№ 42 (9305) СУБОТА, 14 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ
ШАНОВНІ ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ! ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!

Сердечно вітаємо вас із Днем захисника
кують своїм життям заради цілісності та неУкраїни, Днем українського козацтва та связалежності України.
том Покрови Пресвятої Богородиці!
В цей день шлемо сердечні вітання веПоєднання цих свят є символом непотеранам, учасникам війни, військовослужрушного зв’язку багатьох поколінь захиснибовцям, воїнам запасу, батькам та матерям
ків України та проявом поваги до них. Адже
солдатів та зичимо всім їм міцного здоров’я.
за багатовікову історію українського народу
Шановні захисники України, щиро віне один раз його сини ставали на захист рідтаємо вас зі святом! Хай небо над вашими
ної землі.
головами буде чистим і безхмарним, хай вірЗ особливими словами вдячності хоним і надійним тилом буде вам родинне та
четься згадати всіх захисників України: подружнє коло. Бажаємо вам здоров’я, щирих
чинаючи з ватажків українського козацтва
товаришів і незламного духу.
та теперішніх воїнів АТО, які сьогодні ризиАнатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

Сергій ЧУБАР: ЧОМУ Я ВИРІШИВ БАЛОТУ-

ВАТИСЯ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Сподіваюсь, що мене знає більшість
виборців у Талалаївці і немало людей у
селах. Народився я і виріс в Талалаївці у
1979-му році, якраз у день виборів мені
виповниться 38 років. Одружившись,
разом із сім’єю проживаю в Липовому.
Моя біографія мало чим відрізняється
від біографії багатьох моїх земляків: народився, вчився, одружився, працюю.

Серед основних своїх
досягнень вважав і вважаю
те, що у своєму житті зумів
зробити власним розумом,
своїми руками, силами і коштом. Це, зокрема, зведені
з нуля станція технічного
обслуговування у Талалаївці, магазин продуктів, який
відкрив спеціально біля віддалених вулиць селища.
Людям так зручно, значить
Неділя
15.10

З дружиною ростимо двох доньок. Та
якщо й ширше говорити про мій життєвий шлях, то він, на перший погляд, не
дуже вирізнятиметься з-поміж інших. Як
і більшість людей на селі, особливо чоловіків, намагаюсь бути універсальним:
будую, ремонтую, торгую, працюю на
землі, вирощую сільськогосподарську
продукцію.

зробив правильно.
Не люблю хизуватися,
але щиро зізнаюсь: завжди
радію будь-якій справі, зробленій для громади, на благо

людини. Відремонтував автомашину, людина задоволена
— і ти щасливий. Скоротився
людині шлях до магазину в
кілька разів — їй зручність,
вигода, а звідси радість, а
для тебе ще більша.
Саме для цього — нести
людям радість добрих змін
— я вирішив балотуватися
на посаду голови. Знаю, що
в разі перемоги буде нелегко втілювати в життя свої
плани і задуми, та це мене
не лякає. Я молода людина,
маю вищу освіту і достатній господарський досвід.
Та найбільшу впевненість у
мене вселяє те, що ми йдемо від Аграрної партії України командою амбітних і заповзятливих людей. Людей,
на досвід, професіоналізм,
порядність і чесність яких
можна впевнено спиратися, як на міцний та надійний
фундамент. Я у кожного з
них вірю, як в самого себе,
і знаю, що нам під силу у
новоствореній
об’єднаній
територіальній громаді в Талалаївці зокрема провести
(Закінчення на 3-й стор.).

У НЕДІЛЮ, 15 жовтня, Красний Колядин запрошує відсвяткувати день села!
Початок об 11-й годині.
У програмі:
11:00 — ярмарок; 13:00 — концерт; 19:00 — дискотека.
ОРГКОМІТЕТ.
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ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Щиро вітаю всіх з Днем Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисника
України!
Це свято спільне і для сивочолих ветеранів, і для тих, хто нині знаходиться
на бойовому посту, і для майбутніх захисників нашої держави.
Пресвята Богородиця вважається
покровителькою і заступницею славного
війська козацького та всього українського
люду. То ж нехай Вона оберігає кожного
українця, дає сил вистояти перед усіма
негараздами і зберегти козацький дух!
Бажаю миру, добра, благополуччя і
щасливого майбутнього нашому народу.
Нехай у ваших домівках завжди буде тепло, любов і затишок.
Пишаємося своїми захисниками!
З найкращими побажаннями — народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.
ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
14 жовтня — особливий день. На Покрову Пресвятої Богородиці українці святкують
День захисника Вітчизни та День Козацтва.
Ці свята нерозривно пов’язані між собою,
адже Пресвята Богородиця здавна була заступницею українського козацтва, а сьогодні
— і нашого славного Українського війська.
Тепер Божа Матір оберігає наших мужніх воїнів не від шабель ворога, а від його Градів
та мінометів.
Сьогодні День захисника Вітчизни є особливим для них — для всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю на сході
України, не дає ворогу втілити свої плани та
роз’єднати український народ.
Дякуємо вам, хоробрі воїни, за відда-

ність Україні та її народу! Низький уклін вам,
гідним нащадкам великих прадідів, представникам лицарського роду, у чиїх жилах
пульсує гаряча козацька кров і живе дух
героїчних пращурів, за вашу мужність і жертовність, за вашу любов до рідної землі. Бажаємо вам і членам ваших родин здоров’я
на довгі роки, злагоди, добра і миру, щастя!
Нехай священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною та
незалежною!
Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! З Днем захисника Вітчизни, з Днем козацтва! Слава Україні! Слава її героям!
З повагою Олег АВЕР’ЯНОВ,
депутат Чернігівської обласної ради від
Радикальної партії Олега Ляшка.

Сергій ЛУЦЕНКО: ЗРОБИМО

ТАЛАЛАЇВСЬКУ ОТГ ПРОЦВІТАЮЧОЮ

Сергій Луценко народився 1978 року
в смт Талалаївка. Закінчив Національний
університет фізичного виховання і спорту
України в Києві за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт». З 2002
року працює у відділі освіти РДА на посаді тренера-викладача з футболу. Одружений. Виховує сина.

Передвиборча програма кандидата
на голову ОТГ
Сергія Володимировича ЛУЦЕНКА
У разі обрання мене
населення,
головою
селищної
ОТГ що
будуть
планую:
патрулювати
1. Створити
великий вулиці.
пункт по прийому молока за
4. Процінами, вищими, ніж ті, що
вести доплапропонують населенню на
ту з місцевосьогоднішній день.
го бюджету
2. Організувати місцеве
пенсіоневиробництво якісного хліба
рам, чия пенсія менша, ніж 2
та хлібопекарської продукції, тисячі гривень.
яке забезпечить населення
5. Встановити плату в
доступними,
конкуренто- бюджет ОТГ за проїзд автоспроможними продовольчи- мобільними дорогами райоми товарами.
ну великогабаритних, важких
3. Боротися зі злочиннітранспортних засобів, або
стю в районі, в тому числі за
обмежити рух тим, вага яких
допомогою ініціативних груп перевищує
максимально
допустиму.
6. Відкрити кабінет прийому громадян щодо скарг
П’ятниця
Субота
на дії недобросовісних чи20.10
21.10
новників та подальший супровід таких справ до суду.
7. Оприлюднювати населенню дані про бюджет ОТГ:
скільки коштів надійшло та
куди були потрачені.
+8 +14 +7 +14
8. Розібратися з проблемними ділянками водопостачання населення, а
також провести воду в місця,
де потребує населення.
Новий
Новий
9. Підняти рівень кульМісяць
Місяць
турно-масових
заходів,
За даними http://sinoptik.ua що проводяться в нашому

районі.
10. Зробити
штучне
міні-футбольне
поле
для молоді та добудувати
роздягальню.
11. Покращити
благо
устрій стадіону.
12. Перевіряти якість ліків в аптеках.
13. Залучити новітнє обладнання та технології для
закладів медицини та освіти.
14. Забезпечити постійне
прибирання парків, вулиць,
громадських місць та чистоту
всіх неприбраних територій.
15. Подолати проблему
стихійних сміттєзвалищ на
території громади.
16. Створити
пожежну
частину для громади.
17. Створити Талалаївську
ремонтно-будівельну
шляхову дільницю.
Спортсмен проти
бандитів!!!
Борітеся і поборемо!
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ОФІЦІЙНЕ

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЗУСТРІЧ ІЗ ВИБОРЦЯМИ

ПРО СКЛИКАННЯ
18-ї СЕСІЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
7-го СКЛИКАННЯ

У день святої Покрови, 14 ЖОВТНЯ,
об 11-й годині в районному будинку культури
відбудеться зустріч кандидатів на посаду
голови та в депутати Талалаївської селищної
об’єднаної територіальної громади від районної
організації Аграрної партії України.
Запрошуємо на зустріч всіх небайдужих
жителів Талалаївки та сіл.

