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ПРАЦЮВАТИ НА РОЗВИТОК ГРОМАДИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПРОЦЕС ПІШОВ І ЗВОРОТНЬОГО ШЛЯХУ НЕМАЄ

Це лейтмотив виступу з вітальним словом Президента України Петра Порошенка
у конференцзалі столичного НСК «Олімпійський» перед учасниками урочистого зібрання з нагоди 25-річчя Асоціації міст України.
А говорив він і відповідав на запитання
про децентралізацію на місцях, утворення
об’єднаних територіальних громад, надання
повноважень органам місцевого самоврядування. Ніхто і ніщо нас на цьому шляху не
зупинить, наголосив Президент і довів до
відома, що дострокових виборів до парламенту не буде, а очікуються вони, як і заплановано, у 2019 році.
Був учасником урочистостей в «Олімпійському» і слухав виступ Президента селищний голова Юрій Величко.
— На ювілей Асоціації, — розповів, — зібралися мери міст, містечок і селищ, очільники місцевих громад з усіх регіонів України,

нардепи, керівництво держави, закордонні
гості — всього близько 800 учасників. Відбулася багатостороння заінтересована розмова про шляхи розвитку країни на новому
етапі, перехідний період у процесі утворення територіальних громад, їх перші кроки і
делеговані цим структурам повноваження,
називалися адреси досвіду і самі адресати
ділилися своїми напрацюваннями з іншими. Багато корисного почерпнули керівники
місцевих громад із виступів першого заступника спікера парламенту Ірини Геращенко,
віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка, мера Києва Віталія Кличка. За короткі
години плідної роботи форуму кожний його
учасник встиг переконатися, що процес дійсно пішов і зворотнього шляху немає. Тепер
треба невідкладно переходити від слів до
діла, і на розкачку часу не відпущено.
Кор. «ТХ».

АГРАРІЇ ПРОВЕЛИ КОНФЕРЕНЦІЮ

6 липня у Липівському сільському клубі відбулася звітно-виборна конференція
Талалаївської районної організації Аграрної партії України. В її роботі взяли участь
заступник голови обласної ради, заступник
голови обласної організації Аграрної партії
України, член фракції цієї партії в облраді
Арсен Дідур, голова Бахмацької районної
партійної організації, депутат обласної ради
Валерій Колоша, лідери обласної організації Микола Гайдай, Людмила Кулик. Також
в роботі конференції взяли участь депутати
районної ради від АПУ, запрошені.
Очільник районної організації партії
аграріїв Володимир Лукаш звітував про
свою роботу та однопартійців у районній
раді, в суспільно-політичному житті району,
області і України. Арсен Дідур належно оцінив роботу районної організації АПУ, наголо-

сивши, що організація хоч і не чисельна, але
сильна, і побажав такої ж активності її керівникам і в майбутньому. Захоплюючою була
його розповідь про сьогоденні проблеми
вітчизняних виробників, в цілому про долю
українського села і його людей.
«Коли у Польщі до кафе, їдальні чи ресторану заходить фермер, відвідувачі, які
є там, обов’язково підіймаються, якщо сидять, — захоплено розповідав голова ПСП
«Пісківське», депутат обласної ради Валерій
Колоша. — Нам треба прагнути до того, щоб
аграрії мали заслужену повагу в нашому суспільстві, а здобувається вона конкретними
справами, власним прикладом…»
Головою партійної організації делегати
знову обрали Володимира Лукаша, його заступником Миколу Зарічного, секретарем —
Людмилу Ніколову.

ЗАБУЛИ В ТАЛАЛАЇВКУ ДОРОГУ ПОЇЗДИ

Тільки спогадами про недавні кращі часи
на місцевій станції живуть сьогодні подорожуючі залізницею талалаївці. Ні-ні, наші
залізничники в тому не винні, що іще кілька
років назад рейки не встигали холонути від
«гарячих» коліс швидких пасажирських в усі
боки — хочеш тобі Симферополь, хочеш
пів-Білорусі об’їдь: Мінськ, Гомель, Вітебськ,
Полоцьк, Могильов, хочеш в Одесу, Москву,
Петербург, Дніпропетровськ — ласкаво просимо; а ще від важких вантажних, які сновигали сюди-туди, колії аж стогнали. Життя було
на станції! А тепер… «Пролетить «муха» чотири рази на день з Бахмача на Ромодан і
назад та «кременчуцький» двічі обернеться
(у вівторок у нього вихідний, не ходить) і мо’
який товарняк потривожить сигналом наші
вуха — ото й увесь графік руху (він, до речі,

залишився без змін). Така сумна для простого пасажира політика Укрзалізниці. Пустили
прямий на Київ, двічі-тричі сходив — відмінили, пасажирам вигідно, а їй, бачте, ні. Що за
експерименти над людьми?!
Але що поробиш, по-нашому не буде,
йдемо на вокзал. А в касі — ціни! «Вони змінюються якщо не кожного дня, — інформує
касир, — то дуже часто». Дешевше, звичайно, «качанівським». До Ромна квиток 6 грн.
Але ж до Бахмача вранці «качанівський» не
йде (ним було б 7 грн.), а в «кременчуцькому» «просять» за проїзд аж у десять разів
дорожче, як і на цьому потязі до Ромна.
Скільки ж тоді до Кременчука? В межах сотні. Ось такий сервіс: хочеш їдь, хочеш дома
сиди.
Кор. «ТХ».

