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29 жовтня відбудуться перші вибори
голови та депутатів Талалаївської селищної
об’єднаної територіальної громади. Для кожного з нас це — вибір між
реальними справами і
популістськими обіцянками, між подальшим
розвитком і кращим
майбутнім
місцевих
жителів та занепадом
громади.
Багато хто знає
мене особисто, як людину, яка належить до
людей справи і людей
слова.
Саме
таких
об’єднує у своїх лавах політична партія «Наш край».
Я приєднався до політичної
сили у 2015 році і сьогодні
розцінюю свій вибір, як абсолютно правильний. У громадах Чернігівщини, які очолюють представники «Нашого
краю» — зміни очевидні. Їхні
бюджети збільшились у 3 – 5
разів, а завдяки отриманим
додатковим фінансам триває робота щодо поліпшення
якості доріг, вуличного освітлення, матеріально-технічного забезпечення шкіл, дитячих садків, ФАПів, будинків
культури тощо.
Над цими питаннями
працюють і депутати від
партії «Наш край» у Чернігівській обласній раді. За два
роки своєї діяльності я залучив на розвиток свого рідного краю — Талалаївщини
— 200 тис. гривень. Кошти
витрачені на підтримку лікувальних закладів, поліпшення
матеріально-технічного
забезпечення шкіл, будинків
культури, ФАПів, освітлення
сільських вулиць, підтримку
фізкультури і спорту у громаді, молоді, виділення матеріальної допомоги землякам,
які опинилися у складних
життєвих обставинах.
Сьогодні на Талалаївщині нам вдалося створити
сильну команду «Нашого
краю», що об’єднала у своїх
лавах лідерів, професіоналів, людей, які люблять рідну
У 2017 році перехід на
«зимовий» час відбудеться
в ніч на неділю, 29 жовтня.
О 4:00 необхідно буде перевести стрілки годинника
на одну годину назад.
Уже цієї неділі, 29
жовтня, ми зможемо поспати на годину довше!

Субота
28.10
Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

Фаза Місяця

+5

+8

Перша
чверть

землю і прагнуть працювати
задля успішного розвитку
майбутньої
Талалаївської
об’єднаної
територіальної
громади. Усі вони підтримують децентралізацію, знають, як забезпечити сталий
розвиток свого краю. Звичайно, у нас багато роботи, але
разом, спільними зусиллями
ми досягнемо трудових перемог, а головне — зробимо
кращим життя людей у нашій
ОТГ.
Також партія «Наш край»
підтримує на посаду голови
Талалаївської селищної ОТГ
Юрія Величка, який балотується самовисуванцем. Я
знаю особисто Юрія Євгеновича і щиро переконаний, що
він має продовжувати розпочаті у Талалаївці справи, він
гідний бути головою ОТГ.
З повагою
та упевненістю на вашу
підтримку депутат Чернігівської обласної ради від
«Нашого краю»
Геннадій ТРИГУБЧЕНКО.

ЗА МІСЦЕВИМ ВИРОБНИКОМ – МАЙБУТНЄ СЕЛА
У цьому впевнений голова районної
організації Аграрної партії України Володимир ЛУКАШ, який вже тринадцять
років є директором ПСП «Лан», що базується в селі Болотниця. Для переконання, що це дійсно так, не треба красивих
слів. Відтоді, коли пройшло розпаювання земель і не стало колгоспів, не кожне
село нашого району отримало шанс на
подальший розвиток, а то й існування взагалі. Немісцеві інвестори, м’яко
кажучи, дещо віддалені від села і його
жителів. Та мова нині не про те, а про
місцевого виробника, який з кожним роком розширює на місці сільськогосподарське виробництво, створює робочі
місця.
Нині у ПСП «Лан» ведеться грандіозна реконструкція току, в яку господарство вкладає понад
20,5 млн. гривень. І це
правда, що краще раз побачити, ніж кілька разів
почути, адже будівельні
роботи по встановленню
зерносушарки
ведуться
вже три місяці. Володимир
Григорович проводить екскурсію, розповідаючи, як
працюватимуть на дровах
печі, куди завантажуватиметься зерно і який процес
проходитиме до необхідної
кондиції:
— Вивчав багато пропозицій і зупинився на польському обладнанні. Печі
працюватимуть на дровах
і нагнітатимуть температуру 1200 градусів. За
добу зможемо пересушувати 300 тонн кукурудзи
при вологості 24%. Об’єм
банок сушарки — 7 тисяч

тонн зерна. Зовсім
скоро вони
б у д у т ь
встановлеНа фото: Володимир ЛУКАШ із будівельниками, які працюють над
ні. Зерносуспорудженням зерносушарки.
шарка, це
той об’єкт, який працюваЗа 9 місяців нинішнього Справді, нічого не буває
тиме тут, на місці, отже року господарство вклало на пустому місці, для отбудуть створені додат- в основні засоби виробни- римання таких врожаїв у
ково ще не менше шести цтва близько 17,5 млн грн. ПСП «Лан» вносять весь
робочих місць. В цілому Найбільші придбання — це комплекс необхідних для
за нинішній рік у зв’язку два трактори МТЗ-892, 6 вирощування культур мінез розширенням виробни- автомобілів, 2 комбайни ральних добрив.
цтва створили не менше «Джон Дір», жниварки для
І це всього кілька штри10 робочих місць. Робочих різних культур, 2 приче- хів про діяльність місцевого
власним
транспортом пи-зерновози до вантажних виробника, який не тільки
привозимо
з
Юрківців, автомобілів, дровокол, ло- обробляє землі, а й будує в
Українського,
Займища, пати до тракторів для очи- селі, вкладає кошти у сільСкороходового, Плугата- щення снігу. Господарство ську соціальну сферу, не
ря, Липового, Талалаївки. здає «у найми» великован- тільки сніг розчищає взимІз введенням в експлуата- тажні автомобілі, комбайни. ку, а й дорогу до села рецію сушарки ми повністю
ПСП «Лан» зібрало монтує. А конкретні справи
закриваємо
виробничий цього року і врожай ще- конкретної людини завжди
процес, тобто, від сівби дрий. Пшениці — 66 ц/га, переконливіші за слова.
різних культур до сушіння соняшнику — 29,9 ц/га, сої Районному лідеру Аграрі транспортування зерна — 25,8. Окремі поля пше- ної партії і його команді
покупцям.
ниці давали врожай і по 70 можна довірити долю
ц/га. Ці показники значно села. Вони не підведуть.
ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ, ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
вищі
загальнорайонних.
Кор. «ТХ».
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
вої війни. Світла пам’ять про них змушує нас
славної та знаменної дати в житті нашої
сьогодні діяти, будувати країну, захищати
Про реалізацію в районі інфраструктурних
країни — 73-річчя вигнання нацистських окуУкраїнську державу. Наш святий обов’язок
проектів, що фінансуються за кошти Державпантів з України.
— не забувати про полеглих на полях війни
ного фонду регіонального розвитку та субЩороку у ці жовтневі дні, відзначаючи та піклуватися про живих ветеранів.
венції на здійснення заходів щодо соціально-
знаменну річницю визволення, ми в скорбоВід щирого серця бажаємо ветеранам
економічного розвитку окремих територій
ті схиляємо голови та завдячуємо усім тим, міцного здоров’я і добробуту, а всім українхто, не шкодуючи сил і життя, здобував для
цям — миру, злагоди та благополуччя.
За сприяння Народновпроваджує проект «БудівУкраїни омріяну свободу в роки Другої світого депутата України Валеництво водопровідної мерія Давиденка у поточному
режі» (750,0 тис. грн. коштів
ШАНОВНІ АВТОМОБІЛІСТИ, ПРАЦІВНИКИ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА!
році
з
Державного
бюджету
субвенції);
Понорівською
Вітаємо вас із професійним святом — снюються рейси різних типів сполучення.
виділено кошти на реалізасільською радою реалізуДнем автомобіліста та дорожника.
Дякуємо вам, автомобілісти та працівники
цію восьми інфраструктурється проект «РеконструкЦе
свято
професіоналів-дорожнидорожнього господарства, за щоденну наних проектів. Два проекти ція мережі зовнішнього вуків, автомобілістів та автолюбителів, всіх,
лагоджену роботу. Міцного здоров’я вам,
реалізуються за рахунок
личного освітлення» (220,0
чия робота пов’язана з транспортом і
родинного затишку та благополуччя. Хай на
коштів Державного фонтис. грн. коштів субвенції);
автошляхами.
дорогах і по життю для вас горить зелене
ду регіонального розвитку:
Корінецька сільська рада
Щоденно автотранспортом району здійсвітло.
реконструкція будівлі Тареалізує проект «БудівАнатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
лалаївської школи з впроництво мереж вуличного
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
вадженням теплореновації освітлення» (250,0 тис. грн.
(II черга) (599,483 тис. грн.
коштів субвенції); Липівська
ПОГОДА
коштів ДФРР); дільнична лісільська рада виконує 3
карня на 100 ліжок з полікліпроекти, а саме: «ПридбанНеділя
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
нікою (встановлення ліфтів,
ня дитячого майданчика»
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
1,5 млн грн. коштів ДФРР).
— 80,0 тис. грн. коштів субІз районного бюджету
венції, «Будівництво мереж
виділено кошти на співфізовнішнього освітлення» —
нансування робіт по да90,0 тис. грн. коштів субвенних об’єктах: 66,610 тис. ції та «Капітальний ремонт
грн. та 166,670 тис. грн.
проїзної частини автомо+2
+8
+5
+5
+2
+4
−1
+4
+2
+7
+3
+7
(відповідно).
більної дороги комунальної
6 проектів реалізуються власності» — 900,0 тис. грн.
за рахунок коштів субвенції
коштів субвенції.
на здійснення заходів щодо
За інформацією сектоПерша
Перша
Перша
Перша
Перша
Повний
с оціально-ек ономічного
ру економічного розвитчверть
чверть
чверть
чверть
чверть
Місяць
розвитку окремих територій:
ку районної державної
Талалаївська селищна рада
адміністрації.
За даними http://sinoptik.ua
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КОМАНДА ВО «БАТЬКІВЩИНА»
ЙДЕ НА ВИБОРИ ДО ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Завдяки чисельному депутатському корпусу «Батьківщини»
ми зможемо відстоювати інтереси
громади як на місцевому, так і на
центральному рівнях. Команда
«Батьківщини» буде ефективно
працювати, щоб зробити Талалаївську громаду комфортним та затишним місцем, в якому хотілося б
жити та працювати.
У нашому списку високопрофесійні та чесні люди, які прагнуть
зробити громаду успішною. Серед
них:
с. КРАСНИЙ КОЛЯДИН
Батюк Леонід Васильович —
освіта професійно-технічна, охоронець ТОВ «Красноколядинське».
Виборчий округ №17.
Репанка Сергій Вікторович —
освіта вища, завідуючий Талалаївським районним пунктом первинної
медико-санітарної допомоги. Виборчий округ №18.
Сокол Едуард Миколайович
— освіта вища педагогічна, директор Красноколядинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Виборчий округ №19.
смт ТАЛАЛАЇВКА
Ведмідь Любов Степанівна
— освіта вища, вчитель Талалаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів. Виборчий округ №12.
Верхогляд Світлана Миколаївна — освіта вища педагогічна,
завідуюча Талалаївським дошкільним навчальним закладом «Сонечко». Виборчий округ №10.
Виноградова Людмила Вікторівна — освіта професійно-
технічна,
провідний
економіст
Талалаївської філії Чернігівського
обласного управління АТ «Ощадбанк». Виборчий округ №9.
Дмитрюк Віктор Анатолійович — технік інвентаризації нерухомого майна комунального підприємства «Прилуцьке міжміське
Бюро технічної інвентаризації».
Виборчий округ №13.
Манівський Юрій Вікторович
— освіта вища, підприємець. Виборчий округ №6.
Манько Оксана Василівна —
освіта вища, вчитель Талалаївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-