Відповідно до статей 46,
47, 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в
Україні» та регламенту Талалаївської районної ради
сьомого скликання:
1. Скликати вісімнадцяту
сесію районної ради сьомого
скликання.
2. Головам
постійних
комісій до пленарного засідання скликати та провести
засідання постійних комісій.
3. Засідання
президії
районної ради провести 24
жовтня 2017 року о 9:30 годині в кабінеті голови районної ради.
4. Пленарне засідання
вісімнадцятої сесії районної
ради провести 24 жовтня
2017 року о 10:00 годині в
залі засідань районної ради
з орієнтовним порядком
денним:
••Про внесення змін до
Програми виконання Талалаївською районною державною адміністрацією делегованих повноважень;
••Про звіт про виконання
районного бюджету за 9 місяців 2017 року;
••Про внесення змін до
рішення одинадцятої сесії
районної ради 7 скликання
від 26 грудня 2016 року «Про
районний бюджет на 2017
рік»;
••інші питання.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

«ТАЛАЛАЇВКА – САМООБОРОНА» ДІЄ

ПРОПЛИВАЮТЬ роки,
немов бистра ріка, пролітають птахами і вже скроні покриті сріблом. Моїй тьоті Ніні
Іллівні КАЛЮЖНІЙ із Слобідки 13 жовтня виповнюється 90 років. В її житті було
всякого: і доброго, і поганого,
та духом вона ніколи не падала. Тяжкою була сільська
робота: вирощувала буряки
на радгоспній ниві, працювала по наряду, дояркою.
Після виходу на пенсію її
руки теж не знають спочинку,
сама обробляє свій город,
клопочеться по господарству. Живе по честі, совісті
і Божих законах. Тьотя Ніна
не любить ледачих, заздрісних людей, любить щирих і
небайдужих. Сама пряма і
відверта.
Так склалося життя, що
дітей своїх не має, та все
життя допомагає племінникам. Вона завжди допомагала нам матеріально, підтримувала морально, коли
приходила біда. Тьотя Ніна
погодилася у мене перезимувати, можливо, й залишиться у моїй сім’ї. Для неї є
найзатишніший куточок у мо-

Громадське формування
«Талалаївка – Самооборона» діє протягом місяця. Є
позитивні результати його
діяльності. За час нічного
патрулювання членами нашої громадської організації
зменшилася кількість крадіжок в цю пору доби. Відключення вуличного освітлення
з 0:00 до 3:30 розв’язує руки
грабіжникам, можливо, саме

на це треба звернути увагу
владі.
Принагідно звертаюся до
батьків, щоб вони краще слідкували за власними дітьми.
Адже під час патрулювання
неодноразово зустрічали на
нічних вулицях неповнолітніх
у пошуках пригод. Особливу
тривогу викликає тенденція
розповсюдження наркотичних засобів серед молоді.

Шановні батьки, давайте разом вбережемо наших
дітей від протиправних дій,
аби вони не занапастили
своє майбутнє.
Телефон гарячої лінії
ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ 096-646-54-54.
Приєднуйтесь до нас!
Богуслав БОРСУК,
керівник ГФ «Талалаївка
– Самооборона».

СЛУЖБА – 101

КОЖНОГО ТИЖНЯ ПОЖЕЖА

20
вересня
поблизу
с. Рябухи під час випалювання залишків сухої рослинності вітер та неконтрольоване
горіння могли наробити шкоди, адже вогонь поширювався на житлові будинки. А вже
4 жовтня вогонь знищував
сухостій біля с. Грицівка та
загрожував полю сільськогосподарських культур.
Крім пожеж в екосистемах, яких з початку року вже
трапилося 21, часто трапляються пожежі й у житловому
секторі. Вдень 23 вересня
трапилося займання господарчої будівлі, що належить
жительці Талалаївки Л. Внаслідок пожежі вогнем пошко-

джено двері, грубі корми та
майно. Причина пожежі — необережне поводження з вогнем власниці під час спалювання сміття. А вже 2 жовтня
до 21 ДПРЧ надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с. Чернецьке.
Вогнем знищено майно, дах
та перекриття по всій площі.
З початку року в Талалаївському районі вже
трапилося 46 пожеж, на цю
дату торік — 20. Зростання
кількості пожеж найбільше в
області. За кожною цифрою
— не тільки значні матеріальні збитки. Найгірше, коли
вогонь забирає людські життя. Один трагічний випадок

трапився в Липовому.
Саме тому Талалаївський РС УДСНС проводять
рейдові перевірки з метою
навчання населення додержанням вимог пожежної безпеки у житловому секторі та
екосистемах із врученням
відповідних пам’яток.
Шановні громадяни! Дотримуйтесь заходів пожежної безпеки, будьте обережними у поводженні з вогнем,
не спалюйте суху рослинність та не залишайте вогонь
без нагляду.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС в
області, підполковник служби цивільного захисту.

єму серці, моя родина зігріє
її своїм теплом. Я хочу подякувати тьоті Ніні за підтримку, за любов, яку вона дарувала нам усе життя. Дорога
наша! Прийміть щирі вітання
з 90-річним ювілеєм. Бажаю
Вам ще довгих років життя,
щоб здоров’я не підводило, тепле сонечко зігрівало
душу, а люди поважали.
Племінниця Лідія
СТАШУК із Плугатаря,
Інна КАЧУР та її сім’я з
Талалаївки.
* * *
14 ЖОВТНЯ відзначає
свій день народження любима і любляча мама, бабуся,
сваха Надія Володимирівна ВАСЮК із Понір. Прийми,
дорога, від нас таке вітання:
на всех любви Твоей хватает, такой прекрасной и земной. Заботой и теплом нас
окружаешь, и мы хотим, чтоб
Ты была такой. Пусть годы
над Тобой не будут властны, пусть беды все обходят
стороной, а вот здоровье и
большое счастье всегда шагают рядышком с Тобой.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, внучки
ЮЛЯ і АЛІНА, СВАХА з
Красного Колядина.
* * *
13 ЖОВТНЯ відсвяткував свій 60-річний ювілей
дорогий для нас кум і хрещений Віктор Дмитрович
ГРИЦИК з Талалаївки. Від
щирого серця в цей осінній
час прийми найкращі вітання від нас. Спливає час, мов
листя за водою. За роком
— рік, і так життя мина. Вже
60, і непомітною рукою вже
Твоїх скронь торкнулась сивина. Хай нещастя Твій дім

обминає, а добро лиш ступа
на поріг, людська шана й любов прихиляє срібні зорі до
Твоїх доріг.
З повагою куми
ДОВГОПОЛІ, КОРНІЄНКО,
хрещениці ТАНЯ і ОЛЯ з
сім’ями.
* * *
12 ЖОВТНЯ святкувала
свій день народження наша
дорога дочка, мама, дружина, бабуся, сестра Надія
Вікторівна
ГОРЯНСЬКА

вірш і вигукни: «Урра!» І ми
підтримаємо Твій веселий
крик, і будем дуже голосно
співати про те, що раді ми
Тебе вітати, і щоби Ти прожив нам цілий вік! А вік —
сто років, щоби не хворів,
щоб був завжди веселим
і завзятим. Ми ще багато
хочемо сказати, та ось чомусь у нас бракує слів. Та
справа не в словах, а в
почутті, яке ми називаємо
любов’ю. Отже ми вип’єм

із Красного Колядина. Ми
дружно зібралися Вас привітати, здоров’я і щастя Вам
побажати. Спасибі, рідненька, за щирість сердечну, за
руки робочі, недоспані ночі.
Бажаємо щастя, добра і тепла, здоров’я міцного, радісних днів на многая і благая
літа.
ТАТО, МАМА, ЧОЛОВІК, сестра ГАЛЯ з сім’єю,
СИН, НЕВІСТКА, ДОЧКА,
внучка ЛЕРА, внук САША.
* * *
18 ЖОВТНЯ — іменинник наш дорогий тато Павло Васильович ЧЕМЕРИС
із Талалаївки. Із щирою
вдячністю за непідкупну
батьківську любов ми вітаємо його з прекрасною
життєвою датою і просимо
долю, щоб ще багато-багато літ ми були Твоїми
дітьми — дорогими донечками. Бажаєм Тобі щастя і
добра, наш дорогий, наш
любий ювіляре. Ти начепи
на носа окуляри, читай наш

за Твоє здоров’я, за Твоє
щастя в довгому житті!
Дочки ЮЛЯ, ЯНА.
* * *
СВОЮ ювілейну осінь
зустрічає наша любляча
дружина, турботлива мама
та бабуся Ольга Іванівна
МАКСИМЕЙКО із Красного Колядина. Вітаємо Тебе,
наша рідненька, із святом.
Бажаємо щастя й даруємо
квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди
здоров’я у Тебе було. Щоб
смутку не знала, ми просимо долі, добра Тобі й радості, люба, доволі. Хай доля
боронить від лиха й біди,
лишайся ж Ти, рідна, такою
завжди. Хай Бог дає сили і
щастя багато, щоб ми могли
довго Тебе цілувати!
ЧОЛОВІК, ДІТИ,
ВНУКИ.
* * *
У
НАШОЇ
подруги
і куми Ольги Іванівни
МАКСИМЕЙКО із Красного
Колядина ювілей. Тож доз-
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«БАТЬКІВЩИНА» НЕ ПІДТРИМАЛА
УЗАКОНЕННЯ ПАРЛАМЕНТОМ
РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ
НА ДОНБАСІ
Засідання парламенту
6 жовтня 2017 року увійде
в історію України чорною
сторінкою, через ухвалення закону про легалізацію
російської окупаційної влади на Донбасі та амністію
злочинцям, що знищували
українців. Про це заявив
перший заступник керівника
фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв на брифінгу в
парламенті.
«Цей
законопроект
фактично дозволяє пробачити всіх кримінальних злочинців, які вбивали людей
під час загарбання Криму
та Донецької і Луганської
областей; бандформуванням дозволено створювати свою народну міліцію;
суди і прокуратура призначаються органами так
званого місцевого самоврядування тих територій,
які є територіями частини
Донецької та Луганської
областей. Ці найжахливіші
норми зі старого перекочували у новий закон, де їх
пролонгували ще на рік», —
заявив парламентар.
«Батьківщина» не голосувала за цей законопроект, оскільки він забезпечує амністію злочинцям,
що знищували українців та

гарантує
представникам
російських окупаційних адміністрацій фінансування з
українського бюджету.
До того ж закон дозволяє формувати «сили
народної міліції» (з числа
терористів та учасників
бандформувань) і визнає
дії Збройних сил України
по відновленню територіальної цілісності країни
незаконними, відкриваючи
шлях до засудження наших військових у Гаазькому
трибуналі.
Перший заступник керівника фракції «Батьківщина»
заявив, що парламент відмовився розглядати альтернативний законопроект від
«Батьківщини»
№7163‑3,
в якому «відсутні згадки
про Мінські домовленості,
де не вказано про антиконституційне право президента видавати укази
заднім числом або наперед
щодо питання використання Збройних сил України, а
також де є згадка про анексовану територію України
— Автономну Республіку
Крим». Фракція «Батьківщина» також передбачила
у цьому законопроекті заборону торгівлі на крові.
Іван ПАВЛЕНКО.

