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Перші місцеві вибори 29
жовтня вже стали історією. Як
їх результат, узаконено волевиявлення жителів 12 населених
пунктів Красноколядинської,
Понорівської, Корінецької, Липівської сільських і Талалаївської селищної рад далі жити
і працювати єдиною об’єднаною громадою. Своїми голосами виборці довірили мені
її очолити — для мене це велика честь і водночас високий
кредит довіри. Щоб виправдати його, потрібно працювати,
працювати і працювати над
втіленням передвиборної програми і тих обіцянок, що давав
громаді, балотуючись на посаду голови селищної ради.
Вдячний кожному виборцю на всіх округах, котрий 29
жовтня віддав свій голос за
мене, оцінивши мою діяльність як селищного голови.
Вдячний і кожному виборцю,
хто голосував за когось із
решти кандидатур — це стимул своєю роботою переконати їх у протилежному. Вдячний трьом іншим кандидатам,
бажаючим очолити селищну
громаду, за здорову конку-

ренцію і можливість реально
оцінити власні сили.
Попереду багато роботи.
Окреслено широке коло завдань, яке разом із новообраним депутатським корпусом
належить втілювати в життя
на благо тепер уже розширеної в територіальних рамках
громади.
Волевиявленням
виборців сформовано команду із 26 депутатів. Це компетентні, освічені, із життєвим
та професійним досвідом, різними політичними поглядами
люди. Консолідація їх зусиль
стане надійним підгрунтям
стабільного розвитку нашої
громади. Є плани, накреслені орієнтири. Першочергові
пріоритети — покращення
інфраструктури сіл, водогони,
дороги, вуличне освітлення,
вирішення соціальних, побутових, економічних проблем,
залучення інвестицій і спонсорських коштів. Віриться,
що нам це під силу. Головне,
що є бажання працювати злагодженою командою на благо
громади і її майбутнього.
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

ВІТАЄМО ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Щорічно, у першу неділю листопада, Україна відзначає День
працівників соціальної сфери. Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію
державної політики з питань соціального захисту українців. Ваше
самовіддане служіння обраній справі, доброта, милосердя, чуйність
та щедрість душі винагороджуються вдячністю й повагою мільйонів
українців, яким ви несете розраду, тепло, допомагаєте долати життєві труднощі і негаразди, вселяєте в серця віру й надію, впевненість
у завтрашньому дні.
Шановні працівники соціальної сфери, бажаємо вам витримки у
нелегкій роботі, поваги та вдячності, невичерпної енергії та наснаги
у професійній діяльності. Нехай ваші компетентність, працьовитість,
душевне тепло й надалі служать людям, а свято буде черговим нагадуванням для кожного українця про вашу причетність до великої
справи соціального захисту людини.

ШАНОВНІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ!

Для більшості жителів нашої держави залізниця залишається
найбільш доступним і надійним видом транспорту в сфері пасажирських та вантажних перевезень. Сьогодні українська залізниця динамічно розвивається і оновлюється, тому ваша повсякденна робота
вимагає високої відповідальності і професіоналізму. Бажаємо залізничникам нашого району, шановним ветеранам міцного здоров’я і
добробуту, щастя і злагоди в родинах, оптимізму і нових професійних здобутків.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРИ ТА МАЙСТРИ
НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА!

Щиро вітаємо вас із професійним святом. Ви даруєте людям
радість, несете культуру в кожне серце і душу, своєю творчістю наповнюєте життя людей духовним змістом. Споконвіку музика і слово, пісня і танець, твори народного мистецтва виражали національну ідею, оберігали історичну пам’ять, зміцнювали надію на краще
майбутнє. У день свята бажаємо всім міцного здоров’я, особистого
щастя, родинного затишку та нових творчих здобутків у благородній
справі відродження, збереження і примноження безцінних духовних
скарбів.
Лідія ГОРКАВЕНКО,
Валентина КРАВЧУК,
голова районної організації
в. о. завідувача сектору культури
та туризму. профспілки працівників культури.

ТАЛАЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ Талалаївського району Чернігівської області
повідомляє про результати перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року
Голова
Талалаївської
селищної ради
ВЕЛИЧКО Юрій Євгенович, 1963 р. н., освіта вища,
безпартійний, Талалаївський
селищний голова, проживає в
смт Талалаївка, суб’єкт висування — самовисування.
Список обраних депутатів Талалаївської селищної ради
1. БАНДУРАК
Микола Васильович, 1956 р. н.,
освіта вища, безпартійний,
пенсіонер, проживає в смт
Талалаївка, суб’єкт висування — самовисування.
2. ВІТЕР Роман Васильович, 1984 р. н., освіта
вища, член Аграрної партії
України, оператор ДНГ НГВУ
«Чернігівнафтогаз», проживає в смт Талалаївка, суб’єкт
висування — Талалаївська
районна організація Аграрної
партії України.
3. ГОЛУБ Богдан Іванович, 1988 р. н., освіта
вища, безпартійний, інженер
ТОВ «Понори», проживає в
с. Понори, суб’єкт висування
— Талалаївська місцева організація Радикальної партії
Олега Ляшка.
4. ДИТЮК Тамара Миколаївна, 1960 р. н., освіта
вища, безпартійна, завідуюча
відділенням соціальної допомоги вдома Талалаївського територіального центру,
проживає в смт Талалаївка,
суб’єкт висування — районна
партійна організація політичної партії «Наш край».
5. КАРТАВА Оксана Іванівна, 1969 р. н., освіта вища,
безпартійна, директор Липівської ЗОШ I-III ступенів, проживає в с. Липове, суб’єкт висування — районна партійна
організація політичної партії
«Наш край».
6. КАШКА Федір Петрович, 1961 р. н., освіта вища,
безпартійний, спеціаліст Талалаївської селищної ради,
проживає в смт Талалаївка,
суб’єкт висування — районна
партійна організація політичної партії «Наш край».
7. КОБЗИСТИЙ
Олег
Анатолійович, 1984 р. н.,
освіта вища, член Талалаївської місцевої організації
Радикальної партії Олега
Ляшка, фельдшер з медицини невідкладних станів виїзної бригади Талалаївського
відділу екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф в Чернігівській області,
проживає в смт Талалаївка,
суб’єкт висування — Тала-
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лаївська місцева організація
Радикальної партії Олега
Ляшка.
8. КОЗЛОВ Євгеній Іванович, 1984 р. н., освіта
вища, безпартійний, начальник АК №5 ЦТТ НГВУ «Чернігівнафтогаз», проживає в
смт Талалаївка, суб’єкт висування — районна партійна
організація політичної партії
«Наш край».
9. КУР’ЯНОВ
Леонід
Іванович, 1959 р. н., освіта
професійно-технічна,
безпартійний, виконроб філії
«Срібнянський райавтодор»,
проживає в смт Талалаївка,
суб’єкт висування — районна
партійна організація політичної партії «Наш край»
10. КРИСЬКО
Олександр Григорович, 1963
р. н., освіта вища, член
Аграрної партії України, головний агроном ТОВ «Красноколядинське», проживає в
с. Корінецьке, суб’єкт висування — Талалаївська районна організація Аграрної партії
України.
11. ЛАЗОРЕНКО
Людмила Григорівна, 1981 р. н.,
освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, тимчасово не працює, проживає
в смт Талалаївка, суб’єкт висування — Талалаївська місцева організація Радикальної
партії Олега Ляшка.
12. ЛЕВАДА
Галина
Володимирівна, 1983 р. н.,
освіта вища, член Аграрної партії України, завідувач
Красноколядинського
ДНЗ
«Дзвіночок», проживає в
с. Красний Колядин, суб’єкт
висування — Талалаївська
районна організація Аграрної
партії України.
13. МАКСИМЕЙКО Олег
Миколайович, 1979 р. н.,
освіта вища, член Аграрної
партії України, фахівець з
обліку пайових земель ТОВ
«Красноколядинське», проживає в с. Красний Колядин,
суб’єкт висування — Талалаївська районна організація
Аграрної партії України.
14. МИХАЙЛЮК Тетяна
Вікторівна, 1962 р. н., освіта
вища, безпартійна, секретар
Талалаївської селищної ради,
проживає в смт Талалаївка,
суб’єкт висування — Талалаївська районна партійна організація політичної партії «Наш
край».
15. МОСКАЛЕНКО Олександр Іванович, 1979 р. н.,
освіта вища, безпартійний,
помічник бурильника Тала-
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лаївської дільниці підземного та капітального ремонту
свердловин НГВУ «Чернігівнафтогаз», проживає в смт
Талалаївка, суб’єкт висування — Талалаївська районна
партійна організація політичної партії «Наш край».
16. ОГІЙ Людмила Миколаївна, 1980 р. н., освіта
вища, безпартійна, головний
спеціаліст відділу допомог
управління соціального захисту населення, проживає
в с. Скороходове, суб’єкт
висування — Талалаївська
районна партійна організація
політичної партії «Наш край».
17. ПУГАЧ
Григорій
Миколайович, 1973 р. н.,
освіта вища, безпартійний,
старший майстер з ремонту
свердловин НГВУ «Чернігівнафтогаз», проживає в смт
Талалаївка, суб’єкт висування — Талалаївська районна
організація Аграрної партії
України.
18. РОМАНЕНКО Сергій
Миколайович, 1972 р. н.,
освіта професійно-технічна,
член Аграрної партії України, фізична особа — підприємець, проживає в смт
Талалаївка, суб’єкт висування — Талалаївська районна
організація Аграрної партії
України.
19. РЯБЧУН Віктор Григорович, 1970 р. н., освіта
професійно-технічна,
член
партії ВО «Батьківщина»,
фельдшер екстреної медичної допомоги ЛПЗ «Обласний
центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф», проживає в смт
Талалаївка, суб’єкт висування — Талалаївська районна
партійна організація ПП ВО
«Батьківщина».
20. СЕНЧА Оксана Леонідівна, 1972 р. н., освіта
середня спеціальна, безпартійна, фельдшер екстреної
медичної допомоги ЛПЗ «Об-

ласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф», проживає в смт
Талалаївка, суб’єкт висування — самовисування.
21. СТУПАК Наталія Григорівна, 1975 р. н., освіта
професійно-технічна, безпартійна, завідувач тракторним
парком СТОВ «Горизонт»,
проживає в с. Липове, суб’єкт
висування — самовисування.
22. ТАРАСЕНКО Анатолій Григорович, 1974 р. н.,
освіта середня, член Аграрної партії України, тимчасово не працює, проживає в
с. Скороходове, суб’єкт висування — Талалаївська районна організація Аграрної партії
України.
23. ТАРАСЕНКО
Галина Михайлівна, 1975 р. н.,
освіта середня професійна,
безпартійна, бухгалтер СТОВ
«Горизонт»,
проживає
в
с. Липове, суб’єкт висування
— самовисування.
24. ЧМУТ Павло Михайлович, 1955 р. н., освіта технічна спеціальна, член Аграрної партії України, директор
ТОВ «Красноколядинське»,
проживає в с. Красний Колядин, суб’єкт висування — Талалаївська районна організація Аграрної партії України.
25. ШТИМ Юрій Анатолійович, 1974 р. н., освіта
неповна вища, безпартійний,
оператор по звуку Талалаївського районного будинку
культури, проживає в смт
Талалаївка, суб’єкт висування — Талалаївська районна
організація політичної партії
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП».
26. ЯНИНА Надія Миколаївна, 1969 р. н., освіта
професійно-технічна,
безпартійна, листоноша ЦВПЗ
Талалаївка, проживає в смт
Талалаївка, суб’єкт висування — Радикальна партія Олега Ляшка.

ІЗ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

24 жовтня відбулася 18 сесія районної ради 7 скликання під
головуванням голови районної ради Юрія Дзюбана, на порядок
денний якої виносилося 16 питань. Їй передували засідання постійних комісій районної ради з питань регламенту, законності
та протидії корупції, з питань бюджету, соціально-економічного
розвитку та комунальної власності. В роботі сесії взяли участь
17 із 26 депутатів.
Заслухавши начальника фінансового управління райдерж
адміністрації Валентину Горкавенко, депутати затвердили звіт
про виконання районного бюджету за 9 місяців та внесли зміни
до районного бюджету 2017 року. Депутати виділили відділу
освіти райдержадміністрації 205 тис. грн. на заробітну плату
обслуговуючого персоналу загальноосвітніх шкіл, центральній
районній лікарні — 128 тис. грн. на придбання медикаментів та
180 тис. грн. на придбання службового житла для лікаря.
Внесено зміни до ряду районних Програм, зокрема, розвитку цивільного захисту; надання пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю; фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень; розвитку футболу, а також внесено зміни
до Статутів районного краєзнавчого музею та школи мистецтв.
Депутати делегували до госпітальної ради Прилуцького госпітального округу головного лікаря Центру ПМСД Олексія Шаленого та в. о. головного лікаря ЦРЛ Анатолія Михайлюка. Також
затвердили Програми забезпечення діяльності виборчої комісії,
та розвитку фізичної культури і спорту, Порядок та Положення
про призначення керівників комунальних закладів району.

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН
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За даними http://sinoptik.ua

У середу, 8 листопада, з 9 до 12-ї години на прямому
телефонному зв’язку з населенням району — заступник голови районної ради Станіслав Вікторович КАТРУШЕНКО.
Пряма лінія за тел. 2-12-40.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

Агрофірма «ОБРІЙ» LTD: ГОЛОВНЕ —
БУТИ ЧЕСНИМИ І ВІДПОВІДАЛЬНИМИ
ПЕРЕД ЛЮДЬМИ
КОЛИ посівна — часу
гаяти ніколи. Адже осінь дарує не так багато днів, коли
можна встигнути зібрати пізні
культури та засіяти поле під
врожай наступного року, аби
усі ми мали і хліб, і до хліба.
Аграрії району працюють,
не покладаючи рук і вдень,
і вночі — кожна хвилина дорога. Та часто така невтомна
праця, бажання встигнути
з посівною обертається не
тільки втомою, а й прикрими
випадками.
Саме такий випадок нещодавно трапився у сусідньому Срібнянському районі. Агрофірма «ОБРІЙ LTD»,
яка добре знана за своє
відповідальне ставлення до
усіх зобов’язань перед жителями сіл і перед пайовиками,
здійснювала сівбу озимої
пшениці у селі Харитонівка.
Робота затяглась до ночі.
І хоч вже й темно стало та

ШАНОВНІ
ОДНОСЕЛЬЦІ!

ЩИРО дякую всім, хто не
залишився осторонь та взяв
активну участь у виборах. І
хоча я не отримав мандат
депутата, я отримав набагато більше — вашу підтримку.
Підтримавши мене, ви проголосували за демократію,
за справедливість та добро,
за принциповість і людську
гідність, за відродження рідного села.
Ми пройшли цей шлях
достойно. Адже моя участь у
виборах та виборча кампанія
відбулися без мільйонного
бюджету, без дороговартісної реклами проплачених
агітаторів, без залякування
пенсіонерів та підкупу виборців, але з великою жагою
до перемоги та прекрасними
людьми у команді!
Велика подяка активістам та прихильникам за
енергію та відданість. Також
спасибі й тим людям, які переживали разом зі мною та
підтримували мене. Дякую
своїм однодумцям, які не
звертаючи уваги на труднощі, йшли зі мною до кінця.
Дуже радує те, що за цей час
мене підтримувало багато
хороших людей, які повірили
в мої ідеї та бачення щодо
подальшого відродження та
розвитку рідного села.
Водночас низька явка
виборців на голосування та
продаж виборцями своїх
голосів окремим кандидатам змушує задуматися всіх
нас над багатьма речами,
значить далеко не все гаразд
сьогодні в нашому житті.
Тим, хто продав свій голос,
пропоную
замислитись
над своїми вчинками, адже
ви вирішували подальшу
долю рідного села.
Розумію, що кожен голос,
відданий за мене — це надія
і довіра, які я буду виправдовувати не пустими словами,
а конкретними вчинками. Ще
раз дякую вам за довіру. Бажаю всім міцного здоров’я,
родинного
благополуччя,
здійснення найзаповітніших
мрій. Хай у вашому домі та
нашій країні буде мир!
З повагою
Олександр СІРЕНКО,
житель Корінецького.