нів. Виборчий округ №3.
Нестеренко Валерій Євгенійович — освіта вища медична,
лікар-стоматолог
Великобубнівської сільської лікарської амбулаторії. Виборчий округ №16.
Онищенко Михайло Олександрович — заступник редактора
районної газети «Трибуна хлібороба». Виборчий округ №7.
Потеряйко Сергій Вікторович — освіта професійно-технічна,
оператор-касир ТОВ «Авантаж».
Виборчий округ №5.
Рябчун Віктор Григорович
— фельдшер екстреної первинної медико-санітарної допомоги у
лікувально-профілактичному
закладі «Обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини
катастроф» Чернігівської обласної
ради. Виборчий округ №8.
Сухоловський Анатолій Іванович — освіта вища, старший
інженер Талалаївської дільниці Бахмацького управління експлуатації
газового господарства. Виборчий
округ №15.
Тимошенко Ольга Іванівна —
освіта вища, заступник директора
Срібнянського районного центру
зайнятості, начальник відділу сприяння зайнятості у Талалаївському
районі. Виборчий округ №1.
Товкач Алла Михайлівна —
освіта педагогічна, вихователь-
методист
Талалаївського
дошкільного навчального закладу
«Сонечко». Виборчий округ №14.
Химуля Лариса Олександрівна — підприємець. Виборчий округ
№2.
Цілина Володимир Дмитрович — освіта вища, начальник 21-ї
Державної пожежно-рятувальної
частини. Виборчий округ №11.
Шульга Леся Миколаївна —
вчитель Талалаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Виборчий округ №4.
с. СКОРОХОДОВЕ
Білан Микола Володимирович — помічник-консультант депутата обласної ради Я. М. Сторубльова, голова Талалаївської
районної
партійної
організації
ВО «Батьківщина». Виборчий округ
№23.
Помогаєва Валентина
Михайлівна — головний
спеціаліст відділу освіти
Талалаївської райдержадміністрації. Виборчий округ
№24.
с. ЛИПОВЕ
Загурський
Сергій
Олександрович — освіта
професійно-технічна, водій
21-ї Державної пожежно-
рятувальної частини. Виборчий округ №21.
Лихо Микола Михайлович — освіта вища,
вчитель Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів. Виборчий округ
№20.
Сенча
Олександра
Анатоліївна — освіта
вища педагогічна, завідувач Липівського дитячого
навчального закладу «Сонечко». Виборчий округ
№22.
с. КОРІНЕЦЬКЕ
Хандога Юрій Михайлович — пожежний-
рятувальник 21-ї Державної пожежно-рятувальної
частини. Виборчий округ
№26.
с. ПОНОРИ
Карпенко Алла Вікторівна — опікун по догляду.
Виборчий округ №25.
Якщо вам не байдуже майбутнє громади,
то на виборах 29 жовтня
підтримайте
насправді сильну та професійну команду депутатів
від
політичної
сили
ВО «Батьківщина»!
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РАДИКАЛИ НАЛАШТОВАНІ НА ПЕРЕМОГУ
Нещодавно команда Радикальної
партії на чолі з депутатом обласної
ради Дмитром Блаушем влаштувала
в Талалаївці справжнє свято — провела безпрограшну лотерею. Лотерея, в якій взяли участь близько 500
учасників, проводилася за підтримки
лідера Олега Ляшка і голови Чернігівської територіальної організації
Радикальної партії Олега Авер’янова. Кожен з її учасників отримав свій
подарунок, дітки — солодощі, а троє
переможців — головні призи, серед
яких були праска, електрочайник і
мультиварка. Веселе дійство продовжувалося майже 3 години. Мешканці
Талалаївки залишилися задоволеними святом, вони вдячні представникам Радикальної партії, які поруч з
ними і в свята, і в будні…
Голова місцевого осередку РПЛ
Людмила Григорівна Лазоренко говорить, що тільки опираючись на
підтримку керівника фракції Радикальної партії у Верховній Раді
Олега Ляшка та обласних депутатів
можна вирішити болючі проблеми
Талалаївщини:
— Так, у цьому році спільними
зусиллями нам вдалося врятувати
дев’ятирічку в Понорах, яку влада
намагалася якнайшвидше знищити
у незаконний спосіб. Школа продовжує працювати! Рік назад при допомозі лідера РПЛ, обласних активістів нам вдалося врятувати від
закриття Довгалівську школу. Радикальна партія постійно стає на
захист сільських шкіл, лікарень, розуміючи, що село без школи, лікарні
чи ФАПу — мертве…
Депутати обласної ради беруть
участь у сходах сіл району з метою
вивчення найболючіших проблем
громади для їх подальшого вирішення, стають пліч-о-пліч з людьми під
час боротьби з земельними магнатами, які самовільно зайняли землі
на території Талалаївського району — допомагають і словом, і ділом.
Завдяки співпраці депутата обласної
ради Олега Авер’янова, керівництва
Талалаївської райради, місцевих активістів на стадіоні з’явився дитячий
розважальний майданчик з гірками і каруселями, який так полюбляє
дітвора…

