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Не минуло й тижня після
роботи першої установчої
сесії новообраної селищної
ради, як у депутатів виникла
необхідність скликати наступну сесію. На її розгляд
виносилося 6 питань. Всі
вони актуальні, та найголовнішим, яке і спонукало до
скликання цієї сесії, виявилося питання про виділення
коштів для забезпечення
функціонування
дитсадка
«Сонечко» в Талалаївці.
Питання
попередньо
розглядалося постійною бюджетною комісією. Про стан
фінансування цього ДНЗ доповіла головний бухгалтер
селищної ради Надія Петрова. Дитсадок утримується за
кошти районного та селищного бюджетів. Із районного
бюджету виділені кошти з
розрахунку лише на 9 місяців поточного року. Це 1507,6
тисячі гривень. Із селищного
бюджету дитсадку вже виділено 798 тисяч гривень.
Нині склалася непроста ситуація щодо забезпечення
життєдіяльності садочка, у
якому нині виховується 142
малят. Виникла заборгованість по зарплаті. У зв’язку із
здорожчанням енергоносіїв,
продуктів харчування постає
необхідність збільшувати фінансування у цьому напрямку. Попередньо вивчивши і
обговоривши це питання на
комісії, присутні депутати
одноголосно проголосували
«за» виділення 266 тисяч
гривень для ДНЗ «Сонечко».
Водночас депутати звертаються до районної ради та
адміністрації з проханням і
надалі співфінансувати ДНЗ,
які тепер у громаді. На цьому
наголошували у своїх виступах депутати Павло Чмут та
Микола Бандурак.
Спеціаліст
селищної
ради Олег В’ялий розповідав про те, які юридичні дії
залишаться за старостами
та діловодами, а які будуть
передані. Зокрема, акти цивільного стану (одруження,
смерть, народження) будуть реєструватися у відділі
ДРАЦС у Талалаївці.
Кор. «ТХ».
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І ЗНОВУ СЕСІЯ

ЗБИРАЮТЬ КУКУРУДЗУ
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ВЛАДА
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ПСП «Фортуна»

По району

За даними відділу агропромислового розвитку
райдержадміністрації.

ОФІЦІЙНЕ

26 років тому Україна визначила свій
шлях як незалежна та суверенна держава.
1 грудня 1991 року наш народ на Всеукраїнському референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності України. Схваливши
на всенародному референдумі Акт проголошення незалежності України, народ надав
цьому документові реальної сили та започаткував новий етап розвитку історії країни.
За ці 26 років нас загартувало та поєднало

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ПРОКУРАТУРИ!

Щиро вітаємо вас із професійним святом, яке щорічно відзначають 1 грудня.
Захист демократичних прав громадян, забезпечення їхніх свобод, гарантованих Конституцією, відстоювання інтересів України
та її народу — завдання, над якими щоденно працюють органи прокуратури. Українське суспільство розраховує на вашу відпо-

відальність, справедливість, професійність
та принциповість.
Щоденною своєю працею ви утверджуєте верховенство Закону і Права, які служать
орієнтиром на професійному шляху, що ви обрали. Бажаємо вам подальших професійних
досягнень, особистого та родинного благополуччя, життєвої мудрості у всіх ваших справах.

3-го грудня українське суспільство та усе
людство відзначає Міжнародний день інвалідів. Проблема захисту людей з особливими потребами набуває особливого значення
у зв’язку з постійним зростанням їх частки
серед населення держави. Увага держави
та милосердя, толерантність кожного з нас
допоможуть спростити життя людей з обмеженими можливостями.

У цей день ми приєднуємося до міжнародної ініціативи і бажаємо всім, хто не
байдужий до цієї проблеми, сил, здоров’я й
успіху. Захищаючи гідність інвалідів, ми захищаємо своє людське обличчя. Від усього
серця зичимо вам міцного здоров’я, життєвої енергії, незламного прагнення у досягненні цілей. Нехай вас оточують близькі,
розуміючі люди.

Щорічно 6 грудня український народ
за свободу, волю та незалежність України.
відзначає день народження своїх збройних Віримо в те, що Українська армія буде засил. У цей день ми вшановуємо всіх, хто
лишатися національною гордістю, гарантом
причетний до високого і почесного звання
безпеки нашої держави.
військовослужбовця, хто обрав для себе неПрийміть щирі вітання з нагоди свята і
легку, але достойну професію — захищати побажання миру та спокою вам, здоров’я,
Україну. Свято Збройних Сил України — це добробуту та злагоди вашим родинам.
данина пам’яті воїнам, які загинули в битвах
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ПРО СКЛИКАННЯ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ
РАЙОННОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Відповідно до статей 46,
47, 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в
Україні» та Регламенту Талалаївської районної ради
сьомого скликання:
1. Скликати дев’ятнадцяту сесію районної ради сьомого скликання.
2. Головам
постійних
комісій до пленарного засідання скликати та провести
засідання постійних комісій.
3. Засідання
президії

районної ради провести 20
грудня 2017 року о 9:30 годині в кабінеті голови районної ради.
4. Пленарне засідання
дев’ятнадцятої сесії районної ради провести 20 грудня
2017 року о 10:00 годині в
залі засідань районної ради
з орієнтовним порядком
денним:
••Про звіт голови районної ради.
••Про районний бюджет

ТОВ «АФ СИЛЬЧЕНКОВЕ»
р е а ліз о вує

К УК УРУД ЗУ п о 4 г р н./к г,
кукурудзяну СІЧКУ по 3 грн./кг.
Тел. 068-583-57-00, 068-092-62-78.

на 2018 рік.
••Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2018 рік.
••Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району за
9 місяців 2017 року і стан
виплати заробітної плати в
установах та організаціях
району.
••Інші питання.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.
СТОВ
агрофірма
«Горизонт»
запрошує
на
роботу
ЕЛЕКТРО
ЗВАРЮВАЛЬНИКА,
ФУРАЖИРА, ОПЕРАТОРА
молокопроводу, К
 УХАРЯ,
БУХГАЛТЕРА. За додатковою
інформацією звертатися за тел.
095-507-98-34,
067-756-42-73.
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0
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багато подій — революції, зміна режиму
влади, АТО та агресія «північного сусіда».
Єдність, яка виникла чверть століття тому і
під час Революції Гідності, стала рушійною
силою для всієї України.
Вітаємо всіх із 26-ю річницею Всеукраїнського референдуму. Зичимо щастя, здоров’я, миру та злагоди у ваших родинах в ім’я
України. Ми – єдиний український народ, який
зробив правильний вибір 1 грудня 1991 року.
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За даними http://sinoptik.ua

6 ГРУДНЯ
НАМ 6 РОКІВ!
Відсвяткуймо разом

у магазині «АЛЛА»
в Талалаївці.

