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ЯК ЖИВЕ ГРОМАДА НЕОБ’ЄДНАНА ВЛАСНИЙ ДІМ У ТАЛАЛАЇВЦІ
стор. 3 – 4

Святкова пропозиція від забудовника
БУДЬТЕ з «ТХ» у 2018-му!
Не забудьте
передплатити газету
«Трибуна хлібороба».

ШАНОВНІ працівники
органів місцевого самоврядування, депутати
районної, селищної та
сільських рад!
Щиро вітаємо вас із
професійним святом! Майбутнє нашої держави неможливе без розвитку місцевого
самоврядування.
Самоврядні органи в демократичному суспільстві
є важливим інститутом реального народовладдя та
засобом реалізації інтересів територіальної громади. Саме органи місцевого
самоврядування об’єднують громадян різного віку,
політичних уподобань у
спільному прагненні зробити життя кращим.
З нагоди свята висловлюємо вдячність усім працівникам органів місцевого
самоврядування за високий професіоналізм, відповідальність у здійсненні
своїх повноважень.
Бажаємо
наполегливості, нових здобутків у
вашій праці, міцного здоров’я, щастя, родинного
благополуччя та здійснення ваших життєвих планів і
сподівань.
Анатолій ДУПА,
голова
райдержадміністрації.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

НА ЦЮ тему захотілося
поговорити із Харківським
сільським головою Галиною ФЕСАК, проїхавшись
відремонтованою дорогою
у Новоселівку. Збудована
близько 30 років тому. Давно проводився її ямковий
ремонт, а ось такий, хоч і
не капітальний, та все ж
досить непоганий — тільки вперше. І звісно чому,
бо коли є гроші, то всі
хороші…
— Ніяк не заперечую
цю народну мудрість, — говорить Галина Миколаївна.
— Коли є надходження у бюджет, можна щось планувати, будувати і ремонтувати.
На території нашої сільради
працює потужне сільгосппідприємство ТОВ «Агрофірма
Обрій ЛТД», яке вчасно і в
повному об’ємі сплачує податки до сільського бюджету.
Видатки бюджету у 2017-му

(із врахуванням вільних залишків на 01.01.2017) — 3,8
млн. Доход сільського бюджету — 2,4 млн грн. Дякую
депутатському корпусу сільради за виважені рішення
щодо використання коштів.
Ремонт дороги був кілька років у планах, отож для цього
заощаджували. Ще в минулому році займалися документацією, вже у цьому проходили тендерні процедури.
На ремонт дороги планували
витратити 2,1 млн грн. Освоїли тільки 1,3 млн. Ремонт ще
не завершений. Хто ж не погодиться, що дорога ця дуже
потрібна?! Тепер і шкільний
автобус курсує без проблем,
і власний та робочий транспорт. До речі, Новоселівка
єдине в районі село, яке не
є центральною садибою,
але вуличне освітлення тут
вже працює два роки. Проводили його також за кошти
сільради. Щомісяця сільрада

ВІТАЮ
територіальну
громаду селища, депутатський корпус, членів виконавчого комітету з Днем
місцевого самоврядування.
У демократичному суспільстві саме органи місцевого
самоврядування покликані
створювати умови для реалізації суспільних та приватних інтересів, сприяти
розв’язанню життєво важливих проблем не тільки
місцевого, а й державного
значення,
налагоджувати
зв’язки між громадянами
та їх об’єднаннями, спри-

яти реальній участі людей
в управлінських процесах.
Усім причетним до цього
свята дякую за важку, не
завжди вдячну і зовні непомітну працю та побажати
міцного здоров’я, благополуччя, миру, злагоди, добра.
Нехай щира людська
вдячність та повага будуть
вашою нагородою за нелегку працю, а любов та підтримка ближніх зігрівають
ваші серця серед щоденних
турбот.
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

КВАРТИРИ У НОВОБУДОВІ
від 0 % на рік

Відділ продажу нерухомості:
тел. (093) 325-01-42, (0462) 667-075, сайт: ukrsiverbud.com.ua
E-mail: siverbuddsk@gmail.com
платить за електроенергію,
використану для освітлення
Харкового і Новоселівки 60
тис. грн. У нинішньому році
сільрада передала до районного бюджету на утримання
школи та ФАПів 145 тис. грн.
Наша гордість — дитячий садочок «Ранок», який відвідує
28 малят. Ми ніколи не економимо на дітях, вони мають
прекрасні умови для розвитку. З початку року виділили
для садочка 613 тис. грн. Із
них 76 тис. — на ремонт. А
ще за 62 тис. відремонтували пам’ятник, за 23 — ґанок
будинку культури.
Тісно співпрацюємо із
Благодійним фондом Сергія
Тігіпка. Тільки у цьому році
Фонд подарував дитячий
майданчик у Новоселівку за
32 тисячі, меблі в Новоселівський ФАП на 15 тисяч, у
Харківські ДНЗ «Ранок» —
фотоапарат за 5 тис., у школу ноутбук та проектор за 32
тис., літературу в бібліотеку
на 5 тис.
Приємно працювати на
результат.
На фото: сільський
голова — частий гість у
садочку.
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Кафе «АРТЕМ» (с. Харкове)

запрошує відсвяткувати новорічні свята:
КОРПОРАТИВИ, ДНІ НАРОДЖЕННЯ, ВЕЧІРКИ.
Прийом замовлень на індивідуальні столики
із 20.12. до 31.12.2017 включно.
30 грудня для гостей буде жива музика, дискотека.
З наступаючими святами, веселого настрою,
миру на землі!

Тел. 067-542-12-09.

Починають працювати із 8 ГРУДНЯ
дитячий центр «ОРІОН»
(приміщення старої школи).
У вихідні та святкові дні з 12 до 18 год.

КАФЕ для дітей та дорослих. Приймаються
з амовлення на послуги на будь-який день.

Тел. 067-542-64-88.