ЛЮДИНА – ЛЮДИНІ

Комусь, хто звик жити у
людному місці, мабуть, не уявити як живеться нам, літнім
людям у селі, від якого залишилася вже тільки назва.
Але наше рідне село Глибока дуже дороге нам — немає
кращого місця на землі! Ми
вдячні людям, які допомагають нам у наших непростих
буднях. Не так давно нас
стала обслуговувати сестра

милосердя Ольга Володимирівна Науменко, яка сама
живе у Чернецькому. Вона
уважна і турботлива і допомагає нам, мабуть, не тільки
там, де зобов’язана, а і чисто
по-людськи. Вона, ніби рідна
людина, побілила нам хату і
ми цим дуже радіємо. Добре,
що є така служба і працюють
там люди доброї душі.
Костянтин і Віктор БУЦЬ.

воль Тебе поздоровити. Зичимо в здоров’ї вік довгий
прожити, щоб усіх на сторіччя могла запросити, щоб
у мирному небі Тобі сонце
всміхалося, а всі Твої мрії та
плани збувалися. Хай буде
кожен Тобі день яскравим, і
онуки радують теплом, доля
дарує Тобі подарунки і щоденно оточує добром. Хай
здоров’я, щастя і достаток,
сиплються, як липи цвіт, хай
малює доля з буднів свято, а
Господь дарує ще багато літ.
Куми - друзі БЕРЕЖНІ, БУРДЕНКИ, СОКОЛИ,
ЗАЙЧЕНКИ.
* * *
СВОЮ ювілейну осінь
зустрічає наш дорогий і
люблячий чоловік і батько Валентин Дмитрович
ЯРМОШ із Чернецького.
Роки відлітають птахами
у вирій, в далекі краї — за
обрій летять, а Тобі, любий,
на ниві життєвій сьогодні уже 50. Хай роки золоті,
ніби в казці, пливуть, сумувати за цим не годиться.
Хай здоров’я вони і добро
принесуть і задумане завжди здійсниться. Щоб завжди
Тобі здоровилось, щоб серденько 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. Любові, тепла, щастя без краю,
усього найкращого ми Тобі
бажаєм.
ДРУЖИНА, СИН.
* * *
11 ЖОВТНЯ відзначила свій ювілей наша дорога
мама, дружина, донька, се-

стра і сваха Алла Іванівна
ОСТАПЕНКО з Талалаївки.
Наша мила і люба, найкраща у світі, бажаємо щастя
й достатку. Щоб сонце і зорі
плекали тепло і щоб завжди
здоров’я у Тебе було. Щоб
смутку не знала, ми просимо
долі, добра Тобі й радості,
рідна, доволі, бо нам для
щастя багато не треба — сімейного затишку і мирного
неба. Хай здоров’я, радість
і достаток сиплються, немов
вишневий цвіт, хай малює
доля з буднів свято і подарує
багато літ!
З повагою і любов’ю
всі Твої РІДНІ.
* * *

ВІТАЄМО з днем народження Максима СІНЕБОКА,
якому 4 жовтня виповнився
один рік. Крестник милый
в один год стал большим
богатырем. Пусть же радости, здоровья будет больше
с каждым днем. Познавай
мир, развивайся, радуйся и
радуй всех, никогда не огорчайся, пусть всегда звучит
смех.
З любов’ю хресні
батьки Юлія СОЛЯНИК та
Василь ЯКУНЬ.
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Сергій ЧУБАР: ЧОМУ Я ВИРІШИВ БАЛОТУВАТИСЯ
НА ПОСАДУ ГОЛОВИ ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
(Закінчення. Початок на
1-й стор.).

реальні і результативні зміни. Є і реальне підгрунтя
для таких змін, було б бажання у новообраного керівництва громади для їх
здійснення. Це і дороги, і
проблеми з питною водою,
і впорядкування селища та
сіл, цілий комплекс заходів
по викоріненню злочинності
та порушень законності. Підкреслю: саме комплекс заходів, оскільки одними лише
намірами та паперовою
творчістю це зло не викоренити. Не справитись з нею
і владі, якою б сильною не
була владна команда. Звичайно, команда в цій справі
має виступати ініціатором й
організатором, тобто бути
мізковим
управлінським
центром. А на боротьбу зі
злочинністю має піднятися
вся громада. Безбоязно і
так, щоб у злочинності та її
покровителів і провідників
земля втікала з-під ніг.
Попереду дуже і дуже багато роботи. І якщо з перших
днів приходу до влади новообрана команда на чолі з
головою, візьметься за вирішення навіть не кардинальних, а буденних проблем
— десь засипле гравієм ями
на дорогах, десь підчистить
ставок чи копанку, десь візьметься за будівництво водогону, а в селі Скороходове,
скажімо, завершить його
будівництво, на що ніяк не
спроможеться нині суща тут
влада, — люди дуже швидко
відчують позитивні зміни, а
творці цих змін надійну підтримку виборців, усіх жителів
громади.
Ще раз наголошу — проблем і роботи попереду дуже
багато. Їх значно прибавить
будівництво нової самоврядної структури, що передбачає новостворена об’єдна-

на територіальна громада.
Адже керівництво громади
буде відповідальним за життєздатність та діяльність всіх
галузей
життєзабезпечення на території громади, за
наведення
елементарного
порядку. Мене, наприклад,
як сільського фахівця-агронома за фахом, члена Аграрної партії України обурює й
бентежить розбазарювання
сільськогосподарських угідь
на території як громади, так і
району в цілому. Тут повинен
однозначно й наполегливо
втілюватись в життя заклик
лідера нашої партії Віталія
Скоцика: «Землю — громадам! Кошти — громадам!
Владу — громадам!» Так і
тільки так ми зможемо запобігти порушенню законодавства у земельних питаннях.
Практику, коли на території нашої громади власниками земельних наділів
стають далеко не ті, хто на
цій землі живе і трудиться,
працівники сільської гуманітарної сфери: вчителі чи
медики. Має діяти жорсткий
контроль, а при необхідності
й ревізійні заходи з перевірки
законності раніше розданих
угідь.
Пріоритети, над якими,
я вважаю, треба працювати насамперед і найбільш
наполегливо.
По-перше — над максимальним наповненням
бюджету ОТГ, залученням
додаткових інвестицій в її
розвиток. Бо це є базис,
основа, без якої неможливий подальший розвиток чи
забезпечення будь-яких змін.
По-друге, соціальний
захист населення, поліпшення якості медичних та
освітніх послуг. Просто недопустимо, що сучасне приміщення районної лікарні,
де є ряд базисних умов для
розширення фахової сфери
і поліпшення якості надання

медичних послуг, не забезпечене фахівцями. Вважаю, що
досі недостатньо приділялося уваги і наполегливості
для його вирішення хоч на
першоетапному рівні. Адже
найголовніше для людини —
її здоров’я і життя.
По-третє,
створення
нових робочих місць в усіх
населених пунктах громади. Це й порятунок сіл від
вимирання, й додаткове джерело для наповнення бюджету громади. Як підприємець,
маю конкретні пропозиції та
задумки по створенню робочих місць в кожному селі
та розвитку підприємництва,
чим завжди славилось українське село.
По-четверте — створення умов для подальшого розвитку та самодостатньої
діяльності
комунального
підприємства у Талалаївці та створення комунальних підприємств у селах. Роботи
на селі для таких підприємств вистачить. Це — наведення порядку на сільських
вулицях, надання послуг у
виконанні сільськогосподарських робіт, зимове прибирання вулиць від снігу, ремонтні роботи тощо.
По-п’яте, про що вже
згадував вище, — розумна регуляторна земельна
політика
(інвентаризація
землі, ведення електронної
бази даних по всіх категоріях
земель на території громади,
чіткий контроль за своєчасною платою податків, пере
гляд орендних ставок та ін.).
Адже є багато фактів, коли,
наприклад, жителі Талалаївки, користуючись землею
на території Липівської сільради, роками не платять й
копійки податків. Це просто
недопустимо.
По-шосте — інвестиційний напрямок. У районі чомусь не приділяли належної

уваги або просто ігнорували
співпрацю з інвестиційними
та донорськими фондами,
створенню бази для інвестицій, визначення зонального
напрямку розвитку громади
відповідної інфраструктури
тощо.
А ще — проблеми збереження історичної пам’яті
та культурної спадщини
нашого краю, розвитку молодіжного демократичного
середовища, учнівського
самоврядування, створення умов для фізичного самовдосконалення молоді,
розвитку фізкультури й
спорту та інше.
Нещодавно разом з головою нашої районної організації Аграрної партії України Володимиром Лукашем
мені поталанило зустрітися
з Оленою Борисівною Дмитренко — очільницею Козелецької селищної об’єднаної територіальної громади.
Звичайно, Козелець поруч з
Києвом, і в цьому багато переваг, але багато зроблено
Козелецькою ОТГ і її головою такого, що можна зробити й у нас, зокрема, у тих
напрямках діяльності, про які
я сказав вище.
Вони готові ділитися з
нами надбаним досвідом.
Ось такі, на мою думку,
пріоритети
першочергової
діяльності у напрямку соціально-економічного розвитку Талалаївської селищної
об’єднаної
територіальної
громади.
Організувати результативну роботу громади ми
зможемо тоді, коли оберемо
депутатами людей, які здатні
її забезпечувати. Саме такою є команда, яку пропонує
виборцям районна організація Аграрної партії України.
Я горджусь цією командою і
впевнений у результативності її дій. Сподіваюся на вашу
підтримку.

