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Юрій ВЕЛИЧКО: Я ПРАЦЮЮ
ЗАДЛЯ ЯКІСНИХ ЗМІН У
ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ

ЮРІЯ ВЕЛИЧКА — Талалаївського селищного голову — добре знають жителі
селища, а також мешканці
сіл району, які, приїжджаючи
до Талалаївки, упродовж останніх років помічають позитивні зміни.
«Багато моїх земляків
розуміють, що я прийшов
у владу не задля посади. У
мене є велике бажання робити корисне для людей,
адже Талалаївка — моє
рідне селище», — говорить
посадовець.
У Талалаївці проведені
роботи з реконструкції вуличного освітлення — встановлено майже 500 ліхтарів, придбано спецтехніку,
що забезпечуватиме благоустрій селища влітку та
взимку, системно здійснюється ремонт доріг, вулиць
та провулків. Не залишає
поза своєю увагою Юрій
Величко дітей, адже вони
— наше майбутнє. За кошти селищної ради придбано 5 дитячих майданчиків,
капітально
відремонтований дах і замінено вікна у
дитсадку «Сонечко». Дбає
селищний голова і про дозвілля молоді — виготовле-

но проектно-кошторисну документацію для будівництва
футбольного поля зі штучним покриттям.
Юрій Величко балотується на посаду Талалаївського селищного голови
об’єднаної територіальної
громади. Він переконаний,
що якісним та комфортним
має бути життя не тільки у
центрі громади, а й у всіх
селах. Тож, разом із командою однодумців має намір
працювати над питаннями
поліпшення стану доріг
і вуличного освітлення,
оновленням
матеріальної бази шкіл, дитсадків,
ФАПів,
впорядкуванням
земельних відносин, зокрема, щодо підвищення
плати за земельні паї, домагатимуться справедливих закупівельних цін на
молоко.
Кандидат на посаду
Талалаївського селищного голови називає своїми
пріоритетами — розвиток
і переоснащення закладів
охорони здоров’я, освіти,
культури; створення належних умов для підтримки
здібних, обдарованих дітей;
налагодження підвезення

ПРОГРАМА ДІЙ

кандидата на посаду голови
Талалаївської селищної ОТГ Борсука Богуслава Миколайовича
1. ГРОМАДСЬКИЙ
ПОРЯДОК
••Змусити місцеву поліцію ефективно виконувати
свою функцію
••Утворити муніципальний
орган
громадського
контролю за правопорядком
••Підтримувати
діяльність
громадського
формування
«Талалаївка-Самооборона»
••Облаштування населених пунктів ОТГ системами
відеоспостереження
2. ЕКОЛОГІЧНА
БЕЗПЕКА
••Дієвий контроль за
об’єктами та виробництвами, діяльність яких пов’язана
з небезпекою забруднення
навколишнього середовища
••Контроль за якістю питної води
3. ОСВІТА і КУЛЬТУРА
••Виважений підхід щодо
оптимізації системи навчальних закладів громади
••Управління школами та
дітей до школи, ефективна реалізація програми
«шкільний автобус». Також
йдеться про повноцінну роботу комунгоспу, створення
можливості для підвищення
якості комунальних послуг,
проведення оновлення та
модернізації матеріальної
бази, за рахунок коштів
ОТГ; вирішення питань надання ритуальних послуг
за доступними цінами, підтримка належного стану
місцевого кладовища. Бере
він зобов’язання і відновити роботу нотаріальної
контори.
А ще Юрій Величко
прагне посилити прозорість
діяльності
Талалаївської
селищної ради — ухвалювати важливі рішення після
громадських
обговорень,
створити перелік проблемних питань усіх населених
пунктів громади та зробити
його публічним. Бо це вимоги сучасного етапу розвитку
місцевого самоврядування
в Україні — місцеві мешканці мають бути не тільки
обізнаними із владними рішеннями, а й впливати на їх
прийняття.
Олег КОВАЛЬ.

ПОГОДА
Неділя
22.10

Понеділок
23.10

Вівторок
24.10

Середа
25.10

Четвер
26.10

дитсадками
••Утримання та організація роботи закладів культури,
спортивних майданчиків
••Модернізація закладів
освіти задля підвищення
якості знань
••Всебічна
підтримка
школи мистецтв та ЦДЮТ
••Участь
в
державних
освітніх
програмах,
конкурсах
4. МЕДИЦИНА
••Модернізація
ФАПів,
забезпечення їх медикаментами невідкладної допомоги
••Контроль за виконанням державних та регіональних програм медико-санітарного спрямування
••Налагодження взаємодії з ЦПМСД і ЦРЛ
••Сприяти
укомплектуванню
медичних
закладів
ОТГ
медичними
спеціалістами
5. ЦЕНТР БЕЗПЕКИ
ГРОМАДЯН
••Створити
централізовану пожежну службу та
службу первинної медичної
допомоги
6. ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК
••Планування розвитку і
підтримка підприємництва,
малого і середнього бізнесу
••Залучення інвестицій
••Створення
робочих
місць
••Ефективне використання земельних ресурсів ОТГ
••Контроль за надходженням податків
••Формування бюджету
та ефективне використання
бюджетних коштів
••Активна робота, спрямована на отримання грандів для розвитку.
••Активне використання
системи електронних тендерів ProZorro
7. БЛАГОУСТРІЙ
••Розробити Загальний
план благоустрою населених
пунктів ОТГ
••Підвищити
ефективність роботи ВУЖКГ
••Удосконалити безпеку
дорожнього руху
••Продовжити
впровадження вуличного освітлення населених пунктів ОТГ
8. ІНФРАСТРУКТУРА
••Розробити
Генеральний план розвитку громади
••Створити Центр надання адміністративних послуг
населенню (ЦНАП)
П’ятниця
27.10

Субота
28.10

Фаза Місяця

«Після повної зневіри у місцевій владі, вирішив йти на
вибори, які відбудуться 29 жовтня цього року, та висунути
свою кандидатуру на посаду голови Талалаївської ОТГ».
Народився 12 грудня 1989 року в селі Скороходове
Талалаївського району. Отримав повну вищу освіту та
спеціальність «Інженер комп’ютерних систем». Пройшов
військову строкову службу в «Десні». У 2014 р. був мобілізований до зони бойових дій, безпосередньо у Дебальцеве. Після демобілізації у 2015 р. продовжив працювати у
Талалаївському районному суді. Очолив ГО «Талалаївська
спілка учасників АТО», яка займається забезпеченням військових гуманітарною допомогою, патріотичним вихованням молоді. Працює над створенням Центру підтримки та
реабілітації учасників АТО та членів їхніх родин. Із однодумцями-волонтерами збирає гуманітарну допомогу для
учасників бойових дій. Неодноразово із цією допомогою
їздив до військових та мирних жителів Авдіївки.
Закінчив «Школу Активного Ветерана» у Чернігові, неодноразово відвідував тренінги центру розвитку місцевого
самоврядування у Чернігівській області.
У 2017 році став керівником громадського формування
з охорони громадського порядку «Талалаївка-Самооборона», яке вже працює.
доступу до Інтернету
9. ГРОМАДСЬКА
ІНІЦІАТИВА
••Максимальне залучення членів громади до прийняття рішень
••Створення
сайту
громади
••Започаткувати
функціонування гарячої лінії для
звернень громадян
••Активна співпраця зі
ЗМІ, використання соціальних мереж для висвітлення
роботи селищної ради
••Співпраця з інститутами громадянського суспільства,
громадськими

●

●

організаціями, ініціативними
групами.
10. РОЗВИТОК
ОСОБИСТОСТІ
••Всебічна підтримка громадських ініціатив, спрямованих на всебічний розвиток
членів громади
••Підняти рівень функціонування сільських будинків
культури
••Підтримка молодіжних
ініціатив
••Впровадження в повсякденне життя національних та місцевих традицій
••Патріотичне виховання
молоді.

●

Запрошуємо вас на зустріч із Богуславом БОРСУКОМ
У Талалаївці — 22 жовтня о 12-й годині;
у Понорах — 23 жовтня о 10-й годині;
у Липовому — 24 жовтня об 11-й годині;
у Красному Колядині — 25 жовтня об 11-й годині;
у Корінецькому — 26 жовтня об 11-й годині;
у Скороходовому — 27 жовтня об 11 годині.
Всі зустрічі з виборцями відбуватимуться в центрі селища
та сіл.