— Не перелічити всіх добрих
справ… Люди вдячні Радикальній
партії за суттєву реальну допомогу, довіряють їй, — зазначає Людмила Григорівна. — Ідеї і різнобічна
ефективна діяльність партії зрозумілі всім, вони спрямовані на захист
звичайної людини праці — селянина, сільського вчителя, фермера.
Напрацювання нашої фракції ВР у
вигляді законів завжди справедливі і
покращують життя. Радикали добилися продовження мораторію на
продаж землі, підвищення мінімальної заробітної плати, внесли суттєві поправки до пенсійної реформи…
Вони виборюють право українців
на гідне життя, домагаються реалізації Програми державної підтримки розвитку тваринництва,
дешевих кредитів для селян, справедливої фіксованої ціни на молоко…
На Талалаївщині люди підтримують
радикалів.
Для партійного осередку РПЛ нині
важливий і відповідальний період —
вибори до об’єднаних громад. Не
секрет, що ефективність роботи ОТГ
буде залежати від обраних депутатів,
від їх вміння працювати в команді і
продукувати нові ідеї. І ще багато від
чого. Місцеві радикали підійшли виважено і вдумливо до формування
списків своїх кандидатів, до їх програм. Серед тих, хто балотується
від РПЛ, люди авторитетні, шановані — керівники, представники інтелігенції, службовці. Люди досвідчені,
які все життя працювали на землі, в
сільському господарстві і добре знають проблеми села. Вони досягли
вагомих результатів у своїй професії, сповнені бажань змінити життя
навколо себе і знають, як це зробити.
У передвиборчому списку багато молодих, які розпочали підприємницьку
справу з нуля, мають успіхи, мають
свою думку щодо шляхів покращення
життя громади…
— Ми висуваємо людей достойних, — говорить Людмила Лазоренко. — Вони вміють відстоювати
свою точку зору, їх поважають. Це
— вчителі Руслан Гужва, Людмила
Скляр — нинішній депутат районної
ради, завідуюча неврологічним відділенням ЦРЛ Наталя Гарячун, спеціа-

ліст із соціальних питань агрофірми
«Відродження» Сергій Задорожний,
фельдшер обласного центру надання невідкладної допомоги та медицини катастроф Олег Кобзистий,
працівник Укрпошти Надія Янина,
підприємець Ірина Ремінець.
На голову ОТГ балотується нинішній голова селищної ради Юрій
Величко, і ми будемо підтримувати його, як людину, що за сім років
своєї роботи на посаді селищного
голови зарекомендувала себе добропорядним і здібним очільником
громади.
У передвиборчому списку РПЛ
багато молодих — це підприємці
Андрій Сорока, Віктор Топчій, водій
АТП Сергій Тарасенко, електромеханік, майстер «золоті руки» Юрій
Стеценко…
Людмила Григорівна впевнена,
що всі вони створять міцну команду в
раді ОТГ і будуть успішно вирішувати
проблеми громади:
— А їх у нас вистачає. Найголовніше — це вирішити проблему питної води в Талалаївці і в селі Скороходове. Вкрай погані дороги, не у всіх
населених пунктах є освітлення,
потрібно навести лад у земельному питанні… Всіх наших кандидатів
об’єднує бажання зробити життя
своїх земляків кращим, заможнішим,
комфортним. Їх об’єднує любов до
свого рідного краю, тому ми серйозно налаштовані на перемогу!

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ – У КОЖНЕ СЕЛО

КОЛИ понад п’ять років тому я
був призначений керівником комунального підприємства, я навіть не
уявляв, що доведеться вирішувати
стільки важливих проблем життєзабезпечення Талалаївки. КП «Талалаївське ВУЖКГ» відноситься до малих,
але таких потрібних підприємств. До
нас звертаються жителі з будь-яких
питань. Нині на підприємстві працює
24 особи. Комунгосп надає послуги
із водопостачання, водовідведення,
благоустрою, ритуальні та ін. Станом
на 2012 рік на обслуговуванні підприємства було 2 артсвердловини, нині
8. Підприємство подає воду в 100%
квартир і будинків із центральним
водопостачанням.
Збудовані артсвердловина, станції знезалізнення, водонапірна вежа
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— уведено в експлуатацію першу
чергу даного об’єкта. Виготовлено
проект та триває процедура отримання дозвільних документів для будівництва водопроводу по вул. Садова,
Освіти та Робітнича. Цей водогін
стане об’єднуючим у системі водопостачання селища, а жителі вулиць
Нафтовиків та Геологів отримають
можливість користуватися якісною
питною водою з достатнім тиском.
КП «Талалаївське ВУЖКГ» обслуговує майже 6 кілометрів каналізаційної мережі, 2 каналізаційно-насосні
станції та очисні споруди. Відповідально працюють на об’єктах каналізаційного господарства О. Шулепов, О. Яковенко, Л. Водолагін та
В. Дитюк. Сумлінно працює бригада
двірників: Л. Бурдіна, І. Ковган, Г. Циганенко та Є. Бабаєв, які щоденно із
раннього рання прибирають селище.
На вантажних автомобілях сумлінно
працюють водії М. Сергієнко та І. Антоненко. Допомагає вантажити сміття
Є. Захарій. Комунальники обслуговують понад 30 кілометрів доріг селища. Особливо нас очікують на вулицях і провулках в зимовий час, коли
випадає сніг. Досвідчені трактористи
В. Дитюк та О. Водолагін професійного очищають селище від снігу. На
жаль, досить складно очищати ті вулиці, де немає асфальтного покриття,
зокрема Геологів, Нафтовиків, Калинова, Степова, Пирогова і ін.
Вже виготовлено проект на будівництво дороги із твердим покриттям
по вул. Геологів. Сподіваюся, що ско-

ро буде і дорога, а це — зручність і
жителям, і комунальникам.
КП «Талалаївське ВУЖКГ» обслуговує селищні кладовище та сміттєзвалище, де працює Сергій Макаренко. Сергій Гайдамака обслуговує
вуличне освітлення, вогні якого лише
цього літа запалали на вул. Нафтовиків, Геологів, Робітнича, Горького, Перемоги, Польова. КП «Талалаївське
ВУЖКГ» надає ритуальні послуги
жителям селища та сіл Талалаївського та Роменського району. Завдяки
співпраці із селищною радою і її головою Юрієм Величком придбано
новий автомобіль УАЗ-3303 для надання ритуальних послуг. На ньому
працює Юрій Чирва.
Спільними зусиллями селищної
ради та працівників КП «Талалаївське ВУЖКГ» здійснено ряд позитивних змін у селищі, а потрібно
зробити ще більше. Переконаний,
рівень надання комунальних послуг
повинен покращуватись щоденно та
трансформуватись із селища до кожного куточка Талалаївської селищної
ОТГ. Щиро вдячний за співпрацю Талалаївській селищній раді, особливо
її голові Юрію Євгеновичу Величку,
депутатському корпусу, працівникам
підприємства та сподіваюсь на плідну співпрацю в майбутньому.
Олександр КОБИШ,
начальник КП «Талалаївське
ВУЖКГ», депутат Талалаївської селищної ради, голова постійної комісії
селищної ради з питань житлово-комунального господарства.

ЗВІТНІСТЬ ПРО ПОПИТ
НА РОБОЧУ СИЛУ

Вимогу щодо інформування служби зайнятості
про вакансії містить Закон
України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№5067-VI (далі — Закон
№5067) — роботодавці зобов’язані своєчасно та в
повному обсязі у порядку,
затвердженому центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та
трудової міграції, подавати
інформацію про попит на
робочу силу (вакансії) (пп. 4
п. 3 ст. 50 Закону №5067).
Форму №3‑ПН «Інформація про попит на робочу
силу (вакансії)» та Порядок
її подання затверджено наказом Мінсоцполітики від
31.05.2013 р. №316 (далі
— Наказ №316). Звіт про
вакансії (3-ПН) належить
до звітних форм, що їх найчастіше складає та подає
кадровик.
Наказом Мінсоцполітики України від 05.12.2016 р.
№1476 (далі — Наказ
№1476) у 2017 році оновлено форму звітності та
внесено зміни до Наказу
№316 та Порядку подання
звітності.
Звітувати про вакансії
мають всі роботодавці, що
використовують працю фізичних осіб, — як юридичні
особи (підприємство, установа, організація), так і фізичні особи-підприємці (ч. 3
ст. 50 Закону №5067, п. 2,
3 Порядку, п. 1 ст. 1 Закону України «Про організації
роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 р.
№5026-VI).
Роботодавець має подати звіт №3-ПН не пізніше, ніж через 3 робочі дні
з дати відкриття вакансії.
Строк подання звіту скорочено у 2017 році з 10 до
3 робочих днів, це новація
Закону №1476. Вакансією
вважається вільна посада
(робоче місце), на яку може
бути
працевлаштована
особа (ст. 1 Закону №5067),
а датою відкриття вакансії — наступний день після
створення робочого місця
чи після припинення трудо-

вих відносин з працівником,
робоче місце якого стає вакантним, або дата, з якої
може бути укладений трудовий договір з найманим
працівником. Оновлена у
2017 році форма звітності
№3-ПН містить позначку
про вид звітності — первинна чи уточнювальна,
що подається на заміну
первинній.
Так, з метою інформування про наявність попиту
на робочу силу (вакансії)
роботодавець подає форму
№3-ПН з позначкою «первинна», а за необхідності
уточнити
характеристики
вакансії (умови праці, розмір заробітної плати, вимоги до претендента тощо)
— з позначкою «уточнювальна». Встановлено й
обмеження — у звіті з позначкою «уточнювальна» не
можна змінювати дані щодо
кількості вакансій та назви
професії (посади). Уточнення актуальності вакансій,
вказаних у звіті, здійснюється щонайменше двічі на
місяць — під час особистої
зустрічі з роботодавцем,
телефоном або засобами
електронного зв’язку (п. 5
розд. 1 Порядку) з подальшим підтвердженням на
паперових носіях. Також у
2017 році із форми №3-ПН
виключено графу, де роботодавець відзначав, чи бажає він укомплектувати вакансію за сприяння центру
зайнятості. Натомість додано графу для позначки про
наявність у розділі II форми
додаткових коментарів до
опису вакансії.
Крім того, вчасно подана інформація про потребу
в працівниках може підтвердити наміри прийняти на
роботу працівника-інваліда
або когось із числа громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні,
для заповнення квоти. А це,
у свою чергу, може допомогти уникнути штрафних
санкцій.
Тетяна ПРОХОРОВИЧ,
провідний фахівець з
питань зайнятості відділу
сприяння зайнятості у
Талалаївському районі
Срібнянського РЦЗ.