ЛІДЕРИ ГРОМАДИ У ТАЛАЛАЇВСЬКУ СЕЛИЩНУ
РАДУ ЙДУТЬ ВІД «НАШОГО КРАЮ»
ПОЛІТИЧНА
партія
«Наш край» у Талалаївську селищну раду об’єднаної територіальної громади, де перші вибори
відбудуться 29 жовтня,
висунула 26 кандидатів.
Це відомі у Талалаївці та селах нашого
краю люди — професіонали своєї справи, лідери громадської думки, ті, кому
не байдужа доля майбутньої Талалаївської громади та її жителів.
Кандидатом у депутати
Талалаївської
селищної ради
від партії «Наш
край» балотується
голова
районної організації мисливців
і рибалок Віктор Соляник.
Він має досвід
депутатської
діяльності, обирався депутатом Талалаївської селищної ради. У майбутній
громаді найголовнішим питанням він
називає ремонт доріг. «У нашій громаді питання номер один — дороги, що
в центрі громади, що в селах, над цим
потрібно серйозно працювати», — наголошує Віктор Соляник. Також кандидат
у депутати селищної ради підкреслює
необхідність збалансованого розвитку центру та усіх населених пунктів
Талалаївської громади, конструктивної співпраці обраних депутатів та
голови громади в інтересах місцевих
мешканців.
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Директор
Липівської школи Оксана Картава теж має
досвід депутатської діяльності. Зараз вона
балотується у
селищну раду,
щоб відстоювати питання освіти, збереження
освітньої мережі, зміцнення матеріальної бази шкіл та
дитячих садків Талалаївської об’єднаної територіальної громади. Крім того,
Оксана Картава акцентує увагу на ремонті доріг у населених пунктах громади та благоустрої населених пунктів, що
мають бути чистими та ошатними.
Також серед кандидатів у депутати
Талалаївської селищної ради від партії
«Наш край» — начальник відділу освіти
райдержадміністрації Оксана Плюта,
начальник Талалаївського РЕМ Валерій
Лут, завідуюча відділенням Талалаївського територіального центру Тамара
Дитюк, завуч Красноколядинської школи Наталія Рябко, головний бухгалтер
СТОВ «Горизонт» із села Липове Ірина Ворона, директор Липівської ЗОШ
Оксана Картава, приватний підприємець із села Понори Наталія Дупа, ме-

неджер ТОВ «Український
аграрний ресурс» із села
Корінецьке
Олександр
Сіренко, пенсіонерки з
Талалаївки Галина Топчій,
Ніна Грабина та інші.
Загалом, на перших
виборах у 14 об’єднаних територіальних громадах Чернігівщини політична
партія «Наш край» висунула кандидатами у депутати 250 своїх активістів. Усі
вони — професіонали обраної справи,
лідери громадської думки, ті, кому не
байдужа доля майбутніх громад та їхніх
жителів. За словами керівника Чернігівської обласної організації політичної
партії «Наш край» Ольги Чередник, висуванці партії і ті кандидати, яких партія
підтримує, мають авторитет у громадах,
досвід успішної діяльності і головне —
велике бажання змінити життя на краще у рідних населених пунктах і нашому
краї. Серед висуванців «Нашого краю»
у депутати ради ОТГ різних рівнів — викладачі і медики, вчителі, підприємці,
пенсіонери, люди, які мають досвід, мудрість, знання і сили для втілення позитивних змін у своїх громадах.
Висуванці від «Нашого краю» у Талалаївській об’єднаній територіальній
громаді готові працювати заради розвитку своєї громади, адже вони йдуть
на вибори, аби підтримувати децентралізацію, забезпечити сталий і збалансований розвиток своєї території.
Водночас партія «Наш край» підтримує
кандидата на посаду Талалаївського
селищного голови Юрія Величка, який
балотується самовисуванцем.
Оксана КОВАЛЬ.

Н Е В С Е ТА К ,
Я К П И Ш У Т Ь…

Здається, і проблеми
особливої немає, та все ж
хочеться, щоб було по справедливості, тому і вирішили
оприлюднити свої враження
у районній газеті, оскільки
вона — найпоширеніша в районі. Більшість із нас, прочитавши у суспільно-політичній
газеті «Голос Чернігівщини»
ЧЕЛАЙН №17 за 28 вересня ц. р. статтю під рубрикою «Долі людські» «Атовці
відкрили центр реабілітації:
з масажистом, перукарем і
психологом», автор якої Яна
Титенок, мали привід для
обурення. Такі ж емоції викликав і сюжет на цю тему у
телепрограмі ЧЕЛАЙН, яка
вийшла в ефір 17 вересня.
Автор статті пише, що «Талалаївські АТОвці випросили
в селищної ради приміщення
для майбутнього центру і…»
Нам не хочеться, щоб у односельців, жителів району
складалося враження, що це
приміщення справді випрошували у місцевої влади.
Громадська організація
«Талалаївська спілка учасників АТО» звернулася в
селищну раду із проханням
виділити приміщення для
розміщення спілки.
Четверта сесія сьомого
скликання Талалаївської селищної ради, яка відбулася
11 березня 2016 року, розглянувши та обговоривши це
звернення, прийняла рішен-

ня «Передати в безоплатне
користування приміщення
колишнього
відділення
Талалаївської ЦРЛ по вул.
Першотравнева, 2 смт Талалаївка Громадській організації
„Талалаївська
спілка учасників АТО“ для
центру підтримкм та реабілітації учасників АТО та
членів їх сімей терміном
на 10 років».
Очільник спілки Богуслав
Борсук був присутнім і виступав на сесії, розповідаючи
про свої плани. Депутати Талалаївської селищної ради
це рішення підтримали одноголосно. І депутати, і члени виконкому ради завжди
підтримували і підтримують
не тільки на словах учасників АТО.
Окрім приміщення, згідно із договором №3 від
15.12.2016 р. між селищною
радою та ГО «Талалаївська
спілка учасників АТО», цій
громадській організації було
передано безкоштовно у
користування твердопаливний котел, балансова вартість якого 16 тисяч гривень.
Спілка також не сплачує по
рахунках за електроенергію.
Ці витрати бере на себе селищна рада. Отож, навіщо
створювати негатив там, де
його зовсім немає?
Депутатський корпус
Талалаївської селищної
ради 7 скликання.

РОЗУМНИКИ І РОЗУМНИЦІ

ПРО IQ, «БРИГАНТИНУ»
І СІМ ФУТІВ ПІД КИЛЕМ

Завжди тішить, коли
бал править розум, високий
інтелект, а якщо достатнім
рівнем IQ, розвиненим логічним мисленням вирізняється дитина, підліток, то
й поготів. Шкільна команда
«Бригантина» з Талалаївки
давно привчила нас до того,
що в її складі юні учасники
обдаровані, наділені глибокими знаннями з різних суспільних дисциплін, справжні розумники і розумниці. І,
спостерігаючи за їх виступами в обласних чемпіонатах
з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!», час від часу,
гляди, та й ловиш себе на
думці: от молодці наші, але
чому тільки «Бригантина»,
де послідовники?
І ось, врешті, здається,
знайшлися такі. Їх ми побачили на першому чемпіонаті
району з інтелектуальних
ігор серед школярів «Віват,
інтелект!» І відразу стільки, що вистачило аж на сім
команд. Давно треба було
провести такий чемпіонат,
бо «Бригантина» борсається сама собі і їй завжди
ледь-ледь не вистачає, щоб
вирватися на перше місце в
обласних турнірах.
У Центрі ДЮТ до змагання розумників підготувались якнайкраще в тамтешніх умовах. Навіть кнопку
подачі сигналу про готовність команди дати відповідь виготовили, компетентне журі, головний суддя,
ведуча — все, як і належить
у таких випадках.
Протягом гри учасники
відповіли на 60 запитань із
різних аспектів життя — від
хімії, фізики до літератури
й мистецтва. Не було такої
команди, яка б не відповіла
хоч не одне запитання. Сподобалась гра липівського
«Бемсу»
(педагог-тренер
Н. В. Нужненко) і плугатарських «Розумників» (Н. В.
Буша), достатньо балів за
правильні відповіді набрали красноколядинські «Казкарі», харківські «Соколи»,
чернецькі «Ерудити» (В. В.

Кунденко, А. Ф. Хатіпова,
В. В. Павлова). Та «Бригантина» є «Бригантина».
Таким досвідом подібних
баталій, швидкістю мислення, ерудицією, доповнюючим один одного підбором
гравців ніхто більше похвалитися не міг. Навіть «Юні
ерудити» з Центру ДЮТ.
Рідні стіни їм допомогли подолати решту суперників, а
от «Бригантина» їм поки що
не по зубах. І тренер один
на двох (С. О. Нужненко), і
до «кнопки» їхні пальці так
само звиклі, але ж вік —
старший знає більше!
Тож «Бригантині» після
цієї перемоги в районному
чемпіонаті сім футів під килем у жовтневій першості
області, а решті тренуватися, тренуватися і тренуватися, щоб створити гідну
конкуренцію
визнаному
лідерові. І щоб втілилося
в життя побажання педагога-тренера з Красного
Колядина В. В. Кунденка,
котрий має за плечима
досвід
інтелектуальних
турнірів найвищого рівня:
проводити регулярні чемпіонати «Віват, інтелект» і
матчеві зустрічі, де б юні
набували поки що бракуючого їм досвіду, тренували
свої мізки й підвищували
розумовий потенціал і рівень власного IQ.
У виграші після фінального гонгу були всі: і той,
хто тримав у руках кубок
за перемогу, і той, хто втішився пам’ятними медалями, грамотами за участь і
підсолодив собі гіркоту поразки солодкими призами
від спонсорів змагань ВО
«Батьківщина», яке представляв у залі керівник районного осередку Микола
Білан, та цілої групи підприємців селища. Виграв інтелект, бо ніщо не замінить
живого спілкування учасників гри, проби власних сил у
змагальних умовах і самого
духу змагальності.
Михайло ОНИЩЕНКО,
член журі чемпіонату.
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ПРОДАМ

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 складає 102 м2, є літня кухня, гараж, сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь,
великий сад плодових дерев, підведена електромережа
380 В. Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
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.
БУДИНОК в Талалаївці по вул. Злагоди (Крупської), 19.
Тел. 098-850-39-35.
Терміново САДИБА з газом у с. Дігтярі Срібнянського
району. Тел. 095-273-34-21.
Терміново половина благоустроєного БУДИНКУ в Талалаївці по вул. Суворова.
Тел. 099-968-81-18, 097-194-28-60.
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.
Двокімнатна КВАРТИРА в Талалаївці по вул. Робітнича
16-а, кв. 6. Тел. 098-439-82-69.
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.
САДИБА в с. Плугатар по вул. Гагаріна, 64: будинок,
сарай, літня кухня, водогін. Тел. 096-193-14-55 (Григорій).
КОМБАЙН «Єнісей-1200» 1980 року випуску в робочому
стані. Тел. 096-064-99-96.
Автомобільний ПРИЧЕП ПГА-1. Тел. 097-654-77-23.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, РАКУШНЯК,
ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ. Тел. 068-530-41-23.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
КРОЛІ, свіжий ГНІЙ і ПЕРЕГНІЙ з доставкою гноєрозкидачем. Тел. 097-450-72-26.
КОРОВА червоно-ряба, вік 9 років.
Тел. 066-916-17-22, 098-623-71-96.
КОЗА. Тел. 096-176-52-26.
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.