Кафе «АРТЕМ»,

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

••Утримання,
капітальний ремонт і будівництво комунальних доріг і тротуарів
••Реконструкція комунальних будівель і
приміщень
••Влаштування зон
для відпочинку громадян та заняття спортом
••Розширення мережі централізованого холодного водопостачання
та водовідведення
••Організація пасажирських перевезень
••Облаштування
шкіл, медичних установ
безкоштовними точками
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За даними http://sinoptik.ua

що у Харковому,
постійно приймає замовлення на обслуговування ВЕСІЛЬ, ДНІВ НАРОДЖЕННЯ,
КОРПОРАТИВІВ та інших подій.
Смачна домашня кухня,
належне обслуговування, помірні ціни.
Тел. 067-542-12-09 (Валентина Петрівна).
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ЗВЕРНЕННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВІД «БАТЬКІВЩИНИ» ДО ЖИТЕЛІВ
ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ

РОБОТУ, ЗДОРОВ’Я, ДОБРОБУТ
ВІДСТОЮЄ «НАШ КРАЙ»
В ГРОМАДАХ ЧЕРНІГІВЩИНИ

Пріоритети роботи депутатів і голів громад
від ПП «Наш край» в ОТГ

На старті створення
об’єднаних територіальних
громад більшість з них перебувають в однакових умовах:
хронічне недофінансування
призвело до руйнації доріг,
як між селами, так і в населених пунктах; повної темряви
ввечері на сільських вулицях
через відсутність освітлення; занедбаності закладів
соціальної сфери на селі;
відсутності роботи, а відтак,
зневіри людей.
Об’єднані територіальні
громади Чернігівщини, голови яких є представниками політичної партії «Наш
край», успішно працюють
над вирішенням цих проблем. На перших виборах
у 14 новостворених об’єднаних територіальних громадах Чернігівщини партія
«Наш край» визначилася із
своїми пріоритетами:
1. ТРАНСПОРТ НАШОГО
КРАЮ
Комплексний
підхід
до вирішення транспортних проблем Чернігівщини. Насамперед, ремонт та

відновлення мережі доріг,
збільшення кількості автобусів і маршруток. Кожен
мешканець громади отримає
можливість дістатися центру
громади, райцентру та Чернігова. Якісне транспортне
сполучення — запорука якісного життя громадян!
2. ВОДА НАШОГО КРАЮ
Спорудження та ремонт
системи
водопостачання,
локальних водогонів, колонок та криниць. Контроль за
якістю води з криниць і колодязів для громадян. Кожна
родина в громаді отримає
чисту, якісну воду!
3. СВІТЛО НАШОГО КРАЮ
Сучасне, екологічне та
енергозберігаюче освітлення
вулиць. Починаючи із центральних вулиць і до найвіддаленіших куточків сіл — вся
територія громади буде поступово освітленою. Життя
мешканців громади має бути
безпечним і вдень, і вночі.
4. ДІТИ НАШОГО КРАЮ
Родини із дітьми отрима-

ють підтримку громади. Це
виплати на новонароджених
дітей, пріоритетне працевлаштування на комунальних
підприємствах членів багатодітних родин. Громада має
піклуватись про своє майбутнє — дітей!
5. МОЛОКО НАШОГО
КРАЮ
Трудівники заслуговують справедливих цін на
молоко. Громада буде заохочувати створення кооперативів та підприємств
переробки молока. Час покласти край монополізму
закупівельників і дати людям можливість чесно заробляти гідні кошти!
Над переліченими питаннями будуть працювати
депутати Талалаївської селищної ради від політичної
партії «Наш край». Крім того,
партія підтримує кандидата
на посаду Талалаївського селищного голови Юрія
Величка.
Прес-служба
обласної організації
ПП «Наш край».

Шановні земляки, створення об’єднаної громади — це історичний шанс
зробити нашу громаду такою, якою її хочемо бачити
ми, а не високопоставлені
чиновники. Якщо вас не
влаштовує катастрофічна ситуація в країні, вас
обурюють реформи від цієї
бездарної влади і «по-новому» стало жити гірше
— 29 жовтня на виборах
до ради об’єднаної громади підтримайте депутатів від нашої партії, від
ВО «Батьківщина». Адже,
лише команда Юлії Тимошенко — це єдина потужна
політична сила, яка здатна змінити ситуацію в
Україні. Ці вибори — це перший крок до зміни влади!

ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ
«БАТЬКІВЩИНА»
У ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ
ГРОМАДІ
Ресурси громади будуть
приносити реальний прибуток кожному жителю. Треба
провести повну інвентаризацію землі та впорядкувати
земельні відносини.
Люди мають вільно розпоряджатися своїми паями
та отримувати справедливу
орендну плату за земельний
наділ.
Необхідно сформувати
чіткий бюджет громади —
люди повинні знати скільки
може заробляти громада
та куди ці кошти будуть
витрачатися.

Будь-які важливі рішення з життя громади повинні
прийматися після публічних
обговорень. Не тільки депутати, а й кожен небайдужий
мешканець буде мати вплив
на всі процеси.
Депутат від «Батьківщини» — в першу чергу
представник свого округу, а
відтак — захисник інтересів
виборців. Ми звітуватимемо
за свою роботу, а для вирішення проблемних питань
залучатимемо всю команду
«Батьківщини» — від юристів до народних депутатів.
РОЗБУДОВА ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
Необхідно створювати
нові робочі місця та сприяти розвитку виробництва,
переробки та підприємництва. При цьому перевага
надаватиметься
працевлаштуванню
мешканців
громади.
Дороги — це обличчя
влади. Необхідно приділяти особливу увагу пошуку
коштів з різних джерел для
проведення якісного ремонту доріг у всіх населених
пунктах громади.

ЗРУЧНІСТЬ ПОСЛУГ
Зробимо
доступними
усі послуги, які має надавати громада. Оформлення
документів, взяття довідок і
дозволів будуть відбуватися
швидко і без бюрократичної
тяганини. Організуємо зручний центр надання адміні-

стративних послуг.
Команда
«Батьківщини», за підтримки депутатів
обласної ради, ініціюватиме розробку нової зручної
та доступної схеми транспортного сполучення між
усіма населеними пунктами
громади. Попередньо буде
проведено обговорення з
жителями стосовно нових
маршрутів та графіків руху.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
МЕДИЦИНИ ТА ОСВІТИ,
ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
Принципова
позиція
«Батьківщини» — не дати
закрити жоден медичний
заклад у громаді. ФАПи та
амбулаторії повинні бути
забезпечені необхідними ліками та сучасним медичним
обладнанням.
Особливу увагу приділятимемо розвитку дошкільної
та шкільної освіти в нашій
об’єднаній громаді. Забезпечимо зручний доступ до
системи позашкільної освіти
(гуртки, спортивні секції) дітей з усіх населених пунктів
громади. Необхідно приділяти особливу увагу збереженню та розвитку закладів культури та спортивних
об’єктів для залучення молоді, а також всіх мешканців
громади.
Діти в селах повинні
мати якісну освіту, а задля
цього необхідно забезпечити школи новим, сучасним обладнанням, зокрема
комп’ютерними класами.

КАНДИДАТИ В ДЕПУТАТИ ЗА ПІДТРИМКИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС»
Округ №1 БЕЗПАЛЬЧА
Валентина Петрівна. Дата
народження:
19.06.1980
року. Освіта: вища, юрист.
Місце роботи: консультант
Талалаївського
районного
суду.
Округ №2 МОСКАЛЕЦЬ
Олексій Васильович. Дата
народження:
08.08.1979
року. Освіта: середня спеціальна, має дипломи за спеціальностями тракториста-машиніста широкого профілю
та керівника аматорського
хорового колективу.
Округ
№3
КОРШОК
Наталія Віталіївна. Дата
народження:
12.01.1979
року Освіта: середня спеціальна,
перукар-модельєр.
Місце роботи: приватний
підприємець.
Округ №4 СПІВАК Валерій Володимирович. Дата
народження: 31.08.1967 року
Освіта: вища, інженер-механік. Місце роботи: приватний
підприємець.
Округ №5 НОСАЧ Тарас Володимирович. Дата

народження:
31.08.1976
року. Освіта: середня спеціальна. Місце роботи: приватний підприємець. Член
громадського формування
«Талалаївка-Самооборона».
Округ №6 ЄРМАК Олександр Юрійович. Дата народження: 08.01.1991 року
Освіта: вища, юрист. Місце
роботи: помічник голови Талалаївського районного суду.
Округ №7 ХУДОЛІЙ Микола Володимирович. Дата
народження:
16.02.1961
року. Освіта: середня технічна. Місце роботи: ТОВ
«Метал Ком», начальник
дільниці. Громадська діяльність: заступник командира
громадського формування
«Талалаївка-Самооборона».
Округ №8 ПОЗНЯКОВСЬКИЙ Сергій Володимирович. Дата народження:
27.06.1979 року. Освіта:
вища, вчитель фізики та основ інформатики. Місце роботи: приватний підприємець.
Громадська діяльність: член
громадського формування

ДОТРИМУЙТЕ СЛОВА,
ДЕПУТАТИ!

