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Бій біля залізничної
станції Крути між 4-тисячним підрозділом російської
Червоної гвардії та загоном
київських курсантів і козаків «Вільного козацтва» із
чотирьохсот вояків, дозволив оборонцям української

державності
призупинити
наступ противника та здійснити організований відступ.
Ця подія стала символом героїзму молоді в боротьбі за
незалежну соборну Україну.
Бій під Крутами мав історичне значення, бо затримав

більшовиків і дозволив урядові Української Народної
Республіки вперше за понад
150 років (з часів скасування Гетьманщини) добитися міжнародного визнання
України на переговорах у
Бресті.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ПРО ЦЕ переконливо доводять результати праці
аграріїв за кожен рік. Ми вже повідомляли, що за підсумками роботи у 2017-му році Талалаївський район
зайняв II місце серед районів області і нагороджений
з нагоди Дня працівників сільського господарства Дипломом переможця трудового суперництва в зоні лісостепу. Про те, із якими результатами господарники
завершили рік, розповідає начальник управління агропромислового розвитку РДА Віктор СІРЕНКО.
— Сільськогосподарська 120 га, кукурудзи на зерно
галузь в районі є стратегіч11866 га, технічних культур
ною і найбільш ефективною
всього 13048 га, в т. ч. согалуззю. Кожне, без винятку,
няшнику 6669 га, сої 6379
господарство зробило свій
вклад у загальний результат. Сучасні господарники —
люди підприємливі у найшига, кормових 1630 га, в т. ч.
ршому розумінні цього слова.
кукурудзи на силос 630 га,
Вони віддають перевагу вибагаторічних трав 685 га,
робництву рослинницької і
однорічних трав 315 га.
тваринницької продукції, на
Першим
обов’язковим
яку є попит. Вони раціональагротехнічним заходом під
но використовують землі,
час проведення весняно-подбають про їх родючість, бульових робіт має бути піддують на місцях зерноочисживлення озимих культур
ні, сушильні та зберігальні
мінеральними добривами.
споруди, щоб мати змогу ні
Наразі для проведення весвід кого незалежно розпоряняно-польових робіт господжатися зерном, при нагоді
дарствами району заготовнадавати послуги іншим вилено 1474 тонни поживних
робникам. Валовий збір зерречовин, з них 693 тонни
нових та технічних культур у
внесено під озимі на площу
минулому році склав 150 ти9891 га. Всі сільгосппідприсяч тонн, у 2016-му — 130 тиємства вносять мінеральсяч тонн. Затяжні осінні дощі
ні добрива при посіві ярих
заважали вчасно зібрати кукультур в середньому по 70
курудзу, отож збирання прокг/га поживних речовин. Для
довжується у морозну погоду.
зменшення енергоспоживанСільгосппідприємствами
ня застосовують енергозберайону намолочено 131443
рігаючі технології, зокрема
тонни зерна, що на 51333
широкозахватні агрегати.
тонни, або (64%) більше, ніж
Стабільно оновлюється
у 2016-му, при середній уромашинно-тракторний парк.
жайності 57,5 ц/га (на рівні
У 2017 році сільгосппідпри2016 року), в т. ч. кукурудзи
ємствами району закуплена зерно намолочено 81351
но сільгосптехніки на суму
тонну, більше в порівнянні з
22882 тис. грн.
попереднім роком на 37552
— А як справи у тватонни, або на (85,7%) при ринництві? Можна сказати,
урожайності 65,4 ц/га.
що річний надій молока на
Під урожай 2018 року
корову у минулому році
прогнозована площа посістав рекордним?
ву становить 32059 га сіль— Так. Надій молока на
ськогосподарських культур,
корову, наявну на початок
зернових та зернобобових
року, склав 5187 кг, що бількультур 17381 га, з них 4995
ше, ніж у 2016 році на 97 кг.
га озимих, зокрема, озимої Та порівняно з показниками
пшениці 4723 га, озимого
минулого періоду відбулося
жита 267 га, озимого ячменю зменшення обсягів виробни5 га. Ярих зернових культур
цтва молока на 42,3 тонни
— 12386 га, в т. ч. пшениці (−0,5%), м’яса — зменшиярої 200 га, ячменю ярого
лося на 42,5 тонни (−8,4%).
100 га, вівса 100 га, гречки Всього вироблено молока

МИНУЛОГО року у ПСП «Лан»
розпочали грандіозну реконструкцію зернотоку. Один із етапів реконструкції — будівництво зерносушарки, яка незабаром уводиться
в експлуатацію.
На фото: директор ПСП «Лан»
Володимир ЛУКАШ із комірником Людмилою ЧИКИШ біля нової
споруди.

П ЕРС П ЕК Т И ВН А ГА Л У ЗЬ
8952,1 тонни та 465,6 тонни м’яса. Середньодобові
прирости становлять 712 г
— на рівні минулорічного
показника.
Станом на 1.01.2018
року кількість ВРХ у господарствах збільшилась на
68 голів (+2%) і становить
3490 голів. Поголів’я корів
збільшилось на 32 голови
(+1,9%), їх чисельність становить 1758 голів. Поголів’я
свиней утримує лише СТОВ
«Горизонт» у кількості 151
(для власних потреб).
— Власники ВРХ занепокоєні
інформацією,
яка надходить із різних
джерел, про те, що у другому півріччі молокопереробні підприємства не
закуплятимуть молоко у
населення.
— Думаю, що цього не
трапиться. Але з 1 липня
будуть уведені в дію ДСТУ
3662:2015
«Молоко-сировина коров’яче. Технічні
умови», якими передбачено
підвищені умови до якості
молока, що приймається на
переробку. Моє бачення для
вирішення цього питання —
створення сільськими радами кооперативів по закупівлі
молока. Маю особистий дос-