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).

Адміністрація і профспілкова організація центральної
районної лікарні глибоко сумують з приводу смерті колишнього головного бухгалтера райлікарні Ніни Прокопівни
БОЙКО і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійної.
Із сумом і болем зустріли звістку про смерть колишнього старшого фельдшера відділення швидкої допомоги
районної лікарні Людмили Степанівни САЄНКО. Висловлюємо щирі співчуття родині покійної.
Адміністрація і профспілкова організація ЦРЛ.
У житті кожної людини настає болючий час прощання
із найріднішими людьми. Прийшов він і в родину наших
друзів Ігоря Миколайовича і Лариси Бойків із Талалаївки,
які днями провели в останню дорогу маму і бабусю НІНУ
ПРОКОПІВНУ. Прийміть наші щирі співчуття.
Сім’ї ЛОКОШКО, БІЛАН, ГАРЯЧКА, ЛИСЕНКО.
7 ЖОВТНЯ
перестало битися серце нашої дорогої подруги і куми Людмили
Степанівни САЄНКО з Талалаївки. Минає 9 днів, а не віриться, що це горе трапилося з Людою. Гірко-гірко прийняти
цю звістку. Жаль та печаль пронизують
наші серця. Беда нагрянула в дом без
разрешения и стука. Исчезли радость
и покой, в глазах застыли боль и мука.
Ушла и не вернешься никогда, не удержали — не хватило силы, и в небе новая звезда нам светит
так, как Ты светила. А нам теперь под небом звёздным к
Твоей могиле носить цветы, прости, что нам остался воздух,
каким не надышалась Ты. Пом’яніть Людмилу Степанівну
теплим словом. Її, фельдшера швидкої допомоги, багато хто
знав у районі, не одному врятувала життя, а свого не зберегла. Царство небесне Тобі, Людо, земля пухом.
У скорботі за Тобою кум ДЕМИДЕНКО
та подруга ЛЮДМИЛА.

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.
МИ ВІДКРИЛИСЯ
14 жовтня у Талалаївці по вул. Комунальна, 10 відновлює свою роботу бар «Прайд-клуб».
Олег ГАЛАЛГАН.

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.
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.
УВАГА! У неділю 15 ЖОВТНЯ, в смт Талалаївка
та в центрі сіл будемо купувати:
гарбузове НАСІННЯ від 40 грн./кг,
КВАСОЛЮ до 25 грн./кг; ГОРІХИ від 20 до 23 грн./кг
(сирі), від 23 до 25 грн./кг (підсушені).
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.

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

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений студентський КВИТОК серії ЕН №11773441,
виданий на ім’я ЛУКАШ Руслана Сергіївна, вважати
недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №387706 та серії ЯГ №387705, видані
1 червня 2007 року на ім’я ПИЛИПЧЕНКО Ганна Яківна,
вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0157058, виданий 26 серпня 1996 року на
ім’я ХРАПКО Софія Петрівна, вважати недійсним.
16 ЖОВТНЯ
минає 5 років,
як
перестало
битися серце нашої дорогої дружини,
мами і бабусі Раїси Іванівни ЛУЦЕНКО
з Діброви. Ах мама-мамочка родная,
к Тебе прижаться бы сейчас. Тебя мы
часто вспоминаем, и слёзы капают из
глаз. Нам не хватает Тебя, мама, советов мудрых и тепла. Не заживёт от боли
рана, внезапно в мир иной ушла. Скорбит душа и сердце плачет, перед глазами образ Твой. Как
много мама в жизни значит, она — любовь, уют, покой. Ах
мама-мамочка родная, так хочется Тебя обнять. Себе мы
говорим, слезу роняя: «Как маму тяжело терять…» Царство
небесне і вічний спокій Тобі, рідна.
ЧОЛОВІК, ДОЧКА, СИН, ЗЯТЬ, ВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

13 ЖОВТНЯ минає рік, як не стало
нашого дорогого чоловіка, батька і дідуся
Миколи Петровича МИРОШНИЧЕНКА
з Болотниці. Вже цілий рік Тебе немає
з нами. Серце плаче і болить душа.
Чим більше днів, тим гіршає печаль,
тим більше горе роз’їдає наші душі. Як
жаль, який нестерпний біль… Та жити і
без Тебе все ж ми мусим. Ти вже ніколи не повернешся до рідної домівки, не
переступиш свій поріг, не зустрінеш нас
усмішкою, не даси поради. Нехай Твій вічний сон оберігають
ангели, легкою буде Тобі земля.
ДРУЖИНА, СИН, ДОЧКА, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, ВНУКИ.

14 ЖОВТНЯ минає 6 років, як перестало битися серденько мого дорогого синочка Віктора Анатолійовича
СИНЬКА з Довгалівки. Цей день для
нас став сумним, і ми не в силах щось
змінити. Тебе не стало, мій дорогенький,
а серце так хотіло жити. Пройдуть роки,
спливуть тумани, над світом знов зійде
зоря, та не зітруться тії рани, що принесла нам смерть Твоя. Так пусто стало на
душі, і серце плаче кожен день від болю,
і огортає смутком все навколо. Рідненький, ми сумуєм за Тобою, не вистачає усмішки Твоєї і слова, і погляду ласкавого
й простого. А поки пам’ять житиме в віках, живим будеш і
Ти в наших серцях. Хай Тобі земля буде лебединим пухом і
Царство небесне.
Вічно сумуючі МАМА, БРАТ, ДІТИ.
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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%. Натяжні СТЕЛІ. 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.

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

Колектив працівників районної державної адміністрації щиро співчуває в. о. начальника відділу культури та
туризму Валентині Миколаївні Кравчук в її тяжкому, непоправному горі — смерті матері
Ніни Прокопівник БОЙКО.
Члени громадської організації «Ставидло Сінне» розділяють біль тяжкої утрати з Ігорем Миколайовичем Бойком та його родиною з приводу смерті його матері
НІНИ ПРОКОПІВНИ.
Мами не вмирають. Вони йдуть на небо, щоб звідти
яскравою зорею освітлювати своїм дітям життєвий шлях,
аби ніколи не збивалися з дороги. Зайнялася така зірка
на небесах для нашої однокласниці й учениці Валі Бойко
— Валентини Миколаївни Кравчук — пішла в інші світи
її мама НІНА ПРОКОПІВНА. Співпереживаємо з Валею
біль непомірної втрати, маму ніхто і ніщо не може замінити. Вони не вмирають, тільки ідуть на небо.
ВИПУСКНИКИ
Талалаївської школи 1979 року
і класний керівник В. І. ПАПЕТА.
Цими днями ми провели в останню путь нашу дорогу сусідку, жінку щирої душі Ніну Прокопівну БОЙКО з
Талалаївки. Сумуємо і щиро співчуваємо в тяжкому горі
дітям Ігорю Бойку і Валентині Кравчук з приводу смерті
найдорожчої людини — матері.
ЖИТЕЛІ з вул. Залізнична.
Сумом і болем пройнялися наші серця і душі від важкої
звістки про кончину дорогої нам Ніни Прокопівни БОЙКО
з Талалаївки. Берегиня роду, невичерпної доброти жінка,
любляча до самопожертви мама, бабуся й прабабуся, її
відхід надзвичайна втрата для всієї родини. Горюємо, тужимо і співпереживаємо непомірне горе з дочкою покійної
і нашою свахою Валентиною Миколаївною Кравчук, сином Ігорем Миколайовичем Бойком та їх сім’ями. Світла
пам’ять про Ніну Прокопівну назавжди збережеться в наших серцях.
Свати КОНДРАТЕНКИ, ЛИХО.
У родину нашого кума і хрещеного Ігоря Миколайовича Бойка з Талалаївки прийшло горе — пішла із життя
його мама НІНА ПРОКОПІВНА. Сумуємо разом із вами,
щиро співчуваємо.
Сім’я СПІВАК.
Скільки б років не було нашим матерям, дуже боляче,
коли вони відходять в інший світ. Не стало матері НІНИ
ПРОКОПІВНИ і у наших друзів Ігоря і Лариси Бойків із Талалаївки. Прийміть наші щирі співчуття.
Сім’я М. І. КОЛОМІЙЦЯ із Рябух.
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ВИБОРИ – 2017

ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУ ТАТІВ МІСЦЕВИХ РА Д ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ,
МІСЬКИХ РА Д ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІА ЛЬНИХ ГРОМА Д І ВІДПОВІДНИХ
СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ СЬКИЙ Сергій Олександрович
ОКРУГ №1: БЕЗПАЛЬЧА Валентина Петрівна (самовисува(ВО «Батьківщина»), ПУГАЧ Воло29 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ
нець), СОЛЯНИК Віктор Анатолідимир Григорович (Радикальна
йович («Наш край»), КРИШТОП
Алла Вікторівна (Блок Петра
Порошенка «Солідарність»), РОМАНЕНКО Сергій Миколайович
(Аграрна партія України), ТИМОШЕНКО Ольга Іванівна (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»),
ЗАРОМЕНКО Олександр Миколайович (Радикальна партія Олега
Ляшка).
Округ
№2:
МОСКАЛЕЦЬ
Олексій Васильович (самовисуванець), БАНДУРАК Микола
Васильович («Наш край»), МОСКАЛЕЦЬ Мар’яна Юріївна (БПП
«Солідарність»), ШОВКУН Людмила Олександрівна (Аграрна
партія України), ТРИГУБЧЕНКО
Світлана Леонідівна (Українське
об’єднання патріотів – УКРОП), ХИМУЛЯ Лариса Олександрівна (ВО
«Батьківщина»), ШЕВЧЕНКО Юрій
Вікторович (Радикальна партія
Олега Ляшка).
Округ №3: КОБИШ Олександр
Григорович,
КОРШОК
Наталія Віталіївна, МІЗАЙ Тетяна Григорівна — самовисуванці;
КОЗЛОВ Євгеній Іванович («Наш
край»), ЛОМОНОС Руслан Миколайович (Аграрна партія України),
МАНЬКО Оксана Василівна (ВО
«Батьківщина»), РЕМІНЕЦЬ Ірина
Миколаївна (Радикальна партія
Олега Ляшка).
Округ №4: СПІВАК Валерій
Володимирович
(самовисуванець), КУР’ЯНОВ Леонід Іванович
(«Наш край»), ЖГИР Ольга Вікторівна (БПП «Солідарність»), ГОСТРА Олександра Олександрівна
(Аграрна партія України), ШУЛЬГА
Леся Миколаївна (ВО «Батьківщина»), СПІВАК Алла Петрівна (Радикальна партія Олега Ляшка).
Округ №5: БІЛОУС Наталія
Леонідівна, НОСАЧ Тарас Володимирович — самовисуванці; МОСКАЛЕНКО Олександр
Іванович («Наш край»), БЕЖАН
Світлана Анатоліївна (БПП «Солідарність»), ФЕДЮК Галина Миколаївна (Аграрна партія України),
ПОТЕРЯЙКО Сергій Вікторович
(ВО «Батьківщина»), НЕСЛУЖЕНКО Клавдія Миколаївна (Радикальна партія Олега Ляшка).
Округ №6: ЄРМАК Олександр Юрійович, МАКАРЕНКО
Любов Іванівна — самовисуванці;
ПЛЮТА Оксана Петрівна («Наш
край»), ПУГАЧ Микола Михайлович (БПП «Солідарність»), ВІТЕР
Роман Васильович (Аграрна партія України), МАНІВСЬКИЙ Юрій
Вікторович (ВО «Батьківщина»),

На підставі ст. 39 Закону України «Про місцеві вибори» зареєстровані КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТИ ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ:
НАЗАРЕНКО Олександр Володимирович (Радикальна партія Олега Ляшка).
Округ №7: АНТИПЕНКО Ігор
Володимирович, ТОПЧІЙ Людмила Олександрівна, ХУДОЛІЙ
Микола Володимирович — самовисуванці; СЕРДЮК Микола
Петрович («Наш край»), ГРАБИНА Наталія Олександрівна (БПП
«Солідарність»), РАДЧЕНКО Олександр Миколайович (Аграрна партія України), САМОЗВОН Ольга
Василівна (Українське об’єднання
патріотів – УКРОП), ОНИЩЕНКО
Михайло Олександрович (ВО
«Батьківщина»), ЯНИНА Надія Миколаївна (Радикальна партія Олега Ляшка).
Округ №8: ПОЗНЯКОВСЬКИЙ
Сергій Володимирович (самовисуванець), РОЙ Анатолій Миколайович («Наш край»), КОНДРАТЕНКО Катерина Василівна (БПП
«Солідарність»),
ПИЛИПЕНКО
Микола Павлович (Аграрна партія
України), БРАТАШ Ганна Анатоліївна (Українське об’єднання патріотів – УКРОП), РЯБЧУН Віктор
Григорович (ВО «Батьківщина»),
ТОПЧІЙ Віктор Володимирович
(Радикальна партія Олега Ляшка).
Округ №9: ЛУТ Валерій Вячеславович («Наш край»), БОЙКО
Лариса Миколаївна (БПП «Солідарність»), БАБІЙ Сергій Володимирович (Аграрна партія України), ГАЛАГАН Олег Вікторович
(Всеукраїнське об’єднання «Свобода»), ВИНОГРАДОВА Людмила
Вікторівна (ВО «Батьківщина»),
КОБЗИСТИЙ Олег Анатолійович
(Радикальна партія Олега Ляшка).
Округ №10: ДИТЮК Тамара
Миколаївна («Наш край»), ЗЛИЙ
Микола Михайлович (БПП «Солідарність»), РЕМІНЕЦЬ Василь
Анатолійович (Аграрна партія
України), СМАЛЬКО Олександр
Сергійович
(ВО
«Свобода»),
ДОРОШЕНКО Олена Іванівна
(Українське об’єднання патріотів
– УКРОП), ВЕРХОГЛЯД Світлана
Миколаївна (ВО «Батьківщина»),
АНДРУЩЕНКО Галина Володимирівна (Радикальна партія Олега
Ляшка).
Округ №11: БОЙКО Галина
Василівна (самовисуванець), КОНОВАЛ Микола Павлович («Наш
край»), БОГДАНОВИЧ Юрій Сергійович (БПП «Солідарність»),

ПУГАЧ Григорій Миколайович
(Аграрна партія України), ГАЛАГАН Ніна Іванівна (ВО «Свобода»), В’ЯЛИЙ Олег Вікторович
(Українське об’єднання патріотів
– УКРОП), ЦІЛИНА Володимир
Дмитрович (ВО «Батьківщина»),
ТАРАСЕНКО Сергій Миколайович
(Радикальна партія Олега Ляшка).
Округ №12: ПОЗНЯКОВСЬКА
Світлана Володимирівна (самовисуванець), МИХАЙЛЮК Тетяна
Вікторівна («Наш край»), ІЛЛЯШЕНКО Валентина Миколаївна
(БПП «Солідарність»), ЗОЛОТАРЕНКО Олександр Миколайович
(Аграрна партія України), ВЕДМІДЬ
Любов Степанівна (ВО «Батьківщина»), ЛУЦЕНКО В’ячеслав
Михайлович (Радикальна партія
Олега Ляшка).
Округ №13: СЕНЧА Оксана
Леонідівна
(самовисуванець),
СКРИПКА Олександр Дмитрович
(«Наш край»), ІВАЩЕНКО Марина
Миколаївна (БПП «Солідарність»),
ЖУЧЕНКО Валентина Анатоліївна (Аграрна партія України), БАТЮТА Володимир Миколайович
(ВО «Свобода»), ДМИТРЮК Віктор Анатолійович (ВО «Батьківщина»), ЛУКАШ Володимир Дмитрович (Радикальна партія Олега
Ляшка).
Округ №14: ШАГУНОВ Олександр Анатолійович (самовисуванець), КАШКА Федір Петрович
(«Наш край»), ГОРКАВЕНКО Лідія
Миколаївна (БПП «Солідарність»),
ІВАНЕНКО
Юлія
Олексіївна
(Аграрна партія України), ТОВКАЧ
Алла Михайлівна (ВО «Батьківщина»), СОРОКА Андрій Анатолійович (Радикальна партія Олега
Ляшка).
Округ №15: КАШКА Богдан
Федорович, НІЩИМЕНКО Леся
Василівна, ТРЕГУБ Роман Олексійович — самовисуванці; ТОПЧІЙ
Галина Федорівна («Наш край»),
РУБЕЖАНСЬКА Ольга Миколаївна (БПП «Солідарність»), ЛИЗЬКО Віктор Миколайович (Аграрна
партія України), МАЛІЙ Владислав
Анатолійович (Українське об’єднання патріотів – УКРОП), СУХОЛОВСЬКИЙ Анатолій Іванович
(ВО «Батьківщина»), ЛАЗОРЕНКО
Людмила Григорівна (Радикальна
партія Олега Ляшка).
Округ №16: ЖАЙВОРОНОК
Віта Ігорівна (самовисуванець),

МІСЯЧНИК

ЛЮДИНА І ЗАКОН

ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ НА ЗАХИСТІ ПРОКУРАТУРИ

У діяльності Бахмацької
місцевої прокуратури захист
та поновлення інтересів держави у сфері земельних відносин є одним з пріоритетних
напрямів. Зокрема, направлено до Талалаївського районного суду дві позовні заяви
про визнання недійсними двох
державних актів на право приватної власності на землю, за
якими у приватну власність
громадян для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва було передано
землі природно-заповідного
фонду загальною площею
понад 7 га, які знаходяться на
території Староталалаївської
сільської ради.
Підставою для прокурорського втручання стало те,
що при проведенні планової

перевірки спеціалістами головного управління Держгеокадастру в області було
встановлено, що у 2006 році
при виконанні робіт з виготовлення та видачі державних актів на право приватної
власності на землю взамін
сертифікатів на земельну
частку (пай) колишнього колективного
сільськогосподарського підприємства двом
громадянам були видані державні акти на землю, до яких
незаконно включено землі
природно-заповідного фонду
загальною площею понад 7
га, які у колективну власність
не передавались і не могли бути передані у приватну
власність як земельна частка (пай). Вказані землі відносяться до парку-пам’ятки

27 ЖОВТНЯ о 15-й годині в приміщенні
Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури буде здійснювати особистий прийом громадян заступник керівника

