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СВЯТКУВАЛА ТАЛАЛАЇВКА

На фото Олега В’ЯЛОГО: коровай від селищного голови
Талалаївській громаді.
16 ВЕРЕСНЯ — одна
з найпам’ятніших дат для
жителів Талалаївки. Цього
дня, 74 роки тому наше селище було звільнене від нацистських окупантів. Через
товщу літ ця подія щораз
болем відгукується в серцях
талалаївців, особливо тих,
хто не дочекався з тієї війни
своїх рідних і близьких, і тих,
хто сьогодні приходить до їх
могил і обелісків, віддаючи
данину великої шани воїнам,
котрі принесли мир і спокій
на нашу землю.
Напередодні цієї радісної
і водночас хвилюючої події в
селищному парку біля меморіалу Слави відбувся мітинг,
приурочений 74 роковинам
визволення нашого краю від
фашистських загарбників
Урочистою ходою до цього священного місця з корзинами та букетами живих
квітів прийшли представники
трудових колективів, громадськості. Біля палаючого
Вічного вогню вишикувалась
почесна варта з учнівської
молоді. Тут же керівники
району, громадських формувань. Немає лише ветеранів,
їх кілька залишилося в районі і ті мають проблеми зі
здоров’ям.
Із словами привітань до
учасників мітингу звертаються голова райдержадміністрації Анатолій Дупа,
заступник голови районної
ради Станіслав Катрушенко, селищний голова Юрій
Величко, голова районної
організації ветеранів Григорій Костенко, військовий коНеділя
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місар Срібнянського ОМВК
Сергій Дитюк, учениця Талалаївської школи Анастасія Таралика. В їх словах
— нагадування нинішньому
поколінню про великий подвиг солдат Другої світової
війни, про їх мужність і героїзм, проявлені задля нашого мирного сьогодення і
водночас вдячність тим, хто
нині боронить нашу Україну
від російської агресії на її
східних кордонах. Скільки б
не минуло часу, ми завжди із
шанобою будемо вклонятися солдату в бронзі і нинішнім захисникам української
незалежності.
Жіночий вокальний ансамбль районного будинку
культури та солістка Юлія
Гадючка подарували присутнім щемні мелодії про
воїнів-визволителів.
16 вересня, в суботу,
свято визволення продовжилось святкуванням Дня
селища, якому цього року
виповнилось 140 років. Його
святкували в цей день всі —
від малого до великого, від
юного до дорослого, всі, хто
пишається і любить свою Талалаївку, дбає про її розквіт і
оновлення.
Вже з десяти годин ранку
до центральної площі селища сходилось багато люду
— святково одягнених, з квітами і посмішками на обличчях. Вони ішли на іменини
свого селища, яке в останні
роки стало справді красивим,
охайним і впорядкованим.
(Закінчення на 2-й стор.).

СЛОВО ПРО КОЛЕГУ

РОЗКАЖИ МЕНІ, СМЕРЕКО

Це його улюблена пісня.
Іван не такий, щоб і співун,
але коли на гульні якійсь
почує про чарівну смереку,
яка росте далеко, то й сам
не проти вставити свій баритон у незлагоджений хор
співаючих. І хоч інколи косо
й криво росте-співається та
«Смерека», але старатливо,
щиро. А Мороз, він чоловік
щирий. Тридцять вісім років пліч-о-пліч із ним, одну
роботу робимо — завжди
такий був. Чи коли тверде,
пряме слово треба сказати,
начальник ти чи такий, як і
сам, робітник, а чи тепле,
доброзичливе, співчутливе.
Може, через це з ним,
кому як, і важко, і легко.
Мені — легко. Бо ми по
роботі — брати-близнюки.
Він поліграфіст, друкар, я
журналіст, відповідальний
секретар редакції, а наше
спільне дітище — районна
газета. Редактор мені каже:
«Як писатимеш про Івана
Пилиповича,
обов’язково
відзнач, що хоч він і людина „за кадром“, але, як той
найважливіший гвинтик у
механізмі, — випаде і все
розладнається». Це правда!
Таких друкарів я на своєму
довгому
журналістському
віку не бачив. Ваня у своїй
професії талант. Специфіка
секретарської роботи «прописувала» мене більше в
друкарні, аніж у редакції, і
там, хочеш того чи ні, бачиш
хто чим дише. Багато людей,
і вправних поліграфістів,
стояло за цей час за друкарськими машинами, але
Іван Мороз, хай вибачать
вони, такий один. Це тільки
він і більше ніхто додатково
вирізав із цупкого паперу
контури героїв фотознімків і
підкладав їх під кліше, щоб
зображення в газеті виходило чіткішим, якіснішим. Це
тільки він вирівнював рядки
у тексті, щоб не западали,
примушував
метранпажа
міняти злизані в процесі
тривалого друку шрифти
заголовків на нові, сто разів перевіряв надійність
закріплених форм, аби під
час роботи не розсипались.
Всі знали ці прописні для
друкаря істини, всіх однаково учили в поліграфічних
училищах, але чомусь тих
правил дотримувався тільки

Мороз. Я не пам’ятаю, щоб
він колись за ці тридцять вісім років «розсипав газету»,
щоб забутий на друкарській
формі марзан чи реглет «задавив» текст. Задавлював у
всіх, тільки не в Мороза. Посередні оцінки за друк газети
у присланих з області оглядах якості отримували практично всі друкарі, Мороз —
лише «добре» і «відмінно».
Це — професіоналізм!
Іван пройшов таку поліграфічну школу, яка з його
талалаївських колег не снилась нікому. Наші місцеві
що, закінчили училище — і
додому, у свою друкарню
із, хай і передовою у 80-і
роки базою, але не рівня
київській. І коли тут у цеху
поставили широкоформатні
машини, наші хлопці тільки примірялися до них, на
ходу вчилися, а Іван став і
запрацював, як на старих
знайомих. Бо і справді він
і з ними уже давно був на
«ти», ще з Києва, де друкував і до армії, і під час служби. Він не ходив годинами
довкола форм із книгами, а
швидко заключивши, пускав
їх до друку. За його роботою
просто любо-дорого спостерігати: все знає своє місце,
рухи чіткі, виважені, фарба
«не маже», вологи на папір додається рівно стільки,
скільки треба — ні більше, ні
менше. Через те в інших часто бувало машин за горою

