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ІЗ СВЯТАМИ!
ШАНОВНІ ЮРИСТИ!
Ваше професійне свято — це свято тих, хто вносить свій безпосередній і
посильний внесок у правову розбудову
нашої держави, людей юридичної науки
і практики, яким належить головне місце
у формуванні правової свідомості громадян. Без вашого впливу неможлива діяльність органів виконавчої влади та місцево-

го самоврядування. Кожен крок та кожне
своє рішення ми звіряємо з вами. Бажаємо, щоб життєві негаразди не похитнули
вашу принциповість, адже для юриста
пріоритетною є відповідальність перед самим собою. Зичимо вам здоров’я, добробуту, життєвої наснаги та нових здобутків
у професійній діяльності.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ПОШТИ!
Вітаємо вас із професійним святом. У печення здійснення завдань соціального
сучасному світі пошта залишається одним захисту населення. Бажаємо вам міцного
із найважливіших засобів зв’язку і ефективздоров’я, достатку і злагоди в родинах, успіно служить справі комунікації між людьми, хів у роботі.
розвитку інформаційного простору та забезАнатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

АГРАРНА ПАРТІЯ ІДЕ НА ВИБОРИ

АГРАРНА партія виставляє на перші місцеві вибори
своїх кандидатів (на фото). Таке рішення ухвалили делегати конференції Талалаївської районної організації
Аграрної партії України, яка відбулася 28 вересня. На посаду голови Талалаївської селищної об’єднаної територіальної громади делегати висунули підприємця Сергія
Олексійовича ЧУБАРЯ. Також аграрії висунули 26 кандидатів у депутати Талалаївської ОТГ (список кандидатів на
6-й стор.). З яким настроєм аграрії ідуть на місцеві вибори розповідає голова районної організації Аграрної партії
України Володимир ЛУКАШ.
— Аграріїв
представляють професійні, активні,
цілеспрямовані кандидати,
які готові служити інтересам
громади. Ми йдемо на вибори з гаслами «Землю — громадам! Кошти — громадам!
Владу — громадам!» Кандидати від Аграрної партії
мають належне представництво в районній раді. Думаю,
доречно буде нагадати, що
саме за ініціативи депутатів
нашої фракції в районній
раді було зібрано підписи депутатів, зроблено звернення
до Губернатора та призупинено факт можливості ствоНеділя
8.10

рення Бахмацького медичного округу із включенням
до нього нашого району. Ми
відстоюємо в районній владі,
будемо відстоювати в ОТГ
права, перш за все, жителів
нашого району, щодо отримання в оренду землі.
Ми йдемо на вибори
з чіткою програмою дій і
прагнемо реальних змін.
За чверть століття в Україні
сільське населення скоротилося на 3,9 млн осіб, і, як
ми всі знаємо, продовжує
скорочуватися. Отож, особливу увагу слід приділяти
веденню бізнесу на селі, що

сприятиме створенню робочих місць. Щоб прогодувати
сім’ї, сільські жителі змушені
шукати заробітки по закордонах. На жаль, за таких умов
розпадаються сім’ї, бо більшість із тих, хто поїхав на заробітки, вже не повертається
додому…
Дуже важливо, хто буде
в громаді представляти інтереси наших виборців. Чи
ті люди, хто на сьогоднішній
день зареєструвався кандидатом «просто так», чи ті, хто
чітко розуміє, чому йде в кандидати, хто готовий працювати для громади. Наші кандидати саме такі. Кожен має
досвід як заробляти кошти,
як вкладати їх у розвиток тієї
чи іншої галузі. Саме таких
нам і треба. Адже від уміння
їх працювати і залежатиме
самодостатність громади.
Підтримайте наших кандидатів, сподіваємося, що
вони зможуть зробити Талалаївську ОТГ спроможною і
самодостатньою.

Юрій ВЕЛИЧКО: СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ ЗРОБИМО
ТАЛАЛАЇВСЬКУ ОТГ УСПІШНОЮ

Юрій Величко народився
1963 року у селищі Талалаївка. Закінчив Сумський аграрний університет, за фахом
інженер-механік. Упродовж
1985 – 2010 років працював
у Талалаївському управлінні газового господарства. З
2010 року — Талалаївський
селищний голова. Одружений. Виховує сина.

Юрій Величко очолює
селище Талалаївка вже сьомий рік. Місцева громада обрала його на керівну посаду
у 2010 році, а за п’ять років
на місцевих виборах він ще
раз підтвердив високу довіру
своїх земляків. У 2015 році
балотувався від партії «Наш
край».
— Юрію
Євгеновичу, що означає для вас
Талалаївщина?
— З діда-прадіда наш
рід Величків веде свою історію на Талалаївщині. Не
виключено, що ми — нащадки творця відомого літопису Самійла Величка. Та
я переконаний, що слід пишатися не іменитими родичами, а власними добрими
справами. Вірю, що мене як
селищного голову поважають місцеві жителі за те, що
мої слова не розходяться зі
справами.
— Які основні здобутки за роки перебування на
посаді?
— Обличчя селища за
останні роки кардинально
змінилося, адже на частині
вулиць Талалаївки відновлено зовнішнє освітлення,
проводився ремонт доріг,
встановлювалися дитячі і
спортивні майданчики, а на
місцевому стадіоні «виросло» справжнє дитяче містечко. Придбано комунальну
техніку, аби прибирати селище і в літній період, і взимку.

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.
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Також розпочато роботи із
будівництва водогону на вулицях Освіти, Робітнича, Садова, виготовлений проект
водонапірної вежі, завершено будівництво артезіанської
свердловини. Дбаємо і про
дозвілля молоді. Виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва
футбольного поля зі штучним покриттям.
— Створення Талалаївської ОТГ відкриває нові
можливості, але і ставить
перед керівником нові
завдання.
— Реформу децентралізації я розцінюю, як одну із
найбільш важливих. Адже у
невеликих міст і сіл з’являється шанс самостійно вирішувати, як розпоряджатися
власними коштами. Та й фінансовий ресурс ОТГ значно зростає. Талалаївський
район — один із невеликих

за територією у Чернігівській
області, тому і громаду вирішили створювати у його межах. До складу майбутньої
Талалаївської ОТГ увійдуть
12 населених пунктів.
— Які
ваші
плани
розвитку
Талалаївської
громади?
— У моїх планах — поліпшувати якість життя не
тільки у Талалаївці, а й селах громади: ремонтувати
дороги, відновлювати освітлення, оновлювати дитячі
садки, ФАПи, школи. Я готовий брати відповідальність
і працювати задля поліпшення життя людей. Я буду
балотуватися на посаду голови ОТГ, щоб продовжити
розпочате і змінити на краще
не тільки Талалаївку, а й усі
села нашої громади, підвищити якість життя місцевих
мешканців.
Оксана КОВАЛЬ.

ЗАРЕЄСТРОВАНІ КАНДИДАТАМИ

На підставі ч. 1, 3 ст. 40 Закону України «Про місцеві вибори» зареєстровані кандидатами на посаду голови Талалаївської селищної об’єднаної територіальної громади
••БОРСУК Богуслав Миколайович
••ВЕЛИЧКО Юрій Євгенович
••ЧУБАРЬ Сергій Олексійович
••ЛУЦЕНКО Сергій Володимирович
На підставі ст. 39 Закону України «Про місцеві вибори»
зареєстровані кандидати в депутати Талалаївської селищної
об’єднаної територіальної громади. Список кандидатів в депутати буде опубліковано в наступному номері газети.
Раїса БУША,
голова СВК.

ГОРДІСТЬ РАЙОНУ

Щорічний районний фестиваль-премія «Гордість району»
відбудеться у грудні. Оргкомітет визначив номінації, серед
яких і «вільна номінація» — для відзначення громадян, які
протягом року досягли виняткових результатів у галузі, не
передбаченій у переліку номінацій, або є ініціаторами, учасниками, організаторами резонансних подій, що за своєю значущістю примножують славу Талалаївщини, слугують піднесенню іміджу району, які достойні відзнаки за втілення у життя
цікавих ідей, проектів, відкриття нових імен тощо.
Керівникам структурних підрозділів районної державної
адміністрації, організацій, установ, виконкомам селищної,
сільських рад доручено подати кандидатури на присвоєння
премії «Гордість району» до 17 жовтня. А також оргкомітет
братиме до уваги пропозиції всіх небайдужих.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

7 жовтня 2017 року

ФОРУМ «НАШОГО КРАЮ» У ЧЕРНІГОВІ ЗАЯВИВ ПРО ГРОМАДА МАЄ РОЗВИВАТИСЯ,
ПОТУЖНУ КОМАНДУ ПАРТІЇ НА ВИБОРАХ У 14 ОТГ А НЕ ГОДУВАТИ ЧИНОВНИКІВ

У ЧЕРНІГОВІ 1 жовтня
пройшов Форум представників Чернігівської обласної
організації політичної партії
«Наш край». У заході взяли
участь близько 700 активістів та партійців з усіх куточків
Чернігівщини — діючих депутатів, очільників ОТГ від партії «Наш край» і кандидатів у
депутати та на посади голів
14 громад, де перші вибори
відбудуться 29 жовтня.
Почесними гостями форуму стали співголова партії
«Наш край» Олександр Мазурчак та народний депутат
від політичної сили Сергій
Шахов.
Олександр
Мазурчак
наголосив, що партія «Наш
край» працює тільки два
роки, але є впливовою політичною силою в Україні. Вона
об’єднує людей на принципах місцевого патріотизму
і любові до рідної землі. «У
„Нашому краї“ — ті люди, які
вміють працювати і показали
свою ефективність. Вони довели свою результативність
та вміють правильно при-

