№ 40 (9303) СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ
ІЗ СВЯТАМИ!
30 ВЕРЕСНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ
БІБЛІОТЕК
Шановні працівники бібліотек! Щиро вітаємо всіх, хто шанує книгу, адже саме вона
береже пам’ять про минуле, дає нам надію
на краще, дарує віру у життя та майбутнє.
Сьогодні бібліотеки стають сучасними багатофункціональними культурними та інформаційними центрами, виконують функції
збереження і передачі читацькій аудиторії
знань, культури і пам’яті багатьох поколінь.
Бажаємо вам уваги читачів, творчої наснаги,
міцного здоров’я, натхнення та подальших
успіхів у просвітницькій справі.
30 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ УСИНОВЛЕННЯ

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята — Дня працівника
освіти.
Дякуємо вам за терпіння, вміння слухати
і вчасно подавати руку допомоги, за знання,
вміння, підказки і життєву спрямованість.
Нехай у вашому житті завжди будуть нові
перемоги, в педагогічній діяльності буде багато яскравих ідей, нехай вдома буде завжди щастя, а на серці любов. Поваги вам і
щирих поруч людей, благополуччя і удачі.
1 ЖОВТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

А в Україні цього дня відзначають і День
Цей день став святом здійснення найветерана. Цей день — добра і пошани до
заповітніших дитячих мрій та народженлюдей старшого покоління. Це не лише можням щасливих українських родин. Дякуємо
ливість нагадати всім про людський обов’явсім усиновлювачам, опікунам, піклувальзок бути турботливими до найповажнішої
никам, прийомним батькам! Прийміть частини суспільства. Цей день — добра нанайщиріші слова поваги з нагоди свята.
года ще раз подякувати ветеранам війни та
Ви відкрили дитині своє серце, розділипраці, нашим батькам і матерям, старшим
ли з нею свою любов і душевне тепло.
друзям і колегам, які передають нам свій
Хай повниться дитячим щасливим сміхом життєвий досвід. Тож бажаємо представниваша домівка, хай ростуть здоровими і
кам старшого покоління активного довголітуспішними діти. Щастя вам, добра, миру
тя при доброму здоров’ї, добробуту родита благополуччя!
нам, а головне — миру на нашій землі.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
Від імені колективу відділу освіти райі знання, за любов до дітей і рідного краю.
держадміністрації та районної організації
Ваші серця завжди наповнені співчутпрофспілки працівників освіти і науки щиро тям, добротою, теплом, які ви щедро віддавітаємо вас із професійним святом — Днем єте дітям.
працівників освіти!
Шановні сивочолі ветерани освітянської
І про яку б сферу діяльності не йшла
ниви! Ми низько вклоняємося вам за неоцімова: адміністративну, навчально-виховненний внесок у розвиток нашої освіти, за
ну, обслуговування приміщень, організацію
ваш учительський подвиг, що назавжди захарчування та медичного обслуговування
лишиться у серцях учителів, які продовжу— всюди є яскраві приклади самовідданої
ють втілювати у життя ваші надбання, нерепраці наших колег, які роблять спільну спраалізовані задуми по вихованню дітей.
ву — виховання дітей, майбутнього нашого
Зичимо вам успіхів, невичерпної енергії,
селища, нашої держави. Висловлюємо вам
натхнення й оптимізму, міцного здоров’я та
сердечну вдячність за невтомну працю, за
злагоди. Хай найвищою нагородою для вас
великий талант і покликання сіяти мудрість
завжди будуть людська шана та подяка!
Оксана ПЛЮТА,
Світлана СОЛЯНИК,
начальник районного
голова районної проф
відділу освіти.
спілкової організації.
ШАНОВНІ БІБЛІОТЕКАРІ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Всеукраїнського дня бібліотек. Це свято
символізує глибоку повагу народу до своєї
духовної спадщини. Книга завжди була в
особливій пошані на українській землі. Наші
мудрі предки заснували велику культурну
традицію створення бібліотек — храмів духовності, знань та розради.
Сучасні бібліотеки — багатство нації.
А збережене та примножене воно завдяки
благородній та клопіткій праці наших бібліотекарів. Саме ви, трударі скарбниць книги,
відкриваєте користувачам бібліотек дивовижний, цікавий та багатогранний світ, прищеплюєте юним любов до читання, даруєте
їм відчуття прекрасного.
З нагоди свята зичимо вам, шановні
бібліотекарі, міцного здоров’я, особистого
щастя, творчого натхнення, добра, миру та
благополуччя, відчуття справжнього задоволення від своєї роботи та нових успіхів у

вашій благородній просвітницькій справі.
ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ!
Щиро вітаємо вас із професійним святом — Днем вчителя та Міжнародним днем
музики. Отримання знань і умінь стає невід’ємною частиною життя кожної людини
і саме завдяки вашій самовідданій праці
виростають молоді талановиті музиканти,
співаки, просто гармонійно розвинені особистості. Ви даруєте нам незабутні хвилини
спілкування з прекрасним, вічним, неповторним світом Музики. Бажаємо вам невичерпного джерела енергії, вірної Музи, творчих
успіхів. Нехай поряд завжди крокує віра у
власні сили, надія на успішну реалізацію
творчих задумів та любов до вашої нелегкої,
але такої благородної праці.
Валентина КРАВЧУК,
в. о. начальника відділу культури та
туризму райдержадміністрації, районна організація профспілки працівників культури.
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ЦЕ — І ПРО Григорія Володимировича
Шевченка, який 31 рік свого життя присвятив школі. Разом із відкриттям Харківської
середньої у 1985-му розпочинав він свій
учительський шлях. А ось ця дівчача команда — його останній випуск. Уроки, олімпіади, майстер-класи — все це залишилося в

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ХРАМ МУДРОСТІ І ДОБРА

Ще за часів Ярослава Мудрого книга була в пошані
в українців, а бібліотеки називають храмом духовності
і знань. Бібліотечні заклади не втрачають своєї актуальності, вони є культурним надбанням, центрами духовності і в місті, і в селі. Про те, чим живуть і як працюється бібліотечним закладам району, попросила розповісти
директора централізованої бібліотечної системи Лідію
ГОРКАВЕНКО.
— Фонди районних і
сільських бібліотек у нас
не зменшуються, вони поповнюються новою цікавою
літературою. За перше півріччя цього року з обласних
бібліотек одержано 506 екземплярів нових книг на суму
більш ніж 14 тисяч гривень,
на 72 екземпляри поповнився фонд Чернецької сільської бібліотеки, за сприяння
Фонду Сергія Тігіпка 84 книги
надійшло до Харківської, 55
книг одержала Українська
сільська бібліотека. Багато
книг ми отримуємо і від небайдужих до бібліотечної
справи людей. Наприклад,
книги наших місцевих авторів «Талалаївський край» (22
екземпляри) для районної
бібліотеки ми отримали дякуючи Талалаївській селищній
раді, такі ж книги отримали і
сільські бібліотеки за фінансування сільських рад, 5 книг
подарував районній бібліотеці один із авторів видання
Володимир Митрофанович
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учнях, яких у нього так багато і які не перестануть любити і поважати його, хоч давно
вже закінчили школу, та і сам Григорій Володимирович став поважним ветераном-пенсіонером. Бо воістину добре, мудре і вічне
не минає в нас. І вдячні ми за це учителям.
Фото Олександри ГОСТРОЇ.
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Ткачов. Багато цікавої літератури приносять нам читачі
із своїх власних бібліотек. Ми
щиро вдячні за подаровані
книги Н. П. Гурі, Л. І. Сердюку, Л. І. Буші, М. П. Коновалу. Всього за цей рік до
бібліотечної мережі надійшло 1061 екземпляр цінної літератури і нині бібліотечний
фонд налічує 202 752 книги.
— Лідіє
Миколаївно,
і все ж книга — не єдине джерело, яке притягує
відвідувачів…
— Безперечно, на сьогодні у нас діє досить широкий спектр послуг, з якими
знайомляться і якими ко-

ПРЯМИЙ
ТЕЛЕФОН

У вівторок, 3
жовтня, з 9 до
12-ї години на
прямому
телефонному зв’язку
з
населенням
району — голова
районної
ради Юрій Володимирович
ДЗЮБАН.
Тел. 2-12-30.
У середу, 4
жовтня, з 10 до
12-ї години на
прямому
телефонному зв’язку
з населенням району — заступник
голови районної
державної адміністрації Лариса Миколаївна
ШЕВЧЕНКО.
Тел. 2-16-23.