браку не видно, а в нього —
робочий момент.
Мороз прийшов у Талалаївську друкарню навесні 1979-го і відразу став у
колективі «своїм у дошку
хлопцем». Без київського
нальоту (то там тільки працював і служив, а насправді
сам із прилуцької сільської
глибинки), товариський, компанійський, робота в руках
аж горить. Таких люблять і
з першого ж дня приймають
у свою трудову сім’ю. І вже
тоді в Івановому характері директор К. І. Савченко
підмітив добру рису — розважливість, серйозність і
грунтовність у роботі. «Молодий золотник, та дорогий», — хвалився. Мудрий
Костянтин Іванович знав,
що говорив. Як виявилось,
Іван Пилипович став для
нашої друкарні тим дорогим
золотником.
Нам добре працювалося
з ним в одній зв’язці. Коли
розумієш партнера з півслова і півпогляду, упевнений у
ньому, як у собі, то й робити
хочеться. У нас із Морозом
саме так — шість тисяч номерів «Трибуни» за плечима!
І всі, здебільшого, і в поліграфічному, і в тематичному
сенсі — якісний продукт, за
який перед читачем не совісно. Змінювались часи, а
з ними і друкарська техніка.

П’ятниця
29.09

КОЛИШНІХ колег не буває, вони завжди із своїм колективом. На все життя поріднився з районною друкарнею
і редакцією райгазети, став їх невід’ємною часточкою Іван
Пилипович МОРОЗ. 38 років разом — сказати тільки! У ці
дні пам’ятна дата в житті нашого колеги — Іван Пилипович
ювіляр, 60 йому. В ювілей кожне слово має особливу вагу і
звичайно ж, у них є особлива, чарівна сила — вони мають
властивість збуватися. Так нехай збудуться наші побажання для Тебе — бути щасливим, вдалим у будь-якій справі і
любимим найкращими людьми! Нехай літньою зливою проллються на Тебе здоров’я, любов і щастя! Бажаємо, щоб дім
був повною чашею і доля щодень оберігала! І ніколи не забувай: наші душі і серця завжди для Тебе відкриті. Многая
літа, колего!
КОЛЕКТИВИ друкарні і редакції.
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Не змінювався тільки Іван
Пилипович — такий же ретельний у роботі, досконало
освоїв (вчитися ніколи не
пізно) офсетну приставку до
друкарської машини високого друку, за нею — малоформатну офсетну «Romayor».
А до чого та чарівна
смерічка, смерека, що росте
далеко? Росла вона справді
не близько, на Буковині. А
тепер — поряд, і ім’я їй Грицелія, Грицелія Тодорівна,
вродлива молода лікарка
приїхала працювати в Талалаївську лікарню і стала
дружиною Івана Пилиповича. Хазяйновитими руками
своєї родини збудували
власний дім, виростили дітей, син Коля знайшов своє
щастя в Росії, а донька Лєна
— під крилом у тата й мами,
у військкоматі працює. Це
вона, Лєна, потай від Івана
Пилиповича, знайшла це
робоче татове фото — хай
сюрпризом буде йому на
60-річчя. Не любить Мороз
метушні довкола себе, але
ж, колего, друже, хоч один
раз та можна, щоб і газета
для Тебе постаралася, як Ти
старався для неї. Дата ж якне-як! І Ти заслужив!
Михайло ОНИЩЕНКО.
На фото: Іван
Пилипович МОРОЗ.
Понад 40 років за друкарською машиною.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ФОТОРЕПОРТАЖ

СВЯТКУВАЛА ТАЛАЛАЇВКА

(Закінчення. Початок на
1-й стор.).
Людей гостинно зустрічав
господар селища Юрій Величко, який зробив для Талалаївки багато добрих і
корисних справ, робить їх і
сьогодні, дбаючи про добробут талалаївців. А тим часом
на площі вже розпочиналося
свято, линула музика, приїжджі торговельники із Харкова, Ромнів, Конотопа, Прилук
пропонували
надзвичайно
широкий вибір промислових
і продовольчих товарів на
різний смак, все більше люду
скупчувалось біля палаток із
шашликами,ковбасними виробами, солодкою випічкою,
східними солодощами і т. ін.
Біля гостини селищної ради,
уквітчаної кетягами калини,
шикувалась черга за польовою кашею,пампушками та
варениками, старанно приготовленими працівниками
селищної ради. Дітвора розважалась на батутах, запропонованих народним депутатом Валерієм Давиденком
та нашими сусідами з Ічні,
каталась на дитячих машинках і велосипедах. Поряд з
будинком культури чоловіки і
хлопці пробували свою силу
в змаганнях з армрестлінгу,
любителі футболу насолоджувались футбольними баталіями на селищному стадіоні, хтось із цікавістю стежив
за грою шахістів. Увагу присутніх на святі привернула і
виставка квітів, підготовлена
учнями Талалаївської школи.
У кожному букеті чи композиції — справжній політ дитячої фантазії, витонченість
думки.
З нетерпінням чекали
всі присутні 17-ї години —
офіційної частини святкування і підведення підсумків. Селищний голова Юрій
Величко прийшов привітати
односельців із запашним короваєм, який за традицією
розділили між громадою на
знак злагоди, взаєморозуміння і співпраці в усіх добрих
справах. Привітали талалаївців із ювілейним святом і