ШІСТЬ років триває ця круговерть. З
2011 року жителі прилеглих до зернозберігального підприємства вулиць, що
у Талалаївці, скаржаться на інтенсивну
засміченість своїх подвір’їв, горищ, сараїв — всієї території, а також житлових
приміщень, якщо не закриті кватирки,
відходами, що розлітаються на відстань
близько кілометра у процесі очищення
та сушіння зерна на зернозберігальному підприємстві. Куди ми тільки не
зверталися за допомогою! До селищного голови Ю. Є. Величка. Безрезультат-

«Талалаївка-Самооборона».
Округ №12 ПОЗНЯКОВСЬКА Світлана Володимирівна Дата народження:
03.08.1956 року. Освіта:
вища,
бібліотекар-бібліограф. Місце роботи: приватний підприємець. Була
депутатом Талалаївської районної ради 4-го скликання.
Округ №14 ШАГУНОВ
Олександр Анатолійович.
Дата народження: 15.06.1962
року. Освіта: вища. Громадська діяльність: заступник
голови районної Спілки ветеранів Афганістану. Учасник
бойових дій.
Округ №15 НІЩИМЕНКО
Леся Василівна. Дата народження: 17.05.1983 року
Освіта: середня медична за
спеціальністю «лікувальна
справа». Місце роботи: старша медична сестра Талалаївського дитячого ясла-садка
«Сонечко».
Округ №16 ЖАЙВОРОНОК Віта Ігорівна. Дата народження: 11.05.1990 року
Освіта: середня спеціальна,

лікувальна
справа. Місце
роботи:
приватний
підприємець.
Округ №21 НОСАЧ Марина Миколаївна. Дата народження: 01.09.1982 року
Освіта: середня спеціальна,
«Економіка підприємства».
Місце роботи: приватний
підприємець.
Округ №22 ПУГАЧ В’ячеслав Віталійович. Дата
народження:
23.06.1979
року. Сержант запасу, проходив службу у ракетно-артилерійських військах. Місце
роботи: продавець непродовольчих товарів.
Округ №26 МИГУР Віктор Миколайович. Дата
народження:
06.02.1975
року. Учасник бойових дій на
Сході України. Громадська
діяльність: член громадського формування «Талалаївка-Самооборона», ГО «Талалаївська спілка учасників
АТО».

КРУГОВЕРТЬ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
но, мов об стіну горохом. У Державну
екологічну інспекцію, у прокуратуру Талалаївського району, Талалаївську райсанепідемстанцію, районне управління
агропромислового розвитку… Звичайно
ж, до власника підприємства в агрофірму «Обрій» LTD. До громадських організацій, зокрема до громадської інспекції
з питань благоустрою. Результат — нульовий. Одні відписки.
Нарешті минулої зими про своє
лихо розповіли народному депутату,
члену партії «Наш край» В. М. Давиден-

ку. «Допоможу, — пообіцяв він привселюдно. — Мені це під силу. Знайдемо
управу на господаря підприємства…» І
шукає народний депутат цю управу ось
вже майже рік, а на жителів шелуха як
сипалась, так і сиплеться.
Пишу до газети про наші біди для
того, щоб ви, шановні жителі Талалаївки, знали, як тримають свого слова і народні депутати, і наші місцеві керманичі.
Олексій ГЛОБЕНКО,
житель вулиці Народна від імені
сотень жителів Талалаївки.

СЛУЖБА – 101

В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ
ПЕРІОД – БЕЗ ПОЖЕЖ

В умовах пониження
температури люди інтенсивно стали використовувати прилади опалення,
електрообігрівачі та газове
обладнання, нерідко з порушенням вимог пожежної
безпеки, через що зросла
небезпека виникнення пожеж у житлових приміщеннях. З початку жовтня в області сталося 78 пожеж, 4
загиблих та 1 травмований.
Протягом минулого опалювального сезону в районі
трапилося 10 пожеж. Причинами виникнення є: порушення правил пожежної
безпеки при влаштуванні та
експлуатації печей і димохо-

дів,
електронагрівальних
приладів, коротке замкнення
електромережі.
У зв’язку з цим, Талалаївський районний сектор
ДСНС в області звертається та просить мешканців
району провести необхідні
заходи спрямовані на усунення порушень при влаштуванні та експлуатації
опалювальних приладів,
зокрема печей та димоходів, адже тільки ретельне
дотримання цих правил забезпечить вам безпеку та
збереже домівки.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

24, 25 жовтня — с. Болотниця, вул. Дружби.
26 жовтня — смт Талалаївка, вул. Нафтовиків, вул. Робітнича, кафе «Міленіум».
27 жовтня — с. Плугатар вул. Гагаріна, вул. Лесі
Українки.
30 жовтня — с. Поповичка
(село
повністю,
9:00 – 13:00).
30 жовтня — с. Грабщина (село повністю), с. Обухове,
вул. Чоботька, ФАП, клуб (12:00 – 16:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

21 жовтня 2017 року

МИ ЙДЕМО В ДЕПУТАТИ НЕ ВІД ОПОЗИЦІЇ,
НЕ ВІД ВЛАДИ, А ВІД ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ!
Кандидати в депутати селищної ради Талалаївської
ОТГ від «Українського об’єднання патріотів» ідуть на
вибори захищати те, що їм насправді дороге: державу, рідний край і добробут земляків. Усі висуванці від
УКРОПу беруть на себе відповідальність за вирішення найгостріших проблем громади та сподіваються на
вашу підтримку. Усі вони — справжні фахівці! Із різних
галузей, але однаково енергійні, з великим досвідом,
знаннями та навичками, які дадуть можливість навести
лад у нашому спільному домі!
Звичайно, усі сподівання людей на краще життя
та справжнє зростання добробуту неможливо переповісти в одній передвиборній програмі. Адже головне — не просто щось пропонувати, а й діяти так, щоб
надії виборців справдилися. Ось чому для всіх кандидатів-укропівців дуже принципово нести персональну
відповідальність за виконання своїх обіцянок і публічно звітувати перед виборцями.

Ганна БРАТАШ,
28 років, викладач
хореографії Талалаївської школи мистецтв.
Виборчий округ № 8.
«Хочу зробити наш
край сучасним і красивим, а людей у ньому — щасливими!»
Олег В’ЯЛИЙ,
44 роки, юрист Талалаївської селищної ради.
Виборчий округ № 11.
«Із вашою підтримкою зможу зробити
все, щоб мешканці громади були

впевнені у своєму
майбутньому!»
Валентина ДОЛОШКО,
58 років, тимчасово не
працює.
Виборчий округ № 19.
«На благословенній
землі, із працьовитими та мудрими
людьми — до кращого життя!»
Олена ДОРОШЕНКО,
47 років, спеціаліст із
питань цивільного захисту Талалаївської РДА.
Виборчий округ № 10.
«Разом розбудуємо
рідний край! Щоб
кожна сім’я була
успішною, а майбутнє наших дітей
— щасливим!»
Вікторія КОВТУН,
29 років, контролер
відділу інспектування
Талалаївської дільниці
«Чернігівгазу».
Виборчий округ № 23.
«Спільними зусиллями зможемо досягти
реальних результатів
і насправді покращити наш добробут!»
Владислав МАЛІЙ,
25 років, майстер служби внутрішньо-будинкового газового обладнання Талалаївської
дільниці «Чернігівгазу».
Виборчий округ № 15.

«Обіцяю зробити все
від мене залежне,
щоб ваші родини
стали благополучними та впевненими в
завтрашньому дні!»
Сергій РАДЧЕНКО,
26 років, завідувач
спортивними спорудами Талалаївської
селищної ради.
Виборчий округ № 24.
«Усі ваші пропозиції
вважаю вкрай необхідними та готовий
реалізувати їх разом
із вами! Тож спільно
досягатимемо кращого життя!»
Ольга САМОЗВОН,
52 роки, директор
Талалаївської школи
мистецтв.
Виборчий округ № 7.
«Запорука нашого
успіху — сильна
громада!»
Тетяна СОРОКА,
58 років, пенсіонер.
Виборчий округ № 18.
«Розбудова та розвиток Талалаївщини — наша спільна
справа!»
Світлана
ТРИГУБЧЕНКО,
42 роки, тимчасово не
працює.
Виборчий округ № 2.
«Дбатиму про реаль-

ну підтримку національного виробника
та розвиток дуже
перспективного для
нас аграрного напрямку. Це вирішить
проблему зайнятості
населення і створить
нові робочі місця!»
Анатолій ФЕДУСЬ,
45 років, машиніст зернових навантажувально-розвантажувальних
машин.
Виборчий округ № 21.
«Усе, що зробимо
ми разом, кожен на
своєму місці, залишиться нашим дітям
та онукам і покращить
наше сьогодення!»
Євген ЧЕМЕРИС,
44 роки, стропальник
виробничої проектно-
будівельної фірми
«Атлант».
Виборчий округ № 26.
«Пам’ятайте: ваша
доля залежить від
вашого вибору!»
Юрій ШТИМ,
43 роки, звукооператор Талалаївського
районного будинку
культури.
Виборчий округ № 16.
«Усі свої зусилля,
знання і волю спрямую на те, щоб моя
робота була професійною та чесною!»