ймати рішення. Саме таких
людей висуваємо в ОТГ на
Чернігівщині», — зазначив
він. Олександр Мазурчак
зауважив, що Чернігівщина
належить до трійки областей
України, де політична сила
має високу підтримку і довіру людей.
Керівник виборчої кампанії «Нашого краю» на
Чернігівщині, депутат Чернігівської міської ради Віктор
Бистров озвучив прізвища
майбутніх кандидатів, яких
підтримує партія: Тетяну
Олешко — на посаду Бобровицького міського голови,
Олександра Бичкова — на
посаду Семенівського міського голови, Олега Куделю
— на посаду Срібнянського
селищного голови, Юрія Величка — на посаду Талалаївського селищного голови,
Андрія Портного — на посаду Сосницького селищного
голови, Наталію Борщан
— на посаду Куликівського
селищного голови, Сергія
Васильченка — на посаду
Холминського селищного го-

лови та Леоніда Компанця —
на посаду Новобасанського
сільського голови.
Привітав учасників форуму і представник Луганщини
— народний депутат Сергій
Шахов. Він заявив, що на
виборах у 14 ОТГ Чернігівщини йде потужна команда
«Нашого краю». Він закликав однопартійців працювати
на результат та максимально
підтримувати один одного.
«Ми йдемо не за владою,
ми йдемо, щоб українська
земля жила. Нам випала
складна місія — навести лад
на рідній землі», — сказав
народний обранець.
Про готовність працювати заради розвитку громад
сказали і висуванці від «Нашого краю» в об’єднаних
територіальних
громадах,
адже вони йдуть на вибори,
аби підтримувати децентралізацію, забезпечити сталий
і збалансований розвиток
своїх територій. Талалаївський селищний голова Юрій
Величко зазначив, що завдяки децентралізації більш ва-

26 ВЕРЕСНЯ святкувала свій день народження листоноша із Красного
Колядина Ольга Іванівна
КОНОНЧЕНКО, а на початку
жовтня іменинниці працівники пошти Алла Василівна
НОСАЧ із Липового, Тамара Миколаївна СПІВАК із
Чернецького і Валентина
Анатоліївна КОЛОМІЄЦЬ
із Займища. Колектив редакції газети «ТХ» дякує вам
за співпрацю і щиро бажає
всіляких життєвих гараздів.
Багато щастя і добра багато. Хай буде світлим кожен
день в житті, хай негаразди
завжди обминають, хай буде
легко вам вперед іти. Хай
словом добрим вас завжди вітають. Бажаєм успіхів
великих у роботі й побільше творчих вам натхнень.
Нехай минають завжди всі
турботи, і хай приносить радість кожний день.
* * *
7 ЖОВТНЯ іменинниця
— наша подруга Ольга Іванівна КУБЛО з Талалаївки.
Тебе ми з днем народження
вітаємо, добра Тобі і щастя
бажаємо. Хай янгол-охоронець зберігає, а лихо хай ніколи не чіпає. Завжди щоби
хотілось Тобі жити і не було
хвилини, щоб тужити, щоб
друзі завжди поруч були вірні, а вдома щоб Тебе чекали рідні. Щоб ввечері було
з ким чай попити і тихо від
душі поговорити. Хотілось

би вітати і вітати, та у віршах
всього не написати. Ми від
душі Тобі бажаєм вдачі, і очі
хай від радості лиш плачуть.
Подруги МАРІЯ, НІНА,
КАТЕРИНА.
* * *

5 ЖОВТНЯ день народження у нашої дорогої мами,
бабусі Галини Василівни
КУХТИК із Старої Талалаївки. Вітаємо Вас, рідненька,
і щиро дякуємо за Вашу
безкінечну турботу про нас.

5 ЖОВТНЯ нашій дорогій Надії Іллівні ШАКІНІЙ
із Талалаївки виповнилося 75 років. Прийми, наша
рідненька, вітання від нас.
Люба бабусю і матінко мила,
велике спасибі, що Ви нас
зростили. Ми просимо з глибин сердець, щоб добрий
Бог, щоб Бог-отець Вам щирого здоров’я дав і щоб сто
літ він Вас оберігав! Спасибі
Вам за руки робочі, за довгі,
нелегкі й недоспані ночі. Тож
зичимо Вам ще чимало прожити, щоб всіх на сторіччя
змогли запросити!
ДІТИ, ВНУКИ.
* * *

Бажаємо Вам лише одного
— здоров’я, адже так важливо для всіх нас, щоб Ви нас
чекали у рідному домі. Матусю, бабусю, Ви наша єдина, Вас щиро вітаємо всі ми,
і діти, й онуки, і правнучок
Дениско. Вам, дорогенька,
шлемо щирий уклін від серця, рідненька! Дай Боже Вам
жити і горя не знати, щоб
сотую осінь із нами стрічати.
З любов’ю ДОЧКА,
ЗЯТЬ, ВНУКИ, правнучок
ДЕНИСКО.
* * *
4 ЖОВТНЯ — іменинниця наша дорога мама
і бабуся Галина Іванівна
СОЛЯНИК із Талалаївки. Із
щирою вдячністю за Ваше
тепло і добро низько вклоняємося Вам. Не сумуйте,
рідненька, що роки, як птиці,
і що спокій Вам, мамо, лиш
сниться. Ми із Вами завжди
нерозлучні довіку, Ви, як сонечко, ніжністю грієте домівку. Тож спасибі за ласку, безмежну, як море, нехай Вас
обминають і біди, і горе. Щоб
здоров’я було, щоб жили не

гомий фінансовий ресурс на
місцях дозволить ефективно
вирішувати місцеві проблеми, збалансовано розвиватися Талалаївській громаді.
«Я йду на вибори, щоб перемогти! Щоб забезпечити
роботу, добробут у кожну
родину нашої громади», —
наголосив він.
Під час обласного форуму партії «Наш край»
прийнято звернення до однопартійців та учасників передвиборчого процесу.
«Партія йде на вибори, бо відчуває суспільний
запит і її представники мають мужність відповісти на
виклики часу. Ми готові після виборів конструктивно
співпрацювати з представниками усіх політичних сил
і безпартійними депутатами,
якщо їх метою є творення
заможних успішних громад», — від партійців Чернігівщини заявила керівник
обласного осередку «Нашого краю» Ольга Чередник.
Прес-служба обласної
організації ПП «Наш край».
тужили, Ви найбільшого щастя в житті заслужили. Нехай для Вас не згасає сонце,
не віють в душу холоди. Хай
жито на столі і Бог на небі
Вас завжди рятують від біди!
З любов’ю і вдячністю
ДІТИ і ВНУКИ.
* * *
3 ЖОВТНЯ виповнилося
35 років нашій дорогій хрещениці Галині Анатоліївні
ДІДЕНКО із Красного Колядина. 35 — це зовсім небагато, це чудове і радісне свято.
То ж бажаєм щастя й долі,
неба синього, квітів у полі,
здоров’я, любові, краси, пісень солов’їних, живої роси.
Зустрічати за світанком світанок, бо 35 — це лиш життя
Твого ранок!
ХРЕЩЕНА і її сім’я.

ПРОЦЕС
створення
об’єднаних територіальних
громад активно йде Україною. На Чернігівщині вже у
жовтні керівництво для своїх ОТГ обиратимуть жителі
14 громад, а це більше 110
тисяч мешканців області.
Згідно з самою філософією
реформи кожна громада
має самостійно вирішувати свої проблеми. Але для
цього громада повинна
мати власні ресурси для
існування. На думку народного депутата України від
Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина» Валерія Дубіля головне завдання на
даний момент — провести
справжню
децентралізацію, а не велику фінансову
аферу, як того прагне влада. Кожна громада повинна
отримати не лише повноваження, а й необхідні фінанси для того, щоб жодна школа, жодна лікарня, жоден
ФАП не закрилися.
«Децентралізація — як
ідея, — виглядає привабливо. Але справжня децентралізація
можлива
лише за умови сильної та
успішної державної влади.
За нинішнього керівництва
— це лише деградація та
зубожіння інфраструктури.
Непосильний тягар, який
перекладено на місцеві бюджети. Ми чуємо переможні
звіти уряду, суцільну показуху про успіхи децентралізації, але справжніх грошей на
місця не прийшло. Громади
змушені поспіль закривати
дитячі садки, школи, проф
техосвітні заклади, лікарні
та ФАПи.
Зараз влада намагається поділити країну на сорти. Є в неї громади елітні, є
другорядні, а є третьосортні. І всі вони отримують різні
кошти. Такого не може бути!
Наша команда бореться,
аби на законодавчому рівні
чітко були затверджені та
захищені джерела прибутку
для громад.
Ми глибоко переконані,
що громади повинні мати
право розпоряджатися землею за межами населених