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.
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

7 ГРУДНЯ — свято всіх, хто трудився і трудиться в
радах різного рівня, хто представляє великий загін народних обранців. Чи є це свято всенародним? З таким
запитанням звернувся напередодні Дня місцевого самоврядування до голови районної ради Юрія ДЗЮБАНА:
— Дійсно, це свято всенародне, адже причетність
до нього мають всі, хто наділений правом обирати і
бути обраним, носити звання
посадової особи місцевого
самоврядування.
— Юрію Володимировичу, сьогодні багато говорять про реформу місцевого самоврядування. Є у
Вас пропозиції, як це слід
робити?
— Треба дати можливість самим громадам брати
участь у розвитку територій.
Суть децентралізації якраз і
полягає в передачі повноважень, фінансів та ресурсів з
центру до громад на найнижчий рівень, який спроможний
виконувати функції самодостатнього розвитку конкретної території за принципом
субсидіарності.
Місцеве самоврядування стає успішним не тільки в
залежності від забезпечення
фінансовими та матеріальними ресурсами. Важлива
роль належить людям, їхньому бажанню бачити своє
селище, село, вулицю комфортними для проживання.
А тому головне — забезпечити ефективну участь населення у вирішенні місцевих
проблем. Приклад є: забажали громади Талалаївки,
Красного Колядина, Понір,
Корінецького, Липового вві
йти до складу Талалаївської
селищної об’єднаної громади, провели 29 жовтня
вибори — і ось маємо нове
формування. Є сподівання і
підстави вірити в те, що так
їм господарюватиметься і
житиметься краще. Громада
ж — велика сила. А решта
наших сільських рад поки
що у пошуках свого вибору. І
треба поважати як одну, так і
іншу позицію. Бо недарма го-

Бібліотечні працівники
району щиро вітають Катерину Антонівну ПОТЕРЯЙКО
із 75-річчям! Нехай сьогодні
наші привітання у серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі побажання здоров’я, щастя та
багато літ. Всю доброту, яка
існує в світі, всю радість, що
живе поміж людей, найкраще все даруєм Вам у цей
святковий день. Нехай Господь завжди у поміч буде,
а Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили, радості земної і
тепла.
* * *

7 ГРУДНЯ — ювілярка
наша дорога мама, бабуся і
прабабуся Катерина Антонівна ПОТЕРЯЙКО із Плуга-

ІНТЕРВ’Ю З ПРИВОДУ
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вориться: сім разів відміряй і
один відріж.
— Частиною
наших
громад вже відміряно й
відрізано. ОТГ, про яку
стільки говорилося, в районі створено. Чого очікувати від неї? Це крок
уперед у справі самоорганізації населення?

є програма розвитку освіти,
профілактики
правопорушень, програми підтримки,
такі як: Програма соціальної
підтримки сімей, дітей та молоді; забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей учасників
АТО та переміщених сімей і
інші. Успішному розв’язанню
багатьох
соціально-економічних проблем, які стоять
перед
територіальними
громадами, сприяє співпраця між органами місцевого
самоврядування, зокрема,
і через асоціацію місцевих

хіба що, відповідальності. Є
нормальна співпраця, взаєморозуміння. І за це треба
віддати належне депутатам.
Окремі із них отримують
кредит довіри своїх виборців уже не одне скликання:
М. В. Зарічний, В. В. Лукаш
та В. Г. Лукаш, В. А. Киричок,
І. М. Москаленко, О. П. Василенко, Г. М. Круподеря, М. С.
Пригара, І. В. Таран, В. М. Бугай, І. П. Качур, а інші: М. М.
Логвиненко, Л. В. Скляр, С.
Є. Чукін, Ю. В. Бовкун, В. І.
Матвієнко, О. П. Плюта, П. М.

приміщень шкіл, закладів
медицини, культури, виділяють спонсорську допомогу
для проведення святкових і
інших заходів.
Відзначаються
благодійною діяльністю депутати — керівники сільськогосподарських підприємств
І. В. Таран, П. М. Чмут, В. Г.
Лукаш, В. М. Бугай, В. А.
Киричок. Інтереси всієї територіальної громади району представляють депутати
різних рівнів. В більшості
між нами налагоджені робо-

— Що крок уперед — то
це однозначно. Вся Європа так живе і нікого в тому
не треба переконувати, що
там громади самодостатні і
рівень життя в них на кілька
порядків вищий. Значить, і
ми у своїй діяльності маємо орієнтуватися на них.
Як тільки зуміємо повести
справу і спрацювати, чи вистачить нам мудрості, виваженості,
хазяйновитості
— то вже залежить від нас
самих. А про селищну ОТГ
скажу так: новому кораблю
— щасливого плавання. Наскільки успішною буде громада, говорити через місяць
по її створенню зарано, але
досвіду самоврядної роботи
там не бракує, треба тільки
застосувати його на ширшій
території, і кадровий потенціал немалий.
— Розкажіть, будь ласка, над реалізацією яких
районних програм працює
наша рада в цьому році?
— Районною радою за
рік прийнято 14 важливих
для району програм. У числі
головних є Програма економічного і соціального розвитку району на 2017 рік, яка
об’єднує зусилля всіх гілок
влади для вирішення питань
життєзабезпечення району і
спрямовує їх дії на перспективу. Важливими для району

рад «Ради Талалаївщини».
Минулого року Асоціація виступила ініціатором виїзних
засідань у Парафіївську ОТГ,
в ході яких сільські голови
та депутати знайомилися з
організацією роботи новоствореної місцевої територіальної громади. Ми маємо
утвердити, що місцеве самоврядування — це природна
форма життєдіяльності громади, а не нова придумана
форма бюрократії. Нині ми
тісно співпрацюємо у вирішенні питань розвитку регіону з народним депутатом
України Валерієм Давиденком. Глибоко переконаний,
що тільки спільно з громадою, представниками бізнесу, керівниками підприємств
і організацій, посадовими
особами виконавчих і представницьких органів влади
району ми можемо досягти
позитивних результатів.
— Який
потенціал
нинішнього депутатського
корпусу?
— Він у раді нинішнього
скликання складається з 26
депутатів, які є представниками 7 політичних сил. Усі
вони — люди помірковані,
професіонали своєї справи,
в абсолютній більшості, інтереси громади району ставлять вище політичних амбіцій. Нам нічого ділити, крім,

Панасенко, О. М. Огій, С. О.
Коломайко, В. І. Марченко,
О. Г. Крисько, Л. Г. Лазоренко, О. М. Максимейко обрані
вперше, але доводять, що
можуть із честю й гідністю
виправдовувати виявлене їм
високе довір’я. Не випадково виборці обрали останніх
трьох депутатами об’єднаної
громади селища.
Хоч ми різні за характерами, освітою і досвідом
практичної роботи, але ми є
однією командою, і я переконаний, що кожен депутат
робить і буде робити все від
нього залежне задля виконання свого депутатського
обов’язку. Наші виборці в
нас повірили, і ми не маємо
права не виправдати їхніх
сподівань.
— Всі ми знаємо, що
добрі справи знаходять
належну оцінку людей.
Юрію Володимировичу, а
як депутати рад виправдовують довіру виборців?
— Сподіваюся, що наші
виборці бачать всі добрі
справи, зроблені депутатами. Немало про це було
сказано на загальних зборах
громадян, часто писали про
них на сторінках районної газети. Депутати надають допомогу і у вирішенні питань
з благоустрою територій, і в
проведенні ремонтних робіт