А ГРАРІЇ – ЗА ЧЕСН И Й ВИ БІР
До завершення передвиборчих перегонів залишилося всього кілька днів. Вибори до ОТГ, певно, більш ніж інші попередні, сповнені амбіціями. Адже вперше
створюється об’єднана селищна територіальна громада, куди, крім Талалаївки,
входитимуть села Липівської, Понорівської, Красноколядинської та Корінецької
сільрад. Яке життя чекає всіх нас в об’єднаній громаді — справа не тільки часу,
а і вибору: хто і куди нас поведе чи заведе? Яка перспектива сіл, які увійдуть у
громаду? Із різних джерел інформації ми довідуємося про громади, які вже працюють. Є багато позитивного, вистачає і негативу. Адже не завжди ті, хто у виборчий період рветься в депутати, готові безкорисливо працювати на благо своїх
виборців.
А все починається з голови. У кожного з наших кандидатів на голову програми діяльності достойні. І хто б не зайняв цю посаду, дай, Боже, йому терпіння та
розуму!
У ці дні кандидати на голову ОТГ та в депутати активно проводять зустрічі
із виборцями. На Покрову кандидати, висунуті районною організацією Аграрної
партії, зустрічалися із виборцями в РБК, відбуваються зустрічі і в селах. Керівник
районної організації Аграрної партії України, депутат районної ради Володимир
ЛУКАШ на кожній зустрічі інформує виборців про діяльність партії, представляє
кандидатів на голову, у депутати. Своїми роздумами щодо виборів побажав поділитися з читачами нашої газети.
— Перш за все, хочу з гордістю сказати, що команда від Аграрної партії чесно
іде на вибори. Багато партій виставляють
своїх кандидатів у депутати і лише одна
Аграрна партія виставляє кандидата на
голову громади. Не хочу нікого критикувати, та і замовчувати не годиться, адже
всі ми знаємо, що за спинами інших кандидатів на голову громади, кандидатів у
депутати також стоять партії. Наш кандидат на голову громади Сергій Чубар, всі 26
кандидатів у депутати — достойні люди,
яких знають у райцентрі і в селах. Всі
вони різного віку, різних спеціальностей,
не тільки аграрії. Це потрібно для того,
щоб депутати були компетентними щодо
питань функціонування всіх галузей, які є
у нашому районі. На мою думку, і керівником громади, і депутатами повинні стати
люди, які вже довели своїм життєвим досвідом, що вони щось можуть, чогось досягли своєю наполегливою працею. Саме

такі наші кандидати, серед них немає ледарів і пристосуванців. І ще одна перевага наших кандидатів — всі вони, і я в тім
числі, живемо в районі, тут будуємо свою
кар’єру, свою справу і не плануємо кудись
виїжджати. Кандидати від Аграрної партії здатні зробити громаду спроможною,
тобто такою, в якій місцеві джерела наповнення бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є достатніми для вирішення
її органами місцевого самоврядування
питань місцевого значення, передбачених законодавством, в інтересах жителів
громади.
— Все нове не дається просто.
Чи не мине бажання так же активно працювати на громаду у тих, хто
сьогодні переконливо пропонує свої
кандидатури?
— Впевнений, що у кандидатів від
нашої партії воно ніде не подінеться. На
виборах 2015 року у Талалаївському ра-

йоні Аграрна партія зайняла перше місце
за кількістю голосів. Депутати-аграрії у
районній раді активні у вирішенні значимих для жителів району питань. У грудні
минулого року ми дізналися, що за умови
створення госпітальних округів, нашу місцеву медицину планується включити до
Бахмацького госпітального округу. Це обурювало всіх свідомих людей. Тільки два
депутати не поставили підписи під зверненням, із яким ми звернулися в обласну
держадміністрацію. Завдяки цьому втручанню наш район входить до Прилуцького
госпітального округу. І це логічно. Адже
саме послугами цієї лікарні ми користуємося в більшості випадків, коли проблему
не вирішити на місці.
Ми переймаємося проблемою забезпечення житлом лікарів, але пропонуємо
підходити до вирішення цього питання
виважено. Наприклад, голосували за те,
щоб за закладені в бюджет 600 тисяч гривень на придбання житла лікарям, купити
дві квартири, а не одну в новобудові. На
жаль, нас не підтримали. Я і мої однопартійці вважаємо, що кошти треба використовувати раціонально.
Депутати від Аграрної партії ніколи
не голосують «за», коли йде мова про надання землі жителям не нашого району.
«Землю — громадам! Кошти — громадам!
Владу — громадам!» — це не просто красивий лозунг Аграрної партії, а наші життєві принципи.
Я не у захваті від самої ідеї створення громад, та коли вже пішов процес, не
варто це обговорювати, треба працювати.
— На жаль, кожна виборча кампанія не обходиться без чуток і домислів.
Яке Ваше ставлення до них?
— Звичайно, негативне. Ми агітуємо
за своїх кандидатів і не обливаємо брудом
опонентів, не підкупляємо виборців, хоча

і побутують плітки, що ми даємо за голос 150 – 500
гривень. Це суща брехня. Ми не «купляли» голоси
на попередніх виборах і не робимо цього тепер. Я
особисто радив би всім, кому пропонують гроші чи
іще щось за голос, брати все, що дають, але добре
обдумати, перш ніж зробити вибір. Кілька сотень
гривень не допоможуть вам вирішити навіть якусь
дріб’язкову проблему, а от голос вашої совісті може
бути вирішальним. Оберіть тих, хто прагне працювати на розвиток громади, має для цього хист, досвід,
бажання. Саме такі кандидати на голову і в депутати
ОТГ від Аграрної партії. Віддайте за них свій голос —
вони виправдають вашу довіру.
А ще принагідно хочу побажати, щоб обрані депутати від усіх партій в ОТГ знайшли спільну мову,
потиснули одне одному руки і разом працювали на
розвиток громади, на благо людей, які обирають вас
лідерами.
Кор. «ТХ».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

20 ЖОВТНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ
ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Як і у всьому світі, захворюваність на рак молочної
залози в Україні зростає.
Кожні 30 хвилин виявляється
новий випадок раку молочної
залози і щогодини від нього
вмирає одна жінка. Щорічно
це захворювання забирає
життя майже 7,5 тис. жінок
України, діагностується в
запущених стадіях у чверті
пацієнток. Тривалість життя
хворих після встановлення

діагнозу на початкових стадіях хвороби і правильного
лікування — понад 25 років.
Основні методи, які дозволяють своєчасно виявити
це захворювання: самообстеження молочних залоз,
клінічне обстеження, мамографія. Здоровий спосіб життя дає шанс не захворіти на
рак. Бережіть своє здоров’я!
Поліна КОВАЛЬОВА,
лікар-онколог.

ПРОДАМ

Терміново БУДИНОК з меблями по вул. Сінна у Талалаївці. Тел. 050-038-48-77.
САДИБА в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у
дворі, є телефон, 3-фазка, земельна ділянка 0,82 га приватизована. Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
САДИБА по вул. Прибережна в Скороходовому: газифікований будинок, сарай, погріб, гараж, колодязь, сінник.
Земельна ділянка 0,53 га. Тел. 067-956-80-01.
Терміново САДИБА з газом у с. Дігтярі Срібнянського
району. Тел. 095-273-34-21.
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 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.
4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Комунальна (Ватутіна) в
Талалаївці. Тел. 096-063-89-13.
Двокімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями в районі нафторозвідки в Талалаївці. Тел. 096-364-44-39, 067-900-91-02.
САДИБА в с. Плугатар по вул. Гагаріна, 64: будинок,
сарай, літня кухня, водогін. Тел. 096-193-14-55 (Григорій).
БУДИНОК у с. Основа по вул. Гагаріна, 19: водогін, каналізація, є надвірні будівлі. Тел. 097-415-58-59.
БУДИНОК у Талалаївці по вул. Злагоди (Крупської) №1.
Загальна площа 86 м2, новий газовий котел (також можливе
опалення твердим паливом). 3 кімнати, усі зручності у будинку. Є присадибна ділянка, літня кухня, господарські будівлі, 2 погреби. Тел. 096-998-65-20 (Людмила Василівна).
Терміново недорого АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109 1993 року
випуску в хорошому стані. Тел. 066-934-42-66.
ТРАКТОР ЮМЗ-6 в робочому стані. Тел. 096-400-89-99.
ВЕЛОСИПЕД. Тел. 068-473-09-75.
ТУМБОЧКА під телевізор, дитячий СТОЛИК для годування. Тел. 097-882-89-72.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Корейські ПОРОСЯТА (2 місяці) і СВИНОМАТКИ — чорні і білі. Тел. 096-356-20-98.
Недорого КОРОВА червоно-ряба. Тел. 096-061-58-92.
КАПУСТА в необмеженій кількості, 4 грн./кг (с. Іванківці
Срібнянського району). Тел. 050-856-65-59.
КІНЬ. Тел. 099-718-19-55.
Чорно-ряба КОРОВА. Тел. 068-519-10-45.
МИНАЄ 40 днів світлої пам’яті дорогого й незабутнього, завжди живого в наших серцях чоловіка й тата Миколи Миколайовича ЗАРІЧНОГО з Березівки.
Як недавно ми ще всі були щасливі, здавалося, що так буде завжди. А тепер так
порожньо, сумно, одиноко. Не віриться,
що це вже назавжди. Як же не вистачає
Тебе! Тужимо і плачемо за Тобою, і так
боляче, що вже ніколи не побачимо Твоєї посмішки, не почуємо рідного голосу,
не зустрінемо на ріднім порозі. Та ми
про Тебе будемо завжди пам’ятати, Ти залишишся в добрій
пам’яті своїх друзів і знайомих. Спи спокійно у своїм Небеснім царстві, нехай земля буде Тобі лебединим пухом.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА, ДОЧКА.
25 ЖОВТНЯ минає рік, як пішов
із життя наш дорогий чоловік, батько, дідусь Володимир Олексійович
ЛЕЩЕНКО з Талалаївки. Ніхто не чекав, що горе може прийти так неждано.
Вже цілий рік Тебе немає з нами. Серце
плаче і душа болить. Біль утрати ні на
хвилину не покидає наші серця. Як не
вистачає Тебе, наш дорогенький. Царство небесне і вічний спокій Тобі, наш
рідненький. Хай Твоя душа завжди буде
в раю. Ти завжди будеш жити в наших
серцях, поки вони будуть битися.
ДРУЖИНА, ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУЧКА і всі рідні.

