нехай Господь пошле
Тобі благословення, нехай
здоров’я й сил дарують всі
святі.
З любов’ю ДРУЖИНА,
дочки ТАНЯ, ЯНА і зять
СЕРГІЙ.
* * *
18 ЧЕРВНЯ хочемо привітати з днем народження
нашого свата, батька і тестя Віталія Анатолійовича
ГАРЯЧКУ з Грицівки. Тобі
лише п’ятдесят. Це зовсім
небагато. Коли серце співає
і хочеться свята. Коли воно
б’ється і прагне любові, коли
руки умілі до праці готові.
Коли мудрість зоріє у кожному слові. Тож живи іще стільки ж в пошані й здоров’ї!
З повагою свати РЕПАНКИ, дочка ЯНА і зять
СЕРГІЙ.
* * *
НАШІ серця і душі переповнює велика радість — у
теплі червневі дні ювілей
святкують дорогі нам люди
— кум Віталій Анатолійович ГАРЯЧКА із Грицівки,
якому виповнюється 50,
та дві його донечки, а наші
хрещениці Яна РЕПАНКА
і Таня ГАРЯЧКА, яким —
по 25! Ми радіємо із всією

ЗА КІЛЬКА ДНІВ до професійного свята працівників медицини у палаті терапевтичного відділення, виділеній для лікування тут учасників бойових дій на території інших держав,
ліквідаторів-чорнобильців та учасників АТО, з’явився новий
холодильник. Як розповідає заступник голови районної ради
Станіслав Катрушенко, про необхідність його придбання повідомляли учасники вказаних подій Анатолій Лобода, Віталій
Науменко, Богуслав Борсук. Депутати районної ради Стані
слав Катрушенко, Олег Василенко, Павло Панасенко, Юрій
Бовкун вирішили передати на придбання холодильника кошти, передбачені на забезпечення депутатських повноважень.
Самі придбали цей холодильник і доставили в палату. На той
час у відділенні, в цій палаті лікувався Олександр Яковенко
— воїн-афганець, який працює у ВУЖКГ. Він перший серед
тих, хто відчує на собі ці зручності.
На фото: заступник голови, депутат райради Стані
слав КАТРУШЕНКО, завідуюча терапевтичним відділенням Любов ГРАБОВА, в. о. головного лікаря ЦРЛ
Анатолій МИХАЙЛЮК, керівник районної ГО учасників АТО Богуслав БОРСУК, воїн-афганець Олександр
ЯКОВЕНКО.
вашою великою родиною,
щасливі, що доля дарувала
нам радість спілкуватися,
дружити із вами, стати ріднею. Дуже швидко минають
літа. Дорослими стають діти,
а ми — душею молоді. Вас
із днем народження вітаєм,
добра вам і щастя бажаєм!
Хай янгол-охоронець зберігає, а лихо хай ніколи не
чіпає. Завжди щоби хотілось
вам жити, і не було хвилини,
щоб тужити, щоб друзі завжди поруч були вірні, а вдома
щоби вас чекали рідні. Щоб
ввечері було з ким чай попити і тихо по душах поговорити. Хотілось би
вітати і вітати,
та у віршах
всього не написати. Ми від
душі вам всім бажаєм вдачі, а очі хай від радості лиш
плачуть.
Сім’ї ТОГУНОВИХ і
КОФАНОВИХ.
* * *
ЗОЛОТИЙ життєвий ювілей святкує наш хороший
друг Віталій Анатолійович
ГАРЯЧКА із Грицівки. Як не
дивись, з якого боку, наш
друг — ще чоловік нівроку!
Хоч за плечима п’ятдесятка,
йому позаздрять молодятка.
Є порох ще в порохівницях!
Бо вікові Ти не підвладний,
такий бадьорий і принадний,
дух молодечий б’є фонтаном, бо на спочинок ще зарано! Ну а завершити усе це
такою б фразою хотілось,
аби Твоє гаряче серце ще
довго без ремонту билось!
Сім’ї друзів ЛОКОШКІВ,
БОЙКІВ, БІЛАНІВ,
ЛИСЕНКІВ.
* * *
ВІТАЄМО із прекрасним
днем народження нашу дорогу куму Наталію Анатоліївну ВОЛОШИНУ із Березівки. Кажуть, що у сорок
п’ять жінка знов цвіте, мов
сад. Втім, як бачимо усі, Ти
завжди у всій красі. Бо літам
наперекір збереглася до сих
пір й видно з ніг до голови,

що в чудовій формі Ти. То
не біда, що роки швидко
плинуть, то не біда, що 45
прийшло, хай тільки спогади в душі не гинуть про те
все добре, що в житті було.
Добро хай панує у вашому
домі та злагода буде завжди,
здоров’я міцного і щирої долі
зичим Тобі назавжди!
Куми БАБЕНКИ.
* * *
17 ЧЕРВНЯ святкують
своє 25-річчя наші дорогі
Таня ГАРЯЧКА із Грицівки
і Яна РЕПАНКА із Скороходового. Щоб ви завжди були
щасливі, добро пізнали у
житті, і щоб сміялися до вас
із неба зорі золоті. Щоб гріло сонечко ласкаво, щоб Бог
вас в опіці мав. І Ангел, ваш
охоронитель з плеча вашого щоб не злітав. Ми дякуємо Богу, що ви у нас є. Хай
силу, радість і здоров’я вам
Він дає.
З любов’ю ТАТО і МАМА.
* * *
17 ЧЕРВНЯ святкує свій
день народження кохана
дружина і невістка Яна Віталіївна РЕПАНКА із Скороходового. Дорога наша Яночка!
Двадцять п’ять — це найкраща пора: і квітує, й сміється
життя, неповторність променить і тільки радість несе
кожна мить! Тож нехай так
буде завжди, щодня квітнуть
щастя сади. У всьому успіхів
і процвітання, хай здійсняться мрії і бажання!
З повагою і любов’ю
свекри РЕПАНКИ, чоловік
СЕРГІЙ.
* * *
СВІЙ перший ювілей —
10 років відзначає Богдан
ПРОЦЕНКО з Болотниці. Рости, синочку, на щастя татові
і мамі, на радість дідусям і
бабусям. Хай Тобі усміхається доленька ясно, хай Бог
оберігає яскраве серденько.
Нехай соловейко співає —
сьогодні 10 наступає.
Люблячі Тебе МАМА,
ТАТО, бабуся НІНА, дідусь
ТОЛЯ, бабуся МАНЯ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