СПОНСОРУЮТЬ БЛАГОУСТРІЙ

Споконвіку добрі справи повертаються
до людини сторицею, адже добрий вчинок
уособлює любов, турботу та добро. Приємно почувати, що є люди, які навіть у такий
нелегкий час подають руку допомоги.
Понорівська сільська рада щиро вдячна керівникам СТОВ «Горизонт» Ігорю
Анатолійовичу Марченку, ТОВ «Красноколядинське» Павлу Михайловичу Чмуту,
ФГ «Обрій 2012» Петру Степановичу Дупі,

керівнику філії «Срібнянський райавтодор»
Анатолію Вікторовичу Богомазу, генеральному директору ТОВ «Агрофірма Обрій
ЛТД» Олегу Ростиславовичу Фіщуку за надану спонсорську допомогу з благоустрою
села. Бажаємо вам здоров’я, добробуту і
достатку, нехай добрі справи повернуться
до вас сторицею.
Євгеній ЧИРВА,
Понорівський сільський голова.
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ДНЯМИ голова районної державної адміністрації Анатолій Дупа та головний лікар
Талалаївського районного Центру первинної
медико-санітарної допомоги Олексій Шалений здійснили робочі поїздки у сільські ради,
які ввійдуть в об’єднану територіальну громаду з центром у Талалаївці. Це — Корінецька,
Красноколядинська, Липівська, Понорівська
сільські ради. Вони відвідали дитячі садочки,
школи, амбулаторії, ознайомилися з матеріально-технічною базою закладів, їх санітарним станом.
Ці сільські ради мають перспективи для
розвитку. Вони ефективно співпрацюють з місцевими сільгосппідприємствами. Під час зустрічей з колективами Анатолій Петрович цікавився

не тільки проблемами, які виникають у повсякденній роботі, а й думками щодо об’єднаної
територіальної громади. Утворення об’єднаної
територіальної громади, на його думку, дасть
можливість вирішувати питання благоустрою
населених пунктів, розвитку соціальної інфраструктури села, що в подальшому сприятиме
створенню нових робочих місць.
«Без реформи децентралізації, яка нині
триває в нашій державі, не буде розвитку
України. Але ми маємо її провести так, щоб
жителі нашого району відчули переваги цієї
реформи», — наголосив Анатолій Петрович.
Інна ПОЛОВКО,
головний спеціаліст з інформаційного
забезпечення апарату РДА.

СТИХІЯ

ДЕРЕВА ПА Д А ЛИ, СВІТЛА НЕ БУЛО

ли там, де на дроти падали
За даними Державної служби із надзвичайних ситудерева, гілки. Без світла заацій, в результаті негоди, яка охопила Україну 1 липня,
лишилися Красний Колядин,
постраждали 17 осіб, серед них — дитина. Крім того, були
повалені 640 дерев, пошкоджено 260 покрівель житлових Зелений Гай, Левівщина,
Понори, Основа, Глибока,
будинків, 11 господарських будівель і 8 загальноосвітЛавіркове, Березівка, Стара
ніх шкіл. Як ми всі знаємо, подібні офіційні дані бувають
надто заниженими. У нашій області стихія залишила свій Талалаївка, колишня Кіровслід буквально у кожному районі. Значно постраждало ська бригада Займища, залізниця. В суботу працювали
с. Березна Менського району. Значних збитків завдала
до години ночі, в неділю з 7
вона аграріям, руйнувала будівлі, ламала і просто з коранку і до опівночі, сьогодрінням виривала дерева, та найгірше — травмувала люні ще роботу не закінчили.
дей, серед яких — діти. Було знеструмлено 29 населених
Адже працюємо ми звичайпунктів області. На щастя, обійшлося без жертв.
адже плата за електроенерним складом, правда залуНе минула стихія і наш рагію європейська і вимоги до
чаємо і контролерів, і збутойон. Хоча, як повідомили респоживачів теж. Та тільки
виків. Перш ніж налагодити
дакцію у РС УДНС, потерпілі
дай доброго дощу із вітром,
електролінію, треба розчидо рятувальників за конкретвідразу летять дроти, стовпи.
стити її від завалених дерев.
ною допомогою не зверталиІ це тому, що у кожному насеЛише у Березівці депутат
ся. Найбільше в цій ситуації
леному пункті і поза ним лінії
райради Сергій Коломайко
дісталося енергетикам — і
електропередач пролягають,
організував сільських житероботи, і клопотів, і скандав основному, поблизу дерев,
лів на допомогу, у Займищі
лів. Без них ніяк не обійтися.
тим більше старих, аварійних. — керуючий відділком МикоАдже кожна сім’я тепер має
На це ми ніби й уваги не зверла Діденко. На жаль, в інших
найрізноманітнішу
сучасну
таємо, доки не гряне буря і не
населених пунктах очікували
побутову електротехніку, збій
падають ті дерева на дроти,
доки все зроблять енергеу роботі якої завдає людям
тики, а в один момент це не
збитків. Їх можна зрозуміти, дахи, дороги…
У понеділок, 3 липня, до
виходить. Намагалися підредакції телефонували із сіл
ключити спочатку цілі вулиці,
району, обурюючись, що в
а вже потім окремі садиби.
П’ятниця
Субота
деяких садибах від суботи Дуже прикро, що впевнено
14.07
15.07
немає світла. Під кінець ропочувають себе злодії — у
бочого дня зустрілася із дис. Глибока знову вирізали і
ректором району електромевкрали 13 «прольотів» елекреж Валерієм ЛУТОМ.
тромережі. Вкотре звертаю— Відразу, як притихла ся із проханням до власників
буря, почали ліквідовувати садиб — очистіть від гілок
+16 +23 +14 +25
обриви на лініях, — розпо- електролінії, які проходять
відає він, — але робити це біля садиб та на їх територібуло дуже складно, адже ях, не очікуючи стихії.
обриви, в основному, виник
Олександра ГОСТРА.
Повний
Остання
СТОВ АФ «Горизонт» запрошує на постійну роботу
Місяць
чверть
електрогазозварювальників. За додатковою інформацією звертатися за тел. 067-756-42-73.
За даними http://sinoptik.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ІНФОРМАЦІЯ

ТАБІР ЮНИХ ПАТРІОТІВ

Поблизу Батурина учасники АТО у минулі вихідні
розгорнули наметовий військово-патріотичний
табір
для молоді «Легіон Свободи». Таборування організовано за ініціативи громадських організацій «Вогонь
Відродження», «Бахмацька
районна спілка учасників
АТО», «Сокіл», «Легіон Свободи» в рамках розробленої
депутатами від ВО «Свобода» районної Програми
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді в
Бахмацькому районі. У своїй більшості це місцеві діти,
але були й гості з Борзнянського, Коропського, Талалаївського районів, з Київщини
та Авдіївки. Його учасниками
стали понад 100 дітей віком
від 10 до 18 років.
«Військово-патріотичний
табір „Легіон Північ“, — це
наша перша спроба створити на Чернігівщині для молоді територію активного від-

починку нового формату. Під
час таборування дитина хоч
на короткий час відпочиває
від гаджетів та світу технологій. Натомість ми пропонуємо вихованцям спортивний
режим, широку програму
вишколів та розваг і, звісно
ж, море живого спілкування,

— розповідає Володимир
Брюховецький, — приємно,
що у таборі взяли участь діти
з рідного мені Талалаївського району».
На фото: Володимир
БРЮХОВЕЦЬКИЙ із юними
учасниками військово-
патріотичного табору.