●

●

●

25 ЖОВТНЯ минає рік, як пішов із життя Володимир
Олексійович ЛЕЩЕНКО з Талалаївки. Важко залікувати
рану втрати. Та світла пам’ять про нашого Володю, який
чесно і гідно прожив життя, буде сильнішою за смерть. Ми
вічно пам’ятатимемо його. Ще пожити на світі на думці було.
Та сонце скотилось, за хмари зайшло. Ти згас раптово, як
ранковий світ зорі, а ми залишились в журбі.
Твоя зоря не розтане в імлі, вона в серцях, які Ти зігрівав. Ти пам’ять добру заслужив любов’ю, яку всім нам дарував. Хай сонце зігріває Твою останню домівку, м’якою і
теплою хай буде земля. Добрі ангели нехай охороняють Твій
спокій. А наші сльози не турбують Твій вічний сон. Царство
Тобі небесне, наш рідний.
Сім’ї ЗОЛОТАРЕНКО і МИЩЕНКО.

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.

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.

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

ЗДАМ в оренду приміщення 30 м2 з окремим
входом по вул. Степова, 1
у Талалаївці (на території
АЗС) під магазин, склад.
Тел. 099-294-32-14.

НИЗЬКІ ЦІНИ
ТА ВИСОКА ЯКІСТЬ:
КРОВЛЯ, ВІКНА,
ДВЕРІ, САЙДИНГ,
профнастил,
металочерепиця.
Робота, доставка, замір
БЕЗКОШТОВНО!
Тел. 096-947-37-27.

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).

У магазин «Господарчі товари» (Роменський) потрібен ПРОДАВЕЦЬ (чоловік).
Звертатися в магазин.

ВСТАНОВЛЮЮ безлімітний Інтернет, супутникові антени, РОЗКОДОВУЮ телеканали.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.

КУПЛЮ

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.

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.

ПОМИНАННЯ
Я ХОЧУ розказати про своє горе
всьому світові — дев’ять днів немає з
нами найкращого, одного такого єдиного Миколи Дмитровича ДЕМИДЕНКА з
Талалаївки. Але він у наших серцях і думах. Папа, папочка, папулечка! Дорогенький мій і найрідніший! Чого ж Ти так рано
пішов на хмарку?! Чого не дочекався?!
Я дуже Тебе люблю. Ти був найкращим
у світі батьком, Твоє добре серце було
безмежним, Твого тепла вистачало для
всіх. Ти не терпів несправедливість у всіх
її проявах, дуже болісно, як власну, сприймав чужу біду і намагався їй зарадити. Ти любив життя, любив людей, любив
природу, світанки з вудкою на ставках. Пробач, що не вберегла. Пробач, що не була поряд в останню мить Твого земного
шляху. Ти пішов до мами, а мені знову вчитися жити, тепер
уже без вас обох. Правду кажуть, що велич можна осягнути
тільки на відстані. І тільки з відстані вічності мені відкривається велич Твоєї, таточку, прекрасної душі, Твого неймовірно
доброго і чуйного серця.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, РІДНІ.

●

●

●

ПІШОВ із життя шанований нами Микола Дмитрович
ДЕМИДЕНКО. Кажуть, Бог забирає найкращих. Він був безмежно добрий, мудрий, нашою опорою, порадником, вірним
другом, на якого можна покластися. Дуже боляче і сумно, що
пішов він в інший світ, коли можна було іще жити та жити, підтримати свою донечку. У її серденьку ще зовсім свіжі рани від
втрати мами і ось тепер ще й тата. А як потрібна їй Твоя порада, Твоя батьківська любов. А нам не вистачатиме товариша, який мав золоту душу і серце, умілі, невтомні, працьовиті
руки. Не вистачає слів, щоб передати той розпач і біль, якого
завдала Твоя смерть. Щиро співчуваємо дочці Наташі і зятю
Жені, всім рідним і близьким. Ти пішов у Царство небесне і
ми віримо, що Господь буде вічно оберігати Тебе на тім світі.
Вічного Тобі життя в Царстві небесному та спокою Твоїй душі.
Нехай земля Тобі буде лебединим пухом.
Г. С. БРАТАШ, І. В. КУЗЬМЕНКО, М. В. ПЕТЬКО,
М. В. ДЕНДА, М. П. КОНОВАЛ, А. Д. ЛИНЕЦЬ,
О. І. ПРИХОДЬКО, В. В. САГЛАЙ, А. А. САЄНКО,
А. М. ЛУЦЕНКО, С. М. САГЛАЙ і їх сім’ї.
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ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-734-39-98, 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.
УВАГА! У м. Бахмач на території оптової бази, біля
ринку «Колос» з 7:30 до 12:00 закуповуємо: гарбузове
НАСІННЯ (40 грн./кг), КВАСОЛЮ (до 20 грн./кг), ГОРІХИ
(30 грн./кг).
Зручний заїзд автотранспорту біля нової церкви.
Понеділок вихідний.
Тел. 096-813-91-81 (Людмила).
ЗНІМУ
приміщення
будь-якої площі у центрі
Талалаївки на тривалий
термін.
Тел. 066-367-25-45.

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

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).

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

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

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.
ПАРКАНИ БЕТОННІ

глянцеві,
кольорові;
ПАМ’ЯТНИКИ
бетонні (35 видів), ПЛИТИ під
пам’ятники та інші архітектурні вироби.
м. Ромни, вул. Полтавська, 49
та вул. Київська 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.

19 ЖОВТНЯ минає 4 роки, як не
стало мого чоловіка Володимира Івановича ЧИКИША із Старої Талалаївки
(Сильченкового). Горе забрало Твоє
здоров’я, а смерть навіки вирвала Тебе
із життя. Ти назавжди покинув свій дім,
в якому прожив 72 роки, і своїх дітей. Із
сльозами схиляємо голови над Твоєю
могилою, плачемо і сумуємо, тільки ніколи вже Тебе не повернути. Спи спокійно,
дорогий наш, ми завжди пам’ятатимем
Тебе. Хто знав Володимира Івановича, пом’яніть разом з
нами.
Сумуючі ДРУЖИНА, діти СВІТЛАНА, ОЛЕКСІЙ
і їхні діти, АНЯ, САША, АНДРІЙ.
22 ЖОВТНЯ минає 40 днів, як не
стало нашого дорогого синочка, брата,
батька, внука, племінника і дяді Олега
Володимировича ЛУЦЕНКА із Степанівського. Так пусто стало на душі і серце плаче кожен день від болю, і огортає
тихим смутком все навколо. Рідненький
наш, не віриться нам, що вже ніколи не
зустрінемось, не почуємо рідного голосу. А ми все рівно будемо чекати Тебе
і пригадувати миті Твоєї посмішки. Не
заросте ніколи та стежина, що провела
Тебе в останню путь. Похилиться зажурена калина і добрим
словом люди пом’януть.
МАМА, ТАТО і вся рідня.

ВИБІР

НАРОДУ

За успішну Талалаївщину

За кого віддати голос на виборах у Талалаївську селищну ОТГ, що
відбудуться 29 жовтня? Це питання
сьогодні хвилює жителів об’єднаної
громади, адже від правильного вибору залежить, яким шляхом розвитку Талалаївщина піде в майбутнє.
Пропонуємо вам ближче познайомитися з кандидатами в депутати
на прикладі представників Радикальної партії Олега Ляшка. Традиційно для себе Радикальна партія
веде на вибори знакових людей, які
своїми справами здобули повагу й
авторитет у земляків.

Людмила ЛАЗОРЕНКО
Народилася 1981 року
в
Талалаївці.
Мати працювала економістом
у Талалаївському
газовому
господарстві, а
батько — електромонтером у
місцевому відділенні зв’язку.
Шкільні канікули
Людмила проводила у дідуся і бабусі в
селі Харковому.
Після закінчення школи дівчина
продовжила навчання в Чернігівському
кооперативному технікумі за спеціальністю «Технологія хліба і хлібобулочних
виробів». У 2002 – 2005 роках Людмила
навчалася в Полтавському університеті,
де здобула спеціальність «Інженер-технолог ресторанного господарства». У
Полтаві також працювала на кондитерській фабриці.
Наразі Людмила Лазоренко очолює
Талалаївську місцеву організацію Радикальної партії Олега Ляшка, від якої є
депутатом районної ради.
Людмилу Григорівну хвилює проблема масового від’їзду молоді до міст.
Тому громаді треба працювати над
залученням додаткових інвестицій,
щоб створити нові робочі місця для
населення.
Людмила Лазоренко впевнена, що
разом із Радикальною партією Олега
Ляшка можна навести лад у Тала-

лаївській об’єднаній територіальній
громаді. Спільними зусиллями вони
боротимуться за квітучу та успішну
Талалаївщину.
«Я захищатиму сільських жителів,
які багато в чому обділені. Вважаю, що
саме із створенням об’єднаної громади
села реально розвиватимуться, а не
занепадатимуть. Разом із Радикальною
партією ми збережемо школи, ФАПи,
створимо робочі місця на селі. Задля
цього й працюватиму на благо громади», — обіцяє Людмила Лазоренко.

