№ 37 (9300) СУБОТА, 9 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ

СВЯТО У ПОНОРА Х В Д А ЛОС Я

ДРУГЕ вересня. 12 година дня. На території Понірської школи та нового
дитячого майданчика багато
дітвори і дорослих жителів
села. Всі з нетерпінням чекають початку анонсованого
місцевим ТОВ «Понори» свята до Дня знань. На здивування більшості дорослих, свято
почалося не з традиційного
«офіціозу», де, як правило,
довго і «нудно» розповідають про чиїсь досягнення чи
перемоги, а відразу до справи взялися ті, на кого й чекала понірська дітвора — група
аніматорів із Києва. Ведучий
свята швидко ознайомив
присутніх зі святковою програмою. Відразу і дорослих, і
дітей зацікавила фотобудка,
де можна було безкоштовно
сфотографуватися і миттєво
отримати якісну кольорову
фотографію. Діти спочатку
несміливо підходили до аніматорів, щоб взяти участь у
запропонованих конкурсах
та розвагах. Але вже за півгодини всі вони були залучені до різноманітних змагань.
Дехто вирішив розкрити свої
таланти у конкурсі малюнка. До їх послуг було надано папір, фарби і закипіла
творча робота. У цей час
любителі спорту розминалися вправами з футбольним
м’ячем. А потім понеслося:
конкурс «вгадай мелодію»,
шоу «мильних бульбашок»,
працювала наукова лабораторія під керівництвом «Професора Піпетки», фокусник

«Миколай» дивував дітей і
дорослих літаючими столиками і діставанням подарунків з нібито порожнього пакета. Згодом була спартакіада:
дві команди юних понірців
під назвами «Молодці» та
«Непереможні» змагалися у
спритності та швидкості. Тут
було все: і сльози від поразки, і радість перемоги — все
як і у великому спорті. Врешті-решт перемогла дружба.
На закінчення свята всі
учасники, вболівальники та
гості могли поласувати безкоштовно смачним морозивом. На мою думку та всіх,
хто був присутнім на цьому
дійстві, свято вдалося. Діти
отримали заряд бадьорості

для подальших звершень у
новому навчальному році, а
їхні батьки, дідусі та бабусі
були щасливі від задоволених облич своїх дітей і онуків.
Подібного свята, створеного
дійсно для дітей, у селі не
пам’ятають. Всю цю радість
для понірців організувало і
профінансувало
керівництво ТОВ «Понори», яке очолює Андрій Олександрович
Іванов.
Доречно нагадати, що
основні напрямки діяльності
ТОВ «Понори» — розвиток
молочно-тваринницької ферми та рослинництво. Діяльність товариства у с. Понори
дає змогу забезпечувати робочими місцями та стабіль-

На фото вгорі: київські аніматори розважають дітей; внизу — дитяче свято
принесло задоволення і дорослим.

ною зарплатнею близько 80
сільських жителів. Тільки у
минулому році господарство
сплатило понад 1 000 000
грн. податків у місцевий бюджет, що дозволяє покращувати інфраструктуру села.
ТОВ «Понори» підтримує
місцеву футбольну команду,
художній колектив СБК.
Особливу увагу місцеві
виробники приділяють сільським дітям, не лише забезпечуючи школярів безкоштовним харчуванням, а й у
створенні комфортних умов
для їхнього життя і розвитку.
З цією метою у липні цього
року ТОВ «Понори» подарувало дітям села спортивно-ігровий майданчик, який
призначений для дітей різного віку. Він справді дітям
приносить радість.
На жаль, очільник села
чомусь проігнорував цей захід. На мою думку, його присутність в цей день, на дитячому святі могла бути кроком
для припинення протистояння в селі, про яке газета
вже писала в попередніх
випусках.
Сергій МИХНО.

16 ВЕРЕСНЯ Плугатар
відзначатиме день села.
Запрошуємо відсвяткувати цей день разом із
односельцями, земляками всіх бажаючих.
Святкування розпочнеться о 13-й год. в центрі
села. Чекаємо!
ОРГКОМІТЕТ.
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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА
НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ!

Вітаємо працівників та ветеранів галузі із професійним
святом!
Ви працюєте у провідних галузях української економіки.
Нафтова, газова та нафтопереробна промисловості — важлива складова частина паливно-енергетичного комплексу
держави. Динамічний розвиток нафтогазової та нафтопереробної промисловості — це запорука успішної перебудови
економіки України, гарант її національної безпеки.
Професії нафтовика та газовика високо цінуються у
суспільстві і вимагають неабиякого професіоналізму, самовідданості та витримки. Від щирого серця бажаємо вам
та вашим родинам міцного здоров’я, професійних успіхів, впевненості у завтрашньому дні та мирного неба над
Україною!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
ВДЯЧНІСТЬ ЛЮДЯМ НАЙПОШИРЕНІШОЇ ПРОФЕСІЇ
Шановні працівники та
шають на роботу працівветерани нафтової, газової
ники газової служби… І ця
та нафтопереробної проробоча метушня створює
мисловості — найпошиприємну атмосферу буднів,
ренішої в нашому селищі
адже коли люди мають ропрофесії. У переддень проботу, мають зарплату — їхні
фесійного свята прийміть сім’ї матеріально забезпещирі привітання.
чені. Отже, є стабільність,
Щодня, запалюючи газ
є розвиток. Хочеться побачи включаючи обігрів кваржати, щоб із кожним роком
тири, ми рідко задумуємопромисловість тільки розвися, що над таким елеменвалася, а наші односельці
том комфорту працювало і
мали стабільну високооплапрацює чимало людей, для
чувану роботу.
яких робота нафтовика чи
Бажаю всім працівнигазовика — як просто накам галузі та вашим родизивають їх в народі, стала
нам здоров’я, оптимізму, висправою всього життя.
тримки у нелегкій щоденній
Щодня ранкову тишу в
праці, професійних успіхів,
селищі будять двигуни автонових трудових звершень.
бусів, які підвозять на місце
Нехай свято повнить душу
роботи виробничі «вахти» із
радістю та гордістю за
капремонту, нафтогазовизроблене!
добувного промислу, інших
Юрій ВЕЛИЧКО,
виробничих об’єктів; поспіселищний голова.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРАЦЮЄ ЛІКАР-ЕНДОСКОПІСТ

У центральній районній лікарні відновлює роботу
лікар-ендоскопіст. Він вестиме прийом щосуботи із 8:30 год.
Довідки за тел. 2-13-57.

ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ХВОРИХ

Звертаємося із проханням до жителів району надати лікарні благодійну допомогу у заготовці овочів та картоплі для
харчування хворих у стаціонарних відділеннях. Завчасно
вдячні за вашу небайдужість.
АДМІНІСТРАЦІЯ Талалаївської ЦРЛ.

ТАЛАЛАЇВКА СВЯТКУВАТИМЕ

16 вересня із ранку до пізньої ночі Талалаївка святкуватиме свій день!
Оргкомітет запрошує всіх жителів, земляків та
гостей Талалаївки відсвяткувати разом.
Програма святкування:
10:00 — кубок селища із шахів (у приміщенні старої
лікарні)
10:00 — кубок селища із міні-футболу (селищний стадіон)
10:00 — розпочинають працювати батути та різні розваги
для дітей (центральна площа селища)
12:00 — кубок селища з армреслінгу (центральна площа)
15:00 — виставка квітів (центральна площа)
17:00 — урочиста частина святкування (центральна
площа)
18:00 — святковий концерт народного театру естради
«Камертон» із м. Прилуки (центральна площа)
22:00 — святковий салют.
23 ВЕРЕСНЯ день села святкуватиме
Стара Талалаївка.
Традиційно у програмі буде концерт, каша, дискотека,
для дітей — батути, електромобілі, інші розваги.
Запорошуємо до живого спілкування вихідців із села,
земляків із різних регіонів України, близького і далекого зарубіжжя, словом, всіх, для кого наше село рідне і дороге!
Початок святкування о 14-й годині.
ОРГКОМІТЕТ.
СТОВ АФ «Горизонт» запрошує на роботу,
 ЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКА, КОНЮХА, ОХОРОНЦІВ,
Е
ФУРАЖИРІВ. За додатковою інформацією звертатися
за тел. 067-756-42-73, 095-507-98-34.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

9 вересня 2017 року

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТЕПЛО В ОСЕЛІ
Із 1983 року, коли в
Талалаївці було запалено
перший факел природного газу, і до сьогодні газовики пройшли непростий
шлях свого становлення,
а газорозподільна мережа
розширилась у найвіддаленіші куточки району. Неодноразово змінювалась
не лише назва, а і структура «газової служби» — як
по простому називають її
в народі. На сьогодні —
це Талалаївська дільниця
Прилуцького відділення
ПАТ «Чернігівгаз». Про
будні колективу дільниці,
у переддень професійного свята веду розмову
із старшим інженером
підприємства Анатолієм
СУХОЛОВСЬКИМ.
— Анатолію Івановичу, відколи ви очолюєте
виробничий підрозділ, які
зміни тут відбулися і як
вони позначились на роботі колективу?
— З приємністю відзначу, що колектив, який мені
довелось очолити, справді
дружний і працьовитий, до
того ж високопрофесійний.
У нашій роботі не завжди
все гладко, та люди усвідомлюють і розуміють важливість справи, яку виконують, і свою відповідальність
перед споживачем. Забезпечувати людей теплом
— їх обов’язок. Кожен на
своєму робочому місці намагається працювати ефективно. Останнім часом в
структурі ПАТ «Чернігівгаз»
відбулися зміни, змінилась і
сама назва. Раніше ми були
структурним
підрозділом

Бахмацького управління по
газопостачанню та газозабезпеченню, а з першого
вересня минулого року ми
підпорядковані Прилуцькому відділенню ПАТ «Чернігівгаз». Структурні зміни
стосуються
модернізації
нашого підприємства, спрямовані на поліпшення якості
технічного обслуговування
газового обладнання, надання населенню необхідних сервісних послуг.
— Скільки
газових
мереж знаходиться нині
на обслуговуванні вашої
дільниці?
— На сьогодні ми обслуговуємо 262 кілометри
розподільчих газопроводів
високого, середнього і низького тиску, 23 ШГРП і 7 ГРП,
а також 3204 абоненти.
В цьому році проведено пуск газу у селі Плуга-

ІЗ СВЯТОМ, КОЛЕГИ!

тар. Коли село тільки-но
під’єднали до мережі, була
газифікована одна садиба,
на сьогодні — 4, надійшли
заяви на газифікацію ще від
8 жителів села. Всього ж в
районі газифіковано 13 населених пунктів.
З кожним роком мережа
газопроводів розширюється. Свого часу життя змусило нас створити власну
будівельно-монтажну дільницю, яка проводить роботи по газифікації, службу
обслуговування газопроводів, диспетчерську службу,
службу внутрішньо-будинкового
обслуговування.
Цього року в дільниці почала працювати нова служба
ЦОК (центр обслуговування
клієнтів), яка займається
управлінсько-клієнтським
сервісом. Очолює її Світлана Бежан. Функції цього