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.
Дорого КОРІВ цілодобово.
Тел. 095-593-46-14, 063-621-37-70, 098-992-03-70.
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.
МОТОЦИКЛИ К-750, ІЖ-49, Урал М62, В’ятка, МТ-9, з
ведучими колясками та інші; ЗАПЧАСТИНИ до таких мотоциклів. Тел. 099-487-70-53, 068-390-01-85.
ПРОДАМ КОРОВУ червоно-рябої масті, 8 років, тільність 1 місяць; КУПЛЮ б/у ШИФЕР 8-хвильовий, до 60 грн.
Тел. 097-194-35-63.
КІЗ, ЦАПІВ. Тел. 096-796-33-68.
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.
КОТЛИ твердопаливні
та газові Барського машинобудівного заводу та інших виробників. Доступна
ціна. Висока якість.
Тел. 097-339-28-45,
067-602-24-76,
093-296-84-01.
20 ЧЕРВНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у
с. Рябухи (в приміщенні Рябухівської сільської ради)
проводитиме
головний
спеціаліст відділу «Талалаївське бюро правової
допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому
о 10-й годині.

РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
Талалаївському РЕМ
потрібні
ЕЛЕКТРОСЛЮСАР (освіта професійно-технічна) і ТЕХНІК (освіта неповна вища).
Тел. 2-13-15.
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).
Металопластикові
ВІКНА, ДВЕРІ. Демонтаж,
монтаж, доставка.
Тел. 096-491-22-24,
095-855-77-38.
Знайдено НОМЕРНИЙ
ЗНАК. Просимо власника
звертатися за адресою:
смт Талалаївка, вул. Наф
товиків, 24.

13 ЧЕРВНЯ — день світлої пам’яті мого рідного і найдорожчого тата Миколи Олексійовича СМІЛИКА із Плугатаря,
життя якого трагічно обірвалося 3 роки тому.
Проходят дни, уходят ночи,
А сердце плачет и зовёт:
Ты знаешь, где-то рядом очень
Тебя всё время дочка ждет…
И дочка имя в сердце держит,
Храня, как талисман, в груди,
И шепчет тихо, вдруг услышишь:
«Я так скучаю… приходи…»
И Ты придешь, услышав будто,
И будешь сон оберегать,
И, как туман, растаешь утром,
А дочка снова будет ждать.
И поплывут за днями ночи,
Тоску не вырвать из груди —
Всё шепчет дочка тихо очень:
«Я так скучаю, приходи».
Да, я взрослая, и всё понимаю,
Но не легче от этого жить.
Всё равно я безумно скучаю,
Продолжая всё так же любить!
Продолжая о Папочке думать
И о Нём, о живом, вспоминать,
Задевая сердечные струны,
Что его никогда не поднять,
Что его никогда не услышать,
Что его никогда не дождаться.
Он, наверно, всех облаков выше,
В неизведанном Божьем пространстве…
Он нас видит, конечно же видит,
И, как мы, так же скучает.
Он, как Ангел за нами летает,
Чтобы быть к нам хоть чуточку ближе.
Он, конечно, хотел бы вернуться,
Но уже никогда не сумеет.
В этом мире ему не проснуться,
Его сердце ничто не согреет.
И от этого только больнее,
Но не думать о нём невозможно.
С каждым днем на душе тяжелее
И смириться, Папулечка, сложно!
И не лечит проклятое время,
И не стягивает в душе мои раны,
А внутри пустоту не восполнить,
Я скучаю… скучаю, папуля,
Я хочу на всё плюнуть, забыться…
И с улыбкой вернуться домой,
Там увидеть счастливые лица
И чтоб Ты, мой Папочка любимый,
Был с нами рядом и снова живой…
Вічно сумуюча дочка ВІКТОРІЯ.

РОБОТА

Підприємство набирає РОБІТНИКІВ на консервне виробництво та виконання польових робіт. Без досвіду роботи, з/п 3500 – 5000 грн. на місяць; а також ОХОРОНЦІВ, з/п
2400 – 3000 грн. на місяць. Повне забезпечення.
Тел. 066-850-37-38, 098-776-87-84.

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 однокімнатна КВАРТИРА №14 на 2-му поверсі будинку 45 по вул. Центральна в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
САДИБА в центрі Талалаївки.
Тел. 099-077-72-07, 097-632-38-41.
Газифікована САДИБА: житловий будинок з надвірними
будівлями, присадибна ділянка приватизована. Ціна за домовленістю. Тел. 050-992-85-03.
КВАРТИРА площею 73 м2 з усіма зручностями у благоустроєному будинку в Талалаївці. Тел. 099-261-12-34.
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.
Двокімнатна КВАРТИРА в Талалаївці з усіма зручностями.
Тел. 067-900-91-02.
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.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106 в хорошому технічному стані;
ГОЛОВКА двигуна до автомобіля ВАЗ, ТИТАНИ R13, ЗАПЧАСТИНИ до ГАЗ-53, навісне ОБЛАДНАННЯ до міні-трактора. Тел. 098-800-49-73, 066-166-60-81.
АВТОМОБІЛЬ Лада Гранта 2016 р. в. на гарантії під виплату! ГБО в подарунок! Тел. 096-799-17-21.
МОТОЦИКЛ ІЖ Юпітер-5 в хорошому стані.
Тел. 096-556-99-18.
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.
ВАННА, ВУЛИКИ, МЕДОГОНКА, БРИКЕТ, ТЮНЕР цифровий, НАСОС водяний «Малиш», БАЛОН газовий.
Тел. 068-106-76-73.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Червоно-ряба КОРОВА, тільність 2 місяці.
Тел. 050-971-13-21.