ристуються наші відвідувачі.
Люди різного віку і спеціальностей, молодь зокрема,
знаходять багато цікавої, захоплюючої інформації через
мережу Інтернет. Для цього у
бібліотеці використовуємо 2
ноутбуки.
Майже щомісячно у нас
поновлюються і з’являються
нові книжкові виставки і викладки літератури. У читальному залі, де завжди панує
атмосфера спокою і квіткової
краси, читачі знайомляться з
популярними добірками літератури «Поетичне слово
Кобзаря», «Чорнобиль —
біль і скорбота», «Україна.
Європа. Майбутнє», «Герої
не вмирають», «Війна не має
забуття» і багатьма іншими.
Особлива цінність — власні
видання бібліотеки, наприклад, фотоальбом «Творці
дивосвіту», в якому у кольорових ілюстраціях продемонстровано вироби народних умільців Талалаївщини.
(Закінчення на 2-й стор.).
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ХРАМ МУДРОСТІ
І ДОБРА

СЛОВО ПРО
ВЧИТЕЛЯ

ВОНА НАС
ВИВЕЛА
У ЛЮДИ

Для мене роки навчання
в школі тільки у спогадах.
У минулому залишились
герої улюблених книжок і
дорогі вчителі, котрі вклали
в наші душі і серця багато
світлого, доброго і святого.
Я щаслива, що в моєму житті була людина, яку
ми, її учні, вважали другою
мамою. Це вчитель історії
і наш класний керівник Валентина Федорівна Рожок.
Ми назавжди запам’ятали
настанови нашого вчителя:
попри проблеми і труднощі
йти до поставленої мети
і ніколи не розлучатися з
книгою — невичерпним
джерелом знань і мудрості.
Я трішки недолюблювала
історію, але після кожного
уроку Валентини Федорівни
хотілося негайно сходити в
бібліотеку і прочитати продовження історії, яку розповіла вчителька. Для поглиблення знань з її предмета
ми, учні старших класів, читали лекції перед молодшими школярами.
З Валентиною Федорівною цікаво було спілкуватися на різні теми. Вона спонукала нас до пошуків нового,
незвіданого, ми отримували від неї пораду, прислухались до її думки, ділились
своїми враженнями. Як вона
сама зауважує, з роками
змінюються погляди, ідеали,
твердження, змінюються й
самі діти. Вчитель це повинен пам’ятати завжди.
Для Валентини Федорівни нинішній рік — ювілейний. Ми, її вихованці,
випускники Талалаївської
школи 1977 року, бажаємо їй міцного здоров’я на
довгі літа і затишку в оселі та щиро вітаємо з професійним святом — Днем
учителя.
Час і прогрес змінюють
усе. Відходять у минуле й
ті чи інші професії. Та серед
незмінних є одна — Вчитель. І через багато років
він так само заходитиме
до класу і вже школярам
третього й грядущих поколінь відкриватиме незмінні
величини: Батько, Мати,
Україна, Народ… Батьки
дарують нам життя, а вчителі — його розуміння. Вони
виводять нас у широкий і
неозорий світ, в якому ми
повинні бути не спостерігачами, а творцями.
Тамара АРТАМОНОВА
(ГРИША),
випускниця Талалаївської школи 1977 року.

(Закінчення. Початок на
1-й стор.).

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

30 вересня 2017 року

Юлія Тимошенко: «БАТЬКІВЩИНА» НЕ БУДЕ
ГОЛОСУВАТИ ЗА УРЯДОВІ «РЕФОРМИ»

Фракція «Батьківщина»
не голосуватиме за так звані «медичну реформу» та
«пенсійну реформу», внесені до парламенту урядом
Гройсмана.
Про це заявила лідер
партії «Батьківщина» Юлія
Тимошенко на Погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій і комітетів.
«Влада змішала в один
закон осучаснення та ін-

дексацію пенсій, яких вже
вимагають існуючі закони.
Влада назвала це пенсійною реформою і замаскувала значне погіршення стану українських пенсіонерів.
До того ж цією реформою
пропонується підвищити
на 10 років трудовий стаж
для виходу на пенсію — до
35 років. Також пропонується скоротити коефіцієнт нарахування пенсій з

1,35 до 1, що на 35% зменшить реальне нарахування пенсій. Це не пенсійна
реформа — це великий обман!» — повідомила Юлія
Тимошенко.
Коментуючи ж «медичну
реформу», Юлія Тимошенко
назвала її «зачисткою всієї
мережі лікувальних закладів
у селі та маленьких містах» і
великою корупцією.
Окрім цього, в світлі ос-

танніх подій, «Батьківщина»
вимагає невідкладно розслідувати трагедію, яка сталася у дитячому таборі на
Одещині, та перевірити всі
дитячі заклади країни, лікарні та будинки для літніх людей на предмет дотримання
вимог безпеки.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКІ
В ИБОРИ ВЖЕ РОЗПОЧА ЛИСЬ

Привертають увагу інформаційні бюлетені, виставки
старовинного одягу та речей
наших далеких предків, інформаційні бюлетені, тематичні полички і т. ін.
А ще бібліотеки стали
центрами проведення цікавих зустрічей за круглим
столом, народних свят, годин спілкування з цікавими
людьми. У нас тісний зв’язок із школою — школярі
організовують тут зустрічі з
героями нашого сьогодення,
проводять відкриті уроки,
знайомство з літературними героями. Значний попит
у відвідувачів на періодику.
Тож, якщо ви бажаєте поринути у цікавий і безмежний світ книги — завітайте
до районної бібліотеки. Без
сумніву, отримаєте велике
задоволення.
Інтерв’ю вела
Віра КЛИМОВА.

Вибори до об’єднаних
територіальних громад —
надзвичайно важливий етап
у житті України. Багато людей недооцінюють цей факт,
а тому несерйозно ставляться до цього волевиявлення.
Однак, 29 жовтня (саме в
цей день відбудуться вибори
до ОТГ), по суті відбудеться
доленосний момент — або
початок кінця діючої влади,
або ж її закріплення на довгі роки. Саме тому, йдучи на
виборчі дільниці, ми в першу чергу мусимо розуміти,
що голосуючи за кандидата
(будь то кандидат на посаду голови, чи депутата) від
провладних політичних сил
— ми підтримуємо політику
Президента та Уряду. Разом
з їх «новими» тарифами, безперервним зростанням всіх
цін, підвищенням на 10 років
пенсійного стажу, фактичним
скасуванням
безоплатної
медицини і тому подібними
«реформами». Якщо ж ми
віддаємо свій голос за пред-

ставників опозиційних партій — ми висловлюємо свою
недовіру до діючої влади і
своїм голосом прискорюємо
її перезавантаження.
Попри
таку
просту
арифметику, в українській
політиці, як завжди, не все
так просто. На жаль, те, що
виглядає «світлим», абсолютно не означає, що воно
є таким насправді. Мова
йде про політичні партії, які
використовують опозиційну
риторику, позиціонують себе
як противники влади, однак насправді ж є частиною
провладної системи, функції якої — якомога більше
заплутати українців і як наслідок розпорошити голоси
критично налаштованих до
влади людей між декількома
підконтрольними «псевдо
опозиційними» партіями.
Хто ж є хто в українській
політиці — давайте розбиратися. Обличчя діючої влади
— Блок Петра Порошенка.
Представники цієї політси-

ли зараз знаходяться на всіх
ключових посадах виконавчої
влади. Мета цієї партії — залишити Порошенка президентом ще на один термін та
продовжити свою політику
далі. Як і свого часу Партія Регіонів, БПП — вміло застосовує адміністративний ресурс.
Стрімко втрачаючи рейтинг та довіру людей, президентська партія вдається
до глобальних маніпуляцій.
Все частіше кандидати від
БПП маскуються та йдуть як
самовисуванці. Тут вже виборці повинні розібратися,
що то за «чесний та порядний»
кандидат-самовисуванець. І кого він насправді
представляє.
Серед усіх політичних
партій, які є опонентами діючої влади, найбільш авторитетно виглядає Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина».
Від цієї сили на вибори до
ОТГ йдуть відомі у себе вдома люди, які є партійцями зі
стажем: фермери, медики,

педагоги тощо. Партії вже 18
років, її лідер Юлія Тимошенко нині має найбільші шанси
стати наступним Президентом країни, а тому діюча влада саме «Батьківщину» вважає своїм головним ворогом.
Кучма, Ющенко, Янукович і
нині Порошенко — для всіх
цих управлінців Тимошенко
стала найбільш незручним
політичним опонентом.
Хто в цьому списку на
«світлій», а хто на «темній»
стороні? Зважаючи на те,
до якого стану зубожіння
доведена країна за ці роки,
можна зробити висновок, що
явно не президент та його
оточення.
Вибори до ОТГ 29 жовтня обіцяють бути надзвичайно напруженими, адже для
усіх політичних сил це певний екзамен на профпридатність. Про важливість цих
виборів говорить і той факт,
що участь в них візьмуть
більше мільйона українців.
Іван ПАВЛЕНКО.

ТРИДЦЯТЬ років живуть
у парі наші дорогі і шановані друзі Сергій Юрійович і Тамара Миколаївна
ЛИСЕНКИ з Талалаївки. Ми
раді, що ви у нас є, що ви 30
років тому знайшли одне одного і створили міцну сім’ю,
у якій виросли чудові син і
донька, що батьківський дім
є для них надійною пристанню. Бажаємо міцного здоров’я, якого ні за які гроші
не купить. Родинного тепла,
яке нічим не замінить, шани
людської, яку не кожен зможе заслужить, затишку в
хаті, який щодня нас до себе
манить.
Живіть щасливі і бадьорі, не знайте горя, сліз і бід.
Хай ваша теплота, любов
і ласка родині помагають в
дружбі жить. Бажаємо радості, добра і тепла. Хай
будуть достаток і добрі діла.
Любові, тепла, щастя без
краю, усього найкращого
щиро бажаєм.
ДРУЗІ.
* * *
В ОСТАННІЙ день вересня святкує свій 60-річний
ювілей шанована нами жінка
Ніна Михайлівна МАРТІЯН
із Талалаївки. Хай щастя і
мир зігрівають оселю і грає
здоров’я, як добре вино.
Будь завжди щаслива і завжди весела, життя бережи, бо
єдине воно. Нехай Тобі усміхається доля, несуть тільки
радість з собою роки, хай
щастя й здоров’я не зрадять
ніколи, збудуться мрії, бажання, думки, довіку у світі
щасливо живеться, достаток, удача у домі ведеться.
Сім’ї ЗАЄЦЬ,
МОЙСЕЄНКО з Ріпок.
* * *
ЩИРІ вітання і найкращі
побажання нашому дорогому брату Василю Миколайовичу ТКАЧЕНКУ з Тала-