підрозділу — надання абонентам необхідної інформації щодо газопостачання —
про кількість спожитого газу,
його ціну, надання допомоги
при оформленні заяв і т. ін.
Понад рік, як створена
іще одна нова служба —
відділ інспектування, де
працюють старший контро
лер Тетяна Остапенко та
контролер Вікторія Ковтун.
Вони знімають показники
лічильників в абонентів,
проводять ревізії газового
обладнання. Ольга Яременко працює оператором
комп’ютерного набору.
— Як вдається вам досягати стабільності?
— Це — досягненням
багаторічної роботи всього
нашого колективу, а запорука успіху — високий професіоналізм спеціалістів, злагодженість, взаємовиручка,
відповідальність
кожного
на своєму робочому місці і,
звичайно ж — належна оплата праці. У нас нині трудиться 36 чоловік.
Звичайно, вони дорожать своєю роботою. Ми
впевнені, що нашим споживачам надаємо якісні
послуги.
— Успіхів
вашому
колективу.
Інтерв’ю взяла
Віра КЛИМОВА.
На знімку ліворуч:
аварійно-диспетчерська служба: майстер
Михайло ПРЯДКА, водій
Олександр САВЧЕНКО,
слюсар Роман ДЯЧЕНКО;
вгорі — робоча зміна
дільниці.

О С ІННІЙ ПРИ З О В
Відповідно до Закону
України «Про військовий
обов’язок і військову службу», Указу Президента України «Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та
чергові призови громадян
України на строкову військову службу у 2017 році»
від 24 лютого 2017 року, наказу військового комісара
Срібнянського об’єднаного
районного військового комісаріату від 23 серпня 2017
року «Про черговий призов
громадян на строкову військову службу», з 2 жовтня
по 30 листопада ц. р. на
території
Талалаївського
району буде проводитися
призов на строкову військову службу громадян України
чоловічої статі, яким до дня

відправлення у військові
частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не
досягли 27-річного віку і не
мають права на відстрочку
або звільнення від призову на строкову військову
службу.
Усі громадяни, які підлягають призову на строкову
військову службу, зобов’язані
прибути на призовну дільницю в зазначений в особистих
повістках час, за адресою:
вул. Вокзальна, 3, смт Талалаївка (перший поверх приміщення Талалаївської селищної ради).
Громадяни, які не отримали особистих повісток, повинні з’явитися в військовий
комісаріат, маючи при собі
документи, що засвідчують
особу.
Згідно з Кримінальним

ВІЙСЬКО

кодексом України (ст. 335)
ухилення від призову на
строкову військову службу карається позбавленням волі на строк до трьох
років.
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
керівники підприємств, установ, організацій незалежно
від підпорядкування і форм
власності, зобов’язані оповістити та забезпечити сво-

єчасне прибуття працівників
призовного віку на призовну
дільницю.
Громадяни України, які
мають вищу або професійно-технічну освіту за бажанням можуть бути прийняті на військову службу
за контрактом без проходження строкової військової служби.
Сергій ДИТЮК,
військовий комісар Срібнянського ОРВК, майор.

УВАГА! Тільки 10 ВЕРЕСНЯ, у неділю,
в смт Талалаївка та в центрі сіл закуповуємо:
гарбузове НАСІННЯ (до 40 грн./кг),
КВАСОЛЮ (до 20 грн./кг), ГОРІХИ.

Тел. 096-813-91-81.

Талалаївка
Плугатар
Петькове
Рябухи
Кр. Колядин

7:30 – 10:00
10:30
11:00
12:00
13:00

Грицівка
Понори
Корінецьке
Липове

14:00
15:00
16:00
16:30

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості є
одним із наймасовіших, найулюбленіших у нашому районі, оскільки це професійне
свято, щорічно у другу неділю вересня, відзначають понад 400 родин працівників та
ветеранів — наших земляків,
які працюють та працювали у нафтогазозабезпеченні
України. Це свято об’єднує
десятки професій: це — геологи, технологи, механіки,
електрики, бурильники, водії, оператори з видобутку
нафти і газу, компресорних
станцій та інші.
Незважаючи на незадовільну політичну та економічну ситуацію у нашій державі,
яка не сприяє розвитку нафтового бізнесу, наші фахівці неодноразово доводять,
що вирішити ряд проблем
можливо відразу на місці, без
значних економічних затрат,
або взагалі без фінансової
чи матеріальної підтримки.
Всі необхідні засоби для вирішення різних виробничих і
пов’язаних з виробництвом
питань є навколо нас.
Один із таких фахівців
— Антон Ярославович Копчалюк — провідний геолог
Талалаївського цеху з видобутку нафти і газу, який цього
року був відзначений та нагороджений грамотою ПАТ
«Укрнафта». Він — продовжувач родинної династії у цій
галузі. У 2006 році закінчив
Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу. За фахом
— гірничий інженер-геолог.
За державним розподілом
починав трудову біографію
у НГВУ «Чернігівнафтогаз»
ПАТ «Укрнафта» помічником
бурильника в Леляківському
цеху підземного і капітального ремонту свердловин. У
жовтні 2006 був переведений в лабораторію з дослідження свердловин, оператором, що у м. Прилуки. У
Талалаївці трудову кар’єру
розпочав у травні 2008 р. на
посаді провідного геолога
Талалаївського цеху з видобутку нафти і газу. Молодому спеціалісту прийшлося
одразу вирішувати непрості
завдання в нафтогазовій галузі, оскільки у спадок йому
перейшли вже виснажені
родовища нафти та газу.