чі партнерські стосунки. Активною є співпраця в різних
життєвих ситуаціях з депутатом обласної ради Геннадієм
Тригубченком.
Значну роботу на округах, у колективах, у комісіях
проводять депутати районної ради В. І. Матвієнко,
О. М. Огій, О. П. Плюта, О. П.
Василенко, В. І. Марченко,
С. О. Коломайко і інші. Багато колег-депутатів у складі селищної і сільських рад,
яких цінують люди за їхню
добросовісну працю — Т. В.
Михайлюк, М. В. Бандурак,
К. М.
Новосельна,
В. М.
Скороход, Н. Л. Співак та
інші. Всі вони проявляють
активність і наполегливість
при вирішенні проблем, що
хвилюють людей і особистим прикладом утверджують високе звання народних
обранців.
— Люди недарма кажуть, що головний господар територіальної громади — її голова.
— У нашому районі керівники громад — не лише
поважні, шановані, але й
віддані справі, відповідальні,
мудрі люди. Хорошими господарями зарекомендували
себе Ю. Є. Величко — Талалаївський селищний голова, С. Б. Дмитрюк — Чернецький сільський голова,

таря. Щиро вітаємо і низько
вклоняємося Вам, рідненька, за всю Вашу велику працю для всієї родини. Наша
найдорожча, люба, мила,
Ви не сумуйте, що минають
літа, ще до століття довгий
вік, ми Вас з любов’ю обіймаємо, море щастя, радості
бажаємо, Довго-довго живіть
на світі і теплом ми будемо
зігріті. Бо доки матуся ще
жива — нам залишатись молодими. Спасибі, рідненька,
що Ви у нас є, хай Бог Вам і
силу, й здоров’я дає! А Матір
Божа Вас охороняє на многії
і благії літа.
Дочка ВАЛЕНТИНА,
зять ВІКТОР, ОНУКИ,
ПРАВНУКИ, СВАТИ із
Понір.
* * *
НАЙКРАЩІ вітання і побажання із днем народження
ми адресуємо нашій дорогій
мамочці і бабусі Наталії Андріївні КОЛЕСНІК із Основи. Бажаєм здоров’я багато-багато, хай щастя і мир
залишаються в хаті, хай горе
обходить завжди стороною,
а радість приходить і ллється рікою. Хай довго всміхається сонце і небо, хай Бог
береже Тебе, люба, весь
час, а іншого щастя для нас
і не треба, живи тільки, рідна, із нами й для нас. Живи
тільки довго, рідненька, на
світі і будемо всі ми любов’ю
зігріті.
Дочки ЛАРИСА і
ЛЮДМИЛА, ВНУКИ.
* * *
10 ГРУДНЯ у нашої дорогої дружини, мами і бабусі Тетяни Михайлівни
БРАТАШ із Новоселівки —
50-річний ювілей. Хай цьогорічний грудень не буде для
Тебе холодним і принесе в

оселю щастя та достаток.
Хай смуток дороги до Тебе
не знає, хай щастя нещастя у дім не пускає. Хай доля
намітить ще років багато,
відпустить здоров’я, щастя,
добра, хай повниться радістю рідная хата й багато в
ній буде людського тепла.
ЧОЛОВІК, СИН,
ДОЧКА, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА,
внуки ДАНЯ і АНЯ.

нім, дерева у передзимку
стоять. В цей день зібрались
Твої друзі й рідні із днем
народження сердечно привітать. Прийми, наш рідний,
щирі побажання здоров’я й
щастя в цей святковий день.
Нехай прилине наше привітання на дужих крилах весняних пісень. Бажаємо, щоб
доля дарувала в грудневім
сонці весняне тепло, щоб

* * *
ВІТАЄМО із золотим
ювілеєм Надію Леонідівну СПІВАК із Чернецького.
Наша мила і люба, найкраща у світі, бажаємо щастя,
даруємо квіти. Щоб сонце
і зорі плекали тепло, і щоб
завжди здоров’я у Тебе
було. Щоб смутку не знала,
ми просимо долі, добра Тобі
й радості, рідна, доволі. Бо
людям для щастя багато не
треба — сімейного затишку
й мирного неба.
З любов’ю і повагою
СВЕКРУХА, сім’ї МАКАРЕНКІВ, ОВРАМЦІВ,
СПІВАКІВ.
* * *
КОХАНОГО
чоловіка,
любого татуся і найкращого
дідуся Сергія Борисовича
ДМИТРЮКА з Чернецького
щиро здоровимо з днем народження. Бажаємо міцного
здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у
будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих
планах та сподіваннях. Хай
доля збагачує Вас життєвою
мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення.
Злетіло листя у танку осін-

молода душа Твоя співала,
а для печалі місця не було.
Хай серце Твоє завжди щедрим буде і широко відкритим для людей, хай молодеча сила сповнить груди,
додасть наснаги і нових ідей.
Бажаємо, щоб кожне починання було успішно втілене
в життя. Нехай людська повага і визнання крокують із
Тобою в майбуття. Любові
Тобі й злагоди в родині, не
знати горя, смутку і біди, хай
щедро прибува Тобі щоднини із сонця й вітру, із роси й
води.
З любов’ю ДРУЖИНА,
дочки ЮЛЯ, ТАНЯ, внучка
САШЕНЬКА.
* * *
СЬОГОДНІ, 8 грудня,
ювілейний день народження святкує Микола
Андрійович ЛУЦЕНКО із
Чернецького. З цим святом
його вітають друзі і бажають всього найкращого.
Летять роки, як лебеді у вирій, життя іде, його не зупинить. Прийми вітання наші
щирі, до сотні літ бажаємо
дожить. Хай будуть поруч
віра і надія, як два крила,
що впасти не дадуть, і хай

