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ВРОЖАЙНІСТЬ –
ЗА 50 ЦЕНТНЕРІВ!

Збирання врожаю —
найвідповідальніший період
у виробничій діяльності
аграріїв, оскільки від організації проведення жнив
значною мірою залежить
ефективність господарської
діяльності. Цьогорічні погодні умови під час жнив
сприяли збиранню врожаю.
Хоча сама жнивна кампанія
розпочалася дещо пізніше,
сільгоспвиробники, як завжди, були готові до збирання
ранніх зернових та зробили все від них залежне,
щоб максимально зберегти
якість вирощеного зерна й
урожайність ранніх зернових, площі яких у господарствах — 10186 га (минулого
року 8218 га). Зібрано ужинок — 52849 тонн, що на
15754 тонни більше від минулорічного показника, врожайність складає 51,9 ц/га, в
минулому році — 42,3 ц/га.
Цього року урожайність
озимої пшениці склала 53,8
ц/га, в минулому році — 43,9
ц/га, найвища урожайність
по району складає 66,0 ц/га,
найнижча — 42,5 ц/га. Уро-

жайність по району озимого
жита склала 35,9 ц/га, в минулому році — 30,0 ц/га, ярої
пшениці — 31,9 ц/га, в минулому році — 38,0 ц/га, ячмінь
ярий зібрано з урожайністю
44,9 ц/га, в минулому році
— 40,0 ц/га, вівса — 39,3 ц/
га, в минулому році — 28,0
ц/га. Як бачимо, відбувається значне підвищення урожайності ранніх зернових
культур. Для підтримки рівня
родючості грунтів господарствами району проведено
весь комплекс агротехнічних
заходів, своєчасне внесення
мінеральних добрив, обробіток гербіцидами та стимуляторами росту в достатній
кількості.
Збирання ранніх культур
завершено, але попереду ще
не мало завдань: розрахунок
за оренду земельних та майнових паїв, збирання пізніх
культур, здійснення підготовки грунту під посів озимих
культур.
Алла АДАМ’ЯК,
головний
спеціаліст відділу АПР
райдержадміністрації.

ЦЕ ВАЖЛИВО

ОТРИМАЙТЕ СВОЇ
«ДОСТ УПНІ ЛІКИ»

З 1 серпня перелік препаратів, що входять до
програми «Доступні ліки»,
збільшився до 199. Це препарати від серцево-судинних
захворювань, діабету ІІ типу
та бронхіальної астми, які
застосовуються для амбулаторного лікування хронічних
захворювань. Їх можна отримати в аптеці за рецептом
лікаря безкоштовно або з незначною доплатою.
В оновленому переліку
стало більше на 33 препарати від серцево-судинних
захворювань, на 5 — від діабету II типу, на 4 — від бронхіальної астми. До програми
включені препарати 43 виробників, як українських, так
і іноземних, зокрема: препарати 21 виробника з країн
ЄС, 17 — України, 4 — Індії,
1 — Ізраїлю.
За період дії Програми
в районі виписано усього
1072 рецепти, відшкодовано
46080 грн. — це приблизно
вдвоє менше від запланованих Програмою коштів.
Невже у часи невисокого
загального рівня життя ми
Неділя
20.08

готові смітити державними
коштами? Якщо вам колись
і були призначені певні ліки,
то це ще не значить, що тільки вони вам допоможуть.
При зверненні до лікаря вам
можуть бути призначені препарат або комбінація препаратів, придбання яких за вас
оплатить держава.
Процедура отримання
доступних ліків не змінилась. Як і раніше, для того,
щоб отримати препарати за
програмою «Доступні ліки»,
потрібно звернутись за рецептом до лікаря-терапевта
центральної районної лікарні або до сімейного лікаря
Талалаївської
лікарської
амбулаторії. У разі неможливості особисто звернутися
до лікаря ЦРЛ хворі із сіл можуть звернутися до медичних працівників за місцем
проживання.
На сьогодні ліки відпускають Центральна районна аптека №151 та аптечний
кіоск в ЦРЛ.
Олексій ШАЛЕНИЙ,
головний лікар Талалаївського РЦ ПМСД.

АКТУАЛЬНО

С КОРО М И І Д ЕМ ДО Ш КОЛ И…
До початку нового навчального
залишається
десять днів. Як і щороку,
найбільший попит у ці дні
на товари для школярів.
Хто має можливість, їдуть
у Ромни, Прилуки, а то і
столицю, містяни ж, буває,
навпаки — гостюючи у рідних, скупляють школярів
у провінції. Розкуповують
активно усе для школи і в
Талалаївських магазинах у
вихідні і будні: від гумки та
зошита, до рюкзака і одягу.
Звичайно ж, кожен по своїх
можливостях. У сім’ях, які
мають дітей-школярів, в
цей час, справді, найбільше клопотів і хвилювань.
Тата і мами, дідусі і бабусі
разом із дітьми і без них
поспішають до магазинів,
аби купити дітям все необхідне до школи. Хтось для
цих витрат заощаджує,
хтось знімає із кредитки,
хтось позичає, а для когось витрати на школяра
здаються зовсім дріб’язковими… За скільки сьогодні можна скупити дитину до школи у селищних
магазинах?
У канцелярському відділі
магазину «Лілея» пропонують широкий вибір шкільного приладдя на різні смаки і
за різною ціною: зошити тут
коштують від 1,50 до 13 гривень, ручки 2 – 6 грн., фломастери 12 – 25 грн., щоденники 7 – 70 грн. А ось
шкільні портфелі, вибір яких
тут досить великий, від 180
до 720 грн.
У магазині «Азалія»
дитячих товарів не менше.
Найдешевший портфель тут
коштує 180 грн., найдорожчий — 400. Ціна на зошити
— як і в інших магазинах, від

півтори гривні. Одяг дитячий
дорогий, але, порівнюючи
з минулим роком, не дуже
здорожчав. Ціна на нього
залежить від якості і розміру.
Футболки дитячі пропонують від 30 до 85 гривень, є
й за 200. Кросівки коштують
250 – 400 грн., черевики дитячі 260 – 300 грн., сорочки
для хлопчиків — 250 грн.,
вишиті — від 135 до 300 грн.,
спіднички для дівчаток — в
межах 270 грн. Батьки вибирають, приціняються і все ж
беруть, те, на що у гаманці
вистачає.
У магазині «Дитячий
світ», у цей період покупців чи не найбільше за весь
рік, адже і вибір усього для
школярів тут найбагатший.
Ціни приблизно такі, як і в
інших магазинах. Портфелі коштують від 100 до 360
грн., футболки від 40 до 400,
в залежності від розміру та
виробника, кросівки можна
придбати за 260 – 360 гривень, спортивний костюм на