помічник народного депутата Валерія Давиденка Ірина
Грозенко, голова районної
ветеранської організації Григорій Костенко, голова районної організації ПП «Солідарність» Сергій Копилов. А
потім голова селища виконав
почесну місію — нагородив
земляків, які своєю сумлінною працею та активною
життєвою позицією сприяють розвитку свого селища,
добробуту його жителів. Нагороди отримують учасники АТО Олександр Ходько,
Леонід Климов, Микола Донець, Микола Охріменко та
Андрій Злий, учасники аварії
на Чорнобильській АЕС Анатолій Ілляшенко, Володимир
Чмут, Микола Соляник, учасники бойових дій в Афганістані Олександр Яковенко,
Анатолій Лобода, Віктор Науменко. Серед поважних жителів нашого селища і найстарша його жителька Олена
Леонтіївна Кононенко, якій
13 вересня виповнилось 99
років, подарунок отримала
представник її родини. Щирі
вітання висловив Юрій Величко і батькам наймолодшого жителя нашого селища Роману та Юлії Буряк, в
родині яких у вересні народився син Тарасик. В день
свого народження Талалаївка збагатилася і на ще одну
молоду сім’ю — цього дня на
рушничок щастя стали Дарина Середа та Володимир
Завгородній — наймолодша
молода пара в селищі.
Нагороди отримали команди-учасниці з міні-футболу, які змагалися за Кубок
селища, переможці шахового турніру, автори — переможці квіткових композицій
та виставки квітів, що діяла
в Талалаївському краєзнавчому музеї.
По завершенні урочистостей на учасників свята
чекав святковий концерт від
народного театру естради
«Камертон» із м. Прилуки та
святковий феєрверк.
Віра КЛИМОВА.
Володимир ТОПЧІЙ
(фото).

На фото: вгорі — подарунки воїнам АТО; внизу — у
пам’ятний день для Дарини СЕРЕДИ та Володимира
ЗАВГОРОДНОГО.
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ска, твердий другий розряд;
в ополонку — можна і в ополонку, дарма що лютий мороз; у сауні при 100 і більше
по Цельсію будь-кому фору
дасть; а коні — це все! І пристрасть, і любов, і розрада,
коли на душі кішки шкребуть.
Зайде у стайню, обніме коня
за шию, проведе долонею
по високій холці або пролетить вихором полем — і
все погане, як рукою зніме,
спаде, розтоптане копитами.
У минулі 80-і гуляла межи
людьми гумореска «Вишліть
Мишу Боярського верхи на
коняці». Боярський далеко
і в кіно, а Кирияков ось він,
наяву, і наїзник ого-го який!
Але все це захоплення Михайла Степановича,
додаткові риси до його портрета. А чого він вартий,
цей портрет, без головного,
без роду занять, на чому
тримається людина? Кирияков з діда-прадіда селянин,

ТЕЧЕ РІКА…

НАШЕ перше
знайомство з Михайлом Степановичем відбулося
за шахівницею. «Михайло»,
— простягнув руку для привітання. А долоня шкарубка,
груба, чоловіча, і моя маленька в ній, як у лещатах.
Але міцний потиск постарався з усіх сил витримати і сам
кажу: «Михайло». Глянув на
мене якось аж ніби недовірливо — чи не жартую, бува,
а по миті — тепла, добра
посмішка на все обличчя і
тільки йому властивий доброзичливий говір: «Так ми
з тобою тьозки! Ну, давай
ходи». Ага, ходи! Знаюзнаю, попереджували якось,
що Михайлу Степановичу
під час гри «пальця до рота
не клади», відхопить по лікоть — шахіст він ще той,
серйозний! Грали ми, грали і
догралися до нічиєї. Він тоді
так пильненько зміряв мене
оцінюючим поглядом: «Я думав ти — малий, а ти, оказується, гігант шахматной
мислі!»
Отак і заприятелювали.
І часто бувало, що нас розсуджувала шахівниця. Раз
приїжджаю в колгосп імені
Фрунзе, де він головував —
треба провести рейдову перевірку ходу збирання овочів у господарстві. «Може,
обійдемося без рейду, бо
там, кажу, як на духу, не все
в нас ладно, — і бачачи моє
вагання, пропонує, — розумію, робота є робота, але
давай так: виграєш партію ти
— критикуєш наше овочівництво, виграю я — пишеш
про ланкового механізованої
ланки Камарду. Чудовий чоловік!» Виграв я і написав і
про огірки в бур’янах, і про
хазяїна землі Камарду.
Ось такі нестандартні
ходи — інакше Кирияков не
був би Кирияковим, людиною із багатьма талантами.
У шахи так у шахи, будь ла-

хлібороб, без звичного для
нас дитинства, яке спалила
війна, із важкою повоєнною
юністю, коли з малих ще літ
довелося узнати як заробляється хліб. В його ровесників
і в нього самого одна робота
й одна дорога була: колгосп.
Та, по школі, шлях юнака з
рідної Сергіївки на Прилуччині спершу проліг до Шостки в місцеве техучилище, де
вчили на бульдозеристів, а
звідти (мама дорога!) — на
цілих два роки на край світу,
аж у Ташкентську область. І
тільки тоді в рідний колгосп
імені Шевченка. Та Михайлові, як і всякій молодій людині, хотілося більшого, ніж
просто ходити по наряду,
старшим, куди пошлють. І він
уже студент Сокиринського
сільгосптехнікуму, а по його
закінченні — агроном колгоспу «Маяк» у Носівському
районі і тут же, менш ніж за
рік — голова колгоспу імені
Леніна на Ніжинщині. У 25 то
літ! Навіть у ті часи не всякий молодик такого віку міг
визначитися з родом діяльності, а тут — цілий голова.
Взагалі ніжинська сторінка біографії Кириякова
була дуже продуктивною і
вдалою. Інакше й бути не
могло: молода весняна вода
греблю рве. Добру згадку
залишив по собі Михайло
Степанович і в тамтешній
Талалаївці на посаді голови
колгоспу імені Чапаєва.
І звідки тоді було йому
знати, що вже зовсім скоро
життєва стежка приведе його
з тієї Талалаївки у Талалаївку нашу. Так визначила доля,
і по її волі Кириякову довелося писати нову сторінку своєї біографії на новому таки
для себе місці. Стояв багатий на цвітіння садів травень 1977-го, коли Михайло