густий туман накрив село,
але аграрії зупинятись і не
думали — не так багато часу
залишилось, а засіяти поля
потрібно.
Водій КамАЗа з причепом Сергій Сукачов довозив
чергову партію насіння озимої пшениці в поле. Оскільки
цим маршрутом їхав уперше,
то й не розрахував особливостей сільських вулиць — і
на крутому повороті зачепив
причепом огорожу, пошкодивши старий колодязь біля
двору 89-річної жительки
села Катерини Легкої. Водій
відразу ж зупинився й залишився чекати допомоги від
колег.
Вранці
представники
Агрофірми «ОБРІЙ LTD» відразу ж надали допомогу людям, які користувались цим
колодязем. Привезли питну
воду, почали розбирати та
чистити колодязь. Оскільки
частина насіння потрапила
у колодязь, було прийнято
рішення повністю викачати з
нього воду, очистити дно колодязя. За перший день все
відремонтували: і огорожу,
і колодязь. Дбаючи про безпеку та здоров’я людей, наступного дня воду викачали

ще раз.
«Дуже
оперативно
спрацювали представники
господарства „ОБРІЙ LTD“,
не залишили людей в біді.
Навіть постраждалі жителі
нашого села приємно здивовані такою оперативністю.
За роки співпраці ми вкотре
переконались у чесності та
відповідальності керівництва
агрофірми перед людьми.
Приємно, що є такі агропідприємства, які у виробництві
показують чудові результати, своєчасно виплачують
пайовикам одну з найвищих
орендних плат і системно
підтримують соціальну сферу населеного пункту. Протягом останніх чотирьох років
у ремонт будинку культури,
придбання спортінвентарю,
забезпечення медикаментами і огорожу кладовища господарством було потрачено
більше 250 тис грн.», — розповів сільський голова села
Харитонівка Юрій Олександрович Остапенко.
І хоч усі наслідки прикрого випадку були ліквідовані
за два дні, наразі з колодязя мешканці води не п’ють.
Адже керівництвом господарства «ОБРІЙ LTD» було

НАШІ найдорожчі у світі
люди, мама і тато Олена Леонідівна і Віктор Григорович СІРЕНКИ з Корінецького, відзначають перлинове
весілля! Ви завжди були і є
для нас не просто батьками, які дбали про нас протягом довгих років, ви були
і є прикладом, дороговказною зіркою, яка світить нам
яскравіше сонця. Ми бажаємо вам залишатися такими
ж щасливими і закоханими,
як і сьогодні, в 30-річний ювілей. Нехай кожен день вашого життя буде наповнений
яскравими вогнями розуміння і турботи, а ми обіцяємо,
що ніколи не принесемо вам
тривог і печалей!
Сини ІГОР та ОЛЕКСАНДР.
* * *
РЕДАКЦІЯ райгазети вітаємо із днем народження
Надію Борисівну ГОПКО
— начальника Харківського поштового відділення та
листоношу із Талалаївки Галину Вікторівну КУЖЕЛЬ,
які народилися у жовтні.
Для цих енергійних жінок
поштарська справа — покликання! Їх чекають у кожному домі. Отож енергії вам,
завзяття. Нехай радісно
світяться очі, нехай серце
не знає турбот. Нехай буде
усе, що захочете, досягайте
у справах висот. Будьте ви
працьовиті та щедрі, не марнуючи часу, живіть. Хай вам
доля дарує щедро веселі та
сонячні дні.
* * *
3 ЛИСТОПАДА відзначив свій 75-річний ювілей
глибоко шанований нами
Борис Андрійович СПІВАК
із Талалаївки. Щиро вітаємо
Вас і безмежно вдячні Вам
за вірну багаторічну дружбу
й підтримку у важку хвилину. Нехай добром наповнюється хата, достатком, щедрістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній
багато, щаслива доля огорта крилом. А весни будуть
світлі, легкокрилі, не буде
втоми ще міцним рукам. Нехай здійсниться все, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
Куми М. Д. і К. Г.
ОХРІМЕНКИ, сім’я А. М. і
М. М. ЛУЦЕНКІВ.
* * *
В
ОСТАННІЙ
день

жовтня
святкувала
свій
70-річний ювілей наша сваха Парасковія Павлівна
ЗОЛОТАРЕНКО з Талалаївки. Щиро вітаємо нашу дорогу іменинницю і від душі бажаємо: хай Твоя доля буде
світла і ласкава, хай щастя
буде справжнім і рясним,
земля щоб гарні квіти дарувала, а небо було мирним і
ясним. Хай Бог Твої стежки
оберігає, здоров’я і достаток
посилає, квіти всміхаються
рясно, а роки Твої будуть
довгі й прекрасні.
СВАХА з Корінецького
із сім’єю.
* * *
ВІТАЄМО із 70-річним
ювілеєм нашу дорогу матусю
і бабусю Ніну Миколаївну
СКОРИК із Новоселівки.
Найдобріша,
найкраща
матусю
рідненька! В цей
день ми вклоняємось дуже низенько. За
сонечко ясне, за серце прекрасне, за те, що добром
зігріваєте нас, за те, що в
щасливу і скрутну хвилину
ми можемо всі прихилитись
до Вас. Хай Вас обминають
невдачі та грози, нехай лиш
від сміху з’являються сльози, міцного здоров’я з роси
і води, бадьорість та настрій
хай будуть завжди. Ми щиро
молитву складаєм за Вас і
просимо Бога, щоб він повсякчас Вам милість і ласку
свою дарував, здоров’я і
щастя завжди посилав. Даруйте нам щастя бачити і
слухати Вас ще багато-багато років!
СИН, ДОЧКА, НЕВІСТКА, ОНУЧКИ, СВАТИ із
Талалаївки.
* * *
СВОЮ ювілейну осінь
зустрічає наш дорогий і люблячий син, чоловік, батько
і дідусь Олександр Іванович ГРАБИНА з Липового.
Роки відлітають птахами
у вирій, в далекі краї — за
обрій летять, а Тобі на ниві
життєвій сьогодні уже 60!
Хай роки золоті, ніби в казці,
пливуть, сумувати за цим не
годиться. Хай здоров’я вони
і добро принесуть і задумане все хай здійсниться. Щоб
завжди Тобі здоровилось,
щоб серденько в грудях ще
молодо билось. Щоб й со-

прийнято рішення задля безпеки людей передати воду
на експертизу, яка визначить якісні характеристики
продукту.
Незважаючи на гарячу
пору польових робіт, агровиробники не залишили
людей у біді, швидко відремонтували
пошкоджене майно. Та прикро, що у
таких випадках певні зацікавлені особи з метою політичних дивідендів шукають нагоди облити брудом
відповідальних аграріїв.
Також неприємно, що деякі ЗМІ однобоко розповсюджують
недостовірну
інформацію про цей випадок. Як-то кажуть у народі:
«Не плюй у криницю — доведеться води напиться».
Андрій ЛІСОВИЙ.
теньку літ довелось святкувати і бід у житті ніяких не
знати. Хай буде скрізь усе в
порядку, по вінця щастя і достатку, любові, тепла, щастя
без краю, усього найкращого
ми Тобі бажаємо.
З повагою і любов’ю
всі Твої РІДНІ.
* * *
31 ЖОВТНЯ святкував
свій день народження наш
дорогий батько і дідусь Іван
Іванович ЗГОННИК із с. Юрківці. Летять літа, мов бистрі
води, і не вернути їх назад. А
нам не віриться сьогодні, що
Вам уже 55. Хай нових днів
ще буде безліч, без ліку щастя і пісень. Прийміть вітання найщиріші в цей світлий
ювілейний день. Здоров’я,
щастя зичим не на рік, на все

життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був
Ваш вік з добром, любов’ю,
спокоєм і миром.
З повагою і любов’ю
син ОЛЕКСАНДР, невістка
ВІТА і внук АРТЕМКО із
м. Прилуки.
* * *
31 ЖОВТНЯ святкував
свій 55-річний ювілей добрий, привітний сват Іван
Іванович
ЗГОННИК
із
с. Юрківці. Хай у Вашім домі
буде щастя море, не зустріть
ніколи ні журби, ні горя. Хай
приносять роки лиш безхмарну радість, а душі ніколи не торкнеться старість!
Хай здоров’я завжди буде,
хай шанують добрі люди,
хай мрії всі Ваші збуваються,
бажаєм всього, що щастям
називається.
З повагою СВАТИ із
Чернецького.
* * *
ВІТАЄМО із золотим
ювілеєм нашу рідну, найдорожчу у світі Ганну Дмитрівну СЕМІНЬКО із Скороходового. Наша мила і люба,
найкраща у світі, бажаємо
щастя, даруємо квіти. Щоб
сонце і зорі плекали тепло,
щоб завжди здоров’я у Тебе
було. Щоб смутку не знала,
ми просимо в долі. Добра
Тобі й радості, рідна, доволі.
Хай люблять Тебе і шанують
хай люди, мирним і ясним
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Є ТАКА ПРОФЕСІЯ

У першу неділю листопада ми відзначаємо День працівників соціальної сфери. У
нашому районі в ній працює
106 чоловік. Вони дарують
людям надію, вчасно подають руку допомоги тим, хто
цього потребує. Досить часто
соціальні працівники замінюють батьків дітям, людям похилого віку — близьких…
Жителі нашого району
користуються послугами, які
надають управління соціального захисту населення райдержадміністрації (керівник
Л. М. Карпенко), територіальний центр соціального обслуговування (керівник В. І.
Марченко),
Талалаївський
сектор обслуговування громадян (керівник В. Ф. Андріященко) та сектор з питань,
перерахунку та виплати пенсій Бахмацького об’єднаного
управління Пенсійного фонду України (керівник Г. М. Початовська), служба у справах
дітей райдержадміністрації
(начальник Л. В. Сердюк),
Талалаївський відділ сприяння зайнятості (керівник
О. І. Тимошенко), районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді (керівник Л. П. Рябчун), Прилуцьке
відділення управління виконавчої дирекції ФСС України
в Чернігівській області (спеціалісти М. О. Герасименко
та В. Г. Павленко).
Останнім часом відбулися зміни у соціальній сфері
району. Проведено реорга-

нізацію окремих фондів та
служб.
На слова щирої подяки
заслуговують ветерани соціальної сфери А. В. Цілина,
Л. О. Дібрівна, Л. С. Буша,
Л. І. Мазило, Л. М. Люлька,
В. М. Мазило, Л. В. Сорока,
І. М. Солоха, С. С. Гордієнко,
Н. М. Савченко, Н. П. Шилатиркіна, В. О. Артюх.
У нашому районі створені нові напрямки в роботі
щодо соціальної підтримки
населення,
реалізуються
нові проекти, які дозволяють
дієво підтримувати тих, хто
потребує допомоги з боку соціальних служб. Це — турбота про переселенців, воїнів
АТО, зміна сімейних форм
виховання дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах. Незмінним залишається головне: соціальний працівник — це не тільки
професія, це спосіб життя і
стан душі. Тож напередодні
вашого професійного свята
бажаю вам витримки у нелегкій роботі, поваги та вдячності, невичерпної енергії
та наснаги у професійній
діяльності. Нехай ваша компетентність, працьовитість,
душевне тепло й надалі служить людям, а свято буде
черговим
нагадуванням
для кожного українця про
вашу причетність до великої
справи соціального захисту
людини.
Лариса ШЕВЧЕНКО,
заступник голови РДА.

світанок хай буде. Усю любов, яка існує в світі, всю доброту, яка живе між людей,
усі найкращі, що існують
квіти, даруємо Тобі в Твій
ювілей. Бо людям для щастя
багато не треба — сімейного
затишку й мирного неба.
З любов’ю Твоя найдорожча РОДИНА.
* * *
ЗОЛОТИЙ ювілей відзначає Ганна Дмитрівна
СЕМІНЬКО. Її добре знають
у нашому районі як талановиту людину, адже більше
30 років працювала в культурі — художнім керівником, директором РБК. Ще в
дитсадку Галя заспівала, а
подорослівши, обрала собі
професію, якій ніколи не
зрадила. З її легкої руки та
завдячуючи
таланту
народжувалися в
будинку культури ансамблі,
які стали знаними в Україні.
Солістка-вокалістка, учасниця більшості колективів… Її
дуже не вистачає на сцені.
Як би хотілося цій талановитій жінці на сцені подарувати
пишний осінній букет! Сподіваємося, що настане такий
день — наша улюблена Галина Семінько знову заспіває. Бо до старості ще так
далеко, ще тільки зрілість
зустрічаєш. З ювілеєм Тебе!
ДРУЗІ та
ШАНУВАЛЬНИКИ.
* * *
ВІД щирого серця вітаємо дорогого брата Анатолія
Борисовича СОВУ з Талалаївки, який 2 листопада
святкував свій ювілей. Минули, наче мить, десятки літ,
вони — як дощик по тоненькій шибці, вони — як ніжний
яблуневий цвіт, вони — як
тонкі струни в першій скрипці. Тож хай той цвіт повік не
обліта, нехай струна співає, а
не рветься, хай доля не скупиться на літа, хай Божа благодать панує в серці. За працю всю, усі знання і вміння,
за серце небайдуже стукотіння — подяка щира від людей,
від друзів, рідних і дітей. І хоч
на скронях сивина, нехай у
серці гомонить весна, в очах
сміється сонце золоте, а дерево життя зростає і цвіте.
З повагою брат
ВІКТОР і вся його родина.

* * *
5 ЛИСТОПАДА нашій
дорогій донечці, дружині
і мамі Тамарі Григорівні
АНДРІЙЧЕНКО із Юрківців
виповнюється 45 років. З
днем народження вітаєм, і
бажаємо Тобі: будь щаслива
Ти безкрайньо, Ти — найкраща на землі! Ще ми хочем
побажати, щоб в нелегкому
житті всі ті труднощі долати,
що у Тебе на путі. Молодість
Твоя хай не проходить, а разом з нею радість, доброта.
Хай вічним гостем в Твоїм
домі будуть і затишок, і мир,
і теплота. Також бажаєм
щастя, і здоров’я, і усмішок,
бадьорості та сил. Щоб Ти
завжди була найкраща в світі, щоб Ти була щасливою
завжди.
ЧОЛОВІК, СИН і МАМА.
* * *
ВІТАЄМО з днем народження рідну і дорогу нам
людину, люблячу дружину і
маму Людмилу Василівну
АНТИПЕНКО із с. Понори. 4
листопада їй виповнюється
45 років. Від щирого серця в
цей осінній час прийми найкращі вітання від нас. Роки
відлітають птахами у вирій,
в далекі краї — за обрій летять, а Тобі, люба, на ниві
життєвій сьогодні уже 45.
Хай роки золоті, ніби в казці,
пливуть, сумувати за цим не
годиться. Хай здоров’я вони
і добро принесуть і задумане завжди здійсниться. Щоб
завжди Тобі здоровилось,
щоб серденько в грудях ще
молодо билось. Хай буде
скрізь усе в порядку, по вінця
щастя і достатку. Любові, тепла, щастя без краю, усього
найкращого ми Тобі бажаєм.
Чоловік В
 ’ЯЧЕСЛАВ,
сини ВЛАДИСЛАВ,
СТАНІСЛАВ.
* * *
НАШІЙ дорогій невісточці Людмилі Василівні
АНТИПЕНКО із Понір виповнюється 45! То не біда,
що роки швидко плинуть,
то не біда, що 45 прийшло.
Хай тільки спогади в душі не
гинуть про те все добре, що
в житті було. Добро хай панує у Твоєму домі та злагода
буде завжди, здоров’я міцного і щирої долі зичим Тобі
назавжди!
СВЕКРИ, НАТАША і
АЛЛА із сім’ями.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