Господь по милості наділить ще довгих літ, щасливу, світлу путь!
Сім’ї ПАВЛОВИХ,
ЯРМОШ, ВЛАСЕНКО.
* * *
6 ГРУДНЯ виповнилося
15 років нашому рідному
синочку, братику, внучку, племіннику Ярославу
ОСТАШКУ із Красного Колядина. Ми всією родиною
Тебе вітаємо, щоб всі Твої
мрії збувалися бажаємо.
Нехай Господь Тебе боронить від невзаємності і зла,
нехай дитяча безтурботність не сходить із Твого
чола. Нехай ніколи не міліє
душі бездонне джерело,
хай в ньому родяться надії і множиться тепло. Хай
певні будуть Твої кроки, а
небо завжди голубе. Тобі
15 років — То ж з днем народження Тебе!
МАМА, ТАТО, братик
МАКСИМ, БАБУСІ, ДІДУСІ,
ДЯДІ, ТЬОТІ, всі рідні.
* * *
6 ГРУДНЯ відсвяткував
свій день народження дорогий хрещеник Ярослав
ОСТАШКО з Красного Колядина. В цей день барвистий
і прекрасний 15 сповнилось
Тобі. Бажаєм радості, усмішок, щастя і доріг легких в
житті! Любити, вірити, чекати, купатись в розкошах,
красі, мети своєї досягати й
здійснити задуми усі! Ярику, нехай доля буде до Тебе
привітною, на життєвій дорозі зустрічаються вірні і добрі друзі, а ангел-хранитель
допомагає в усіх Твоїх починаннях. Будь завжди здоровий, сповнений позитиву і
казкового щастя!
ХРЕЩЕНА і її сім’я з
Талалаївки.

НА СТОРОЖІ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДИ

С. М. Мірошниченко — Юрківцівський сільський голова
та інші.
І все ж один у полі не
воїн. Потрібна команда.
Якщо працюють високопрофесійні апарат ради, секретар, бухгалтер, то й робота
спориться. За сумлінну працю на ниві самоврядування
до свята ціла група наших
колег відзначена подяками,
цінними подарунками, грамотами різних гілок влади.
Більшість із них не чекають вказівок від керівників влади вищого рівня, а
успішно працюють над вирішенням актуальних питань
життєдіяльності підпорядкованих територій.
— Кого
вважаєте
справжніми професіоналами в органах місцевого
самоврядування?
— Напередодні
свята
хочу подякувати ветеранам,
які професійно багато років
віддали роботі в радах. Це
В. Я. Черняк, О. М. Качанівська, В. М. Касяненко, М. П.
Мазура, Н. І. Каплій, О. М.
Скиба, Г. І. Винограденко,
М. О. Сайко, В. І. Галаган та
багато інших.
Їхню справу у своїх територіальних громадах гідно
продовжують
наступники.
Користуючись нагодою, вітаю всіх, кого люди обрали
і довірили працювати над
тими проблемами, які є в
населених пунктах району,
діючих і колишніх працівників рад усіх рівнів і всіх жителів району з Днем місцевого
самоврядування.
Уклін і шана вам, дорогі
земляки, за високу активність у громадсько-політичному житті, непереборне
бажання і здатність здолати
будь-які негаразди. Бажаю
всім успішної діяльності на
благо Талалаївщини. Нехай
віра у краще життя додає
вам сили і наснаги.
— Із святом Вас і дякую
за змістовну розмову.
Кор. «ТХ».

СЛУЖБА – 102

БЕРЕЖІТЬСЯ
ШАХРАЇВ

Останнім часом значно
зросла кількість шахрайських вчинків, які проявляються в найрізноманітніших
формах. Вкотре застерігаємо, аби не стати жертвою
шахраїв,
дотримуватися
наступних правил:
••Не вирішувати в телефонному режимі будь-яких
питань з приводу використання платіжних карток.
Вирішуйте їх безпосередньо у відділенні банку, що
вас обслуговує.
••Не реагуйте на дзвінки
про необхідність сплати коштів з приводу затримання
поліцією рідних або потрапляння їх до лікарні. Негайно зателефонуйте рідним,
про яких вам повідомили.
••Не розраховуйтесь за
товар, придбаний в Інтернеті, до його отримання.
••Негайно зверніться до
банку, клієнтом якого ви є,
якщо номер вашого мобільного телефону безпричинно перестав діяти. Одночасно з іншого телефону
заблокуйте свої карткові
рахунки та рахунок кредитної картки.
Юрій БАБЕНКО,
заступник начальника
Талалаївського відділення
поліції.
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ВАЛЯ, Валюша, Валентина Костянтинівна Голуб —
моя найкраща подруга ще з
дитячих літ. Ми народились
і виросли з нею в одному
селі — мальовничих Понорах. Пасли худобу і птицю
на навколишніх луках, бігали
сільськими стежечками одна
до одної погуляти, посмакувати стиглими яблуками,
насолодитись у тихому сільському надвечір’ї приманливим запахом споришу і м’яти.
У цьому селі 55 років тому
ми закінчили сільську школу,
здобули професії і розлетілись у світи широкі. Валя
стала вчителем, працювала
у Ромнах, нині проживає у
Мені. А я, здобувши професію медика, поїхала працювати на Донеччину. Роки злетіли, як птиці у вирій. Нині ми
вже давно на заслуженому
відпочинку, я виростила доньку, маю внуків. Можливо, так
і залишилась би там, у Донецькому краї, та життя змусило повернутись до рідного
краю. Змусила війна, про яку
ніколи і ніхто не міг навіть подумати. У 2014 році, коли вже
почалися воєнні дії, коли на
мирні поселення посипались
снаряди, наша сім’я виїхала
з Донбасу і ми повернулися у
рідні місця, за якими скучала
всі прожиті роки. Ця ностальгія завжди жила у моєму
серці. Те ж саме відчувала
і Валя, у якої доля склалася
значно інакше.
Якось, здзвонившись із

ВИРЯДЖАЛИ
В АРМІЮ
СОЛДАТА
Ніколи раніше не зверталася до газети, а зараз, враховуючи те, що нашу районку читають майже у кожному
домі, дуже хочу розказати її
читачам про тих щирих і душевних людей, які живуть
поряд, і про те, від чого не
перестає боліти душа. Мій
26-літній син Максим Чередниченко прийняв рішення іти
на контрактну службу до армії. Сажу відверто, що я, як,
мабуть, і більшість матерів,
аж ніяк не в захваті від такого
його рішення. Бо вже скільки
років іде війна, яка болить
тільки тим, чиї діти воюють,
бо коли щось трапляється — це горе тільки сім’ї. Та
доводиться сприймати вибір
дорослих дітей.
Однієї ночі мене розбудив дзвінок від сина, який
проходив навчання у Гончарівську. Згорів намет, у якому
ночували солдати, згоріли
всі їхні речі, крім того, хлопці
отримали опіки. Максим три
тижні лікувався у госпіталі,
потім ще три тижні реабілітовувався вдома. Треба було
його лікувати і знову, як і з
початку служби, одягти солдата, адже всі його речі згоріли, а попереду ще й зима.
Словом, було дуже складно
і морально, і матеріально,
адже і сама недавно перенесла операції.
У цій своїй біді я знайшла
добру підтримку від керівника районного благодійного
фонду «Прогрес» Олександра Смалька, від сусідки Віри
Іванівни Остапенко, моїх
кумів Валентини і Валерія
Дзюбів. Валерій сам служив
в АТО, отож йому добре зрозумілі наші проблеми. Разом
ми спорядили мого солдата.
Нині він уже на Донбасі…
Кожну секунду живу надією,
що все буде добре, а нашим
благодійникам щиро дякую
за підтримку.
Людмила
ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
с. Харкове.
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НАМ ПИШУТЬ