Степанович прийняв під
свою руку багатогалузеве господарство 5
відділка радгоспу імені 50-річчя Великого
Жовтня. Ось рядки
з його характеристики того періоду, затвердженої
на бюро райкому
партії: «… за останні три роки відділок вивів із відстаючого до
числа передових у радгоспі.
Відділок отримує урожай
зернових культур вищий середньорадгоспного
показника. Протягом двох років
у Сильченковому збирають
по 430 цнт цукрових буряків із гектара, що на 129 цнт
більше, ніж у середньому по
радгоспу. 1979 року, запровадивши досвід передових
господарств і механізованих
ланок по вирощуванню гречки, на землях відділку зібрано з гектара по 24 цнт цієї
цінної круп’яної культури. Від
корови по відділку надоєно
на 219 кг молока більше, ніж
у середньому по господарству». Видно було, що Кирияков їздить у Полтавський
сільгоспінститут (навчався
там заочно) не по оцінки в
диплом, а переймати передовий досвід і впроваджувати новинки сільгоспнауки на
відділку. Та характеристика
видавалась Михайлу Степановичу, як рекомендація на
посаду голови колгоспу імені
Фрунзе.
Багато води з того часу
із Переводі (річечка в його
Сергіївці) витекло, але не
витекла вона із життєвої ріки
Кириякова. Всякого бувало:
не помиляється той, хто нічого не робить. Знаходжу
в особовій справі Михайла
Степановича рядки про винесені йому догани за певні

упущення і недоліки в роботі. Недопрацював хтось,
а перепадало на горіхи керівнику. І в кого, скажіть, не
було їх, тих доган?! Зате не
в кожного є нагороди, а в
героя нашої розповіді їх аж
дві — медалі «За трудову
доблесть» і «За доблесну
працю. В ознаменування
100-річчя з дня народження
В. І. Леніна». У ті часи, як
утім і сьогодні, медалі направо й наліво не роздавали. І тернистими, й багатими
на успіхи були життєписні
сторінки Михайла Степановича на посадах голови
райсільгоспхімії, начальника райуправління сільського
господарства. То припало на
кінець 80-х — непрості 90-і,
коли все руйнувалось і якщо
де й трималось, то тільки на
досвіді, волі й характері окремих керівників, чого Кириякову ніколи не бракувало.
Біжить його ріка і біжить,
і води в ній ще стільки, щоб
і в ополонці скупатись, і коня
напоїть, і прямо на березі
шахову партію розіграти чи
просто посидіти теплої вересневої пори і про все-усе
передумати за свої прожиті
вісімдесят. Ой, не біжи, ріка,
так швидко,.. тече ріка не
зна зупинку…
Михайло ОНИЩЕНКО.
На знімку:
М. С. КИРИЯКОВ і його
любов на все життя – коні.

ПЕРШИЙ КРОК ДО ЗМІНИ ВЛАДИ

29 жовтня відбудуться
вибори до 14 ОТГ на Чернігівщині. Більшість людей
недооцінюють
важливість
саме цього волевиявлення,
адже вважають, що змінити
ситуацію в державі все одно
не вдасться. Провладні політичні сили користуються
цією нагодою і розгортають
масштабну кампанію, ставку в якій вони роблять на
скупівлю голосів виборців
та нечесну боротьбу. Все
це робиться заради того,
щоб втриматися при владі
та продовжувати грабувати
країну.
Під час 6 етапу 14 з’їзду
партії лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила, що життя у державі
стає нестерпним і волелюбні
українці, не витримуючи тис-

ку влади, масово покидають
рідну країну та шукають кращої долі за кордоном.
«Сучасна українська молодь їде з країни, бо не хоче
жити у рабстві, там, де
принижують людську гідність. До речі, Україна сьогодні за міжнародними оцінками займає останнє місце
в рейтингу щастя і права
кожної людини реалізувати
себе у житті», — повідомила політик.
Юлія Тимошенко наголосила на тому, що лише
разом можна змінити ситуацію в Україні, починаючи
з виборів до об’єднаних
територіальних
громад,
потім на президентських і
парламентських.
«Саме тому нам потрібно об’єднатися з усіма

демократичними силами і
дати країні такі команди в
ОТГ, які не дозволять стерти з обличчя землі половину
сіл разом з інфраструктурою», — наголосила Юлія
Тимошенко.
Народний депутат України, голова Чернігівської
парторганізації «Батьківщина» Валерій Дубіль зазначив, що влада довела свою
неспроможність реформувати Україну згори. Тому
«Батьківщина» повноцінно
включилась до процесу децентралізації, аби не дати
нинішнім
псевдоуправлінцям знищити державу.
«Ми маємо добитися
справжньої децентралізації.
Наше завдання — в дуже
непростих умовах — провести більшість в усіх грома-

дах. Зберегти, відновити
та розвинути освітні та
культурні заклади, мережу
охорони здоров’я. Захистити від дерибану сільськогосподарську землю. Ми
маємо зробити громади
осередками розбудови, розвитку України», — зазначив
Валерій Дубіль.
Аби не допустити подальшого занепаду України,
делегати 14-го з’їзду одностайно ухвалили рішення
«Місцевим організаціям політичної партії ВО «Батьківщина» взяти участь у місцевих виборах, що відбудуться
в Україні 29 жовтня 2017
року».
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

23 вересня 2017 року

Ляшко – Гройсману: ДОТАЦІЇ ПОВИННІ
ОТРИМУВАТИ ФЕРМЕРИ, А НЕ ОЛІГАРХИ!

Змінити порядок надання
компенсацій та дотацій аграріям вимагає фракція Радикальної партії. Про це заявив
лідер РПЛ Олег Ляшко в парламенті. Політик обурився,
що дотації, які його команда
вибила для фермерів, пішли
в кишені олігархів. Виступаючи за трибуною, він наочно
продемонстрував, які яхти та
маєтки були придбані за кошти селян. «Оця яхта коштує
300 мільйонів доларів. Оцей
маєток під Києвом коштує
мільярд доларів. Власник
всього цього олігарх та
аграрний барон Косюк. Все
це побудоване за дотації,
призначені українським фермерам. Минулого року ми
добилися, аби виділити 3
мільярди гривень дотацій
аграріям, але уряд прийняв
такий порядок, за яким 60%
цих коштів отримує олігарх
Косюк. При цьому фермери
і 50 тисяч гривень не можуть отримати на корів.
Уряд віддає мільярди ком-

Олег АВЕР’ЯНОВ, очільник Радикальної партії на
Чернігівщині.

