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ВРОЖ АЙНІ ГЕКТАРИ «ЛАНУ»

Станом на 3 серпня ц. р. обмолочено
5418 га, намолочено 28196 тонн зерна нового врожаю, середня врожайність по району становить 52,0 ц/га, в т. ч. пшениці озимої урожайність — 54,4 ц/га, ячменю ярого
— 44,9 ц/га, гороху — 31,1 ц/га. Найвища
урожайність ранніх зернових у ПСП «Лан»

— 66,7 ц/га, у ТОВ «Красноколядинське» —
60,5 ц/га.
Завершено збирання ранніх зернових у ПСП «Відродження» з врожайністю
55,6 ц/га.
Відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації.

ДЕНЬ У КАЛЕНДАРІ

З ДНЕМ ПО ЛІЦ ІЇ!

ШАНОВНІ ЗАХИСНИКИ ПРАВОПОРЯДКУ!
Прийміть щирі вітання свобод громадян, веденмадянина, а міцне здоз професійним святом —
ня боротьби зі злочинніров’я та благополуччя
Днем Національної полістю та охорона громадстануть непохитною осції України!
ського порядку.
новою зростання ваших
На вас покладено відНехай ваші профеподальших професійних
повідальне й благородне
сійні зусилля будуть виуспіхів! Щастя, миру й
завдання — захист життя
нагородженні
повагою
добробуту вам, вашим
та здоров’я людей, прав і
і довірою кожного грорідним та близьким!
Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

АНОМАЛЬНА ПРИРОДА

БОГ ТЕРПІВ І НАМ ВЕЛІВ

Спека стоїть така, що
жити не хочеться! Все живе
судомно хапає повітря, як
риба, яку щойно викинули з
води на берег. Як не +35, так
+38 у тіні на термометрі — і
це в нас у селі, на роздоллі,
де гуляє хоч якийсь вітерець
і все провівається. А що ж у
місті за високою стіною будинків? Пекло!
Гарячий серпень! Після
холодного із заморозками
кінця травня-початку червня і дощового й нетеплого
липня літо за всі холодні
попередні дні і ночі нарешті
на нас відігралося. Чекаєш
прохолоди увечері і вночі, а її немає й немає, аби
хоч краплю спасіння з неба

— ні, дощ не йде і не йде.
Вся перша декада серпня — розжарена сонячна
паляниця над головою. Не
рятує ні ставок, ні кондиціонер, ні лід із морозилки: із
ставка вилізеш — відразу
потом обливаєшся, кондиціонери є в одиниць, а лід із
морозилки — пряма дорога
в аптеку по антибіотики.
То що ж робити? Нічого
іншого, як терпіти. Синоптики кажуть, що недовго лишилося, вже з понеділка сонце
трохи втомиться пекти. Не
дуже-то й віриться на фоні
передбачуваних ними з дня
на день насправді неіснуючих гроз, але може ж таки
природа
змилостивиться

над нами колись. А поки що
о 9-й ранку і вже +28. І тут і
не хочеш, та приходять на
згадку пекельні два місяці
літа 2010-го, коли стовпчик
термометра наче прикипів
до +40. І хоч у природи немає поганої погоди, та не
дай Бог!
Важко всім зносити
спеку, особливо стареньким і хворим. Спеціалісти
рекомендують: більше пийте природної води, менше з’являйтесь на сонці.
І, врешті, літо з його аномаліями не безкінечне. Почекаємо, Бог терпів і нам
велів, і хай у нас все буде
гаразд.
Кор. «ТХ».

ПОПРОСИЛАСЬ ГОЛОВЛІКАР У ВІДСТАВКУ
— про це та інше ішла мова на сесії районної ради

Ще не встигли схолонути пристрасті від попередньої, п’ятнадцятої, сесії,
яка відбулася 25 липня, як
уже 31-го райдержадміністрація з одного боку і депутати з іншого зініціювали
позачергове шістнадцяте
зібрання. Короткий тижневий проміжок між засіданнями, проте, не вплинув
на відвідуваність: у роботі
сесії взяли участь 20 із 26
обраних депутатів. Почали
вони роботу з приємної місії — поздоровили з днем
народження свого колегу
Івана Тарана, обрали відтак секретаріат (Ігор Качур,
Юрій Бовкун), лічильну комісію (Павло Панасенко,
Олег Василенко) і — до
розгляду порядку денного.
Цього разу він обмежився
чотирма питаннями.
Перше в переліку — про
звільнення головного лікаря районної лікарні. Аллу
Комлик із цієї посади вже
звільняли (читайте звіт про
роботу тринадцятої сесії
районної ради — «ТХ» від
27 травня ц. р.) і звільнили. Тоді ініціатива про відставку очільника медичної
галузі району виходила від
керівництва райдержадміністрації, як причина, називалася низка недоліків у
роботі закладу. Тепер уже
сама Алла Володимирівна
у поданій заяві попросила
звільнити її з посади головлікаря за згодою сторін.
Особливих дебатів із цього
приводу в сесійній залі не
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було. Тільки депутат Сергій
Коломайко
засумнівався
аж до суперечки з головою
РДА Анатолієм Дупою в
правильності
процедури
винесеного на голосування
рішення та його колега Олег
Василенко, за його ж словами, «до кінця не уяснив собі
суті справи». Відтак обидва
утримались, а решта своїми голосами «за» сказали:
відставці бути. Отже, сесія
звільнила Аллу Комлик із
займаної нею посади головного лікаря райлікарні згідно з поданою нею заявою
за згодою сторін.
Наступним
розглядалося питання про затвердження
проектно-кошторисної документації на
реконструкцію системи теплопостачання адмінбудівлі в райцентрі по вул. Центральна, 3. Головуючий на
сесії очільник райради Юрій
Дзюбан пояснив: плануємо
задіяти паливний модуль
для обігріву обох адмінприміщень (РДА і райради
та райагропромвідділу і
решти установ) на дешевших альтернативних видах
опалення. Таке вирішення
справи знайшло одностайну підтримку депутатів.
А ось довкіл придбання
службового житла для медиків і, зокрема Центру пер-

винної медико-санітарної
допомоги, точилося жваве
обговорення. Започаткував
його головний лікар Центру Олексій Шалений, який
розповів, що на 2-кімнатну
квартиру в новій чотириповерхівці по вул. Перемоги, 77 потрібно близько
півмільйона гривень. Депутат Василенко зауважив,
що доцільніше житло купувати в ось таких будинках
поліпшеного планування,
аби потім не витрачати
додаткові кошти на ремонти і т. п., і порекомендував
задуматися над покупкою
ще однієї квартири, тепер
уже для потреб райлікарні.
Його пропозиція знайшла
підтримку в голови РДА, а
депутати надали дозвіл на
придбання житла для лікарів ЦПМСД.
Наостанок сесія розглянула депутатський запит
Ганни Круподері, Олега Василенка, Сергія Коломайка,
Володимира Киричка щодо
стану і використання водного господарства району
та сплати орендної плати
орендарями водойм. Після
вивчення питання депутатам буде дана на їх запит
офіційна відповідь. На цьому сесія завершила свою
роботу.
Кор. «ТХ».