За більш ніж десятирічний
досвід роботи в ПАТ «Укрнафта» ним було опубліковано
ряд наукових робіт у фахових виданнях, які розкривають проблеми геології та
розробки нафтових і газових
родовищ з аномально низькими пластовими тисками
Талалаївського нафтогазопромислового регіону. У 2011
році Антон Ярославович закінчив аспірантуру при Інституті геології і геохімії горючих
копалин Національної Академії Наук України. У лютому
2013 року був обраний членом-кореспондентом Української Нафтогазової Академії.
Неодноразово брав участь у
міжнародних та вітчизняних
конференціях, що стосувалися проблем сучасної нафтогазопромислової галузі.
Антон Ярославович не
забуває і про майбутнє покоління нафтовиків. Допомагав
у організації та був керівником виробничих практик
студентів Київського національного університету імені
Тараса Шевченка кафедри
геології нафти і газу та Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу.
Також із нагоди професійного свята відзначені та
нагороджені грамотами від
НГВУ
«Чернігівнафтогаз»
оператори з добування нафти і газу Сергій Іванович
Комлик та Микола Миколайович Гринь, грамотою
Талалаївської районної адміністрації Сергій Іванович
Білоус — майстер з ремонту
нафтового обладнання.
Насправді механізми модернізації та розвитку нафтогазової галузі країни в цілому
не є складними для нас. Та
розвиток нафтового виробництва залежить не тільки
від керівництва нафтогазовидобувних компаній та їх працівників, але і від нинішньої
політичної ситуації у країні.
Шановні колеги та ветерани галузі! Щиро вітаю
вас із професійним святом.
Бажаю мирного неба, фінансового благополуччя, успіхів,
нових здобутків та творчого
натхнення! Міцного здоров’я,
процвітання та благополуччя
вам і вашим родинам!
Геннадій
ТРИГУБЧЕНКО,
начальник ТЦВНГ.

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

11 вересня — с. Плугатар, вул. Лесі Українки; с. Новоселівка, ТОВ «Обрій», зернотік.
12 вересня — с. Скороходове, вул. Першотравнева.
12 вересня — с. Довгалівка
(село
повністю,
9:00 – 17:30).
13 вересня — с. Слобідка, с. Діброва (села повністю); с. Стара Талалаївка, вул. Гора, вул. Соляниківка,
вул. Горького, вул. Набережна, вул. Садова, вул. Хомівська
(9:00 – 17:30).
15 вересня — с. Корінецьке, вул. Шевченка; с. Довгалівка, ТОВ «Батьківщина», їдальня, АТС (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.08.2017 №343 «Про погодження розміру щомісячної плати за навчання в Талалаївській школі мистецтв»
зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області за №53/1142 від 28.08.2017 р.
З повним текстом розпорядження можна ознайомитися
на офіційному сайті Талалаївської районної державної адміністрації taladm.cg.gov.ua

*

*

*

Талалаївська районна школа мистецтв із 1 вересня проводить набір у новостворений клас образотворчого мистецтва. Разом із заявою необхідно подати 5 – 10 малюнків
дитини. Заняття у класі образотворчого мистецтва сприятиме здобуттю навичок для дітей, які обиратимуть професію
дизайнера, архітектора, будівельника, викладача та ін.
Прийом заяв триває по 12 вересня.
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.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

9 вересня 2017 року

ОСВІТА

Під тиском громади та команди Радикальної партії
Олега Ляшка депутати Талалаївської райради скасували рішення про ліквідацію сільської дев’ятирічки.

ШОК ДЛЯ СЕЛА
Місяць тому до Чернігівської територіальної організації РПЛ звернулася
Тамара Довгопола, жителька села Понори Талалаївського району. Схвильована
жінка повідомила, що в селі
закривають школу: раптово
та без обговорення з громадою. Рішення про ліквідацію
навчального закладу прийняла сесія районної ради,
що відбулася 25 липня. Причина закриття дев’ятирічки,
на перший погляд, проста
й аргументована — у школі
залишилося 19 учнів, тоді як
для державного фінансування має бути щонайменше 25.
При цьому справжній шок у
Понорах викликав той факт,
що до ліквідації школи безпосередньо причетний один
із найвідоміших її випускників — голова Талалаївської
райдержадміністрації Анатолій Дупа. «Турботливий»
земляк не тільки підготував
подання про необхідність закриття освітнього осередку
в рідному селі, а й забрав зі

На фото: команда РПЛ iз громадою села Понори.
школи власну дитину…
Як же врятувати навчальний заклад від зникнення, а
село — від культурного занепаду, коли все вирішується «з легкої руки» місцевого
«царька»? Чи варто сподіватися на підтримку політичних
сил, якщо їхня діяльність
стає помітною лише перед
виборами? Не дивно, що Тамарі Миколаївні не вірилось
у вирішення проблеми. Але її
крик відчаю став для «радикалів» сигналом до негайної
дії, хоча про вибори на той
час мови зовсім не було.
ВЛАДА ПРОТИ
ГРОМАДИ?
Досвід успішної боротьби
за збереження малокомплектних сільських шкіл команда
РПЛ Чернігівщини має з минулого року, коли вдалося
відстояти школи в Борзнянському та Сосницькому районах. Але цього разу ситуація
склалася значно напруженіша та вимагала повної концентрації зусиль як представ-

«В Японії потяг зупинявся на одній станції тільки
для того, щоб одну-єдину
пасажирку, а саме маленьку
дівчинку-школярку, довезти
до школи та назад. І допоки вона не закінчила школу,
станцію Камі-Шіратакі не
закривали. Жодної іншої причини утримувати станцію
не було… Деякі стверджують, що сільські школи не
надають якісної освіти. У
мене запитання: „Чия це проблема?“ Впевнений — Держави,
бо переважна більшість шкіл у нас державні і Держава забезпечує ДОСТУПНІСТЬ і БЕЗОПЛАТНІСТЬ, зокрема, повної
загальної середньої освіти, що і закріплено в нашій Конституції», — відзначив Олег АВЕР’ЯНОВ обласний очільник
Радикальної партії Олега Ляшка з цього приводу на своїй
сторінці у «Фейсбуці».
7 ВЕРЕСНЯ святкувала свій 55-річний ювілей
наша
колега,
головний
бухгалтер Липівської сільської ради Тетяна Іванівна
КАЛІНІЧЕНКО. Зичимо ювілярці усіляких земних гараздів, плідної праці на благо
місцевої громади, шани і поваги від односельців, розуміння від своїх рідних. Нехай
цвітуть під небом синьооким
ще довго-довго дні й літа, а
тиха радість, чиста і висока,
щоденно хай до хати заверта. Хай постійний успіх, радість і достаток сиплються
до Вас, немов вишневий
цвіт, хай життєвий досвід
творить з буднів свято, а Господь дарує довгих-довгих
літ.
КОЛЕКТИВ працівників
Липівської сільської ради.
* * *
ПОЧАТОК вересня приніс дні народження прекрасним жінкам, які у сумках
листоноші несуть у кожен
дім якісь новини — це Галина Вікторівна КАРПУСЬ
із Липового та Валентина
Дмитрівна ПАЗОВА з Талалаївки. Колектив редак-