лаївки з нагоди ювілею, який
він святкуватиме 3 жовтня.
Летять роки, мов бистрі
води, і не вернути їх назад. А
нам не віриться сьогодні, що
Тобі вже 60. Хай завжди Тобі
посміхається доля, несуть
тільки радість із собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, хай збудуться
мрії, бажання, думки. Снаги
трудової без ліку, пошани й
добра від людей, щасливого
й довгого віку ми зичим Тобі
у цей день.
СЕСТРА і БРАТ із своїми сім’ями.
* * *
3 ЖОВТНЯ
святкує
своє
перше 55-ліття
Микола Степанович ЛОПАТИНСЬКИЙ
із Талалаївки. Тож вітаємо
його з ювілеєм і бажаємо
йому всього найкращого в
житті, міцного здоров’я, щастя, радості, успіхів в особистому житті, щоб всі мрії
збулися. А оскільки Микола
Степанович великий любитель природи, грибник і рибалка — то хай завжди йому
попутником у його улюбленій справі буде тільки удача.
РІДНІ, ДРУЗІ.
* * *
СВОЮ ювілейну осінь
зустрічає
наша
дорога
мама, сваха та бабуся Людмила Петрівна ПАЗОВА з
Талалаївки. 3 жовтня їй виповнюється 50 років. Роки
відлітають птахами у вирій,
в далекі краї — за обрій летять, а Тобі, люба, на ниві
життєвій сьогодні уже п’ятдесят! Низько вклоняємось
Тобі, мамо, міцного здоров’я
з роси і води. Нехай Твої
добрії руки любов і тепло
нам приносять завжди. Нехай стане реальним усе те,
що мрією і сном здавалось,
щоб щастя прикрасило Твій

дім, а серце радістю наливалось. Нехай життя буде
чудовим, як та казка, ніжна,
щаслива, легка і прекрасна!
Дочка ЮЛЯ зі своєю
сім’єю.
* * *
30 ВЕРЕСНЯ святкує
свій 40-річний ювілей наш
дорогий чоловік, батько і
син Руслан Васильович
ГУЖВА із Красного Колядина. Хай сонце надії в літа
молодії несе Тобі світло й
тепло. Хай збудуться мрії і
сни голубії і щастя щоб вічно
було. А ще доленьки бажаєм

денько в грудях ще молодо
билось. Щоб й сотеньку літ
довелось святкувати і бід у
житті ніяких не знати. Хай
буде скрізь усе в порядку, по
вінця щастя і достатку.
ТЕЩА, ТЕСТЬ, сім’я
СУСІДІВ із Києва.
* * *
НА ПРЕКРАСНИЙ життєвий ювілей нашому куму
і другу Руслану Васильовичу ГУЖВІ із Красного
Колядина шлемо наші щирі
вітання. Хай щастя та мир
зігрівають оселю і грає здоров’я, як добре вино. Будь
завжди щасливий і веселий,
життя бережи,
бо єдине воно.
Нехай
Тобі
завжди всміхається доля,
несуть тільки радість з собою роки, хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя
Твоє квітло, весною буяла
душі доброта. Любові, добра
Тобі, чистого неба, поваги,
пошани й людського тепла.
Куми СОРОЧИНСЬКА, МІРОШНИЧЕНКИ,
ЯРЕСЬКИ.
* * *
СЬОГОДНІ святкує свій
ювілей дорогий для нас хрещений і кум Руслан Васильович ГУЖВА із Красного
Колядина. Вітаємо його і
шлемо найкращі і найщиріші побажання. Нехай кожен
день дарує щастя, нехай
сонце всміхається завжди,
роки ніколи не постарять
та не принесуть в дім біди.
Людської любові бажаємо й
тепла, дружби, злагоди й достатку у родині, щоб негода
у безвість відійшла, а щастя
залишалося віднині. Життя
Тобі — предовгі роки, без
горя, без сліз і без біди, нехай буде радість у Твоїй хаті

сьогодні, завтра і завжди.
Хрещеник СЕРЬОЖА і
куми ЧМУТИ.
* * *
ВІТАЄМО із 18-літтям
нашу дорогу донечку, сестричку і внучку Нелю Віталіївну СПІВАК із Новоселівки і шлемо їй найтепліші
привітання від усієї родини.
Хай щастя сьогодні зорею
світить, 18 — найкраща
пора, для Тебе — усі найчарівніші квіти, ласкаві, ніжні
і добрі слова. Хай юність й
краса Твої процвітають, а
доля успіх безцінний несе,
теплом і любов’ю завжди
очі сяють, й задумане здійсниться все. У цей дорогий
для серця день, бажаєм квітів і пісень. Від друзів щирих
привітань, від зірок здійснення бажань, від сонця,
світла і тепла — щоб доля
щедрою була. І не спинити
часу лік… Нехай щастить
весь довгий вік!
МАМА, ТАТО,
СЕСТРИЧКИ, БАБУСІ.
* * *
1 ЖОВТНЯ виповнюється 16 років нашому дорогому внукові Олексію Олександровичу ОНАНЧЕНКУ
з Рябух. Альошка, як швидко
летять роки, і з кожним роком Ти стаєш дорослішим.
Нехай Тебе обходять негаразди всі, а шлях життя стає
світлішим. Хоч багато випробувань життя нам дає, а Ти
зумій гідно через них пройти.
Наші привітання Тобі, ми віримо, що Ти хлопчина, який
до мети зможе через все
пройти. Здоров’я, радості,
щастя Тобі, рідний.
З любов’ю і щирими
побажаннями дідусь
ВАСЯ, бабуся ГАЛЯ,
сестрички МАРИНКА,
АЛЬОНКА та вся сім’я
ГРИЦЕНКО з м. Бровари.

щедрої, привітної і на все
життя любові світлої та вірної. Хай Тобі живеться легко,
затишно, безжурно, ми Тебе
вітаєм від душі і дружно.
ДРУЖИНА, ДОЧКА та
БАТЬКИ.
* * *
СВОЮ сорокову осінь
зустрічає цими днями наш
хрещеник, людина щирої
душі Руслан Васильович
ГУЖВА із Красного Колядина. Шлем йому щирі
побажання. В цей день
святковий, щасливий хай
збуваються мрії, хай буде
Тобі радість і кращі надії. Бажаєм від серця, що можем
бажати, щоб горя і лиха ніколи не знав Ти, щоб доля лиш
радість Тобі дарувала, лихая година завжди оминала.
ХРЕЩЕНА, сім’я СКЛЯР.
* * *
ДОРОГОМУ зятю та другу Руслану ГУЖВІ на 40-річний ювілей. Вітання шлем у
день знаменний, здоров’я
зичимо, краси, щоб посмішка була щоденно чистіша
ранньої роси. І щоб завжди здоровилось, щоб сер-
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РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ВРЯТУВАЛА ШКОЛУ
У ПОНОРАХ
Віднедавна
маленьке село Понори Талалаївського району стало
справжнім полем бою між
районною адміністрацією
та Радикальною партією
Олега Ляшка. Депутати від
РПЛ захистили місцеву
школу від свавілля влади
та неминучого закриття.
Населення Понір становить близько 400 чоловік.
Можливо саме тому районна влада подумала, що місцевим жителям школа не
потрібна? За невідомих причин, районна адміністрація
Талалаївського району робила все можливе, щоби закрити школу в Понорах. Річ у тім,
що для цього існувала об’єктивна причина — відсутність
потрібної кількості учнів.
Адже, згідно із законом, навчальний заклад у будь-якому селі зберігається, якщо в
ньому навчається мінімум 25
учнів, а в Понірській школі їх
нараховувалося 24. Селяни
були засмучені такою перспективою, адже відтепер
їх дітям довелося б їздити
до школи в сусідні села. І
вже 5-го вересня навчальний заклад мали закривати,
оскільки він не пройшов би
державну атестацію через
неповну укомплектованість
дітьми.
Олег Ляшко та голова
Чернігівської
територіальної організації РПЛ Олег
Авер’янов взяли цю справу
під особистий контроль. У
Понорах є п’ятирічна дівчинка Віталіна Голуб, батьки
якої погодились віддати
свою дитинку до школи. Попри юний вік, Віталінка також
з радістю зголосилася розпочати навчання. Таким чином
з’явилася 25-та дитина, завдяки якій школу врятували
від закриття.
Проте Талалаївська районна адміністрація була
іншої думки. Згідно із законом, п’ятирічна дівчинка має
право розпочати навчання
достроково, якщо на це є зго-

да батьків та дитина не має
протипоказань за станом
здоров’я. Стараннями районної адміністрації Віталіні
відмовили надати медичну
довідку в місцевій лікарні.
Тому дівчинці довелося їхати
за 250 км у Чернігів, щоб отримати медичний дозвіл на
навчання.
Депутати
Чернігівської
обласної ради від Радикальної партії звернулися
до Чернігівської обласної лікарні із проханням провести
позачергову медичну комісію
для Віталіни Голуб, аби підтвердити відсутність хвороб
для того, щоб піти до школи.
Керівництво медичного закладу пішло назустріч дитині, адже для відмови не було
жодних законних підстав.
Протягом кількох годин Віталіна отримала довідку, котра
й дозволила дитинці піти до
першого класу. Відтепер ця
дитина-герой стала підопічною Радикальної партії.
Теплого суботнього ранку Віталіна з мамою завітали
до Прилук. Їх особисто зустрів Олег Авер’янов, щоби
разом відвідати дитячий
магазин. Місцевий осередок

РПЛ придбав для новоспеченої школярки все необхідне
для навчання: теплий одяг,
взуття, спортивну форму,
портфель та усю необхідну канцелярію. За словами
голови Чернігівського територіального осередку РПЛ,
партія зробила все можливе,
щоб підготувати Віталіну до
школи та зробити її навчання
комфортним.
«Віталіна — це рятівник
школи у Понорах. Завдяки
мужності цієї маленької дівчинки інші діти відтепер мають змогу продовжити навчання у рідному селі. Наше
головне завдання — допомагати місцевим громадам та
рятувати їх від свавілля районної влади», — наголосив
Олег Авер’янов.
Радикальна партія Олега
Ляшка вважає продовження роботи Понірської школи
гарною новиною для місцевих жителів. Буде школа —
буде і село!
Ігор РИБОКОНЬ.
На фото: Олег АВЕР’ЯНОВ
разом із мамою ОКСАНОЮ
маленької першокласниці
ВІТАЛІНИ у дитячому магазині роблять їй обнови.