ЗУСТРІЧІ

ЧЕРЕЗ 10
РОКІВ

Щоразу, коли приходить
червень, мимоволі повертаємось думками в далеке
дитинство, юність. Чи то
останні дзвоники та випуск
ні навіюють спогади, чи
роки, що невпинно линуть,
змушують пригадати найкращу пору — юність. От і
ми, випускники Красноколядинської школи 2007 року,
сьогодні у спогадах повертаємось у нашу юність. Минають дні, роки і їх не спинити.
Десять років пройшло відтоді, коли ми, юні, окрилені
мріями, сповнені віри у щасливе майбутнє, любові до
рідної України, немов птахи з
сильними крильми, вилетіли
у самостійне життя. Кожен
обрав свою життєву дорогу,
свою професію, але основу
знань ми отримали в стінах
школи, за що вдячні нашим
вчителям.
Дорогі вчителі, ви були з
нами найголовніші роки нашого життя — роки нашого
становлення, роки нашого
зростання. Минуло 10 років,
як ми закінчили школу, сподіваємось, що виправдали
ваші очікування, і знову хочеться, аби посмішка осяяла обличчя дорогих нам
людей. Сказати спасибі так
мало, але наша вдячність
безмежна. Міцного здоров’я
вам, шановні, довгих років
життя, тепла, вогнику в душі,
творчої наснаги, миру і злагоди в родинах, добрих друзів, достойних учнів, щедрих
врожаїв на освітянській ниві,
мирного неба над головою.
Від випускників
Красноколядинської
школи 2007 року
Таня НЕБРАТ (КАЛИТА).

ЗАВТРА – ДЕНЬ РИБАЛКИ

В ЄДН АННІ З ПРИРОДОЮ
День рибалки відзначають кожної другої неділі липня. Цього року він припадає
на 9-е число і є практично
загальнонаціональним
та
відзначається навіть людьми, які жодного разу в житті
не тримали в руках вудку. Це
свято не має обмежень по
статі або віку і часто об’єднує
цілі сім’ї, подаючи привід для
гарного і приємного проведення часу на природі, в колі
друзів або однодумців. Тож
з ним вітають не тільки тих,
хто поєднав своє життя з такою складною і романтичною
професією, а й тих, для
кого заняття риболовлею є
спортом чи хобі, особливим
станом душі чи способом
злиття з природою. Рибалки
— це особливе, своєрідне

САМООБОРОНА
В ТАЛАЛАЇВЦІ

громад, атовці, волонтери
та молоді сім’ї. Учасниками
Міжнародного молодіжного
наметового містечка став і
молодіжний актив нашого
району.
Цього року наметовий
табір був присвячений екологічній
темі
«Екологія.
Природа. Чистота». Три дні
поспіль на тематичних тренінгах молодь району мала
можливість говорити про родинні цінності, безпечні подорожі, особливості молодіжної
політики тощо, брати участь
у
військово-патріотичних

іграх, спортивних змаганнях,
квестах.
Програма заходу також
передбачала
проведення
інструктажів із орієнтування на місцевості та правил
поведінки в екстремальних
умовах, практичних занять із
надання першої невідкладної допомоги. Для активної
молоді було організовано
Молодіжний рок-фестиваль,
театралізоване дійство Івана Купала, фестиваль вогню
Fire-fest, спортивно-змагальна програма тощо.
Ніна ЛУЦЕНКО,
завідувач сектором
сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.

У середу на черговому засіданні виконкому
селищної ради його члени
розглянули і затвердили
статут та дали дозвіл на
реєстрацію в реєстраційній
службі нової громадської
організації. Назва їй —
«Талалаївка — самооборона». Це — громадське
формування з охорони громадського порядку. В його
рядах здебільшого колишні
атовці, керівники і спеціалісти сільгосппідприємств
та фермери, а також приватні підприємці. Очолив
«Талалаївку — самооборону» Богуслав Борсук, заступником у нього Микола
Худолій.
Тетяна МИХАЙЛЮК,
секретар
селищної ради.

ЗОЛОТИЙ ювілей святкує директор Харківської
школи Сергій Миколайович ШЕВЧЕНКО. Нехай
віддана дітям душа ніколи
не старіє, на білій скатертині
будуть хліб і сіль, своїм теплом хай завжди сонце гріє,
слова подяки линуть звідусіль. В житті нехай все буде,
що потрібно, без чого не
складається життя: любов,
здоров’я, щастя, дружба та
вічно молода душа. Нехай
цей день Вам зморшок не
прибавить, старі нехай розгладить і зітре, зміцнить здоров’я, від негод позбавить,
добра і щастя в дім Вам
принесе.
КОЛЕКТИВ та профспілкова організація
Харківської школи.
* * *
10 ЛИПНЯ свій 75-річний ювілей святкує наша
сусідка Лідія Григорівна
КИРІЧЕНКО. Нехай здійсняться всі Ваші бажання,
найзаповітніші у серці сподівання, нехай Господь благословляє Вас, щоб завжди
все було гаразд! Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,
солов’ї защебечуть грайливо, хай довго ще сяє Вам
сонце вгорі і життя буде щедро щасливим. Хай Бог Вам
здоров’я та силу дає, а сива
зозуля сто літ накує.
З повагою сусідки
СВІТЛАНА і ЛЮДМИЛА
із сім’ями.
* * *
4 ЛИПНЯ святкував свій
60-річний ювілей чудовий,
люблячий чоловік, тато і
зять Василь Самійлович
КРИВЕНКО із Красного Колядина. Ми вдячні Тобі за
безмежну любов і знаємо,
що Тебе обрали б ми знов.
Хай щастя панує у нашому
домі і радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої
долі хай Бог посилає й Тебе