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН

У вівторок, 8 серпня, з 10 до 12-ї години на прямому
телефонному зв’язку з населенням району — голова районної державної адміністрації Анатолій Петрович ДУПА.
Пряма лінія за тел. 2-15-47.

5 СЕРПНЯ ц. р. в урочищі Плугатарського дендропарку
о 10-й годині відбудеться святкове богослужіння та освячення криниці з нагоди свята Почаївської ікони Божої Матері.
Об 11-й годині розпочнеться районний фестиваль народної творчості «Над прозорою криницею - 2017».
У програмі фестивалю:
••виставка виробів майстрів декоративно-прикладного
мистецтва;
••виступи колективів художньої самодіяльності;
••частування українським кулішем та пампушками.
О 9:20 буде організований підвіз усіх бажаючих із площі
селища.
ОРГКОМІТЕТ.
СТОВ АФ «Горизонт» запрошує на роботу фуражирів, зварювальників, оператора зерносушарки, механізаторів тваринництва. За довідками звертатися за тел.
095-507-98-34, 067-756-42-73.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
4 СЕРПНЯ – ДЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ, А НЕ ПОКАРАННЯ

7 листопада спливає два роки,
як в Україні створена нова правоохоронна структура — національна
поліція, яка 4 серпня відзначає своє
професійне свято. Чи відбулись
якісь характерні зміни в роботі новоствореного органу і як працюється
нинішнім поліцейським, попросила
розповісти начальника Талалаївського відділення Прилуцького відділу поліції Олександра Вікторовича
БОРИСЕНКА.

— Однозначно, що нова структура
внесла певні позитивні зміни в нашу роботу. Перш за все, значно поліпшилась
матеріально-технічна забезпеченість
пально-мастильними матеріалами, а
це в значній мірі сприяє ефективності
роботи поліцейських, особливо груп
патрульного реагування, які здійснюють цілодобове чергування по охороні
громадського порядку в селищі та населених пунктах району.
Повністю відбулося переформатування всієї нашої роботи. Поліцейські
всіх підрозділів пройшли атестацію,
навчання щодо демократичних підходів
у спілкуванні з населенням. Змінились
і посади — віднині не існує державної
автомобільної інспекції, функції якої
нині виконують патрульні поліцейські,
ліквідовано ізолятор тимчасового тримання. В разі необхідності затриманих
направляють у Прилуцький відділ по-

ліції, звідти — до Чернігова, тобто діє
кущове підпорядкування відповідним
підрозділам.
—А
як
щодо
кадрового
забезпечення?
— Проблеми з кадрами, практично,
немає. У всіх структурних підрозділах
працюють професійно підготовлені,
відповідальні за свою роботу поліцейські. В будь-яку хвилину дня чи ночі
вчасно прибувають на виклики громадян патрульні трьох новостворених
груп швидкого реагування, які очолюють досвідчені офіцери.
— Робота поліцейського завжди
була і є неспокійна і небезпечна. І
все ж ті, хто обрав цю професію, з
гідністю несуть службу. Не відчуваєте відтоку з рядів поліції?
— У нас на сьогодні лише дві вакансії. Навпаки, молодь із бажанням
приходить до нас на роботу. Нині на
курсах підготовки знаходиться 4 особи:
одна — в Києві, в Академії внутрішніх
справ, 3 — проходять курс первинної
підготовки в Сумському навчальному
центрі підготовки поліцейських. З числа
співробітників відділення троє вступають на навчання в Національну Академію внутрішніх справ за спеціальністю
«Право». Робота поліцейських, до речі,
сьогодні гідно оплачується. І це теж
один із чинників, який сприяє вибору
професії.
— Чи змінилось, на Ваш погляд,

ставлення населення до роботи
поліцейських?
— Безперечно. Все більше людей
довіряють роботі поліцейських, ідуть з
нами на співпрацю, що дозволяє зниженню рівня злочинності. Останнім
часом у нас не помітно резонансних
злочинів. Та й ставлення поліцейських
до людей сьогодні зовсім інше — люди
відчувають підтримку від правоохоронців, а не стремління до приниження
особи чи її покарання.
— Дякую за розмову.
Бесіду вела
Віра КЛИМОВА.

ПОМІЧНИК СІЛЬСЬКИХ ГРОМА Д

У ТОВ АФ «Обрій LTD»
тривають жнива, та не лише
господарськими
справами
відзначається підприємство.
ТОВ АФ «Обрій LTD» спільно
з Благодійним фондом Сергія Тігіпка — найбільший помічник місцевим громадам,
який намагається вирішувати гострі соціальні проблеми

селян. Цьогоріч більше 300
тисяч гривень заплановано
виділити на ремонт об’єктів
соціальної
інфраструктури, встановлення дитячих
майданчиків, забезпечення
медикаментами, придбання
книг, меблів, спортивної форми та інвентарю. Нещодавно в приміщенні Чернецької

школи було встановлено
енергозберігаючі
метало
пластикові вікна, а до кінця
року заплановано здійснити освітлення населеного
пункту. На території Староталалаївської сільської ради
відремонтовано фельдшерсько-акушерський пункт.
Кор. «ТХ».