пунктів. На людські чорноземи давно поклали око як
місцеві аграрні мафії, так і
закордонні компанії. Завдяки тому, що наша політична
сила зібрала 4,5 мільйона
підписів за Всеукраїнський
референдум проти скасування мораторію на продаж
землі, нам вдалося зупинити остаточний грабунок
українського села», — розповів Валерій Дубіль.
Після завершення процесу створення громади чимала відповідальність лягає
на новообраних депутатів
та голів. Саме тому до влади мають прийти чесні та
порядні люди, які зможуть
підняти українське село до
європейського рівня.
«Після об’єднання Талалаївської громади до її
складу увійдуть 12 населених пунктів. Тут люди обиратимуть 26 депутатів до
селищної ради. До команди
нашої політичної сили увійдуть справжні професіонали та люди, які дійсно прагнуть зробити свою громаду
процвітаючою. Серед них
інженери, вчителі, журналісти. З такою сильною командою Талалаївська громада
матиме світле майбутнє!»
— повідомив депутат Чернігівської обласної ради від
фракції ВО «Батьківщина»
Ярослав Сторубльов.
Партієць зазначив, що
проти команди «Батьківщини» можуть бути застосовані брудні технології, зокрема
підкуп голосів виборців.
«Я впевнений, наші
люди це все бачать і прекрасно розберуться хто є
достойним. 18 років «Батьківщина» вірна своїм принципам, як би нашу партію
не намагалися очорнити. І
сьогодні рейтинги Юлії Ти
мошенко різко зростають,
в той час як рейтинг влади
падає до нуля. Наші люди
мудрі, і вже навчилися відрізняти чорне від білого», —
наголосив депутат.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА СВЯТКУЄ ДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ
На базі Липівського дошкільного навчального закладу «Малятко» відбулася
нарада з нагоди Всеукраїнського Дня дошкілля. У нараді взяли участь завідуючі
дошкільними навчальними
закладами району, методист
з дошкільної освіти РМК
Тамара Гриценко, голова
районної державної адміністрації Анатолій Дупа, його
заступник Лариса Шевченко, начальник відділу освіти Оксана Плюта, секретар

Липівської сільської ради
Галина Ромахова, помічник-консультант народного
депутата України Валерія
Давиденка Микола Коновал,
депутат обласної ради від
ВО «Батьківщина» Ярослав
Сторубльов, батьки вихованців. Свято відкрила завідуюча дитсадком Олександра
Сенча. Хлібом-сіллю зустріла вона гостей. Хвилюючою
частиною свята був виступ
вихованців дошкільного закладу. Святково одягнені,

з букетами осінніх квітів —
вони випромінювали радість
дитинства, а в очах — подяку
своїм наставникам за працю.
Гості виступили із вітальним словом, а методист Тамара Гриценко заглибилася
у значимість роботи вихователя та історію їх професійного свята.
Працівники всіх дошкільних закладів отримали від
депутата Верховної Ради
Валерія Давиденка солодкі
подарунки.
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УКРПОШТА
РЕФОРМУЄТЬСЯ

НАВЕСНІ цього року державна структура поштового
зв’язку реформувалася в публічне акціонерне товариство «Укрпошта». Про зміни в роботі «Укрпошти» напередодні професійного свята нашим читачам розповідає
начальник центрального відділення поштового зв’язку
«Талалаївка» Клавдія НЕСЛУЖЕНКО.
— За умов будь-яких змін
фесійного свята щиро вітаю
зв’язківці завжди дбають і
усіх працівників зв’язку, які
працюють для своїх клієнтів,
постійно працюють для сільнамагаються якомога повніських жителів, надають поше задовольнити їх потреслуги односельцям, дбають
би, постійно удосконалюючи
про задоволення їх потреб.
існуючі і впроваджуючи нові
Це начальник поштового відпослуги. Нині поштовики
ділення с. Чернецьке Тамаспрямовують свої зусилля
ра Співак і листоноша цього
на поліпшення клієнтського
відділення Лариса Власенко,
сервісу. Нові послуги запоначальник відділення з Харчатковуються і поширюються кового Надія Гопко і листонов мережі зв’язку. Серед них
ші Лариса Колесник та Олена
«Укрпошта-Експрес» — доАлексєєва, із Корінецького
ставка поштових відправлень
— Галина Коливушка, операпротягом трьох робочих днів.
тор центрального відділення
Впроваджуються і такі послузв’язку «Талалаївка» Лілія
ги, як оплата посилок одерСавченко, листоноші Валенжувачами, страхування осіб,
тина Пазова, Ірина Тимомайна, транспорту. Пропошенко, Галина Кужель, Ганується «Автоцивілка+», що
лина Дмитрюк, Надія Янина,
означає страхування транприбиральниця Ніна Масспортного засобу і одночасно
лова, яка при необхідності
життя людини. Люди охоче
може замінити і листоношу.
користуються такими послуЗовсім небагато часу працює
гами. До речі, якщо в інших
на заміщенні вакантної пострахових компаніях ціни на
сади начальника поштового
страхування
транспортних
зв’язку в Красному Колядині
засобів вже збільшились, в
Антоніна Черніченко, та реУкрпошті поки що незмінні.
зультати її роботи очевидні,
Позитивно зарекомендужінка зуміла згуртувати ковало себе у нашому районі
лектив, налаштувати його на
пересувне відділення зв’язактивну працю.
ку, яке обслуговує 7 населеЗ початку реформування
них пунктів. Його начальник у нашій мережі не відбулося
Лідія Сірик із Прилук працює
скорочення персоналу, не
із нашими досвідченими
закрито жодного відділенсільськими листоношами Ваня, в колективі трудиться 43
лентиною Синько, Тамарою
зв’язківці.
Андрійченко,
Валентиною
Я вітаю своїх колег, ветеКоломієць, Лесею Пивовар,
ранів зв’язку з професійним
Людмилою Ведмідь та Васвятом і бажаю ще роботи,
лентиною Бовкун і роботою
яка б приносила задоволення
їх цілком задоволена. Перевам і клієнтам. Міцного здосувне відділення перебуває
ров’я всім вам і вашим родив селі годину, а то й більше
нам. Хай благополуччя буде
— за цей час жителі села мау всіх вдома і успіх на роботі.
ють можливість отримати всі
На фото: оператор центральнеобхідні послуги.
ного відділення зв’язку «ТаУ переддень нашого пролалаївка» Лілія САВЧЕНКО.

ПРИДБАЙ ПОЛІС СТРАХУВАННЯ
У ВІДДІЛЕННІ «УКРПОШТИ»

Скористайся перевагами від страхової компанії
«Універсальна»:
••Протягом 25 років компанія професійно виконує свої
обов’язки перед клієнтами та виплачує близько 1 700 000
грн. щотижня
••Пропонує вигідні та доступні умови страхування
••Здійснює гарантовану підтримку професіоналів у разі
настання страхового випадку
••Розгалужена мережа аварійних комісарів
••Завжди на зв’язку з клієнтами — цілодобова консультація власного Контактного центру
••Є учасником системи прямого врегулювання!
УВАГА!
Поліс Автоцивілки є обов’язковим згідно із законодавством. За його відсутність передбачено штраф 425 грн. Документи, необхідні для оформлення поліса: посвідчення водія,
ідентифікаційний номер, технічний паспорт транспортного
засобу; документ, що підтверджує право на пільги (в разі
наявності)
Телефон відділення: 2-18-70. Зателефонуйте на гарячу
лінію «Укрпошти», щоб дізнатись більше: 0 800 300 545.
Укрпошта приймає будь-які платежі на вигідних умовах.
Комісія за кожен платіж становить 4,5 грн.
Детальніше на сайті www.ukrposhta.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

Олег ЛЯШКО: «МИ ВИМАГАЄМО ВІД УРЯДУ
ПІ ДВИЩИТИ ПЕНСІЇ Д ЛЯ ЛЮДЕЙ»

«Пенсії дев’яти мільйонів
українців суттєво зростуть в
разі виконання вимог Радикальної партії до пенсійної
реформи, — наголосив Олег
Ляшко. — Але підвищення
пенсій неможливе без підвищення зарплат», — переконаний політик.
На думку лідера Радикальної партії, заявлену
урядом мінімальну зарплату
в проекті держбюджету на
наступний рік у 3700 гривень
на місяць, ми вважаємо недостатньою. Наша вимога
— підвищення мінімальної
зарплати до 5000 гривень.
Серед інших вимог РПЛ
— підвищити прожитковий
мінімум з 1312 до 1500 гривень і до цього ж рівня підняти соціальні пенсії, які складають 949 грн.
Уряд пропонує з нового

року підвищити
прожитковий
мінімум для
пенсіонерів,
від якого рахуються всі
інші пенсії,
на 5%. Це 60
гривень. Це
а б с ол ют н о
несправедливо, адже
інфляція у
цьому році
складає
11%. Підвищення зар
плат і пенсій повинне
випереджати зростання цін.
Тому вимога команди Радикальної партії — підвищення
прожиткового мінімуму для
пенсіонерів мінімум на 15%.

Також фракція Ляшка
наполягає на перерахунок
пенсій для людей з великим
трудовим стажем, щоб прибрати зрівнялівку.

Голова ЧТО РПЛ Олег АВЕР’ЯНОВ:
Гідне забезпечення життя пенсіонерів — обов’язок держави. Рівень сьогоднішніх пенсій — це приниження для
переважної більшості людей. Тому невідкладне підвищення пенсій конче необхідне. Про це наша команда заявляла відразу після того як добилася підвищення мінімальної
заробітної плати до 3200 гривень, адже вперше за багато
років після цього підвищення суттєво зросли надходження
до Пенсійного фонду. Таким чином, соціальна справедливість для мільйонів пенсіонерів була би встановлена ще на
початку року. А обіцяне зараз владою підвищення пенсій
вже змарноване інфляцією та зростанням цін на товари та
послуги. Слід повернутися до обговорення реальної пенсійної реформи, саме реформи, а
не чергового завуальованого підвищення пенсійного віку.