подругою в черговий раз,
вирішили зустрітись на своїй
малій батьківщині. У серпні
цього року, через 40 літ, ми
обидві спішили до колиски
свого дитинства, у рідні
Понори. Як і колись, село
зустріло нас приязно, з любов’ю. Обійми, сльози радості, відчуття домівки, де тебе
завжди чекають. Як і планували, спочатку відвідали
школу. Пройшлися по цегляній доріжці, яка прослужила

таю, релігійні свята тоді
забороняли святкувати, а
понірці святкували їх, та як
весело, дотримувались заповітів своїх предків. Кожна
сільська оселя в Понорах
просто розквітала вишиваними рушниками. Так було і в
наших домівках. На городах
і на подвір’ях цвіли чорнобривці, айстри, маки. Ці квіти
я завжди садила в себе на
Донеччині. Вони нагадували
мені мій дім, це був мій жит-

поколінням своїх вихованців
вже понад 150 років. Постаріла школа, як і саме село, як
і всі ми…
Відвідали і сільський
цвинтар — місце вічного
спочинку наших земляків,
«зустрілися» із своїми рідними, дорогими серцю вчителями, які зі смутком в очах
дивились на нас із посірілих
фотографій: Микола Степанович Кришталь, Микола
Никифорович Зоря, Надія
Павлівна Прокопенко, Степан Кузьмович Киричок, Валентина Григорівна Качура,
Таїсія Василівна Цілина..
Вони живуть в нашій пам’яті
і понині, справжні сільські інтелігенти, яких всі поважали
і шанували в селі. Пригадали й багатьох інших жителів
села — роботящих, мудрих
своїх земляків, пристрасних
землеробів,
поціновувачів
сільських традицій. Пам’я-

тєвий оберіг.
Відвідали з Валею і наше
колись улюблене місце «за
Морозкою», там у дитинстві
пасли худобу і птицю, зустрічалися з друзями і зі своїм
першим коханням.
А яка й досі цілюща вода
у колодязі «пристані». Стоїть ця криниця десятки літ,
поїть людей життєдайною
водою. А неподалік росте
стара-престара липа, кажуть, що їй уже 250 років і
вона є історичною пам’яткою. Біля неї капличку нову
збудували. Тут зустрілися із
своїми односельцями. Було
якраз свято Маковія, яке в
селі святкують і понині. Тож
разом пригадували колишнє
сільське життя і так раділи в
душі тим далеким споминам:
які кавуни росли тоді на колгоспному баштані, як возили
їх продавати в Ромни та Конотоп. Таких смачних каву-

МОЄ РІ ДНЕ СЕЛО

нів, здається, в житті вже ніколи й не пробували. Ходили
до ставка, де колись сільські
чоловіки ловили карасів та
коропів. Навіть по воді побродили, скупавши ноги в
цілющій воді.
Дуже любили понорівці
концерти, навіть старенькі
дідусі і бабусі з паличками в
руках поспішали до сільського клубу, аби зайняти перші
місця. А коли в селі було
престольне свято, що звалось храмом, то з усіх усюд
до села ішли пішки, їхали возами родичі до родичів. Такі
свята дуже любила і дітвора,
бо на святкових столах було
скільки всякої смакоти, а дорослі полюбляли гуляти у
старовинну гру — дука.
Обійшли ми того дня
майже всі дорогі серцю куточки, із трепетним хвилюванням завітали на свої дворища, яких уже і не впізнати.
Вони повністю приземлилися, подвір’я заросли. Колись
ми тут народилися, збивали
росу босими ноженятами.
Тепер тут обіймала подвір’я
німа тиша. Поклонилися кожному деревцю, поплакали,
згадали дитинство і юність,
своїх молодих батьків… Так
не хотілось з усім цим прощатись. На автобусній зупинці за селом нас не проводжали, як колись, наші батьки, і
так боляче і самотньо стало
на душі.
Тетяна ХОРОШКО,
колишня жителька Понір.

ІЗ САДОЧК А ПОЧИНАЄТЬСЯ ЖИТ ТЯ

У житті більшості дорослих людей на самісінькому
його початку був дитсадок.
Але тоді, маленькими, ми
зовсім не розуміли наскільки
важливий цей етап виховання у нашому житті дорослому. Там ми гралися, розважалися, їли смачну і корисну
їжу, спали, там знаходили
перших друзів, вчилися розуміти що таке хорошо і що
таке погано. Потім, у першому класі, ми вже були «дорослішими» за своїх ровесників,
які не ходили в садочок, бо

ми вже мали практику спілкування у суспільстві. У сучасному стрімкому житті така
практика особливо потрібна
кожній дитині, незалежно від
того, живе вона у місті чи в
селі, хоч дошкільна освіта і
не обов’язкова.
Талалаївська
малеча
має прекрасний дошкільний
заклад «Сонечко», кількість
дітей у якому щороку збільшується. Адже тут діти отримують не тільки загальний
розвиток, а і перші ази знань.
Згідно із сучасною програ-

СПЕРШУ ЯКІСТЬ, А ПОТІМ
Прочитали
в
нам комунальЦІНА ють
районній
газеті
ники. Часто-густо в
(«ТХ» від 25 листопада ц. р.),
що КП «Талалаївське ВУЖКГ»
має намір згідно з чинним законодавством підняти тарифи
на водопостачання та водовідведення. Обурило нас це.
Звичайно, підприємство таке
право має, адже добре розуміємо, що все сьогодні дорожчає — енергоносії, ті ж водяні
насоси, які «горять» що не
день, інші матеріали; а вода
також товар, і ціна на неї, поряд з іншим має зростати. Але
тільки не така вода, яку пода-

нас на так званому Зашпаллі
це ж не вода, а казна-що.
Буває, що її просто лячнувато пити — руда, вона й після
кількох фільтрів не втрачає
свого кольору.
Отже, шановні комунальники, ви вже постарайтеся
спершу поліпшити якість свого товару, себто води, і тільки потім піднімайте на нього
ціну. Якщо й платити дорожче, то хоч би знати за що!
ЖИТЕЛІ вул. Народна
в Талалаївці.