УКРАЇНСЬКЕ ЗАПРОШУЄ НА ДЕНЬ СЕЛА

Українська сільська рада запрошує жителів громади,
земляків, гостей та всіх бажаючих на День села. Святкування відбудеться 24 СЕРПНЯ в центрі Українського.
В програмі: концерт, кашоваріння, святкова
дискотека.
Початок о 13-й годині.
ОРГКОМІТЕТ.
26 СЕРПНЯ відбудеться День села Рябухи. Запрошуємо на свято також випускників Рябухівської школи
усіх років. Початок святкування об 11-й годині в СБК.
У програмі — концерт, кашоваріння, дискотека.
ОРГКОМІТЕТ.
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підлітка тягне на 360 – 480
гривень. Шкільне приладдя
— за доступними цінами, теж
залежно від якості товару та
марки виробника.
— Щойно
приходила
до нас скуплятись мама із
двома доньками, — розповідає продавець Інна. — Першокласницю скупила на всі
3000 тисячі і старшу майже
на таку суму. Але так скупляються не всі, більшість
вибирають речі дешевші
— хтось збере дитину і на
1800 чи 1000 гривень. Одна
бабуся прийшла докупити
внучці лише кілька дрібних
речей, але витратила 900
гривень. Багато батьків
взагалі не захоплюються новим гардеробом для
дитини, купують лише
найнеобхідніше.
Талалаївчанка Настя (на
знімку) прийшла придбати
шкільні речі з мамою та молодшою сестрою до магазину «Юта».
— Поки що придбали

лише рюкзак за 350 гривень
та черевики за 200. Можливо купимо ще щось, як
вистачить грошей, — каже
мама.
У наших магазинах не
актуальна в продажу шкільна форма, адже її єдиного
зразка і не існує. Більшість
батьків переконані, що із
формою було б простіше,
вони б із задоволенням придбали б чи замовили її своїм дітям. Є вже і позитивна
практика щодо цього в Талалаївській школі. У минулому навчальному цим міг
похвалитися 9-й клас. У дівчаток — голубі спіднички, у
хлопчиків — сорочки. Дуже
красиво і елегантно. Щоправда встигли прибратися
у форму лише на останній
дзвоник та підсумкову атестацію. Тобто, переймати
досвід щодо замовлення та
пошиття форми при бажанні уже є в кого.
Кор. «ТХ».
Фото Віри КЛИМОВОЇ.

ПРОГРАМА З НАГОДИ ДНЯ
ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА ТА 26-ї
РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

23 СЕРПНЯ
10:00 — церемонія підняття Державного Прапора
України, урочисте вручення
паспортів юнакам та дівчатам в рамках акції «Я —
громадянин України» (біля
райдержадміністрації).
По закінченню урочистостей — покладання квітів
до пам’ятника Т. Г. Шевченку
та банера Героям Небесної
Сотні.
11:00 — виставка робіт
майстрів декоративно-прикладного мистецтва та копій
фотодокументів «Символи
державності» до Дня Державного Прапора України
(краєзнавчий музей).
13:00 — тематично-концертна програма, привітання
керівників району зі святом,
нагородження
грамотами

райдержадміністрації та районної ради кращих працівників району, активістів громадського життя (РБК).
15:00 — кубок з футболу
серед команд району (селищний стадіон).
24 СЕРПНЯ
9:00 — молебень
за Україну (храм Святої
Варвари).
10:00 — мол одіжний
квест до Дня незалежності
України (центральна площа
селища).
11:00 — виставка робіт
майстрів образотворчого та
декоративно-прикладного
мистецтва до Дня незалежності України «Хай квітне
щаслива моя Україна!» (краєзнавчий музей).
ОРГКОМІТЕТ.

СТОВ
АФ
«Горизонт»
запрошує
на
роботу фуражирів, зварювальників, оператора зерносушарки,
механізаторів
тваринництва,
працівника їдальні. За довідками звертатися за тел.
095-507-98-34, 067-756-42-73.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
СИТУАЦІЯ

У ПОПЕРЕДНІХ номерах
нашої газети опубліковані
дві статті, які стосуються
проблем села Понори. Спочатку — стаття групи жителів села, в якій йшлося про
добрі справи, зроблені керівництвом ТОВ «Понори» і
різко критикувалась місцева
сільська влада, яка, на думку
авторів статті, сама нічого не
робить, а лише заважає товариству дбати про людей. В
черговому номері газети, як
відповідь на попередню статтю, оприлюднено своєрідний
звіт сільського голови Євгенія Чирви, в якому йде мова
про не менш звитяжну роботу сільської ради і відповідно
критика діяльності керівництва ТОВ «Понори» щодо
участі останнього в покращенні умов на селі. Після цих
виступів ситуація в селі різко
загострилася.
Сторонники
товариства стали звинувачувати прихильників сільської
ради в брехні, а ті, в свою
чергу, не менш палко звинувачували в усіх гріхах директора товариства та його
команду. 25 липня сесія районної ради прийняла рішення про закриття Понірської
ЗОШ I-II ступенів у зв’язку із
зменшенням кількості дітей
та неможливістю її фінансування з державного бюджету. Іншими словами, в селі
назріла революційна ситуація. І, як наслідок, в редакцію
газети надійшов черговий
лист під яким підписалось 88
чоловік. Автори цього листа
знову різко критикують позицію сільського голови та роз-

ЛЮДИНА
ЛЮДИНІ

ДРУЗІ
ПІЗНАЮТЬСЯ
В БІДІ

З роками розумієш, що
це справді так, особливо у
тяжку хвилину. Ніколи не знаєш, успішно проснувшись,
що може із тобою трапитися
навіть до вечора. Так було і
зі мною. Із високою температурою я потрапив до районної лікарні, там сказали, що
потрібна термінова операція,
яку у нас не роблять, направили у Прилуки. Я звернувся
до Анатолія Петровича Дупи
і він, не гаючи часу, відвіз
мене до лікарні. Не знаю
прізвище лікаря, який мене
терміново
прооперував,
та скажу, що він має золоті руки. Він врятував моє
життя, за що я йому низько
вклоняюся. Я щиро вдячний
своїм братам, невістці Аллі,
сину Петі. Дякую долі, що
ви у мене є. І взагалі, у нашому селі є люди, до яких
можна звернутися у важку
годину (вони знають про кого
я кажу). Велике спасибі вам
за співчутливість і людяність.
Віктор КАРПЕНКО.
с. Понори.