береже. Нехай обминають
Тебе болі й тривоги, хай
стелиться довга життєва
дорога, хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, можеться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без
краю, усього найкращого ми
Тобі бажаєм!
З любов’ю
і повагою ДРУЖИНА,
дочка КАТЯ, ТЕЩА.
* * *
4 ЛИПНЯ святкував своє
60-річчя дорогий і люблячий тато та дідусь Василь
Самійлович КРИВЕНКО з
Красного Колядина. Бажаєм здоров’я багато-багато,
хай щастя і мир залишається в хаті, хай горе обходить
завжди стороною, а радість
приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо, хай Бог береже
Тебе, любий, весь час, та
іншого щастя нам більше не
треба, живи тільки, татку і дідусю, із нами й для нас.
Наш дедуля дорогой,
мы гордимся все Тобой. И
скажу я по секрету: лучше
нет на свете деда! Будем мы
всегда стараться, на Тебя во
всем равняться.
З повагою і любов’ю
дочка НАТАША,
зять САША, внуки
АНЯ і САША.
* * *
ПОЧАТОК липня в житті
глибоко шанованого нами
Василя
Самійловича
КРИВЕНКА з Красного Колядина ознаменувався його
світлим 60-річним ювілеєм.
Є ювілеї досить різні, але
одна з найкращих дат, коли
вітають друзі, рідні і Вам
всього лиш 60! Щиро вітаємо Вас із святом урочистим,
дякуємо Богу, що Ви є на

землі. Хай над Вами небо
буде чистим, радісно на
серці, щедро на столі. Хай
стелиться життя розмаєм і
хилить щастя повен цвіт, ми
від душі усі бажаєм здоров’я
на багато літ!
Сім’я СОКОЛ
із Красного Колядина.
* * *
ЦЬОГО прекрасного дня
ми раді вітати з 35-м днем
народження нашого тата Петра Борисовича ТОВКАЧА
з Талалаївки! Бажаємо Тобі
найголовнішого — здоров’я,
безмежного щастя, духовного та матеріального багатства і звичайно ж довгих літ.
Нехай на Твоєму життєвому
шляху зустрічаються лише
щирі люди, котрі приноситимуть у кожний Твій день
багато світла та тепла. Від
усього серця безмежно дякуємо Тобі за кожну хвилину
Твоєї присутності в нашому
житті, за яке теж щиро вдячні. Обіцяємо, що в майбутньому будемо поруч з Тобою
та біля Тебе, так, як Ти був з
нами та біля нас!
Аліна і Богдан ТОВКАЧ.
* * *
5 ЛИПНЯ в нашої дорогої, любої серцю, милої дочки, сестрички і внучки Юлії
БАТОРИК день народження, їй виповнилося 15 років.
Прийми, рідненька, сердечні вітання. Добра бажаємо
й здоров’я, як чисте небо
голубе. Ми із великою любов’ю усі вітаємо Тебе. Хай
обминуть Тебе тривоги, хай
буде щастя на путі, хай світла, радісна дорога щасливо
стелиться в житті!
З любов’ю МАМА,
ТАТО, сестричка АЛІНКА,
бабуся ЛАРИСА
з Красного Колядина.

НА ТЕРИТОРІЇ АКТИВНОЇ
МОЛОДІ

Молодь
Чернігівщини
вчергове доводить, що відпочивати варто активно,
відповідально та корисно.
Впродовж трьох днів у прекрасному місці, яке славиться своїми краєвидами, на
території комплексу «Голубі
озера», що у Ріпкинському
районі, працювало наметове
містечко «ТАМ» (Територія
активної молоді). «ТАМ» —
це обласний захід, спрямований і на оздоровлення, і на
відпочинок, і на саморозвиток кожного учасника. Цьогоріч він зібрав близько 350
учасників. Серед них команди
райдержадміністрацій,
об’єднаних територіальних
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братство, яке складається з
людей різних занять, це не
тільки азарт, але і можливість зануритися у роздуми,
і просто гордість, яку може
подарувати рибалці його
вдалий улов.
Рибалки
Талалаївщини взялися за відтворення
природних та водних ресурсів району, які довгі роки
бездумно експлуатувалися.
Самотужки, без сторонньої
допомоги із боку влади, за
власні кошти тільки восени
2016 року районні водойми
зарибнили орієнтовно 5 тоннами малька різних видів
риб, а це немало-небагато —
250 000 грн. Самі ж і охороняють об’єкти від любителів
покаламутити воду в суспільстві і ставі, закинути незакон-

ні знаряддя лову до громадської кишені і водойми.
Хочеться привітати всіх
причетних та небайдужих
порядних рибалок Талалаївщини із Днем рибалки та
побажати всього найкращого в житті і на риболовлі.
Не будьте байдужими, не
проходьте мимо хапуг, тільки разом зможемо подолати
негативну безвідповідальну
спадщину минулого ставлення до природи та наших
голубих водойм. Бажаю,
щоб садки від карасів тріщали і юшки йшов приємний
аромат, щоб на ставу не раз
стрічались і без плотви додому не вертались!
Іван МОЖНЕВСЬКИЙ,
член президії ГО
«Екоконтроль – Талалаївка».

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

ОСК АРЖЕННЯ ДІЙ
ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

Порядок оскарження дій
чи бездіяльності державних
виконавців закріплений у
ст. 74 Закону України «Про
виконавче
провадження»,
відповідно до якої рішення,
дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої
посадової особи державної
виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб) можуть
бути оскаржені до відповідного адміністративного суду
в порядку, передбаченому
законом. Скарга у виконавчому провадженні подається
виключно у письмовій формі та повинна мати у змісті:
найменування органу державної виконавчої служби,
до якого вона подається;
повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові)
стягувача та боржника, їхні
місця проживання чи перебування (для фізичних осіб)
або місцезнаходження (для
юридичних осіб), а також
найменування
(прізвище,
ім’я та по батькові) представника сторони виконавчого провадження, якщо
скарга подається представником; реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу,
що його видав, день видачі
та номер документа, його
резолютивна частина); зміст
оскаржуваних рішень, дій чи
бездіяльності та посилання
на порушену норму закону;
викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує
свої вимоги; підпис скаржника або його представника