пенсацій косюкам, аби вони
купували яхти та маєтки, а
в українському селі скоро корову вдень з вогнем не знайдеш!» — наголосив Ляшко.

Шановні працівники дошкільних навчальних закладів!
Прийміть щирі вітання зі святом — Днем дошкілля!
Вітаємо всіх працівників дошкільних установ району, які
віддають щоденно тепло своїх сердець малятам. Ваша доброта і педагогічна майстерність перетворюють кожен день
для вихованців у дитячому садку в день радості, щастя і нового пізнання світу.
Нехай ваше життя буде наповнене любов’ю дітей, повагою їхніх батьків, підтримкою колег. Бажаємо вам миру, здоров’я, достатку і удачі, творчих ідей у вашій роботі. Нехай
прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а доля буде щедро
наповнена теплом і любов’ю.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ЛЮБОВ І СЕРЦЕ – МАЛЮКАМ

Уже п’ятий рік поспіль 27
вересня працівники дошкільної освіти України відзначають професійне свято на
державному рівні. Дошкільна
освіта є первинною ланкою
єдиної системи виховання та
навчання, якій присвячують
життя ті люди, котрі всім серцем розуміють дітей і віддають їм частинку своєї душі.
Професія вихователя і
всіх працівників дошкільних
установ вимагає від людини
глибокої самовіддачі, величезного терпіння і нескінченної любові до своєї справи.
Це свято єднає всіх: дітей
і дорослих, педагогів і батьків, усіх людей, причетних
до дошкільного дитинства.
Бути вихователем — високе
покликання і глибока повага, бо нам батьки довіряють
найдорожчий скарб — свою

Разом із тим, народний депутат закликав парламент
підтримати аграрні законопроекти Радикальної партії,
які істотно покращать життя

Коли розпаювали землю, в країні з’явилося безліч малих землевласників. Однак, всі розуміють, що від землі зиск
є тільки тоді, коли вона годує. На жаль, політика держави
з того часу і дотепер спрямована лише на підтримку класу
латифундистів та аграрних олігархів. За жагою збагачення
ніхто не хоче бачити як великі агрохолдинги спустошують
наші плодючі землі. Сівозміна, як гарантія збереження гумусу в грунті, пішла в небуття. Однак, всупереч всім обставинам, сьогодні на селі ще залишилися і працюють справжні
господарі-фермери, які розуміють цінність землі та докладають зусилля, щоб зберегти її родючість. Отже, крім зміни
порядку компенсації та дотації аграріям, слід звернути увагу на створення державної інспекції по контролю за якістю
землі в період її експлуатації. Якщо зараз цим не зайнятися,
то перетворимо родючу землю на пустку.

27 ВЕРЕСНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ

дитину. А наше покликання — віддати свою любов і
серце малюкам, розвинути в
них найкращі риси, виховати
і навчити життєвої мудрості.
Тож щиро вітаю вас, дорогі працівники дошкілля
нашого району, зі святом!
Бажаю вам міцного здоров’я,
родинного
благополуччя,
любові, здійснення мрій та
подальших успіхів! А найголовніше — відчуття вдячності за свою роботу.
Зі святом! — ледь
схилилися віти клена,
Зі святом! — ронить
осінь жовтий лист.
Зі святом! —
уклоняються доземно
Вихователю зірки
за розум й хист!
Світлана ВЕРХОГЛЯД,
завідувач Талалаївського
ДНЗ «Сонечко».

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

25 вересня — смт Талалаївка, вул. Заводська; с. Харкове, вул. Молодіжна.
26 вересня — с. Корінецьке, вул. Шевченка; с. Співакове, свердловина.
27 вересня — с. Харкове, ТОВ «Обрій», тракторний табір, зернотік; с. Шевченкове, с. Новоселівка, с. Слобідка
(села повністю), ТОВ «Укрнафтогазінвест».
28 вересня — с. Довгалівка, с. Юрківці, с. Колядин,
с. Співакове (села повністю); с. Болотниця, вул. Дружби.
29 вересня — с. Діброва; с. Харкове, ТОВ «Обрій»,
тракторний табір (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

21 ВЕРЕСНЯ відзначає
свій
ювілей
наша дорога
Олександра
Григорівна
ГОЛУБ із Рябух. Летять літа,
мов бистрі води, і не вернути їх назад. А нам не віриться сьогодні, що Вам уже 85.
Хай нових днів ще буде безліч, без ліку щастя і пісень,
прийміть вітання найщиріші в цей світлий ювілейний
день. Здоров’я, щастя зичим не на рік, на все життя
бажаєм його щиро. Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
з добром, любов’ю, спокоєм
і миром.
СИНИ, ОНУКИ та
НЕВІСТКА.

селян. «Ми звертаємось до
українського парламенту з
вимогою підтримати наш
законопроект, яким запроваджується аграрно-сировинний збір. Отримані від
цього кошти ми пропонуємо
спрямовувати на дотації
для підтримки тваринництва. Кожна сільська сім’я,
яка утримує корову, повинна отримувати хоча б 5 тисяч гривень на рік від держави. Мільярди з державного
бюджету повинні йти не на
яхти та маєтки косюків, а
на відродження фермерства
та тваринництва в Україні.
Досить грабувати селян!»
— підкреслив Ляшко.
Прес-служба РПЛ.

17 ВЕРЕСНЯ відзначила
70-річчя моя дорога сусідка,
людина прекрасної душі Марія Михайлівна ЛУЦЕНКО
з Талалаївки. В день ювілею
такого бажаю Вам щастя без
меж, глибокої шани від діток,
від близьких і родичів теж!
Хай Вас обминають незгоди,
хай гарні лежать Вам путі.
Долайте без втрат перешкоди, що можуть зустрітись в
житті! Купайтесь в красі, як
ті квіти, принесені Вам залюбки. І многая-многая літа
на довгі-предовгі роки!
З повагою П. Ф. ДУПА.