«Ми вимагаємо від уряду
підвищити пенсії для людей,
які мають великий трудовий
стаж та які працювали на
шкідливих
виробництвах.
Це шахтарі, металурги, хіміки, медики, механізатори,
доярки та інші категорії громадян. Це наша принципова
вимога», — стверджує Олег
Ляшко.
Крім того, команда Олега Ляшка вимагає скасувати 15-відсотковий податок
для працюючих пенсіонерів,
включати період навчання у
вишах до страхового стажу,
індексувати пенсії і зарплати
на рівень інфляції та відновити у повному обсязі пенсійні
виплати для жінок, які вийшли на пенсію достроково.

У ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВАХ

ДІМ ТЕПЛА І НАДІЇ

Старості ніхто не чекає. Вона рано чи пізно
настане для всіх — чоловіків і жінок, багатих і бідних, незалежно від місця
їхнього проживання. Бо
це — старість — важкий
період в житті людини, а
демографічне
старіння
вимагає від суспільства
все більших фінансових
витрат й інших матеріальних ресурсів на обслуговування цієї вікової категорії
населення. Ставлення до
старих завжди було мірилом справедливості суспільства. Воно повинно
взяти на себе вирішення
всіх проблем, пов’язаних із
комплексом захисту і соціального обслуговування та
забезпечення літніх і старих людей. Адже далеко не
кожному дідусеві чи бабусі
поталанило жити в родині
сина чи доньки, не знаючи
турбот про день насущний.
Багато стареньких прокидаються і лягають із буденними думками про те, як
обігріти свою хатину в холоди, коли несила заготовити дрова… Як обробити
хоч невеличкий городик, як
сходити до магазину, коли
не несуть ноги?.. І ще так
багато чого літні і немічні
люди не можуть зробити
без сторонньої допомоги.
Для того, щоб хоч деякою
мірою життя стареньких
наповнити турботою і теплом, і працює колектив
територіального
центру,
який очолює Володимир
МАРЧЕНКО.
Соціальні
працівники
обслуговують одиноких пристарілих вдома. Багато послуг входять у прейскурант.
Та ніхто не вписував таких
послуг, як «поговорити, почути, зрозуміти, поспівчувати,
порадити…»
— Соціальні працівники
нашої сфери, як ніхто інший,
можуть це робити,— розповідає Володимир Іванович. —
Вони добросовісні, співчут-

ливі, обов’язкові. Іноді вдома
із своїми старенькими рідними непросто знайти спільну
мову, адже їх завжди щось
тривожить, зважаючи на
вік, проблеми із здоров’ям.
А соціальні працівники нашої служби мають талант
просто зріднитися із своїми
підопічними.
Особливої уваги потребують одинокі престарілі, які
в міру обставин змушені були
переселитися на постійне
проживання у Болотницький
будинок престарілих. Хтось
із них свідомо зробив цей
вибір, когось довелося вмовляти. Адже досить часто
сама назва «Будинок престарілих» відлякує стареньких.
У радянські часи в нас виховувався стереотип — перебування в таких будинках
є небажаним, навіть сороміцьким. А чому? Людина,
яка працювала, сплачувала
страхові внески, має повне
право на проживання в соціальних закладах. І, якщо
подумати логічно, нічого надзвичайного в тім немає.
Упродовж останніх двох
років я досить часто наві
дую будинок престарілих у
Болотниці. Там проживають
мої незабутні і рідні за духом
мені вчителі, які, втративши
єдиного сина, самі обрали

для себе цей заклад. Із ними
по сусідству — іще десятки
людей схожої долі. Важко
уявити собі як би і де вони
жили, якби не тут.
Минулого літа цей будинок постраждав від стихії.
За рік, дякуючи старанням
директора Володимира Марченка та його співпраці із
сільськими головами, в будинку було замінено 24 вікон
на сучасні пластикові. Стареньким дуже подобаються
такі зміни, адже влітку вони
могли відчиняти вікна за необхідності. Замінили і лінолеум у кожній кімнаті. А ще працівники терцентру виростили
і заготовили овочі, зробили
консервацію на зиму. І так
приємно чути від підопічних
їхні незаперечні висновки —
не уявляємо своєї старості
без цього дому… Стареньким комфортно, бо на своєму
місці працюють відповідальні
люди під керівництвом Володимира Марченка.
На фото: від початку
створення завідує будинком престарілих Любов
ЛЮЛЬКА. Її особливо радують зміни в будинку. Разом
із директором Володимиром МАРЧЕНКОМ споглядають з вулиці приміщення напередодні зимівлі.
Кор. «ТХ».

ЛІКАРНЯ
ЗИМУВАТИМЕ
З КАРТОПЛЕЮ

Через газету адміністрація райлікарні зверталася до
жителів району з проханням
зібрати картоплю та інші овочі для харчування хворих, які
лікуватимуться у відділеннях
райлікарні. Я і мої колеги
приємно вражені безкорисливістю і розумінням жителів всіх сіл нашого району,
які зібрали картоплю й інші
овочі для лікарні. Їх зібрали більше, ніж у попередні
роки, і я особисто розцінюю
цей факт як бажання жителів
району, щоб наша районна лікарня функціонувала і
розвивалася.
Спасибі всім, хто розуміє, що в будь-який момент
хтось із вас чи родичів може
опинитися на лікарняному
ліжку, і звичайний лікарняний
суп буде на користь вашому
здоров’ю.

ВІДНОВИЛИ
ВОДОГІН

Проблема із несправністю водогону вже кілька років створювала дискомфорт
у функціонуванні районної
лікарні. І ось, нарешті, цю
проблему вирішено. А відновили ми водогін, завдячуючи
турботі депутата обласної
ради Г. П. Тригубченка та
директора ТОВ «Бренвель»
А. С. Шпака (це підприємство
забезпечує лікарню теплом).
Ваша підтримка свідчить про
те, що ви не байдужі до сьогоднішнього і майбутнього
районної лікарні. Ваша допомога була такою необхідною.
Щиро вдячні за сприяння у
створенні належних умов
для функціонування районної лікарні.
Анатолій МИХАЙЛЮК,
в. о. головного
лікаря центральної
районної лікарні.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУПЛЮ

РОБОТА

ТЕРМІНОВО на постійну роботу потрібен ВОДІЙ категорії D. Тел. 097-124-93-40, 099-511-27-65.
Потрібен ВОДІЙ категорії C, Е на автомобіль DAF (зерновоз). Зарплата гідна. Тел. 066-049-66-62.
У магазин «Господарчі товари» (Роменський) потрібен
ПРОДАВЕЦЬ. Звертатися в магазин.
У зв’язку з відкриттям нових об’єктів додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ. Вахта 21/7, проїзд, проживання
та харчування за рахунок роботодавця.
Тел. 068-289-96-94, 050-529-08-03.

ПОДЯКА

НОВОСІЛЛЯ ЗВ’ЯЗКІВЦІВ

Цими днями, якраз напеведеться заготовляти дрова і
редодні професійного свята
топити грубку. Ми щиро вдячпрацівників зв’язку, ми всені сільському голові Сергію
лилися у нове приміщення. Борисовичу Дмитрюку, всім
Його виділила для зв’язківців
працівникам сільської ради
Чернецька сільська рада у за турботу, яку вони повсяксвоєму приміщенні. Працівчас проявляють не лише про
ники сільради допомогли
працівників сільських устанам із ремонтом кімнати і її нов, а й про всіх мешканців
облаштуванням. У новому села.
приміщенні світло і затишно,
КОЛЕКТИВ Ч
 ернецького
а головне тепло. Вже не довідділення зв’язку.
● ● ●
22 вересня несподівано
соціального обслуговування
обірвалося життя найдорожнаселення,
Талалаївськочої для нас людини — Віктого відділення поліції, ценра Анатолійовича Науменка
тральної районної лікарні,
з Талалаївки. Висловлюємо
ВУЖКГ, колективу кафе «Міслова щирої подяки тим, хто леніум», сусідам, сватам, кувідгукнувся та допоміг у тяжмам, друзям та рідним. Докий для родини час: членам
бра вам усім і благополуччя,
районної спілки воїнів-афа нашому рідному Віктору
ганців, працівникам районАнатолійовичу — Царство
ної державної адміністрації,
небесне, світла пам’ять і
колективам управління соцівічний спокій.
ального захисту населення
Любов НАУМЕНКО
та територіального центру
та її родина.
● ● ●
Ми живемо в Локні Рокопрофесійний колектив. Доменського району. У рідному брозичливість, ввічливість у
селі довелось похоронити і
спілкуванні з клієнтами, вмінрідну людину. А поминальня смачно приготувати та
ний обід по небіжчику відобслугувати притаманні гобували в сусідньому Харкосподині кафе Валентині Вевому, у кафе «Артем», про рещаці та кухарю Тетяні Маяке вже чули хороші відгуки. каренко. Спасибі їм за смачні
Тепер і самі переконались у обіди та доброзичливість.
тім, що працює у кафе висоСім’я КОВАЛЕНКІВ.
● ● ●
У кожної людини бувами почували себе як вдома.
ють дати, які хотілося б відНас приємно вразили столи
значити в колі сім’ї, друзів,
своєю неповторністю, багаколег по роботі. Ми обрали
тим асортиментом смачних
місцем свого святкування
страв. Ми залишилися дуже
кафе «Артем», що у Харкозадоволеними. Щиро вдячні
вому. І не помилились. Саме
господарці закладу Валентиприміщення
по-сучасному
ні Петрівні Верещаці, працівоблаштоване, у ньому споникам кафе. Радимо всім відкійно і затишно. А ще постійвідати цей затишний куточок
но нас оточували ласкаві
у мальовничому Харковому.
посмішки працівників кафе, і
Сім’я РІЗНИК.
УВАГА! У неділю 8 ЖОВТНЯ, в смт Талалаївка
та в центрі сіл будемо купувати:
гарбузове НАСІННЯ (до 40 грн./кг),
КВАСОЛЮ (до 20 грн./кг), ГОРІХИ (28 грн./кг).
Талалаївка
Плугатар
Обухове
Грабщина
Болотниця
Поповичка

7:30 – 10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00

Юрківці
13:30
Березівка
14:30
Діброва
15:00
Стара Талалаївка 15:30
Скороходове
16:30

Тел. 096-813-91-81.
Ми
пам’ятаємо
Тебе такою

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 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.
КУПЛЮ КРОЛІВ; ПРОДАМ кормові БУРЯКИ.
Тел. 096-293-27-76.