ПОМИНАННЯ
ЗГАДУЄМО, поминаємо вічно живого у наших серцях Миколу Олексійовича СМІЛИКА із Плугатаря, життя якого трагічно обірвалося 13 червня три роки тому.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Так рано Ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах Ты наших не умрёшь.
Никто не смог Тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ Твой родной
Мы будем помнить постоянно.
В скорби склоняем головы у Твоей могилки. Пусть будет
Тебе земля лебединым пухом, а душе — вечный покой.
Вічно сумуюча СІМ’Я.
16 ЧЕРВНЯ минає рік, як назавжди
залишила цей світ і свою родину у тяжкому горі втрати наша люба мама, бабуся
й прабабуся Горпина Володимирівна
ДЕНИСЕНКО із Старої Талалаївки. Важко і сумно нам без Вас, без Вашої підтримки, без Вашого теплого слова, яким
могли розрадити, загоїти будь-яку душевну рану. Немає таких слів, щоб висловити
нашу печаль. Скільки не мине часу, Ви
завжди будете поряд із нами. Спіть спокійно, наша дорога. Лебединим пухом хай буде Вам земля і
Царство небесне. Нехай Вас згадають добрим словом усі, хто
знав і пам’ятає.
СИНИ, НЕВІСТКИ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ.
16 ЧЕРВНЯ минає 5 років, як назавжди перестало битися
серце нашого дорогого чоловіка, батька, дідуся, хрещеного,
кума Миколи Семеновича ВАКУЛЕНКА з Українського. Плачеться і тужиться, біль стискає серця від розлуки з Тобою.
Сумно на душі і порожньо в оселі, де Ти господарював, де міг
би ще багато зробити. Скільки б не минуло часу, ми завжди
пам’ятатимемо і любитимемо Тебе. Не заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в останню путь. Похилиться зажурено
калина і добрим словом люди пом’януть. Нехай свята земля,
яку Ти так любив, береже Твій сон, а Господь дарує Царство
небесне. З глибоким сумом і скорботою схиляємо голови над
Твоєю могилою. Хто забув — згадайте, хто пам’ятає — пом’яніть разом з нами добрим словом і святою молитвою.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ, ХРЕЩЕНИЦІ, КУМА.

17 червня 2017 року

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

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори китайського виробництва; мотоблоки,
кормоподрібнювачі,
навісне обладнання та
запчастини (смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
Фермерське господарство ЗАКУПОВУЄ у населення БИКІВ, КОРІВ і
ТЕЛИЦЬ.
Тел.
098-446-62-52,
095-562-26-05.

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.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

КУПЛЮ
дорого
БИЧКІВ
вагою
від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35,
066-544-35-94.
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.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

У зв’язку з ліквідацією Староталалаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, як юридичної особи, претензії
кредиторів приймаються протягом двох місяців із дня опублікування цього оголошення за адресою: смт Талалаївка,
вул. Центральна, 5, районний відділ освіти.
9 ЛЕТ прошло с того трагического дня. С тех пор о нем и
вечером, и днем мы все друг другу говорим, как будто о живом.
И вспоминаем все его слова…
Женя МОСКАЛЕНКО
25.01.1988 – 16.06.2008
Солнце и ветер, звезды и люди —
Как это создано все и зачем?
Вечною тайной для нас это будет
И не разгадано будет никем.
Смерть и рожденье, улыбки и слезы –
Кем нам даны были и для чего?
Жара июня и января морозы,
Будто бы знаки судьбы — для кого?
Кто-то далекий, невидимый, вышний
Учит нас всех на уроках своих,
Только уроки те мало кто слышит,
Мало кто думает долго о них,
Если бы каждый Всевышнего слышал,
Каждый от зла себе дал бы зарок,
Мог бы убийца спасти свою душу,
И не нажал бы тогда на курок.
Страшно — имеющий уши — не слышит,
Зло и бездушье над миром царит,
Но летописцы небесные пишут —
С нами глухими Господь говорит.
Слушайте, слушайте, слушайте люди
Голос Господний, Женин совет,
Думайте, рай или ад нам присудят,
Тьму заработаем мы или свет.
Молча постойте над тихой могилой,
Молча подумайте все о себе,
И соберите последние силы,
И поменяйте хоть что-то в судьбе.
РОДНЫЕ.
22 ЧЕРВНЯ минає 40 днів світлої
пам’яті нашої дорогої, люблячої мами, бабусі, прабабусі, невістки і хрещеної Євдокії
Олександрівни МАРЧЕНКО з Поповички.
Пішла із життя найдорожча наша людина — щира трудівниця, шанована всіма
жінка. Мама виросла сиротою і всю свою
любов, тепло серця і щирість душі віддала
нам — дітям і внукам. Чесно прожила своє
життя і з шанобою відійшла в інший світ.
Спи спокійно, наша дорога, хай земля буде
Тобі лебединим пухом, а наші сльози чистою росою спадають на Твою могилу.
Вічно сумуючі ДОЧКИ, ВНУКИ, сім’я ШЕВЧЕНКІВ,
ХРЕЩЕНИЦЯ.
19 ЧЕРВНЯ минає 4 роки тяжкої скорботи і печалі, як пішла у вічність наша дорога мама і бабуся Лідія Максимівна НЕСЛУЖЕНКО
з Талалаївки. Не можемо змиритися з тим, що вже ніколи не побачимо Тебе, не почуємо теплих слів. Ти мала золоту душу, щире
серце та вмілі руки, була порадницею і дуже гарною господинею.
Ти все своє життя прожила для нас, безмежно люблячи своїх внуків
та правнуків. Тож стільки не мине часу, в наших серцях Ти житимеш
вічно, ми завжди згадуємо і пам’ятаємо Тебе. Низько схиляємо голови перед Твоєю могилою. Нехай земля буде Тобі лебединим пухом,
а душі — вічний спокій і Царство небесне. Хто знав і пам’ятає нашу
маму й бабусю, пом’яніть її разом із нашою родиною.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ із своїми родинами.