ОНОВИЛАСЬ НАША
АМБУЛАТОРІЯ

Отже у нас, сільських медиків — комфортніші умови
праці, від чого приємно і сільським жителям, адже не буває такого дня, щоб хтось до
нас не завітав з якоюсь проблемою. Щоб саме так було,
потурбувалися
депутати
Красноколядинської сільради, виділивши 20 тисяч гривень на ремонт амбулаторії.

І

НЕ

За ці кошти ми поміняли двері, купили деякі меблі, зробили косметичний ремонт у кабінетах. Ми вдячні депутатам
минулого скликання за таке
рішення і сподіваємося, що
наша амбулаторія витримає
реформи і працюватиме для
сільських людей.
КОЛЕКТИВ Красно
колядинської амбулаторії.

мою вихованці мають змогу
отримати початкові знання
з англійської мови, що значно полегшує в майбутньому
освоєння шкільної програми. «Сонечко» завжди під
особливою опікою селищної
ради. І це дуже добре. Жителі сіл, які увійшли в Талалаївську громаду, сподіваються, що і сільські садочки
будуть оточені такою ж увагою. Адже кошти, укладені
в розвиток дитсадків — це
інвестиції в майбутнє.
Анетта БАРАБАШ.

ПРОВЕДЕНІ

ПЕРЕВІРКИ

Відповідно до розпорядження КМУ, наказу ДСНС
«Про проведення позапланових перевірок стану техногенної і пожежної безпеки», працівниками нашого
сектору проведені перевірки
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів,
закладів охорони здоров’я
із стаціонарним лікуванням,
оздоровлення та відпочинку, будинку для одиноких
престарілих, які працюють
у районі, щодо дотримання
організаційних та практичних
заходів з питань стану техногенної і пожежної безпеки.
Під час перевірки дитячого районного закладу
відпочинку і оздоровлення
«Веселка» в с. Чернецьке
виявлено, що тут належно
приділяють увагу пожежній
безпеці, і це не випадково,
адже діти в період відпочинку
тут перебувають цілодобово.
Визначені шляхи евакуації, є пожежна сигналізація,
первинні засоби пожежогасіння, у планах обладнання
блискавкозахистом.
Подібна ситуація і в
стаціонарному відділенні у
Болотниці, де багато зроблено для пожежної безпеки, окрім блискавкозахисту,
на який передбачені кошти,
технічного обслуговування
та виведення на пульт централізованого спостерігання
пожежної сигналізації.
Є проблеми щодо питань
протипожежного захисту у
Талалаївськії ЦРЛ. Тут тривають будівельні роботи, із
завершенням яких має бути
вирішене і це питання.
Є зауваження щодо роботи пожежної сигналізації,
системи оповіщення, вогнезахисної обробки, блискавкозахисту,
утримання
протипожежного водопостачання та захисних споруд
у навчальних закладах району. Але в цілому ситуація
задовільна.

А от у дошкільних закладах, які знаходяться на балансі сільських та селищної
рад, а тепер об’єднаної територіальної громади, ситуація найгірша. У селищному
ДНЗ «Сонечко» роками не
вирішується питання обладнання системою пожежної
сигналізації.
Однозначно,
що для цього треба не малі
кошти. Але на цьому не
можна економити. Нам періодично доводиться чути про
трагічні випадки в Україні
і ніяк не можна допустити,
щоб вони повторялися. В
окремих ДНЗ відсутні навіть вогнегасники, не проводяться ремонт та перевірка
електрогосподарства.
Заходи реагування за
порушення застосовуються,
але штрафи, передбачені
законодавством, не великі,
тому деякі голови сільрад
думають, що краще заплатити, ніж працювати в даному напрямку. Крім штрафів,
за наявність суттєвих порушень передбачені заходи
по закриттю об’єктів. Не
бажано, щоб це трапилося. Адже у таких випадках
в очах батьків будуть винні
саме пожежники, а не сільські голови та депутати, які
приймають відповідні рішення на сесії. І якщо вже
така ситуація трапиться,
то функціонування даних
об’єктів буде можливе лише
за умови усунення наявних
порушень, а рішення буде
приймати адміністративний
суд в області.
Районний сектор УДСНС
звертається до керівників
об’єктів, як перелічених, так
й інших, приділити особливу
увагу виконанню організаційних та практичних заходів
з питань стану техногенної і
пожежної безпеки на підконтрольних об’єктах.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ПРОФЕСІЙН А А Д АПТАЦІ Я
ДЛ Я У Ч АСНИКІВ АТО

У нашому районі, як і в інших районах області, проживає певна кількість учасників антитерористичної операції. Сьогодні багато хто потребує професійної адаптації,
а учасники АТО — особливо. Часто люди не знають, як
це зробити і куди їм звернутись. Роз’яснення дає заступник начальника УСЗН, начальник відділу праці Геннадій
САМІЙЛЕНКО.
— Професійна адаптація товку, перепідготовку і підвиздійснюється відповідно до
щення кваліфікації слухачів
Порядку організації соціаль- згаданих категорій на териної та професійної адаптації торії Чернігівської області.
учасників АТО, затвердже— Окремих
атовців
ного Постановою КМУ від 21
цікавить, чи можна в цих
червня 2017 року, дія якого
закладах набути професію
поширюється на учасників
водія?
антитерористичної операції,
— Так, водіїв транспортщо мають статус учасника
них засобів різних категорій
бойових дій, інваліда війни готують у більшості профеабо учасника війни.
сійних закладів, зокрема, в
— Куди можуть зверну- сусідньому
Дігтярівському
тись представники згада- професійному аграрному ліних категорій для отриман- цеї, що на Срібнянщині.
ня послуги?
— Які документи треба
— Безпосередньо у від- надати, щоб скористатись
діл праці управління соціаль- послугою щодо професійного захисту. У нас є повний ної адаптації?
перелік професійно-техніч— Учаснику
антитероних навчальних закладів, які ристичної операції, крім помають ліцензії на професій- дання заяви, слід мати при
но-технічне навчання, підго- собі копії індивідуальної про-

ХВОРІТИ!