2 СЕРПНЯ відсвяткувала
своє 77-річчя дорога мама,
бабуся і прабабуся Надія Миколаївна БРОЖКО з Красного Колядина. Дуже вдячні
Вам за Вашу турботу і допомогу, живіть ще багато-багато літ всім нам на радість.
Матусю, бабусю, прабабусю
наша лагідна та мила, нехай
Господь Вам добавить сили,
щоб Ви на світі довго ще
жили і поратись, і танцювати
ще могли! Нехай сміються, а
не плачуть очі, бо ми для Вас
лиш тільки щастя хочем. Щоб
на сто літ Вас іще хватало,
розмов і спілкування доставало! Щоб не боліли добрі Ваші
руки і приїжджали правнуки і
внуки. А Ви їх пиріжками пригощали і всі ми Вас лиш ніжно
цілували!
З любов’ю син САША
та невістка ТАНЯ, внучки
КСЮША, ГАЛИНКА,
МАРИНКА та їх чоловіки,
правнуки РОСТИСЛАВ,
СТАНІСЛАВ, ДІАНКА,
СОФІЙКА.
* * *
2 СЕРПНЯ відзначила
свій 75-річний ювілей Тамара Петрівна ІЛЯШЕНКО з
Діброви. Ваш ювілей — поважна дата, про це нагадувать не слід. Ми щиро хочем
побажати здоров’я, щастя й
довгих літ! Щоб ноги Ваші не
боліли і ще багато по землі
ходили. Дай Боже лиха Вам
не знати і соту зиму з нами
зустрічати.
ПОДРУГИ і ДРУЗІ.
* * *
1 СЕРПНЯ відзначив
70-літній ювілей наш дорогий дядько Олексій Андрійович ГУБАР із Новоселівки. Ми всі щиро вітаємо
ювіляра і бажаємо, щоб ладилось завжди у Вашій родині, щоб радісний настрій
у серці не згас. Все світле і
гарне, що треба людині, нехай неодмінно приходить до
Вас! Хай щастя приходить і
ллється рікою, хай горе обходить завжди стороною,
хай доля дарує Вам довгі

літа, а в серці завжди хай
живе доброта!
Племінниця
ЛЮДМИЛА і її сім’я.
* * *
5 СЕРПНЯ виповнюється 60 років нашій найдорожчій та найріднішій мамі,
дружині, бабусі Надії Гаврилівні ПЕДЬКО із Скороходового. Хай за плечима 60
— поважна і значима дата,
а Ви все молода для нас,
невтомна, лагідна, завзята.
Бажаємо не знати бід, не відать смутку і печалі і хай іще
багато літ Вас надихають
світлі далі.
ЧОЛОВІК, ДІТИ та ОНУЧКА.
* * *
НАЙНІЖНІШІ,
найтепліші слова, що йдуть від
наших сердець, шлемо найдорожчому, люблячому чоловіку, батьку, дідусю Миколі Андрійовичу РЯБЧУНУ з
Українського з нагоди 60-річного ювілею, який він святкує 6 серпня. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
нехай здійсняться тисячі
бажань. Щоб доля дарувала
тільки щастя, ні крихти бід, ні
крапельки страждань. Життя хай квітне, мов вишневий
сад, і кожен день усміхнено
радіє, а доля подарує зорепад здоров’я, миру, успіхів,
надії. Усмішок глибоких, як
дно океану, міцного кохання
без меж і обману.
З любов’ю та повагою
ДРУЖИНА, дочки ОКСАНА
та ЮЛЯ, син ВОЛОДЯ, зяті
ЯРОСЛАВ та ЮРА, внуки
ЗАХАР, ДІМА, МАКСИМ,
СВАТИ.
* * *
6 СЕРПНЯ відзначає
свій 60-річний ювілей Микола Андрійович РЯБЧУН
із села Українське. У цей
святковий світлий день,
коли настав Твій ювілей, ми
щиро-щиро всі вітаєм, добра і радості бажаєм! Хай

обминають же тривоги, хай
Бог дасть щастя на путі, хай
світла, радісна дорога гладенько стелиться в житті. І
хоч на скронях сивина, нехай у серці гомонить весна,
в очах сміється сонце золоте, а дерево життя зростає і
цвіте!
З теплом у серці
хрещениця ТАМІЛА,
БРАТ із сім’єю.
* * *
6
СЕРПНЯ
святкує
45-річний ювілей наша дорога мама і дружина Тетяна
Миколаївна РИЖІЙ з Поповички. Тобі, наша люба,
найкраща у світі, бажаємо
щастя, даруємо квіти. Щоб
сонце і зорі плекали тепло,
щоб завжди здоров’я у Тебе
було. Щоб смутку не знала,
ми просимо долі, добра Тобі
й радості, рідна, доволі, в
житті хай лунають лиш теплі слова і квітнуть дні Твої
яскравим цвітом, щоб у житті було чому радіти.
З любов’ю чоловік ВОЛОДИМИР, донька ЮЛЯ.
* * *
СЬОГОДНІ святкує свій
перший день народження
наш любий, дорогий онучок
та правнучок Владислав
ЧИРКОВ з Липового. Ти
наше щастя і надія, Ти найдорожче, що в нас є. Бажаємо бути здоровим і сильним,
як тато, красивим, як мама, і
добрим, як бабуся з дідусем.
Щастя Тобі яскравого, сонця цікавого, подарунків несподіваних. Бажаємо, щоб
у Тебе в житті було багато
радісного, і веселого, і цікавого. Щоб зовсім не було нічого поганого і сумного. Безмірно любимо Тебе і щиро
вітаємо Тебе з першим днем
народження.
Бабуся ОЛЯ, бабуся
ТАМАРА, дідусь МИХАЙЛО, прабабуся ВІРА і
прадідусі ІВАНИ.

ЦЕ ВАЖЛИВО
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ПРО ДОДАТКОВІ ВКЛАДЕННЯ
В РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
НАШОГО РАЙОНУ
З метою зміцнення інфраструктури нашого району
Кабінетом Міністрів України
виділено додаткові кошти із
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення капітальних вкладень у
розвиток об’єктів соціально-культурної сфери.
Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року
№310-р виділено субвенцію
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій в сумі 570,0 тис.
грн., в тому числі в розрізі
об’єктів:
••придбання мультимедійних проекторів та екранів, комп’ютерної техніки та
тенісних столів для закладів
освіти Талалаївського району — 100,0 тис. грн.;
••реконструкція мережі
зовнішнього вуличного освітлення в с. Понори Талалаївського району Чернігівської
області — 220,0 тис. грн.;
••будівництво мереж вуличного освітлення в с. Корінецьке
Талалаївського
району Чернігівської області

— 250,0 тис. грн.
Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
12 липня 2017 року №461-р
затверджено перелік інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку,
що можуть реалізуватися у
2017 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку. По нашому району включені наступні
об’єкти:
••Талалаївська
загальноосвітня школа I-III
ступенів смт Талалаївка
— реконструкція будівлі з
впровадженням теплореновації — частка субвенції з
державного бюджету становить — 599,483 тис. грн., співфінансування з районного
бюджету — 66,610 тис. грн.;
••Дільнична лікарня на
100 ліжок з поліклінікою на
200 відвідувань у смт Талалаївка — будівництво — обсяг субвенції з державного
бюджету — 1500,0 тис. грн.,
співфінансування з районного бюджету — 166,670 тис.
грн.
Валентина ГОРКАВЕНКО,
начальник фінансового
управління РДА.