І З Н И М И М И Н Е ОД И НОК І

Життя і доля кожної людини складаються по-різному. Одні багаті і тим щасливі,
інші — щасливі родиною та
друзями, ще інші — тим, що
можуть щасливими робити
інших. Всі ми різні, та всім
хочеться тепла і затишку,
особливо тоді, коли приходить старість із хворобами,
ще й одинока. Дуже важко
доводиться таким людям,
адже і город, хоч невеличкий, треба обробити, і в хаті
прибрати, і їсти зготувати,
і хліба та до хліба купити.
Добре, що є така державна
соціальна служба, як терцентр, яку очолює в нашому
районі Володимир Іванович
Марченко. Цей керівник —
на своєму місці, бо весь його
колектив працює справді
тільки для добра, для того,
щоб людям немічним і одиноким жилося легше. Ми, їхні
підопічні, розуміємо, що не
проста робота в цих людей.
Адже із рідними часто важко

доводиться порозумітися. А
соціальних працівників ми
чекаємо завжди, як добрих
родичів, бо вони несуть у
наші складні долі промінчик
світла.
Завжди чемні, співчутливі, ввічливі спеціалісти

терцентру Тамара Миколаївна Дитюк та Ніна Михайлівна Попович. Працює у
цій організації всього кілька
чоловіків, але вони справжні
мужчини — Юрій Пугач і В’ячеслав Мороз. Все вміють і
можуть їхні працьовиті руки,

З відкриттям у районі
територіального центру соціального
обслуговування
люди пенсійного віку відчули
справжню підтримку і допомогу. Пенсіонерів тут обслуговують швачка, перукар,
фельдшер-масажист. Працівники терцентру уважні, доброзичливі, привітно зустрічають,
знають і люблять свою справу.
Особливо хочеться подякувати перукареві Вірі Гайдамаці,

послугами якої я найбільше
користуюся. Ця симпатична
молода жінка, незважаючи
ні на які особисті негаразди,
завжди привітна, відповідальна, майстер своєї справи. Від
щирого серця дякую тобі, Віро
Вікторівно, за сумлінну працю.
Впевнена, що всі, кого вона
обслуговує, приєднаються до
моїх думок. Спілкуючись із
пенсіонерками, чуєш тільки
добрі відгуки і слова на адресу

працівників терцентру.
З нагоди свята Дня працівників соціальної сфери
хочеться подякувати керівництву і всім працівникам
центру за хорошу працю. Бажаю всім міцного здоров’я,
сімейного благополуччя, добробуту. І нехай добро, яке
ви робите людям, повертається сторицею.
Валентина САВЧЕНКО.
с. Корінецьке.

З ТУРБОТОЮ ПРО ПЕНСІОНЕРІВ

ДУША В ДУШУ

ТАК МИ живемо
і спілкуємося із працівницею
територіального
центру, моєю сестрою милосердя Ларисою Нестеровою.
От якось зійшлися характерами і з першого ж дня спів
праці розуміємо одна одну з
півслова. Вже вісім років вона
мене обслуговує і жодного
разу ніяких непорозумінь не

було. Відповідальна, чесна,
добросовісна, обов’язкова,
душевна, розрадить, підтримає теплим словом, роботу
зробить так, як би я зробила
сама. Такі ж і її колеги Юрій
Пугач та В’ячеслав Мороз,
які також часто приходять
на виручку. Маю 3 сотки го-

роду, в його обробці
потребую допомоги.
Лариса справляється на ньому якнайкраще. Мені просто
поталанило на таку сестру
милосердя. Із святом, моя
дорога людино, дай Боже
тобі здоров’я!
Тетяна
МОСКАЛЬЦОВА.
смт Талалаївка.

ЛЮДИНА І ЗАКОН

ЗАСТОСУВАННЯ АМНІСТІЇ

У вересні поточного року
набрав чинності Закон України «Про амністію в 2016 році»
від 22.12.2016. Відповідно до
ст. 92 Конституції України амністія оголошується законами України. Амністія є одним
з видів правового інституту
звільнення від кримінальної
відповідальності і передбачає звільнення індивідуально
невизначеної категорії осіб,
винних у вчиненні певних злочинів, від кримінальної відповідальності та покарання або
заміну покарання чи його невідбутої частини більш м’яким
покаранням. При цьому акт
амністії не є декриміналізацією та не ставить під сумнів
законність та обґрунтованість
постановлених обвинувальних вироків.
Відповідно до вказаного
Закону звільненню від відбування покарання у вигляді
позбавлення волі на певний
строк та від інших покарань,
не пов’язаних з позбавленням
волі, підлягають особи, визна-

ні винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким
або особливо тяжким, необережного злочину, який не є
особливо тяжким, а також особи, кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але
вироки стосовно них не набрали законної сили, за наявності
відповідних умов. Зокрема,
амністія застосовується до
осіб, які на момент вчинення
злочину були неповнолітніми;
вагітних жінок; осіб, які мають
дітей до 18 років, дітей-інвалідів; інвалідів першої, другої
та третьої групи та осіб, які
страждають на тяжкі хвороби;
осіб, які досягли пенсійного
віку; ветеранів війни; учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, а
також осіб, що мають батьків,
які досягли 70-річного віку або
визнані інвалідами першої групи за умови, що у них немає
інших працездатних дітей.
Виконання цього Закону
покладається на суди. Під час
розгляду судами справ про

застосування амністії участь
прокурора в судовому засіданні є обов’язковою. Рішення
про застосування або незастосування амністії приймається
судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної
перевірки матеріалів особової
справи та відомостей про поведінку засудженого під час
відбування покарання. Застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений
(підсудний) або засуджений
заперечує проти цього.
Дія Закону поширюється
на осіб, які вчинили злочини
до дня набрання ним чинності.
З моменту набрання законної
сили ЗУ «Про амністію в 2016
році» від 22.12.2016 Талалаївським районним судом розглянуто 5 відповідних подань
районного сектору з питань
пробації про звільнення осіб,
подання відносно 2 осіб перебувають на розгляді суду.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ

В осінньо-зимовий період причинами дитячого травматизму й трагічних
наслідків є гра з вогнем чи піротехнічними виробами, самовільне користування
печами, газовими або електричними
приладами, порушення правил перебування на льоду водойм, недотримання
заходів безпеки в разі виявлення боєприпасів або інших підозрілих предметів. Часто біда трапляється, коли діти
залишаються без нагляду дорослих і
вигадують небезпечні ігри.
Отже дітям необхідно роз’яснювати,
до яких наслідків призводить порушення заходів безпеки та як себе поводити, щоб уникнути лиха. На цю тему був
проведений «Тиждень знання з основ
безпеки життєдіяльності», в якому взяли участь працівники Талалаївського

районного сектору УДСНС.
ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Управління ДСНС України та
Управління освіти і науки облдержадміністрації звертаються до вас із проханням не залишати дітей без нагляду
та частіше контролювати їхні розваги.
Виховуйте у дітей навички культури
безпечної поведінки, демонструючи
власним прикладом обережність у поводженні з вогнем, правила поведінки
на водоймах, під час користування
пічним опаленням, електричними та
газовими приладами, піротехнікою
тощо. Періодично виділяйте час для
відвертої розмови з дітьми, адже потім
він вимірюватиметься ціною життя.
Пам’ятайте, що безпека ваших дітей
залежить, насамперед, від вас самих!