УКУСИЛА БДЖОЛА

Для більшості людей це
просто тимчасова незручність, про яку і згадувати не
варто — трішки поболіло,
припухло та й перестало. А
ось наш друг, якого під час
викачування меду вкусила
бджола, знепритомнів. Довелось кликати на допомогу
медичного працівника. Негайно звернулись по допомогу до фельдшера Новоселівського фельдшерського
пункту Лариси Журби, яка й
надала першу медичну допомогу. Ми щиро вдячні Ларисі
Петрівні за оперативність і
кваліфіковану допомогу.
Світлана і Владислав
ДЕМЧЕНКИ з Талалаївки.

19 серпня 2017 року

КУЛЬТУРА

писують в суто позитивному
аспекті дії керівництва товариства. На цей раз редакція
газети прийняла рішення
не поглиблювати розбрат в
селі просто передрукувавши
лист, а спробувала з’ясувати мотиви, якими керуються
сторони конфлікту.
За завданням редактора газети я зустрічався з
представниками обох сторін,
намагаючись зрозуміти, що
ж призвело до такого протистояння, що знаходиться в

Крім того товариство забезпечувало безкоштовним харчуванням дітей 5 – 9 класів,
вирішувало проблеми школи
по забезпеченню необхідним
інвентарем, надавало новорічні подарунки. Правдою є
й те, що товариство забезпечує роботою близько 20%
жителів села. Але ж і жителів
працездатного віку в Понорах лише трохи більше цих
таки 20%.
З іншого боку, на думку
очільника села, керівництво

основі цього протиборства.
На мою думку, всі учасники
конфлікту свідомо чи несвідомо, але діють по принципу «говорити правду і лише
правду, але не всю правду».
Так, наприклад, сільський
голова справедливо говорить про виділення коштів з
бюджету села і на харчування дітей Понірської школи, і
на їх оздоровлення, і на заробітну плату працівникам
Понірської школи та ФАПу, і
на допомогу учасникам АТО
та хворим жителям села, і на
багато інших справ, але при
цьому забуває чомусь сказати, що левова частка надходжень до сільського бюджету
поступає від діяльності товариства. А за даними бухгалтерії товариства, за 2016 рік
до сільського бюджету товариство сплатило різних податків на суму 1 033 334 грн.

ТОВ «Понори» в особі директора А. О. Іванова абсолютно не бачить і не хоче бачити, що в с. Понори є сільська
влада в особі сільського
голови Є. В. Чирви, якого демократичним шляхом обрано
жителями села, а не ображатися, що обрали не того, кого
б хотіло бачити керівництво
ТОВ «Понори». Спілкування
з сільським головою здійснюється лише в ультимативній формі. Таким способом
проблеми не вирішуються, а
лише поглиблюються.
Шановні понірці! Зупиніться, огляньтесь навколо,
подивіться, як живуть ті села
району, де інвестори відмовились від утримання тваринництва і, як наслідок, там
немає роботи, а значить ці
села приречені на вимирання. У зв’язку з цим хотілося б
нагадати, завдяки кому в По-

ЧАС ЗБИРАТИ
К АМІНН Я

СЛУЖБА – 102

Д І Т И Н А ДОРОЗІ
Із 20 серпня по 20 вересня на території району
проводяться профілактичні
заходи «Увага! Діти на дорозі!» Їх мета — привернення уваги громадськості до проблеми дитячого
дорожньо-транспортного
травматизму, недопущення
зростання кількості дорожньо-транспортних
пригод
за участю дітей, збереження життя та здоров’я юних
учасників дорожнього руху.
За статистикою, саме в

цей період спостерігається
зростання рівня аварійності
за участю дітей, тому працівники поліції намагаються вберегти їх від трагічних
помилок на автошляхах,
роз’яснюючи неповнолітнім
вимоги Правил дорожнього
руху та пояснюють, якими
можуть бути наслідки від їх
невиконання.
Ірина БАБЕНКО,
інспектор ЮП СП Талалаївського ВП, старший
лейтенант поліції.

ДТП У СКОРОХОДОВОМУ
12 серпня на автошляху в с. Скороходове відбулося зіткнення мотоцикла
«Suzuki Bandit 250», яким
керував житель Скороходового, з автомобілем ВАЗ2106 під керуванням жителя
с. Обухове. Внаслідок ДТП
водій мотоцикла отримав
тілесні ушкодження і перебуває на лікуванні в Талалаївській ЦРЛ. Того ж дня за

цим фактом старшим слідчим Талалаївського відділу
поліції внесені відомості до
єдиного реєстру досудових
розслідувань за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 286 КК України. На даний час триває досудове
розслідування.
За інформацією правоохоронних органів.

норах до цього часу збереглася ферма і понірці в цей
складний час мають роботу
і своєчасно отримують заробітну плату. Так склалося, що
я був учасником перемовин
з інвесторами, які 10 років
тому пропонували свої умови входження в товариство.
До речі, одночасно з Понорами заходили інвестори в Корінецьке і Красний Колядин.
На той час лише один із керівників, тодішній директор
ТОВ «Понори» П. С. Дупа
однозначно заявляв інвесторам, що погодиться на входження інвестора лише за
однієї умови — якщо інвестор збереже тваринницьку
галузь в господарстві. І йому
вдалося на той час відстояти
свою позицію.
Я звертаюсь до керівників села з проханням забути
про чвари, переступити через власні амбіції і не зіштовхувати жителів на конфлікти
заради майбутнього села,
заради дітей, які виростають
в ньому, а не використовувати їх у зведенні власних
рахунків.
В Біблії записано: «Є
час розкидати каміння і є
час збирати каміння». На
моє глибоке переконання, в
Понорах прийшов час збирати каміння, щоб це, дійсно мальовниче, село могло
і далі радувати всіх нас і
спортивними здобутками, і
трудовими звершеннями і
самодіяльними талантами і
просто спокійним, розміреним і дружнім життям.
Сергій МИХНО.
В І ТА Є М О
із
золотим
ювілеєм жінку,
душа і серце
якої віддане дітям, адже
впродовж багатьох літ наша
ювілярка — Наталія Володимирівна
ОСТАПЕНКО
працює кухарем у дитсадку
«Ранок». А готувати без душі
для малечі — просто неможливо. Міцного здоров’я
з роси і води, нехай ваші
добрії руки, любов і тепло
всім приносять завжди. Нехай стане реальним усе те,
що мрією і сном здавалось,
щоб щастя прикрасило Ваш
дім, а серце радістю наливалось. Нехай життя буде
чудовим як та казка, ніжна,
щаслива, легка і прекрасна!
Профспілкова організація Харківської школи.
* * *
ВІТАЄМО з ювілеєм
кохану дружину, матусю,
бабусю Людмилу Іванівну
МАЗИЛО. Твій день народження — родинне свято, Ти
найдорожча нам усім. Для
нас зробила так багато,
Тобою дихає наш дім. Ти
ніжна, лагідна, вродлива,
найкраща жінка на землі,