ІЗ БЛАГОДІЙНОЮ МІСІЄЮ

ЗАВІТАВ минулого вівторка до Талалаївського
дитсадка «Сонечко» власник
спортивного
клубу
«Пітон» Андрій Карпенко. Це вже вдруге меценат приходить до дітей з
подарунками. Цього разу
він
подарував
малечі
фільмопроектор.
— Це для нас незамінна
річ, — каже завідуюча дитсадочком Світлана Верхогляд,
— адже нині в дошкільних

закладах, як і у школі, ведеться активне впровадження у виховний процес
нових інноваційних технологій, які сприяють інтелектуальному розвитку наших
вихованців.
Світлана
Миколаївна
щиро подякувала меценату
за таку увагу і піклування за
наймолодших жителів селища і висловила сподівання
на подальшу співпрацю.
Кор. «ТХ».

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

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, 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.
САДИБА по вул. Прибережна в Скороходовому: газифікований будинок, сарай, погріб, гараж, колодязь, сінник.
Земельна ділянка 0,53 га. Тел. 067-956-80-01.
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.
Газифікований БУДИНОК з надвірними будівлями по вул.
Народна в Талалаївці. Тел. 096-811-84-31, 096-847-00-84.
САДИБА в с. Красний Колядин по вул. Левівський
шлях, 23. Опалення газове і пічне, водогін, приватизована
присадибна ділянка 0,15 га. Тел. 096-236-56-89.
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.
Недорого САДИБА в смт Талалаївка по 1-му пров.
Енергетиків, 15. Будинок газифікований, 2 сараї, літня кухня, колодязь у дворі. Тел. 068-064-62-69.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21111 2011 року випуску, газ/бензин.
Тел. 096-655-96-96, 099-960-63-46.
Тільна молода КОРОВА в с. Українське.
Тел. 096-973-99-17, 096-355-28-66.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
КОЗА полтавської породи. Тел. 096-158-81-88.
ГУСИ і ВІВЦІ. Тел. 050-254-43-41.
КОБИЛА. Тел. 067-159-27-83.
1) ГНІЙ і ПЕРЕГНІЙ з доставкою гноєрозкидачем (до
7 т); 2) КРОЛІ. Тел. 097-450-72-26.
ХОДУНЦІ для дорослого в хорошому стані.
Тел. 097-118-88-17.
ПРОДАМ заводський
ПЛУГ з передплужниками
до трактора МТЗ.
Тел. 067-137-69-53.
Потрібен ПРОДАВЕЦЬ
у магазин «Артеміда».
Тел. 050-877-81-29,
097-613-01-01.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ
на право на земельну частку (пай) серії ЧН
№0250328, виданий на ім’я
БЕЗДІДЬКО Ганна Андріївна, вважати недійсним.

ЗАЯВА ПРО НАМІР ОТРИМАТИ Д
 ОЗВІЛ
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ
РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «НІКТА
ФЛЕШ» заявляє про намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від устаткування на
об’єктах господарювання — АЗС, розташованої за адресою:
смт Талалаївка, пров. Комунальний, 3.
При роботі виробничого устаткування в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел надходять: бензин, сірководень, вуглеводні, сірки діоксид. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм та не впливають на стан здоров’я
людини. Концентрації забруднюючих речовин у приземному
шарі по даному об’єкту не перевищують значення ГДК.
Адміністрація ТОВ «НІКТА ФЛЕШ» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного
середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання.
Для ознайомлення з більш детальною інформацією про
отримання дозволу ТОВ «НІКТА ФЛЕШ» звертатись за адресою: 14014, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи,
буд. 62а, кв. 4, тел. (0462) 65-31-45.
Із зауваженнями або запереченням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до місцевої районної адміністрації по місцю розташування об’єкта.
Адміністрація ТОВ «НІКТА ФЛЕШ».

28 ЖОВТНЯ
минає 2 роки,
як наша сім’я
втратила найдорожчу людину Віталія
ВЕРХОГЛЯДА. Немає слів, щоб висловити свій біль, всю гіркоту передчасної
втрати. Як пережити розлуку з Тобою,
як обійтися без чоловіка, батька, дідуся… Життя людське, мов тоненька нитка, обривається, зупиняючи людину на
життєвій дорозі. Пішовши в інший світ,
Ти залишив по собі добру пам’ять. Тепла Твого серця і душі
вистачало для нас усіх. Ми ніколи не зможемо повірити в те,
що навіки перестало битися Твоє турботливе серце. Плачуть за Тобою всі стежки, плаче дім, бо немає господаря в
нім. Ти в пам’яті залишився у нас веселим, добрим, щедрим
безкінечно. Пам’ять про Тебе — чиста і світла — назавжди залишиться в наших серцях. У спогадах — Ти, у думках
наших — Ти! І по життю Ти будеш вічно з нами, улюблений
наш батько, чоловік, дідусь рідненький, Ти для нас був САМИЙ-САМИЙ! Хай буде пухом Тобі земля, а душі — Царство
небесне.
Вічно сумуюча родина: ДРУЖИНА, СИН, ДОНЬКА,
НЕВІСТКА, ЗЯТЬ, ОНУЧКИ.

УВАГА! У неділю 29 ЖОВТНЯ, в смт Талалаївка
будемо купувати: гарбузове НАСІННЯ — 43 грн./
кг, КВАСОЛЮ — до 20 грн./кг; ГОРІХИ — від 20 до 25
грн./кг. Тел. 096-813-91-81.

КУПЛЮ

27 жовтня 2017 року

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

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.
Куплю БИКІВ, КОРІВ дуже дорого.
Тел. 097-138-51-21, 099-980-95-72.
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.
Посівний матеріал КУКУРУДЗИ в мішках, ГЕРБІЦИДИ,
НІТРОАМОФОСКУ, КАРБАМІД для себе.
Тел. 096-695-42-95.

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

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.

Тел. 096-813-91-81.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
НИЗЬКІ ЦІНИ ТА ВИСОКА
ЯКІСТЬ:
КРІВЛЯ, ВІКНА, ДВЕРІ,
САЙДИНГ, профнастил,
металочерепиця.
Робота, доставка, замір
БЕЗКОШТОВНО!
Тел. 096-947-37-27.

КУРИ-НЕСУЧКИ

кращих яйценосних
порід вирощені
на домашніх
кормах віком
10 місяців.
Яйця несуть крупні. Доставка.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.
В районі райлікарні
можливо заблукав молодий РУДИЙ КІТ. Поверніть
за винагороду.
Тел. 099-093-08-23.
Фермерське господарство закуповує дорого БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 098-381-92-90,
095-562-26-05.

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).
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.
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.
РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
Звертатися: готель, 1-й
поверх.

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»).
Тел. 066-437-77-43, 097-115-88-38, 098-768-28-04.
28 ЖОВТНЯ
минає річниця,
як немає з нами
нашого дорогого і люблячого чоловіка,
батька і дідуся Михайла Євдокимовича ПОПОВА з Липового. Вже рік, як Вас
з нами немає. Інколи таке відчуття, що
промайнула вічність, а інколи здається,
що все трапилося вчора, бо цей біль
живий у душі… У це просто неможливо
повірити і звикнути.
І нема у світі тих слів, щоб передати нашу тугу, наше
горе, не можемо повірити в те, що Вас, рідненький, немає і
вже ніколи не буде поруч з нами. Пішовши в інший світ, Ви
залишили по собі добру пам’ять. Ви були для нас опорою,
порадником, гарним батьком і найкращим дідусем. Навіки
спочили Ваші працьовиті руки, зупинилось Ваше добре,
чуйне серце. Ніколи не почуємо Вашого лагідного голосу,
мудрої поради, не відчуємо допомоги і підтримки.
Сумуємо, любимо, пам’ятаємо. Хай свята земля буде
Вам лебединим пухом, а душі — Царство в небесах. Всі, хто
знав Михайла Євдокимовича, пом’яніть його разом з нами,
згадайте добрим словом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ і ПРАВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

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 п’ятницю 3 ЛИСТОПАДА, в центрі сіл
будемо купувати: гарбузове НАСІННЯ — 43 грн./
кг, КВАСОЛЮ — до 20 грн./кг; ГОРІХИ — від 20 до
25 грн./кг.
Рябухи
Петькове
Плугатар
Обухове
Грабщина
Болотниця

8:00
8:30
9:00
10:00
10:30
11:00

Поповичка
12:00
Юрківці
12:30
Березівка
13:00
Діброва
14:00
Стара Талалаївка 14:30
Скороходове
15:00

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
та КОРІВ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

Підприємство закуповує КОРІВ, БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ, КІЗ.
Тел. 095-593-46-14,
067-985-11-87,
063-621-37-70.