На вас чекає розмаїття товарів.
КОЖНОМУ покупцю — ПРИЗ
із хлібобулочних виробів.
Безпрограшна лотерея по 6 грн.
О 12-й год. і о 18-й господиня
пригощатиме короваєм.
Початок свята 6 грудня о 9-й годині.
ЗАВІТАЙТЕ! НЕ ПОШКОДУЄТЕ!
Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (для камінів, котлів, печей, промисловості). Відмінно і довго горить,
майже не залишається попелу. Упакований в мішки
по 40 – 45 кг і біг беги по 1 – 1,1 т.
Продам ОЛІЮ та МАКУХУ із соняшнику
Самовивіз: вул. Кобзаря, 1, смт Криве Озеро, Миколаївська обл. Можлива доставка при замовленні
від 22 т. Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: apsh@oliyatorg.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

1 грудня 2017 року

Роботу – УКРАЇНЦЯМ!

Комітет з питань економічної політики ВР підтримав
законопроект радикалів «Купуй українське, плати українцям!»
Документ, авторами якого є народні депутати Олег
Ляшко та Віктор
Галасюк,
спрямований на підтримку
національного
виробника. Суть його
полягає в обов’язковому врахуванні
місцевої складової
при державних закупівлях. Внаслідок
цього українські, а
не закордонні компанії отримуватимуть
держзамовлення, і
саме українці матимуть роботу та гідну
зарплату, наголошують
представники
Радикальної партії.

вони там звикли торгувати
«родіной» та національними
інтересами. А ми закликаємо торгувати українською
продукцією!

«Ми хочемо створювати робочі місця для українців, а не для іноземців.
Змусимо владу поважати
національного
виробника!» — наголосив лідер РПЛ.

«Airbus» уклав історичну угоду на 50
мільярдів доларів про виготовлення 400
літаків. Я хочу, щоб і наші підприємства «Антонов», «Мотор Січ», Харківський тракторний завод, Львівський
автобусний завод укладали такі історичні угоди. Натомість у нас київська
влада майже за 2 мільярди бюджетних коштів купила польські трамваї, бо
львівська фірма програла польській у
тендері з різницею у тисячу гривень! І
якби ж то польські трамваї були, а то російські з Уралу через Польщу постачаРЕДАКЦІЯ газети шле
свої вітання всім працівникам поштового зв’язку району, які у листопаді відзначали
свої дні народження. Це листоноші Тамара Григорівна
АНДРІЙЧЕНКО із Юрківців,
Олена Петрівна ПРОЦЕНКО з Болотниці, Леся Миколаївна ПИВОВАР із Поповички, начальник відділення
із Березівки Інна Олександрівна ШЕВЦОВА. Нехай
доля буде до вас привітною,
життєва дорога буде чистою
і на ній зустрічаються вірні
друзі та колеги. Бажаємо
міцного здоров’я, вдачі, щастя, здійснення всіх мрій та
задумів, творчої наснаги!
Нехай життя буде казкою, в
якій ви завжди будете бажаним гостем.
* * *

ВІТАЄМО
прекрасну
жінку Віру Яківну ЧЕРНЯК
із Талалаївки з ювілейним
днем народження! Бажаємо
нашій ювілярці вічної весни в
душі, співу птахів, яскравого
сонця, жіночого щастя, квітів
і посмішок, здоров’я і натхнення, любові і уваги, тепла
і сонячного настрою, успіхів
в усьому, яскравих вражень
і веселки емоцій! Нехай у
Вашому житті завжди будуть
приємні сюрпризи і хороші
події, щастя і радість, удача і
везіння! Зичимо залишатися
такою ж доброю і щирою людиною, розумною, красивою,
неповторною і бездоганною
жінкою. Ніколи не розчаровуватися і не сумувати, всупереч заздрісникам. Нехай

Співавтор
документу
Віктор Галасюк додав, що
завдяки ініціативам радикалів національні виробники
отримають нові ринки збуту,
а держбюджет — десятки мільярдів гривень.
«Представник МіністерОлег ЛЯШКО під час зустрічі ства економіки виступив
з працівниками заводу. проти нашого законопроекту. Така позиція уряду мене
шокувала. Бо революційна
стратегія, яку ми пропонуємо, вигідна
тимуть в Україну!», — обурився Ляшко
країні, а також відповідає всім міжна засіданні комітету.
народним домовленостям України в
Народний депутат підкреслив, що
рамках СОТ, Асоціації з ЄС та іншим.
чимало товарів Україна здатна виПроблема, думаю, в тому, що деякі
робляти сама, а купуючи їх за кордопредставники влади працюють не в інном, вона дарує іншим країнам роботересах країни, а у власних інтересах.
чі місця, інвестиції та податки.
«Звісно, не так просто буде проти«Але ми заженемо за Можай тих,
стояти лобістам закордонних компаній,
хто виступає проти підтримки украколи справа дійде до ухвалення докуїнських виробників!» — підкреслив
менту в сесійній залі. Навіть представГаласюк.
ник міністерства економічного розвитку
висловився проти нашого закону, бо

кожен день буде наповнений
яскравими подіями, а кожна
мета буде досягнута.
Сім’ї ДАЦЕНКІВ,
СЕНЬКІВ і ЯРМОШІВ.
* * *
ВІТАЮ
із
ювілеєм
мою дорогу, рідну і любиму сестричку Віру Яківну
ЧЕРНЯК. Дякую долі, що Ти
є у мене, що завжди, поговоривши з Тобою, ніби на ріднині побуваю. Отож, сколько
прожито лет, мы не будем
считать, но хочу в этот день
я Тебе пожелать, чтоб Ты
была всегда здорова, молодая и красивая. Пусть будет
радость и здоровье, и солнце приходит в Твой дом.
Живи долго-долго в мире и
уважении родных, друзей
и близких. Мы любим Тебя,
уважаем и всех земных радостей желаем.
Брат НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ из Омска, племянницы ЛЮДМИЛА, РИТА из
России, ВАЛЕНТИНА из
Болгарии.
* * *
29 ЛИСТОПАДА святкувала свій 80-річний ювілей
Віра Яківна ЧЕРНЯК із Талалаївки. Нехай ці останні
дні листопада принесуть
в оселю Віри Яківни тепло
і затишок, повагу і любов
її щирих друзів, а ще міцне здоров’я на довгі роки.
Линуть літа у далечінь віків, їх зупинить — то марна
справа: не кількістю років
цінується життя, а тим, що
у людей здобута добра слава. За всі тривоги і старання
шлемо найкращі побажання:
в здоров’ї, злагоді ще жити
і літечку сто літ радіти. Хай
буде завжди все в порядку,
живіть у щасті і достатку.
В. М. КАСЯНЕНКО,
Г. Й. СПІВАК,
Г. Ю. КНИШ, Г. О. ГАМАЛІЙ, Н. Г. ЗІНЕВИЧ.
* * *
2 ГРУДНЯ святкує свій
65-й день народження наш
дорогий син, тато, дідусь
і сват Андрій Іванович