ЗАВЖДИ ГОТОВІ ПРИЙТИ НА ДОПОМОГУ
У Талалаївській школі проведено акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти». Її організатором виступив
районний сектор Управління ДСНСУ
в області. Також в акції брали участь
Талалаївський відділ медицини катастроф та Талалаївська дільниця ПАТ
«Чернігівгаз» Прилуцького відділення.
Відкрив акцію провідний фахівець сектору Валентин Прокопенко, який сказав, що мета акції — пропаганда діяльності ДСНС у сфері цивільного захисту
населення, попередження і реагування
на надзвичайні ситуації природного і

техногенного характеру.
Пожежний караулу 21 ДПРЧ М. В.
Лобань цікаво розповів та продемонстрував можливості пожежно-технічного обладнання, яке мають на
озброєнні
пожежно-рятувальної
служби. Рятувальники ДСНС під час
ліквідації надзвичайних ситуацій
працюють пліч-о-пліч з працівниками РЕМ, газової служби та екстреної
медичної допомоги. Представники
зазначених служб показали можливості своєї техніки та розповіли про
завдання під час проведення ряту-

СЬОГОДНІ І ЗАВТРА,
30 вересня і 1 жовтня, —
два дні великого футболу
в Понорах: проводиться
турнір пам’яті нашого
земляка, героя АТО, футболіста місцевої команди
«Прогрес»
Володимира
БАХМАЧА.
Запрошуємо
спортсменів і вболівальників віддати данину шани
героєві.
ОРГКОМІТЕТ.

вальних та інших робіт.
Життя вимагає від нас напруження
— фізичного й розумового, іноді — мужності й героїзму. Саме для виховання
цих якостей, особливо у підростаючого
покоління, і проводилася ця акція. Героями не народжуються, ними стають.
Виховання їх відбувається у родині,
дитсадку, школі. Молодь приходить на
зміну досвідченим спеціалістам. Такі
акції потрібні для того, щоб докладніше
розказати учням про специфіку кожної
професії та як діяти у надзвичайних
ситуаціях.

Н ЕСВЯТКОВИ Й Д ЕН Ь

СЛУЖБА – 101
Саме таким для вогнеборців стало 17 вересня — День рятувальника.
Вдень до Служби порятунку «101» у Талалаївському районі надійшло повідомлення про задимлення житлового будинку в с. Липове. На момент прибуття
відділення 21 Державної пожежно-рятувальної частини димом були охоплені
житлові приміщення. Горіння вже не
відбувалося, тому гасити було нічого. В

результаті горіння, яке, ймовірно, відбулося ще задовго до повідомлення, вогнем пошкоджено речі побутового вжитку, знищено телевізор — саме він і став
джерелом небезпеки. У помешканні
було виявлено тіло 79-річної господарки без ознак життя. Жінка проживала
сама. Не виключено, що загибла могла
загасити пожежу, яка не поширилася на
весь будинок, і вже потім загинула.

З початку року в районі сталося
40 пожеж. Рятувальники Державної
служби України з надзвичайних ситуацій застерігають: щоб уникнути
лиха, необхідно постійно стежити
за справністю приладів опалення,
електрогосподарства, не залишати їх
увімкненими без нагляду.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС в області.

СЛУЖБА – 102

ПОД І Ї М И Н УЛОГ О Т И Ж Н Я
Б’ЮТЬСЯ ЖІНКИ
Й ЧОЛОВІКИ

4 вересня до поліції надійшло повідомлення від
жительки Понір про те, що їй
нанесла тілесні пошкодження її знайома гр. Л. на грунті
особистої неприязні. За такі
дії винній доведеться відповідати в суді.
21 вересня у чергову

частину відділення поліції
надійшла заява від жительки Талалаївки Д. про те, що
її побив її чоловік. Відкрито
кримінальне провадження.
Ведеться слідство.

СПІЙМАВСЯ НА
КРАДІЖЦІ
15 вересня до чергової
частини поліції звернувся із

заявою житель Талалаївки
Н. про те, що біля одного
з магазинів селища у нього вкрали велосипед марки
«Україна». В ході розшукових заходів було встановлено, що її здійснив житель
одного із сіл району К. По
факту порушено кримінальну справу, велосипед вилучено та повернуто власнику.

Аналогічний
випадок
трапився ще й 22 серпня —
до поліції надійшла заява
від мешканки Талалаївки
Д., яка повідомила, що у
неї було вкрадено велосипед марки «Україна». Крадієм виявився все той же К.
Проти нього порушено кримінальну справу. Ведеться
досудове слідство.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до частини п’ятої статті 37 Закону України
«Про місцеві вибори» Талалаївська районна в Чернігівській
області організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» повідомляє, що 29 вересня 2017 року о 14 год.
00 хв за адресою: смт Талалаївка, вул. Вокзальна, будинок
3 відбудуться збори з метою висування кандидатів 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.
Сергій КОПИЛОВ,
голова Талалаївської районної
в Чернігівській області організації партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність».

ВІДКРИТІ КОНКУРСИ
Запрошуємо на службу в поліцію на зайняття
вакантних посад до підрозділів Головного управління Національної поліції
в Чернігівській області. З
15.09.2017 по 30.09.2017
року триває набір на 13
посадових вакансій середнього та молодшого складу
поліції:
••Старший
інспектор-черговий сектору реагування патрульної поліції
— 3 вакансії
••Інспектор сектору реагування патрульної поліції
— 1 вакансія
••Інструктор з особистої
безпеки — 5 вакансій

••Інспектор підрозділу
кадрового забезпечення —
2 вакансії.
••Інспектор підрозділу
моніторингу — 2 вакансії.
Прийом документів для
участі в конкурсі та надання
консультацій щодо порядку
його проведення здійснюється за адресою: місто
Чернігів, вулиця Шевченка,
116 А.
Для довідок можна звертатись за телефонами: 050464-70-20, 067-469-11-28 з
9:00 до 18:00 щодня, окрім
вихідних та святкових днів.
Тетяна КУЦА,
старший інспектор сектору
кадрового забезпечення.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

2 жовтня — с. Плугатар, вул. Гагаріна, вул. Лесі
Українки.
3 жовтня — с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги,
вул. Енергетиків.
4 жовтня — с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги.
5 жовтня — смт Талалаївка, вул. Нафтовиків, вул. Робітнича, кафе «Міленіум».
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

2-кімнатна КВАРТИРА з ремонтом у центрі Талалаївки.
Тел. 096-293-27-57.
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. Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
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.
Газифікований БУДИНОК у Талалаївці, є літня кухня,
сарай, 2 гаражі, город, підведена вода. Тел. 050-155-00-86.
Терміново КВАРТИРА за адресою: вул. Центральна, 53,
кв. 4. Недорого. Тел. 095-567-17-23, 097-864-24-16.
1) Терміново САДИБА в с. Липове: будинок, літня кухня, 2 сараї, погріб, приватизована земельна ділянка 0,25 га;
2) б/у ТЕЛЕВІЗОР, ХОЛОДИЛЬНИК, ПОСУД, КУРИ.
Тел. 2-63-98, 066-827-43-05.
САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним
опаленням. Загальна площа 102 м2, є літня кухня, гараж,
сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь, великий
сад, підведена електромережа 380 В.
Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
Двокімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями в центрі
Талалаївки. Тел. 050-307-07-26, 067-720-03-02.
АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-52-01, МОПЕД Delta, БОЧКА металева, об’єм 3 м3. Тел. 096-331-38-01.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2108 червоного кольору, в робочому
стані, бензин/газ, магнітола; ТРАКТОР саморобний.
Тел. 099-305-74-36.
ТРАКТОРИ Т-25, ДТ-20, саморобний трактор, КОСАРКА, ПЛУГ, ПРИЧІП, КУЛЬТИВАТОР, 2 колеса до ГАЗ-66.
Тел. 097-407-53-85.
МОПЕД «Альфа», АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21061 1981 року
випуску в робочому стані, варить і фарбувать не потрібно.
Тел. 093-070-20-44.
СКУТЕР Zemis. Тел. 096-869-68-08.
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.
КОРОВА чорно-рябої масті. Тел. 098-701-81-64.
Кормові БУРЯКИ в с. Довгалівка.
Тел. 067-918-39-81, 099-288-95-82.
ЦЕСАРКИ і дикі підсадні КАЧКИ. Тел. 097-104-50-93.
ПРОДАМ ПШЕНИЦЮ, КУПЛЮ мисливського СОБАКУ.
Тел. 066-995-23-91, 068-261-88-30.
Б/у КОТЕЛ газовий КСТ, газова ПЛИТА, пральна МАШИНА (кругла). Усі речі в робочому стані. Тел. 098-423-57-97.
СІНО конюшини тюковане.
Тел. 096-847-00-86, 063-029-47-31.
Пральна МАШИНА напівавтомат, ДУХОВКА електрична; МЕБЛІ: шафа, крісло, буфет, трельяж, комод — дешево.
Тел. 068-639-66-62.