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.
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.

ЮРКІВЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого
самоврядування — спеціаліста. Вимоги до кандидата: вища
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, володіння державною мовою та основними навичками роботи на комп’ютері. Без вимог до стажу роботи. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних
днів з дня опублікування оголошення за адресою: Талалаївський р-н, с. Юрківці, вул. 40 років Перемоги, 11. Інформація
щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов
оплати праці, переліку необхідних документів для участі в
конкурсі за тел. 2-47-35.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №839236 від 4 квітня 2007 року та серії ЯЗ №200112 від
12 березня 2009 року, видані на ім’я КОВАЛЕНКО Олександра Василівна, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну частку
(пай) серії ЧН №0250626, виданий 02.03.1996 року на ім’я БАБІЙ
Олександр Романович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №386078 та серії ЯГ №389432, видані 28 липня 2006 року
на ім’я КУЛЬЧЕНКО Марія Андріївна, вважати недійсними.

У родині нашого однокласника Миколи Вікторовича
Черненка — тяжка, непоправна втрата. Передчасно пішла
з життя його мама Катерина Афанасіївна ЧЕРНЕНКО із
Красного Колядина. Співпереживаємо і щиро співчуваємо
Миколі і всій його родині у тяжкому горі.
ВИПУСКНИКИ Красноколядинської школи 2007
року, класний керівник Л. М. КАРПЕНКО.
Щиро співчуваємо нашим сусідам Надії Вікторівні та
Миколі Григоровичу Горянським із Красного Колядина, їх
дітям, а також всім рідним, які провели в останню путь
турботливого, люблячого тата і дідуся, великого працелюба Віктора Йосиповича ЦІЛИНУ. Хай буде пухом йому
земля.
Сім’ї ПАВЛЕНКО і ЯРЕСЬКО.

27 жовтня 2017 року

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ДЕ РОДИВСЯ,
ТАМ І ЗГОДИВСЯ?

Тетяна КАЛІНІЧЕНКО —
головний бухгалтер Липівської сільської ради:
— У депутати за самовисуванням іду, бо вважаю,
що в місцеві ради, як от Талалаївська об’єднана, взагалі повинні обиратися люди
незалежно від партійної приналежності, ми і так одне одного добре знаємо. Партії ж
уже готуються до наступних
виборів у Верховну Раду і
більше піарять себе, а не тих
кандидатів у депутати об’єднаної, що висунули. Візьміть
газети, які так щедро роздаються зараз, і знайдіть там
хоч щось про Талалаївку.
Ще от, ситуація з будівництвом водогону в с. Скороходове. Перед виборами
представники яких тільки

партій не збирались пускати
воду, і всі готові були зробити все за один день, не
вникаючи ні у фінансові, ні
в юридичні питання проблеми, не узгоджуючи свої дії із
сільською радою, — тільки б
пропіаритись. Все на цьому і
закінчилось.
Розумію, що часто вплинути на вирішення питання
не можу, — не вистачає депутатського мандата.
А найбільше жаль своє
рідне село Скороходове, де
виросла і пройшла більшу
частину життєвого шляху, та
яке завжди було придатком
до Липового. Маю великий
досвід роботи у бюджетній
сфері, розуміюся в законодавстві. Може, як у приказці:
де родився, там і згодився?

ЙОМУ МОЖНА ДОВІРИТИ
ДОЛЮ ГРОМАДИ

Сьогодні де тільки хочеш
— у магазині чи на ринку,
на пошті чи й просто сусід
із сусідом — розмови, здебільшого, точаться довкіл
недільних виборів. Хвилює
людей і яким буде депутатський корпус новостворюваної об’єднаної територіальної громади, а головне
хто її очолить. Думки побутують різні. Проте найчастіше можна почути, що поміж
чотирьох претендентів більше на цю посаду підходить
діючий селищний голова
Юрій Величко. На його боці
проти інших кандидатів досвід роботи мером і конкретні
справи задля талалаївської
громади — це асфальтівки
на вулицях і їх освітлення,
водогони,
артсвердловина і станція знезалізнення,
дитячі майданчики й облагороджене кладовище, впо-

рядкований центр, придбаний транспорт для надання
комунальних послуг. З утворенням об’єднаної громади
збільшиться тільки масштаб
робіт і їх географія. Все, уже
зроблене в райцентрі, треба виконувати в селах, що
увійдуть до складу громади.
Юрій Євгенович — людина діла, без усякого піару
робить все для добробуту
людей, турбується про їх
завтрашній день.
І, що найголовніше, не
кабінетний він чиновник,
завжди серед людей, серед
їх потреб, вислухає кожного і будь-що постарається
допомогти. Добропорядний,
уважний, толерантний, авторитетний — такому спокійно
можна довірити долю всієї
громади.
Надія САВЧЕНКО,
жителька Талалаївки.

Проблеми забезпечення питною водою добре
відомі нам. Розуміємо, що
у наших селах, де садиби розкидані, проблемно
проводити водогін. Та от
нарешті і ми будемо із водою. Нам допоміг у цьому
народний депутат Валерій
Давиденко, забезпечивши
для проведення земельних

робіт бару, адже прокопати
треба було понад кілометр.
Відтак із водою тепер шість
осель у Діброві і чотири у
Співаковому. А депутат обласної ради Геннадій Тригубченко допоміг придбати
труби. Ми щиро вдячні вам
за таку турботу.
Жителі Діброви та
Співакового.

28 ЖОВТНЯ золоте весілля у колі своїх найрідніших людей: діточок, онуків
та вірних друзів відзначають
дорогі і рідні нам люди Володимир Іванович і Лідія
Федорівна ЄРОШКІНИ з
Талалаївки.
Разом прожили ви півстоліття, віддаючи людям
щедро працю та душу. Нехай
ще світліше сонце засяє вам
у цей день, у щасливий ювілей! Скільки прожито і пережито разом, і скроні побілила сивина… А в двері стукає
ласкава осінь — багата, щедра, справді золота! Як нагорода за любов і мудрість,
за ваші в парі прожиті літа.
За те, що зберегли свою родину, на хвилях часу — в радості й біді, за те, що долю
порівну ділили і стали гідним
прикладом в житті. Прийміть
від нас найкращі побажання
здоров’я, щастя, радості в
житті! За душу вашу щиру і
палку, за серце ваше добре
і привітне дай Бог здоров’я,
щастя на віки, любові від людей і довголіття!
З любов’ю і повагою обнімаємо і цілуємо.
Велика і дружна родина АНДРУСЕНКІВ із м. Тараща Київської області.
* * *

ЗАВТРА, 28 жовтня,
ювілей життєвої мудрості, 80-річчя, відзначає дорога нам Ніна Гордіївна
КАЛІНІЧЕНКО із Скороходового. Наша друга мамо,
люба бабусю, щиро вітаємо
Вас! Нехай для Вас завжди
світить сонце на небі, повертаються навесні і щебечуть
ластівки під вікном, хай туга
в душу не заходить, яскравими осінніми фарбами і
добрими сподіваннями будуть наповнені
Ваші
думки,
нехай завжди
при Вас буде бадьорість.
Багато ще Вам днів, наповнених здоров’ям, спокоєм і
добром.
Невістка ТЕТЯНА,
внучка ЮЛЯ із сім’єю.
* * *
ШІСТДЕСЯТИЙ жовтень
золотобагряним листям лягає під ноги нашої ювілярки
любої матусеньки і найкращої у світі бабусі Софії
Павлівни ОГІЙ із Липового.
Шлемо їй з нагоди світлого
ювілею найкращі побажання. Нехай добром наповнюється хата, достатком, щедрістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній
багато, щаслива доля огорта