ШКОЛІ В ПОНОРА Х – БУ ТИ!

ції газети щиро вітає вас із
днем народження. Нехай
ваша сумлінна праця приносить задоволення і вам, і
тим, кого ви обслуговуєте.
Хай здійсняться всі бажання,
душу гріє хай кохання, завітає хай достаток, гроші липнуть хай до п’яток, ніжність
в серце завітає, успіх хай
не забуває. Лише усмішок
прекрасних, днів красивих,
добрих, ясних!
* * *
8 ВЕРЕСНЯ у наших
дорогих батьків, дідуся і бабусі Миколи Сергійовича
і Олександри Василівни
БУГАЇВ із Новоселівки —
золотий ювілей! У нас в хаті
радісне свято — золоте весілля у мами і тата. Ми дружно зібралися вас привітати,
здоров’я і щастя обом побажати. Спасибі, рідненькі,
за щирість сердечну, за руки
робочі, недоспані ночі. Бажаємо щастя, добра і тепла,
здоров’я міцного, радісних
днів на многая і благая літа!
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ,
правнучок АРТЕМ.
* * *
ВІТАЄМО із 75-літтям

ників Радикальної партії, так
і жителів Понір. Перед останніми постала задача загітувати на навчання в місцевій
школі якомога більше учнів.
Забігаючи наперед зазначимо, що результат виправдав
сподівання:
батьківському
комітету вдалося зібрати
майже десяток додаткових
заяв, із запасом перекривши
необхідний мінімум.
Не менш активно підключилися до роботи «радикали». За дорученням голови
Чернігівської територіальної
організації РПЛ Олега Авер’янова на місце подій прибула
депутат Чернігівської обласної ради Олена Шинкаренко.
Зустрівшись із учителями й
батьками, Олена Михайлівна
побачила повну зацікавленість громади в збереженні
Понірської школи. Як відомо,
не буде школи — не буде й
села. А от районне керівництво висловило зовсім іншу
позицію: школу закриваємо
— і крапка. Мовляв, учнів
не вистачає, та ще й рівень
освітніх послуг низький —
комп’ютерний клас відсутній,
деякі предмети викладають
не фахові спеціалісти… Натомість дітям запропонували
альтернативні варіанти: їздити за 13 кілометрів у Талалаївку або долати дещо меншу відстань до шкіл у сусідніх
селах. І ні слова про поганий
стан доріг у районі, не набагато вищу якість навчально-виховного процесу в «альтернативних» сільських школах та
про громадські слухання, які
влада зобов’язана проводити перед ухваленням рішень
про закриття об’єктів соціальної сфери.
Щоб перевірити правомірність прийнятого рішення

нашу дорогу маму і бабусю
Галину Миколаївну ПЛЮТУ
з Болотниці. Прийміть у цей
день вітання наші щирі. Ми
дякуєм Богу, що Ви у нас є,
хай силу й здоров’я Господь
Вам дає. Хай квітнуть дні
яскравим цвітом і будуть
в них сердечність і тепло,
щоб у житті було чому радіти, а смутку у душі ніколи не
було. Здоров’ячка Вам ще
на многі літа, хай рідная хата
дітей і внучат довго-довго
іще зустріча.
З любов’ю і повагою
ДІТИ і ВНУКИ.
* * *
У ЦІ осінні вересневі дні
святкує свій день народження дорога наша мама,
бабуся
Віра
Андріївна
ОВРАМЕНКО з Українського. Лагідна, ріднесенька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота. Спасибі,
матусю, що життя дарували,
спасибі, рідненька, за вічну
турботу. Хай серце у грудях
ще довго палає, а руки, мов

про ліквідацію Понірської
ЗОШ I-II ступенів, Олена Шинкаренко підготувала звернення до голови Талалаївської
районної ради Юрія Дзюбана
з вимогою надати копії протокольних документів. Паралельно депутат райради від
Радикальної партії Людмила
Лазоренко зібрала підписи
місцевих обранців за скликання позачергової сесії задля скасування резонансного
рішення. Із визначенням дати
сесії тягнули до останнього, і
врешті зібрання було призначене на 29 серпня — за два
дні до початку навчального
року. Разом з тим існував великий ризик не зібрати кворум. За «збігом обставин»
окремих депутатів саме того
дня відправляли у відрядження, і це лише один зі способів
адміністративного тиску, до
якого вдалася місцева влада.
Та чи припускали районні чиновники, що їхня нечесна гра
буде безсилою проти адек-

Микола
БІЛЕЦЬКИЙ,
голова батьківського комітету Понірської ЗОШ I-II
ступенів:
— Якби не підтримка Радикальної партії Олега Ляшка, ми не змогли б відстояти
нашу школу. На районному
рівні вже все було вирішено,
думки жителів села ніхто не
питав. Від імені всіх батьків
щиро дякую депутату обласної ради Олені Михайлівні
Шинкаренко, керівнику Чернігівської територіальної організації РПЛ Олегу Авер’янову, всій команді Радикальної партії.
Тепер усі побачили, хто з політиків може тільки говорити, а
хто робить реальні справи, захищає простих людей.
ла сама по собі, коли стало
відомо, що кворум таки буде
зібрано. Із 26 депутатів на
позачергову сесію з’явилися
16, і якою ж була радість присутніх у залі жителів Понір,
коли обранці після бурхливого обговорення більшістю
голосів скасували рішення
про ліквідацію школи в селі.