 ВЧЕНКО з КорінецькоЄ
го. В шістдесят п’ять йде у
осінь життя і душа сумовито зітхає, що у юність нема
вороття, лиш у серці вона не
згасає. Нехай в житті у Вашім завжди буде літо, а якщо
осінь, то тепла й золота. Нехай у гості завжди їдуть діти,
хай сміх і радість на подвір’ї
не стиха. Нехай рясні дощі
несуть для Вас здоров’я,
проміння сонячне цілує у
вуста. Нехай всі рідні зігрівають Вас любов’ю, бажаєм
довгого й щасливого життя.
МАМА, ДІТИ, внучка
ЯРИНКА, СВАТИ та всі
рідні.

із Старої Талалаївки. Щиро
Тебе, рідненька, вітаємо,
цілуємо і міцно обіймаємо.
Бажаємо щастя, весняного
цвіту, хай ранки Твої будуть
сонцем зігріті. Нехай Тобі,
люба, у будні і свята лиш радісна звістка приходить до
хати. Хай збудуться легко всі
добрі надії, а серце від щастя завжди молодіє. Хай сміється доля, як калина в лузі,
будуть завжди поруч Твої
рідні й друзі. Хай завжди веселістю повниться хата, родина вся буде здорова й багата. Довіку у світі щасливо
живеться, достаток, удача у
домі ведеться. А доля дарує

* * *
30 ЛИСТОПАДА свій
60-річний ювілей відзначила
наша дорога дружина, люба
матуся й лагідна бабуся
Наталія
Володимирівна
ЖОХА з Українського. У цей
святковий світлий день, коли
настав Ваш ювілей, ми щиро
Вас вітаємо, добра і щастя
Вам бажаємо. Хай обминають Вас тривоги, хай Бог
дасть щастя на путі, хай світла, радісна дорога щасливо
стелиться в житті! Тож не
старійте і не знайте в житті ні
смутку, ані бід, у серці молодість плекайте, живіть до ста
щасливих літ! Бажаємо світлої радості й сили, ласкавої
долі, добра і тепла, щоб ласку Вам слало небесне світило, здоров’ям наповнила рідна земля. Прийшла до Вас
знаменна дата в калиновім
намисті літ. Слова найкращі
хочем передати, низький і
щирий шлем привіт!
ЧОЛОВІК, ДОЧКИ, ЗЯТІ,
внучки ВІКА та КАРІНА.
* * *
29 ЛИСТОПАДА святкувала свій 55-річний ювілей
наша дорога, любима донечка, сестричка і тьотя Галина
Олексіївна
СИДОРЕНКО

хай довгого віку, щоб щастя
й здоров’я було ще без ліку!
З любов’ю і повагою
МАМА, брат АНАТОЛІЙ із
сім’єю.
* * *
ЩИРО вітаємо із 55-річчям нашу матусю, дружину Галину Олексіївну
СИДОРЕНКО із Старої Талалаївки. 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.
Бо людям для щастя багато
не треба — сімейного затишку й мирного неба.
З повагою і вдячністю ЧОЛОВІК, СИНИ,
НЕВІСТКА.
* * *
ЩИРО вітаємо із 55-річним ювілеєм нашу дорогу Галину Олексіївну
СИДОРЕНКО із Старої Талалаївки. Нехай волошками
цвітуть літа прекрасні, нехай
здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки
щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. Життя
хай квітне, мов вишневий

Олег ЛЯШКО та Олег АВЕР’ЯНОВ (виступає біля
мікрофона) під час зустрічі з працівниками заводу.

Олег Авер’янов: Успіх української економіки можливий
лише за підтримки вітчизняного товаровиробника

Чи займе Україна гідне місце серед сім’ї європейських
країн, залежить винятково від розвитку власної промисловості. Сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів, що лише
вітчизняний виробник — головна рушійна сила в розбудові економічно потужної й самодостатньої держави, пріоритетом якої має стати заможна й вільна людина.
Лише виробництво, що базується на висококваліфікованому кадровому потенціалі й сучасному високотехнологічному виробництві, як це сьогодні є на заводі «Пожмашина»
в Ладані, здатне забезпечити потреби держави у якісній
і значно дешевшій від зарубіжних аналогів спеціальній
техніці. «На сьогоднішній день, — зазначає голова Чернігівської територіальної організації РПЛ Олег Авер’янов
на прикладі Ладанської компанії „Пожмашина“, — на підприємстві „Пожмашина“, яке є флагманом у виробництві
пожежної техніки, працює більше 850 працівників, які отримують гідну заробітну плату. При цьому „Пожмашина“ є
основним платником податків не тільки для селища Ладан
та Прилуцького району, але й для всієї Чернігівської області. Нині підприємство веде активний пошук кваліфікованих працівників та готове на гідних умовах оплачувати їх
роботу». Законопроект «Купуй українське, плати українцям» від Радикальної партії Олега Ляшка, на думку
керівника депутатської фракції РПЛ в Чернігівській обласній раді Олега Авер’янова, спрямований, перш за
все, на підтримку національного товаровиробника. Він
дає вітчизняним підприємствам перспективу на майбутнє.
Без державної підтримки таких унікальних виробництв, як
«Пожмашина» в с. Ладан Прилуцького району, сподіватися на економічне диво в умовах воюючої держави просто
не доводиться. На тверде переконання депутата облради,
влада просто зобов’язана скористатися інструментарієм,
запропонованим радикалами! Адже успіх української економіки можливий лише за умови підтримки вітчизняного
товаровиробника.
сад, і кожен день усміхнено
радіє. А доля хай дарує зорепад здоров’я, миру, успіхів, надії. З ювілеєм вітаємо і
від усієї душі бажаємо ніколи
не сумувати, а посміхатися і
процвітати!
СВАТИ з Липового.
* * *
29 ЛИСТОПАДА золотий
ювілей відзначив наш дорогий син Олег Михайлович
ВАСИЛЬЧЕНКО із Красного
Колядина. Прийми, рідний,
наші щирі вітання Хай щастя та мир зігрівають оселю
і грає здоров’я, як добре
вино. Будь завжди щасливий і веселий, життя бережи,
бо єдине воно. Нехай Тобі
завжди всміхається доля,
несуть тільки радість з собою роки, хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя
Твоє квітло, весною буяла в
душі доброта. Любові, добра
Тобі, чистого неба, поваги,
пошани й людського тепла.
З повагою і любов’ю
ТАТО і МАМА.
* * *
2 ГРУДНЯ святкує свій
50-річний ювілей Сергій
Іванович СМОВСЬКИЙ із
Липового. Вітаємо дорогого
батька і дідуся з родинним
святом і шлем йому найкращі побажання. В цей
пам’ятний, щасливий день
хай збуваються Твої мрії,
хай буде радість на серці і
кращі надії. Бажаєм від серця, що можем бажати, щоб
горя і лиха ніколи не знав Ти.
Щоб доля лиш радість завжди дарувала, лихая година
завжди оминала. Щоб шлях
Твій життєвий був світлим,
широким, зозуля весною кує
100 радісних років.
Син ОЛЕКСАНДР,
невістка ЯНА,
внуки ДІМА і ДАНЯ.