Богдан ГОЛУБ
Народився
1988 року в селі
Понори. Тут і
зростав у простій сім’ї: батько
працював електриком, а мати
— бухгалтером.
З
дитинства хлопець
мріяв про військову службу,
бо хотів стояти
на захисті країни. Однак з армією не
склалося, і юнак вступив до Чернігівського державного інституту економіки та управління. Отримав диплом за
спеціальністю «менеджер-економіст
аграрної сфери».
По завершенні навчання деякий
час працював у Києві, бо не було підходящої роботи в рідному краї. Однак
бажання повернутись і жити в Понорах
було дуже сильним. Тож зараз Богдан
живе у своєму селі, де разом із дружиною виховує двох дітей. Працює головним інженером у ТОВ «Понори».
Богдан Голуб балотувався на сільського голову і мав другий результат на
виборах. Думав, що вже не буде пробувати себе на цьому поприщі, проте, як
людина дієва, не може лишатись осторонь, коли в районі є проблеми.
Знайомі, колеги та просто односельці переконані, що Богдан Голуб є
гідним кандидатом у депутати Талалаївської селищної ОТГ. Це працьовита й цілеспрямована людина, котра
любить свій край і бачить себе саме
тут у майбутньому. Тому, заручившись

НАЙКРАЩА У СВІТІ БАБУСЯ
Мою бабусю звати Ольга Олексіївна Степка. Вона
народилася у 1948 році у с.
Слобідка. Потім жила у с.
Лавіркове. Переїхала у Харкове. Народила сина Володимира, мого тата. Та рано
овдовіла. Побудувала дім.
Навчилася робити і жіночу, і
чоловічу роботу. Моя бабуся
має двох онуків: Владислава
і мене, Олександра. Чому
мені захотілося написати про
свою бабусю? Та тому, що я
хочу, щоб усі знали, що вона
найкраща і що я її дуже люблю. Так трапилося, що після тяжкої хвороби, коли мені
було чотири роки, померла
наша мама… Ми наполовину осиротіли. Але ні, у нас же
є бабуся! Вона нам замінила
маму. Я був щасливий, коли
вона брала мене на руки і ми
разом читали книжки. Бабуся
вчила мене читати, розказувала багато віршів (пам’ятає
їх ще зі школи).
Наша з Владиславом

бабуся строгенька. Коли
потрібно щоcь зробити, то
ми чуємо її з першого разу.
Вона любить дисципліну
і порядок, справляється з
нами, чотирма мужчинами у
сім’ї. Моя бабуся часто хворіє. І тоді мені стає сумно.
Бо я хочу, щоб вона була
здоровою і жила ще багато-багато років. А ми будемо докладати багато зусиль
для того, щоб бабуся на
засмучувалась, робити все,
щоб вона була щасливою.
Адже коли в нашій сім’ї все
добре, то бабуся весела, і
нам теж радісно.
У моєї бабусі у жовтні
день народження. Рідненька
бабусю! Спасибі, що Ти нас з
любов’ю ростиш. Хай весни
до Тебе летять журавлями,
щоб Ти не старіла, рідненька, з роками. Живи у здоров’ї,
у щасті і силі. Літа проти Тебе
хай будуть безсилі.
Олександр СТЕПКА.
с. Харкове.

ПОДЯКА
Разом із великою радістю — народженням нашої
донечки Ангелінки, у нашу
сім’ю прийшло і горе. Маленькій тільки півроку, а у
неї вже було дві операції.
Сподіваємося, що все у нас
буде гаразд, ми здолаємо
недугу. І цю надію нам допомагають вселяти люди, які
відгукнулися на нашу біду.
Ми вдячні за допомогу голові райдержадміністрації Анатолію Дупі, спеціалісту РДА
Надії Черевик, селищному
голові Юрію Величку, секретарю селищної ради Тетяні
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Михайлюк, депутату селищної ради Миколі Тарасенку.
Наша особлива вдячність
депутату селищної ради від
Аграрної партії Сергію Романенку і його родині, депутатам-аграріям районної ради
Володимиру і Валентині Лукашам. Ми безкінечно вдячні
Марині і Сергію Іващенкам,
які переймаються нашою бідою, як власною. Віримо, що
у нас все вийде. А вам воздасться сторицею за вашу
допомогу.
Сім’я РУДЯЩИХ
із Талалаївки.

МИ ВАС ПАМ’ЯТАЄМО

підтримкою земляків, він іде на вибори, адже знає: спільними зусиллями
можна вирішити багато проблем у
громаді.

Клавдія НЕСЛУЖЕНКО
Народилася 1964 року в
селі Чернецьке.
Мати працювала продавцем
у магазині, а
батько був будівельником. У
дитинстві дуже
полюбляла вишивати — бабуся привчила до
рукоділля.
Після закінчення школи дівчина
вступила до Лохвицького технікуму
харчової промисловості, де отримала
диплом технолога пивоварного виробництва. Була направлена на роботу до
Ніжинського пивоварного заводу. Невдовзі вийшла заміж та повернулась у
свій район — до Талалаївки, де проживає і понині.
Сімнадцять років Клавдія Неслуженко пропрацювала на місцевому хлібокомбінаті технологом. У дев’яностих
потрапила під глобальне скорочення,
тому довелося шукати іншу роботу.
Майже тринадцять років тому Клавдія Миколаївна пов’язала своє життя з
поштою, а зараз є керівником поштового відділення.
Була заміжня, на жаль, чоловік передчасно помер. Нині має двох дорослих доньок.
Клавдія Неслуженко йде на вибори
в команді Радикальної партії. Їй подобається, що Олег Ляшко, як і його однопартійці, — людина слова.
Однією з основних проблем Талалаївщини Клавдія Миколаївна вважає
малі перспективи, які зараз є в районі
для молодого покоління. А потрібно,
щоб діти могли тут спокійно зростати,
навчатися, щоб була робота. Тільки так
молодь буде прагнути лишатися в Талалаївському районі.

13 ЖОВТНЯ, напередодні Дня Захисника Вітчизни,
члени Талалаївської районної в Чернігівській області
організації ПАРТІЇ «БЛОК
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» відвідали сім’ї
загиблих учасників АТО: Володимира Степановича Бахмача у Понорах та Володимира Івановича Кунденка в
Харковому.
Зі словами вдячності та
зі сльозами на очах ми згадали справжніх героїв, які муж-

ньо відстоювали на передовій та віддали своє життя
заради миру в наших оселях.
Із зброєю в руках вони захищали свою Україну її волю та
незалежність.
Ми висловлюємо щирі
співчуття родинам загиблих
воїнів. А всіх просимо згадати тих, хто дав нам можливість зустрічати новий день.
Слава Героям! Герої не вмирають, адже вони разом з
нами. Вони житимуть доти,
доки ми про них пам’ятаємо.

На фото вгорі: разом із нами до мами Володимира Бахмача Марії Михайлівни завітали
секретар Понорівської сільради Людмила Пустовар і родич загиблого Віктор Карпенко;
внизу — в Харковому проживає дружина Володимира Кунденка Наталія Юріївна із своїми
синочками, які охоче поспілкувалися із нами та сфотографувалися на пам’ять.

ВІТАЄМО з 80-літнім
ювілеєм нашу дорогу маму
і бабусю Ніну Іванівну
СПІВАК із Березівки. 80 років вже пройшло, як Богом
Вам життя дано. Дав він силу
все здолати, ювілей цей
святкувати. Ви у нас добра,
єдина, із любов’ю вітає Вас
вся наша родина! Дякуєм за
серце чуйне і ніжне, за щиру
турботу про кожного з нас,
за добру пораду, привітну
усмішку спасибі від кожного
з нас! Живіть Ви, рідненька,
ще довго на світі, і будемо
всі ми любов’ю зігріті. Бажаєм здоров’я Вам міцного, ще
й всяких благ до нього! Всю
доброту, яка існує в світі,
всю радість, що живе серед
людей, найкращі всі, що до
вподоби квіти, даруєм Вам
у цей святковий день! Хай
Ангел Божий поруч з Вами
буде, а Матір Божа береже
від зла! Дай, Боже, Вам жити
і горя не знати, щоб сотую
весну із нами стрічати!
CИН, ДОЧКА, НЕВІСТКА, ЗЯТЬ, ОНУКИ і ПРА
ВНУКИ ДІМА й КАРІНА.
* * *
26 ЖОВТНЯ зустріли
свій 60-річний ювілей Людмила Іванівна НЕДІЛЬКО
з Талалаївки і Валентина
Іванівна ДУДКА з Довгалівки. Щиро вітаємо вас із радісним сімейним святом. У
цей прекрасний ювілей хай
доля вам сміється журавлина, поля розлогі колосом
цвітуть. Нехай червоні ягоди калини щасливу осявають путь. Хай у житті вашім

завжди буде літо, а якщо
осінь, то тільки золота. Нехай у гості їдуть внуки й діти,
хай сміх і радість на подвір’ї
не стиха! Нехай рясні дощі
несуть для вас здоров’я,
проміння сонячне торкає за
вуста. Хай діти і онуки зігріють вас любов’ю, бажаєм
довгого й щасливого життя!