І МИ З ВОДОЮ
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ЗА СКУПИМИ ВІДОМОСТЯМИ – ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Начебто й недавно, але вже дев’ять років як у нашому
словниковому запасі з’явився вислів «Трудовий архів».
Походить він від назви установи, що внесена одним рядком у перелік організацій нашого району і стала супутником районного архіву з його великою і давньою історією.
Вони, ці два архіви, доповнюючи один одного, для зручності відвідувачів і знаходяться поряд. Але якщо про
районний ми знаємо все чи майже все, то про трудовий
мало чи нічого. Пролити світло і познайомити з ним читачів ми попросили директора Трудового архіву в районі
Віктора ПОРТЯНКА.
— Потреба в ньому була
лажі, зробили ремонт в арнагальною, оскільки з госпохівосховищі і кімнаті для придарської карти району одна
йому відвідувачів — значну
по одній зник цілий ряд піддопомогу в цьому подала
приємств і організацій і треба
робоча група терцентру. Ну
було їхні архіви акумулювати і, звісно, як же без фінансів.
в єдиний, щоб тамтешні роРайонною програмою підбітники і службовці при витримки архівної установи фіході на пенсію не шукали
нансування здійснюється за
свої трудові справи по вже
рахунок щорічних субвенцій
неіснуючих установах, а
сільських та селищного бюйшли до архіву, де вони збеджетів і власних доходів.
рігаються. Так і виникла ко— Що на сьогодні явмунальна архівна установа
ляє собою Трудовий архів
«Районний трудовий архів»
у цифрах і фактах?
з датою народження 24 ве— Це 61 фонд із 6521
ресня 2008 року. Засновнисправою з особового склаком його виступила районна
ду, 5 справ постійного і 168
рада, а органом управління
тимчасового
зберігання,
— райдержадміністрація.
136 погонних метрів стеВсе довелося робити у
лажного обладнання із заспішному порядку, бо пішли повненням їх на 75 відсот
відвідувачі, а їм не поясниш, ків, архівосховище на 8,5
що в тебе нічого немає — їм тис. одиниць зберігання. За
запит задовольняй. Протярік на особистому прийомі
гом року в орендованому розглядається в середньоприміщенні виготовили стему 80 – 95 звернень грома-

дян, надходить 260 – 300
запитів соціально-правового характеру.
— Наскільки тісна у вас
співпраця з органами місцевого самоврядування?
— Робимо ж одну роботу
— служимо людям, адже за
кожною особовою справою
— життя людини. Наші стосунки базуються на взаєморозумінні і взаємопідтримці.
Завжди знаходимо і відчуваємо їх з боку Чернецької
сільради (голова С. Б. Дмитрюк, секретар Т. П. Панасенко), Рябухівської (О. В.
Прохорчук і Н. В. Карпенко),
Поповичківської (В. В. Іванія, Ю. М. Постой). А ось
такої співпраці з Юрківцівською (С. М. Мірошніченко)
і Красноколядинською (Л. І.
Сорочинська)
сільрадами,
на жаль, не спостерігається. Третина від усіх одиниць
архівозберігань — це справи
ліквідованих
підприємств,
установ та організацій райцентру. Цим і пояснюється
постійна турбота про архівну
установу селищної ради (голова Ю. Є. Величко, секретар Т. В. Михайлюк).
— Отже, на недільних виборах до селищної
об’єднаної
територіальної громади Ви людина

зацікавлена? Ваші думки з цього приводу і про
майбутнього
очільника
громади.
— Перш за все, хочу
побажати успіху на посаді
голови громади переможцю
виборчих
перегонів.
Та, аналізуючи діяльність
кандидатів на цю посаду, я
особисто віддаю свій голос
за Ю. Є. Величка. Чому?
Бо, передусім, має досвід
господарської роботи (25
років механіком в управлінні газового господарства) і в
органах місцевого самоврядування не новачок (7 років
на посаді селищного голови
і багато добрих змін у селищі
за його головування). Решта
кандидатів такого досвіду не
мають. Юрій Величко довів
свою спроможність за період
роботи селищним головою,
переконаний, що справиться й з обов’язками керівника
ОТГ. Трудовий архів працюватиме з об’єднаною громадою по договору. 44 відсотки
архівних справ з особового
складу належатиме ОТГ і,
як керівник установи, сподіваюся на плідну співпрацю
з новоствореним органом
самоврядування.
— Дякую за розмову.
Кор. «ТХ».

ЛЮДИНА І ЗАКОН

ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
29 жовтня вперше відбудуться вибори депутатів та
голови Талалаївської селищної об’єднаної територіальної громади.
Відповідно до ст. 100 Закону України «Про місцеві
вибори» особи, винні в порушенні законодавства про
місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної
відповідальності у порядку,
встановленому законом.
Кримінальним кодексом
України (ст.ст. 157-159, 1591, 160) передбачена відповідальність за перешкоджання
здійсненню виборчого права або права брати участь
у роботі виборчої комісії,
фальсифікацію виборчих документів чи підсумків голосування, надання неправдивих
відомостей до органів Дер-

жавного реєстру виборців
чи їх фальсифікації, голосування виборцем більше, ніж
один раз, незаконне знищення виборчої документації,
порушення таємниці голосування та порядку фінансування виборчої кампанії,
підкуп виборця.
Зокрема, відповідно до
ч. 1 ст. 160 КК України, прийняття пропозиції, обіцянки
або одержання виборцем
для себе чи третьої особи
неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будьяких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним
свого виборчого права або
права голосу (відмова від
участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці
більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або відмова

від такого голосування, передання виборчого бюлетеня
іншій особі, незалежно від
фактичного волевиявлення
особи та результатів голосування передбачає покарання у виді штрафу від ста до
трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
або виправних робіт на строк
до двох років, або обмеження волі на той самий строк.
Згідно з ч. 2 ст. 160 КК
України пропозиція, обіцянка
або надання виборцю неправомірної вигоди за вчинення
або невчинення вищевказаних дій караються обмеженням волі на строк до трьох
років або позбавленням волі
на той самий строк з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк від
одного до трьох років.

крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми
лагідним рукам. Нехай здійсниться все, що не збулося, і
добре серце не підкориться
рокам.
Дочка ЯНА, онуки
ДІМА і ДАНЯ.
* * *
МОЇ найщиріші вітання
із днем народження лікарю
від Бога Любові Василівні
ГРАБОВІЙ. Хай ладиться

що так швидко минули літа,
що ми дідусі, бабусі, що Тебе
обіймає Твій внучок Михасик
і вже він освідчується Тобі в
любові. А Ти все ж така —
неспокійна, енергійна, віддана сім’ї і роботі, Ми дуже
хочемо, щоб Ти ще багато
років була такою ж енергійною, люблячою. Ми хочемо
бачити Тебе на сцені у клубі
і в нашому колі. А ще — хай
Тебе люблять Твої найрідніші хлопці: чоловік, два синочки, внучок.
Хай невісточка
добре
слово
мовить, хай мама не хворіє,
братик поважає. Словом, з
води і роси Тобі, подружко!
Ми вітаємо Тебе, обіймаємо,
жити довго і щасливо бажаємо. Ми любимо Тебе!
ДРУЗІ.
* * *
НАШІЙ
дорогій
тьоті
Світлані
Миколаївні
ГУЧОК виповнюється 55
років. Рідненька наша, для
нас — Ти друга мама, бо
відтоді, коли не стало нашої
рідненької, Ти — наш порадник і наставник. Спасибі Тобі
за все добро, за те, що ніколи не залишаєш нас у біді,
за те, що дім Твій відкритий
для нас. Бажаємо щастя і

здоров’я, бажаєм мудрості
і сил, щоб кожний день вже
від сьогодні Тобі лиш радість
приносив. Всіх благ земних
Тобі бажаєм за душу людяну, просту. Всі квіти ми Тобі
даруєм за добре серце й
теплоту. Щоб Тебе люди шанували, діти й онуки любили,
щоб Ти, тьотю рідненька, до
ста років без горя прожила!
З любов’ю і повагою
МАМА, племінниці АЛЛА з
чоловіком ОЛЕКСАНДРОМ
і внучком ДАНЕЮ, ЮЛЯ.
* * *
ВІТАЄМО із 55-річним
ювілеєм нашу дорогу і шановану подругу Світлану
Миколаївну ГУЧОК. З народження днем, моя подруго
мила. Бажаєм Тобі здоров’я
і сили. І щастя бажаєм багато-багато, щоб на його
крилах могла Ти літати! Хай
успіхи будуть, хай стелиться
доля, і буде в житті хай на
все Божа воля, цвітуть чорнобривці, і мальви цвітуть,
і дітки Твої хай щасливі живуть! Хай буде кохання і гарне, і вірне, і успіх у всьому
такий неймовірний. Хай мрії
збуваються, мир у нас буде,
живуть у здоров’ї близькі
Тобі люди!
Сім’ї друзів
РОГ і ЯРМОШ.

скрізь: на роботі, в родині, щоб радісний настрій у
серці не згас. Все світле і
гарне, що треба людині, хай
завжди і скрізь супроводжує
Вас! Хай щастя приходить і
ллється рікою, хай горе обходить завжди стороною.
Хай доля дарує Вам довгі
літа, а в серці завжди хай
живе доброта!
З повагою П. Ф. ДУПА.
* * *
СВЄТОЧКО, Світланко,
наша світла, наша хороша
подружко! Вітаємо, цілуємо,
обіймаємо нашу дорогу подругу Світлану Миколаївну
ГУЧОК із Талалаївки. Тобі
вже 55! Ніби й не віриться,

Відповідно до ст. 216
Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування вказаних
кримінальних
правопорушень здійснюють слідчі органи внутрішніх справ.
Кодексом України про
адміністративні правопорушення визначена адміністративна відповідальність за порушення, передбачені ст.ст.
212-7 — 212-20 КУпАП.
Необхідно також зазначити, що органи прокуратури України не уповноважені
здійснювати нагляд за додержанням виборчого законодавства та представництво в суді інтересів держави
у правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

ДО ВІДОМА
ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ
БУДЕ З 9-ї до
16:30

1 листопада — с. Чернецьке,
вул.
Дружби;
с. Корінецьке,
вул.
Острів, вул. Центральна, вул.
Московська.
2 листопада — с. Чернецьке, ТОВ «Обрій», ферма, свердловина; с. Лавіркове, вул. Гребеники.
3 листопада — с. Чернецьке, вул. Лісова; с. Українське, вул. 1-го травня
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ.