до того ж вони добросовісні,
співчутливі, ніколи не виміряються, що зробити, а що
залишити так. Добре слово
хочу сказати і соціальних
працівників Інну Лободу і Наташу Петренко.
А особливе слово мені
хочеться сказати про Віру
Потеряйко, яка обслуговує мене. Мені і, впевнена,
всім, хто потрапив під її
опіку, дуже повезло. Ця жінка має добру і світлу душу.
Вона сама знає, що треба
допомогти по господарству,
і навіть те, що не входить в
її обов’язки, вона сама від
себе допоможе. Вона ніколи
не залишить у скруті, коли
захворію,
передзвонить,
поцікавиться, заїде навіть у
невизначений на обслуговування час. Поговорить, порадить, розрадить. Хай Твоє
добро вертається сторицею
у Твою родину, Вірочко!
Низький уклін всім працівникам терцентру і вітання у
святковий день.
Віра ЛИХО,
жителька Талалаївки.
На фото: Віра ЛИХО
із соцпрацівником Вірою
ПОТЕРЯЙКО.

ПРИРОДА І МИ

НА ПОЛЮВАННЯ!

Незмірну радість і задоволення приносить справжнім мисливцям зимове полювання. Хочеться побродити
засніженими полями, лісами,
ярами з рушницею, побути
наодинці зі своїми думками, відпочити від буденних
справ і домашніх турбот. На
полюванні так легко дихається, так глибоко думається, таке роздолля для душі і
серця. Та ще, коли біля тебе
добрі помічники — вірні чотириногі друзі.
Сьогодні, 4 листопада —
перший постріл, відкриття
сезону полювання на хутрового звіра! Це аж ніяк не сезон бездумного винищення
тварин, як дехто собі уявляє.
Відстрілюючи лімітовано деяку кількість дичини, мисливець дбає і про відновлення
її поголів’я, примноження і
розширення ареалів лісових мешканців на місцевих
угіддях.
Віктор СОЛЯНИК,
голова районної
організації УТМР.

СВІТЛА НЕ БУДЕ
З 9-ї до 16:30

6 листопада — с. Чернецьке (село повністю);
с. Болотниця, вул. Гагаріна.
7 листопада — с. Макаренкове, вул. Богдана
Хмельницького; с. Поповичка, вул. Зарічна.
8 листопада — с. Чернецьке, вул. Перемоги, АТС,
ТОВ «Обрій», зернотік.
10 листопада — с. Чернецьке,
вул.
Дружби;
с. Березівка,
вул.
Першотравнева, вул. Перемоги
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ.

ОГОЛОШЕННЯ
5 ЛИСТОПАДА 2017
року о 15:00, біля під’їзду
будинку по вул. Садова 5,
відбудуться збори жителів
будинку.
Персонально запрошуються власники квартир:
Бордун, Кравченко, Дідович, Петрішенко, Бичок,
Дівенко, Чепік, Левада, Лакиза.
АКТИВ.
ЗДАМ БУДИНОК по
вул. Вишнева (Карла Маркса), 11 у Талалаївці для
проживання сім’ї на тривалий термін.
Тел. 098-800-48-88.

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША
Місяць тому районна газета раділа на своїх сторінках
з його 80-річного ювілею, а
сьогодні доводиться гірко сумувати. Життя прожить — не
поле перейти. Є йому початок,
є йому й кінець. Як не боляче
усвідомлювати, але переступив за той край і Михайло
Степанович КИРИЯКОВ —
1 листопада, сонячного, як
і сам Михайло Степанович,
осіннього дня, свята земля,
роботі на якій він віддав все
життя, прийняла його на вічний спочинок.
Селянський син, він змалку узнав справжню ціну окрайцеві хліба. 4-річним хлоп’ям
радий був йому в страшний
41-й, коли фашисти вивозили з його рідної Сергіївки на
Прилуччині все до останньої
зернини, марив хоч крихтою в
голодний 47-й. Хліб росте на
землі. Тому й не дивно, що,
вийшовши з голодного дитинства, юний Михайло перше,
що зробив, так це проклав
борозну і посіяв у неї зерно —
присвятив себе хліборобству.
Техучилище і посвідчення
бульдозериста, два роки роботи на берегах Сирдар’ї й
Амудар’ї, походив по наряду
в домашньому колгоспі імені
Шевченка, поки не здобув фах
агронома в Сокиринському
сільгосптехнікумі (пізніше в
Полтавському сільгоспінституті), який і дав йому крила
для злету. Агроном колгоспу
«Маяк» у Носівському районі, а менш ніж за рік — голо-

ва колгоспу імені Леніна на
Ніжинщині. І це у 25-то літ!
Взагалі Михайло Степанович
головував аж у трьох районах
нашої області — не часто таке
зустрінеш. Товариська вдача,
професійність, вміння сказати в потрібний момент влучне дотепне слово, розрядити
ситуацію допомагали людям
і колективам, з якими він працював, успішно вирішувати
надскладні завдання.
На Талалаївщині Михайла Степановича завжди
пам’ятатимуть як успішного
голову колгоспу імені Фрунзе,
керуючого 5 відділком радгоспу ім. 50-річчя Великого
Жовтня, керівника райсільгоспхімії, депутата районної
ради, начальника управління
сільського господарства. А
ще як умілого наставника і мудрого порадника, прекрасного
сім’янина, добропорядну, іскрометного гумору людину. У
день відходу Михайла Степановича у вічність хтось із його
колег із болем у голосі сказав:
«Це може бути чи не єдиний
похорон, коли за домовиною
йтимуть люди і крізь сльози
посміхатимуться,
згадуючи
прижиттєві дотепні жарти покійного». Прощальна посмішка крізь сльози, посмішка гордості за достойну людину, з
якою дружив, пліч-о-пліч працював, спілкувався. Яка ще
краща може бути пам’ять?!
Хіба окраєць хліба на могилі… Земля пухом, Михайле
Степановичу.

А. П. Дупа, Ю. В. Дзюбан, Л. М. Шевченко, С. В. Катрушенко, Ю. Є. Величко, В. Г. Сіренко, Г. І. Костенко, А. Г.
Марченко, І. М. Москаленко, М. О. Ромашко, І. М. Солоха,
В. Я. Назаренко, В. Г. Сайко, В. М. Донченко, А. М. Марченко, В. В. Білоус, М. І. Люлька, М. О. Король, Г. О. Клінгерт, В. І. Голуб, І. В. Таран, М. В. Денда, М. М. Ігнатченко,
П. С. Дупа, М. О. Діденко, С. І. Ярош, М. Г. Кучеренко, І. В.
Дібрівний, В. П. Покришка, М. В. Бандурак.

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ
Тяжка недуга вирвала із
мирського життя нашу дорогу
Вчительку, Людину з великої
літери. Ми, давно дорослі і
самостійні, просто приголомшені такою тяжкою втратою.
Їй би ще жить та жить. Але
хвороба не вибирає. У неймовірній тузі ми прощаємося із
вчителькою і хочемо сказати
на весь голос якою дорогою
вона була для нас. Ми плачемо і не витираємо сліз… Бо
дуже боляче.
Тепер, через роки, а після закінчення нами школи
минуло майже 25 літ, ми усвідомлюємо настільки дорогою
була нам наш класний керівник Ніна Іванівна ДІДЕНКО.
Нас у класі багато і таких різних, а вона — одна на всіх —
така проста, така справжня.
Вона могла всерйоз сприймати наші дитячі переживання, витерти нищечком сльози
дитині і додати впевненості.
Вона сварила один на один
і захищала «неслухняйків»
перед загальношкільним суспільством. Вона знала все
про кожного і, як турботлива
мама, застерігала нас від
небажаних вчинків. Ми тягнулися до неї, як рослинки до
світла. В одному класі із нами
навчався і її старший син Сергій. Вона не вирізняла його
— всі ми були її діти і залишалися на все життя дітьми.