Важко сказати скільки разів хвороби
кожну із нас приводили на лікарняне ліжко
у терапевтичне відділення райлікарні. Багато і дуже багато… З роками це буває ще
частіше і здолати недуги стає все тяжче. Та
наш незмінний лікар, завідуюча терапевтичним відділенням Любов Василівна Грабова
завжди вселяє надію на одужання. Лікує не
тільки її талант, лікарський досвід, а вже саме

СЛУЖБА
– 101

ставлення до пацієнтів, її терплячість, доброзичливість. Так було і цього разу, коли зовсім
недавно доля звела нас у палаті №5. Такої ж
думки про нашого лікаря й інші хворі, які лікувалися із нами в палаті. І колектив у Любові
Василівни добропорядний, відповідальний.
Це так важливо у наш час. Вклоняємося всім
вам низенько і бажаємо ніколи не хворіти.
Ольга ГРЕЧКА, Ольга СТЕПКА.

грами реабілітації (для інвалідів війни), копії посвідчення учасника бойових дій або
інваліда війни чи учасника
війни, що засвідчується підписом учасника АТО, копію
документа, що підтверджує
безпосередню участь в антитерористичній операції або
забезпеченні її проведення
з перебуванням безпосередньо в районах ведення війни.
Під час подання копії учасника АТО пред’являється оригінал посвідчення.
— Чи доведеться сплачувати за надані послуги з
професійної адаптації?
— Ні, кошти за навчання
відшкодовуватиме навчальним закладам управління
соціального захисту.
— Вже хтось скористався цією послугою?
— Вже є одна заява.
Програма почне діяти в наступному році.
— Дякую за роз’яснення.
Розмову вела
Віра КЛИМОВА.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

11 грудня — смт Талалаївка, вул. Лугова, №1 – 29;
с. Чернецьке, ТОВ «Обрій» зерносклади.
12 грудня — смт Талалаївка, вул. Злагоди; с. Лавіркове, ТОВ «Обрій», зерносклади, вул. Гагаріна (Гребеники).
13 грудня — с. Основа (село повністю).
15 грудня — смт Талалаївка, вул. Лугова №28 – 44;
с. Стара Талалаївка, вул. Миру (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

6

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

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. Тел. 099-056-26-49.
4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Комунальна (Ватутіна) в
Талалаївці. Тел. 096-063-89-13.
Газифікований БУДИНОК з надвірними будівлями по
вул. Народна (Пролетарська) в Талалаївці.
Тел. 096-811-84-31, 096-847-00-84.
АВТОМОБІЛЬ Geely CK.
Тел. 096-087-33-14, 099-404-24-85.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ДОМКРАТ гвинтовий на 5 т, саморобний КОМПРЕСОР+
МИЙКА (2 в одному), РЕДУКТОР черв’ячний (передаточне
10), ЕЛЕКТРОДВИГУНИ (3 кВт 1-фазний, 4 кВт 3-фазний).
Тел. 096-230-48-60.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
Робочий КІНЬ. Тел. 096-173-41-78.
САЛО в банках. Тел. 068-085-51-13.
Постійно У ПРОДАЖУ сухий ЖОМ, МАКУХА, ОВЕС,
ПШЕНИЦЯ, КУКУРУДЗА, ОБМІШКА, ВИСІВКИ. Можлива
доставка.
КУПЛЮ КАРТОПЛЮ, КВАСОЛЮ.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26 (Саша);
097-397-71-28, 050-170-51-17 (Вова).

40 днів світлої пам’яті Ніни Іванівни ДІДЕНКО
з Талалаївки

ЖИТТЯ, як мить, і вже
40 днів без Тебе, без Твоєї
лагідної посмішки, ніжного,
ласкавого слова, заспокійливого доторку руки і
турботливих телефонних
дзвінків. Як нам їх не вистачає! Як нам сиротливо без
Тебе! Всіх би себе віддали,
аби Ти тільки була з нами!
Це так несправедливо, що
небеса забрали Тебе від
нас так рано. В Тобі було
стільки любові, стільки тепла, ніжності і ласки, що Ти,
щедро даруючи, так і не встигла за своє недовге життя їх
вичерпати. Ти була прекрасною дружиною, найкращою мамою, люблячою бабусею, сестричкою і тьотею, турбувалася про всіх нас — тільки на себе в Тебе ніколи не вистачало часу. Завжди готова на самопожертву, горіла турботами
про нас. Так і згоріла, віддавши всю себе до останку. Тебе
нам ніхто й ніколи не замінить, Тебе нам повічно не забути.
Любимо й любитимем Тебе, скільки й віку нашого.
У нерозрадній скорботі всі РІДНІ.

БУДЕМ ЖИТЬ!
Моїй дорогій бабусі
Ніні Іванівні ДІДЕНКО присвячую
Бабусю, не плач, я навіки
Ще проліски сині у веснах
з тобою
зостались.
У горі й печалі,
Вернись хоч на крок,
утіхо моя.
на малесенький крок!
Бабусю, не йди,
Й послухай, як серце
обійнявшись з журбою.
у мене тріпоче
Хоч слово…
І в ньому волає до тебе
Бо не набалакалась я.
мій клич:
Бабусю, спинись,
«Бабусю, не йди — іще,
не спіши, моя люба!
навіть, не вечір!
Не сказано стільки —
Бабусю, побудь — ще
а треба сказать,
не ніч, ще не ніч!»
Що кращих немає, що ми
Без тебе мені стало
тебе любим
мало дитинства,
І книгу тобі ще читать
Без тебе мені кожен
і читать.
день мій болить.
«Життя» її назва.
Бабусю, спинись — є ж
Сторінок багато
у Бога таїнство?!
Нечитаних там, і я хочу
Бабусю, вернись — треба
спитать:
жить. Будем жить!
«Скажи-но, бабусю,
Сказать тобі це моє
моя старша мати,
серце веліло,
А є в ній про те,
Кричать до небес —
як людиною стать?»
не земна твоя путь:
Скажи-но, бабусю, куди
Бабусю! Найкраща!
ти зібралась?
Я так би хотіла
Ще дзвоник мовчить
На тебе хоч крапельку
і триває урок,
схожою буть…
Богдана ДІДЕНКО.
Біль і розпач пронизали наші серця, почувши страшну
звістку про раптову, передчасну смерть Олександра Сергійовича МІЛЬКА — сина нашої однокласниці Тамари
Іванівни Мілько із Новоселівки. Сумуємо і співпереживаємо з Тобою, щиро співчуваємо Тамарі і всій родині.
ВИПУСКНИКИ Локнянської середньої школи
Роменського району 1977 р. в.
Непоправне горе спіткало родину моєї тьоті Тамари
Іванівни Мілько з Новоселівки — раптова смерть забрала
в повені молодих сил її сина ОЛЕКСАНДРА. Не передати
словами наш біль і розпач. Горюємо і тужимо разом з усіма рідними й близькими покійного.
В. МАМАСУЄВ і його родина.
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.