ПОВЕРНЕНН Я С У М
НЕВИКОРИСТАНИХ СУБСИДІЙ

На виконання п. 15 Положення про порядок надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, яким передбачено
повернення частини невикористаної суми субсидії для
відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, управління
соціального захисту населення вкотре нагадує, що

на даний час проводиться
прийом заяв щодо повернення частини невикористаної
суми субсидії.
Частина невикористаної
суми субсидії буде перераховуватись відповідно до
поданої заяви на особовий
рахунок одержувача субсидії
в банківській установі, або
виплачуватиметься
через
відділення поштового зв’язку
ПАТ «Укрпошта».
Додатково
нагадуємо,

що термін подання відповідної заяви закінчується
31 серпня поточного року.
Особи, які в зазначений термін не звернуться з заявою
на повернення коштів, з 1-го
вересня втрачають право на
отримання вищезазначених
виплат.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу
допомог управління
соціального захисту
населення РДА.

СТАТИСТИКА

КОЖ ЕН ТРЕ Т ІЙ – ПЕНСІОНЕР

За
адміністративними
даними, на 1 липня ц. р. на
обліку в органах Пенсійного
фонду області перебували
майже 327 тис. пенсіонерів.
З початку року їх кількість
скоротилася на 1,5%. Пенсіонером є кожен третій житель області.
Майже 80% пенсіонерів
отримують пенсії за віком,
13% — за інвалідністю, 5%
— у разі втрати годувальниМАЛО хто сьогодні заперечить, що наша Талалаївка
в останні роки стала привабливішою, впорядкованішою, ошатнішою. Селищна
рада (голова Ю. Є. Величко,
секретар Т. В. Михайлюк) у
своїй роботі по благоустрою
керується принципом, аби
жителі найвіддаленіших куточків і вуличок не відчували
себе обділеними певними
загальними зручностями і
благами. Звичайно ж все
відразу в один момент не
зробиш, але в темну пору
доби селище сяє вогнями,
по вулиці Комунальній хоч
боком котись, центральне
кладовище облагороджене і
під’їзди до нього заасфальтовані, новий трактор для
снігоочистки і нове авто для
ритуальних послуг, зручні
лавочки і сміттєві урни біля
них у центрі. А найбільше,
як і належить, турботи про
найменших талалаївців: «лежачі поліцейські» для без-

ка, решта — за вислугу років,
соціальні пенсії та довічне
грошове утримання суддів у
відставці.
Середній розмір місячної
пенсії, призначеної органами Пенсійного фонду з урахуванням цільової та інших
видів грошової допомоги,
індексації, з початку року
збільшився майже на 4% й
на 1 липня 2017 року становив 1772 грн. Інвалідам при-

значено 1727 грн.
Пенсію вище прожиткового мінімуму отримували
87% пенсіонерів. Кожному
десятому нараховано пенсію
нижче прожиткового мінімуму, розмір якої в середньому
становив 1114 грн. Продовжували працювати більше
15% пенсіонерів.
Головне управління
статистики в області.

БЛАГОУСТРІЙ

пеки дітвори біля школи та
дитсадка, оновлення самого
садочка, і вже ціла мережа дитячих майданчиків по
райцентру (деякі — подарунок малечі від політпартій).
Два з них — на стадіоні. Тут
виросло справжнє дитяче
містечко, де завжди гамірно
і весело. Остання новинка

на тутешньому майданчику — нова бетонна огорожа,
яка убезпечує малечу від
несподіванок транспортного
руху, адже за десяток-півтора метрів проїжджа частина
вул. Центральна.
На знімку: нова огорожа навколо майданчика.
Фото Віри КЛИМОВОЇ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

5 серпня 2017 року

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

ПАМ’ЯТЬ

РОДИНА ПОЗНЯКОВСЬКИХ: ПЕРСПЕКТИВИ СІМЕЙНОГО КРИК ДУШІ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
На сьогодні професія продавця є однією з наймасовіших та повсюдно затребуваних. Без торгівлі просто
немислимо уявити сучасний світ і наш повсякденний
побут. На території району нині функціонує 139 закладів
роздрібної торгівлі, переважна частина яких знаходиться
в селищі. Хтось прийшов у торгівлю в пошуках роботи, а
більшість знайшла в торговельній справі своє покликання і улюблену роботу.
Працювати в торгівлі не
із своїм чоловіком Іваном
було ні в дитячих, ні в юнацьВасильовичем Дудкою відких мріях Світлани Володикрили в Талалаївці ново
мирівни Позняковської. Не
збудований магазин «Галич»
унаслідувала професію тор— компактну будівлю зі своєговельника і від своїх батьрідними прибудовами націоків — тато працював залізнального стилю, який швидничником, мама технологом ко здобув популярність і в
на місцевому маслозаводі.
місцевих жителів, і у приїжА Світлана після закінчення
джих, адже тут з перших днів
школи обрала для себе фах роботи запровадили сучасні
бібліотечного працівника, у форми обслуговування клі1978 році закінчила Харківєнтів, широкий асортимент
ський державний інститут товарів спонукав приплив
культури. Працювала біблівідвідувачів.
отекарем,
бібліографом,
«Всього цього могло не
більше 12 років очолювала
бути, — щиро зізнається
централізовану бібліотечну
Світлана Володимирівна, —
систему району. Там набула
якби не мій чоловік. І в бувеликого досвіду в обслудівництві магазину, і в налаговуванні відвідувачів, овогодженні справи переважно
лоділа мистецтвом спілкуйого заслуга. Моїм ініціативання з людьми. Певно, ці вам Іван Васильович завжди
якості позитивно вплинули і
знаходить практичне застона роботу в такій, несхожій сування. До того ж, він техна попередню професію, нічно грамотна людина, вміє
торговельній сфері. Кажуть, робити все власними руками
захоплення іноді виникають — і холодильник полагодить,
досить неочікувано. Так було
і кондиціонер, і автомобіль
і у Світлани Володимирівни. відремонтує та ще й дасть
Із 2001 року вона почала захорошу пораду з будь-якого
йматись підприємництвом. питання. Все це і сприяє наУ вересні того ж року зашій роботі».
реєструвалась як фізична
До розбудови сімейного
особа-підприємець у сфері
бізнесу Світлана Володимиторгівлі.
рівна залучила і свого моА в наступному разом
лодшого сина Сергія, невіст-