Ніна Іванівна була думками у
наших успіхах і невдачах вже і
тоді, коли ми закінчили школу.
Переймалася нашими долями — щось радила, від чогось
застерігала і оберігала. Ми всі
— бідні, багаті, слухняні і неслухняні, відмінники і трієчники — були її діти. Для кожного
було містечко в серці. Воно
зупинилося…
Низько схиляємо голови
перед світло пам’яттю Вчительки. Посіяне Вами добре
і вічне, у наших серцях проросло і не зів’яне, доки і віку.
Стежина вестиме Ваших учнів до місця Вашого вічного
спочинку. Глибоко сумуємо
і щиро співчуваємо нашому
однокласнику, сину нашої
Вчительки Сергію Володимировичу Діденку та його родині.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1993 року.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ЗДОЛ АТ И ПОЛ ІОМ ІЄ Л І Т

У світі 24 жовтня відзначався
Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Цього дня народився Джонас
Солк — американський епідеміолог та
вірусолог, який розробив інактивовану
вакцину проти поліомієліту.
Поліомієліт — гостре інфекційне
захворювання з ураженням нервової
системи, розвитком гострих в’ялих паралічів та парезів, загальної інтоксикації. Збудником захворювання є вірус,
який тривало зберігається в молоці та
молочних продуктах (до 3 міс.), у воді
(до 4 міс.), у калових масах (до 6 міс.).
Джерелом інфекції є вірусоносій
або хвора людина. Механізм передачі

— повітряно-крапельний, через брудні руки, воду. Клінічна картина: підвищення температури тіла до 38 – 39°C;
катаральними явищами (риніт, фарингіт, бронхіт); диспепсичні явища (біль
у животі, рідкі випорожнення, закреп);
головний біль, блювання, сплутаність
свідомості, адинамія; неврологічна
симптоматика: тремтіння кінцівок, посмикування окремих груп м’язів, параліч. Лікування специфічного (направленого на вірус поліомієліту) не існує.
Профілактика: вакцинація згідно з календарем щеплень.
Вікторія НЕСИН,
лікар ЦРЛ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
РОБОТА

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.
На роботу потрібні РІЗНОРОБОЧІ для демонтажу будівель. З можливістю проживання.
Тел. 096-500-77-03.
Талалаївській дільниці філії «Срібнянський райавтодор» терміново потрібні на роботу машиніст автогрейдера, машиніст екскаватора, водій категорії «С».

ПРОДАМ

БУДИНОК у с. Основа по вул. Гагаріна, 19: водогін, каналізація, є надвірні будівлі. Тел. 097-415-58-59.
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.
Двокімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями в районі
нафторозвідки в Талалаївці.
Тел. 096-364-44-39, 067-900-91-02.
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 с. Плугатар по вул. Гагаріна, 64: будинок,
сарай, літня кухня, водогін. Тел. 096-193-14-55 (Григорій).
САДИБА в с. Березівка. Тел. 098-440-43-86.
Газифікована САДИБА у Харковому по вул. Науменка,
25. Є літня кухня, погріб. Тел. 093-734-35-04.
САДИБА по вул. Злагоди, 19 у Талалаївці.
Тел. 098-850-39-35.
Газифікований БУДИНОК у Талалаївці, є літня кухня,
сарай, 2 гаражі, город, підведена вода. Ціна договірна.
Тел. 050-155-00-86.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Червоно-ряба високодійна КОРОВА віком 6 років, 4 місяці тільності; новий доїльний АПАРАТ. Тел. 097-177-35-43.
Газовий КОТЕЛ б/у «Житомир-3» 10 кВт.
Тел. 095-247-21-14.
Колективи відділу освіти райдержадміністрації та Центру ДЮТ
глибоко сумують з приводу передчасної смерті талановитої вчительки, Людини з великої літери Ніни Іванівни ДІДЕНКО. Важко сприйняти, що Ніни Іванівни ніколи не буде серед нас, та вона житиме в
наших серцях. Схиляємо голови перед її світлою пам’яттю і щиро
співчуваємо її родині.
Відділ управління агропромислового розвитку райдержадміністрації у глибокій скорботі від звістки про те, що закінчився земний
шлях аграрія душею Михайла Степановича КИРИЯКОВА. Він був
таким неординарним і таким справжнім. Агроном, голова колгоспу,
начальник райсільгоспхімії, начальник сільгоспуправління. Скільки
приємних спогадів! Наша пам’ять про Вас завжди буде світлою і
чистою.
Колективи Староталалаївської філії Талалаївської ЗОШ та вчителів-пенсіонерів Сильченківської школи щиро співчувають вчительці-пенсіонерці Галині Іванівні Кирияковій і її родині з приводу тяжкої,
непоправної втрати — смерті її чоловіка
Михайла Степановича КИРИЯКОВА.
Ніхто не чекав, що горе може прийти так неждано, а невблаганна смерть забере від нас нашу колегу вчительку-пенсіонерку Ніну
Іванівну ДІДЕНКО. Життєрадісна, жвава, трудолюбива, здавалося,
її добре, турботливе серце ніколи не перестане битися. Важко і боляче, коли нас покидають дорогі серцю люди. Висловлюємо глибоке
співчуття і розділяємо біль непоправної втрати з синами Сергієм і
Юрієм і їх сім’ями, сестрою Танею, чоловіком. Розділяємо ваше горе,
сумуємо, а Ніні Іванівні — Царство небесне.
У глибокій скорботі педагогічний колектив, працівники
Талалаївської школи, вчителі-пенсіонери.
Так боляче, так гірко і так сумно: у нашої однокласниці й учениці
Тані Хіврич — Тетяни Іванівни Кондратенко — вселенське горе, передчасно пішла у вічність її сестра Ніна Іванівна ДІДЕНКО, людина
великого серця і душі. Розділяємо з Танею і всією родиною покійної
біль нерозрадної втрати.
ВИПУСКНИКИ 10-Б класу Талалаївської школи 1979 року,
класний керівник В. І. ПАПЕТА.
В родині нашого однокласника Анатолія Михайловича Кириякова — непоправна втрата. Відійшов у вічність глава родини — його
тато МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ. З глибокою повагою схиляємо голови перед його світлою пам’яттю, щиро співчуваємо Анатолію і всім
його рідним.
ВИПУСКНИКИ Сильченківської школи 1981 року.
Боляче і дуже сумно. Важко змиритися із тим, що її вже немає в цьому житті, Ніни Іванівни ДІДЕНКО, нашої Ніночки, якою
ми захоплювалися, яку так любили. Їй би ще жити та жити, радіти
внученькам і просто жити! Плачемо, сумуємо і щиро співчуваємо її
сину Юрію і всій її родині. Пам’ять про Тебе буде завжди світлою
і чистою.
Л. Л. ГРІНЕНКО, Н. І. ДЗИГАЛО, М. І. КУЧЕРЕНКО,
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1996 року.
Вона була для нас не просто вчителем, класним керівником.
Вона була нашою порадницею, щирим другом і наставником. Цими
днями Ніни Іванівни ДІДЕНКО не стало. Більше не поговоримо з
нею по щирості, не почуємо материнської поради, не побачимо її
відкритої посмішки. Сумуємо і щиро співчуваємо в тяжкій втраті всім
близьким і рідним покійної.
ВИПУСКНИКИ 11-А класу Талалаївської школи 2001 року.
Тяжке горе прийшло у родину наших друзів Кириякових. Закінчилося земне життя їх батька і дідуся МИХАЙЛА СТЕПАНОВИЧА. Сумуємо і щиро співчуваємо подружжю Сергію Михайловичу і Наталії
Миколаївні, їх доньці Яні, а покійному посилаємо Царство небесне.
Сім’ї МУРАШКОВСЬКИХ і ГОПКИ.