із зазначенням дня подання
скарги. Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої
служби щодо виконання судового рішення можуть бути
оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа
дізналася або повинна була
дізнатися про порушення її
прав, свобод чи законних інтересів. Рішення виконавця
про відкладення проведення
виконавчих дій може бути
оскаржене протягом трьох
робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна
була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.
У відповідності до ст. 20
Закону України «Про звернення громадян» звернення
розглядаються і вирішуються у термін не більше одного
місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують
додаткового вивчення, —
невідкладно, але не пізніше
п’ятнадцяти днів від дня їх
отримання. Якщо в місячний
термін вирішити порушені у
зверненні питання неможливо, керівник відповідного
органу, підприємства, установи, організації або його
заступник
встановлюють
необхідний термін для його
розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний
термін вирішення питань,
порушених у зверненні, не
може перевищувати сорока
п’яти днів.
Володимир МИХНО,
в. о. начальника відділу.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
«ПРО ПОГОДЖЕННЯ РОЗМІРУ ЩОМІСЯЧНОЇ ПЛАТИ
ЗА НАВЧАННЯ В ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ»
З метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань протягом 5 робочих днів
з дня опублікування цього повідомлення буде оприлюднено
розроблений у відділі культури та туризму райдержадміністрації проект розпорядження голови райдержадміністрації
«Про погодження розміру щомісячної плати за навчання в
Талалаївській школі мистецтв».
Проектом розпорядження погоджується розмір щомісячної плати за навчання дітей у Талалаївській школі
мистецтв на 2017 – 2018 навчальний рік та впровадження
системи пільг. Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті
Талалаївської райдержадміністрації у розділі «Регуляторна
діяльність».
Строк отримання пропозицій та зауважень до проекту
регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення
проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу. Зауваження та пропозиції прийматимуться електронною
та звичайною поштою впродовж 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного
впливу відділом культури та туризму райдержадміністрації:
17200, смт Талалаївка, вул. Центральна, 3, е-mail:
taladm_kult@cg.gov.ua, тел. 2-15-47.

8 липня 2017 року

ВИТОКИ

ВИ Ш И ВК И МОЇ Л ЮБІ

У
РАМКАХ
культурно-просвітницького проекту
обласної служби зайнятості
«Збережемо традиції предків» у відділі сприяння зайнятості у Талалаївському
районі Срібнянського районного центру зайнятості
відбувся семінар «Україна
вишивана» за участю місцевих майстринь української
вишивки та бісероплетіння
Лідії Сухомлин, Ніни Галаган та Ольги Ручки. Розпочала семінар фахівець відділу
Любов Бондар, яка ознайомила присутніх про популяризацію відродження національного рукоділля, а саме
української вишивки, проаналізувала старовинні та
сучасні зразки українських
вишивок та продемонструвала умовний атлас регіонів
України за типовими для них
візерунками, орнаментами і
символами.
Ніна Галаган — ди-

ректор Центру дитячої та
юнацької творчості, розповіла присутнім про те, як
захоплюється українською
вишивкою та залучає до
цього учнів, які відвідують
центр. Продемонструвала
свої та дитячі вишивки, в
тому числі і на патріотичну
тематику.
Пенсіонерка Лідія Сухомлин ще в юності взяла
голку до рук, і це стало для
неї захопленням на все
життя. Свої вироби вона
презентувала на семінарі,
серед них вишиті рушники,
панно, картини. Для бажаючих провела майстер-клас
по вишивці «болгарським
хрестом», показала, що ручна вишивка — це копітка робота, яка потребує терпіння,
певних знань і неабиякого
бажання займатися цим
рукоділлям.
Бісероплетінням та вишивкою бісером займаєть-

ДО ДНЯ РОДИНИ

ПОДРУЖЖЯ Михайло і Валентина Співаки — ветеринари
за спеціальністю, вже кілька років мають сімейний бізнес, послугами якого користується багато жителів селища і району.
У ветеринарному кіоску бажаючі можуть придбати ліки для
тварин, корм для домашньої худоби, а також отримати консультації та допомогу ветеринарів, інші послуги, які стосуються
ветеринарії. А перші кроки у бізнесі починалися із центру зайнятості, коли життєва ситуація склалася так, що обоє молодих спеціалістів залишилися безробітними. Вони зробили свій
вибір, а центр зайнятості підтримав їхні ідеї. Подружжя скористалося одноразовою допомогою на започаткування своєї
справи. Звичайно, дуже приємно допомагати тим, хто уміє скористатися допомогою, адже до всього треба прагнення і велика праця. Їх справа потрібна не тільки родині, а всім, хто щодня
звертається до спеціалістів ветеринарії із різними питаннями.
Ольга ТИМОШЕНКО,
заступник директора, начальник відділу сприяння
зайнятості у Талалаївському районі Срібнянського РЦЗ.
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ся Ольга Ручка. У цьому
захопленні є свої тонкощі
й секрети, якими вона поділилася. Браслети, кольє,
намисто привернули увагу
своє неповторністю.
Безробітні жінки, які
були присутні на семінарі,
були в захопленні від робіт,
представлених майстринями, адже вишивання — трудомісткий процес, який потребує неабиякого терпіння,
скрупульозності та посидючості. Оволодівши потрібними навичками й уміннями,
кожен зможе створювати
неповторну красу, яка наповнить навколишнє життя
затишком, любов’ю та гарним настроєм.
Ольга ТИМОШЕНКО,
заступник директора,
начальник відділу
сприяння зайнятості
у Талалаївському районі
Срібнянського РЦЗ.
На фото: під час семінару.