«Н А Д ПРОЗОРОЮ
КРИ Н И ЦЕЮ»

На районному фестивалі «Над прозорою криницею» завжди людно, бо
тут цікаво. Гостей зустрічала виставка, підготовлена
працівниками краєзнавчого
музею та сільських закладів культури «Моя країна — рідна Україна», яка
представляла роботи майстрів Талалаївщини: вишиті ікони, картини, рушники,
портрети Т. Г. Шевченка.
Колекція хусток, де із синіх
та жовтих хусток створено
прапор України. «Калейдоскоп природи Талалаїв-

щини» — виставка світлин
Володимира Топчія. У синьо-жовтих тонах створені
букети із цілющих трав, зібраних у рідному краї.
Поповичківський,
Обухівський СК, Староталалаївський,
Березівський,
Красноколядинський, Болотницький СБК представили
вироби майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Дякуємо за співпрацю майстрам
Талалаївщини.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

м’яка, чутлива, особлива,
Твої поради чарівні. І хай всі
наші привітання, в Твоєму
серці лишать добрий слід.
Отож, прийми найкращі побажання: здоров’я, щастя й
багато літ.
З любов’ю та повагою
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.
* * *
ВІТАЄМО із прекрасним
життєвим ювілеєм прекрасну жінку щирої душі і серця, нашу рідну куму і хрещену Людмилу Іванівну
МАЗИЛО з Талалаївки. Дівочих мрій прекрасний сад
плоди дарує в шістдесят!
За працю всю, усі знання і
вміння, за серця небайдуже
стукотіння — подяка щира
від людей, від друзів, рідних і дітей! І хоч на скронях
сивина, нехай у серці гомонить весна, в очах сміється
сонце золоте, а дерево життя зростає і цвіте! Радості

ють, вітру і незгоди ніколи не
знають. За справи хороші
хай люди шанують, а віра й
любов завжди поруч крокують. Хай радістю наповнюється хата, родина вся буде
здорова й багата. Довіку щасливо у світі живеться, достаток, удача у домі ведеться. А доля дарує хай довгого
віку, щоб щастя й здоров’я
було ще без ліку.
Подруги ЛІДІЯ та
ЛЮДМИЛА.
* * *
ЯКРАЗ у Спас відзначає золотий ювілей наш
кум Андрій Віталійович
ІЛЬНИЦЬКИЙ із Новоселівки. Роки пливуть і ось прийшла та дата, яку називають
екватором життя! Дорогий
кум, дозволь Тебе привітати
з 50-річним ювілеєм — це
прекрасні літа! Щиро Тобі
бажаємо молодості весняної, а від літа, щоб завжди
сонячна
усмішка була.
Від осені багатства у домі
й коморі, а від
зими, щоб у злагоді і спокої
душа була! Дай Боже Тобі у
міцному здоров’ї прожити,
рідних діток й онуків своїм
теплом зігріти. Хай береже
Твою родину Господня рука
на многі і благі, щасливі літа!
Кума ЛАРИСА і її сім’я.
* * *
15 СЕРПНЯ святкував
свій 25-річний ювілей наш
дорогий чоловік і син Євгеній ПАВЛОВ із Чернецького, а 22 серпня виповнюється 3 рочки його синочку
КИРЮШІ. Ми щиро вітаємо
іменинників. Хай сонце осява ваші дороги, хай ласка
Божа вас не омина, хай радістю розквітає прекрасна
кожна мить, здоров’ям наділяє, щастям благословить.
Святковим розмаїттям хай
буде все життя, казковим
довголіттям серед краси й
добра. Хай вам у небі завжди сяють зорі, і в життя ви
ніколи не знали горя.
ДРУЖИНА, Б
 АТЬКИ,
БАБУСЯ, ДІДУСЬ,
ПРАБАБУСЯ.

Тобі у дітях і внучатах, міцного здоров’я і душевного
спокою.
Куми КРИСЬКИ,
хрещениця РІТА.
* * *
СВОЮ прекрасну дату
відзначила 16 серпня наша
дорога кума Людмила Іванівна МАЗИЛО з Талалаївки. Ми Тебе вітаєм із великим святом і Тобі бажаєм
радості багато. Хай в житті
Твоєму горя не буває, на
вустах усмішка маком розквітає. Хай для Тебе буде
гарна кожна днина, будь
завжди здорова, будь завжди щаслива.
З повагою КУМИ.
* * *
16 СЕРПНЯ святкувала
свій ювілейний день народження наша подруга, колишня колега по роботі і просто
добропорядна жінка Людмила Іванівна МАЗИЛО.
Усміхається хай доля, як
калина в лузі, будуть завжди
поруч і рідні, і друзі. Тихо, як
струмочок, хай роки сплива-

ЧЕРНІГІВСЬКІ ФЕРМЕРИ ВВАЖАЮТЬ НЕДОПУСТИМИМ ПРОДАЖ
нажитися на українських
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
чорноземах.