ПРОДАМ

Двокімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями в районі
нафторозвідки в Талалаївці.
Тел. 096-364-44-39, 067-900-91-02.
САДИБА в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у
дворі, є телефон, 3-фазка, земельна ділянка 0,82 га приватизована. Ціна договірна.
Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
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. Ціна договірна.
Тел. 050-155-00-86.
Терміново КВАРТИРА за адресою: вул. Центральна, 53,
кв. 4. Недорого. Тел. 095-567-17-23, 097-864-24-16.
БУДИНОК в Талалаївці по вул. Злагоди (Крупської), 19.
Тел. 098-850-39-35.
САДИБА в с. Плугатар по вул. Гагаріна, 64: будинок,
сарай, літня кухня, водогін. Тел. 096-193-14-55 (Григорій).
Недорого САДИБА за адресою 2-й пров. Парковий
(Щорса), 15 в Талалаївці: будинок 42 м2 з водою і газом, є
погріб, сарай, ділянка 0,15 га приватизована.
Звертатися за вказаною адресою або тел. 067-729-65-72.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109 в хорошому стані.
Тел. 050-246-00-07, 063-332-98-55.
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.
КРОЛИЧКИ на завід; металевий УГОЛОК (7 см, 5 см).
Тел. 097-565-64-37, 066-498-67-26.
КОРОВА червоно-рябої масті, 5 місяців тільності, молочна порода. Тел. 096-861-16-75.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21065 в хорошому технічному стані.
Тел. 066-166-60-81, 098-800-49-73.
КОРОВА червоно-ряба. Тел. 068-745-65-05.
ТОРФОБРИКЕТ із доставкою. Тел. 067-958-05-94.

6 ЖОВТНЯ
минає 2 роки,
як назавжди
залишила цей світ найдорожча для
нас дружина, мама і бабуся Галина
Іванівна ПОКРИШКО із Слобідки.
Життя людське, як ниточка тоненька, обривається, зупиняючи людину
на життєвій дорозі. На серці рана,
яка ніколи не загоїться, і біль втрати,
що ніколи не переболить. Наше горе ніколи не виплачеться. Плачуть за Тобою стежки, плаче дім, бо немає
господаря в нім. Здається нам, що Ти десь у дорозі, що
скоро станеш на порозі, не хочемо із тим змиритись,
що в очі вже не подивитись, голосу Твого не почути, рук
тепла не відчути, не побачити сяйва рідних очей, не поділитися радістю чи горем, все стало болем, болем…
Серце не вірить, душа не сприймає, що серед живих
Тебе, мамо, немає. Свідомість до спокою кличе, а серце щемить і щемить. Тебе, наша рідненька, довічно не
зможем забуть ні на мить. Низько схиляємо голови над
Твоєю могилою. Хай буде пухом Тобі земля, а душі —
Царство небесне.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

5 ЖОВТНЯ минув рік, як пішла з життя наша дорога кума Тетяна Михайлівна ВІТЕР із Талалаївки. Нам дуже її не
вистачає. Біль утрати не згасне ніколи, в
наших спогадах житимеш Ти. Твою посмішку, погляд і голос будем ми пам’ятати завжди. Нехай Твоє зболене серце
знайде спокій і радість у вічному раї, а
свята земля береже Твій сон і буде пухом. Царство Тобі небесне, ріднесенька наша кумонько.
Куми Галина та Володимир ЛУЦЕНКИ
і їх діти зі своїми сім’ями.
с. Стара Талалаївка.
11 ЖОВТНЯ минає рік, як невблаганна смерть забрала
навіки нашу маму і бабусю Варвару Григорівну ЧИСТЕНКО
з Харкового. Любов’ю та теплом Ви гріли душі. Біль та сум
за Вами сльозами не змити. Ми Вас, як живу, будем вічно
любити. Не відлягло, не відступило… Не гоїться рана, пече
і болить. Як важко без Вас, рідненька, нам жить. А серце не
вірить, душа не сприймає, що серед живих Вас уже немає.
Хай вітер Вас заколише, ніжну пісню співають пташки, спіть
спокійно, рідненька. Нехай печаль і наші сльози не тривожать Ваш вічний сон.
У вічній скорботі ДОЧКИ, СИН, ОНУКИ із сім’ями.

7 жовтня 2017 року
15 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. 095-734-39-98, 068-918-93-74.

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.
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).

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.
Фермерське господарство закуповує дорого БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 098-381-92-90,
095-562-26-05.
ВСТАНОВЛЮЮ безлімітний Інтернет, супутникові антени, РОЗКОДОВУЮ телеканали.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.
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.

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,
ТЕЛИЦЬ
та КОРІВ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
Звертатися: готель, 1-й
поверх.
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.
Звертатися: готель, 1-й
поверх.
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний
АКТ на право власності
на земельну ділянку серії
ЯГ №395329, виданий 21
квітня 2006 року на ім’я САКОЛЕНКО Надія Дмитрівна, вважати недійсним.

Колектив працівників Березівської ЗОШ I-III ступенів
висловлює щире співчуття працівниці Ларисі Миколаївні
Куліш з приводу передчасної смерті її чоловіка ВІКТОРА
АНАТОЛІЙОВИЧА та розділяє гіркоту втрати із рідними і
близькими покійного.
Велике горе і болісна втрата прийшли в сім’ю нашого однокласника Руслана Науменка. Передчасно пішла з
життя його найрідніша людина — тато ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ. Співчуваємо Руслану в тяжкому горі і розділяємо
з ним та його родиною гіркоту непоправної втрати.
Випускники Талалаївської школи 2008 року
Л. ЛУЦЕНКО, В. НІШТА, І. ДОВГУН,
О. ХАХОНЕНКО, М. ГОНЧАРЕНКО.
Непоправне горе спіткало родину наших сватів із Березівки. Трагічна смерть забрала з життя їх рідну людину — чоловіка і батька Віктора Анатолійовича КУЛІША.
Глибоко сумуємо і щиро співчуваємо дружині покійного
Ларисі Миколаївні, доньці Людмилі, сину Віталію і всім
рідним.
Свати ІВКИ.

МОЄ СЕЛО — моя краса!
Все тут близьке, все знайоме: це мій рідний край, земля
моїх предків.
Живуть у селі Стара Талалаївка дружні і працьовиті
люди і чекають свят. А найкраще із них — свято села.
23 вересня уже з самого
ранку весело і гамірно було
на вигоні біля сільського
будинку культури: тут тобі і
мініатюрна українська садиба, і виставка-конкурс тематичних композицій із живих
квітів, присвячена 74 роковинам звільнення нашого
краю від нацистських окупантів, і вже чекають своїх

НОВІ ТРАДИЦІЇ

ся від непростого сільського
життя.
Офіційні урочистості розпочинаються у сільському будинку культури привітанням
сільського голови Василя Покришки. А на сцені сільський
хор підхоплює «Закувала
зозуленька в лузі при калині — слава, слава соловейкам, слава Україні!» Скільки
теплих слів-привітань односельцям дарували ведучі свята Галина Стопник і Валентина Клименчук. Вітали на святі
наймолодшого жителя села
Олечку Дорошенко (4 місяці), і найстаршу 95-річну Н. І.
Коваленко. Вітали багатодітні

СЕЛО МОЄ –

гостей святкові столи. В залі
очі розбігаються від різнобарв’я українських вишиванок: ікони, рушники, вироби
із бісеру, ляльки-мотанки. На
вишиванках зоріють традиційно калина, що символізує
матір, сім’ю і продовження
роду, мак, що означає незабутню пам’ять, що вишивають для родинного щастя,
троянди, що означають вічний рух сонця. Це творчі
роботи сільських майстринь
Лариси Христенко, Ніни Бережної, Валентини Клименчук, Ольги Ткачової, Олени
Дрозд, Людмили Козлової.
У цей час на шкільному футбольному полі йдуть
змагання футболістів і перемогу здобуває наша сільська
команда. Біля будинку культури в розпалі справжня ярмаркова торгівля. Для малечі
— розважальні атракціони.
На свято зійшлася вся
громада, адже сільчани дуже
люблять своє село і пишаються тим, що народилися
саме тут. Зібралися всі разом
— відпочити, поспілкуватися
і бодай на день відволіктиТАКА виставка народних
умільців із числа освітян та
зустріч з майстринями відбулася у краєзнавчому музеї з
нагоди Всесвітнього дня вчителя. З історією свята ознайомила присутніх директор
музею Олена Огій. Незмінно
в першу неділю жовтня, починаючи з 1994 року, в Україні відзначають дане свято.
Зацікавлено пізнавали історію освіти району з розповіді
попередніх директорів Талалаївської школи Івана Бурки