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 150 000 грн.
від провідних банків
України.
На вигідних умовах.
Можливість дострокового
погашення. Адреса: вул.
Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел. 096-778-54-10,
095-281-96-53.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

29 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ АВТОМОБІЛІСТА І ДОРОЖНИКА

42 РОК И ЗА К ЕРМОМ

Шоферувати
Микола
Григорович Зігун мріяв змалечку, та спочатку спробував
хліба сільського механізатора. Після закінчення восьми
класів тоді ще Ярошівської
школи поїхав навчатися
цієї справи до Дігтярівського
професійно-технічного
училища. Потім у Бахмачі
закінчив школу водіїв. І повернувся працювати в рідне
село трактористом, поряд із
батьками. Батько Григорій
Кирилович був бригадиром
тракторної бригади, мати
Марія Гнатівна — ланковою.
Прикипів до роботи на землі і
Микола. Роботи для молодих
було в селі хоч відбавляй, а
для механізаторів особливо.
Прямо на полі і повістку
на службу в армію отримав.
Два роки служби в Німеччині спливли досить швидко. В
армії працював за кермом.
А повернувшись із служби,
став працювати у Бахмацькій ПМК-4 на базі Талалаївської райсільгосптехніки.
Жодне тодішнє господарство в районі не обходилось
без цієї бригади, головним
завданням якої була механізація трудомістких процесів
на фермах. Микола Григорович працював у ній водієм-
газозварником. Не простою
була та робота — в літню
спеку і зимову негоду людей

СПОРТ

ЗА УЧАСТІ 9 шкільних
команд із Талалаївки, Чернецького, Українського, Довгалівки, Старої Талалаївки,
Красного Колядина, Липового, Плугатаря й Харкового
відбулися районні змагання
з футболу.
Спершу учасники виявляли чотирьох півфіналістів
у груповому турнірі. Ними

потрібно було вчасно привезти на роботу, а потім ще
й самому ставати і працювати поряд з ними. Справність
машини залежала від умілості його рук. Запчастини
до автівки доводилось тоді
діставати де тільки можна,
а відтак частенько вирушав
у далекі рейси, долав тисячі
кілометрів колишнього Союзу задля виконання того
чи іншого завдання. Відрядження, бувало, тривали по
кілька тижнів. Завжди поспішав додому, де чекала вірна
подруга життя — дружина
Валентина, донька і син. Про
те, як майже місяць доводилось переганяти вантажівку
із Барнаула, що в Алтайському краї Росії, у Талалаївку,
до подробиць пам’ятає і
досі. Скільки довелось пережити всього за ту поїздку,
скільки пригод підстерігало
на шляху додому — тепер
всього і не перекажеш. Зате
скільки було радості і вдоволення, коли саме під новий
рік привіз додому сибірську
новорічну ялинку і під нею
у сімейному колі зустрічали
свято.
У 1985 році Миколі Григоровичу
запропонували
роботу водієм у районі електричних мереж. 16 років
працював водієм керівника і
заодно виконував роботу за

кількома суміжними спеціальностями, в яких мав великий досвід і навички.
Взагалі Микола Григорович, де б не працював, був
людиною відповідальною,
чесною, прикладом для наслідування. За це шанували
його в колективі, поважали
друзі. Любов до водійської
справи він прищепив і сину
Ігорю, який нині працює
правоохоронцем,
добре
знається на автомобілях
і завжди питається порад
у батька. Вже чотири роки
Микола Григорович на заслуженому відпочинку, досить комфортно і затишно
почуває себе за кермом домашніх «Жигулів» і ще мріє
поїздити на ГАЗоні.
Ось тільки роки, вони
так швидко котяться, спливають з осінніми дощами у
безмежну далечінь, як відгомін далекої юності. І все ж
душа по-справжньому радіє,
що завжди поряд дружина
Валентина Іванівна, з якою
виростили доньку Аллу і
сина Ігоря, мають двох внуків, а нещодавно з’явилась
на світ і правнучка Настуня,
яка вже скоро щебетатиме
до прадідуся і прабабусі.
Прадідусь сподівається, що і
її скоро кататиме на своєму
«Жигулику».
Віра КЛИМОВА.

В И Г РА Л И Л И П І В Ц І

стали юні футболісти Талалаївської і Харківської шкіл
у першій підгрупі і Липівської
та Плугатарської в другій.
А далі у фінальній «пульці
чотирьох» — боротьба за
призові місця. Талалаївка
програла Плугатарю 1:2, а
Харкове з таким же рахун-

ком Липовому. Отже, переможці в цих поєдинках зустрічалися в матчі за перше
місце, а переможені виявляли кому дістанеться бронза.
Сильнішими у бронзовому
поєдинку стали талалаївці,
фінальний свисток судді зафіксував їхню перевагу над

50
ЗОЛОТИХ
літ
п од ру ж н ь о го
життя накувала зозуля Ользі Василівні і Борису Костянтиновичу ОВЧАРЕНКАМ із Талалаївки. Така довга життєва дорога пліч-о-пліч
випадає не всім. Злагоди, миру вам, здійснення заповітних мрій та бажань. Серцем
і душею залишайтеся такими ж чарівними
і молодими. Хай завжди на життєвій стежині друзі, діти й онуки дарують вам ніж-

СПОРТКОМПЛЕКС
У ТАЛАЛАЇВЦІ

Він був мрією багатьох
поколінь жителів нашого селища, а особливо молоді. І
ось, нарешті, мрія здійснилася. Минулої середи на території колишньої сільгосптехніки відбулося відкриття
спортивного клубу «Пітон»,
власником якого є житель
Талалаївки Андрій Карпенко.
Це сучасний комплексний
зал для занять у спортивних
секціях і гуртках. Тут одночасно можуть займатися
спортом до 50 осіб.
На відкритті клубу були
присутні представники із
райдержадміністрації,
районної і селищних рад, депутат обласної ради, гості з різних куточків України, відомі
спортсмени, майстри спорту
з боротьби, кікбоксингу, боксу та ін.
Кор. «ТХ».
харківською командою 1:0.
У золотому фіналі збірна
Липівської школи зламала
опір юних плугатарських
футболістів — 2:1. Липове
— чемпіон, Плугатар — другий призер, Талалаївка — із
бронзовими медалями.
Володимир КОБИШ,
директор Талалаївської
ДЮСШ.

ОДЕР Ж ИМИЙ, АБ О К У Б ОК ІМЕНІ С ЕБЕ

Є люди чимось одержимі, у щось залюблені, без
чого просто не уявляють свого життя. Саме з таких Віктор
Карпенко з Понір. Петрович
(дожив, бач, до шанобливого
по батькові) справді одержимий у любові до футболу. У
свої 50 із гаком ще повні два
тайми витримує — це багатого варте! Або розказував
якось: «Задумав провести в
селі розіграш кубка, а путящого призу для переможця і
повних комплектів медалей
для призерів у Талалаївці не
знайшов. Я на мопед малого
Петька (це син — авт.) і на
Ромни. А шо робить — увесь
район уже знає, шо Карпенко кубок проводить, як же
без нагород?! У Ромнах теж
дупель пусто. Чого крутиться туди-сюди, думаю, треба
на Конотоп. Туди — і знов
усього не знайшов. Я тоді
на Ніжин — тільки там кубок
купив. Важко сказать скільки
кеме намотав за день, але і
сам був довольний, як слон,
і хлопці були довольні, коли
держали в руках такий ловкий кубок». А це навіть тоді,
років десять тому, не копійки
коштувало, не кажучи про
нерви й мотанину. «Виходу
другого не було, — пояснював. — Раз оголосив про турнір, треба в лєпьошку розбиться, а зробить. Грошей
трохи не хватало — бери,
Вітько, бичка за налигачку
(тримав їх кілька на відгодівлі) і до прасолів. Іначе нічого б не вийшло». В цьому
увесь Віктор. Не рахується
ні з власними коштами, ні з
часом, ні із здоров’ям. Було

ще: зголосився господареві
завезти гній на город. Телефонує, щоб вийшов та
показав, де розтрушувати.
І вже на городі сказав, що в
нього біда — померла мама.
«Так чого ж ти їхав?» — господар йому. «Аякже! Життя
навчило: пообіщав — держи
слово».
Хороші, видно, вчителі
були. Ця одержимість, енергія, ця небайдужість б’є іноді
з нього через край. Ну й нехай! Що з того, що за словом
у кишеню не лізе, не каже на
чорне біле і навпаки, не підлаштовується під щось і під
когось? Може, комусь це й
не подобається, але що, як
він такий? Прямий. Краще як
в очі тобі скаже, що думає, а
не десь по закутках шептатиметься. Прийшов у редакцію
і відразу із порога: «Миша, я
понімаю, шо вибори і місця
в газеті мало, но ти у статті
про кубок Володі Бахмача не
назвав усіх спонсорів, яких
я перечислив? Мені тепер
вони дзвонять: як же це ти,
всіх згадав, а нас ні. Неприятно було слухать. Так шо
назви усіх поіменно, шоб ніхто не обіжався. Люди ж мені
гроші на турнір дали».
Таких турнірів у Понорах
щороку три. І всі вони на Вікторових плечах та ентузіазмі тримаються. Як, до речі,
і тамтешній футбол. Не так
багато нині в селах молоді
і дітей, часто-густо на повноцінну команду не набирається. Але понорівський
«Прогрес» живе і юна зміна
йому підростає — вже грає
плече в плече в одній коман-

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.