СЛУЖБА – 102

ОБЕРЕЖНО,
ШАХРАЇ

В черговий раз працівники Талалаївського відділення
поліції звертаються до жителів району з проханням бути
обачними, щоб не потрапити
на гачок шахраїв.
З початку року Талалаївським ВП було зареєстровано 7 фактів вчинення
шахрайських дій відносно
жителів нашого району. Найпоширенішими серед них є
телефонні (ваш родич в поліції/лікарні став винуватцем
ДТП), інтернет-шахрайства
(при купівлі-продажу товарів
через Інтернет) та банківські,
коли аферисти дізнаються
реквізити банківських карток
та знімають з рахунку кошти.
Щоб убезпечити себе від
неприємностей — досить дотримуватись простих і чітких
правил поведінки в кожній
конкретній ситуації:
••Незнайомець представляється
правоохоронцем,
лікарем чи знайомим? Терміново вимагає гроші по телефону? Не піддавайтеся на
обман, перевірте інформацію, телефонуйте 102!
••Питають термін дії картки по телефону, код безпеки
на зворотному боці картки
або банківські паролі з SMS?
Не повідомляйте цього
шахраям.
••Ви замовили товар на
сайті інтернет-оголошень?
Розраховуйтесь лише після
його отримання. Ні в якому
разі не перераховуйте завдаток або і всю суму наперед,
це обман.
Руслан ХОМЕНКО,
заступник начальника.

МАРАФОН «ПРОМІНЬ НАДІЇ» НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
У концертних залах буває так, що концерт ще не розпочався, а між глядачами теплою іскоркою вже пробігла
енергія добра. Ніби й люди довкола незнайомі, а враз стали ближчими, і посмішки щирішими, і серця відкритими.
Саме така неймовірна
мільйони гривень. Це внесок
атмосфера любові панувала
з державного та місцевих
в Чернігівському міському бюджетів, кошти народних
палаці культури, де проходепутатів.
див черговий благодійний
Завдяки
благодійному
вечір-марафон «Промінь навечору-марафону
«Продії» на підтримку обласного
мінь надії», започаткованоонкологічного диспансеру.
му в Чернігові з ініціативи
Медичний заклад гостро
облдержадміністрації
та
потребує сучасного лінійного
колективу онкодиспансеру,
прискорювача з комплексом вдалося зібрати ще майже
обладнання для оснащення
125 тисяч гривень.
радіотерапевтичного віддіБлагодійний
мистецьлення. Це обладнання дозкий марафон продовжився.
волить лікувати онкологічДопомогти онкохворим до
них хворих на якісно новому
міського палацу культури
рівні.
прийшли кілька сотень черніЗагальна вартість проекгівців, в тому числі самі лікату будівництва корпусу під лірі онкодиспансеру, педагоги,
нійний прискорювач складає
працівники місцевих підпри107 мільйонів гривень. Сума ємств, навіть пенсіонери. А
для комунального закладу
Чернігівський міський голозахмарна, тому кошти збирава Владислав Атрошенко
ють дійсно усім миром.
сам придбав 300 квитків на
Як зазначає головний ліконцерт.
кар Чернігівського обласного
До благодійної акції мали
онкологічного
диспансеру змогу долучитися всі бажаВалерій Зуб, вже зібрано 82
ючі: у фойє міського палацу

СПОРТ

НА 64 КЛІТИНКАХ

Повний комплект нагород зібрали за роки
виступів на традиційному командному турнірі
у Варві з нагоди Дня працівників сільського
господарства шахісти нашого району. Стояли
в попередні роки талалаївці на срібній сходинці п’єдесталу пошани, було, що й золоті
медалі чемпіонів на себе приміряли. А ось
бронзи ще не було. Успіх? Ну звичайно ж,
успіх! Не крок назад, як, можливо, хтось собі
думає, а справжня, що не є, звитяга, здобута,
до речі, в досить непростій боротьбі з такими
ж не простими суперниками. Бронзові нагороди «кували» для нашої збірної Михайло
Охріменко, Сергій Луценко, Іван Лісний і Григорій Денисенко.
Юрій ДЗЮБАН,
представник команди попередніх років.

культури були виставлені
прозорі скриньки для збору
коштів на потреби обласного онкологічного диспансеру. За попередніми даними
небайдужі чернігівці зібрали
понад 64 тисячі гривень.
«Промінь надії» вирушає
в райцентри Чернігівщини. Підтримати доброчинну
справу можете і ви. Навіть не
виходячи з дому.
Реквізити:
р/р 31557301121263
у ГУДКСУ в Чернігівській
області
МФО 853592

код за ЄДРПОУ 02006065
П р и з н а ч е н н я
надходжень:
На придбання лінійного
прискорювача з комплексом
обладнання для оснащення
радіотерапевтичного відділення КЛПЗ «ЧООД».
Дізнатися більше:
КЛПЗ
«Чернігівський
обласний
онкологічний
диспансер»
14029, м. Чернігів, просп.
Миру,
211;
тел./факс
(04622) 5-30-07,
5-99-55;
(04622) 5-90-08,
72-32-72
— бухгалтерія.
Олена МОТОРНА.
ТАЛАЛАЇВЩИНА ДОЛУЧАЄТЬСЯ
ДО БЛАГОДІЙНОГО МАРАФОНУ «ПРОМІНЬ НАДІЇ»
23 листопада в райдержадміністрації відбулося засідання
оргкомітету щодо підготовки та проведення в районі благодійного марафону «Промінь надії» для збору коштів на придбання комплексу обладнання лінійного прискорювача для
обласного онкологічного диспансеру.
8 грудня в районному будинку культури відбудеться
благодійний концерт та благодійна виставка-продаж учнівських виробів. Вилучені кошти будуть передані для
придбання комплексу.
Чим більше людей стане учасниками акції, тим ближче реальність закупити необхідне обладнання.
Не будьмо байдужими!