11 ЖОВТНЯ виповнюється 55 років нашій дорогій Тетяні Михайлівні
ЧЕМЕРИС із Старої Талалаївки. Ми Вас всі раді щиро
привітати і побажання теплі
дарувать. А ще ми хочем
міцно Вас обняти і все, що
є найкраще, побажать. Ми
цілуєм, мамо, Ваші руки, від
яких до нас іде тепло, хай
не буде поміж нас розлуки,
а цвіте завжди лише любов.
В цей день ми дяку складаємо, здоров’я і многая літ Вам
бажаємо. Дякуєм, мамо, за
те, що зростили, дякуєм,
мамо, за те, що навчили,
дякуєм, мамо, за Ваші недоспані ночі, за ласку, терпіння
і муки, ми нині з любов’ю,
матусенько рідна, цілуємо
Ваші натруджені руки. Ми
любимо Вас за людяність і
щирість, за теплі і розрадливі слова. Тож хай Господь
пошле Вам з неба милість,
пречиста Діва хай в житті допомага. Нехай усі стежки-доріжки ще довго приводять
нас до Вашої оселі, де завжди затишно й привітно, де,
як у дитинстві, нас завжди
чекають смаколики, до яких
Ви велика майстриня. Нехай
осінні морозці ще довго не
торкаються квіточок, виплеканих Вами, а їх різнобарв’я
додає Вам сили і здоров’я
на багато літ. Нехай Ваші

5

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

7 жовтня 2017 року

«Горлиця». На зміну виходить чоловічий ансамбль
«Ясен» та фольклорний
ансамбль «Надвечір’я» з
українським жартівливим репертуаром і зал аплодує та
пританцьовує в такт пісням.
Щирими оплесками вітали
соліста Володимира Ющенка, дует у складі Володимира
Момота та Антоніни Дрозд,
Володимира Ющенка та Миколи Варьохи.
А яка у нас талановита
молодь! Вона танцює, співає, декламує, жартує… Це
— Інна Гопка, Вікторія Максименко, Марина Турко, Олександр Прядка, Анастасія
Христенко, Марина Неготько,
Аліна Махоніна, Оля Титух. І
скотилася сльоза у кожного

МОЯ ГОРДІСТЬ
родини, які виховують троє і
більше діток: Андрейченків,
Куркович (в родинах по 5
діток), Дзюбяк, Кайрис, Карпенко, Коломайко, Махонін.
Вітали і найстаршу сімейну
пару — Миколу Михайловича
та Ніну Оврамівну Варьохів,
які в парі понад 50 років, виростили доньку та двох синів.
Вітали воїнів АТО Юрія Дорошенка, Гульгейдара Агаєва, Сергія Махоніна, Ніколу
Сєрікова, Богдана Дзюбака.
Усім вручили подарунки. До
цих привітань долучаються і
гості свята — заступник голови райради Станіслав Катрушенко, представник народного депутата України Валерія
Давиденка Микола Коновал,
голова районного осередку
політичної партії «Батьківщина» Микола Білан.
Зі сцени линуть щемні та
задушевні пісні: «Моя Україно, колиско-калино, пізнати
тебе мені щастя дано» у виконанні жіночого ансамблю

з присутніх, як Юля Чепель і
Юрій Яременко виконували
пісню «Домик окнами в сад».
Захоплення, піднесений настрій викликали у глядачів
«Ковбойський танок» та український танок «Розпрягайте,
хлопці, коней» у виконанні
гостей свята — танцювального колективу ЦДЮТ.
Моє рідне село, ти повік не зістаришся. У труді ти
зросло і піснями ти славишся — цими словами з пісні
закінчив концертну програму
хоровий колектив. За три години — масу задоволення,
позитивних емоцій отримали глядачі. А потім куштували коровай і їли традиційну
польову кашу, танцювали,
святкували далеко за північ.
Громада
села
щиро
вдячна організаторам свята,
спонсорам, що надали допомогу в проведенні прекрасного і змістовного відпочинку.
Ольга ЧУКІНА.
с. Стара Талалаївка.

ОСВІТА

ПЕРЕЙМАЄМО ДОСВІД КОЛЕГ
Вчителі Т. М. Ступак,
С. П. Іваненко, М. І. Семич,
О. О. Мовчан, які працюють із дітьми з особливими
освітніми потребами (ООП),
взяли участь у виїзному засіданні, яке відбулося в Удайцівському навчально-реабілітаційному центрі.
Потрапивши в НРЦ, ми
потрапили, ніби в іншу країну
з іншими правилами і законами. Це середовище, в якому цим діткам комфортно.
Тут створені всі умови для
гармонійного розвитку дітей,
щоб у подальшому дитина
змогла отримати путівку в
доросле життя. Ми побували
майже в усіх класах на різних
уроках (всього вихованців
65, а наповнюваність у класах до 5 учнів), де нам запропонували елементи уроку.
Діти в НРЦ отримують,
у першу чергу, практичні на-

ДО ВІДОМА
ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ
БУДЕ З 9-ї
до 16:30

9 жовтня — с. Чернецьке (село повністю).
10 жовтня — с. Болотниця, вул. Дружби.
11 жовтня — смт Талалаївка, вул. Геологів, вул.
Нафтовиків, вул. Робітнича, кафе «Міленіум».
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ.

КУЛЬТУРА

«ТЕПЛО Д У ШІ»
та Раїси Буші, завідуючої
райво Оксани Плюти. Цікаво
і з захопленням донесла красу майстринь-вчителів Лариса Шевченко, роботи якої
представлені на виставці.
Захоплювало подих від робіт
майстрів сім’ї Іващенко —
мами Марини та дочок Анни
і Анастасії. Ні з чим не зрівнянна краса вишивок Ольги
Мальченко, Раїси Буші, Юлії
Пожидаєвої, Оксани Плюти,

умілі руки ніколи не знають
втоми. Матусю рідненька, як
часто, з роками, все більше
хочеться відчути на собі тепло Ваших долоньок… Бо
Ви — наша радість, розрада
в негараздах і впевненість
у завтрашньому дні. Тож з
роси і води Вам, наша найкраща у світі!
З любов’ю і вдячністю
доньки ЮЛЯ і ЯНА, чоловік СЕРГІЙ, сестра ВАЛЯ із
своєю сім’єю та всі рідні.
* * *
ВІТАЄМО із 50-літнім ювілеєм нашого дорогого сина,
брата і дядька Олександра
Михайловича ШОВКУНА із
Талалаївки. Твій ювілей —
це мудрості пора, хай буде
вдосталь і в житті, і в домі
здоров’я, щастя, злагоди,
добра, добробуту та щирої
любові! Минули, наче мить,
десятки літ. Вони — як дощик по тоненькій шибці, вони
— як ніжний яблуневий цвіт,
вони — як тонкі струни в першій скрипці. Тож хай той цвіт
повік не обліта, нехай струна співає, а не рветься, хай
доля не скупиться на літа,
хай Божа благодать панує
в серці. Нехай життя квітує

Олени Дорошенко, Ніни Галаган наповнили музей подихом літа, різнобарвністю
кольорів.
Вітала всіх присутніх своїм чарівним співом Катерина
Смалько. Сльози бриніли
на очах майстринь від захоплення. Іван Іванович кружляв у танку з майстринями.
Цікавою і невимушеною була
розмова за круглим столом.
Виставку відвідали жи-

телі району, смт Талалаївка,
старші вихованці дитячого
садка «Сонечко». Хризантеми та солодощі — вітання
майстриням від спонсорів
свята: депутата облради
Геннадія Тригубченка та підприємців Світлани Позняковської, Віктора Прядки. Дякую
спонсорам, дякую всім майстриням за участь у виставці.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

ніжним цвітом, і день народження приходить знов і знов,
а доля хай дарує з кожним
роком міцне здоров’я, щастя
і любов.
МАМА, сестри ІРА і
СВІТЛАНА, зяті МИКОЛА і
СЕРГІЙ, ПЛЕМІННИКИ.
* * *
ДОРОГОГО
чоловіка,
незамінимого татка Олександра
Михайловича
ШОВКУНА із Талалаївки
щиро вітаємо із золотим ювілеєм, який 1 жовтня порадував всю нашу родину. Ми
щиро зичимо здоров’я, щастя, успіхів, злагоди в родині, терпіння у цей непростий
час. Ми дуже любимо Тебе і
завжди підтримуємо, бо Ти
у нас — добрий господар,
дорогий папуля і надійний
чоловік. День народження
— це свято, що буває раз на
рік. Ми бажаєм в день прекрасний, щоб щасливим був
Твій вік. Щоб удача не цуралась, щастя в хаті щоб жило,
а тепло сім’ї лиш радість дарувало і добро.
З любов’ю ДРУЖИНА,
син ДМИТРО і донька
ДАРИНА.
* * *

ВІТАЄМО із 45-літнім
ювілеєм нашу дорогу донечку, сестру і тьотю Людмилу
Олексіївну ТОПЧІЙ із Талалаївки. Як хочеться подарувати Тобі долю і прихилить
до Тебе білий світ, щоб в щасті Ти жила без болю багато
довгих і яскравих літ! Благополуччя Тобі зичимо й удачі,
здорова будь й красива, мов
весна, і щоб в любові не пізнать нестачі, а ще — надії,
щастя і добра!
МАМА, БРАТ, НЕВІСТКА, племінники АЛЬОНА і
ОЛЕГ, СВАХА.
* * *
3 ЖОВТНЯ 35 років
виповнилося
нашій
дорогій дружині, мамі, невісточці Марині Миколаївні
БОНДАР із Плугатаря. Ти
наша найрідніша і кохана,
завжди красива, мила, наче
квітка, і білосніжна, чиста,
як лебідка. Сердечно з днем
народження вітаєм, прожити
в щасті до ста літ бажаєм,
не знати холоду душевного,
морозу, нехай від радості
бринять жіночі сльози! Хай
буде мудрість, креативність
і натхнення, насиченим любов’ю повсякдення, кохання
в серці квітне полум’яно,
щоб все життя була нами
кохана.
ЧОЛОВІК, ДІТИ,
СВЕКРУХА.