АКТУАЛЬНО

ВИПЛАТИ НЕВИКОРИСТАНИХ
С У М С У Б С ИД ІЙ

У зв’язку з численними
зверненнями щодо виплати
невикористаних сум субсидій
управління соціального захисту населення інформує, що
пунктом 15 Положення про
порядок призначення та надання населенню субсидій
для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового
палива передбачено, що частина невикористаної суми
субсидії для відшкодування
витрат на оплату послуг з
газо-,
електропостачання
для індивідуального опалення, що в еквіваленті не
перевищує вартості (станом
на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб.
метрів природного газу або
вартості 150 кВт електричної
енергії (в разі використання
природного газу/електричної
енергії для індивідуального
опалення), перераховується
на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській
установі або виплачується
через відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».
Зазначена виплата відбувається на підставі списків
таких осіб, які подаються підприємствами — надавачами
послуг з газо-, електропостачання до управління соціаль-

ного захисту населення.
Відповідно до постанови
НКРЕКП від 26.02.2015 року
№220 вартість 1 кВт електричної енергії на 1 травня
2017 року становила 90 копійок. Таким чином, еквівалент
вартості 150 кВт електричної енергії складає 135 грн.
Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 22.03.2017 року №187
ціна 100 куб. м газу (з врахуванням ПДВ, тарифів на
транспортування та розподіл
природного газу, які підлягають обов’язковій оплаті,
та величини торговельної
надбавки
постачальника
природного газу із спеціальними обов’язками) складає
695 грн. 79 коп.
Перерахування частини
невикористаної субсидії на
особовий рахунок одержувача субсидії здійснюється
управлінням соціального захисту населення на підставі
особистої заяви одержувача,
поданої до 1 вересня поточного року.
На даний час проводиться інформування одержувачів субсидії, які включені до
списків, про необхідність подання відповідної заяви для
отримання частини невикористаної субсидії. Списки

ШКІЛЬНЕ ЛІТО

(«Джура»), взяли участь в
усіх важливих районних заходах. А в червні ми запропонували
найактивнішим
гуртківцям екскурсійну подорож до Батурина — гетьманської столиці. Свою подорож
ми розпочали із Цитаделі
Батуринської фортеці, де

хрещениці Мотрі Кочубеївни.
Змогли побачити 12 відтворених коротеньких любовних
листів гетьмана до Мотрони
Кочубеївни, які зберегла історія. А спустившись до підвалу, з якого, за повір’ями, колись був підземний хід аж до
Батуринської фортеці, мали
змогу побачити кімнату
слідства
і
воскову фігуру судді, камеру
ув’язнення, в якій розміщена
воскова фігура козака-в’язня.
Та яскравіші враження справив на дітей Палац Розумовського — єдина архітектурна
перлина шотландського архітектора Чарльза Камерона в Україні (ще він автор
двох будівель у Петербурзі).
Блукаючи розкішними коридорами, кімнатами Палацу,
можна побачити не лише розкішні люстри, меблі, картини,
штори, статуї, а й відчути
крихкість життя. Адже у розкішному Палаці так ніхто і не
жив, він більше 100 років був
напівзруйнованим і лише завдяки українським меценатам
відбудований у 2002 – 2009
роках. Залишаючи Батурин,
кожен віз у своїй маленькій
голівці яскраві враження, та
найголовніше — що в одному
невеличкому містечку на Чернігівщині колись писалася велика історія нашої держави.
Лариса СЕРДЮК,
керівник гуртків ЦДЮТ.

НЕЗАБУТНЯ ПОДОРОЖ

Протягом
навчального
року у ЦДЮТ було проведено багато цікавих і змістовних заходів: «Я майбутній
козак», «Український ярмарок», «Хай на весь світ колоситься український хліб»,
районне свято Миколая,
виховний захід до 100-річчя
українського Щедрика, різдвяні колядування, флешмоб
до Дня рідної мови «Розмовляй українською», свято Масляної, «Хай в серці
кожної дитини живе любов
до України», «Здорова дитина — сильна Україна»,
«Гра-подорож Україною» для
вихованців пришкільного табору «Романтик», екскурсії
до Музею ЦДЮТ «Воїни. Історія українського війська»,
«Революція гідності», «Маю
честь захищати Батьківщину», провели районну акцію
по створенню Книги Пам’яті
Чернігівщини «Герої не вмирають», акцію «Мій Крим»,
районні змагання військово-патріотичної гри «Сокіл»

відтворено вигляд найбільш
укріпленої частини міської
фортеці другої пол. XVII —
поч. XVIII ст. Дітей вразив захисний рів, козацькі гармати,
яких зараз 7, а за свідченнями документів було 500, якорі
козацьких суден, привезені з
Хортиці, дерев’яна церква,
відтворена за стародавніми
зразками без жодного цвяха
і розміщена над стародавнім
похованням, козацька криниця і Пам’ятник жертвам Батуринської трагедії 1708 року.
Завітали ми до Гетьманського
будинку. Цікаво, що у травні
тут відкрилася нова експозиція — воскові фігури у повний
зріст трьох українських гетьманів: Івана Мазепи, Дем’яна
Ігнатовича та Пилипа Орлика. Кожна фігура коштує 9 тисяч доларів. Наступним для
нас відкрив двері Будинок
генерального судді Кочубея.
Тут дітей найбільше зацікавили генеалогічне дерево роду
Кочубеїв та романтична історія стосунків Мазепи і його

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

10 липня — смт Талалаївка, вул. Садова, 5, вул. Польова, вул. Мічуріна, вул. Суворова, вул. Пирогова; 1, 2, 3-й пров.
Пирогова; вул. Гагаріна, вул. Маяковського, вул. Паркова; 1,
2, 3-й пров. Парковий; вул. Перемоги, вул. Заруддя, вул. Заводська, вул. Чкалова, АЗС «Avantazh», АЗС «Nova», СТО;
с. Жолобок (село повністю).
10 липня — с. Довгалівка,
вул.
Литвиненків,
вул.
Шевченка.
11 липня — с. Новоселівка, ТОВ «Обрій», ферма.
11 липня — с. Липове, вул. Садова.
12 липня — с. Юрківці, вул. 40-річчя Перемоги, вул.
Колгоспна.
12 липня — с. Слобідка, вул. Червона.
14 липня — с. Плугатар, вул. Молодіжна, вул. Гагаріна,
вул. Миру, школа (9:00 – 16:00).
14 липня — с. Довгалівка, вул. Лугова (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

осіб, яким необхідно подати
заяви до управління на повернення коштів, направлені
в кожну сільську раду, де кожен отримувач субсидії зможе уточнити про наявність
зекономлених коштів.
Що стосується механізму
фінансування виплати частини невикористаних сум субсидій, за інформацією Міністерства соціальної політики
України, на сьогодні напрацьовуються зміни до Закону
України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік
в частині визначення окремої бюджетної програми для
проведення цих виплат, головним розпорядником якої
буде Мінсоцполітики. Крім
цього, буде затверджено окремий порядок фінансування
відповідних видатків.
Враховуючи викладене,
ще раз повідомляємо всіх
одержувачів субсидій про
необхідність подачі заяв
до 1 вересня п. р. на виплату частини невикористаної
субсидії з метою своєчасного
формування потреби в коштах на здійснення відповідних виплат для врахування
цих даних при визначенні окремої бюджетної програми.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу.