17 червня 2017 року

ШКІЛЬНЕ ЛІТО

«РОМАНТИК» В ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ ШКОЛІ

1 червня розпочав свою
роботу пришкільний оздоровчий табір відпочинку
«Романтик». Його керівник — вчитель художньої
культури та образотворчого
мистецтва Леся Миколаївна
Шульга.
Табір призначений для
дітей із соціально незалежних категорій: діти-інваліди, напівсироти, позбавлені
батьківського
піклування,
багатодітних та малозабезпечених сімей, які стоять на
диспансерному обліку.
Незалежно від віку, табір
відвідують учні 1 – 8 класів.
Загалом малеча задоволена. Діти мають змогу брати
участь у різноманітних акціях, конкурсах, розвагах,
флешмобах,
спортивних
змаганнях та майстер-класах. Харчування в таборі
дворазове.
Пришкільний табір відвідують 106 осіб. Щоранку вчитель фізкультури Андрій Петрович Грабовий проводить
зарядку на подвір’ї школи.
Під гаслом «Майбутнє
дитини — майбутнє України»
фахівцями відділу сприяння
зайнятості у Талалаївському
районі Срібнянського районного центру зайнятості на
базі пришкільного пристосованого табору «Романтик»
був проведений профорієнтаційний захід для дітей. Учні в
пізнавально-ігровій формі —
у вигляді профорієнтаційних
ігор, загадок, конкурсів мали

5

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЛІТНІ ПРИГОДИ ТІЛЬКИ
ПОЧИНАЮТЬСЯ
Закінчився напружений
навчальний рік і настало довгоочікуване літо. Але школу
ми не покидаємо, тому що
тут на нас чекають захопливі
пригоди, різні конкурси, змагання у нашому пришкільному таборі «Сонечко».
Нещодавно ми усі їздили на екскурсію у Менський
зоопарк. Було дуже цікаво.
Там побачили різних тварин. Вони позували нам,
а ми робили чудові фотографії. Були там мавпочки,
вовки, лисиці, олені, ведмеді, лев, рись… Дуже багато
різних птахів. Здалеку ми
спостерігали за верблюдом
та бізоном. Цікаво було ди-

На фото: флешмоб, присвячений безвізу, в таборі «Романтик».
змогу ознайомитися із світом
професій і отримали велике
задоволення від зустрічі.
12 червня табір «Романтик» розпочав свою роботу з
урочистої лінійки, присвяченої набуттю чинності безвізового режиму. Перед дітьми
виступила заступник директора з навчальної роботи
Наталія Василівна Петрук,
яка повідомила, що 11 червня безвізовий режим для
України вступив у дію. Після
впровадження
безвізового
режиму для українців відкрились кордони 30 країн. «Це

дійсно непересічна подія,
яка розвіює всі міфи про те,
що Україна — десь там, на
задньому дворі Європи», —
таку думку висловив голова
Представництва України при
Європейському Союзі, посол
Микола Точинський.
З піднесеним настроєм
діти «Романтика» з легкістю
подолали туристичну смугу
перешкод. «Тепер ми можемо подорожувати країнами
Європи та знайомитися із
звичаями та традиціями інших країн», — вирішили діти.
І для того, щоб їхні мрії здійс-

нилися, в таборі «Романтик»
був проведений флешмоб,
присвячений безвізу.
У таборі 5 загонів, кожний
загін очолює 3 вихователі.
Нещодавно була проведена
екскурсія до парку, де діти
відпочили, оздоровилися на
свіжому повітрі і ознайомилися з його історією. Робота оздоровчого табору є корисною,
цікавою та пізнавальною для
дітей нашого селища.
Мар’яна БОРДУН,
студентка факультету
журналістики Сумського
держуніверситету.

ЩОБ СОНЕЧКО СВІТИЛО
ТА ВЕСЕЛКА РАДІЛА
Коли закінчується навчальний рік, для школярів
починається весела і яскрава пора — канікули! Але
провести всі сонячні дні
вдома перед телевізором і
комп’ютером — це залишитися без казкових емоцій,
нових друзів, різноманітних
розваг.
Літо — найяскравіша,
кольорова і багатозвучна
пора року. Літо — це час,
коли школярі мають можливість відпочити від шкільних
клопотів. Головне: «…щоб

МІЛЬЙОН УКРАЇНЦІВ
ВЖЕ ПІДПИСАЛОСЯ
ПІД ВИМОГОЮ НЕ ПРОДАВАТИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ
«Батьківщина»
разом
з Асоціацією фермерів та
приватних землевласників
вже зібрала перший мільйон
підписів проти розпродажу української землі. Юлія
Тимошенко наголосила на
тому, що партія «Батьківщина» має намір зібрати підписи людей проти продажу
сільськогосподарської землі, скільки б цього вимагалося на Всеукраїнському референдумі і навіть більше,
щоб донести до Президента
та Парламенту думку українців. «Ми вирішили розпочати замість референдуму
всеукраїнській збір підписів,
і збором підписів з паспортними даними, адресами,
телефонами людей, щоб
показати президенту, парламенту 10 млн підписів, а
саме стільки ми плануємо
зібрати. І це буде як референдум, якщо нам його
не дозволяють зробити
згідно із законом та Конституцією», — наголосила
лідер ВО «Батьківщина».
Ю. Тимошенко підкреслила, що «українська земля може нагодувати 320
млн людей і дати Україні
приблизно 180 млрд євро
на рік від продажу готової
продукції». Вона уточнила,
що ця сума удвічі більша,
ніж обсяг ВВП України, який