СПЕЦІАЛІСТ ЗАСТЕРІГАЄ

ПОВИТИЦ Я –

НЕБЕЗПЕЧНА СУСІДК А

За останні роки значно
збільшився ввіз у нашу область насіння люцерни із
південних областей України,
де поля засмічені повитицею
польовою. Щоб мати добрий
урожай, дуже важливо придбати саме якісне насіння.
Повитиця польова — карантинний бур’ян, однорічна
рослина-паразит, яка за
смічує посіви багаторічних
і однорічних трав, узбіччя
доріг, береги річок, населені пункти, залізничні колії. Вона не має ні коренів,
ні справжніх листків, живе
за рахунок інших рослин.
Сходи повитиці польової
з’являються у травні, коли
добре прогріється повітря і
грунт. Проростки у вигляді
блідо-жовтого вусика роблять кругові рухи проти
годинникової стрілки, поки
не обплетуть кількома витками зелену рослину, прикріплюються до неї за допомогою присосок (гаусторій)
і висмоктують із рослини
поживні речовини. Пізніше
повитиця утворює численні
пагони, якими обплітає дикі
або культурні рослини. Одна
рослина повитиці може заплести до 200 інших рослин.
Стебла у повитиці польової
нитковидні, гіллясті, жовті або жовто-гарячі. Квітки
зібрані в густі клубочки білого або зеленувато-білого
кольору. Плід — коробочка
притиснуто-куляста, в якій
знаходиться дуже дрібне
шорстке насіння. Розмножується повитиця насінням
і відрізками стебла, які дуже
добре приживаються. Одна
рослина може дати до 30
тис. насінин, які зберігають
схожість у грунті до 6, а іноді

до 25 років.
Суцільна маса повитиці
у вигляді густого войлоку з
тонких нитковидних стеблин
спричиняє повне відмирання
культурних рослин і втрату
врожаю, вона уражує картоплю, томати, буряк, моркву, петрушку, цибулю. Але
найбільшу шкоду повитиця
наносить посівам люцерни,
іноді кількість насінин повитиці польової в партії люцерни в декілька раз перевищує
кількість насіння люцерни.
На повитиці розвивається
багато шкідників: довгоносики, попелиці, голуб’янки. Крім
того, вона може переносити
віруси: мозаїки цукрового буряку, томатів, жовтухи айстр.
Цей бур’ян отруйний для
худоби, у коней може викликати тяжкі хронічні захворювання і навіть з летальними
випадками. Особливо проявляються отруйні властивості
повитиці під час цвітіння і
утворення насіння.
Ефективним
засобом
боротьби є дотримання сівозміни з висівом культур, які
не уражуються, або слабо
уражуються повитицею —
зернових, соняшнику, гарбузових; а також застосування
пару. Вогнища уражених посівів необхідно викошувати
з захватом півтораметрової
гарантійної зони навколо цвітіння бур’яну, обробляти гербіцидами. Скошену масу висушувати, виносити за межі
поля і спалювати.
Тетяна КУРБАЦЬКА,
головний спеціаліст
Держпродспоживслужби.
Алла АДАМ’ЯК,
головний спеціаліст відділу АПР
райдержадміністрації.

ку Тетяну. Кілька років тому
в селищі, поблизу базару,
відкритий ще один магазин «Гастрономчик». Його
відвідувачів
обслуговують
Тетяна Кошка, Аліна Завгородня, Алла Чикиш, Оксана
Омеляненко.
Торговельне
обслуговування в обох магазинах завжди на рівні, бо
там працюють досвідчені і
відповідальні люди. Підприємці створили 18 робочих
місць. Кожен працюючий там
дорожить своєю роботою,
а підприємці — надійними
кадрами. Люди цінують свої
колективи, більшість працюють у них від самого початку
створення. Старші діляться
досвідом з молодими. На

сьогодні в магазині «Галич»
9 працівників, всі, як одна
сім’я. Покупці завжди вдячні
Наталії Мірошніченко, Людмилі Євтушенко, Вікторії
Прядко, Людмилі Свиргун,
Сергію Біланю, Наталії Кісільовій, Оксані Сабадаш,
Сергію Антоненку, Юлії Кирпенко, техпрацівниці Вікторії
Лушпай за ввічливість і культуру обслуговування. Про
кожного із своїх колег Світлана Володимирівна найкращої думки, всім довіряє і дякує за той затишок, який вони
створюють у її закладі.
Світлана Позняковська
не лише вмілий організатор
торговельної справи. Вона
— громадська активістка,

ШКІЛЬНЕ ЛІТО

обиралась депутатом районної ради, заступником голови
громадської ради при райдержадміністрації. Є спонсором
для проведення районних
культурно-масових заходів,
свят, змагань, надає благодійну допомогу дітям-сиротам, одиноким пристарілим.
У постійному вдосконаленні
надання торговельних послуг
зацікавлена і родина підприємців, і трудові колективи.
Для цього і працюють.
Віра КЛИМОВА.
На знімку: Світлана
ПОЗНЯКОВСЬКА з продавцями Наталією КІСІЛЬОВОЮ, Оксаною САБАДАШ,
Людмилою СВИРГУН і
Юлією КИРПЕНКО.

ПАТРІОТИЗМ, ДУ ХОВНІСТЬ, ІНТЕЛЕК Т

З метою підвищення рівня національної свідомості,
виховання
патріотичного
духу молоді, ознайомлення
з традиціями та звичаями
народу, поповнення і розширення знань про українське
козацтво Сосницька районна молодіжна організація у
рамках проекту «Молодіжний спортивно-патріотичний
табір «Січ» зініціювала і провела інтелектуальні змаган-

ня серед учнівської молоді
області. Виступали на них і
представники рою «Братство
імені Івана Сірка» Талалаївської школи Дмитро Михно і
Станіслав Рябчун. Недавно
хлопці разом з іншими учасниками свого «Братства»
увійшли до десятки кращих
на II (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл» («Джура»).

У ході інтелектуальних змагань школярі брали
участь в експрес-інтерв’ю
з історії козацького руху в
Україні, в заняттях з військової справи та медицини,
лекціях та тренінгах з основ
здорового
способу
життя, в зустрічах із духовним
наставником.
Валентина ПОМОГАЄВА,
головний спеціаліст
відділу освіти РДА.