ВЛАСНИКИ паїв та фермери сіл, що на Чернігівщині
впевнені — українську землю продавати не можна. Про
це вони повідомили під час
спілкування з журналістами.
Для їхніх родин земля —
основне джерело доходів.
«Всі проти продажу
землі. Адже це знищення не
тільки нашого села, а всієї
України. Ми тут народилися та виросли, тому продавати треба не землю, а
товар, котрий виробляють
люди. І збувати його державі, тоді буде прибуток. А
влада хоче продати землю,
а людей викинути на сміт-

ник!» — обурення, власників земельних ділянок та
фермерів.
Фермери прогнозують,
що у разі припинення дії
мораторію на продаж сільськогосподарських земель
власники ділянок ризикують
продати свої паї за мізерну
ціну, а українські села будуть
приречені на зникнення.
«Як показує досвід Прибалтики, спочатку земля
не буде коштувати нічого.
А власники продаватимуть
паї за безцінь. Всі, хто працює на землі сходяться в

одному — продаж землі це
злочин проти українського народу. Влада має спочатку спитати у людей,
чи хочуть вони продавати
землю», — голос керівників
фермерських господарств.
Думку селян про те,
що долю української землі має право вирішувати
лише народ, підтримують і у
ВО «Батьківщина». Політична сила, спільно з Асоціацією фермерів та приватних
землевласників України розпочала Всенародний референдум. Починаючи з трав-

ня, всі небайдужі громадяни
мають можливість поставити свій підпис проти продажу
сільськогосподарської землі.
«Влада
заблокувала
нашу ініціативу, заборонила
українському народу проводити референдум проти
продажу сільськогосподарської землі недарма. Вона
знає до чого призведе референдум — люди своїми голосами підтвердять, що землю не можна просто взяти
і віддати у руки іноземців.
А отже, влада більше не
зможе вигадати шляхів як

«Батьківщина»
продовжує збирати підписи.
Ми не відступимося і будемо захищати Українські
землі!» — заявив народний
депутат України, голова обласної партійної організації
ВО «Батьківщина» Валерій
Дубіль.
Наразі за збереження
українських родючих чорноземів виступили близько 150
тисяч жителів Чернігівщини.
Прес-служба
Чернігівської обласної партійної організації
ВО «Батьківщина».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

«Медицина, освіта належно фінансуватимуться за однієї умови, коли
Україна перестане бути сировинним придатком будь-кого», – Олег Ляшко
МЕДИЦИНА ТА ТОВАРОВИРОБНИКИ ПОВИННІ МАТИ ДЕРЖ АВНІ ГАРАНТІЇ

Медична реформа, разом із так званою пенсійною реформою, — це чистої води спроба невдалого
експерименту над українцями. Йому треба покласти край! В цьому вкотре переконався лідер Радикальної партії Олег Ляшко, побувавши з візитом в Острі на Чернігівщині. Там третій місяць поспіль
місцеві медики сидять без заробітних плат. Фактично ж урядові реформи поставили медичний заклад
на межу закриття.
Не в набагато кращій ситуації опинилися і місцеві товаровиробники. Так, зусиллями чиновників
та рейдерів із орендованої землі намагаються викурити господарів, що розвивають тваринництво та
дають роботу селянам.
Медичний експеримент,
який Уряд видає за медичну
реформу, почав проявляти
свої перші негативні наслідки. В Острі персонал місцевої лікарні три місяці не
отримує заробітної плати. В
установи борги по зарплаті
та комуналці перевалили за
мільйон. Від безвиході медики почали масово звільнятися, а головний бухгалтер навіть оголосила голодування.
Лікарня отримує державну
дотацію, що покриває трохи більше половини фонду
заробітної плати. У місцевої
громади насилу вистачає

грошей, аби звести кінці з
кінцями.
На допомогу остерським
медикам прийшла команда
Радикальної партії на чолі
з лідером Олегом Ляшком.
Під час зустрічі з медичним
персоналом лікарні Олег
Валерійович пообіцяв звернутися до Уряду з проханням
погасити борги. Разом із тим,
якщо не підійти до вирішення проблеми системно, то
в наступному році лікарня
знову матиме борги, і не
лише лікарня в Острі. Борги
матимуть більшість медичних установ, що входять до

об’єднаних громад.
«Саме тому команда Радикальної партії вимагає від
влади повернути медичним
установам державне фінансування, збільшити заробітні
плати медичному персоналу,
зробити медицину доступною для громадян», — наголосив Олег Ляшко.
За словами очільника
обласної організації РПЛ, депутата Чернігівської облради
Олега Авер’янова, проблема нестачі фінансування
соціальних закладів є загальнодержавною, тому її не
можна перекладати на плечі окремих
громад.
«Ці проблеми виникають разом
із створенням громад,
коштів
на
утримання
с оціальних
закладів банально
не
вистачає,
— пояснює
Авер’янов.
— Вже зараз
можу
сказати, що
О с те р с ь к і й
міській
лікарні ми допоможемо.
На фото: колектив лікарні тепло зустрічає Олега ЛЯШКА.
Олег Ляшко

звернеться
до Кабміну
з питанням
надання
д од ат к о во ї
дотації».
«Мушу
з а з н ач и т и ,
—
додає
Олег Ляшко.
— ми вирішимо цю
проблем у
На фото: Олег ЛЯШКО і Олег АВЕР’ЯНОВ під час інтерв’ю для теле
локально,
візійних каналів.
але
наступного
тій в обробітку землі.
року вона знову постане, українцям».
На селі — це здебільшо«Не повинно бути так,
тому треба вирішувати її
як ми бачимо у Данівці, коли
системно. Медицина має го ті, хто тримають худобу.
«Коли є худоба в хліві — фірми, які пов’язують з бігфінансуватися з державного
є робота селянинові», — по- лим Рудьковським, намагабюджету!»
сміхається лідер.
ються рейдерським шляхом
Радикали, як ніхто інший
Здавалося б, проста, як захапати підприємство, що
в цій країні, розуміють, що
дошка, істина, однак не всі її дає роботу людям, — каже
розміри пенсій та заробітрозуміють.
керівник фракції РПЛ в обних плат залежать від рівня
У селі Данівка Козелецьласній раді Олег Авер’янов.
розвитку виробництва. Саме
кого району місцеві чинуші
— Уряд має зрозуміти, що
тому «радикальна» команда
на догоду заїжджим рейдетільки за рахунок підтримки
змусила Уряд підвищити рірам роблять все, аби викинувласного товаровиробника
вень мінімальних заробітних
ми отримаємо розвиток екоплат і надалі наполягає на ти з села людей, що займаються тваринництвом.
номіки. Ми не допустимо найого збільшенні.
«Треба підтримувати не хабного свавілля і станемо
«Достойні пенсії можливі за умови отримання до- тих, хто везе за кордон сиро- горою за тих, хто у ці складні
стойних зарплат, — пояснює вину у вигляді зерна, — обу- часи дає додану вартість та
рюється Олег Ляшко. — А
роботу селянам!»
Олег Ляшко. — А для того,
На переконання Олега
аби українці змогли отриму- тих, хто на місцях дає постійАвер’янова, візит Олега Ляшвати високі зарплати, має за- ну зайнятість людям».
На думку радикалів, виріка матиме подальші наслідки
працювати економіка. Саме
тому ми підтримуємо націо- шення проблем вітчизняних у вигляді вирішення багатьох
нального товаровиробника, товаровиробників лежить у проблемних питань.
Святослав ЖОЛУДЬ.
виробника, що дає роботу площині законодавчих гаран-