на рік становить 90 млрд
дол. США, а 42 млрд га землі сільськогосподарського
призначення за ринковою
ціною можуть коштувати
три з половиною трлн євро,
що дорівнює сорокарічному
обсягу ВВП країни.
«У разі розвитку аграрного сектору не будуть
потрібні ні запозичення
МВФ, ні кредити ззовні.
Цей колосальний дохід
країни можуть забрати,
якщо земля буде продана
з
молотка!» — заявила
Ю. Тимошенко.
Лідер партії «Батьківщина» застерегла, що продаж
сільськогосподарської землі
може стати повторенням ваучеризації 90-х років, коли
стратегічні підприємства відібрали в народу за безцінь:
«Так само готують зробити
з
сільськогосподарською
землею!»
Районна партійна організація ВО «Батьківщина»
долучилась до збору підписів та зібрала їх понад 3 тисячі. Дякуємо громадянам,
які поставили свій підпис
про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 17:30

19 червня — с. Стара Талалаївка (село повністю).
20 червня — с. Шевченкове,
с. Новоселівка
(села
повністю), ТОВ «Укрнафтогазінвест», с. Плугатар (село
повністю).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

СЛУЖБА – 102
ІЗ 25 ТРАВНЯ по 28 вересня на території району
проводиться комплекс оперативно-профілактичних заходів щодо попередження та
виявлення правопорушень у
сфері культивування нарковмісних рослин під умовною
назвою «МАК».
Мета операції — виявлення фактів незаконних
посівів громадянами рослин

ОПЕРАЦІЯ «МАК»
снодійного маку та конопель,
в тому числі перекриття каналів надходження вказаних
рослин у незаконний обіг та
притягнення винних осіб до
відповідальності в рамках
чинного законодавства.
За незаконний посів
рослин снодійного маку та

конопель
законодавством
України передбачена адміністративна (ст. 106-2 КупАП)
та кримінальна (ст. 310 КК
України) відповідальність.
Віталій ДМИТРЮК,
старший оперуповноважений кримінальної поліції,
старший лейтенант поліції.

СЛУЖБА – 101

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Відповідно до вимог
статті 57 Кодексу цивільного захисту України та Порядку подання і реєстрації
декларації
відповідності
матеріально-технічної бази
суб’єкта
господарювання
вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2013 року №440
(із змінами ПКМУ №311 від
20 травня 2015 року) суб’єктам господарювання (далі
— суб’єкт) необхідно подати декларацію відповідності
матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з
питань пожежної безпеки
(далі — декларація), що дає

право на початок роботи новоутворених
підприємств,
початок використання суб’єктом об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень
або їх частин). Подання декларації не звільняє суб’єкта
від вжиття заходів щодо приведення об’єкта нерухомості
у належний протипожежний
стан.
Відповідно до статті 1752
Кодексу України про адміністративні правопорушення
— початок роботи новоутворених
підприємств
або початок використання
суб’єктом господарювання
об’єктів нерухомості без
зареєстрованої декларації
відповідності матеріаль-

витися, як працівники зоопарку годують свіжою рибою пеліканів.
На згадку купили собі
чудові сувеніри, зробили
безліч фотографій. Ми отримали велике задоволення від цікавої поїздки. Вона
відбулася завдяки нашому
спонсору — керівнику СТОВ
«Горизонт» І. А. Марченку,
котрий надав пальне для
шкільного автобуса.
А ще попереду нас чекає поїздка в дендрологічний парк «Тростянець». І
наші пригоди поки що не
закінчуються.
Ірина ОГІЙ,
учениця 5 класу.

но-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам
законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких
подання такої декларації
є обов’язковим, — тягне
за собою накладення штрафу на громадян — суб’єктів
підприємницької діяльності і
посадових осіб — від сорока
до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Детальнішу інформацію
щодо процедури подання і
реєстрації декларації можна
отримати у РС УДСНС (вул.
Перемоги, 25, смт Талалаївка) за тел. 2-22-16.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

сонечко світило та веселка раділа». Щороку в нашій
Староталалаївській
школі
працює табір відпочинку
«Веселка» з денним перебуванням. У таборі діти цікаво
проводять свій час. На скільки цей відпочинок стане для
них активним, пізнавальним,
пам’ятним — багато в чому
залежить від нас, дорослих
— організаторів програм відпочинку, які чимало зусиль
докладають, щоб діти були
щасливими.
Вихованці нашого табору
мали можливість здійснити
поїздку до Києва. Діти відвідали столичний зоопарк,
побували у меморіальному
комплексі
Національного
музею історії України у Другій світовій війні. Хлопчикам
особливо цікаво було ознайомитись з бойовою технікою часів війни. Діти отримали масу задоволень, заряд
бадьорості та енергії.
За організацію та фінансування цієї поїздки педагогічний колектив, діти та
батьки щиро дякують директору агрофірми «Сильченкове» Андрію Юзюку та спеціалісту агрофірми Оксані
Коломайко.
Тетяна ЛІЩЕНКО,
начальник пришкільного
табору «Веселка».
На фото: під час екскурсії по музею війни.