На фото: гуртківці Центру ДЮТ на екскурсії в Батурині.

Соціологічні
дослідження знову підтвердили лідерські позиції Юлії
Тимошенко та партії ВО
«Батьківщина» — свідчать
дані опитування, проведеного групою «Рейтинг».
Якби вибори Президента України відбулися в
найближчу неділю, Юлія
Тимошенко виграла б їх і у
першому, і у другому турі.
Юлія Тимошенко — єдиний
політик, який впевнено перемагає Петра Порошенка. Також в уподобаннях
українців лідирує партія ВО
«Батьківщина», яка займає
перше місце в симпатіях
громадян. Крім того, 85%
українців впевнені, що
Україна перебуває у стані
хаосу. Більшість опитаних
за останній рік стали жити
гірше, зокрема, через величезні тарифи.
На думку більшості
опитаних, головною причиною такого жахливого
стану є непрофесіоналізм
та корупція чинної влади.
Більше половини українців виступають за розпуск
парламенту та проведення
позачергових парламентських та президентських
виборів. До того ж, якби
сьогодні проводився референдум щодо зняття
заборони продажу земель
сільгосппризначення,
то
майже 75% проголосували
б проти їх продажу.
У випадку, якщо в Україні буде дозволений продаж земель сільськогосподарського
призначення,
40% можуть вийти на акції
протесту, половина опитаних — не вийдуть, кожен
десятий — не визначився.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».
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15 ЛИПНЯ з 10:00 в приміщенні Талалаївської ЦРЛ будуть вести прийом лікарі центру «СІММЕД» з м. Чернігів:
гінеколог, онкохірург, кардіолог.
З метою обстеження та лікування проводитимуть УЗД
органів черевної порожнини, малого тазу, щитовидної та молочних залоз, ЕКГ. Кріолікування ерозії та дисплазії шийки
матки, видалення поліпів та бородавок.
На прийом до лікарів записуватися завчасно за
тел. 2-17-52, УЗД в порядку черги. Прийом платний.
Відкрився новий продуктовий МАГАЗИН «АРТЕМІДА»
в смт Талалаївка, що біля будинку культури.
Пропонуємо: натуральну КАВУ в широкому асортименті, алкогольні та безалкогольні вироби (завжди холодне
ПИВО та КВАС), КОВБАСНІ ВИРОБИ від виробників Чернігівщини, М’ЯСО свинини, ФАРШ у свіжозамороженому стані, маринований ШАШЛИК, МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ та тверді
СИРИ, тільки з цільного молока; КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ
та солодощі від найкращих виробників (натуральні складники, без консервантів), вироби з ярмарки (БУБЛИКИ на
в’язках ванільні, з маком, глазуровані, СУШКА з кунжутом).
З вами завжди ввічливий персонал та високий рівень
обслуговування. Ви можете затишно провести час на літньому майданчику біля магазину: тиха приємна музика,
свіже повітря, холодний квас чи пиво, морозиво, можливість
посмажити шашлик на мангалі (м’ясо мариноване, шампури, дрова).
СМАЧНОГО ВАМ!!!
На роботу потрібен ПРОДАВЕЦЬ.
Закупаем МЕД оптом
г. Чернигов. ЗВОНИТЕ!
Тел. 093-023-62-05,
067-704-49-72,
066-927-55-70.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
ПОЇЗДКИ на відпочинок до Азовського моря,
смт Кирилівка.
Тел. 097-849-75-02,
099-156-53-22.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.

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.

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).
Чистимо КОЛОДЯЗІ,
якісно за помірними цінами
(ручна робота).
Тел. 095-011-62-50,
068-499-63-42.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.
Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

РОБОТА

12 ЛИПНЯ
минає 5 років
світлої пам’яті мого незабутнього синочка Романа
ВІННІЧЕНКА з Березівки. Хмарки пливуть у чистім небі, пташки співають у
саду, і сонечко світить яскраво, а Ти вже
в далекім краю. Ріднесенький, як швидко плине час, вже п’ятий рік як Ти пішов
від нас, сумують, плачуть з нами небеса, не висихає на очах сльоза. Без Тебе
небо мені не голубе, як хочеться торкнутися Тебе, відчути хочеться Твоє тепло, пішов Ти, Ромо, — і
життя пішло. Вирвали серце, вирвали душу… Як жити далі
— не знаю, а мушу. Гірко плачу, безмежно скучаю, люблю
Тебе сильно, синочку, Ти чуєш, я знаю… Всі, хто знав Рому,
— згадайте, хто пам’ятає — пом’яніть.
Вічно сумуюча МАМА, РІДНІ.
● ● ●
ВЖЕ 5 років, як трагічно обірвалося юне життя нашого
любого племінника Роми ВІННІЧЕНКА з Березівки.
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, Романа 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.
Сім’ї ДОНЕЦЬ, ЯРМОШ.

16 июля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

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.
У зв’язку з відкриттям нових об’єктів ТОВ Служба безпеки «Вітязь» проводить набір на роботу ОХОРОНЦІВ чоловічої і жіночої статей. Метод роботи вахтовий. Проживання і харчування за рахунок роботодавця.
Звертатися за адресою: м. Ромни, вул. Руденка, 10
(2-й поверх). Тел. 068-289-96-94, 050-529-08-03.

КУПЛЮ

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.