три десятки учнів, освіта не
може бути такою ж якісною,
як у престижних приватних
гімназіях. Але хіба це привід
бездумно закривати школу,
ставити хрест на розвитку
села? Зрештою, із сільських
шкіл вийшло немало відомих
і успішних людей, талановитих вчених і державотворців.

На перше вересня, долаючи зруйновані дороги, якими обіцяли возити дітей на навчання, Понірську школу відвідав сам Олег ЛЯШКО. І непереливки буде тим чиновникам,
які після візиту Ляшка знову ставитимуть питання про закриття школи.
ватної відповіді, яку громада
села дала за підтримки рішучої команди РПЛ?
МОМЕНТ ІСТИНИ
29 серпня в Талалаївку
прибув «радикальний десант». Депутати Чернігівської обласної ради Олена
Шинкаренко та Валерій Гавриленко, помічник-консультант народного депутата
України Олега Ляшка Віктор
Копачевський разом із активістами РПЛ були рішуче налаштовані завітати додому
до кожного з депутатів районної ради, щоб забезпечити їхню присутність на сесії.
Необхідність у цьому відпа-

Утрималася лише начальник
відділу освіти райдержадміністрації Оксана Плюта, а
сумнозвісний Анатолій Дупа
намагався піддати сумніву
правдивість заяв, наданих
батьківським комітетом. Він
же після сесії чинив тиск на
батьків, змушуючи їх забирати заяви назад, погрожував
школі перевіркою санстанції
та відшуковував інші способи протидії громадській волі.
Кому б не було вигідне
знищення школи в Понорах,
громада сказала своє слово,
підкріплене рішенням депутатів. Зрозуміло, що в сільських школах, де навчається

Саме держава, що гарантує закріплене Конституцією право дітей на доступну
середню освіту, мусить забезпечити якість цієї освіти,
у тому числі в невеликих
селах. Для належного матеріального
забезпечення
сільських шкіл, залучення
молодих спеціалістів потрібні соціальні програми з чітким дієвим механізмом. На
даному ж етапі головне для
суспільства — зберегти школи в селах, чим і займається
Радикальна партія під принциповим керівництвом свого
лідера Олега Ляшка.
Катерина ВУЛЬФ.

крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо
щиро, щоб всіх на сторіччя
змогли запросити.
З любов’ю ДОЧКА,
ЗЯТЬ, внуки ВЛАДИСЛАВ
і ЯРОСЛАВ, ЧОЛОВІК,
СВАХА.
* * *
ВІТАЄМО з ювілеєм дорогу подругу і куму Валентину Вікторівну НАУМЕНКО з
Березівки. Хай ясніють літа,
колосяться жита, зеленіють луги вміло скошені, хай
сміється душа, хоч життя й
поспіша, та далеко ще буде
до осені. Хай роки золоті,
ніби в казці, пливуть, сумувати за цим не годиться. Хай
здоров’я вони і добро принесуть, і задумане завжди
здійсниться. Хай доля Тобі
шле добро і щастя, міцне
здоров’я, море благ земних,
а щедрі дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до ніг!
Кума ВІРА і вся її
родина.

* * *
ВІТАЄМО з днем народження нашу добру, мудру,
дорогу людину — Наталію
Миколаївну ПІВТОРАЦЬКУ
із Красного Колядина. В
мить отаку для Вас, рідненька, співають з радістю серденька, бо день народження
в бабусі, свахи, мами! Ми
Вам в цей день найкраще
побажаєм: любов хай душу
зігріває, вона всі труднощі
здолає, здоров’я завжди міцним буде, оточують скрізь
щирі люди. Вас обіймаємо
й вітаєм, бо дуже любим й
поважаєм. Хай радість буде
і здоров’я, нехай не буде
сліз в очах, ми Вас зігріємо
любов’ю, лиш будьте довго з
нами й серед нас!
Син В’ЯЧЕСЛАВ,
невістка ІРИНА, внучка
МАРТА, свати МИХАЙЛО і
МАРІЯ.
* * *
14 ВЕРЕСНЯ відзначатиме свій 45-річний ювілей
турботливий син, коханий
чоловік, люблячий батько, Сергій Михайлович
КИРИЯКОВ із Старої Талалаївки. Наш славний та

рідний, найкращий у світі, з
Тобою нам завжди затишно
і світло. Ти гарний господар
і татко чудовий, даруєш турботу і море любові. Спасибі
за ласку, за руки умілі, що
вмієш підтримати словом і
ділом, щоб в рідному домі
було нам надійно та щиро.
Живи нам на радість у щасті та мирі. Хай Бог посилає
здоров’я і сили, у дружній родині усі ми щасливі!
З любов’ю БАТЬКИ,
БРАТ, ДРУЖИНА, ДОНЯ,
ТЕСТЬ, ТЕЩА.
* * *
ВІТАЄМО з 16-річчям
нашого сина, брата і внука
Владислава ПУСТОВОГО
з Обухового. Нехай душа,
неначе сад, яскравим цвітом
квітне і радіє. Нехай у ній
завжди панує лад! Хай втілюються будь-які надії! Удачі
зичимо — нехай Тобі щастить, хай серце завжди пристрастю палає. Нехай натхнення піснею дзвенить, яка
миттєво настрій піднімає!
З любов’ю МАМА,
ТАТО, брат ЯРОСЛАВ,
бабусі ВІРА і ТАНЯ,
дідусь МИКОЛА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