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.

4 листопада 2017 року

«БРИГАНТИНА» У ФІНАЛІ
Юні талалаївські ерудити перемогли у третій відбірковій
грі обласного чемпіонату «Віват, Інтелект!» 18 листопада —
фінал. Детальніша інформація — у наступних номерах.
З 4 листопада щосуботи о 21:00 обласне телебачення
транслюватиме записи відбіркових ігор.

КУПЛЮ

УВАГА! У неділю, 12 ЛИСТОПАДА, в смт Талалаївка (навпроти церкви) з 7:30 до 10:00 та в центрі сіл будемо купувати: гарбузове НАСІННЯ — 45
грн./кг, КВАСОЛЮ — від 16 до 25 грн./кг; ГОРІХИ.
11:00
11:30
12:30
13:30

Грицівка
Понори
Липове
Корінецьке

Тел. 096-813-91-81.

14:00
14:30
15:00
15:30

Одна мить — і перестало битися зболене серце. Жорстока
смерть забрала дорогу для нашої родини людину Ніну Іванівну
ДІДЕНКО. Для кожного з нас вона була по-своєму близькою: вчителькою, помічницею, порадницею, колегою, сусідкою… Важко
знайти слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини — мами, бабусі, дружини, сестрички, щиро співчуваємо
родині. Поділяємо з вами горе, сумуємо та підтримуємо вас у годину
скорботи. А нашій Ніні Іванівні Царство небесне.
Родина П’ЯНОВИХ.
Гірким болем озвалася в серцях наших сімей звістка про передчасну смерть Ніни Іванівни ДІДЕНКО з Талалаївки, яку ми дуже
цінували і поважали протягом десятиліть. Низько схиляємо голови
перед її світлою пам’яттю, щиро співчуваємо її чоловікові Володимиру Гавриловичу, синам Сергію та Юрію, онукам, всім рідним та
близьким покійної.
Сім’ї В’ЯЛИХ, ЛАВРЕНКІВ.
У нашого колишнього, зовсім юного колеги по роботі у райст,
Сергія Володимировича Діденка була ідеальна мама. Ми — небагатослівні чоловіки, завжди розуміли це і тепер, коли так рано обірвалося її життя, дуже сумуємо і від чистого серця співчуваємо її сину
Серьожі і всій його родині. Низько схиляємо голови перед світлою
пам’яттю Ніни Іванівни ДІДЕНКО.
В. ГРИЦИК, О. СОРОКА, Г. ФЕЛОН.
Недаремно існує повір’я, що кращий родич — сусід. Такою для
всіх нас була наша сусідка по під’їзду Ніна Іванівна ДІДЕНКО. Кожен із нас переживає її передчасну смерть, як втрату рідної людини. Справедлива, енергійна, добропорядна. Вона любила не тільки
свою сім’ю, вона могла допомогти, порадити, розрадити, посварити і
пожурити… Неймовірно боляче, що так рано згасла її свічка. Тужимо
разом із рідними, щиро співчуваємо.
Сусіди Н. М. і П. В. МАРТІЯН, В. А. і Л. М. ДІДЕНКО,
А. М. ІЛЛЯШЕНКО.
Мені дуже повезло в дитинстві, бо нашою сусідкою була Ніна
Іванівна ДІДЕНКО. В її образі я змалечку уособлювала вчителя —
справедливого, доброго, строгого, словом — справжнього. Вона, як
і мама, була поряд, бо жили ми в одному під’їзді, потім вона стала
моїм класним керівником. І після школи з нею хотілося побачитися,
порадитися, обнятися… Розум не сприймає того, що цього вже ніколи не буде. Неймовірно боляче і сумно. Щиро співчуваю родині Ніни
Іванівни, яку вона дуже любила.
Людмила ЛІСОВЕНКО із Сум і її сім’я.
Непоправне горе спіткало Віталія Григоровича Моргуна та його
родину — пішла з життя його мама НАДІЯ ДАНИЛІВНА. Щиро співчуваємо і розділяємо біль тяжкої втрати.
Сім’ї ПЕТРЕНКО, МІРОШНІЧЕНКО, ЛОБОДИ, РОЙ.
Мій добрий друг Віталій Григорович Моргун втратив найдорожчу
людину — маму НАДІЮ ДАНИЛІВНУ. Розділяю з Віталієм Григоровичем і його родиною біль безповоротної втрати.
М. С. МАЗУКА.
До сліз болюча втрата спіткала родину нашого брата і близького
родича Володимира Гавриловича Діденка з Талалаївки — передчасно відійшла у вічність його дружина НІНА ІВАНІВНА. Співпереживаємо разом з Володимиром Гавриловичем, його синами Сергієм та Юрієм із сім’ями, всіма рідними та близькими покійної їх нестерпне горе.
Н. Г. і М. А. ПЕДЬКИ, Г. М. РОМАХОВА, О. М. ПЕДЬКО із сім’єю.
Важко повірити, що його вже немає на землі — нашого дорогого
свата Михайла Степановича КИРИЯКОВА із Старої Талалаївки.
Тільки найкращі спогади про нього і великий сум у серцях. На жаль,
життя не безкінечне. Щиро співчуваємо свасі Галині Іванівні, синам
Анатолію і Сергію, невістці Наталії, внучці Яні. Вічна пам’ять і легкий
спочинок Тобі!
Свати ГОРБАНЬ із Новопетрівського.
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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.
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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.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, ЯЧМІНЬ, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.

Плугатар
Петькове
Рябухи
Красний Колядин

12 ноября г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

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

Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
Підприємство закуповує КОРІВ, БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ, КІЗ.
Тел. 095-593-46-14,
067-985-11-87,
063-621-37-70.

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%
ЗНІМУ
приміщення
будь-якої площі у центрі
Талалаївки на тривалий
термін.
Тел. 066-367-25-45.

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

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

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.
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.

ПОМИНАННЯ

8 ЛИСТОПАДА минає рік, як перестало битися серце дорогого чоловіка,
люблячого батька Віктора Миколайовича ШЕВЧЕНКА з Поповички. Не
відлягло… Не відступило… Не гоїться
рана, пече і болить… Ти був для нас
опорою, гарним батьком. Весь час піклувався про нас, забував думати про
себе. Спасибі Тобі, ріднесенький, за
турботу. Неможливо уявити, з яким болем і муками Ти жив останні роки, та,
попри все, завжди знаходив у собі сили
з усмішкою зустрічати нас додому… Пробач, що не змогли
Тебе спасти… Пам’ять про Тебе — завжди з нами. Вічного
Тобі життя у Царстві небеснім та спокою Твоїй душі. Нехай
печаль і наші сльози не тривожать Твій вічний сон, спи спокійно. Царство небесне і вічна пам’ять. Хто знав Віктора
Миколайовича — помоліться і пом’яніть.
З глибоким сумом та любов’ю ДРУЖИНА,
ДОЧКИ, ЗЯТІ і ОНУЧКА.
31 ЖОВТНЯ минуло 40 днів вічної пам’яті Віктора Анатолійовича
НАУМЕНКА із Талалаївки. Минають
дні тяжкої скорботи і печалі, як Тебе
немає з нами, як відлетів Ти у далі неземні, залишивши нам на згадку спогади та смуток. Ти був для нас опорою,
порадником, гарним сином, люблячим
чоловіком, найкращим батьком та дідусем. Ми ніколи не зможемо повірити
в те, що навіки перестало битися Твоє
турботливе серце. Як нам не вистачає
Твоїх тепла і ласки, глобального оптимізму та позитиву, які Ти просто випромінював. Спасибі
Тобі за турботу та життєву мудрість. Пам’ять про Тебе —
завжди з нами. Спи спокійно, любий, ріднесенький наш,
нехай Тобі земля буде лебединим пухом, а Твоїй добрій
душі — Царство небесне.
Вічно сумуючі МАМА, ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУК.
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