ді з татом Віктором його син
Петько і з іншими батьками
їхні діти. В якому ще селі
таке побачиш, та й у райцентрі також. Це все заслуга
Карпенка-старшого. Він і сам
на поле виходить як гравець,
і за просто так, без грошей,
що сьогодні надзвичайна
рідкість, ростить заміну дорослій команді «Прогресу» із
сільських Петьків, Владиків,
Богданків, возиться з ними
по всьому району, шукає суперників у сусідній області.
Воно йому треба?! Треба!
«Шоб діти росли правильними, не шукали пригод собі на
голову, футбол поганому не
навчить», — говорить. Через
те й розіграші різних кубків
організовує на сільському
стадіоні. Кубок пам’яті героя
АТО Володимира Бахмача
— це святе. Кубок імені себе
— а хіба не заслужив Віктор
Карпенко своїм футбольним
життям на іменний турнір?
Він традиційно відбувся
на Покрову. Як проходив, хай
розкаже сам.
Михайло ОНИЩЕНКО.

Пару слів про розіграш
іменного кубка — це потім.
А спершу мій боржок спонсорам турніру в Понорах,
в якому команди-учасниці
вшановували пам’ять загиблого в АТО Володимира
Бахмача. Без цих людей, без
їхньої допомоги і підтримки
я, як без рук. Це підприємці
В. О. Кравченко, О. М. і М. М.
Василюхи, В. Г. Прядка,
С. Ю. Лисенко, К. Я. Пономаренко, В. О. Литвиненко,
А. А. Чечотенко, Т. В. Носач,
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С. Ю. Самойленко, О. Л.
Лазоренко, О. О. Василенко, С. І. Химуля, М. В. Худолій, О. Ю. Герасимчук, Г. Р.
Коломієць, В. І. Остапенко,
Г. І. Москалець, В. В. Співак,
друзі по футболу Володимир Савенко і Юрій Цанков.
Ваша допомога в організації
турніру — найкраща пам’ять
про Володю.
Іменний же кубок ветерана футболу Віктора Карпенка розіграли команди з
Талалаївки і Понір. Збірну
господарів підсилили окремі
футболісти з Красного Колядина та юні місцеві любителі
шкіряного м’яча Богдан Губар, Владислав Дупа і Петя
Карпенко. Першими забивають гості, але через три хвилини понірці відігруються.
Другий тайм починається з
атаки талалаївців і їхнього
голу, та знову в господарів
вистачає сил зрівняти рахунок. Однак все вирішили
останні 10 хвилин матчу, в
яких успішнішими були селищні футболісти. 4:2 на їх
користь — і кубок поїхав у
Талалаївку.
Я щиро вдячний Понорівському сільському голові
Євгенію Чирві за сприяння в
організації кубкового поєдинку, Раїсі Чирві — за смачну
кашу і святковий стіл, а всім
друзям-футболістам за розділену зі мною радість спілкування і приємні миттєвості
боротьби на футбольному
полі. Ця зустріч не остання,
наші нові матчі ще попереду.
Віктор КАРПЕНКО,
ветеран футболу.
с. Понори.

Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
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ність
серця,
радість, ласку
і теплінь, зігрівають любов’ю і турботою многая літ. У похмурі дні
— весняного вам настрою. А в життєвих
складнощах — добра і підтримки рідних
та друзів. Хай щедрою, довгою і щасливою
буде ваша подальша життєва дорога. Бажаємо здоров’я міцного, чистої, джерельної води і ніякої біди.
ЛІЛЯ, НАТАША.

ЯК МИ ЯРМАРКУВАЛИ

В Україні є звичай славний: урожай зібрати, а лишки
на ярмарку продати. Землероби, народні умільці виставляли свій товар і продавали
кращі свої сільськогосподарські продукти та різний домашній крам. І чого тут тільки не було… Одні їхали, щоб
продати, інші — купити.
На осінній ярмарок,
який відбувся напередодні
свята Покрови в дошкільному закладі «Ранок» с.
Харкове, завітало багато
гостей. Готувалися до свята заздалегідь і працівники
садочка, і діти. Особливо
хочеться подякувати батькам наших вихованців, які
є завжди активними учасниками освітнього процесу.
Зал святково прикрашений,

діти одягнені в український
національний одяг, трішки
схвильовані, але з нетерпінням чекають початку
дійства.
Під час свята лунали
веселі пісні, малята розповідали вірші про звичаї українського народу, «продавці»
нахвалювали свій товар.
Дівчатка зачарували гостей
закладу таночками з вінками, українськими рушниками
та хустками. А хлоп’ята захопили запальним гопачком,
а потім мірялися силою, як
справжні козаки.
Саме так у дошкільнят
виховується любов до Батьківщини та бажання знати і
берегти народні звичаї.
Тамара ЧЕПЕЛЬ,
завідувач ДНЗ «Ранок».

СПАСИБІ ЗА ПІДТРИМКУ,
ЛЮДЯНІСТЬ ТА ДОБРОТУ
Відійшла у вічність берегиня нашого роду Ніна
Прокопівна Бойко — мама,
бабуся, прабабуся. Вона
ніколи не думала про себе,
жила для дітей, внуків, особливою любов’ю любила
правнуків. Як і всі діти війни,
рано стала працювати, із 44
років трудової біографії 33
— віддала бухгалтерській
справі, із них 30 — на посаді
головного бухгалтера центральної районної лікарні.
Не знала спочинку і вийшовши на заслужений відпочинок. Важка невиліковна хвороба довгі роки підточувала
її здоров’я, проявивши всю
свою підступність в останні
місяці. Ми щиро вдячні лікарям А. В. Михайлюку, А. В.
Осадчій-Михайлюк, Л. В.
Грабовій, всьому персоналу
хірургічного відділення, які
робили все можливе, щоб
побороти недугу, зменши-
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ти страждання від болю.
Коли ж настали найважчі
для нас хвилини прощання
з Мамою, в осінню дощову
негоду прийшли її провести,
підтримали нас морально
і матеріально рідні, друзі,
куми, свати, колишні мамині
колеги — тодішній головний
лікар В. Т. Марченко, працівники бухгалтерії ЦРЛ, наші
колеги — працівники райдержадміністрації, культури, ЦТТ колони №5, сусіди.
Поминальний обід допомогли організувати працівники
кафе «Зустріч» на чолі з
О. Л. Сенчею. Щира вдячність всім вам за підтримку,
співчуття, людяність, доброту. Будьте всі здорові, хай
будуть здорові ваші рідні і
близькі, а біди і незгоди обходять стороною, добро ж,
віддане іншим, нехай повертається вам сторицею.
Сім’ї БОЙКО, КРАВЧУК.

КУПЛЮ КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, ЯЧМІНЬ, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.

ПОМИНАННЯ
ЯКБИ зібрати всі найкращі слова для характеристики
людини, то і їх би не вистачило для нашого найдорожчого
чоловіка, татуся і дідуся Віктора Йосиповича ЦІЛИНИ із
с. Понори.
Ще вчора у свої 87 хазяйнував біля нехитрого домашнього господарства, очікував у гості дітей та внучат, а сьогодні його немає — життєвий шлях обірвала несподівана
хвороба. Заболіли наші душі, опустів наш затишний двір,
засумувала і плаче дощовими сльозами на шибках оселя…
Тут все нагадує про нього, його роботящі руки, невгамовний порив до роботи, турботу про всіх нас.
Спи спокійно, наш дорогий і незамінний. Ми високо
цінуємо Твою турботу, прагнення робити наше життя кращим. Ти залишаєшся живим у наших справах і думках.
Царство Тобі небесне.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ.
Пішов із життя шанований і дорогий для нас Віктор
Йосипович ЦІЛИНА — невтомний працелюб, зразковий
сім’янин, людина неперевершеної доброти. Це стало тяжким горем не лише для його дружини Віри Денисівни, дітей, онуків та правнуків, а й для нас. Сумуємо, згадуємо
покійного найкращими словами.
Сім’я М. І. ЦІЛИНИ з Талалаївки.
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