ПОМИНАННЯ

3 ЖОВТНЯ минає 40 днів, як не стало нашого доброго
друга і колишнього колеги по роботі у районному споживчому товаристві Сергія Петровича ЗАВГОРОДНЬОГО з
Талалаївки. Минають дні тяжкої печалі і скорботи і не віриться нам, що більше ніколи не зустрінемось із Тобою, не
поговоримо по-товариськи. У наших вдячних серцях назавжди залишиться смуток непоправної втрати. Ти був для
нас хорошим порадником, щирим другом і просто доброю
людиною. Світла пам’ять про Тебе назавжди залишиться в
наших серцях.
Друзі В. МОРГУН, М. ЦЕНЦЕРЯ, Л. ЗАГАЙКО,
В. СТАСЬ, В. ГРИЦИК, М. ДИТЮК, Г. ФІЛОН, Ю. СУХОЛОВСЬКИЙ, І. ЛУТ, Галина і Григорій ПРИЙМА.
МИНАЄ 40 днів світлої пам’яті Сергія Петровича
 АВГОРОДНЬОГО — нашого колеги по спільній роботі у
З
районному споживчому товаристві. Біль утрати не згасне
ніколи, в наших спогадах житимеш Ти. Твою посмішку, погляд і голос будем ми пам’ятати завжди. Не віриться, що
цьогорічне літо було останнім у Твоєму житті, спливли сумними вранішніми туманами Твої останні серпневі ночі. Ти
пішов у вічність, нехай буде пухом Тобі земля.
О. ОВЧАРЕНКО, К. СТОРЧАК, Н. МАНЬ, Н. КОМЛИК,
Н. ЛЕЩЕНКО, Л. МИТРОФАНОВА, З. ВОВК,
Т. ЛОБОДА, С. МОЗКОТ, О. РУДЯК, К. ЯКИМЕНКО,
Н. ТОПЧІЙ, Н. ЛУТ.
ЗАВТРА вже п’ять років, як немає з нами нашого Віталика, Віталія Вікторовича ЗАРВИ, дитинство якого
пройшло в Харковому. Твоє життя тільки ставало на крило,
але, підрізане хворобою, так і не розправило його, не піднялось у вись — злетіла до небес лише Твоя душа. Звідтоді нам вічний біль і непереборна мука. Ти був світлим,
добрим, життєрадісним юнаком, люблячим сином і внуком. Пам’ятаємо кожну хвилину й кожну мить, коли Ти був
із нами. Хай Твоє зболене серце знайде спокій і радість у
вічному раї, а свята земля береже Твій сон. Ми завтра прийдемо до Твоєї могилки — нам так тужно за Тобою.
МАМА, ДІДУСЬ і БАБУСЯ.

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.

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.
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).
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПІНОБЛОК, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. Тел. 097-267-16-10.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, СОНЯШНИК, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.

УВАГА! У м. Бахмач на території оптової бази, біля
ринку «Колос» з 7:30 до 12:00 закуповуємо: гарбузове
НАСІННЯ (до 40 грн./кг), КВАСОЛЮ (до 20 грн./кг), ГОРІХИ.
Зручний заїзд автотранспорту біля нової церкви.
Понеділок вихідний.
Тел. 096-813-91-81 (Людмила).
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 110 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.

У родині нашої колеги, головного спеціаліста сектору
економіки райдержадміністрації Юлії Вікторівни Бірін —
тяжка, непоправна втрата. Передчасно обірвалося життя
її батька Віктора Анатолійовича НАУМЕНКА. Розділяємо
тяжкий біль утрати із своєю колегою, щиро співчуваємо.
Колектив профспілки працівників районної
державної адміністрації.
Пенсіонери колишнього Талалаївського РВ УМВС глибоко співчувають своєму колезі Володимиру Михайловичу
Лободі в його тяжкому, непоправному горі — смерті батька
МИХАЙЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА.
У родині наших колег Івана Яковича і Наталії Олексіївни
Сезиків — непоправна втрата — померла їх мати ОЛЬГА
ПЕТРІВНА. Розділяємо із вами біль непоправної втрати,
щиро співчуваємо.
КОЛЕКТИВ АЗС та нафтобази.
У нашої однокласниці, учениці 3-Б класу Талалаївської
школи Анастасії Луценко болісна втрата — не стало дорогої для неї людини — батька ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА.
Співчуваємо Насті в тяжкому горі і розділяємо з нею та її
родиною гіркоту втрати.
УЧНІ 3-Б класу, їх БАТЬКИ і класний КЕРІВНИК.
Колектив працівників територіального центру управління праці і соціального захисту населення — у глибокій скорботі. Ми провели в останню путь Віктора Анатолійовича
НАУМЕНКА, який понад десятиліття працював у терцентрі
майстром із ремонту взуття. Ми поважали його не тільки за
професійну майстерність, а і за дружній характер, уміння
почути ближнього. Життєрадісний, турботливий сім’янин,
добродушний колега — таким залишиться у нашій пам’яті
Віктор Анатолійович. Спочивай із миром, шанований наш
колего. А рідним — наші щирі співчуття.
Горе прийшло в родину наших сусідів Івана Яковича і
Наталії Олексіївни Сезиків із Талалаївки. Смерть забрала
із життя їх маму Ольгу Петрівну СЕЗИК. До смерті близької людини ніколи не можна бути готовим, байдуже, молода
вона чи похилого віку, адже з відходом рідних ми втрачаємо
частиночку себе. Доки живі батьки, і ми всі — діти… Розділяємо вашу скорботу і висловлюємо свої співчуття.
СУСІДИ з вул. Сонячна, Шевченка, Перемоги.
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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.
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.

Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. 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.

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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Понорівської сільської ради, серії
IV-ЧН №034208, виданий 20 березня 2001 року на ім’я ЖОВТУН Надія Михайлівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Понорівської сільської ради, серії
IV-ЧН №034123, виданий 20 березня 2001 року на ім’я ГУРМАН Ніна
Олександрівна, вважати недійсним.
Втрачений дублікат СВІДОЦТВА про право власності на житловий будинок, виданий 26 березня 2010 року на ім’я БУРДА Катерина
Іванівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0349013, виданий на ім’я РАДЧЕНКО Тетяна Павлівна,
вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №869023, виданий 20 липня 2007 року на ім’я ЧМУТ
Олена Степанівна вважати недійсним.

В сім’ї нашого сусіда Володимира Михайловича Лободи
з Талалаївки — тяжка втрата — помер його батько МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Висловлюємо Володимиру Михайловичу та його родині щирі співчуття і розділяємо гіркоту
болю з рідними та близькими.
СУСІДИ з вул. Гагаріна.
Важко змиритися із тим, що вже ніде і ніколи не зустрінемо нашого друга і кума Віктора Анатолійовича НАУМЕНКА
з Талалаївки. Його рідним селом була Слобідка, де знали і
поважали Віктора як хорошого сина, порядного сім’янина.
Він був простим, щирим і добрим. Таким навічно залишиться в нашій пам’яті. Наші серця сповнені сумом і розпачем.
Щиро співчуваємо всій родині покійного. Спочивай із миром,
дорогий друже.
Куми і друзі М. В. і Т. В. САВЧЕНКИ із Слобідки.
Понад 40 років пропрацювала бухгалтером у колишньому райагробуді Ольга Петрівна СЕЗИК із Талалаївки.
Шанована жінка і працівник, любляча мати. Цими днями її
не стало. Сумуємо з приводу смерті нашої колишньої колеги, висловлюємо щирі співчуття сину Івану Яковичу та його
дружині Наталії Олексіївні, всім рідним і близьким.
Г. О. БІЛАН, Г. М. ГОРОШКО,
Н. О. ПЕТРІШЕНКО, М. М. ОГІЙ, З. М. ПОГОРЕЛОВА,
В. В. МОКІЙ, Т. М. СОРОКА.
Непоправне горе спіткало родину наших кумів і друзів
— сім’ю Віктора Івановича і Галини Василівни Овчаренків
та їх сина Сергія Вікторовича. Передчасно обірвався земний шлях їхньої невістки і дружини Людмили Василівни
ОВЧАРЕНКО. Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо з
ними гіркоту тяжкої втрати, а сім’ї — наші глибокі співчуття і
щирі слова підтримки.
Сім’ї Г. С. і О. М. БРАТАШ, В. В. і Л. М. МАРЧЕНКО.
Важко, боляче і сумно, бо так невчасно, так рано обірвалося молоде життя нашого родича і просто хорошої, порядної людини Віктора Анатолійовича НАУМЕНКА з Талалаївки. Глибоко сумуємо і щиро співчуваємо мамі покійного
Марії Василівні, дружині Любові Миколаївні, доньці Юлії,
сину Руслану, всім рідним і близьким. Хай Твоя зранена війною душа знайде спокій у Царстві небесному.
Сім’ї ЗАЄЦЬ, Г. М. КРУПОДЕРІ, О. С. ДАНИЛЕЙКО.
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ПЕРЕ ЛІК
одномандатних виборчих округів
з виборів депутатів Талалаївської
селищної об’єднаної т ериторіальної
громади Талалаївського району
Чернігівської області
Номер виборчого округу — Межі виборчого округу —
Орієнтовна кількість виборців
№1 — смт Талалаїв— 195.
ка: вул. Калинова, 1-й пров.
№17 — с. Красний КоКалиновий, 2-й пров. Калилядин: вул. Вереснева, вул.
новий, 3-й пров. Калиновий, Кооперативна, вул. Левіввул. Лермонтова, пров. Лерський Шлях, вул. Низова,
монтова, 1-й пров. Лермонвул. Ярова — 215.
това, 2-й пров. Лермонтова,
№18 — с. Красний Ковул. Незалежності — 297.
лядин: вул. ім. Павленка,
№2 — смт Талалаївка:
вул. Новосільна, вул. Повул. Вишнева, вул. Шкільна, льова, вул. Робітнича, вул.
пров. Шкільний, вул. СтепоСвітанкова с. Глинське, вул.
ва, вул. Медична, вул. Освіти
Дмитрівський шлях, с. Ле№37 – 48 — 207.
вівщина, вул. Лісова, с-ще
№3 — смт Талалаївка:
Зелений Гай, вул. Молодіжвул. Пушкіна, вул. Нафтовина, вул. Польова, вул. Садоків, вул. Геологів, вул. Робітва — 252.
нича №41 – 49 — 265.
№19 — с. Красний Ко№4 — смт Талалаївка:
лядин: вул. ім. Івана Борвул. Гагаріна, вул. Мічуріна,
щевського, вул. Т. Г. Шевченвул. Пирогова, 1-й пров. Пика, пров. Т. Г. Шевченка, вул.
рогова, 2-й пров. Пирогова,
30-річчя Перемоги — 212.
3-й пров. Пирогова, вул. Пе№20 — с. Липове: вул.
ремоги №66 – 88, 1-й пров.
Молодіжна, вул. Вишнева,
Миру, 2-й пров. Миру — 409.
пров. Вишневий, вул. Кіль№5 — смт Талалаївка:
цева, пров. Кільцевий, вул.
вул. Суворова, 1-й пров. СуКолгоспна №101 – 131, вул.
ворова, 2-й пров. Суворова, Біла Гора, вул. Польова,
вул. Григорія Сковороди, вул.
вул. Садова, пров. Садовий,
Дружби, вул. Паркова, 1-й вул. Лісова, вул. Нова, пров.
пров. Парковий, 2-й пров. Новий, пров. Центральний
Парковий, 3-й пров. Парко— 209.
вий — 362.
№21 — с. Липове: вул.
№6 — смт Талалаївка:
Колгоспна №1 – 99, пров.
вул. Заводська, вул. ЗарудКолгоспний №1, пров. Колдя, вул. Чкалова, вул. Перегоспний №2, пров. Арсієнко,
моги №90 – 128 — 246.
пров. Робітничий, вул. Підгір№7 — смт Талалаївка:
на, пров. Підгірний, вул. Ценвул. Народна, вул. Польова
тральна — 207.
— 198.
№22 — с. Липове: вул.
№8 — смт Талалаївка:
Першотравнева, пров. Первул. Лугова, вул. Злагоди,
шотравневий, вул. Якубовивул. Сінна, вул. Залізнична
ча, пров. Якубовича — 181.
— 223.
№23 — с. Скороходо№9 — смт Талалаївка:
ве: вул. Братів Головенків,
вул. Енергетиків, 1-й пров.
пров. Братів Головенків, вул.
Енергетиків, 2-й пров. ЕнерГагаріна, вул. Енергетиків,
гетиків — 252.
вул. Засієнко, вул. Першого
№10 — смт Талалаївка:
Травня, вул. Садова, вул.
вул. Садова, вул. МолодіжШкільна, вул. Прибережна, пров. Молодіжний, вул.
на, вул. 30-річчя Перемоги
Освіти №2 – 36 — 173.
№153 – 210, с. Березовиця,
№11 — смт Талалаївка:
вул. Польова, с. Жолобок,
вул. Робітнича №2 – 37, 37А,
вул. Польова — 269.
37Б, вул. Нагірна — 279.
№24 — с. Скороходо№12 — смт Талалаївка:
ве: вул. 30-річчя Перемоги
вул. Центральна №3 – 49,
№1 – 152 — 236.
пров. Центральний — 213.
№25 — с. Понори: вул.
№13 — смт ТалалаївБерегова, вул. Вишнева, вул.
ка: вул. Перемоги №1 – 65
Травнева, вул. Центральна,
— 168.
вул. Шевченка, вул. Ярова
№14 — смт Талалаївка:
— 246.
вул. Травнева, вул. Зернова,
№26 — с. Корінецьке:
вул. Комунальна, пров. Ковул. Гора, вул. Московська,
мунальний — 271.
вул. Острів, вул. Перше
№15 — смт Талалаївка:
Травня, вул. Саливонівка,
вул. Затишна, вул. Сонячна,
вул. Центральна, вул. Шеввул. Шевченка — 265.
ченка, с. Мигурів, вул. Чапа№16 — смт Талалаївка:
єва, вул. Чкалова, вул. Шеввул. Центральна №50 – 92
ченка — 292.