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.
САДИБА в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у
дворі, є телефон, 3-фазка, земельна ділянка 0,82 га приватизована. Ціна договірна. Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
ПІВБУДИНКУ в центрі Талалаївки по вул. Робітнича, 4/1,
площа 63 м2. Земельна ділянка 0,05 га приватизована. Всі
зручності, погріб, сарай, телефон. Тел. 2-17-45, 095-549-53-26.
Двокімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями в районі наф
торозвідки в Талалаївці. Тел. 096-364-44-39, 067-900-91-02.
САДИБА у Талалаївці по вул. Дружби, 17: будинок (газ,
водогін), сараї, погріб, літня кухня. Земельна ділянка 0,14 га
приватизована. Тел. 096-241-92-65, 095-903-72-85.
1) САДИБА по вул. Народна (Пролетарська), 37: будинок зі зручностями, газ, вода; є погріб, сарай, колодязь у дворі, город 0,10 га; 2) дрібна КАРТОПЛЯ. Тел. 068-639-66-62.
БУДИНОК за адресою 1-й пров. Енергетиків, 17. Є вода,
газ, а також котел під тверде паливо. Земельна ділянка 0,07 га.
Тел. 098-796-83-38, 067-209-29-90.
САДИБА в смт Талалаївка: газифікований будинок
78,9 м2, сарай, погріб, гараж, колодязь (насос), телефон. Земельна ділянка 0,11 га приватизована. Тел. 099-056-26-49.
БУДИНОК у Талалаївці по вул. Злагоди (Крупської) №1.
Загальна площа 86 м2, новий газовий котел (також можливе опалення твердим паливом). 3 кімнати, усі зручності у
будинку. Є присадибна ділянка, літня кухня, господарські
будівлі, 2 погреби. Ціна договірна.
Тел. 096-998-65-20 (Людмила Василівна).
САДИБА по вул. Мічуріна у Талалаївці: дерев’яний будинок площею 70,8 м2, облицьований цеглою, з газовим і
дров’яним опаленням, підведена вода. Є сарай, погріб, літня
кухня, колодязь. Земельна ділянка 0,13 га приватизована.
Тел. 097-593-00-21, 068-745-65-71.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21051 в робочому технічному стані.
Тел. 066-345-73-05.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101 1976 року випуску, на ходу.
Тел. 068-534-13-41.
МОТОЦИКЛ Ventus-150 2012 року випуску, пробіг 20
тис. км, з документами; СКУТЕР Viper R2 80 см3 2008 року
випуску, пробіг 13,5 тис. км, в хорошому технічному стані.
Ціна договірна. Тел. 096-087-33-25, 066-395-96-15.
МОТОБЛОК, перероблений на трактор, у с. Березівка.
Тел. 096-672-35-29.
ТРАКТОР Т-25. Тел. 066-619-31-27 (Андрій).
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.
ВОДОВІДЛИВИ віконні 0,3×1,5 м, 3 шт.
Тел. 099-497-63-82.
Посадковий матеріал МАЛИНИ сортів Херітейдж (осіння), Краса Росії (літня), с. Липове. Тел. 067-135-57-44.
Дві дійних КОЗИ, 2 і 3 роки. Тел. 068-070-20-66.
ТЕЛИЦЯ парувального віку, дитяча КОЛЯСКА.
Тел. 099-111-24-41.

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.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ
та ТЕЛИЦЬ
вагою від 350 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

14 ВЕРЕСНЯ минає 40 днів, як перестало битися серце найдорожчої нам
людини — нашого дорогого тата, люблячого дідуся та прадідуся Володимира
Костянтиновича ПОДОЛЬСЬКОГО із
Старої Талалаївки. Минають дні тяжкої
скорботи і печалі, як Ви пішли у вічність.
Ви були гарним чоловіком, батьком,
дідусем та прадідусем. Не стало Вас,
немає, серце плаче, душа згорьована
болить. Ми кожен день чекаєм Вас і виглядаємо щомить. Закрила хижа смерть
повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним сном навіки
людина добра і проста. Не заросте ніколи та стежина, що
провела Вас у останню путь, похилиться зажурена калина і добрим словом люди пом’януть. Скільки не мине часу,
Ви завжди будете поряд із нами. Хай над Вашою могилою
світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах буде
роса — то пам’ять про Вас. Спіть спокійно, наш дорогенький.
Вічно сумуючі ДІТИ, ОНУКИ та ПРАВНУЧКА.
7 ВЕРЕСНЯ минуло 4 роки, як пішов у вічність наш батько, дідусь і прадідусь Григорій Іванович НЕСЛУЖЕНКО з
Талалаївки. Минають роки, та не стирається рана в наших
душах. Ти був для нас опорою, гарним батьком та найкращим дідусем. Весь час турбувався про нас, забуваючи думати про себе. Спасибі Тобі за турботу і життєву мудрість.
Скільки не мине часу, Ти завжди будеш поряд з нами, з
пам’яттю у наших серцях. Нехай у цей день згадають Григорія Івановича добрим словом усі, хто знав і пам’ятає його.
Спи спокійно, ріднесенький, Ти заслужив Божого тепла і
Царства небесного.
Родина СПІВАКІВ.
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.

Охоронній фірмі терміново потрібні ОХОРОНЦІ
чоловіки та жінки. Вахтовий
метод роботи 21/8. Проїзд,
харчування, проживання за
рахунок роботодавця.
Тел. 068-289-96-94,
050-305-38-28,
050-529-08-03.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
спеціалісти по земельних
роботах,
укладці
цегли і плитки, роботі з
гіпсокартоном.
Тел. 066-343-61-96.
КУПЛЮ або винайму в
оренду дорослі ХОДУНЦІ.
Тел. 098-423-56-77.