З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ
ЛЮДЕЙ
Багато років знаю Оксану Леонідівну Сенчу, бо живемо ми на одній вулиці,
бо працює вона в лікарні фельдшером на
«швидкій», а я в райлікарні санітаркою.
Отож, майже щодня ми вітаємося і, як всі
сільські люди, знаємо, що в сусіда діється.
Моя родина щиро вдячна Оксані Леонідівні
за моральну і матеріальну підтримку. Вона
була депутатом селищної ради попереднього скликання, ми обрали її в новостворену
громаду. Бо вона — всюди справжня, вона
любить людей і старається робити їхнє життя кращим. Спасибі Вам за це.
Галина КАЛИВОД і її сім’я.
смт Талалаївка.

ГРІЙТЕСЯ БЕЗПЕЧНО

Переважна
більшість
пожеж у холодну пору виникає через порушення вимог
пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
З початку жовтня в області
сталася 191 пожежа, 16 людей загинуло.
Найпоширенішими причинами виникнення пожежі
є: порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей
та димоходів, електронагрівальних приладів, коротке
замкнення електромережі.
Щоб попередити виникнення пожеж, необхідно

провести профілактичні заходи, які зможуть запобігти
їх виникненню, а саме: провести очищення димоходів
пічного опалення, штукатурку та побілку груб, печей та
димоходів, у місцях перетинання витяжних труб та
димарів виконати протипожежну розділку, в разі необхідності провести повний
ремонт пічного опалення, не
допускати перегрівання опалювальних та нагрівальних
приладів, надмірного навантаження електричних мереж,
використання
саморобних
електроприладів.

СЛУЖБА – 101
Талалаївський районний сектор ДСНС в області звертається та просить
жителів району провести
необхідні заходи, спрямовані на усунення порушень
при влаштуванні та експлуатації
опалювальних
приладів, зокрема печей
та димоходів, адже тільки ретельне дотримання
цих правил забезпечить
вам безпеку та збереже
домівки.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
ЗА ДАНИМИ ВООЗ у
2016 році з причин, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом
у світі померло близько 1
млн чоловік. Поширення епідемії ВІЛ-інфекції продовжує
залишатися загрозою національного масштабу та негативно впливає на репродуктивний потенціал населення
багатьох країн світу, в т. ч. і України.
Більшість
ВІЛ-інфікованих
зареєстрована у віковій групі 25 – 49 років, що може
призвести до загострення
негативних демографічних
і
соціально-економічних
тенденцій. Зростання пристрасті молодого покоління
до наркотичних препаратів,
зниження морально-етичних
норм у сексуальному житті
ще більше обтяжують песимістичний прогноз, оскільки
ці фактори здатні різко погіршити хід епідемічного процесу ВІЛ-інфекції.
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) вражає імунну
систему, руйнує і послаблює
функцію імунних клітин, що
поступово призводить до
розвитку
імунодефіциту,
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який, у свою чергу, призводить до підвищеної чутливості організму інфікованої
людини до широкого ряду
інфекційних, онкологічних та
інших захворювань, котрим
можуть протистояти люди
зі здоровою імунною системою. Пізньою стадією ВІЛ-інфекції є синдром набутого

Є можливість ураження
ВІЛ при порушенні правил
гігієни при голінні, манікюрі,
татуюванні та деяких інших
косметичних процедурах, а
також при медичних маніпуляціях. Правильна та своєчасна обробка косметичного приладдя, стерилізація
медичного
інструментарію
(чи використання
одноразового) забезпечують безпеку
їх застосування.
ВІЛ-інфекція не має радикальних засобів лікування,
але її можна послаблювати
за допомогою комбінованої
антиретровірусної
терапії
(АРТ). Завдяки застосуванню схеми лікування сильнодіючими АРВ препаратами,
особливо на ранніх стадіях
хвороби, досягнуто різке зниження показників смертності
від неї.
Експерти рекомендують
регулярно проходити тестування на ВІЛ-інфекцію кожному з нас, особливо людям
з підвищеним ризиком зараження. Бажано це робити
хоча б один раз на рік.
Вікторія НЕСИН,
лікар ЦРЛ.

ЖИТИ БЕЗ СНІДУ
імунодефіциту (СНІД), який
може розвинутися через
2 – 15 років від початку інфікування. Зараження відбувається, коли вірус з організму
ВІЛ-інфікованої людини разом із кров’ю, спермою чи
виділенням піхви, або з грудним молоком матері потрапляє в кров здорової людини
чи дитини.
Після зараження людина
може довгий час не відчувати ознак хвороби, вважати
себе здоровою і водночас
заражати своїх сексуальних партнерів та «партнерів
по голці». Цей період може
тривати 8 – 10 або більше років, після чого розвивається
СНІД.

ЛИСТ БЕЗ РЕТУШІ

КУДИ ПОЇХАВ
ПІЛЬГОВИЙ
АВТОБУС?

Часто доводиться подорожувати і за таких обставин
сподіватися на автобусне
сполучення. У цих своїх поїздках помітив таку особливість: в інших районах нашої
області в автобусах місцевого сполучення впроваджено
пільговий проїзд пенсіонерів
та інших категорій населення, що мають на це право.
Приклад, Носівський район.
Періодично мені доводиться
там бувати, і я маю можливість з одного із тамтешніх
сіл проїхати 45 кілометрів
до м. Ніжин абсолютно
безкоштовно.
Раніше подібну можливість мали й жителі нашого
району. Проте така зручність для талалаївців вже, на
жаль, у минулому. А чому?
Хіба в Носівці чи деінде
люди якісь особливі?
З цим запитанням не раз
і не два звертався до керівництва нашого району, але
певної відповіді на нього
так і не отримав. Проблема
пільгового проїзду болюча
не тільки для мене. Сьогодні,
їдучи до райцентру автобусним маршрутом Чернецьке
— Талалаївка, вкотре обговорювали її із земляками. І
на таких імпровізованих зборах постановили: зі сторінок
«Трибуни хлібороба» офіційно звернутися до районного
керівництва та компетентних
служб, аби вони також у газеті дали роз’яснення чому
в нас на автобусному транспорті відсутнє пільгове перевезення пасажирів.
Іван ПРИМАК,
голова ветеранської
організації с. Чернецьке.