ПРИРОДА І МИ

ЗАГРОЗА ВСИХАННЯ СОСНОВИХ ЛІСІВ

Ліси є важливою складовою нашої планети. Вони
виконують важливі екологічні, економічні та соціальні
функції. В Чернігівській області лісові землі займають
площу 708 тис. га, лісистість
становить 20,9%. Соснові
ліси займають переважну
частину вкритих лісовою
рослинністю земель і є основним об’єктом діяльності
лісогосподарських
підприємств нашого району та області у цілому.
Сосна звичайна є невибагливою до родючості ґрунту і умов зволоження, здатна
рости на піщаних неродючих
ґрунтах. Використовується
для отримання цінної деревини, живиці, є джерелом
лікарської сировини. В середньому 1 га 60-річного
соснового лісу щорічно продукує 10,9 т кисню, а поглинає 14,4 т вуглекислого газу;
затримує 35 т пилу, сажі і
кіптяви. Окрім того, за вегетаційний період 1 га соснового лісу виділяє 450 кг фітонцидів, тобто ефірних олій,
бальзамів, смол, дубильних
та ароматичних речовин, які
оздоровлюють повітря.
В останні десятиліття
внаслідок змін погодно-клі-

Звертаємо увагу, що змінюється період отримання
доходів лише при призначенні субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг.
При призначенні субсидії
для відшкодування витрат
на придбання твердого палива, скрапленого газу і оплату
житлово-комунальних
послуг враховуються доходи за
попередній календарний рік.
Надано можливість у
разі смерті особи, якій було
призначено субсидію, виплачувати готівкові кошти субсидії на придбання твердого
палива та частину невикористаної суми субсидії на індивідуальне опалення одній
із осіб, з урахуванням яких
розраховувалася субсидія.
У зв’язку з цим члени сімей
померлих осіб, яким було
призначено субсидію на оплату газо-, або електропостачання для опалення, для
отримання готівкою частини
невикористаної субсидії мають подати заяви до органів

матичних умов відбувається
погіршення біологічної стійкості лісів та пошкодження
їх шкідниками та хворобами. Наразі виникла загроза
всихання соснових дерево
станів, яка поширюється на
значні території і набуває
ознак надзвичайної ситуації
в багатьох областях України.
Винуватцем
відмирання дерев сосни і утворення
осередків всихання є дрібний жук завдовжки 2 – 4 мм
— вершинний короїд. Живиться він у районі тонкої
кори стовбура у вершинній
частині дерев сосни. Дорослі жуки вгризаються в кору,
проточують в ній ходи та відкладають яйця. З яєць виходять личинки, які живляться
тканинами стовбура, виточуючи під корою власні ходи.
Завершивши живлення, личинки заляльковуються і з
них виходять молоді жуки,
які розлітаються і заселяють
нові дерева. Одна самка короїда може відкласти до 120
яєць. Термін від відкладання
яєць до утворення молодих
короїдів становить від 1 до
3 місяців, залежно від погодних умов. Розмножуючись
у величезній кількості, вершинний короїд знищує цілі

дерева та їх групи.
Уражені
короїдами
соснові ліси потребують термінового проведення санітарних рубок для вилучення
свіжозаселених жуками дерев в осередку та навколо
нього (буферній зоні). Проте
існуюча практика погодження проведення цих оздоровчих заходів займає багато
часу і призводить до розширення старих і утворення нових осередків всихання. За
цей час молоде покоління
короїдів встигає завершити свій розвиток і заселити
здорові дерева. Зволікання
з проведення санітарної рубки призводить до зростання
чисельності короїдів, які захоплюють все більші площі
соснових лісів. Використання
отрутохімікатів для знищення короїдів не ефективно,
оскільки личинки розвиваються під корою і розпилені
речовини не можуть до них
дістатися.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ЗІГРІТИ ДИТЯЧУ ДУШУ

У нашій державі щорічно 30 вересня відзначається День усиновлення, який
співпадає із днем християнського свята Віри, Надії,
Любові та матері їх Софії.
Кожного дня все більше наших громадян відкривають
свої серця і двері домівок
для дітей, обділених долею.
Реальним свідченням дієвої уваги нашої держави до
питань забезпечення конституційного права дитини,
яка за різних обставин життя втратила рідних батьків,
є підтримка сімейних форм
виховання.
На території нашого
району проживає 4 усинов-

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗРІЗ
соціального захисту населення до 1 листопада.
При призначенні субсидії
на наступний термін відтепер
враховуватиметься наявність
простроченої понад два місяці заборгованості з оплати
послуг, якщо загальна її сума
перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(на сьогодні 340 грн.)
Передбачено, що субсидія не може призначатися одночасно за місцем
реєстрації та за місцем
фактичного
проживання.
Постановою внесені зміни в
частині перегляду соціальних нормативів споживання
газу для приготування їжі та
підігріву води. Починаючи з
18.08.2017 року, соціальний
норматив з газопостачання
за наявності газової плити
та централізованого гарячого водопостачання змінено з
4,4 на 3,3 куб. метра на одну
особу на місяць;
••за наявності газової
плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача змінено з 7,1 на 5,4
куб. метра на одну особу на
місяць;
••за наявності газової
плити та газового водонагрівача змінено з 14,0 на 10,5
куб. метра на одну особу в
місяць.
Управління соціального
захисту населення.

лених дітей, функціонує 3
прийомні сім’ї, в яких виховується 5 прийомних дітей, 23
статусних дітей перебувають
під опікою.
Усиновлення — це особлива дорога батьківства.
Благородна і складна, переповнена емоціями, очікуваннями, тривогами і обов’язково надбаннями і дитини,
і дорослого. Напередодні
такого свята від імені райдержадміністрації хочеться
привітати відважних батьків,
які здійснили цей відповідальний крок і взяли дитину
в свою родину, побажати їм
розуміння, доброти, терпіння та здоров’я. Нехай пов-

няться дитячим щасливим
сміхом ваші оселі, а діти
ростуть слухняними і успішними. Нехай щедрість і милосердя ваших душ заради
наших дітей примножується
з кожним днем, а Віра, Надія
і Любов ніколи не залишають
ваші серця.
Всіх, хто виявив бажання усиновити дитину, просимо звертатися до служби у
справах дітей райдержадміністрації. Ми готові допомогти дитині та батькам знайти
один одного.
Людмила СЕРДЮК,
начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації.