Потрібні гроші? Можу купити МОНЕТИ (СРСР, старовинні), паперові ГРОШІ, НАГОРОДИ, АВТОМОДЕЛІ, ЛИСТІВКИ, ДОКУМЕНТИ, СТАТУЕТКИ, ГОДИННИКИ, старовинні речі і т. ін. Можливий викуп колекції. Досить тримати вдома
те, що може принести Вам гроші!
Тел. 097-626-57-79.

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, Л
 ОШАТ,
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).
Через ваги КОРОВИ, БИКИ, ТЕЛЯТА, КОНІ і СВИНІ. Доріз
цілодобово. Тел. 068-127-05-75.
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).
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, СОНЯШНИК, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
СІНО в тюках з доставкою. Тел. 098-637-86-39, 095-804-61-48.

Конотопський
м’ясокомбінат закуповує БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-079-52-87,
099-637-46-34.
П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА, ТУАЛЕТИ, літні ДУШІ.
Тел. 066-553-33-82,
097-974-50-71.

КУРИ-НЕСУЧКИ

кращих яйценосних
порід вирощені
на домашніх
кормах віком
10 місяців.
Яйця несуть крупні. Доставка.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.
Фермерське господарство закуповує дорого БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 098-381-92-90,
095-562-26-05.

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.
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.

ПОМИНАННЯ
9 ВЕРЕСНЯ минає півроку, як перестало битися серденько незабутнього, найріднішого чоловіка, тата,
дідуся Василя Івановича КУКСИ з
Липового. Рано Ти пішов від нас, це
непоправна втрата для нашої родини.
Ти був працьовитим, добрим сім’янином. Є сила, що може забрати життя, а
з пам’яті рідних — ніколи. Кажуть, Бог
забирає найкращих. Минають дні тяжкої скорботи, Ти був для нас опорою, помічником, порадником. Весь час турбувався про нас, забуваючи думати
про себе. Плачуть за Тобою всі стежки, де Ти ходив, плаче дім, бо нема господаря в нім. Не заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в останню путь. Зі сльозами на
очах схиляємо голову перед Твоєю світлою пам’яттю. Як
не хочеться вірити, що в цій могилі знаходишся Ти. Плаче серце, цей біль не передати. Хто забув — згадайте, а
хто пам’ятає — пом’яніть разом з нами добрим словом і
святою молитвою. Вічний спокій Тобі, рідненький, земля
пухом, а ми ніколи не забудемо Тебе. Тому, хто дорогий
був у житті, від тих, хто пам’ятає і сумує.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, ЗЯТІ,
НЕВІСТКИ, всі рідні.
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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%
На території коопзаготпрому проводиться ЗАКУПІВЛЯ
ЯБЛУК середніх і пізніх сортів. Ціна 2 грн./кг.
Тел. 066-648-68-28, 096-148-90-02, 096-974-01-02.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків) закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.
Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
Підприємство закуповує КОРІВ, БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ, КІЗ.
Тел. 095-593-46-14,
067-985-11-87,
063-621-37-70.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261716, виданий 4.07.1996 р. на ім’я КАМІНЕЦЬКА Харитина Андріївна, вважати недійсним.

Висловлюємо щирі співчуття Івану Даниловичу Литовченку та його племіннику Олексію Миколайовичу Литовченку з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті їх
брата і батька МИКОЛИ ДАНИЛОВИЧА.
Сім’я М. Ф. ТАРАН.
У родину нашого сусіда Миколи Анатолійовича Голубенка з Талалаївки прийшло непоправне горе — померла його мама НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА. Щиро співчуваємо
Миколі Анатолійовичу і розділяємо з рідними та близькими покійної біль тяжкої втрати.
СУСІДИ з вул. Залізнична в Талалаївці.
6 ВЕРЕСНЯ минуло 8 років, як назавжди залишив цей світ наш дорогий
чоловік, тато і дідусь Микола Петрович
ЛЕЩЕНКО з Талалаївки. Вже 8 років, як
Тебе з нами немає. Здається, це було
вчора, до цієї втрати неможливо звикнути. Скільки б не минуло часу, наші серця
будуть боліти за Тобою і завжди пам’ятати Тебе. 8 років тому ми назавжди втратили дорогу нам людину, не можемо повірити, що Тебе вже ніколи не буде з нами.
Навіки зупинилось Твоє добре серце. Ти
пішов в інший світ, залишивши про себе добру пам’ять. Ні, Ти
не пішов у небуття, хоч серце зупинилось в муках, оставив часточку життя своїй дружині дітям та онукам, а Тобі залишився
вічний спокій. Тож спи спокійно, наш любий, земля хай буде
Тобі лебединим пухом, а Бог хай пошле Царство небесне. Хто
пам’ятає Миколу Петровича, хай пом’яне разом з нами, хто
забув, хай згадає.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ і всі рідні.
5 ВЕРЕСНЯ минув рік світлої пам’яті нашого незабутнього, вічно живого в серцях чоловіка і батька Івана Йосиповича
МЕХА із Старої Талалаївки. Перестало битися Твоє добре
серце, у якому вистачало тепла для всіх. Ти був особливою
людиною — безмежно доброю, порядною, оптимістичною.
З Тобою було надійно і затишно. Іван Йосипович любив не
лише свою сім’ю, рідних, близьких, колег, він любив усе живе
на землі, він міг бачити зорі в калюжах від дощу… Великий
біль у серці від того, що Ти назавжди покинув нас, та пам’ять
про Тебе вічно житиме в наших серцях. Усі, хто знав, згадайте
з нами Івана Йосиповича добрим словом, тихою молитвою.
Царство небесне та вічний спокій Твоїй душі.
У вічній скорботі ДРУЖИНА, СИН, РІДНІ та ДРУЗІ.
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