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША

Микола Олексійович
РОМАШКО народився 28
жовтня 1952 року в с. Українське Талалаївського району. Закінчивши місцеву
восьмирічку, продовжував
навчання у Болотницькій
середній школі. У 1969 році
вступив на зоотехнічний
факультет до Харківського
зооветеринарного
інституту, який закінчив у 1974
році. Починав трудову біографію у рідному селі —
колгоспі ім. Кутузова. ЗвідМи назавжди запам’яси пішов служити в армію. таємо його простим і люПовернувшись із служби, дяним, водночас вимоглипрацював головним зоотехвим до себе і до підлеглих,
ніком у господарстві, потім відповідальним,
здібним
— у райкомі комсомолу,
керівником. Микола Олекпартії, директором Таласійович був великим пралаївського птахопідприємцелюбом. Разом із дружиства, начальником АЗС. Із
ною збудували світлий дім,
серпня 1998-го був признавиховали достойних дітей,
чений заступником голови
турбувалися внуками і рарайдержадміністрації,
а
діли щодня тому, що росте
з листопада того ж року їхній сад і всяка городина
водночас очолив і район— праця на землі була для
не управління сільського нього великою втіхою.
господарства. На цій посаНадто рано сира земля
ді працював до квітня 2005 взяла його у свої обійми.
року, потім — заступником Боляче і дуже сумно. Та
директора ТОВ «Обрій», він житиме завжди у пам’яочолював зернозберігальті тих, хто знав і поважав
не підприємство. Обирався його. Вічна пам’ять Тобі,
депутатом районної ради.
друже.
А. П. ДУПА, Ю. В. ДЗЮБАН, Ю. Є. ВЕЛИЧКО, Л. М.
ШЕВЧЕНКО, С. В. КАТРУШЕНКО, В. Г. СІРЕНКО,
Н. М. СЕРЕДА, Г. І. КОСТЕНКО, М. Г. КУЧЕРЕНКО,
І. М. МОСКАЛЕНКО, А. О. БУЛИГА, А. Г. МАРЧЕНКО, І. В. ДІБРІВНИЙ, М. С. ПРИГАРА, І. Д. КОСЕНКО,
В. М. ПОРТЯНКО, М. П. КОНОВАЛ, І. М. СОЛОХА,
М. М. СПІВАК, В. Я. НАЗАРЕНКО, В. М. ДОНЧЕНКО,
М. І. ЛЮЛЬКА, М. О. КОРОЛЬ, М. В. ДЕНДА, П. С.
ДУПА, А. М. МАРЧЕНКО, В. М. КАСЯНЕНКО, Л. О.
СЕРДЮК, Г. Г. СПІВАК, П. М. ЧМУТ, І. А. МАРЧЕНКО,
В. Г. ЛУКАШ, Б. Г. ЦИГАНЕНКО, М. Г. НІКОЛАЙЧУК,
В. М. ГЕЦ, В. В. ОВДІЄНКО, В. І. В’ЯЛИЙ, К. М. МЕДИНСЬКА, М. М. МІРОШНИЧЕНКО, О. І. ТРЕГУБ, О.
М. ІВАСИК, Н. І. КИРПЕНКО, І. М. ЛЕЩЕНКО, Г. М.
ЛЕНЕЦЬ, С. Б. ДМИТРЮК, В. П. ПОКРИШКА, Г. М.
СТУПАК, І. Д. ПРИМАК, О. О. ГОСТРА.

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ рік світлої пам’яті Петра Петровича
РОМАНЕНКА із Талалаївки. Він прожив не просте життя —
опалене війною дитинство, раннє сирітство, необхідність
змалечку заробляти на шматок хліба. Але ніколи не скаржився. Навпаки — важка чоловіча робота приносила йому
задоволення. Його колеги пригадують, як Петро Петрович
і обідав на ходу у тракторі. А у вільний від основної роботи час ще із молодості — не відпочивав, а зводив хати. І
майже до останніх років життя щось будував. Як справжній
чоловік, збудував дім, виростив дітей, любив онуків. Царство небесне і вічний спокій Вашій душі. Хто знав Петра
Петровича — згадайте і пом’яніть з нами добрим словом і
тихою молитвою.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, РІДНІ.
ПРОДАМ ЗЕРНО (пшениця, ячмінь, овес, кукурудза,
просо, жито), ДЕРТЬ, МАКУХУ, сухий ЖОМ, ВИСІВКИ; два
КОЛЕСА (передні) до комбайна «Нива» у зборі.
КУПЛЮ задні КОЛЕСА на трактор ЮМЗ, МІНДОБРИВО, ГЕРБІЦИДИ, ДИЗПАЛИВО для власних потреб.
Тел. 093-867-04-15.
ЗАКУПОВУЄМО КРГ:
биків, корів, коней, баранів. Вимушений доріз, терміновий виклик.
Цілодобово.
Тел. 097-035-45-03,
099-665-56-95.

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

Дід Мороз і Снігурочка
для ваших дітей.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

ТОВ «Понори» має
в продажу насіння
СОНЯШНИКУ.
Довідки за тел.
050-438-43-84.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

4 грудня — смт Талалаївка, вул. Чкалова, АЗС «Нова
оіл»; с. Красний Колядин, вул. Кооперативна, свердловина.
5 грудня — смт Талалаївка, вул. Польова; с. Красний
Колядин, вул. Перемоги, вул. Борщевського, вул. Шевченка.
6 грудня — с. Степанівське, вул. Набережна; с. Корінецьке, вул. Шевченка.
7 грудня — смт Талалаївка, вул. Енергетиків; с. Липове,
вул. Колгоспна (Марченківка).
8 грудня — смт Талалаївка, вул. Енергетиків; с. Слобідка, ТОВ «Обрій», ферма (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
Районна рада, її депутатський корпус, райдержадміністрація глибоко сумують з приводу передчасної смерті депутата районної ради минулих скликань, колишнього заступника голови РДА Миколи Олексійовича РОМАШКА і
висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.