НОВІ ТРАДИЦІЇ

СЕЛО МОЄ – ДУШІ КРИНИЦ Я
Під такою назвою 30 липня у Скороходовому відбулося
святкування Дня села. Із самого ранку біля місцевого будинку народних традицій було
гамірно. Готувалася святкова
каша. Для дітей лаштувалися батути і електромашинки.
Магазини розкладали свій широкий асортимент товарів. Виставлялися столи і лавки для
святкового обіду. До 13-ї години до клубу зійшлися і з’їхалися сільські жителі та гості. Розпочалася очікувана святкова
концертна програма. Виступив
сільський голова М. А. Педько,
який привітав скороходян та
гостей села із святом, побажав їм всього найкращого, нагородив подарунками найактивніших учасників художньої
самодіяльності Н. М. Обух та
М. П. Павлиша, найсумліннішого працівника соціальної
сфери — листоношу О. М.
Співак, свого найкращого помічника по благоустрою села І.
О. Савицького, власницю най
ошатнішої садиби Л. І. Огій,
постійних кашоварів Н. В. Бойко і Л. М. Журавель.
Із словами привітання
звернулися гості: голова райдержадміністрації А. П. Дупа,
голова райради Ю. В. Дзюбан,
помічник народного депутата
В. М. Давиденка М. О. Торбєєв, депутат районної ради
Г. М. Круподеря, голова районної організації партії «Батьківщина» М. В. Білан.
Багато вітань почули жителі села в свою адресу. Душевними і проникливими були
вітання учасників художньої
самодіяльності.
Досвідчена
ведуча Лариса Чуйко щиро
оголошувала кожен номер,
передаючи глядачам слова
любові і вдячності. Ансамбль
«Полісянка», у складі якого
Н. М. Обух, Л. О. Копилова,

З. Г. Задорожня, Ю. М. Сабадаш, Г. П. Артюх, Н. А. Вишнівська, Г. Г. Вишнівська,
виконував для всіх задушевні
пісні про село, про рідну домівку, про маму, яка чекає
своїх дітей, про кохання, ще
й жартівливі. Особливо всім
сподобалася пісня «Ой, село»
з репертуару відомого гурту «Лісапетний батальйон».
Цю пісню учасниці не просто
проспівали, а ще й розіграли, вийшовши в українських
костюмах із специфічними
музичними
інструментами:
барабаном, рублем, ложками,
бубоном, маракасами.
Щирими оплесками вітали
солістку Оксану Задорожню,
виступи якої стають окрасою
кожного концерту. Вона вміє
співаючи заставити і плакати, і
сміятися. Ніжний, із сріблястими переливами, голос Богдани
Попович також не залишив
нікого байдужим. Талановита
солістка Таня Мякіннікова проспівала пісню про найсвятіше
почуття — любов до матері, а
також в дуеті з Оксаною Задорожньою пісню про кохання.
Ну і, звичайно, важко собі
уявити концерт без сольної
пісні Наталії Обух. Вона несе
позитивну енергію глядачам.
Бо її пісні життєстверджуючі,
які спонукають любити життя
в усіх його проявах, ніколи не
скаржитися і не плакати.
Із сольною ліричною піснею «Черемшина» виступила
Людмила Копилова. Особ
ливу радість всім присутнім
принесли діти, які погодилися виступити на нашій сцені.
Це хореографічний колектив
«Абсолют»
Талалаївської
школи мистецтв (керівник
Ліна Ткаченко). І ніжний ліричний танець «Чорнобривці», і веселі «Ковбойський» і
«Розпрягайте, хлопці, коней»

були виконані на високому
професійному рівні. Також
діти подарували глядачам пісні: Валерія Стеценко — пісню
«Батькам», дует у складі Артема Сердюка і Світлани Галаган — «Посміхайтеся, люди,
частіше». Сама Ліна Ткаченко
виконала для односельців два
запальні танці: «Іспанський» і
«Циганський». Вона не лише
талановитий керівник хореографічного дитячого колективу, а ще й чудова танцівниця,
виступи якої користуються шаленим успіхом.
Щоб трохи розвеселити
людей, були поставлені сценки
«Дві куми на базарі» (Г. Артюх і
Л. Чуйко) та «Палажка і Параска» (Н. Обух і Г. Вишнівська).
Особливо всім сподобалася
остання сценка, всі аплодували стоячи, бо поставлена вона
була справжніми артистками,
які з таким завзяттям ввійшли в
роль, що кожний побачив наче
картинку з життя.
Концерт закінчився веселою піснею «Гуляй, село»
і всі присутні були запрошені
до святкових столів на смачну
кашу, майстерно зварену досвідченими кашоварами Надею
Бойко і Любою Журавель, та
на інші смаколики, закуплені
за гроші спонсорів.
Дітям було дуже цікаво
було стрибати на батутах і кататися на електромашинках.
Вони не втомлювалися розважатися і їсти солодку вату та
морозиво.
Свято вдалося на славу.
Щиро дякуємо і артистам художньої самодіяльності, і щедрим спонсорам, і активним
глядачам, які не шкодували
своїх долонь і щирих слів
подяки.
Галина АРТЮХ,
художній керівник
Скороходівського ДНТ.