вички, які необхідні їм для
пристосування в подальшому житті, трудотерапію, корекцію розвитку й елементи
навчання відповідно до своїх
фізичних можливостей.
Важливим результатом
нашої поїздки стало укладення угод про надання
методичної допомоги щодо
роботи з дітьми з ООП із
Удайцівським НРЦ, райвідділом освіти та опорною Талалаївською ЗОШ I-III ступенів.
У масовій школі дитина з
особливими освітніми потребами отримує, в першу чергу,
соціалізацію, корекцію розвитку відповідно до рекомендацій
психолого-медико-педагогічної консультації, знання відповідно до своїх психофізичних
можливостей. Та темп уроку
і виклад матеріалу не відповідає темпу дитини з ООП. А
от навичок до пристосування

в самостійному житті у масовій школі недостатньо, немає
навіть відповідної матеріально-технічної бази.
Дякуємо всьому колективу Удайцівського НРЦ за
величезну працю і професіоналізм, за те, що вони вкладають всю душу в розвиток
особливих діток. А педагогам
масової школи, які працюють з дітьми з ООП, терпіння, натхнення у цій складній
справі і, головне, отримання
результату.
P. S. Дуже прикро, що
деякі батьки дітей з особливими освітніми потребами
хочуть реалізувати себе через дитину, не враховуючи
її реальних можливостей.
Раджу вивчати всі потреби і
можливості своїх дітей.
Оксана МОВЧАН,
вчитель-логопед
райвідділу освіти.

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ

Досудова доповідь — це
формалізована інформація,
що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття
судом рішення про міру його
відповідальності.
Вона потрібна суду для
того, щоб суддя мав можливість винести справедливий
вирок, отримавши інформацію не лише про неправомірний вчинок, але й додаткову
інформацію про особу, яка
підозрюється у його вчиненні, дізнатися про обставини
її життя, які могли стати причиною злочину, а також про
заходи, які пропонує орган
пробації для усунення таких
обставин. Досудова доповідь
приймається судом до уваги, але не може використовуватися у кримінальному
провадженні, як доказ винуватості (або невинуватості)
обвинуваченого у вчиненні
злочину.
Якщо людину звинувачено у вчиненні злочину
невеликої або середньої
тяжкості, або тяжкого злочину, за який нижня межа
санкції не перевищує п’ять
років позбавлення волі, суд
постановляє ухвалу, якою
доручає працівнику пробації
скласти досудову доповідь.
Працівник пробації має зібрати інформацію про обвинуваченого та відобразити її
у досудовій доповіді, яку він
зобов’язаний подати до суду
у встановлений ухвалою
строк. Він є незалежною, неупередженою особою, яка
надає суду необхідну інформацію про обвинуваченого.
Не пізніше дня, наступного за днем отримання ухвали суду, обвинуваченому
надсилається або вручається особисто на підготовчому
судовому засіданні виклик до
органу пробації для проведення бесіди. Про кожну наступну зустріч представник
персоналу органу пробації
вручає (надсилає) обвинуваченому окремий виклик до
органу пробації.
Під час зустрічей працівник пробації буде задавати
питання обвинуваченому про
його особисте життя, поведінку, роботу (навчання), стосунки з близькими, друзями та
іншими людьми, матеріальне
становище та про ставлення
до певних життєвих подій і
обставин. Інформація, що
буде надана для підготовки

досудової доповіді, захищається законом. З нею може
ознайомитися лише обмежене коло осіб: працівник пробації, суддя, прокурор, захисник та потерпілий.
Права
обвинуваченої
особи полягають в участі у
складанні досудової доповіді, надаючи необхідну достовірну інформацію представникам органу пробації,
надавати зауваження та
уточнення до неї, отримувати інформацію про можливу
допомогу і консультації.
Відмова від участі у складанні досудової доповіді є
правом особи на будь-якому
етапі її складання, але вона
не скасовує складання цього
документу. Відмовою у складанні досудової доповіді також може вважатися неприбуття за викликом до органу
пробації без поважної на те
причини.
Обвинуваченому необхідно надавати лише ту інформацію, яку запитує працівник пробації; йому варто
попіклуватися про те, щоб інформація була достовірною і
потім не довелося витрачати
час на додаткові зустрічі з
працівником пробації для
з’ясування розбіжностей.
Відвід працівнику пробації може бути заявлений,
якщо є сумніви у неупередженості працівника пробації
або інші підстави для відводу, що визначені Кримінальним процесуальним кодексом України.
Особа, щодо якої складається досудова доповідь,
може обговорити з працівником пробації зауваження
та уточнення до змісту досудовоі доповіді, якщо вони
виникнуть. Якщо працівник
пробації не погодиться з точкою зору звинуваченого, то
звинувачений може викласти
зауваження письмово і вони
будуть надані до суду разом
з досудовою доповіддю.
До направлення досудової доповіді до суду працівник пробації викличе звинуваченого для ознайомлення
з її змістом. Час на це обмежений і неприбуття до органу
пробації не є підставою для
неподання досудової доповіді до суду в установлений
строк.
Юлія КАРПЕНКО,
завідувач районного
сектору з питань пробації.

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).
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КАНДИДАТИ У ДЕПУТАТИ ОТГ ВІД
ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

РОМАНЕНКО
Сергій
Миколайович — приватний
підприємець; територіальний виборчий округ №1.
ШОВКУН
Людмила
Олександрівна — завідуюча складом Талалаївського
зернозберігального
сховища; територіальний виборчий округ №2.
ЛОМОНОС Руслан Миколайович — оператор із
видобутку нафти і газу ПАТ
«Укрнафта» НГВУ «Чернігівнафтогаз»; територіальний
виборчий округ №3.
ГОСТРА
Олександра
Олександрівна — директор
ТОВ «Трибуна плюс»; територіальний виборчий округ
№4.
ФЕДЮК Галина Миколаївна — начальник відділу
УПСЗН Талалаївської РДА;
територіальний виборчий округ №5.
ВІТЕР Роман Васильович — директор фермерського господарства «Фесак
В. П.»; територіальний виборчий округ №6.
РАДЧЕНКО Олександр
Миколайович — начальник
АГЗП ТОВ «АВАНТАЖ-7»;
територіальний виборчий округ №7.
ПИЛИПЕНКО
Микола
Павлович — фельдшер
обласного центру надання
невідкладної допомоги та
медицини катастроф; тери-

торіальний виборчий округ
№8.
БАБІЙ Сергій Володимирович — диспетчер Талалаївського РЕМ; територіальний виборчий округ №9.
РЕМІНЕЦЬ Василь Анатолійович — водій Прилуцького УТТ «Чернігівнафтогаз»;
територіальний виборчий округ №10.
ПУГАЧ Григорій Миколайович
—
старший
майстер НГВУ «Чернігівнафтогаз»; територіальний
виборчий округ №11.
ЗОЛОТАРЕНКО Олександр Миколайович — безробітний; територіальний виборчий округ №12.
ЖУЧЕНКО Валентина
Анатоліївна — начальник
господарської групи відділу
освіти Талалаївської РДА;
територіальний виборчий округ №13.
ІВАНЕНКО Юлія Олексіївна — старша медсестра
Талалаївської ЦРЛ; територіальний виборчий округ №14.
ЛИЗЬКО Віктор Миколайович — тимчасово не
працює; територіальний виборчий округ №15.
НИКОНЕНКО
Віталій
Євгенійович — інженер
ПСП «Лан»; територіальний
виборчий округ №16.
МАКСИМЕЙКО
Олег
Миколайович — фахівець з
обліку землі ТОВ «Красноко-

лядинське»; територіальний
виборчий округ №17.
ЧМУТ Павло Михайлович — директор ТОВ «Красноколядинське»;
територіальний виборчий округ №18.
ЛЕВАДА Галина Володимирівна — завідуюча
Красноколядинським
ДНЗ
«Дзвіночок»; територіальний
виборчий округ №19.
ГРАБИНА
Олександр
Миколайович — пенсіонер;
територіальний виборчий округ №20.
ЛУКАШ Валентина Василівна — приватний підприємець;
територіальний
виборчий округ №21.
ВОРОШИЛОВА Валентина Анатоліївна — вчитель
Липівської ЗОШ; територіальний виборчий округ №22.
ТАРАСЕНКО Анатолій
Григорович — тимчасово
не працює; територіальний
виборчий округ №23.
ДУЖАК Вікторія Віталіївна — продавець ФОП
«Василюха»; територіальний
виборчий округ №24.
ВИНОГРАДЕНКО Володимир Федосійович — бригадир ТОВ «Понори»; територіальний виборчий округ
№25.
КРИСЬКО
Олександр
Григорович — головний
агроном ТОВ «Красноколядинське»;
територіальний
виборчий округ №26.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ЮРИСТА