ЗАВТРА свій день народження відзначає наша дорога мама, теща і сваха Тамара Миколаївна ЯКИМЕНКО
з Чернецького. Ваш день народження — родинне свято,
Ви — найдорожча нам усім.
Для нас зробили так багато,
Вами наповнений весь дім.
Ви ніжна, лагідна, вродлива,

Ми просим в Бога вам
років багато, в здоров’ї хорошім світанки стрічать.
Хай Матір Божа вас від зла
захищає, від горя боронить
молитва свята. Христос хай
здоров’я вам посилає на
довгі, щасливі і благії літа.
ІННА, ОЛЕГ, ОЛЕКСАНДР із сім’ями,
МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ та
сестра ТАНЯ із Ромнів.
* * *
20 ЖОВТНЯ наш кум
Олександр Миколайович
ВОЗНИЙ із Болотниці зустрів свій 50-річний ювілей!
Вітаємо його з ювілеєм і
бажаємо: у час ювілейний —
святковий даруєм розкішний
букет шани та любові. Хай
доля дарує довгого віку, щастя-радості без ліку. Міцного
здоров’я — з роси і води.
Хай щедрість і добро поруч
будуть завжди. Від нас ці
щирі вітання-слова. І Бог хай
дарує многії літа!
З повагою куми
ПЛЮТИ.
* * *

найкраща жінка на землі,
м’яка, чутлива, особлива,
Ваші поради чарівні. І хай
всі наші привітання у Вашім
серці лишать добрий слід.
Отож, прийміть найкращі
побажання здоров’я, щастя
і багато літ!
Сім’я КУНДЕНКІВ із
Красного Колядина.
* * *
ВІТАЄМО з днем народження рідну і дорогу нам
людину Олександра Івановича ЗАХАРЕНКА з Красного Колядина, якому в ці
дні виповнюється 45 років.
Бажаємо Тобі, наш рідненький і дорогенький, душевної
рівноваги, сімейного благополуччя, здоров’я, удачі. З
крупиць добра, натхненної
праці, мужності та самовідданості складається Твій
життєвий шлях. Хай береже
Тебе Господь і дарує багато років щасливого життя.
Нехай завжди усміхається
доля, несуть тільки радість
з собою роки. Хай щастя й
здоров’я не зрадять ніколи,

хай збудуться мрії, бажання
й думки.
З найкращими побажаннями ДРУЖИНА і ДІТИ.
* * *

43 РОКИ виповнилося
нашій дорогій донечці, мамі
і бабусі Ірині Михайлівні
ТКАЧЕНКО із Великої Димерки Київської області. Вітаємо із днем народження,
зичимо Тобі здоров’я, щастя. До 100 років прожити
у доброму здоров’ї і разом
із нами, бо Ти нам дуже потрібна. Цілуємо Твої золоті
руки. Дякуємо Тобі, мамо,
що життя дала нам, що за
нами доглядала та ночами
не досипала. Ти — найдорожча в світі, ми вклоняємось до Твоїх ніг. Вибач нас
за все, що ми не так, бувало,
зробили. Дякуємо Тобі за
все. Ми дуже любимо Тебе.
Твої діти і внуки.
Чоловік ГРИГОРІЙ,
донька МАРИНА, зять
СЕРГІЙ, донька ЛІАНА,
син ВІТЯ, МАМА, внучки
ЛІЗА, СЛАВИК, ЖЕНЯ,
СЕРЬОЖКА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

21 жовтня 2017 року

ДО У ВАГИ ОТРИМУ ВАЧІВ С У Б С ИД ІЇ

Якщо вашим дітям 14 і вже більше років, і ви ще не оформили їм
паспорт, зробіть це терміново, адже
ви ризикуєте на зиму залишитися без
субсидії!
В Україні створено Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій на базі держпідприємства «Інформаційно-обчислювальний
центр Міністерства соціальної політики України». Фахівці цього центру
перевірили реквізити персональних

ПАМ’ЯТЬ
ТРЕТІЙ рік поспіль у Понорах проводиться футбольний турнір пам’яті загиблого
в зоні АТО воїна-земляка
Володимира Бахмача. Вшанувати героя, котрий також
захоплювався цією грою і
багато років виступав у складі місцевої команди «Прогрес», з’їхалися юні і дорослі
футболісти з усього району.
Особливістю нинішніх змагань було те, що вперше в
них взяли участь дві команди дівчат — із Плугатаря і
Корінецького.
Але спочатку на поле
сільського стадіону вийшли
хлопці. Було п’ять команд
— із Красного Колядина, Липового, Корінецького, Плугатаря і Понір. Поєдинком між

даних усіх отримувачів житлових субсидій. Домогосподарствам, у складі
яких є зареєстровані особи, чиї персональні дані не відповідають вимогам законодавства, розрахунок
субсидії на опалювальний сезон
2017 – 2018 року заблоковано, зокрема, всім домогосподарствам, де
є діти віком від 14 років.
Згідно з ч. 2 статті 21 закону «Про
єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадян-

12 жовтня на 65-му
році життя зупинилося серце Миколи Дмитровича
ДЕМИДЕНКА.
Народився
він 19 грудня 1952 року в
селі Красне Бахмацького району Чернігівської області.
Після закінчення сільської
школи вступив до Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук. Закінчивши її, приїхав працювати
у наш район. Тут Микола
Дмитрович працював на різних посадах в управлінні сільського господарства. Завжди
віддавався своїй роботі. Він був агрономом у душі, бо прос
то обожнював все, що росте із землі. І так хотів щоб земля
ростила не тільки щедрі врожаї, а, перш за все, добрих,
щирих людей. Таким він був сам, таким завжди протягував
руку.
Обирався депутатом Талалаївської районної ради двох
скликань. Очолював Талалаївську районну організацію Соціалістичної партії України та Талалаївську районну організацію «Екологічний контроль – Талалаївка».
У нас іноді кажуть, що незамінних людей, мовляв, немає… Неправда. Є такі люди. Микола Дмитрович був саме
з таких. Людина величезної душі, людина безсумнівної честі, сумління та чистої селянської гордості, яскраве втілення інтелігенції, справжнього поняття національної еліти.
Саме такі люди завжди складали і складатимуть основу
національної гордості України.
Не вистачає слів, щоб висловити співчуття з приводу
передчасної і такої несподіваної смерті людини, котра заслуговує на найкращі слова поваги та шани. Микола Дмитрович був дуже енергійною людиною, великим працелюбом, гарним сім’янином, люблячим батьком.
Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким покійного. Світла пам’ять про Миколу Дмитровича буде жити серед рідних, друзів, товаришів, колег і назавжди залишиться
у наших серцях.
Низько схиляємо голови у глибокій скорботі. Царство
небесне і Вічна Пам’ять нашому незабутньому і шанованому Миколі Дмитровичу Демиденку.
О. Г. КОБИШ, Г. С. БРАТАШ, Ю. Г. БРАТАШ,
О. М. БРАТАШ, В. І. СЕМЕШКО, М. В. ПЕТЬКО,
Г. Г. ПЕТЬКО, І. В. КУЗЬМЕНКО, В. В. САГЛАЙ,
С. М. САГЛАЙ, А. А. САЄНКО, О. І. ПРИХОДЬКО,
Л. І. ПРИХОДЬКО, М. В. ДЕНДА, Н. М. ДЕНДА,
А. Д. ЛИНЕЦЬ, М. П. КОНОВАЛ, Л. В. КОНОВАЛ.

ЗЕМЛЯКИ ВШАНОВУЮТЬ ГЕРОЯ
останніми якраз і почався
турнір. Гра відбувалася на
зустрічних курсах, суперники боролися на рівних. І все
йшло до нічиєї, аби не помилка в захисті понірців. Як
результат, гол і поразка господарів. Таким же напруженим видався матч між липівцями і красноколядинцями
— 2:1 на користь Липового.
Решта зустрічей закінчилися
з такими рахунками: Корінецьке — Красний Колядин
— 2:1, Плугатар — Липове —
1:1, Понори — Липове — 0:1,
Понори — Корінецьке — 6:0,
Понори — Красний Колядин
— 2:1. Чемпіонський кубок
виграли юні липівські футболісти, срібло дісталось
плугатарцям, бронза — ми-

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту
розпорядження голови райдержадміністрації
«Про організацію громадських робіт
у 2018 році»

З метою отримання зауважень та пропозицій від
фізичних і юридичних осіб,
їх об’єднань, протягом 5 робочих днів з дня опублікування цього повідомлення
буде оприлюднено розроблений відділом сприяння
зайнятості у Талалаївському районі Срібнянського
районного центру зайнятості проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію
громадських робіт у 2018
році».
Проект регуляторного
акта та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті
Талалаївської райдержадміністрації у розділі «Регу-

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША

ство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» кожен громадянин
України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України. Отож усі отримувачі
житлової субсидії, у чиїх родинах є діти,
які досягли 14 років, мають надати їх
ПАСПОРТНІ ДАНІ та ідентифікаційний
код до 20 жовтня 2017 р. у місцеві відділи субсидій.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу допомог УСЗН.