ДО ВІДКРИТТЯ ПОЛЮВАННЯ

КАЧКА — це не та качка,
що ви собі думаєте. Бо та, що
ви думаєте, зовсім не качка,
а бозна-що. Те «бозна-що»
чомусь дужче полюбляють
жінки. А для справжніх чоловіків, у яких за плечима рушниця, на поясі — патронташ,
а на повідку — щось скавулить, хіба то качка, коли вона
не літає й не любить, щоб у
неї стріляли. Сказано — домашня птиця.
Дика — ото
вже таки качка. І не така собі качечка,
а усім качкам качка. Бо як
просвистить над головою
крилами, так серце і тьохне:
пора! І тоді рушниця сама
дулом на болото показує, і
тоді патрони один поперед
одного порохом і дробом напихаються, і тоді сетер ваш,
потираючись об ваші ноги,
тихо, щоб не чула хазяйка,
питається:
— Та ти йдеш уже чи ні?
— Я ось когось, кажись,
піду!
Ну раз почула і лається —
значить таки справді пора. От

що робить з людиною тільки
посвист качиних крил. А що
коли вгледите саму качку?
Тоді вже ні сну, ні спокою. Краще хапайте все, з чим ходять
до дикої качки у гості, і мчіть.
Головне — не забудьте стопки
і «горлечка» з «денцем». Без
стопки — ще півбіди. Качка й
з «горлечка» може. Вип’є, закусить і всідається слухати,

що про неї у веселій компанії
говорять. Отут ви й беріть її
живу і теплу. Це і є той найкращий спосіб полювання на
дику качку, який так полюбляють усі мисливці.
А ще вони не проти у неї
постріляти. Та так, щоб ото з
одного пострілу увесь виводок і взяти. По стільки багато
качва лізе на мушку якраз
після того, коли сонце пішло спати і якраз перед тим,
коли іще не прокинулось або
як іще кажуть, — на вечірній
і ранковій «зорьці». Отоді
тільки й почуєш:

— Кря-кря-кря!
Бах-бах-бах!
— Ну що, куме, попав?
— Ага, пальцем у небо.
— А я три качки на льоту
зняв.
— І де ж вони?
— Хіба
в
болоті
знайдеш…
Ото ж таки цей спосіб
не зовсім вірний, бо можна і
досхочу настрілятися і без качки лишитися,
ще й у халепу
вскочити:
— Завтра, куме, щоб був
новий картуз, — тицяють
вам під носа те, що перед
полюванням ви бачили на
кумовій голові і прийняли між
очеретом за крижня. Або:
— Чи ти, Йване, бува, не
здурів? Найжирнішу сусідську качку підстрелив!
На це, жінчине, не звертайте уваги. Хто там знатиме, що ви під строгим секретом купили її на базарі,
аби не з порожніми руками з
полювання повертатись. Хай
яка не є, а качка…
Михайло ОНИЩЕНКО.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9- ї до 16:30

7 серпня — смт Талалаївка, вул. Затишна; с. Юрківці, пошта, зерносклади.
8 серпня — смт Талалаївка, вул. Калинова, 2, 3-й пров. Калинові; с. Болотниця,
будинок престарілих, вул. Миру.
9 серпня — смт Талалаївка,
вул.
Шевченка.
9 серпня — с. Слобідка,
с.
Дібро-

ва (села повністю); с. Стара Талалаївка,
вул. Гора, вул. Соляниківка, вул. Горького,
вул. Набережна, вул. Садова, вул. Хомівська (9:00 – 17:30).
11 серпня — с. Довгалівка, с. Юрківці
(села повністю), с. Болотниця, вул. Дружби
(9:00 – 17:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

Стільки горя пережито,
душа розірвана на шматочки, половина з яких похована разом з померлими
рідними. Досі незабуті ще
слова з вірша:
Страшна, жахлива
звістка облетіла —
Сергійко вбитий край
села лежить,
Мати чайкою до нього
полетіла —
На жаль, не може сина
розбудить…
І знову нове горе
— пішла з життя наша
найрідніша, найдорожча
Тома, Томочка, Тамара
Олексіївна
СОЛЯНИК.
Скільки ж горя випало на
її нелегку, жорстоку долю,
адже ці слова з вірша про
її рідного брата Сергійка,
якого по-звірячому вбито в
самісінькому селі Понори.
І вона до кінця своїх днів
бідкалася і переживала,
що не змогла розібратися в таємниці його смерті,
що вбивця досі безкарно
ходить по землі. Мама
— Марія Петрівна не витримала такого горя — померла, залишила Тамару
сиротою, наодинці з гіркотою втрати. І як писалося
у вищезгаданому вірші: такого похорону я не бачив
— усе село на цвинтарі
було… Тамару також проводжало в останній шлях
дуже багато людей, які її
знали. Плакали гучними
сигналами автомобілі-молоковози, на одному із
яких приймальником молока працювала і Тамара.
Адже вона душу віддавала
своїй роботі, скільки вдячних людей (здавачів молока) прийшло віддати нашій
Томочці шану, виказуючи
свою повагу.
Тамара назавжди пішла від нас, залишивши
нам свої поради, настанови. Наша пам’ять про
неї ніколи не згасне, адже
вона не пішла від нас
безслідно — залишила
своє продовження — двох
синочків-соколят, які до
останнього боролися за
мамине життя, але клята
смерть перемогла, вирвала з життя грішного і подарувала Томочці Царство
небесне. Наша розрадниця залишила сиротами
не тільки своїх синів, а й
свого рідного племінника
Владислава — часточку
свого покійного брата. Та
що там говорити: ми всі
залишились сиротами —
безрукими і безногими
без неї. Для чоловіка вона
була і коханою, і найкращою у світі господинею.
Непомірна втрата для чоловіка — тієї єдиної, неповторної, яка подарувала свою молодість, красу,
яка народила і виховала
дітей. Найріднішою Тома
стала і для чоловікової
сестри Валентини та її
сина Артема. Вона була
і сестрою, і найкращою
подругою, найлагіднішою
тьотею. Здається, ніколи
не звикнеться всім нам без
своєї порадниці, великої
трудівниці, яка нікого не
залишала в біді, була нашою підтримкою, наставницею, як говорив батюшка в прощальній промові
— жінкою-миротворицею.
Наша, горем убита,
родина вдячна всім, хто
підтримав, розділив
з
нами непоправне горе, хто
прийшов провести Тамару
в останню путь. Низький
уклін вам, люди, і бережіть
одне одного.
Світлана ТЕРЕЩЕНКО,
сестра померлої.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДЯКА

СВЯТО В «ЗУСТРІЧІ»

Як добре після тривалої розлуки зустрітися
з колегами, з якими довгі
роки протрудився пліч-опліч за одним прилавком!
Така нагода нам, ветеранам районного споживчого
товариства, трапилася в
професійне свято — День
кооперації. Відзначити цей
наш день ми прийшли в
затишне кафе «Зустріч»
колишнього торгового центру, де господарює колектив умілих жінок-кухарів на
чолі з підприємцем Оксаною Сенчею.
Визначальним у нашому виборі закладу стали

професійний підхід його
працівників до роботи і висока якість обслуговування. Теплота, ввічливість,
уміння смачно приготувати
й подати на столи — візитна картка цього кафе. Завдяки старанням персоналу
наше свято пройшло на
одному подиху, всі ми залишилися дуже задоволеними як святковим столом,
так і самою атмосферою в
залі. Спасибі і ще раз спасибі Оксані Леонідівні і її
колективу за подароване
нам свято.
Колишні працівники
райст.

І ЧУЙНІСТЬ – ЛІКИ

Коли б то не було,
коли обставини змушують
скористатися послугами
фізкабінету
райлікарні,
прямо на його порозі тебе
зустрічає
привітність,
уважність і чуйність тамтешнього персоналу. Після теплих хвилин спілкування з медпрацівниками
Людмилою Гайдар, Вікто-

рією Омельченко, Іриною
Яковенко,
Людмилою
Ляшенко, Любов’ю Кононюк добре усвідомлюєш,
що не тільки процедури
й маніпуляції — ліки для
пацієнта, багато важать
для його здоров’я і добре
слово та щире ставлення
медиків.
Галина ЮРЧЕНКО.

З 30 липня на території коопзаготпрому проводиться ЗАКУПІВЛЯ ЯБЛУК середніх і пізніх сортів.
Тел. 066-648-68-28,
096-148-90-02, 096-974-01-02.
Магазин «Товари бджільництва» пропонує інвентар
для бджолярства, медогонки, електромедогонки. Постійно
ЗАКУПОВУЄМО МЕД липи нефарбований (65 грн./кг), ВІСК
(130 грн./кг), ПИЛОК (140 – 150 грн./кг), МЕРВА (30 грн./кг),
ПРОПОЛІС (650 грн./кг). Обмін воску на вощину.
м. Ромни, вул. Полтавська, 61 (район школи №7),
щодня з 9-ї ранку, понеділок вихідний. Тел. 096-797-52-47.
ПРОДАЄТЬСЯ 3-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці по
вул. Садова, 5 кв. 20 (4-й поверх 5-поверхівки). Покращене
планування, кімнати ізольовані, ремонт: плитка у ванній і
кухні, санвузол окремий, водопровідні труби пластикові. Є
підвал, дві лоджії, металеві двері. Є телефон і можливість
підключення до Інтернету. Поруч лікарня, школа, магазин,
близько до садочка і центру. У дворі і під’їзді завжди чисто.
Тел. 095-637-86-29.
У зв’язку з ліквідацією Понірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, як юридичної особи, претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців із дня опублікування цього
оголошення за адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна,
5, відділ освіти Талалаївської райдержадміністрації.
ЗНІМУ житло, БУДИНОК або КВАРТИРУ в
Талалаївці, на тривалий
термін. Порядок та оплату
гарантую.
Тел. 066-509-74-62.

Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

8 СЕРПНЯ
минає рік, як
немає з нами
нашої дорогої і любимої мами і бабусі
Марії Іванівни МАНЬ із Скороходового.
Це був найтрагічніший день у нашому
житті. Тебе немає рік. Наші серця плачуть, а душі згорьовано болять. Нам не
віриться, що Ти назавжди залишила нас,
що ніколи не поговориш по щирості, не
даси цінну пораду. Ти мала золоту душу
і серце, умілі, невтомні, працьовиті руки. Весь цей час Ти
живеш поряд з нами і продовжуєш свій земний шлях у спогадах в нашій пам’яті. Скільки б не минуло часу, ми завжди
пам’ятаємо і любимо Тебе, наша рідненька. Без Тебе стало
незатишно в домі і в наших душах. Без Тебе наші серця не
знаходять втіхи. Ти була доброю, працьовитою, чуйною людиною — любила свою сім’ю і людей і робила все, щоб нам
жилося краще. Не віриться, що ми ніколи не почуємо Твого
голосу, не відчуємо дотику рідних рук, не побачимо доброї
посмішки. Спасибі Тобі, рідненька, за турботу, ласку і життєву мудрість.
Ти пішла в Царство небесне і ми віримо, що Господь
буде вічно оберігати Тебе на тім світі. Вічного Тобі життя в
Царстві небесному та спокою Твоїй душі. Нехай земля Тобі
буде лебединим пухом. Хто знав та зберіг добрі пам’ять
про Марію Іванівну, пом’яніть її щирим словом та святою
молитвою.
Вічно сумуючі ДІТИ і ВНУКИ.

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори
китайського виробництва;
мотоблоки,
кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини
(смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
ШУКАЮ ПІДРОБІТОК
водієм, всі категорії.
Тел. 067-490-47-76.

РОБОТА

У зв’язку з відкриттям
нових об’єктів охоронна
фірма проводить набір
ОХОРОНЦІВ чоловіків та
жінок для роботи в охороні
вахтовим методом та начальників зміни.
ПРОЖИВАННЯ та ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК
РОБОТОДАВЦЯ.
Тел. 063-563-39-94,
050-303-46-35,
068-071-51-49.

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.