ВИБОРИ – 2017

Склад Талалаївської селищної виборчої
комісії на виборах депутатів сільських,
селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних,
міських голів 29 жовтня 2017 року
Голова комісії БУША
КОЗЛОВА Яна СергіївРаїса Миколаївна — від
на — від Радикальної партії
ВО «Батьківщина».
Олега Ляшка.
Заступник
голови
ЛУЦЕНКО Ольга Олеккомісії
МАРТІЯН
Ніна
сандрівна — від БПП
Михайлівна — від Україн«Солідарність».
ського об’єднання патріотів
МАРЧЕНКО Надія Сте– «Укроп».
панівна — від Опозиційного
Секретар комісії ДІблоку.
ВЕНКО Валентина ГриМАРЧЕНКО
Неля
горівна — від політичної
Олександрівна
—
від
партії
«Аграрна
партія
ВО «Батьківщина».
України».
ПУГАЧ Наталія ВіЧлени комісії:
кторівна — від БПП
ТИМОШЕНКО
Ірина «Солідарність».
Сергіївна — від політичної
ТРЕГУБ Надія Іванівна
партії «Народний фронт».
— від ВО «Батьківщина».
ЗАГАЙКО Оксана ВіШКУРАТОВА Валентикторівна — від політичної
на Вікторівна — від БПП
партії «Наш край».
«Солідарність».
ЗІКРАТА Лідія ДмиЩУПАКІНА
Каріна
трівна — від Радикальної
Рубенівна — від Радикальпартії Олега Ляшка.
ної партії Олега Ляшка.
Голова Талалаївської районної ТВК РАДЧЕНКО Л. П.
Секретар комісії БАБІЙ С. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до частини п’ятої статті 37 Закону
України «Про місцеві вибори» Талалаївська районна
організація Аграрної партії
України повідомляє, що 28
вересня 2017 року о 12
годині за адресою: с. Липове, вул. Центральна, 13
відбудеться
конференція
Талалаївської
районної
організації Аграрної партії
України з метою висуванВІТАЄМО із 60-річним ювілеєм нашого дорогого кума і друга Івана
Пилиповича МОРОЗА із
Талалаївки. Ці роки, наче
птиці, летять, їх ніколи не
вернеш назад, ніби вчора
було вісімнадцять, а сьогодні уже шістдесят. Дарма,
що рік за роком проліта, що скроні Ваші вже сивіють. Нехай же молодою
залишається душа, і думи
хай ніколи не старіють. Бажаємо Вам здоров’я міцного, юнацької сили, як в
добрі часи, веселої пісні,
дотепного жарту і щастя
земного з води і роси. Хай
сили помножаться втричі, здоров’я прибуде, як чиста роса. Складаєм подяку,
бо Ви того варті, нехай переможе молитва й краса.
Сім’ї МОЛОДЦОВИХ,
ТОПЧІЙ, ВЕЛИЧКО.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ГРОМА ДСЬКІ РОБОТИ

За 8 місяців поточного
року, за сприянням нашого
відділу, до громадських робіт у районі було залучено
62 безробітних. За свою роботу вони отримали близько
76 тис. грн. (в тому числі 31
тис. грн. — кошти центру
зайнятості).
Домінуючий
вид робіт — благоустрій та
озеленення населених пунктів, кладовищ, придорожніх
смуг. Велися роботи з прибирання сміття, видалення
чагарників, порослі та бур’яну, ремонтувалися паркани
та огорожі, очищалися та
фарбували бордюри, велася боротьба з карантинними
рослинами. Більшість сільських рад, де організовувалися оплачувані громадські
роботи,
пересвідчилися,
що така форма співпраці
зі службою зайнятості дозволяє залучити додаткову
робочу силу для виконання
нагальних тимчасових робіт.
Найактивніші в організації

та проведенні громадських
робіт
Староталалаївська,
Чернецька,
Рябухівська,
Корінецька,
Березівська,
Харківська, Українська, Липівська,
Поповичківська,
Юрківцівська сільські ради
та Талалаївська селищна
рада.
Важливою
складовою
громадських робіт у поточному році є впорядкування
місць меморіальних поховань, які мають офіційний
статус, та ремонт об’єктів
соціальної сфери. Завдяки
цьому селища та села району стають впорядкованими
та охайними.
Для додаткового стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних
роботодавцями
району
організовувалися
роботи, що носили тимчасовий характер. Приміром,
ПСП «Лан» залучило до
таких робіт 2 осіб із числа
безробітних.

Фінансування громадських робіт здійснюється
за рахунок коштів місцевих
бюджетів, роботодавців та
інших не заборонених законодавством джерел.
Неготовність
окремих
місцевих органів до цих витрат і призводить до відсутності організації на їх територіях громадських робіт,
які нерідко вкрай важливі як
для територіальних громад,
так і для безробітних.
Користь від громадських
та інших робіт тимчасового
характеру очевидна. Задоволені безробітні, що є робота й заробіток, задоволені
роботодавці — є виконавці
тимчасових робіт, які виконують задумане, задоволена громада села чи селища,
території яких стають впорядкованими та охайними.
Тетяна ПРОХОРОВИЧ,
провідний фахівець
відділу сприяння зайнятості
у районі.

ня кандидатів у депутати в
одномандатних
виборчих
округах з виборів депутатів
Талалаївської
об’єднаної
територіальної громади, на
посаду Талалаївського селищного голови на перших
місцевих виборах, що відбудуться 29 жовтня 2017 року.
Володимир ЛУКАШ,
голова Талалаївської
районної організації Аграрної партії України.