ПРОДАМ

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.
1) Терміново САДИБА по вул. Вишнева (К. Маркса) в
Талалаївці. Загальна площа 92 м2, газ, вода, зручності, ділянка 0,13 га, надвірні будівлі, гараж. 2) ВЕЛОСИПЕДИ,
DVD-ПРОГРАВАЧ, ЕЛЕКТРОДУХОВКА, САНКИ дитячі, дитяче ЛІЖКО. Тел. 066-863-29-52.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія» 1989 року випуску, не варений,
не фарбований, в гарному стані.
Тел. 098-439-83-26, 099-344-22-45.
СКУТЕР Honda Dio 27. Тел. 099-561-10-03. СКУТЕР
Honda Tropic вантажний. Тел. 050-254-52-90.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2103, ШВЕЙНА МАШИНА (ножна),
водяний НАСОС «Малыш» і шланги до нього, телевізійний
ТЮНЕР, газові БАЛОНИ. Тел. 068-106-76-73.
Кінна КОСАРКА, перероблена для мотоблока або трактора. Тел. 095-149-72-84, 067-456-22-90.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЦЕГЛА, ШИФЕР, ДОШКИ, СТРОПИЛА, СВОЛОЧКИ
б/у, ДРОВА, ПІСОК, СІНО з доставкою.
Тел. 097-157-84-02, 050-987-62-78.
ХОЛОДИЛЬНИК «Норд» у хорошому стані. Можлива
доставка. Тел. 096-303-36-10.
КОРОВА-первістка, чорна; ТЕЛИЦЯ спарована 2 місяці.
Тел. 096-084-19-51.
БДЖОЛОМАТКИ (порода Бакфаст), ціна 150 грн.
Тел. 097-196-20-61.

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.

Фермерське господарство ЗАКУПОВУЄ у населення БИКІВ, КОРІВ і
ТЕЛИЦЬ.
Тел.
098-446-62-52,
095-562-26-05.

12 ЛИПНЯ
минає 5 років,
як
перестало
битися серце моєї донечки Людмили
ЛИХОДІД із Старої Талалаївки. Здається, ще вчора я чула Твій голос і Твої
останні слова: «Мамо, кріпись, я скоро
вернусь». І я кріплюсь, виглядаю Тебе
з усіх сторін, а Тебе немає і не буде.
Жорстока, невблаганна смерть забрала Тебе від нас. А Ти ж так хотіла жити.
Людочко, рідненька, дорогенька, прости мене, що не змогла
Тебе спасти. Боже, немає більшого горя, як хоронити своїх
дітей. Дочечко, як мені важко без Тебе, як не вистачає Твого тепла, ласки, турботи, Твоїх мудрих порад. Людочко, Ти
завжди будеш у моєму серці, поки воно буде битися. Хай
над Твоєю могилкою світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах роса — то мої сльози. Людочко, спи спокійно,
лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі — вічний спокій і Царство небесне. Хай Господь оберігає Твою світлу і
добру душу. Всі, хто знав Людочку, згадайте добрим словом
і пом’яніть.
Вічно сумуючі МАМА, БРАТ.

ПОМИНАННЯ

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.

ЯКРАЗ у свято Петра і Павла рік
тому перестало битися серце мого дорогого і люблячого чоловіка Миколи
Миколайовича МАКАРЕНКА з Діброви (27.11.1946 — 12.08.2016). Здається
мені, що Ти в дорозі, що скоро станеш
на порозі. Не хоче серце з тим змиритись, що в очі вже не подивитись. Любов
моя хай Тебе гріє, а пам’ять про Тебе на
землі зоріє.
Люблю. Тужу. Пам’ятаю.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА,
сестри ГАЛЯ і ОЛЯ.
Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
Телефони: 2-13-53 (редактор, реклама), 2-13-50 (заступник редактора,
сектор листів). Факс: 2-13-53.
E- mail: trybuna@meta.ua
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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.

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.
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.
Кафе «Міраж» (2-й
поверх
трьохповерхівки) приймає замовлення
на БАНКЕТИ, ВЕСІЛЛЯ,
ЗУСТРІЧІ, ЮВІЛЕЇ, поминальні ОБІДИ. Широкий
вибір страв, меню. Зал з
кондиціонером.
Високий
рівень
обслуговування,
ввічливість.
Тел. 050-877-81-29,
097‑613-01-01 (Лариса).
ЛИПІВСЬКА
СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс на продаж на розбір
будівлі старого приміщення
школи, їдальні старої школи, 14 дерев’яних віконних
рам, 14 дверей, які не були
в експлуатації.

На території коопзагот
прому проводиться ЗАКУПІВЛЯ ЯГОДИ ВИШНІ.
Тел. 066-648-68-28,
096-148-90-02,
096-974-01-02.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 100 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
УСТАНОВКА безлімітного Інтернету — абонплата від 40 грн.; супутникових антен: РЕМОНТ та
РОЗКОДУВАННЯ каналів
VIASAT-Extra TV.
Тел.
096-087-33-50,
066-645-57-23.

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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №869350, виданий 20.07.2007 року на ім’я
ПУСТОВОЙТ Ольга Андріївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0349684, виданий 3.12.1999 року на ім’я ПІНЧУК Андрій
Миколайович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №839236 від 04.04.2007 року та серії ЯЗ №200112 від
12.03.2009 року, видані на ім’я КОВАЛЕНКО Олександра Василівна, вважати недійсними.

Колектив Талалаївського районного відділення ПАТ
НАСК «Оранта» висловлює глибоке співчуття колишньому страховому агенту Світлані Григорівні Сенчі з приводу
тяжкої втрати — смерті чоловіка
ВІТАЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА.
Творчий колектив громадського літературно-мистецького об’єднання «Олава» висловлює глибоке співчуття керівнику об’єднання Володимиру Митрофановичу Ткачову
з приводу тяжкої втрати — смерті брата
АНАТОЛІЯ МИТРОФАНОВИЧА.
Родину нашого сусіда Володимира Митрофановича
Ткачова з Талалаївки спіткала тяжка втрата — помер його
рідний брат АНАТОЛІЙ МИТРОФАНОВИЧ. Щиро співчуваємо і розділяємо з рідними та близькими покійного біль
непомірного горя.
Сім’ї сусідів В. В. ЯРЕМЕНКА та О. І. ЛИНЦЯ.
Відійшов у вічність наш сусід Анатолій Митрофанович ТКАЧОВ із Талалаївки. Глибоко сумуємо і співпереживаємо з рідними та близькими покійного біль тяжкої втрати.
СУСІДИ з багатоквартирного будинку
по вул Центральна, 51.
Висловлюємо щире співчуття Віктору Михайловичу
Зарічному з Березівки та його родині з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті матері
ВАРВАРИ САВІВНИ.
Сім’я ЦИГАНЕНКІВ із Талалаївки.
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