ПРОДАМ

Терміново САДИБА в Плугатарі 0,55 га приватизована.
Будинок дерев’яний, обтягнутий цеглою, 62 м2, 3 кімнати,
ванна. Є 2 погреби, 2 сараї, колодязь у дворі, літня кухня,
сад. Ціна за домовленістю. Тел. 050-915-41-91.
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.
САДИБА у Талалаївці: літня кухня, сарай, газ, вода, телефон. Тел. 067-531-15-68.
2-кімнатна КВАРТИРА з ремонтом у центрі Талалаївки.
Тел. 096-293-27-57.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2108, колір «Стигла вишня», в хорошому стані. Тел. 096-193-26-65.
СКУТЕР Honda Dio 35. Все працює, пластик цілий.
Скутер знаходиться в м. Ромни. Тел. 096-763-12-00.
МОПЕД «Альфа», 110 см3, коробка напівавтомат, потребує невеликих вкладень. Тел. 099-404-24-85, 096-087-33-14.
МОТОЦИКЛ Днепр-11, пробіг 15 тис. км, в хорошому
стані. Тел. 066-813-09-21, 096-193-19-36.
СКУТЕР Honda Dio AF28 без пробігу по Україні.
Тел. 099-561-10-03.
ТРАКТОР на базі мотоблока; МОТОБЛОК з причепом.
Тел. 050-061-46-34, 099-487-77-63, 097-619-19-27.
ТРАКТОР саморобний, зареєстрований, ЗАГОТОВКИ
для навісного обладнання, ДВИГУН УД-2, КУЛЬТИВАТОР
кінний. Тел. 096-655-49-82, 066-209-27-81.
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.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, РАКУШНЯК,
ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, ДРОВА. Тел. 068-530-41-23.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, БІЙ цегли,
ПЕРЕМИЧКИ, ШИФЕР, РАКУШНЯК, ПЛИТИ перекриття,
СТРОПИЛА, ШАЛІВКА. Тел. 098-423-93-05.
Дійні КОЗИ у с. Липове. Тел. 097-304-84-26.
КОРОВА, КОЗИ. Тел. 068-319-92-85, 063-176-15-79.
Дійна КОЗА. Тел. 097-555-78-00.
МЕТАЛОШУКАЧ Garrett Ace 250 і КОТУШКА «Марс
Тайгер». Тел. 097-185-54-52, 066-771-56-52.
ШИФЕР 8-хвильовий, новий. Ціна 110 грн./шт.
Тел. 096-173-42-45.
ЗЕРНО пшениці, 4 грн./кг, можлива доставка.
Тел. 068-261-88-30.
ЗЕРНО пшениці. Тел. 098-423-57-64, 093-804-62-75.
6 СЕРПНЯ
минає рік, як перестало битися
серце дорогого тата, люблячого дідуся,
прадідуся, свата Володимира Яковича
ФІЛОНЕНКА з Красного Колядина. Але
не минає пекучий біль утрати. Немає
на світі таких слів, щоб передати наше
горе, плач сердець, крик душі. Сама печаль повисла над землею. Дуже важко
без Тебе, без Твоєї посмішки, порад, добрих слів. Забути Тебе немає сил, а повернути неможливо.
Ми завжди будемо пам’ятати і гордитися Тобою. Пробач,
що не змогли врятувати і продовжити Твоє життя. Просимо
Бога, щоб послав Тобі вічний спокій та Царство небесне.
Спи спокійно, наш дорогенький, хай земля Тобі буде пухом,
а ясне сонечко зігріває могилу. Хто знає — згадайте, хто
пам’ятає — пом’яніть.
Вічно сумуючі ДІТИ та їх сім’ї, СВАТИ.

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.

5 СЕРПНЯ минає 4 роки, як назавжди залишила цей світ
наша дорога мама і бабуся Тамара Андріївна ПОТЕРЯЙКО
з Макаренкового. Спливають роки, дні і місяці і розлука між
нами стає все довшою, та пам’ять не стирає Твій дорогий
образ. Ми любимо і пам’ятаємо ті найкращі часи, коли були
поряд з Тобою, чули Твій голос. Ми не забули Твоїх порад,
теплих слів, материнської любові, яка постійно зігріває нас.
Спи спокійно, наша дорогенька. Земля Тобі пухом.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУЧКА.
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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%

КУПЛЮ

Дорого цілодобово СВИНЕЙ, КНУРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, а також яловичину та свинину
(М’ЯСО). Тел. 095-606-55-31, 098-343-20-99.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПІНОБЛОК, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. Тел. 097-267-16-10.
АВТОЗАПЧАСТИ ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ; карданные валы.
Тел. 095-516-29-57, 098-841-72-05.
На постійній основі МЕД та БДЖОЛОПРОДУКТИ.
Тел. 068-070-14-84, 099-352-49-81.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, СОНЯШНИК, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
ПРОДАМ КНИГИ, все по 50 грн. Елена Михалкова «Рыцарь нашего времени», «Знак истинного пути»; Ч. Диккенс
и др. «Дом с привидениями», Верджиния Кантра «Морская
ведьма», Д. Кеннер «Парадокс Прада», Елізабет Костова
«Історик», Д. Грегорі «Книга імен», Барабар Евинг «Гипнотизер», Юджиния Райли «Скажи мне люблю», Роуз Шепард
«Любовь плохой женщины», X. Наварро «Тайна Святой
плащаницы», Н. Робертс «Под знаком Розы», Л. Фросевич
«Туринська Шахівниця», С. Пономаренко «Седьмая свеча»,
«Час Самайна»; Лада Лузина «Киевские ведьмы», М. Сивицький «Жартівники», А. Мухарський «Попса Для еліти»,
А. Шрив «Их последняя встреча», Меделін Ру «Тебе поглинає притулок», С. Кінг «Країна розваг», «Містер мерседес»,
«Коли впаде темрява», «Доктор Сон», «Ловець снів», «Кінець зміни», «11 22 63». Тел. 095-637-86-29.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.

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.
Послуги ЕЛЕКТРИКА
та РЕМОНТ побутової техніки, пральних машин.
Тел. 050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).

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).

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 100 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА, БРУС.
Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
ПРОДАМ пральну МАШИНУ з центрифугою, дитячий ВЕЛОСИПЕД 8 – 9
років.
ПРОПОНУЮ ДОПОМОГУ у вибиранні картоплі. Тел. 096-342-32-46.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0325100, виданий 23.04.1997 року на ім’я ШИРИНА Валерій Іванович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0317691, виданий 5 червня 1997 року на ім’я ЄРЕМЕНКО
Григорій Іванович, вважати недійсним.
Втрачені СВІДОЦТВО про право на спадщину за законом від
3.04.2000 року, СВІДОЦТВО про право власності на земельну ділянку площею 0,15 га від 13.03.2013 року, СВІДОЦТВО про право власності на земельну ділянку площею 0,0537 га від 14.03.2013 року, видані на ім’я ОСТАПЕНКО Уляна Федорівна, вважати недійсними.

Райком профспілки працівників освіти, педагогічні
працівники району висловлюють глибоке співчуття колишньому директору Понірської школи Миколі Івановичу Мироненку з приводу тяжкої втрати — смерті
БАТЬКА.
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