КУЛЬТУРА

НА ВИСТАВКАХ
– І ПОДВИГ,
І КРАСА

«Стоїть обеліск, в нім
скорбота німа» — виставка
світлин до Дня визволення
Талалаївки від нацистів працювала в краєзнавчому музеї. Обеліски — пам’ять про
наших визволителів, пам’ять
про загиблих у Другій світовій війні. Герої виставки світлин «Вони наближали Перемогу» — учасники Другої
світової. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв
АТО, які віддали своє життя
за єдність і цілісність нашої
держави, за чисте небо і
ясне сонце. Згадали панораму боїв за визволення Талалаївки 16 вересня 1943 року.
«Торкнімось серцем краси» — виставка майстрів
декоративно-прикладного,
образотворчого,
фотомистецтва працювала у музеї
і на його території в День
селища. Відвідувачі милувались виставкою світлин Володимира Топчія «Кольорові
барви осені». Прекрасна
виставка юних умільців, вихованців Центру ДЮТ «Краю
мого самоцвіти» — вишивка, вироби з бісеру, стрічок,
паперопластика.
Людям, які не байдужі
до прекрасного, які творять
красу своїми руками і дають
змогу іншим милуватися
цією красою, були вручені
подарунки. 19 майстрів різного виду мистецтв та три
гуртки юних умільців Центру
ДЮТ отримали подарунки від народного депутата
України Валерія Давиденка,
депутата облради від ВО
«Батьківщина»
Ярослава
Сторубльова, селищного голови Юрія Величка.
Олена ОГІЙ,
директор музею.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

7 ЖОВТНЯ з 10:00 в приміщенні Талалаївської ЦРЛ будуть вести прийом лікарі центру «СІММЕД» з м. Чернігів:
гінеколог, онкохірург, кардіолог.
З метою обстеження та лікування проводитимуть УЗД
органів черевної порожнини, малого тазу, щитовидної та молочних залоз, ЕКГ. Кріолікування ерозії та дисплазії шийки
матки, видалення поліпів та бородавок.
На прийом до лікарів записуватися завчасно за
тел. 2-17-52, УЗД в порядку черги. Прийом платний.

ПРОДАМ

Двокімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями в районі
нафторозвідки в Талалаївці.
Тел. 096-364-44-39, 067-900-91-02.
Терміново КВАРТИРА по вул. Незалежності, 5, кв. 4.
Ціна договірна. Тел. 096-993-53-13.
Терміново САДИБА з газом у с. Дігтярі Срібнянського
району. Тел. 095-273-34-21.
САДИБА в смт Талалаївка: ділянка 0,11 га приватизована, будинок 78,9 м2, три кімнати (22 м2, 12,5 м2, 8,7 м2), кухня
11 м2, веранда 13,3 м2. Опалення газове і дров’яне. Є гараж,
погріб, сарай, колодязь, телефон. Тел. 099-056-26-49.
БУДИНОК за адресою: 1-й пров. Енергетиків, 17 у Талалаївці. Є вода, газ, а також котел під тверде паливо. Земельна ділянка 0,07 га. Тел. 098-796-83-38, 067-209-29-90.
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-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року
випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-51-01, МОПЕД Delta, БОЧКА металева, об’єм 3 м3. Тел. 096-331-38-01.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, РАКУШНЯК,
ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ. Тел. 068-530-41-23.
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.
Дві залізничні РЕЙКИ, довжина 5 м; КАБІНУ від бурячного БУМа. Тел. 098-062-38-14.
Лікарська рослина СТОЛІТНИК.
Тел. 096-655-59-57, 098-326-95-94.
КРОЛИЦЯ на завід 4 – 6 кг. Тел. 097-450-72-26.
ОВЕС по ціні нижче ринкової; вівсяна СОЛОМА в тюках,
50 шт. у Талалаївці. Тел. 067-830-76-21.
На території коопзаготпрому проводиться ЗАКУПІВЛЯ ЯБЛУК середніх і пізніх сортів, ГОРІХІВ, гарбузового
НАСІННЯ, КВАСОЛІ.
Тел. 066-648-68-28, 096-148-90-02, 096-974-01-02.

ПОДЯКА

У ці дні ми поминаємо
нашу незабутню і завжди
живу в наших серцях маму
й дружину Надію Іванівну
СОВУ — 40 днів, як вона
уже в інших світах. Нестямно боляче усвідомлювати,
що її ніколи більше не буде
з нами. Спи спокійно, дорога
наша. Сороковини відбували
ми в затишному кафе «Мі-

леніум» і безмежно вдячні
його працівницям Г. І. Гавриленко, С. В. Сіденко, К. В.
Яковлєвій, Л. М. Приймак за
смачний поминальний обід і
створену належну атмосферу в залі. Щире спасибі нашій свасі Ніні Костянтинівні
Манько і всім, хто підтримав
нас у скрутну годину.
Чоловік В. Б. СОВА, СИНИ.

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.

УВАГА! 24 ВЕРЕСНЯ, у неділю, в смт Талалаївка
(на базарі) та в центрі сіл закуповуємо:
гарбузове НАСІННЯ (до 38 грн./кг),
КВАСОЛЮ (до 20 грн./кг), ГОРІХИ (від 20 грн./кг).
Тел. 096-813-91-81.
Талалаївка
7:30 – 10:00 Петькове
11:00
Плугатар
10:30
Рябухи
11:30

КУПЛЮ

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.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Цілодобово БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ,
ОВЕЦЬ. Вимушений забій.
Тел. 096-087-33-30 (Антон), 097-609-85-78 (Саша).
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
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.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, СОНЯШНИК, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
ВУГІЛЛЯ. Тел. 093-881-36-72, 097-527-09-12.
АВТОРОЗБОРКА
ВАЗ, ГАЗ, Москвич, МТ.
КУПЛЮ
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в будь-якому технічному
стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44,
095-935-03-35.

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.

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.

22 ВЕРЕСНЯ
минуло
два
роки, як пішов
із життя дорогий чоловік, син і батько
Валерій Віталійович СЕНЧА з Талалаївки. Синку, немає слів, щоб передати біль серця і жаль за Тобою. Немає
дня, немає години, щоб Тебе не згадали. Та скільки б не пройшло часу, цього
забути неможливо. Хай над Твоєю могилою світить сонце і співають пташки,
а замість наших сліз падає роса. Всі,
хто знав та зберіг добру пам’ять про Валерія, пом’яніть його
добрим словом разом з нами.
ДРУЖИНА, МАМА, СЕСТРА із сім’єю, брат КОЛЯ і
вся його сім’я, ДОНЬКА, ЗЯТЬ, внучки ЮЛЯ і АНЯ.