КУПЛЮ
АВТОЗАПЧАСТИ ЗИЛ,
ГАЗ, УАЗ; карданные валы.
Тел. 095-516-29-57,
098-841-72-05.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ
Втрачений
ЗАПОВІТ
(заповідач СУХОЛОВСЬКА
Феодосія Архипівна) за
реєстраційним №75, посвідчений Юрківцівською
сільською радою 16 вересня 2010 року, вважати
недійсним.
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САДИБА (0,11 га приватизована) в смт Талалаївка, вул. Лугова
(Фрунзе): будинок 78,9 м2 з газовим і дров’яним опаленням, сараї,
погріб, гараж, колодязь у дворі. Тел. 099-056-26-49.
Двокімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями в районі нафторозвідки в Талалаївці. Тел. 096-364-44-39, 067-900-91-02.
САДИБА (0,19 га приватизована) з усіма зручностями в смт Талалаївка. Будинок 55,8 м2 з газовим і дров’яним опаленням, водогін,
колодязь у дворі (станція), літня кухня, сарай, 2 погреби, 3-фазка, гараж, телефон, інтернет. Тел. 095-358-81-05, 098-751-09-55, 2-29-96.
Газифікований БУДИНОК з надвірними будівлями по вул. Народна (Пролетарська) в Талалаївці. Тел. 096-811-84-31, 096-847-00-84.
Газифікований БУДИНОК у Талалаївці, є літня кухня, сарай, 2
гаражі, город, підведена вода. Ціна договірна. Тел. 050-155-00-86.
САДИБА в Талалаївці по вул. Затишна (Котовського), АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2104 з причепом — у відмінному стані. Тел. 068-092-63-11.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109 (с. Українське).
Тел. 067-456-22-90, 050-109-61-22.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Високопродуктивна КОРОВА червоно-ряба, 6-й місяць тільності
з 3-м телям (с. Липове). Тел. 050-659-18-92, 099-482-66-86.

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

КУПЛЮ

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

ПРОДАЄМО БРИКЕТ,
виготовлений з відходів
олійних культур. З великим
ККД теплотворності. Брикет використовується для
опалення житлових та промислових приміщень.
Тел. 098-428-50-53,
050-387-22-10.
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.

Глибоким сумом і болем озвалася в наших серцях гірка
звістка про раптову і передчасну кончину нашого колеги по
роботі в колишньому райкомі компартії Миколи Олексійовича РОМАШКА. Розділяємо гіркоту безповоротної втрати з
рідними та близькими покійного.
Н. М. САВЧЕНКО, В. Ф. МАЗІЙ, Г. М. ДЕНИСЕНКО,
В. М. ГЕЦ, В. В. ОВЧАРЕНКО, Н. А. КРИВОУС,
В. О. ВОРОШИЛО, О. І. ЗАРВА, В. Г. ЛУЦЕНКО.
Колективи районної друкарні та редакції райгазети, колишні їх працівники глибоко сумують з приводу кончини ветерана поліграфічного виробництва району Андрія Андрійовича САЄНКА і щиро співчувають рідним та близьким покійного
в їх непоправному горі.
Депутатський корпус, виконком Талалаївської ОТГ з глибокою скорботою сприйняли звістку про передчасну смерть
шанованої у селищі та районі людини Миколи Олексійовича
РОМАШКА. Ця втрата дуже болісна для всієї громади, адже
Микола Олексійович був яскравою особистістю. Пам’ять
про нього буде світлою і чистою. А його родині — наші щирі
співчуття.
Важка звістка гострим болем пронизала наші серця —
раптово і передчасно перестало битися серце нашого колеги, колишнього директора Талалаївського птахопідприємства
Миколи Олексійовича РОМАШКА. У глибокій скорботі весь
наш тодішній колектив. Щиро співчуваємо родині покійного і
розділяємо з нею непереборне горе.
ПРАЦІВНИКИ колишнього птахопідприємства.
У родину нашої колишньої колеги, вчительки-пенсіонерки Ольги Миколаївни Ромашко увірвалося непоправне горе
— раптово і передчасно пішов із життя її чоловік МИКОЛА
ОЛЕКСІЙОВИЧ. Щиро співчуваємо і розділяємо з Ольгою
Миколаївною біль тяжкої втрати.
ВЧИТЕЛІ-пенсіонери Талалаївської школи.
Колективи колишнього управління сільського господарства та відділу АПР райдержадміністрації глибоко сумують
з приводу передчасної, раптової смерті колишнього начальника управління сільського господарства Миколи Олексійовича РОМАШКА і висловлюють щирі співчуття його дружині,
сину та внукам, всім рідним і близьким.
Педагогічний та учнівський колективи Талалаївської школи мистецтв у глибокій скорботі з приводу передчасної, раптової смерті Миколи Олексійовича РОМАШКА — Людини з
великої літери. Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття його
дружині Ользі Миколаївні, внуку Костянтину, всім рідним і
близьким. Ви вічно будете жити у Ваших справах.
У родині нашого колеги — викладача районної школи
мистецтв Олега Вікторовича Галагана — непоправна втрата.
Закінчився земний шлях його МАТЕРІ. Ми всі висловлюємо
щирі співчуття Олегу Вікторовичу і його родині.
КОЛЕКТИВ районної школи мистецтв.
З гіркотою зустріли сумну звістку про раптову, передчасну смерть нашого кума і хрещеного Миколи Олексійовича
РОМАШКА. Сумуємо і щиро співчуваємо в тяжкому, непоправному горі його дружині Ользі Миколаївні, сину Олегу і
його сім’ї, всім рідним і близьким. Спочивай з миром, Миколо
Олексійовичу.
Кума ВАЛЕНТИНА, хрещениця ІРА.

Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, Л
 ОШАТ,
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.
БИКІВ від 180 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. Працюємо оптом. Тел. 068-747-32-55, 066-166-67-81.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, ЯЧМІНЬ, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
Вологу КУКУРУДЗУ. Тел. 097-069-98-52.

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.

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.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
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.
М етал опластик ові
ВІКНА, вхідні ДВЕРІ за
державною програмою з
відшкодуванням 35%. Найкраще співвідношення ціни
та якості. Замір. Доставка.
Встановлення.
Тел. 096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія Василівна).