ПРИЙОМ
ГРОМАДЯН

21 червня ц. р. з 10:00
по 12:00 у приміщенні державної виконавчої служби
Головного територіального
управління юстиції в області (смт Талалаївка, вул.
Вокзальна, 3) заступником
начальника Головного територіального управління
юстиції з питань державної
виконавчої служби — начальником управління державної виконавчої служби
Головного територіального
управління юстиції в області С. М. П’ятницею буде
проводитись прийом громадян з питань примусового виконання рішень шляхом відеозв’язку.
Питання за телефоном
(0462) 675-962 — управління ДВС Головного управління юстиції в області.
Володимир МИХНО,
в. о. начальника відділу.
1 ЛИПНЯ у приміщенні районної лікарні
проводитимуть
прийом
лікарі з Прилук. УЗД суглобів, органів черевної
порожнини, серця. Прийом
лікаря-кардіолога.
Довідки за тел. 2-13-57.

6
СЬОГОДНІШНІЙ
день
для нас особливий — у щирої й доброї дружини, найріднішої матусі Надії Петрівни СМІЛИК із Плугатаря
— золотий ювілей. Аби наша
сила, ми б Тобі світ до ніг
прихилили. Коли вступаєш
в літо днів, зоравши частку
свого поля, щоб засів Твій зазеленів й ласкавою була до
Тебе доля. Щоб все, що сіяно
на ниві, зросло і дало врожаї,
щоб були довгі і
щасливі і мрії,
і літа, і дні! Бажаєм
гарних,
світлих
днів,
ночей
замріяно-казкових.
Щоб все збулося ще із мрій,
здоров’я, миру, літ чудових!
Хай все погане відійде, хай
доля квітне і вирує. Життя
хай щастя лиш несе, душа
ніколи не сумує!
ЧОЛОВІК, дочка ЮЛІЯ.
* * *
РІДНА матусю, люба бабусю, спасибі, що Ви у нас
є, щиро кланяючись, кажемо
ми сьогодні в день світлого
50-річчя нашій Надії Петрівні СМІЛИК із Плугатаря. На
незбагненному цім світі, де
на долоні все, як є — Вам
день народження привітно
сьогодні руку подає. В цей
день Вас щиро привітають
всі друзі й вся наша рідня.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
Здоров’я, щастя побажають і
море радості щодня.
Від нас прийміть у подарунок: троянди у рясній росі,
палкого сонця поцілунок,
цей червень у його красі.
До Вас хай сила вітру лине
на журавлиному крилі. Хай
в Вас живуть душа дитини
і мудрість матінки-землі.
Нехай Вас завжди в теплім
домі чекають люблячі серця.
Бажаєм Вам не знати втоми,

доводить справи до кінця.
А щоб чудове Ваше свято в
душі лишило добрий слід,
прийміть від нас оцю присвяту й живіть, як мінімум, —
сто літ.
Син ІГОР, невістка
ЛЕСЯ, внук ДЕНИС.
* * *
ВЕЛИКА радість у нашій
родині — золотий ювілей відзначає дорога донька і сестра
Надія Петрівна СМІЛИК із
Плугатаря. Бажаємо Тобі,
рідна, світлої радості й сили,
ласкавої долі, добра і тепла,
щоб ласку послало небесне
світило, здоров’ям наповнила мати-земля.
Прийшла до Тебе ця
знаменна дата в калиновім

намисті літ, слова найкращі
хочем передати, низький і
щирий шлем привіт!
БАТЬКО, МАТИ,
БРАТ із сім’єю.
* * *
ДОРОГІЙ і найкращій у
світі сестричці Надії Петрівні СМІЛИК із Плугатаря на її
золотий ювілей. Люба наша,
дозволь Тебе сьогодні привітати, бо день такий буває
раз на рік, здоров’я, щастя
щиро побажати
на все життя,
на довгий-довгий вік! До сотні літ дожить
без горя і журби, від гір, від
сонця, від калини всіх благ
земних — з роси й води бажаємо Тобі усі ми!
Сестра НІНА із сім’єю.
* * *
СЬОГОДНІ в житті нашої куми Надії Петрівни
СМІЛИК із Плугатаря — знакова подія, їй — 50! Щастя й
долі бажаємо любій ювілярці. Нехай летять собі літа,
нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста: чим
більше літ, тим більше щастя. Людської шани зичимо
й тепла, достатку, злагоди в
родині, журба щоб в безвість
відійшла, а радість жила в
кожній днині.
Куми БУТКИ.

БЛАГОУСТРІЙ
НАПЕВНО, кожен житель Талалаївки та й приїжджі до нас помічають, як
змінюється і красивішає
центр нашого селища, зокрема, центральна площа
та прилеглі до неї вулиці
Центральна, Травнева, Сонячна. Радують зір акуратно
підкошені газони, клумби
квітів, чисті тротуари, навіть
лавочки, що віднедавна з’явились вздовж каштанової
алеї. Для приїжджих —
чудове місце перепочинку у спекотну погоду. Доглядають за всією цією
територією, в основному, працівники комунальної
служби, яких всього 4, та
роботу свою вони виконують
ретельно.
А що ж подалі від центру,
де жителі самі стежать за
своїми садибами і прилеглими територіями? Більшість
громадян сумлінно дотримуються правил благоустрою.
Повз такі садиби приємно
пройти, помилуватись квітами, що веселково рясніють
на всій присадибній території, і сказати дбайливому
господарю щире спасибі не
лише за турботу на власній
садибі, а й у нашому селищі. На жаль, у сусіда поруч
можна побачити зовсім протилежне — зарослу бур’яном
територію чи старі дерева
з сухим гіллям, купи давніх
будматеріалів і т. ін.
З обговорення цих проблем і розпочалось засідання громадської інспекції із
благоустрою при селищній
раді. До цієї теми спонукали
небайдужі жителі селища.
Об’єкт обговорення в черговий раз — селищний ринок.
Проблеми, які роками прижилися там, непокоять талалаївців. Їх неодноразово
обговорювали, про це повідомляли в газеті, проте змін
на краще не відчувається:
ні стосовно його облаштування, ні організації торгівлі.
Торгівля м’ясом проводиться
в напіваварійному павільйоні, молочною продукцією
доводиться торгувати теж
у напівзруйнованих літніх