ШАЛЕНИЙ Олексій Тарасович
(«Наш край»), КОПИЛОВ Сергій
Вікторович (БПП «Солідарність»),
НИКОНЕНКО Віталій Євгенійович
(Аграрна партія України), ШТИМ
Юрій Анатолійович (Українське
об’єднання патріотів – УКРОП),
НЕСТЕРЕНКО Валерій Євгенович (ВО «Батьківщина»), ГАРЯЧУН
Наталія Анатоліївна (Радикальна
партія Олега Ляшка).
Округ №17: РЯБКО Наталія
Миколаївна («Наш край»), БРОШКА Світлана Павлівна (БПП «Солідарність»), МАКСИМЕЙКО Олег
Миколайович (Аграрна партія
України), БАТЮК Леонід Васильович (ВО «Батьківщина»), ГУЖВА
Руслан Васильович (Радикальна
партія Олега Ляшка).
Округ №18: МАКСИМОВИЧ
Наталія Юріївна («Наш край»),
БАТЮТА Оксана Григорівна (БПП
«Солідарність»), ЧМУТ Павло Михайлович (Аграрна партія України), СОРОКА Тетяна Іванівна
(Українське об’єднання патріотів
– УКРОП), РЕПАНКА Сергій Вікторович (ВО «Батьківщина»), СКЛЯР
Людмила Вікторівна (Радикальна
партія Олега Ляшка).
Округ №19: МІРОШНІЧЕНКО
Олена Василівна («Наш край»),
ДОВГАЙ
Людмила
Павлівна
(БПП «Солідарність»), ЛЕВАДА
Галина Володимирівна (Аграрна
партія України), ДОЛОШКО Валентина Михайлівна (Українське
об’єднання патріотів – УКРОП),
СОКОЛ Едуард Миколайович (ВО
«Батьківщина»), БАТЮК Наталія
Василівна (Радикальна партія
Олега Ляшка).
Округ №20: ТАРАСЕНКО Галина Михайлівна (самовисуванець), ВОРОНА Ірина Миколаївна («Наш край»), ЗАГУРСЬКА
Світлана Григорівна (БПП «Солідарність»), ГРАБИНА Олександр
Миколайович (Аграрна партія
України), ЛИХО Микола Михайлович (ВО «Батьківщина»).
Округ №21: НОСАЧ Марина Миколаївна, СТУПАК Наталія Григорівна — самовисуванці;
СОЛОВЕЙ Лідія Павлівна («Наш
край»), ПРЯДКА Тетяна Іванівна (БПП «Солідарність»), ЛУКАШ
Валентина Василівна (Аграрна
партія України), ФЕДУСЬ Анатолій
Анатолійович (Українське об’єднання патріотів – УКРОП), ЗАГУР-

партія Олега Ляшка).
Округ №22: ПУГАЧ Вячеслав
Віталійович
(самовисуванець),
КАРТАВА Оксана Іванівна («Наш
край»), ШЕВЧЕНКО Олена Володимирівна (БПП «Солідарність»),
ВОРОШИЛОВА Валентина Анатоліївна (Аграрна партія України),
СЕНЧА Олександра Анатоліївна
(ВО «Батьківщина»), ПИЛИПЕНКО
Ігор Миколайович (Радикальна
партія Олега Ляшка).
Округ №23: ПЕДЬКО Михайло Андрійович (самовисуванець),
ГРАБИНА Ніна Василівна («Наш
край»), ТКАЧЕНКО Володимир
Миколайович (БПП «Солідарність»), ТАРАСЕНКО Анатолій
Григорович (Аграрна партія України), КОВТУН Вікторія Іванівна
(Українське об’єднання патріотів
– УКРОП), БІЛАН Микола Володимирович (ВО «Батьківщина»),
ЗАДОРОЖНІЙ Сергій Вікторович
(Радикальна партія Олега Ляшка).
Округ №24: КАЛІНІЧЕНКО
Тетяна Іванівна, РОМАХОВА Галина Михайлівна — самовисуванці; ОГІЙ Людмила Миколаївна
(«Наш край»), СЕМІНЬКО Ганна
Дмитрівна (БПП «Солідарність»),
ДУЖАК Віта Віталіївна (Аграрна
партія України), РАДЧЕНКО Сергій
Юрійович (Українське об’єднання
патріотів – УКРОП), ПОМОГАЄВА Валентина Михайлівна (ВО
«Батьківщина»), СТЕЦЕНКО Юрій
Григорович (Радикальна партія
Олега Ляшка).
Округ №25: АНТИПЕНКО
Станіслав Вячеславович (самовисуванець), ДУПА Наталія Вікторівна («Наш край»), ТЕРЕЩЕНКО
Світлана Василівна (БПП «Солідарність»), ВИНОГРАДЕНКО Володимир Федосійович (Аграрна
партія України), МАРЧЕНКО Євгеній Вадимович (ВО «Свобода»),
КАРПЕНКО Алла Вікторівна (ВО
«Батьківщина»), ГОЛУБ Богдан
Іванович (Радикальна партія Олега Ляшка).
Округ №26: МИГУР Віктор
Миколайович, ТОВКАЧ Григорій Борисович — самовисуванці;
СІРЕНКО Олександр Вікторович
(«Наш край»), БУРДЕНКО Вадим
Анатолійович (БПП «Солідарність»), КРИСЬКО Олександр
Григорович (Аграрна партія України), ЧЕМЕРИС Євгеній Іванович
(Українське об’єднання патріотів
– УКРОП), ХАНДОГА Юрій Михайлович (ВО «Батьківщина»).
Голова СВК Р. М. БУША.
Секретар СВК В. Г. ДІВЕНКО.

садово-паркового мистецтва
«Талалаївський» та обліковуються і використовуються ДП
«Борзнянське лісове господарство» для ведення лісового господарства, є землями
природно-заповідного фонду
державної власності, і не можуть передаватись у приватну власність громадян для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Таким чином, із власності держави, всупереч встановленого порядку, вибули
особливо цінні землі, тож
прокуратура звернулася до
суду. Наразі одна позовна
заява задоволена, інша перебуває на розгляді.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

Бахмацької місцевої прокуратури
Костянтин Сергійович БАТРАК.
Довідки та попередній запис за
тел. 2-15-44.

КРАЩЕ ЗДАТИ ДОБРОВІЛЬНО
У жовтні проводиться
місячник добровільної здачі
зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та пристроїв.
Хто із жителів району має
таку зброю — є можливість
здати її до Талалаївського
ВП для реєстрації у власному користуванні. Особи, які
здадуть зброю добровільно,
до кримінальної відповідальності не притягуються. Звільняється від кримінальної
відповідальності особа, яка
вчинила злочин, передбачений частинами I та II статті
263 ч. 3 ККУ, якщо вона добровільно здала органам
влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини та
пристрої.
У разі смерті власника зброї добровільна здача її продовжується. У разі
смерті власника нагородної,
нарізної, вогнепальної та
іншої зброї армійських зраз-

ків, мисливська нарізна або
гладкоствольна вогнепальна, пневматична та холодна
зброя протягом 5-денного
терміну здається в органи
внутрішніх справ на тимчасове зберігання до вирішення питання про спадкування майна (але на строк не
більше шести місяців). Якщо
хтось із спадкоємців бажає
таку зброю (крім нагородної)
залишити у власності, вона
може бути зареєстрована на
його ім’я у встановленому

законом порядку. Якщо серед спадкоємців немає осіб,
які можуть мати або мають
право на зберігання зброї,
вона повинна в місячний
термін бути продана або подарована особі, що має дозвіл органів внутрішніх справ.
Для одержання дозволу на її
зберігання слід звертатися
до дозвільної системи Талалаївського ВП ГУНП.
Ігор ЗІГУН,
начальник сектору Талалаївського відділення поліції.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

16 жовтня — с. Чернецьке (село повністю).
17 жовтня — смт Талалаївка, вул. Пирогова, вул. Гагаріна №17, 19, 21, 23.
18 жовтня — с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги,
вул. Енергетиків.
20 жовтня — с. Обухове, вул. Чоботька.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

14 жовтня 2017 року

ДУХОВНІСТЬ

60-а осінь у день Святої
Покрови завітала до нашої
дорогої Фаїни Андріївни
ВІВДЕНКО з Талалаївки.
Милая мамочка, солнышко
ясное, самая лучшая Ты и
прекрасная! Мы поздравляем Тебя с днем рождения, в
жизни желаем лишь только
везения. Желаем, чтоб глаз
Твоих нежных тепло не угасало и нас берегло. Чтобы
Твои драгоценные руки не
знали усталости, горя и
муки. Рассветов багряных,
хорошей погоды желаем
Тебе мы на долгие годы.
Пусть счастье Тебя обнимает сильнее. Любимая мама,
с юбилеем!
ДОЧКА, ВНУК,
СЕСТРИ, ЗЯТІ, ПЛЕМІННИЦЯ, СВАТИ.
* * *
ВІТАЮ із 50-річним ювілеєм свого дорогого сина
Валентина
Дмитровича
ЯРМОША із Чернецького.
Здається, що було це вчора: маленький Ти ідеш до
школи. П’ятірка перша, й
випускний… Й дорослий
вже синочок мій — поїхав
з батьківської хати свою
* * *
12 ЖОВТНЯ відзначила
свій день народження дорога наша матуся Людмила Михайлівна СМІЛИК із
Плугатаря.
Наша самая любимая
мамочка,
С днем рожденья
Тебя поздравляем.
Чтоб сердечко Твое
билось вечно,
И чтоб крепким было
мы желаем!
Нам не нужны
богатства и злата,
Лишь бы Ты была рядом
всегда.
Все мы любим Тебя
очень сильно,
Не оставим одну
никогда!
Ты всех на свете ближе
и родней,
Тебе желаем много
ясных дней.
Невзгоды все забудь
как горький сон,
И низкий, до земли,

стежину відшукати. Роки летять, мов буревій. І зараз,
тут, синочку мій, дивлюся я
й душа радіє, і сльози просяться з очей. Сьогодні, мій
маленький сину, у тебе світлий ювілей. Щоб сонце і зорі
плекали тепло, щоб завжди
здоров’я у Тебе було. Щоб
смутку не знав Ти, прошу я
у долі: добра Тобі, радості,
рідний, доволі. Бо людям
для щастя багато не треба:
сімейного затишку й мирного неба.
МАМА.
* * *
13
ЖОВТНЯ
виповнилося 30 років нашому
шановному зятю Віталію
Вікторовичу ПАВЛИШУ із
Скороходового. У цей день
святковий ми Тебе, зятю, вітаємо, даруєм сонця промені ясні, даруєм небо голубе,
безкрає і квіти всі, які є на
землі. Нехай живуть у Твоєму домі любов, і злагода, й
весна, щоб вся рідня і всі знайомі завжди казали: гарна ця
сім’я! Живи нам, рідненький,
щасливо на світі і будемо всі
ми любов’ю зігріті.
ТЕЩА, АЛЛА і НАТАША.
*

*

прими поклон!
А еще спасибо хочется
сказать
За любовь, которую
в словах не передать.
За то, что заботилась,
за то что растила,
За то, что взамен
ничего не просила!
И горе, и радость
деля пополам,
Во всем лучшей доли
желаешь Ты нам.
И хочется нам
рассказать
всей планете
О том, что Ты лучшая
мама на свете!
Ты заслужила в жизни
радость
На много лет уже
вперед.
Так будь же счастлива,
родная,
И каждый день,
и каждый год!
З любов’ю СИН,
ДОЧКА, ЗЯТЬ.