Розпач і біль пронизали наші серця, почувши страшну
звістку про раптову і передчасну смерть нашого однокласника Миколи Олексійовича РОМАШКА з Талалаївки. Улюбленець класу, душа колективу… Не віриться… Сумуємо, низько
схиляємо голови у глибокій пошані до нього. Щиро співчуваємо дружині, сину, внуку і всім рідним. Царство небесне
Тобі, Колю. Хай Господь прийме світлу душу Твою в оселях
праведних.
У глибокій скорботі ОДНОКЛАСНИКИ Української
восьмирічної школи 1967 року випуску.
У родині наших кумів Олександра і Світлани Черевиків
— непоправна втрата. Пішла у вічність їх мама Валентина
Григорівна ЧЕРЕВИК із Талалаївки. Прийміть наші щирі
співчуття у тяжкому горі, а покійній — вічна і світла пам’ять.
Сім’я Ю. Є. ВЕЛИЧКА.
Валентина Григорівна ЧЕРЕВИК все своє життя прожила на нашій вулиці, звідси з великою скорботою провели
ми її в останню дорогу. Сумуємо і щиро співчуваємо її мамі
Анастасії Антонівні, сестрі Вірі Григорівні, сину Олександру,
внукам, рідним і близьким. Царство Тобі небесне.
ЖИТЕЛІ вул. Чкалова в Талалаївці.
Раптова, передчасна смерть вихопила із життя нашого
дорогого сусіда Миколу Олексійовича РОМАШКА. Він був
взірцем для наших сімей як голова своєї родини, чоловік,
батько, дідусь. Хоч більшість свого робочого життя був керівником, але ніколи цим не хизувався, ніколи не шукав для себе
вигоди у дружбі, добросусідстві. Був таким земним, простим,
обов’язковим. Любив землю і праця на ній приносила йому
радість. Нам дуже його не вистачатиме. Сумуємо і щиро співчуваємо його дружині Ользі Миколаївні, сину Олегу, внучку
Кості, всім рідним і близьким.
Сусіди В. і А. ПОЛЬОВНИЧІ, О. О. і Н. О. ГОСТРІ,
В. В. СПІВАК.
Раптова і передчасна смерть Миколи Олексійовича
 ОМАШКА болем пронизала наші серця. Добропорядний,
Р
щирий, безконфліктний, завжди готовий подати руку допомоги, він був прекрасною людиною і хорошим сусідом для всіх
нас. Горюємо і розділяємо біль тяжкої втрати з родиною покійного. Світла пам’ять про Миколу Олексійовича житиме в
наших серцях.
Н. В. КОМЛИК, В. В. ОНИЩЕНКО, Г. І. ЯРМАК,
В. Б. СОВА, Л. Б. МЕЛЬНИКОВА, Л. М. ГЛЯДЧИШИНА,
Л. А. РУДЬКО — жильці будинку 51б
по вул. Центральна в Талалаївці.
Глибоким болем у наших серцях обізвалася звістка про
відхід у інший світ дорогої нам людини, нашого кума Миколи Олексійовича РОМАШКА. Висловлюємо щирі співчуття
дружині Ользі Миколаївні, сину Олегу, онукові Костянтину та
всій родині.
Сім’ї О. І. ТРЕГУБА, М. І. КОЛБАСІНА.
Передчасно обірвалося життя нашого доброго сусіда Миколи Олексійовича РОМАШКА з Талалаївки. Плачуть наші
душі і серця, бо дуже не вистачатиме його у цьому житті. Добрий слід він залишив на землі, бо був доброю і щирою людиною, найкращим сусідом і сім’янином, таким і залишиться
у нашій пам’яті. Глибоко сумуємо і розділяємо біль непоправного горя з дружиною Ольгою Миколаївною і всіма рідними і
близькими покійного.
Сім’я КУРОЧКИ.
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ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-734-39-98, 068-918-93-74.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (2-й пов.)
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90

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

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
ТОВ «КРИВООЗЕРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
запрошує на постійну роботу на такі посади: лаборант-технік, лаборант-хімік, охоронець, працівник олійного
цеху, електрик, майстер КІП, працівник брикетувального
цеху, працівник відділу наливу олії, вантажник, завідуючий
кадрами, слюсар, зварювальник.
Офіційне працевлаштування, високу з/п та гарні умови
праці гарантуємо.
Адреса: вул. Кобзаря (Куйбишева), 1, смт Криве Озеро,
Кривоозерський р-н, Миколаївська обл.
Тел. 050-355-29-74 (Дмитро Олегович).
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.

ПОМИНАННЯ

1 ГРУДНЯ минуло 15 років, як перестало битися серце нашого дорогого синочка, брата і внука Ромочки БУРДАЯ
із Болотниці. Ти пішов у вічність, залишивши нас у нерозрадній скорботі. Життя потьмяніло за мить, немов повітря,
нам Тебе не вистачає, душа страждає
і болить — все по Тобі ридає. Немає
страшнішого горя, ніж хоронити своїх дітей. Тебе немає — серця плачуть, душі
згорьовані болять. Не заросте стежина
до Твоєї могили, синочку. Хай сонечко
зігріває Твою останню домівку. Нехай добрі ангели охороняють Твій спокій. Царство Тобі небесне, наш рідний. Доки ми
живі, Ти завжди з нами — кожної миті, кожної хвилини, Ти
вічно живий.
У скорботі МАМА, БРАТ із сім’єю,
вся велика родина.
МИНАЄ 40 днів світлої пам’яті нашого незабутнього
Віктора Йосиповича ЦІЛИНИ із с. Понори. Життя без Вас
— це дні тяжкої скорботи і печалі. Ви були найкращим чоловіком, татом, дідусем і прадідусем. Ми цінували і цінуємо
Вашу добру вдачу і щедрість Вашої душі. Важко висловити
словами скорботу — вона занадто велика. Нехай хоч малою
радістю стануть добрі спогади про Вас. Не залікувати рану
втрати. Але світла пам’ять про Віктора Йосиповича, який
чесно і гідно прожив своє життя, був великим працелюбом,
сильніша за смерть. Ми вічно пам’ятатимемо Вас. Не передати словами суму і болю, які стискають наші серця. Спіть
спокійно, наш дорогий і рідний. Царство небесне!
ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ, всі рідні.
ОСЬ уже і 9 днів минає, як пішов у
вічність наш однокласник Олександр
Анатолійович БУРДАЙ із Липового.
Багато теплих і щирих спогадів, бо разом проходили наше дитинство, наша
юність. І життя минуло — як весняна
вода. Тільки пам’ять, тільки теплий спогад про Тебе буде вічним у наших серцях. Ми дуже сумуємо, що Твоє земне
життя так рано скінчилося. Наші серця
плачуть за Тобою і думками ми посилаємо Тобі Царство небесне. Щиро
співчуваємо всім рідним і близьким нашого однокласника
Олександра.
ВИПУСКНИКИ Липівської школи 1964 року випуску.
Уже 2 роки ми всі живемо без мами,
без бабусі, без нашої щирої і доброї порадниці Марії Ульянівни МАЗАЛОВОЇ
із Талалаївки. Як тяжко, мамочко, без
Тебе. Згадуємо Тебе щодня, бо матері
не перестають жить — вони просто переселяються на небо, щоб світити нам
зорями. Якби могла Ти довше жити,
— були б щасливі внуки й діти. Але не
в силах ми змінити Господню волю у
житті. Тебе ми будем пам’ятати — була
найкраща в світі мати. Таких, як Ти, не забувають, таких
лиш вічно пам’ятають. Хто пам’ятає, — пом’яніть, хто забув,
— згадайте.
У глибокій скорботі ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

Редактор О. О. ГОСТРА.
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