ляторна діяльність». Строк
отримання пропозицій та
зауважень до проекту регуляторного акта становить 1
місяць з дня оприлюднення
проекту регуляторного акта
та аналізу регуляторного
впливу.
Зауваження та пропозиції
прийматимуться
електронною та звичайною
поштою впродовж 1 місяця
з дня оприлюднення проекту регуляторного акта
та аналізу регуляторного
акта відділом сприяння зайнятості у Талалаївському
районі Срібнянського РЦЗ:
17200, смт Талалаївка, вул.
Освіти, 38а, електронна
адреса: rcz_tal64@ukr.net
тел. 2-10-14.

26 ЖОВТНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у с. Харкове (в приміщенні Харківської сільської ради) проводитиме
начальник відділу «Талалаївське бюро правової допомоги»
Яна Михайлівна МУДРЕВСЬКА.
Початок прийому о 10-й годині.

нулорічним
переможцям
понірцям.
А далі у футболі були
дівчата. Плугатарські футболістки обіграли ровесниць
із Корінецького і заволоділи
головним призом змагань.
Після турніру всіх його юних
учасників запросили за солодкий стіл.
Наступного дня грали
дорослі. Місцева команда
приймала футболістів райцентру. Боротьби не вийшло,
талалаївці, скориставшись
провалами в обороні господарів, забили п’ять голів (всі
на рахунку Сергія Богуша),
пропустивши лише один.
Всі ми добре усвідомлюємо як непросто сьогодні
проводити такі заходи. Перш
за все, потрібні кошти. Допомогли в цьому агрофірма
«Горизонт» (директор І. А.

Марченко), сільські голови
С. А. Троян із Корінецького,
Є. В. Чирва із Понір, районна
парторганізація ВО «Батьківщина», голови районної
ради та РДА Ю. В. Дзюбан і
А. П. Дупа, депутати обласної і районної рад Г. П. Тригубченко та О. М. Огій, голова райст В. Г. Моргун, велика
група підприємців із райцентру і наші місцеві П. С. і Н. В.
Дупа та Віктор Мигур і Раїса
Чирва. І, звісно ж, доземний
уклін рідним Володі Бахмача — мамі Марії Михайлівні
(тільки в неї такі смачнющі із
печі паляниці!) і братові Михайлу. Ми з учасниками й у
Володі на могилці побували,
лягли квіти пам’яті на граніт і
до меморіальної дошки біля
школи.
Віктор КАРПЕНКО.
с. Понори.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Територіальний орган державного комітету ветеринарної медицини України, а саме Талалаївська районна державна лабораторія ветеринарної медицини повідомляє про
припинення діяльності у зв’язку з перетворенням у територіальний орган Талалаївська районна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Районна рада, її депутатський корпус глибоко сумують
з приводу передчасної смерті депутата районної ради двох
попередніх скликань і просто добропорядної, світлої людини Миколи Дмитровича ДЕМИДЕНКА і висловлюють щирі
співчуття рідним і близьким покійного.
Колективи та профспілкові організації клубних, бібліотечних працівників, централізованої бухгалтерії та районної
школи мистецтв щиро співчувають в. о. начальника відділу
культури та туризму Валентині Миколаївні Кравчук у її тяжкому, непоправному горі — смерті матері
Ніни Прокопівни БОЙКО.
Колектив Красноколядинської школи висловлює щирі
співчуття вчителю географії Віталію Вікторовичу Кунденку
і його матері — вчительці-пенсіонерці Валентині Василівні
Кунденко з приводу смерті їх батька і чоловіка
Віктора Михайловича КУНДЕНКА.
Тяжке горе спіткало нашу однокласницю Наталію Демиденко. Несподівано обірвалося життя її тата Миколи
Дмитровича ДЕМИДЕНКА. Ми з тобою в ці тяжкі дні, щиро
співчуваємо і посилаємо Царство небесне Твоєму татові.
Тримайся, ми з Тобою!
ВИПУСКНИКИ 11-А класу Талалаївської школи 2000
року, класний керівник В. П. ЗЛЕПКО.
Глибоким сумом і болем озвалася у наших серцях звістка про те, що відійшла у вічність наша однокласниця Неля
Олександрівна ДОРОШЕНКО із Старої Талалаївки. В ці
дні згадуємо ті щасливі хвилини нашого безтурботного дитинства, Твій невичерпний оптимізм, який накривав усіх нас
хвилею енергії та радості. Такою Ти й залишишся у наших
серцях та пам’яті. Щиро співчуваємо її рідним та близьким,
а нашій однокласниці Нелі хай земля буде пухом! Вічна
пам’ять!
ВИПУСКНИКИ Сильченківської школи 1998 року.
Микола Дмитрович ДЕМИДЕНКО все своє трудове
життя присвятив роботі в управлінні сільського господарства. Його знали не тільки колеги по роботі, а більшість
жителів наших сіл, бо Микола Дмитрович був агрономом
від Бога. Він безмежно любив все, що проізростає із землі,
турбувався про все живе, надавав консультації всім, хто до
нього звертався: як посадити, посіяти, коли зібрати…
Йому можна було відкрити душу, порадитися. Ми ніколи не забудемо такого колегу і друга. Важко і боляче, що
так рано він пішов із життя земного. Вічна пам’ять Тобі, і
Царство небесне. Ти житимеш у наших спогадах, доки і ми
всі на цій землі. Щиро співчуваємо доньці покійного і всім
рідним та близьким.
КОЛЕГИ по управлінню сільського
господарства, ДРУЗІ.
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Сьогодні ми розкидані по всьому світу, але сумна звістка
швидко облетіла всіх нас. На жаль, ніхто з нас не зміг побувати на похованні нашого дорогого друга. Та сердечний біль
і сум за дорогою нам усім людиною ніколи не полишить нас.
Адже Микола ДЕМИДЕНКО був особливою людиною, яка
була завжди готова прийти на допомогу. Він умів дружити
з кожним, дорожити дружбою, підбадьорити і підтримати і
словом, і ділом. Його життєвий і трудовий шлях був насиченим професійними здобутками, активною громадською діяльністю. Він ніколи не міг залишатися байдужим до людей,
їх проблем і потреб. Знаємо, що як професіонал, як депутат
районної ради він завжди був відданим справі. Висловлюємо наші співчуття його рідним і близьким, друзям. Розділяємо з ними біль і сум з приводу тяжкої передчасної втрати.
Земля пухом і вічна пам’ять Миколі Дмитровичу
Демиденку.
ВИПУСКНИКИ Красненської школи Бахмацького
району 1970 року, друзі дитинства, юності, колеги,
односельці.
Його несподівана смерть сколихнула наші серця. Важко прийти до тями і усвідомити, що Микола Дмитрович
ДЕМИДЕНКО вже ніколи не буде тут, поміж нас, на нашій
рідній вулиці, де молодими із своєю дружиною вони звили
своє гніздечко, у якому було тепло і затишно їх сім’ї. А нам
було затишно із таким добропорядним сусідом і тоді, коли
ми всі були молодими, і тоді, коли літа на схил покотилися,
обсіли хвороби… Микола Дмитрович був людиною красивою зовнішньо і душею. Любив усе красиве, неповторне.
Ніколи ні в чому не відмовляв, чужу біду як свою сприймав.
І ось — його немає… Сумуємо, як за рідним. Висловлюємо
щирі співчуття його доньці Наталії Миколаївні, всім рідним і
близьким. Нехай буде спокій на небесах Твоїй світлій душі.
Скільки віку нашого — не забудемо.
Жителі вул. ЛУГОВА.
Душа болить і серце плаче, що рано і так несподівано
пішов із життя Микола Дмитрович ДЕМИДЕНКО — великої
душі і серця людина. Щиро співчуваю в горі його доньці і
всім рідним.
П. Ф. ДУПА.
З глибоким сумом зустріли звістку про передчасну кон
чину Миколи Дмитровича ДЕМИДЕНКА з Талалаївки.
Співпереживаємо і розділяємо біль важкої втрати з рідними
та близькими покійного.
Сім’я СЕГЕДИ.
Тяжке горе спіткало родину нашого сусіда Юрія Олександровича Дорошенка — померла його сестра НЕЛЯ. Висловлюємо наші щирі співчуття, розділяємо горе.
Сім’ї В’ЯЛИХ, ЛАВРЕНКІВ, КОНОНЮКІВ,
ЦІЛИНИ з Талалаївки.
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