ПРЕСТИЖНА ПРОФЕСІЯ

Професія юриста по
праву вважається однією з
найдревніших і найшанованіших. Принципи, які сьогодні
лежать в основі права будьякої демократичної країни,
знаходили своє віддзеркалення навіть у старогрецькій міфології: богині закону
Евномія і помсти — Немезіс
вершили суд над тими, хто
посмів робити замах на засади громадського порядку. Сьогодні — це прямий
обов’язок юристів різних
спеціальностей.
Адвокати
і юрисконсульти, прокурори і нотаріуси, судді і слідчі
забезпечують
виконання
законів і підзаконних актів,
а також гарантують невідворотність покарання в разі їх
недотримання.
Професія юриста — це,
перш за все, величезний
рівень відповідальності. У
руках фахівця іноді долі людей, підприємств і навіть
держав. Юрист може працювати на державній службі, в приватній компанії або
ж як самозайнята особа.
Якщо він обирає для себе
державну службу, то може
працювати прокурором, суддею, експертом, у слідчих чи
органах юстиції тощо. Деякі

із цих спеціальностей потребують певного стажу роботи
та складання відповідних
іспитів.
Маю нагоду повідомити,
що громадяни України віком
до 35 років, які наразі здобувають або вже отримали
вищу освіту у галузі знань
«Право» та не перебувають
на посадах державної служби, можуть пройти стажування в Головному територіальному управлінні юстиції
у Чернігівській області або
його структурних підрозділах. Стажування здійснюється строком до шести місяців.
Допуск до стажування та
визначення строку його проходження здійснюються на
підставі заяви, копії паспорта, копії диплома особи (довідки з навчального закладу
для здобувачів вищої освіти),
яка має намір пройти стажування. Активна та ініціативна
молодь, заповнюйте анкети
і приходьте на стажування в
органи юстиції.
Шановні служителі закону! З нагоди Дня юриста
щиросердечно вітаємо юридичну громадськість із професійним святом.
Наталія КОВГАН,
начальник райвідділу ДРАЦС.

КУПЛЮ дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА,
СВИНІ, КНУРИ, а також
М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60,
095-919-43-29.

ПРОДАЄТЬСЯ

Біля Талалаївського ринку
проводиться ЗАКУПІВЛЯ
ГОРІХІВ, гарбузового
НАСІННЯ, КВАСОЛІ.
Тел. 066-648-68-28,
096-148-90-02,
096-974-01-02.

БУДИНОК за адресою
1-й пров. Калиновий, 20 у
Талалаївці. Є газ, вода.
Тел. 068-426-21-80.
Алюмінієва
ТРУБА
200 мм, довжина 7 м.
Тел. 066-168-22-91.
Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-079-52-87,
099-637-46-34.

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.

РА ДИК А ЛЬНА ПАРТІЯ ВИСУВАЄ
26 К АНДИД АТІВ НА ВИБОРА Х ДО
ТА ЛА ЛАЇВСЬКОЇ ОТГ

Радикальна
партія
Олега Ляшка висуває 26
кандидатів у депутати на
виборах до Талалаївської
об’єднаної територіальної
громади, що відбудуться
у неділю, 29 жовтня 2017
року. Люди впевнені, що
разом з Радикальною партією їм вдасться навести
лад у рідному краї.
Вибори відбудуться вже
зовсім скоро, тож кандидати з оптимізмом чекають
на волевиявлення місцевих
жителів. Серед кандидатів
у депутати є представники
різних професій. Це вчителі, лікарі, водії, фермери,
домогосподарки та приватні
підприємці.
«Ми впевнені, що за активної підтримки Радикальної партії у районі вдасться
багато що змінити на краще.
Ми зможемо відремонтувати дороги, забезпечити дошкільні та навчальні заклади
всім необхідним, підтримати
лікарів, вчителів та людей
похилого віку», — впевнена
голова Талалаївської місцевої організації Радикальної партії, депутат районної
ради Людмила Лазоренко.
Результати активної діяльності партії вже побачили талалаївці. Радикальна
партія спромоглася захистити школу в селі Понори від
неминучого закриття, коли
батьки п’ятирічної Віталіни

Голуб погодились віддати
свою дитину до школи. Тож
з’явилася 25-та дитина, завдяки якій навчальний заклад
врятували від знищення
(за законом у таких школах
має бути не менше 25 учнів,
інакше їх закривають). Щоби
підтримати
новоспечену
школярку, депутат обласної
ради Олег Авер’янов та Радикальна партія придбали
для неї все необхідне: канцелярію, теплий одяг, взуття,
спортивну форму та рюкзак.
Невирішених проблем на
Талалаївщині багато, тому
для об’єднаної громади буде
чимало роботи. «Нещодавно
збудували нову лікарню, але
працювати там майже нікому. Потрібно розробити програму із заохочення лікарів,
щоби вони приїздили працювати до Талалаївки», — говорить кандидат у депутати до
ОТГ від Радикальної партії,
приватний підприємець Вік
тор Топчій. Він також додав,
що потрібно збільшити фінансування шкіл та дитячих
садків, адже нових підручників, іграшок та різних розвиваючих засобів майже не
надходить.
Кандидати від Радикальної партії також наголошують
на тому, що потрібно якнай
швидше вирішити проблему централізованого вивозу
сміття. Талалаївське ЖКГ
працює в цьому напрямку,

проте бажано встановити
урни для роздільного збору
сміття, це зможе підвищити
екологічність Талалаївського
району.
Фельдшер Олег Кобзистий кожного дня їздить
на «швидкій» по Талалаївському району, тому він знає,
що зміни в рідному краї потрібно починати з ремонту
доріг. «Всі районні дороги в
незадовільному стані. Взагалі неможливо їздити на виклики до сіл, а швидко доїхати до хворого неможливо в
принципі», — каже Олег. Він
вирішив балотуватися у депутати, адже бачить реальну
перспективу в об’єднаних
громадах. «Для мене головне, щоб були створені можливості для роботи, адже
стати депутатом — це одне,
а нічого на цій посаді не зробити — зовсім інше. Я хочу,
щоб мені було не соромно
дивитися людям в очі», — зазначив кандидат у депутати
до Талалаївської об’єднаної
територіальної громади.
Люди праці бачать реальні справи, котрі робить
голова Чернігівської територіальної організації Радикальної партії Олег Авер’янов та інші партійці. Й саме
тому, що це конкретна діяльність, спрямована на благо
громад, а не лише слова,
вірять у Радикальну партію
Олега Ляшка.

ПАМ’ЯТЬ
В ЦЮ чудову осінню
пору святкує свій ювілей
наша дорога донечка, сестричка, тьотя Наталія
Петрівна ШУЛЕЖКО з
Талалаївки. Від щирого
серця бажаємо ювілярці
міцного здоров’я, довгих
років життя. Хай в житті Твоєму горя не буває,
на устах усмішка маком
розквітає. Хай для Тебе
буде гарна кожна днина,
будь завжди здорова,
будь завжди щаслива.
Хай всміхнеться доля,
як калина в лузі, будуть
завжди поряд і рідні, і
друзі. Тихо, як струмочок, хай роки спливають,
вітру і негоди ніколи не
знають. За справи хороші хай люди шанують, а
віра й любов завжди поруч крокують.
МАМА, сестра
ЛЮДА та її сім’я.

ХТО тепер скаже? За що його вбито — хлопця, що жити хотів! Просто
жити?!!
Сержант
Володимир
Іванович КУНДЕНКО — боєць першої окремої
танкової бригади. Загинув 4 жовтня 2014
року в районі Донецького аеропорту. Ро-

ЗАПРОШЕННЯ
до клубу «Мечта»
У Талалаївці відкривається клуб
«Мечта»!
Що дає Вам вхід у цей клуб?
Ви зможете скористатися послугами
каси взаємодопомоги для виходу із складних обставин.
Що для цього потрібно:
1. Бажання стати членом клубу.
2. Комп’ютер, Інтернет і вміти ним
користуватися.
3. Акаунт в Skype і електронна адреса.
4. У виключних випадках є можливість
надати сервісну допомогу за рахунок членів клубу.
Для уточнень звертайтеся за телефоном 096-684-46-43 (з 13:00 до 17:00) або
пишіть на portolava@gmail.com
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

сійськими бойовиками було підбито танк
Володимира, який їхав у колоні…
Вічна пам’ять та слава герою! Ти живеш у наших серцях!
На фото: учні Харківської школи
4 жовтня вшановують пам’ять
Володимира КУНДЕНКА.

ПОМИНАННЯ

12 ЖОВТНЯ минає рік, як пішов із життя наш дорогий, ріднесенький синочок, батько, чоловік,
брат і дідусь Віталій Євгенович
ІГНАТЕНКО з Липового. Рано Ти
пішов від нас, це непоправна втрата для нашої родини. Синочок, немає слів, щоб передати біль серця
і жаль за Тобою, а біль стає дедалі все нестерпнішим. І скільки б не
пройшло часу, цього забути неможливо. В наших серцях Ти житимеш
вічно. Пробач, що не змогли врятувати і продовжити Твоє життя. Зі
сльозами на очах схиляємо голови
перед Твоєю могилою і світлою

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

пам’яттю. Хай
над Твоєю могилою завжди
світить сонце і
жалібно співають пташки, а
замість наших
сліз падає роса.
Нехай у цей
день згадають добрим словом усі,
хто Тебе знав. Спи спокійно, рідненький. Нехай земля Тобі буде пухом, а душі Царство небесне.
Вічно сумуючі МАМА, ДРУЖИНА,
СИНИ, донька МАРИНА із сім’єю,
БРАТ із сім’єю і всі рідні.

Редактор О. О. ГОСТРА.
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