СТАТИСТИКА

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ТУРИЗМУ
У 2016 р. інфраструктура туристичного бізнесу
Чернігівщини включала понад 50 суб’єктів туристичної
діяльності.
За даними державного
статистичного спостереження туристичними організаціями області обслуговані
майже 12 тис. туристів, переважна більшість з яких
(87%) виїжджали за кордон,
решта — охоплена внутрішнім туризмом. Крім того,
одноденними турами скористалися близько 3 тис.
екскурсантів.
В якості туристів у 2016 р.
чернігівці побували в 54 країнах світу, найбільш популярними залишаються Туреччи-

на (4 тис. осіб) та Єгипет (3
тис.). Болгарію відвідали 473
особи, Іспанію — 236, Об’єднані Арабські Емірати — 228,
Кіпр — 198. Мапа подорожей
включала такі країни, як Чехія, Словаччина, Шрі-Ланка,
Чорногорія, Греція, Польща,
Італія тощо.
Абсолютна
більшість
осіб (93%) скористалася послугами туристичних організацій із метою дозвілля та
відпочинку.
Від надання туристичних
послуг у 2016 р. суб’єкти туристичної діяльності отримали більше 6 млн грн. доходу,
операційні витрати на надання туристичних послуг становили майже 4 млн грн.

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ
Розвиток освіти в країні значною мірою визначає
інтелектуальний потенціал
суспільства. На базі обстеження умов життя домогосподарств проведено опитування щодо освітнього рівня
населення.
За одержаною інформацією, у поточному році на
Чернігівщині з майже мільйона жителів кожен п’ятий має
вищу (повну чи базову) освіту. Про отримання неповної
вищої освіти повідомили
22%. Професійно-технічну
освіту має майже кожен четвертий респондент, повну

Для підтримання біологічної стійкості лісів може і
повинен долучитися кожен.
Не допустимо запалювання
сухої трави на полях та луках, з яких вогонь часто перекидається на ліси. Лісові
пожежі зумовлюють сильне
ослаблення
деревостанів,
які стають осередками поширення шкідників та хвороб.
Інтенсивне
використання
пестицидів під час обробки
полів також має негативний
вплив на ліс. Багато корисних комах та птахів, які є природними ворогами шкідників
лісу, живляться на полях і
гинуть внаслідок отруєння.
Для принадження та відновлення чисельності птахів
потрібно біля своїх осель, в
садах та лісах розвішувати
шпаківні та годівниці. Тільки
сумісними зусиллями, дбаючи про природу та навколишнє середовище, ми зможемо зберегти наші ліси для
нащадків.

Анатолій ЖЕЖКУН,
директор ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція», кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник.
Ігор ПОРОХНЯЧ,
молодший науковий співробітник ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція».

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ УСИНОВЛЕННЯ

ЗМІНИ В НАДАННІ СУБСИДІЇ
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017
№609 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету
Міністрів України» внесено
зміни до Порядку надання
субсидії:
Змінено період, за який
враховуються доходи під час
призначення субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, із чотирьох до двох
кварталів.
Передбачено під час
здійснення розрахунку субсидії на наступний період у
травні для домогосподарств,
які отримували субсидію
у попередньому періоді,
враховувати доходи за третій-четвертий квартали попереднього року, а розрахунок
субсидії на опалювальний
сезон у жовтні проводити на
підставі доходів за перше
півріччя поточного року, інформація про які отримуватиметься, як і раніше від Державної Фіскальної служби та
Пенсійного фонду України.
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30 вересня 2017 року

загальну середню — кожен
сьомий. Базову загальну
середню здобули 9% населення, початкову загальну
середню — 5%.
В Україні питома вага
населення, що має повну чи базову вищу освіту,
складає 24%. Серед регіонів вищий, ніж у середньому, цей показник у Дніпропетровській, Харківській та
Тернопільській
областях
(29% – 26%), а найбільший
— у місті Київ (47%).
Головне управління
статистики в області.

А БЕЗ ПАРИ
СЕРДЕНЬКО…

Протягом
людського
життя (70 – 80 років) серце
здатне заповнити близько
3500 стандартних залізничних цистерн. За 70 років
воно скорочується більше
2 500 000 000 разів і з кожним скороченням виштовхує
в артерії 70 – 80 мл крові.
Приблизно 12 ударів досить,
щоб заповнити, наприклад,
стандартний літровий пакет. Це дані за стану спокою
людини. При фізичному навантаженні обсяг крові, що
перекачується, зростає в
кілька разів. При максимальних фізичних навантаженнях
— в 4 – 5 разів, з кожним ударом виштовхується в артерії
більше 200 мл крові, а стандартна нафтова цистерна
— 60 тонн. Порахуйте і перевірте. Наше серце дуже працьовите, а дублерів у нього
немає!
Всесвітній день серця
проводиться з 2000 року. Ця
подія щорічного характеру,
яка відзначалася в останню
неділю вересня. З 2011-го
року — фіксована дата — 29
вересня. Метою цього дня є
підвищення обізнаності населення про хвороби серця,
правильний спосіб життя для
їх попередження і пропаганда профілактичних заходів
для зменшення смертності
від хвороб серця.
Серцево-судинні захворювання є однією з провідних причин смерті у світі.
Основні фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань — артеріальні гіпертензії, підвищений рівень
загального холестерину крові та його фракцій, надмірна
вага, гіподинамії, тютюнопаління і стреси.
Повний обіг крові серцем
дорослої людини відбувається за 20 – 28 сек, дитини — за
15 сек, у підлітка — за 18 сек.
За добу кров обертається по
тілу 1,5 – 2 тисячі разів.
В організмі досить парних органів і лише серце на
самоті. Бережіть його!
Любов ГРАБОВА,
завтерапевтичним відділенням райлікарні.
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30 ВЕРЕСНЯ відзначає
70-літній ювілей наша дорога бабусенька Валентина
Федорівна ПЕЛЕЩУК із Липового. Моя рідненька, любляча бабуся, у Вас сьогодні
свято! З цією датою я хочу
Вас щиро привітати. Мені,
повірте,
не
брешу, Ви матір замінили. І
хоч не мали, та завжди немов дочку любили. Усе, що
зараз вмію я — лиш Ваша
це заслуга. Для мене Ви —
немов сестра, немов моя
подруга. Я дуже вдячна Вам
за те, що Ви ночей не спали.
А коли тяжко, то мене Ви,
як могли, втішали. Складне
було у Вас життя, але Ви
не зламались, і всій своїй
рідні завжди вгодити намагались. Ви народили трьох
дітей, п’ятьох внучат надбали. А правнучку на Вашу
честь ми Валею назвали. Я
низько до землі вклонюсь
за все, що Ви зробили, за
те, що Ви своє життя родині
присвятили. Я вам, рідненька, від душі у ювілей бажаю

здоров’я буде хай, як сталь,
і радощів — без краю! Хай
зморшки не лякають Вас,
Вам до лиця сивини. В усьому світі не знайти добрішої
людини. Прожити Вам всю
сотню літ я від душі бажаю.

Що виховаєте правнучат —
надію щиру маю.
Внучка ІРИНА
з чоловіком СЕРГІЄМ і
правнучкою ВАЛЮШКОЮ.
* * *
ВІТАЄМО із 60-річним
ювілеєм Ніну Михайлівну
МАРТІЯН, яка багато років
працювала у нашому колективі. Цей ювілей — не
тільки Ваше свято, радіють
Ваші рідні й друзі теж! Хай
Бог пошле іще років багато,
здоров’я, щастя, радості без
меж! Нехай добром наповнюється хата, достатком,
щирістю і сонячним теплом,
хай буде вірних друзів в
ній багато, прихильна доля
огорта крилом! А весни бу-

дуть світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що
не збулося і добре серце не
підкориться рокам!
З повагою КОЛЕКТИВ
інфекційного відділення
райлікарні.
* * *
ВЖЕ і 60
виповнюється
1 жовтня нашій подрузі і колишній колезі Олександрі Андріївні
МИРОНЕНКО з Талалаївки.
Згадуємо із теплом у серцях
ті далекі роки, коли у наших
руках кипіла робота, адже
працювали ми у будівельній
бригаді. А роки летять, ніби
птиці, і не вертають ніколи
назад… Наче вчора було
тільки тридцять, а сьогодні
прийшло шістдесят! Хай квіти зів’януть на сильнім морозі, а Ти щоб цвіла і цвіла,
з очей щоб ніколи не падали сльози, а Ти на життєвій
дорозі частіше всміхалась і
просто — щаслива була!
Подруги В. ТИМОШЕНКО,
Г. САВЧЕНКО, М. ЛЕВАДА,
В. КАБАНОВА.

НОВІ ТРАДИЦІЇ

СХОЖЕ, що Конотоп на
довгі роки забронював за
собою в нашій окрузі звання столиці баскетболу. Ось і
цього разу місто на Сумщині
гостинно приймало в себе
черговий турнір із гри біля
кошика (формула 3×3), приурочений Дню фізичної культури та спорту України.
З нагоди свята на місцевому стадіоні «Локомотив»
введений у дію сучасний
відкритий
баскетбольний
майданчик, на якому й проходили всі поєдинки турніру. Змагалися і ветерани, і
юні баскетболісти та баскетболістки різних вікових
категорій.
Талалаївська
ДЮСШ Плугатарської школи
презентувала дві команди.