накриттях. Ремонт цих приміщень не проводиться, торгівля ведеться більше поза
ринком, ніж на ринковій площі. Проте, такі умови торгівлі
не заважають адміністрації
ринку регулярно проводити
ринковий збір і на ринку, і
поза його межами.
Не краща ситуація і в
триповерхівці, приміщення
якої вже роками правління
райст здає в оренду, але

як йому зручно, а інше його
не турбує. Подібна ситуація
і поблизу відстійників колишнього маслозаводу та на
місці колишнього пташника
на Жолобку. Туди продовжують звозити і зносити сміття
жителі з ближньої округи,
влаштовуючи там стихійні
сміттєзвалища. Не краще
становище і біля центрального сміттєзвалища, до якого
вже неможливо під’їхати ні-
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

СОБАКА БУВАЄ КУСАЧИМ…
І, на превеликий жаль,
часто стає безневинною
жертвою через амбіції своїх
господарів та інших людей,
які не можуть жити по-людськи в людському житті,
отож відіграються на житті
собачому. Так ведеться у
нас — дошкулив сусід —
уб’ю його кота або собаку,
на душі полегшає.
Подібну ситуацію досить емоційно переповіла у
нашій газеті жителька Талалаївки Надія Титух (газета за
20 травня ц. р.). А наступного понеділка, 22 травня ц. р.,
до редакції з листом та усними претензіями прийшло
подружжя Лещенків. «Наша
сім’я вже більше 30 років
передплачує газету „Трибуна хлібороба“. Отримавши
газету за 20 травня, я була
здивована,
розчарована,
відчула біль. Що це — наша
районка чи „жовта преса“?
В ній „добродійка“ Надія з
допомогою газети паплюжила і поливала брудом мого
чоловіка. Скільки брехні,
злих і брехливих слів. Кожний із нас не застрахований
від такого писаки. Як можна
друкувати не перевірений
лист?» і т. д. — обурюються
вони в листі до редакції.
Редакція отримала ще
одного листа з цього приводу. Ось що пише нам Віра
ЛИХО:
«Анатолія
Івановича
безпідставно
принизили,
назвавши „душогубом“. Він
десятки років має рушницю
як мисливець. Ми живемо
через обніжок. Колись він
дружив із моїм чоловіком,
разом ходили на полювання.
І тепер він ходить моїм обніжком на роботу в РЕМ. Це

ввічлива, дружелюбна, порядна людина, хороший господар. Немає підстав його
ображати. Хай правові органи вирішують винен він чи ні.
У мене багато собак, є
і не на прив’язі. Трапляється, що вибігають на вулицю.
Хтось був убив розумного
собачку-лайку. Знаю і хто.
Були й такі, що робили петлі.
Виникав інцидент з цього
приводу, але минув. Адже
люди повинні розуміти, що
хто таке робить, той вчиняє
великий гріх… Цей лист сколихнув усіх порядних людей
і всіх сусідів. У О. Рябчуна
торік були проблеми із собаками — вони порвали
йому двох кіз. Чиї собаки
— невідомо.
Людина, коли до неї
приходять із скандалом у
двір чи під двір, має право
на захист. Така мала наша
Талалаївка, а така ворожнеча. Треба допомагати одне
одному, а не ворогувати».
На запит редакції до
місцевого відділення поліції,
куди зверталася із заявою
і Надія Титух з проханням
розслідувати факт убивства
собаки, ми отримали таку
відповідь за підписом т. в. о.
начальника Талалаївського
ВП, майора поліції Руслана ХОМЕНКА:
«На ваш запит Талалаївське ВП Прилуцького ВП
ГУНП надає інформацію
про те, що звернення жительки смт Талалаївка, вул.
Народна, 49, Титух Надії
Анатоліївни від 10.05.2017
року зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та
повідомлень під №596 та
розглянуто, про що повідомлено заявника у встановле-

Ж И Т И ПО - Л ЮДСЬК И
ремонт там не проводився
так давно, що з тильного
боку колишнього торгового центру почали випадати
віконні рами. Одного разу
вони ледь не травмували
жінку. Підприємець Оксана
Сенча, яка орендує площу
на другому поверсі, пропонувала голові райст Віталію Моргуну замінити старі
вікна в рахунок орендної
плати, проте орендодавець на таку пропозицію не
погодився.
Вже вкотре громадяни
звертаються до інспекції
з проханням посприяти із
вирішенням питання руху
транспорту по провулку Центральному. У цій пішохідній
зоні, де автомобільний рух,
крім спеціального транспорту, не передбачений, продовжують курсувати машини, створюючи загрозливі
ситуації для пішоходів. Знак,
який обмежує рух транспорту зі сторони ринку, постійно
зривають.
Ось так ми дбаєм і про
благоустрій, і про свою безпеку. Чинити зло легше,
ніж зробити добро. Певно,
з таких позицій діяв і один
із мешканців мікрорайону,
що поблизу колишнього цегельного заводу. У водойму,
що неподалік його обійстя,
вирішив зробити відвід каналізаційних стоків. Дарма,
що цей куточок природи роками служить людям, що
там плаває птиця, купаються діти. Зробив чоловік так,

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.