8 грудня 2017 року

КУПЛЮ

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

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.
БИКІВ від 180 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. 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.
ТЕЛЕВІЗОР б/у в хорошому стані. Тел. 097-196-06-92.

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.
Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.
ЗАКУПОВУЄМО КРГ:
биків, корів, коней, баранів. Вимушений доріз, терміновий виклик.
Цілодобово.
Тел. 097-035-45-03,
099-665-56-95.

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.

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

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).

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

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

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.

КУПЛЮ

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

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).

6 РОКІВ тому, 11 грудня, відлетіла
на небеса світла душа найдорожчої і
завжди живої в наших серцях Любові
Володимирівни ЛИНЕЦЬ із Талалаївки. Найкраща дружина, трепетна мама,
любляча й турботлива донька і сестра,
вона все своє коротке життя присвятила
служінню родині, виборювала в невиліковної хвороби ще хоч день, ще хоч хвилину, аби теплом свого великого серця
обняти й зігріти кожного з нас. Любочко,
Тебе не можна було не любити, таких, як
Ти, не забувають. Ти на цій землі не з нами, але Ти з нами в
наших осиротілих без Тебе душах і зболених серцях, ясною
зорею із високих небес освітлюєш дорогу своєму єдиному
Андрійку, щоб рівно йому ішлося життям. Радість Ти наша,
любов неперебутня, біль невигойний і вселенське горе! Нам
так гірко без Тебе всі ці роки! І яке це було дароване судьбою
щастя мати Тебе за дружину, маму, доньку, сестру! Згадуємо, поминаємо і пам’ятаємо.
ЧОЛОВІК, СИН, РІДНІ.

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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені СЕРТИФІКАТИ на право власності на земельну частку
(пай) серії ЧН №0349036, виданий на ім’я ДОВГИЙ Михайло Степанович, та серії ЧН №0349037, виданий на ім’я ЧЕПЕЛЬ Марія
Овсіївна, вважати недійсними.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯА №517647 та серії ЯА №515269 від 10 червня 2005 року,
видані на ім’я ЛОЛА Єфросинія Степанівна, вважати недійсними.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯГ №387430 та серії ЯГ №387421 від 5 грудня 2006 року, видані
на ім’я КОМЛИК Олександра Іванівна, вважати недійсними.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №779561 від 23 травня 2008 року, виданий на ім’я
ДЕТЮК Катерина Сергіївна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №387538 від 21 березня 2007 року, виданий на ім’я
СТОРОЖЕНКО Володимир Дмитрович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №878697 від 15 листопада 2007 року, виданий на ім’я
ПРОЦЕНКО Анатолій Андрійович, вважати недійсним.

1 ГРУДНЯ минуло 15 років, як пішов із життя Ромочка
БУРДАЙ із Болотниці. В той день уже сніги лежали, а серце
так хотіло жить. Тебе не стало, наш Ти дорогенький, і ми не в
силах щось змінить. В той день, коли Твій погляд згас і серце
перестало битись, став найстрашнішим днем для нас і ми не можем з
цим змиритись. Ти був для нас, неначе пташка, і щебетав, як соловей.
Без Тебе жити сумно й тяжко і серце плаче ніч і день. Пройдуть роки, спливуть тумани, над світом знов зійде зоря, та
не зітруться наші рани, що принесла нам смерть Твоя. Ти в
інший світ пішов так рано, лиш тільки пам’ять про Тебе жива.
Вся наша туга і наша рана на вміститься в прості слова. Горе
наше не зміряти і сльозами не змити, ми Тебе, як живого,
будем вічно любити. О Земле, я тебе благаю — завчасно сонечко Ромине зайшло, як мама й тато, дай йому своє тепло.
Лебединим пухом хай Тобі буде земля. Пом’яніть нашого Ромочку з нами, у кого пам’ять про нього жива.
Вічно сумуючі Твої РІДНІ.

ПОМИНАННЯ

9 ГРУДНЯ минає рік, як передчасно пішов із життя наш друг і
колишній колега по роботі Юрій Вікторович КОСТЮЧЕНКО із Скороходового. Хтось дмухнув
і згасла Твоя свічка, впала зірка яскрава Твоя, стихло слово
Твоє. Тебе рік вже немає, і нам не віриться, що ніколи вже
не зустрінемось, не побачимось, не поспілкуємось у нашому
дружньому чоловічому колі, де ми вирішували всі наші проблеми. Ми завжди пам’ятатимем Твоє дружнє плече. Царство небесне душі Твоїй і вічний спокій.
КОЛЕГИ по роботі.
● ● ●
9 ГРУДНЯ минає один рік світлої
пам’яті дорогого, золотої душі і серця
людини, нашого синочка і братика Юрія
Вікторовича КОСТЮЧЕНКА з Талалаївки. Дуже болісно сприйняти Твою
смерть і вічну розлуку з Тобою, наш ріднесенький. За Тобою сумуємо і плачемо,
Ти ж для нас був у вічній потребі — в горі
й радощах, у буднях і святах. Коли сонце заходить за хмари, завмирає усе навкруги — наш синочок і братик приходить
до нас, та не може до хати зайти. Ти
завжди був із нами, рідненький, в будні дні і у свята свої, то
чому ж Ти стоїш на порозі і не хочеш до хати зайти? Відвезли
ви мою домовину, поховали у рідній землі. Я б і радий до вас
повернутись, та не можу до хати зайти. Не журись і не плач,
моя мамо, і сестричко рідненька, не плач. Тут зібралась вся
наша родина, тут залишуся я назавжди.
Болить душа, плаче серце… Спи спокійно, дорогий наш
синочок і братик, Царство небесне і вічний спокій Тобі. Хто
пам’ятає нашого Юрасика, пом’яніть його в цей день.
МАМА, СЕСТРА.
Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

9 ГРУДНЯ — 40 днів світлої пам’яті нашого дорогого, незабутнього, люблячого
чоловіка і турботливого батька й дідуся
Михайла Степановича КИРИЯКОВА із
Старої Талалаївки. Людське життя, мов
тоненька ниточка, обривається. Немає
таких слів, щоб розказати горе, від якого плачуть наші серця. Ми всі сумуємо,
тужимо і не можемо повірити, що ніколи Тебе не побачимо. Ми кожного дня
чекаємо і виглядаємо Тебе. Але… Спи
спокійно, наш рідненький. Хай земля буде Тобі пухом. Царство небесне. Усі, хто знав Михайла Степановича, пом’яніть
добрим словом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СИНИ,
НЕВІСТКА, ВНУЧКА.
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