ТИ З ДИТИНСТВА НАЙМИЛІШЕ,
МОЄ РІДНЕ СЕЛО

Під такою назвою 6
серпня в Слобідці було проведено чудове свято — День
села. Саме в цей день з’їжджаються до свого рідного
куточка люди, які тут народилися, виросли, де відчули справжню материнську
ласку та турботу, цінність
поради батька. В цей день
село, як завжди, радо зустрічає гостей в центрі, біля
клубу.
До початку свята можна було ознайомитися з
виставкою робіт сільських
майстринь. Рушники, серветки, наволочки, ікони,
вишиті бісером та нитками,
плетені гачком та на спицях
речі радо представили Н. Д.
Клименко, А. О. Михайлюк,
Л. Н. Новохатня, Г. С. Авдєй та К. Й. Авдєй, Н. В.
Пасєвіна.
Серед степів
село моє чудове,
Там на світанні
запахи медові,
Теплом вітрів
овіяні степи,
А в цьому краї
народились ми.
Такими словами розпочали святкову програму ведучі Алла Михайлюк,
Олексій Савченко, Леся
Савченко. Вони вітали односельчан та гостей із цим
святом. Із теплими словами
до своїх земляків звернувся сільський голова Василь
Петрович Покришка. Він подякував спонсорам свята.
Також побажав селу розквіту,
міцного здоров’я та добробуту громаді, наголосивши,
що такі свята дають людям
надію на краще життя і спо-

нукають вірити в себе і у
свої можливості. І закликав
куди б не закинула вас доля,
не забувати про своє рідне
село. Також сільський голова вручив подарунки учаснику АТО Андрію Дроб’язку,
учаснику бойових дій в Афганістані Миколі Савченку, а
також наймолодшій жительці
Ангеліні Дзюбі і найстаршій
— Ніні Іллівні Семешко.
У цей день на свято
приїхав представник від народного депутата Валерія
Давиденка М. П. Коновал.
Він привітав усіх присутніх
зі святом. Сільському голові
В. П. Покришці було вручено
духмяний коровай, який він
розділив на всіх гостей.
Щирими оплесками вітали глядачі аматорів Чернецького сільського будинку
культури, які продовжили
святкову програму. Кашовари Оксана Дзюба і Марія
Колодна готували смачну
польову кашу. Сільські активістки
Оксана
Дзюба,
Людмила Клименко, Інна Роденко, Світлана Ковальова,

Світлана Калитка, Віра Михайлюк, Анна Хекало, Тетяна
Савченко накривали святкові
столи.
Щоб ці столи були щедрими, допомагали спонсори свята — агрофірма
«Обрій» LTD (генеральний
директор О. Р. Фіщук), ПП
Н. В. Пасєвіна, народний
депутат В. Давиденко, заготівельники молока, орендарі
сільського ставка.
До самого ранку над
селом лунала музика дискотеки. Гриміли салюти,
феєрверки. Свято закінчувалося, та людям не хотілося розходитись по домівках,
адже позитивні емоції і радість переповнювали кожного, хто завітав цієї погожої
днини в село. Хочеться вірити, що проведення такого
свята стане доброю традицією і в наступні роки, буде
щирою фінансова підтримка
від меценатів і творча — від
людей.
Тетяна САВЧЕНКО,
завідуюча сільським
клубом-бібліотекою.

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

21 серпня — смт Талалаївка, вул. Незалежності, пилорама, млин.
22 серпня — с. Скороходове, вул. Прибережна, вул.
Садова.
29 серпня — с. Липове, вул. Першотравнева, пров.
Першотравневий.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

ПОДЯКА
Коли в сім’ю приходить
горе, коли втрачаєш дорогу
людину, душу огортає неймовірна печаль і розпач.
Такі тяжкі дні переживає
нині наша родина — пішла
із життя на вічний спочинок наша дорога дружина і
мама Надія Іванівна Сова
з Талалаївки. Самим пережити таке горе було досить
важко. Ми вдячні людям, які
в ці дні надали нам мораль-

ну і матеріальну підтримку.
Найперше велике спасибі
нашій свасі Ніні Костянтинівні Манько, сусідці Валентині
Василівні Онищенко і всім
іншим сусідам, які взяли на
себе багато похоронних клопотів, допомогли провести
покійницю в останню дорогу. Спасибі всім за добро і
людяність.
Сім’я Володимира
СОВИ.

Після тяжкої хвороби
пішов із життя наш дорогий чоловік і батько Микола
Васильович Галицький. Ця
втрата приголомшила всю
нашу родину. В цей час незамінною була допомога і
підтримка близьких людей.
Я безмежно вдячна всім сусідам, моїм колишнім колегам по роботі і колегам моїх

дітей із райдержадміністрції
та управління соціального
захисту, їх кумам, сватам
Сергієнкам та Ілляшенкам,
які в такий тяжкий час були
поряд зі мною і допомогли
провести в останню дорогу
дорогу мені людину. Нехай
усіх вас і ваші сім’ї обминає
біда.
Валентина ГАЛИЦЬКА.

●     ●     ●

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.
Цілодобово БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ,
ОВЕЦЬ. Вимушений забій.
Тел. 096-087-33-30 (Антон), 097-609-85-78 (Саша).
БИКІВ від 250 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. Працюємо оптом.
Тел. 068-747-32-55, 066-166-67-81.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою.
Тел. 066-820-16-04, 098-415-96-02 (м. Суми).
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.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, СОНЯШНИК, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
На постійній основі МЕД та БДЖОЛОПРОДУКТИ.
Тел. 068-070-14-84, 099-352-49-81.
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.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (Радянська), 17. Будинок на 2 ходи, газове опалення, в одній половині є й пічне, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сарай, 2
погреби), є колодязь. Город 0,25 га. Земельна ділянка приватизована. Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
2-кімнатна КВАРТИРА по вул. Зернова в Талалаївці: газ,
вода. Ціна договірна. Тел. 097-527-63-71.
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.
2-кімнатна КВАРТИРА з ремонтом у центрі Талалаївки.
Тел. 096-293-27-57.
КВАРТИРА площею 73 м2 з усіма зручностями у благоустроєному будинку в Талалаївці. Тел. 099-261-12-34.
САДИБА у Талалаївці: літня кухня, сарай, газ, вода, телефон. Тел. 067-531-15-68.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101 1978 року випуску, ножна
швейна МАШИНКА Подольського механічного заводу,
ВЕРСТАТ деревообробний. Тел. 2-34-38, 097-876-64-81.
СКУТЕР Honda Dio 35 в хорошому стані. Знаходиться в
м. Ромни. Тел. 096-763-12-00.
СКУТЕР Honda Dio AF27. Недорого. Тел. 096-065-85-84.
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.
ШИФЕР 6-хвильовий б/у; ВОДОВІДЛИВИ віконні
0,3×1,5 м, 3 шт. Тел. 099-497-63-82.
КРІСЛА б/у 2 штуки. Тел. 050-771-01-48.
Дитячий одяг на дівчинку: шкільна ФОРМА (зріст 128),
РЮКЗАК; КРОСІВКИ, ТУФЛІ (36 розмір); ПАЛЬТО зимове,
ВІТРОВКА (зріст 140); КОМБІНЕЗОН зимовий (зріст 98),
БЛУЗКИ (біла, синя), БРЮКИ зимові, осінні; СВЕТРИ, український національний КОСТЮМ.
Тел. 098-279-11-28 (Інна), 066-911-80-94 (Володя).
ЦЕГЛА, ШИФЕР, ДОШКИ, СТРОПИЛА б/у; ДРОВА рубані, метрівки; БРИКЕТ з доставкою.
Тел. 097-157-84-02, 050-987-62-78.
Дійна КОЗА, ІНДОКАЧКИ на завід. Тел. 097-544-62-43.
КОРОВА, КОБИЛА. Тел. 096-176-41-35.
В Талалаївці ОВЕС, вівсяна СОЛОМА в тюках.
Тел. 067-830-76-21.
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.