Збірну представниць слабкої статі в Конотопі знають
давно і, відверто кажучи, побоюються за її чемпіонський
характер і високий клас гри,
адже наші дівчата — чемпіонки Чернігівської області,
а окремі з них вигравали
й «золото» першості Сумщини. У хлопців скромніші
результати. Проте й вони
(команда 2002 – 2003 р. н.)
показали, що також уміють
грати в баскетбол. Напередодні вони зіграли чотири
матчі в районній першості
(9×9) «Шкіряний м’яч» і на
повноцінну віддачу в баскетболі у них попросту не вистачило фізичних кондицій.
Самі поєдинки красномовно
засвідчили про це — всі три

ДЕНЬ СЕЛА
В РЯБУХАХ
Вже кілька років поспіль
у нашому рідному селі відбувається його свято. Свято
села чекають і готують всі
небайдужі жителі, земляки,
вихідці із Рябух. І цього разу
свято вдалося. Спонсорську
допомогу для цього надали
народний депутат України
В. М. Давиденко, директор
ПСП «Обрій» П. В. Породько, директор МПП «Дніпро»
І. М. Пащенко, директор ТОВ
«Зоря» М. О. Діденко. На
свято завітали Алла Бодун з
чоловіком Олегом та сином
Богданом і провели святковий концерт, який сподобався селянам та гостям.
Кашовари зварили смачну кашу та пригощали всіх
присутніх. Були і вареники,
і пироги, і різні смаколики.
Вітання і подарунки отримали найстарша і наймолодша сім’я, учасники АТО,
першокласники, наймолодший і найстарший житель
села, сім’я загиблого воїна.
Проводилась святкова лотерея, різні конкурси і розваги
для дітей. В. А. Киричок надав дітям батут та солодку
вату. А закінчилось свято
дискотекою.
Щиро
вдячні
нашим
спонсорам за виділені кошти
для проведення свята. Особливу подяку висловлюємо
оргкомітету за проведене
свято.
Виконком Рябухівської
сільради.

ПРОДАЄТЬСЯ

Газифікована САДИБА
по вул. Перемоги, 120-А в
Талалаївці.
Тел. 097-190-69-40.
САДИБА у с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги,
30. Будинок з пічним опаленням, сарай, вхідний погріб.
Земельна ділянка 0,42 га.
Тел. 098-907-26-50.
АВТОМОБІЛЬ
ВАЗ21093, інжектор газ/бензин,
2006 року випуску.
Тел. 066-705-11-10,
096-753-07-57.

У БАСКЕТБОЛІ
Н Е Т І Л ЬК И Д І ВЧ АТА
СПОРТ

зустрічі хлопці програли з
різницею в одне очко.
Ну а дівчата — вкотре
чемпіонки. Вони впевнено
довели перевагу над своїми
одвічними суперницями (по
сумських змаганнях, де, до
речі, їм завжди доводилось
сутужно) з Конотопських
ДЮСШ №1 і №2, що й принесло їм золоті медалі. Склади наших команд на цьому
турнірі: хлопці — Андрій Садовий, Валерій Іщенко, Ілля
Кунденко; дівчата — Христина Думнич, Марина Бровко,
Анна Хоменко, Анастасія
Муха, Аня Керасінська.
Володимир КОБИШ,
директор Талалаївської
ДЮСШ.
На фото: переможці
змагань із тренерами, суддями та суперниками.

З ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА
РОЗМАЛЮВАЛА
листя по гаях,
В саду торкнулась
кожного стебла,
Чесала коси на усіх
вітрах
І ластівку у вирій
провела.
Краса твоя незмірна,
неземна!
У золоті накупані
дерева.
Але ж ти, осінь —
зовсім не весна!
Ти не весна в буянні
сил травневих,

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ
на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0349020, виданий 9 грудня 1999 року на ім’я
ЧЕРНЕНКО Лідія Семенівна,
вважати недійсним.
Втрачений
ДОДАТОК
ДО СВІДОЦТВА про базову
середню освіту серії 12-СО
№982155, виданий 19.06.2008
року на ім’я ЧЕРНЯВСЬКИЙ
Олесь Валерійович, вважати
недійсним.

ЧИСТИМО
подушки, перини.
ЗАМІНЮЄМО напірники.
ВИГОТОВЛЯЄМО
ковдри (будь-які розміри).
Тел. 068-085-51-67,
067-369-78-73.

ПРОДАМ паливні БРИКЕТИ типу Пінікей із тирси (дуб,
вільха, ясен) власного виробництва (в м. Бахмач), запаковані в целофанові пакети по 12 кг брикетів у кожному.
Тел. 067-406-08-17, 067-292-78-03.
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.

Де соловейка пісня
провісна,
Калина в лузі одяга
намисто.
І, осене, ти ж зовсім
не весна
І промінь твій не грає
так барвисто.
Покличеш скоро
дядька-сивака,
Що прийде із колючими
снігами.
Але ж ти, осінь, не весна

30 вересня 2017 року

в струмках,
Чому ж до тебе
тягнуться віками?
Чому поети й всякі
диваки
Тобі співають оди
і осанну?
Ну осінь ти! З їх легкої
руки,
Найкраща ти, така і є,
та сама…
ІВАННА.
с. Липове.

Чернігівська міськспоживспілка повідомляє про
проведення аукціонних торгів з продажу:
1. Лот. Нежитлова будівля цеху хлібопечення «Ж-1» в
смт Талалаївка, вул. Робітнича, 17-а, загальною площею
844,5 кв. м.
Площа земельної ділянки — 1,1504 га (кадастровий номер 7425355100:05:001:0273).
Стартова ціна продажу 110000 грн., без ПДВ.
Перший крок аукціону — 11000 грн., наступні кроки —
1000 грн.
Заявки на участь в аукціоні реєструються при умові
сплати претендентом реєстраційного внеску у розмірі 170
грн. без ПДВ та гарантійного внеску у розмірі 10% від стартової ціни лота без ПДВ та надання копій документів: для
фізичних осіб — паспорта та ідентифікаційного номера;
для юридичних осіб — витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, довідки ЄДРПОУ, свідоцтва платника податку, наказу про призначення керівника, Статуту.
Кінцевий термін реєстрації заявок 11.10.2017.
Торги відбудуться 17.10.2017 об 11 годині за адресою:
м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, кімната 810.
Гарантійний та реєстраційний внески вносяться на рахунок міськспоживспілки №26007051420159 в Чернігівське
РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 353586, ЄДРПОУ 40268466.
Довідки за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги,
139, кімната 811. Тел. 3-60-19.

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

ПАМ’ЯТІ ДРУГА
Він не знімав зірок із
неба, не був яскравим лідером — ні депутатом, ні
іншим активістом — був
надто скромним і просто
земним. Та багато хто знав
і поважав Віктора Анатолійовича НАУМЕНКА як
порядну, високоморальну
людину. Доля вготувала
йому складний і такий недовгий життєвий шлях. 5
серпня йому виповнилося
всього 53 роки… А вже через кілька днів, 22 вересня його життя обірвалося.
Можна сказати, що несподівано, хоч до цього моменту дошкуляли складні
хвороби. Вітько, так називали його рідні і друзі, не
скорявся. Бо так потрібний
був своїй мамі, дружині,
сину і доньці, малому внучкові… і дуже хотів жити.
Народився і жив Віктор
у Слобідці, був єдиним сином своєї матері — сільської трудівниці Марії Василівни. У далекому 1982-му
провела мама в армію свого синочка. Два роки стали
для них тяжким випробуванням, адже випало Вітьку служити в Афганістані.
Якими довгими для їх обох
були ті два роки!
А коли він повернувся
додому, влаштувався на
роботу в райсільгосптехніку. Працював на крані. За
направленням
приїхала
працювати в село молода
вчителька Любов Миколаївна, з якою покохалися,
одружилися. І всі випробування, які випали на молоду сім’ю, вони пройшли
удвох. Найбільші досягнення — донька Юля і син
Руслан. Скільки труднощів
пережили разом, скільки радощів було у житті!
У складні 90-ті лишалися
без роботи і квартири. Та
духом не падали. І все налагоджувалося. Отримали
квартиру у колишньому
радгоспі, потім 13 років Віктор працював у територіальному центрі чоботарем.

І, мабуть, саме тут його
найбільше
запам’ятали
жителі райцентру і району.
Бо зумів він оволодіти цією
спеціальністю і старався
кожному догодити, бо і сам
розумів, що далеко не всі
можуть купити нові черевики чи чоботи. Відтоді за ним
прижилося таке добропорядне прізвисько — Вітько
Чоботар. Скільки ж людей
зверталося до нього за допомогою, а він не просто
дірки у взутті залатував, а
міг увійти в ситуацію, зрозуміти, поспівчувати і… залатати черевик, який геть розлізся, але на той момент
комусь був дуже потрібний.
Коли у райцентрі встановлювали меморіал афганцям і чорнобильцям,
Віктор був серед найактивніших, хоч і здоров’я вже
підводило.
Звістка про його відхід
в інші світи нас приголомшила. Важко збагнути і
повірити, що Вітька вже
ніколи не буде серед нас.
Це ми колись відправимося у той незбагненний світ,
звідки ніхто і ніколи ще не
повертався… А в ці дні
прокручуємо відеосюжети,
фото, де Ти був серед нас.
Плачеться і горюється…
Пробач, що не змогли Тобі
допомогти. Щиро співчуваємо всім рідним і близьким Віктора Анатолійовича
Науменка.
Вічна пам’ять Тобі, друже, спочивай із миром.
Члени районної
спілки воїнів-афганців.

Районна рада та її депутатський корпус висловлюють
щирі співчуття депутату районної ради п’ятьох попередніх
скликань Миколі Олексійовичу Бичку і його родині з приводу непоправної втрати — смерті батька
ОЛЕКСІЯ СЕМЕНОВИЧА.
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