ОЙ, ПОКРОВО, ПОКРОВОНЬКО…

СЬОГОДНІ — свято Покрови Пресвятої Богородиці
— останнє у циклі Богородичних свят. І, як завжди,
цього дня на заутрені зазвучить-залунає відоме усім
віруючим з дитячих літ величання: «Величаємо Тебе,
Пресвятая Діво, і шануємо
Покров Твій чесний, бо ж бачив Тебе Святий Андрій на
небесах, що за нас молилася
Ти, Пресвятая, Христові-Господові нашому».
Розповідаючи про одну
з найтрагічніших сторінок
в історії українського козацтва (а сьогодні ж, нагадаємо, ми відзначаємо і День
українського козацтва), відомий сучасний народознавець Василь Скуратівський
з болем і гіркотою змальовує в одному із своїх народознавчих нарисів прощання козаків із Запорозькою
Січчю перед її остаточним
знищенням за наказом імператриці Катерини II. Руйнувалася і знищувалася не
просто козацька вольниця,
а одне з найдемократичніших об’єднань у Європі,
обітниця мужніх, хоробрих,
свободолюбивих і справедливих лицарів. І сходилися
козаки у цю трагічну для них
пору до збудованої ними
січової церкви на честь Покрови Пресвятої Богородиці.
Сходилися востаннє, щоб,
ставши на коліна, помолитися своїй покровительці і
заступниці,
попрощатися
із духовною святинею, яка
оберігала їх життя як в походах та бойових січах, так і в
мирному житті.
До речі, ще у козацьку
добу по всій Україні було
споруджено десятки храмів
на честь Богородиці. Здавна
вважається, що вона була
своєрідним символом і покровителькою не лише козацтва, а й усієї України. Згідно
з дослідженнями, вперше
національний культ Покрови

Пресвятої Богородиці увічнив ще Ярослав Мудрий при
спорудженні святої Софії та
церкви Благовіщення, на Золотих Воротах у Києві. Своєрідним символом національної опіки стала запрестольна
мозаїка Матері Божої у Софіївському соборі, на якій
Марія, звівши руки до небес,
просить святого благословення своєму народові.
Чому ж так шанується
і українцями, і всім православним світом це свято?
Згідно з християнськими
переказами, 14 жовтня (за
новим стилем) 910 року в
храмі на західному передмісті Константинополя, який носив ім’я Богородиці, під час
всенощної служби, а ще точніше, о 4-й годині ранку, святий Андрій і його послідовник Єпіфаній побачили чудо
чудес — Царицю Небесну.
Царицю усього світу, надійну
покровительку — Пресвяту
Діву Марію Богородицю, що
стояла у повітрі і покривала
всіх людей сонячним світлом, яке проливалося з її
омофора (широкої стрічки
на плечах). У християнстві
здавна такий покров символізує високу відзнаку.
Наступного дня про це

ПРИРОДА І МИ

З ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА

ЛЮБ ОВ О С ЕНІ

ОСІННІ ДИВА

Продовжуємо серію публікацій і фото
про чудернацькі витвори природи: дивні городні культури, дари лісів і парків. У редакції
хоч біокуточок відкривай — стільки багато
приносять їх наші читачі. Всі водночас за
браком газетного місця ми не можемо виставити їх на читацький загал, але поступово це обов’язково зробимо. Жителі району
побачать, якою цікавою виросла морква на
домашніх грядках Зіни Погорелової і Тамари Артамонової з Талалаївки, яку картопли-

ну вибрав на городі добрий друг редакції П. Ф. Дупа.
А сьогодні ми показуємо всім зубатий і кусючий помідор із домашньої
колекції Світлани Демченко з Харкового (на знімку внизу) та дійсно
велетенський гриб, що потрапив до
кошика талалаївця Григорія Ярмоленка (фото вгорі). Дійсно, природа
— найкращий художник, скульптор і
творець.
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.

диво розповідали у всіх церквах Константинополя.
Але на Русі-Україні лише
через 250 років після цієї події з ініціативи князя Андрія
Боголюбського в Києві стали
відзначати це свято.
Найбільшої популярності культ Покрови Богородиці
досяг, як уже зазначалося
вище, в козацьку добу, тобто у XVII-XVIII століттях. Цікаво, що при виготовленні
ікон Богородиці і для храмів,
які носили її ім’я, і для інших
храмів, іконописці і народні
художники, яких тоді називали богомазами, нерідко
використовували прообрази
реальних осіб. На одній з
ікон бачимо, як Мати Божа
тримає під своїм покровом
Богдана Хмельницького, інших гетьманів, єпископів.
На іншій — її омофор
огортає інших видатних історичних осіб.
Треба сказати, що не
тільки козацтво, а й українське жіноцтво вважало і донині вважає свято Покрови
своїм святом. Особливо на
його прихід чекали заручені
дівчата або ж ті, котрі сподівалися на прихід сватів. Бо
ж від цього дня і аж до пилипівських заговин, тобто до 27

листопада, всюди справляли
весілля.
У народному середовищі
ще й донедавна побутувало
багато легенд, що зараз повертаються до нас у нових
фольклорних збірниках, в
яких Покрова обдаровує добрих і роботящих юних красунь своєю материнською
ласкою.
На Покрову у тих сім’ях,
де були дівчата на виданні,
нерідко влаштовували ворожіння. Олексій Воропай,
Степан Килимник і вже згадуваний Василь Скуратівський поетично змальовують
картини, як вдосвіта в оселях
цих сімей навстіж відчиняються сінешні двері і мати
пильнує, щоб їх випадково
хтось не прикрив, а донька
квапиться відкрити ворота
на дорогу: «аби свати заходили». Згідно з цим ритуалом, вони через якісь півгодини мали зайти до комори
чи заглянути до скрині в хаті,
перекласти наготовлені рушники для заручень і не забути при цьому давнє магічне
примовляння: «На рушничку
стати, рушником старостів
пов’язати». Нерідко після
цього розкручувався сувій
нового полотна. Розстеляли його аж до самісінького
порога і знову ж таки приказували: «Стелися, доріженько щаслива, для молодих і
старостів».
Зі святом Покрови пов’язано чимало метеорологічних (за народними спостереженнями) прикмет, а
також прислів’їв і приказок.
Гадали, якою погода буде на
Покрову, такою і зима буде.
Запримічали: якщо цього дня
зранку вітер подме з півдня,
а пополудні — з півночі —
початок зими буде теплим,
але згодом різко похолодає.
Досить точним є і таке спостереження: «Як по Покрові
— так і по теплові».
Л. ЛАРІОНОВ.

Жовтоока красуня Осінь
із золотистим волоссям своє
серце віддала славному
лицарю Вересню, якого покохала з першого погляду.
Забажала вона дістати їй як
весільний подарунок перли заморські. Одного дня,
виглядаючи свого милого,
зустрілася із злим чаклуном
Жовтнем. Насипав він на
бідну дівчину свої чари разом з подарунками — парчу золоту, корали багряні.
Забула вона про все і дала
згоду підступному чаклуну
стати його дружиною. Почув
про це Вересень. І загриміло
небо, потемніло, вкрилося
чорними хмарами, блискавки все навколо освітили. Цієї
миті відчула Осінь пекучий
біль у серці. Виглянула у вікно і побачила розсипані по
мокрій траві неймовірної краси перли. Враз усе згадала і
побігла шукати любого Вересня, але так і не знайшла.
Зажурилася дівчина і пішла
за порадою до мудрого Листопада. Наказав він позбутися подарунків грізного чаклуна, і тоді через рік прийде
коханий, але лише на один
місяць.
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17200, Чернігівська область,
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2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
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І так буде щороку. Вхопила Осінь ненависні корали багряні, шовки золоті і
викинула їх вниз. Підхопив
їх вітер і поніс у далечінь.
Зачепились дарунки Жовтня за гілки дерев і стали ті
золотисто-багряними.
Багато часу минуло з тих
пір. Щороку зачаровує нас
своєю красою і багатством
Осінь. Наприкінці вересня
вкривається сріблястою памороззю земля. То Вересень
приносить щороку дарунки
своїй коханій. Потім знову
чаклує Жовтень — золото і
корали по деревах розкидає.
Плаче і тужить за своїм втраченим коханим Осінь і втішає
її сивий мудрий Листопад.
* * *
Сумна, сумна і одинока,
Сьогодні, завтра —
знов одна.
Не плач, красуне
жовтоока,
Не плач, твоя любов
без дна.
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Забудь дощу пекучі
сльози,
Холодний вітер
без кінця,
Забудь болючі в серці
грози,
Тобі усмішка до лиця.
Повір у себе, усміхнись,
Собою будь, чарівна
осінь.
І вже сьогодні, не колись,
Проміння сонечко
підносить.
Ти не сама, повір —
це правда!
Поглянь навколо,
обернись.
Так є тепер і буде
завжди,
Життя триває,
подивись!
З тобою завше поруч
будуть
Краса лугів і шум дібров.
Тебе не скривдять,
не осудять —
В твоїй душі живе любов.
Тамара АРТАМОНОВА.
смт Талалаївка.
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