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.

20 СЕРПНЯ
минає 5 років, як немає із
нами нашого дорогого чоловіка, тата,
дідуся, прадідуся Олексія Пилиповича
ЛОБАНЯ із Степанівського. Нам так не
вистачає Вас. Горбок землі мовчить, як
все навколо, і огортає душу тихий жаль,
що не побачимо уже ніколи ні Вашу радість, ні Вашу печаль. Немає Вас, хоч
скільки хочеш клич, сама печаль повисла над землею. У світі серед безлічі облич вже не зустріти батькової усмішки… Не заросте ніколи
та стежина, що Вас провела в останню путь. Похилиться
зажурена калина і добрим словом люди пом’януть. Скільки не мине часу, пам’ять про Вас завжди житиме у наших
серцях. Хто знав і пам’ятає Олексія Пилиповича, пом’яніть у
цей день разом із нами.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ
і правнучка ВЕРОНІКА.

ПРОДАЄТЬСЯ
ТРАКТОР Т-25.
Тел. 066 - 619 -31-27
(Андрій).

23 СЕРПНЯ минає 40 днів, як
не стало нашого дорогого чоловіка
і дідуся Григорія Олександровича
КАЙНАРИ з Харкового. Так швидко плине час, як Ти пішов
від нас. Тебе немає, серце плаче, душа згорьована болить.
Ми кожен день Тебе чекаєм і виглядаємо щомить. Закрила
хижа смерть повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним
сном навіки людина добра і проста. Рідний наш, ми завжди будемо любити Тебе і ніколи не забудемо. Спи спокійно,
Царство небесне Твоїй душі.
ДРУЖИНА, ВНУКА, НЕВІСТКА.

ПОМИНАННЯ

13 СЕРПНЯ минуло 7 років, як немає зі мною моєї дорогої і любимої мами Віри Петрівни ЛЕЩЕНКО з Юрківців. Я
приходжу до рідного дому, він похмурий, кімнати сумні. Бо
немає матусі вже в ньому, тільки фото батьків на стіні. Я ніколи вже Вас не побачу, в моїм серці холодна зима. Я сумую
за Вами і плачу, бо на світі Вас більше нема. Ви для мене у
вічній потребі, в горі, радощах, в буднях, в святах. Зірка мамина сяє на небі — мені життєвий освітлює шлях. Ви пішли
в Царство небесне, я вірю, що Господь буде вічно оберігати
Вас на тім світі. Вічного Вам життя в Царстві небесному та
спокою Вашій душі. Нехай земля Вам буде лебединим пухом. Хто знав та зберіг пам’ять про Віру Петрівну, пом’яніть
її щирим словом та святою молитвою.
Вічно сумуюча дочка ВАЛЕНТИНА.
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.

16 СЕРПНЯ виповнилось 3 роки, як
не стало нашого дорогого і любимого
чоловіка, батька і дідуся Володимира
Вікторовича ДАВИДЕНКА з Талалаївки. Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у
нас Ты навсегда. Напрасно говорят, что
время душу лечит, стирают горе памяти
года. Но сердцу нашему не легче, ведь
боль утраты не стихает никогда.
Вічно сумуючі РІДНІ.
19 СЕРПНЯ минає півроку, як назавжди залишила цей
світ і свою родину наша люба мама, теща, бабуся, прабабуся, сваха і сестра Анастасія Михайлівна ПУСТОВОЙТ із
Красного Колядина. Важко і сумно нам без Вас, без Вашого
теплого слова, яким могли розрадити, загоїти будь-яку душевну рану. Скільки не мине часу, Ви завжди будете поряд
з нами. Лебединим пухом хай буде Вам земля і Царство
небесне.
Вічно сумуючі ДОЧКИ, ЗЯТІ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ,
СВАТИ і СЕСТРА.
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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р/р 26009301102531 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
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19 серпня 2017 року
27 августа г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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%
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.

Терміново
потрібен
ПРОДАВЕЦЬ у продуктовий магазин.
Тел. 098-843-01-49
(після 17:00).

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.

Фермерське господарство закуповує дорого БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 098-381-92-90,
095-562-26-05.

БАЖАЄТЕ
ПОЯРМАРКУВАТИ
в Сорочинцях?!
Телефонуйте
097-849-75-02,
099-156-53-22.

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

Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків) закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.

Конотопський
м’ясокомбінат закуповує БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-079-52-87,
099-637-46-34.

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.

ЗРОБЛЮ грубу, піч та
барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0261289, виданий 19 серпня 1996 року на
ім’я ТИМОШЕНКО Іван Якович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0261303, виданий 19 серпня 1996 року на
ім’я ТИМОШЕНКО Олександра Євдокимівна, вважати
недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0349625, виданий 9 грудня 1999 року на
ім’я ТОВКАЧ Федір Федорович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0338552, виданий 16 березня 2000 року на
ім’я ПОЗДЕЄВА Надія Василівна, вважати недійсним.
З глибоким сумом зустріли звістку про смерть нашої
дорогої куми і хрещеної Надії Іванівни СОВИ з Талалаївки. Щиро співчуваємо рідним та близьким покійної і схиляємо голови перед її світлою пам’яттю.
Куми МАЗИЛО, хрещеник ОЛЕКСАНДР із сім’єю.
У наших кумів Олега та Оксани Галицьких із Талалаївки в сім’ї болісна втрата — не стало батька МИКОЛИ
ВАСИЛЬОВИЧА. Щиро співчуваємо Олегу Миколайовичу
та Оксані Володимирівні у їх сімейному горі та розділяємо
гіркоту втрати.
Куми ТКАЧЕНКИ.
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