25 ВЕРЕСНЯ
минає 15 років
світлої пам’яті
нашого дорогого, незабутнього, турботливого тата, дідуся і прадідуся Віктора
Михайловича СУХОЛОВСЬКОГО з Талалаївки. Скільки б не минуло часу, ми
завжди пам’ятаємо і любимо Тебе. Пробач, що не змогли врятувати і продовжити Твоє життя. В наших серцях Ти житимеш вічно. Лебединим пухом хай буде
Тобі земля, а душі — Царство небесне. Хто знав та зберіг
добру пам’ять про Віктора Михайловича, пом’яніть добрим
словом разом з нами в цей день.
ДІТИ, ОНУКИ, правнучка ВАРВАРА.

ВЖЕ півроку, як немає з нами мами,
бабусі і прабабусі Марії Пилипівни
БЛАЖКО з Талалаївки. 25 березня навіки зупинилося Твоє щире, добре серце.
Спочили натруджені руки. Важко знайти
слова, якими можна передати біль і розпач, коли втрачаєш маму. Не віриться,
що вже ніколи не поговоримо, не поділимось наболілим, не порадіємо доброму. Ти більше ніколи не будеш з нами,
не даси доброї поради. Залишається з
нами лише пам’ять про Тебе, про добру
людину, яка звикла дарувати добро для всіх. Ти пішла у вічність, але світлий образ Твій буде з нами, поки живемо на
світі, ми будемо пам’ятати Тебе. Всі, хто знав нашу маму,
бабусю, пом’яніть і пошліть Царство небесне, а душі — вічний спокій.
Вічно сумуючі ДОЧКА, СИН, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

МИНАЄ дев’ять днів світлої пам’яті нашого однокласника Олега ЛУЦЕНКА із Степанівського. Схиляємо голови
перед його світлою пам’яттю, поминаємо добрим словом…
Приходь в думках, ми будем раді хоч так з Тобою говорить.
І поки пам’ять житиме в віках, Ти будеш вічно з нами жить.
Мабуть, так треба й час прийшов, забрала смерть занадто
рано. Ти був в гостях і ось додому поспішив, а рідним залишив нестерпні рани. Тебе нама, Ти тихо відійшов, мабуть
душа Твоя втомилась і спокій там Ти свій знайшов, хоч серце рано зупинилось. Ви, рідні й друзі, не коріть, що не змогли
його ви вберегти, ви відпустіть, із миром відпустіть його у
вічну нескінченну дорогу. Не заросте ніколи та стежина, що
провела Тебе в останню путь, похилиться зажурено калина і
добрим словом люди пом’януть.
Класний керівник С. М. ПАВЛИШ, вчителька
Л. М. ПАВЛИШ, ОДНОКЛАСНИКИ 2000 року випуску.

ПОМИНАННЯ

Засновник: трудовий колектив Товариства з обмеженою
відповідальністю «Трибуна плюс».
Видавець: ТОВ «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ №255 від 5.12.2001 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

Наші реквізити:
ТОВ «ТРИБУНА ПЛЮС»
р/р 26009300076903 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

23 вересня 2017 року
1 октября 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.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (2-й пов.)
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90

м. Ромни, вул. Соборна, 8, м-н «Каштан», тел. 097-482-04-49
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 100 000 грн.
від провідних банків
України.
На вигідних умовах.
Можливість дострокового
погашення. Адреса: вул.
Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел. 096-778-54-10,
095-281-96-53.

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.
М етал опластик ові
ВІКНА, вхідні ДВЕРІ за
державною програмою з
відшкодуванням 35%. Найкраще співвідношення ціни
та якості. Замір. Доставка.
Встановлення.
Тел. 096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія Василівна).
Металопластикові ВІКНА та вхідні ДВЕРІ з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних
STEKO і WDS, за найнижчими цінами виробника.
НАТЯЖНІ СТЕЛІ економта преміум-класу. Доставка
та якісне встановлення.
Тел. 067-916-96-28
(Сергій Олександрович).
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

Втрачене ПОСВІДЧЕННЯ
дитини з багатодітної сім’ї серії СВ №002947, видане Талалаївською РДА 30 вересня
2010 року на ім’я АБОВЯН
Севастян Олегович, вважати
недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ
на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0325932, виданий на ім’я АНДРЕЙЧЕНКО
Леонід Антонович, вважати
недійсним.

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

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
Підприємство закуповує КОРІВ, БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ, КІЗ.
Тел. 095-593-46-14,
067-985-11-87,
063-621-37-70.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ
та ТЕЛИЦЬ
вагою від 350 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

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

Районна рада та її депутатський корпус висловлюють
глибокі співчуття депутату Людмилі Вікторівні Скляр з приводу тяжкої втрати — смерті батька
Віктора Васильовича ПЕТРІЯ.
Колектив Красноколядинської школи висловлює щирі
співчуття колишньому директору школи, педагогу-ветерану Миколі Олексійовичу Бичку в його тяжкому, непоправному горі — смерті батька
ОЛЕКСІЯ СЕМЕНОВИЧА.
Колектив філії «Срібнянський райавтодор» висловлює
глибоке співчуття працівникові філії Петру Сергійовичу Губарю з приводу тяжкої втрати — трагічної смерті матері
АНЮТИ МИХАЙЛІВНИ.
Пішов із життя Трудівник з великої літери, хлібороб і
просто прекрасна людина Олексій Семенович БИЧОК із
Красного Колядина. Щиро співчуваємо його синам Миколі
Олексійовичу, Віктору Олексійовичу та Петру Олексійовичу і їхнім родинам.
Сім’ї ЦІЛИНИ, ТРУХАНА, КУКСИ, ПЕТРІЙ.
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