яким транспортом, бо окремі
«любителі» порядку викидають його де заманеться —
біля залізничного переїзду, в
придорожній лісосмузі, а то й
на під’їзній до звалища дорозі. Для впорядкування сміттєзвалища потрібна потужна
техніка.
А ось на селищному
кладовищі ніяка техніка не
потрібна — досить просто
навідати могилки покійних
родичів і прибрати священні місця, адже сьогодні вони
вже позаростали травою.
Комунальники не встигають
підкошувати таку об’ємну
територію.
І ще одна проблема досить непокоїть талалаївців.
В інспекцію по благоустрою
і до редакції районної газети звертаються громадяни,
яким набридає самоуправство своїх сусідів стосовно
утримання домашньої худоби і птиці. У цій справі має
бути порядок, визначений
правилами благоустрою, а
не самими господарями, як
це часто буває. Хтось облаштовує місце для утримання
домашніх улюбленців просто
перед сусідськими вікнами,
хтось випасає худобу під сусідським двором. Позбудьтеся такої практики і живіть за

людськими, загальноприйнятими нормами, визначеними
правилами благоустрою.
А в правилах поміж інших
заборон (викиди сміття на
проїжджу частину вулиць чи
в колодязі зливної каналізації побутових і виробничих
відходів, відвід їх у водоймища, рух автомототранспорту по тротуарах і газонах),
записано ще й таке — забороняється забруднювати
відходами домашніх тварин
сходові майданчики та місця спільного користування у
багатоквартирних будинках,
облаштовувати
території
для утримання домашніх
тварин і птахів на відстані
ближчій 25 метрів від житлових будинків, дитячих садків,
шкіл та інших об’єктів права
власності. За порушення цих
правил згідно з Адміністративним Кодексом України на
громадян може накладатись
штраф. Але покарання не є
самоціллю ні для інспекції із
благоустрою, ні для селищної ради. Ми вкотре звертаємось до жителів селища:
давайте жити чесно і гідно,
дотримуючись вимог і правил законодавства і, найголовніше — добросусідських
взаємовідносин, як мовиться, по-людськи.

Анатолій ШТИМ, голова громадської інспекції з благоустрою, Федір КАШКА, Надія СТЕБЛЕВСЬКА, Ольга СЕНЧА — члени інспекції, Олександр КОБИШ,
начальник Талалаївського ВУЖКГ, Вадим КОГУТ,
дільничний Талалаївського відділення поліції, Віра
КЛИМОВА, кор. «ТХ».
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ний законом термін.
У ході проведеної перевірки, за вчинене правопорушення на гр. Лещенка А. І.
складено адміністративний
протокол за ст. 174 КУпАП
(стрільба з вогнепальної
зброї в населених пунктах)
та вилучено його гладкоствольну мисливську рушницю до вирішення питання
по суті.
Також з Лещенком А. І.
проведено
профілактичну бесіду, спрямовану на
недопущення з його боку
повторно подібних дій. Адміністративний протокол із
зібраними матеріалами направлено до Талалаївського
районного суду для розгляду та прийняття подальшого
рішення».
Від редакції: Як і вимагали автори листів,
хранителі правопорядку
сказали своє слово. Як
далі
розвиватимуться
події, вирішуватиме суд.
До речі, він уже відбувся.
Шкода, що через власну
безпорадність ми часто
вихлюпуємо емоції на
«братів наших менших».
Легше убити чийогось
собаку, аніж переконати
сусіда посадити його на
прив’язь. Та і власники
собак ризикують своїми
улюбленцями, випускаючи їх побігати на вулицю.
Бо комусь він — ну, дуже
дорогий, а на когось гарчить, біжить за велосипедом, за ноги хапає. Тож
тримайте свою радість у
садибі, хаті, квартирі чи
на прив’язі. І ті, хто схоче
вам чимось дошкулити, не
відіграються на вашому
песику.

Магазин «ВОДОСНАБ» м. Ромни пропонує:

ГАЗОВІ ТА ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ,

ВУГІЛЛЯ ТА ПАЛИВНИЙ БРИКЕТ,
радіатори, труби, газові колонки, бойлери, насоси, каналізація
АКЦІЯ!!! Кредит «ПриватБанк Теплий кредит»
з компенсацією 20 – 35%
м. Ромни, вул. Маяковського, 77 ТЦ «Берізка»
Тел. 096-276-15-66, 050-392-31-23.
ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої Матері, печера, мощі святих, Божа гора, скит, могила новомученика Петра),
Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії, Густиньського,
Кримінецького і Корицького жіночих монастирів;
с. Катюжанка — до о. Олександра за зціленням від цукрового діабету, алкогольної, тютюнової і наркозалежності
та інших хвороб; в с. Сукачі — до о. Миколи (індивідуальний
прийом з різних питань); урочище Кип’яче (жіночий і чоловічий
монастирі).
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).

ПРОДАМ

3-кімнатна КВАРТИРА зі зручностями за адресою:
вул. Садова, 5, кв. 17 у Талалаївці.
Тел. 096-890-89-20, 068-816-96-26.
ТЕЛЕВІЗОРИ б/у Samsung 29″ «слім» 100 Гц, Philips 21″;
ХОЛОДИЛЬНИК «Норд» 2-камерний, КРІСЛО дитяче автомобільне. Тел. 067-137-45-59, 066-911-80-94 (Володимир).

ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ЗНАХІДКОЮ

У дворі будинку 36 по вул. Центральна в Талалаївці
(поблизу дитсадка) хтось залишив ВЕЛОСИПЕД чорного
кольору, обладнаний дитячими сидіннями ззаду і спереду.
Просимо власника звернутися за адресою: вул. Центральна, 36, кв. 4 або за тел. 2-13-07.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0261864, виданий 4 липня 1996 року на ім’я ТКАЧЕНКО
Олександр Іванович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0317266, виданий Болотницькою сільрадою із земель
колишнього КСП ім. Суворова на ім’я К
 РІВЕЦЬ Тетяна Матвіївна,
вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0349377, виданий 9 грудня 1999 року на ім’я ЯКОВЕНКО
Ганна Степанівна, вважати недійсним.
Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК серії УН №0349825, виданий
16.12.1992 р. Талалаївським РВК на ім’я ПАВЛИШ Микола Володимирович, вважати недійсним.
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