від з цього питання і вважаю,
що його треба застосовувати
тепер.
— А який стан із зар
платою? Чи розрахувалися із власниками паїв
орендарі?
— Середньомісячна заробітна плата в аграрній
сфері району за 2017 рік становить 5407 грн., що більше
на 2207 грн. (+69%), ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної
плати і на 1733 грн. (+47,2%)
проти відповідного періоду
2016 року.
В районі укладено 7258
договорів оренди земельних
часток (паїв) з сільськогосподарськими
виробниками.
Ними передбачено сплатити 59 571 тис. грн. орендної
плати. Станом на 1 січня
ц. р. сплачено 59 573 тис.
грн., тобто 100%. Середньорайонний розмір орендної
плати за 2017 рік становить
10,1% від нормативно-грошової
оцінки
земельної
ділянки, що орендується.
Приємно сказати, що цей показник найвищий в області.
У нинішньому році виробники-аграрії планують його іще
підвищити.
Кор. «ТХ».

КАФЕ «ОРХІДЕЯ» (с. Липове)

запрошує на вечір живої музики
до Дня закоханих,
який відбудеться 16 ЛЮТОГО.
Початок о 19-й год.
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дії, а в домі завжди будуть
добро і радість. Нехай Вас
ніколи не залишають віра,
надія і любов, а роки, які попереду, будуть яскравими,
наповненими щасливими
подіями! Нехай Ваше життя завжди буде наповнене
невичерпною енергією і
оптимізмом, повагою і підтримкою друзів, теплотою і
любов’ю рідних та близьких!
З повагою КОЛЕКТИВ
відділу агропромислового розвитку РДА.

ТЕТЯНИН день у нашому невеличкому колективі цього січня осяяний
ювілеєм колеги, завідувачки сектором листів і соціальних тем Віри Іллівни
КЛИМОВОЇ. З роси й води,
многая літа й неспинного
пера, колего! Рідко в наш
час зустрінеш людей, з самої юності зазначених доброю зіркою… Вони щирі,
привітні і розумні, вони оточені друзями, їхні родини
по-справжньому щасливі,
словом — саме з такими
людьми світ стає світлішим!
Нам пощастило, що роки й
роки пліч-о-пліч працюємо з
такою жінкою. Віро Іллівно,
бажаємо Вам світитися від
радості, сяяти здоров’ям,
отримувати сповна всі блага, які здатний подарувати
цей світ, насолоджуватися
виконанням бажань, радіти
кожному дню, заряджати

всіх нас своєю енергією.
Наше життя, як велика ріка,
а Ваша ріка — Роменка. Хай
по ній Вам тихо пливеться,
хай Ваш човен легко долає
пороги труднощів, не втрачайте керування на рифах
життя й обов’язково допливіть до заводі щастя, де живуть Віра, Надія і Любов.
Коли вступаєш
в осінь днів,
Зоравши частку
свого поля.
Бажаєм щоб засів Ваш
зеленів
й ласкавою була
життєва доля.
Й щоб все, що сіяно
було на ниві,
зросло й дало багаті
врожаї,
щоб були довгі і щасливі
і мрії, і літа, і дні!
І хай, дорога колего, так
буде завжди!
КОЛЕКТИВ РЕДАКЦІЇ.

На роботу потрібен ВОДІЙ вантажного автомобіля.
Тел. 066-219-39-66.

ПОГОДА

Субота
27.01

ВІТАЄМО із 55-річним
ювілеєм начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Віктора Григоровича
СІРЕНКА! У цей радісний
для Вас і Ваших близьких
день від усього серця бажаємо Вам здоров’я, невичерпної енергії, миру та
благополуччя. Щоб удача,
щастя, увага друзів і тепло
домашнього вогнища завжди були з Вами! Нехай збудуться всі Ваші плани і на-
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За даними http://sinoptik.ua

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

ДЕПУТАТСЬКА ІНІЦІАТИВА
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ЗИМА, ЯК ЗИМА

ПРАЦЮВАТИМУТЬ ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ ДОВІРИ
або ХТО РОБИТЬ, ТОГО Й ПОГАНЯЮТЬ
ТА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

Ми, жителі села Жолобок, вже звикли, що з настанням зими і снігопадів вулиці
села тижнями лишалися
непрохідними, а жолобчани,
закорковані негодою у своїх
обійстях, не в змозі ні вийти,
ні виїхати за межі села. Тож
з острахом та безнадією зустріли першу нинішньої зими
серйозну заметіль.
І якою ж приємною не-

сподіванкою стали для нас
ранком прочищені від снігу
вулиці та дорога життя, як ми
її називаємо, до Талалаївки.
Та на вечір нас знову
засмутила чергова хвиля
сніговію. А на ранок знову
приємна несподіванка — вулиці знов були оперативно й
дбайливо прочищені.
Ми на живому прикладі
переконуємось у дієздатно-

сті новоутвореної територіальної об’єднаної громади.
Висловлюємо вдячність її голові Юрію Величку, очільнику
комунальників Олександру
Кобишу. Подальших успіхів
вам. Саме такими справами
завойовується авторитет і
повага людей.
За дорученням жителів
с. Жолобок
Володимир ОПРИШКО.

Саме за такою, із кріпкими морозцями і снігами ледве не в коліно, а де й глибшими, ми таки, що не кажи,
цієї зими скучили. Прийшла
вона до нас далеко не по календарю і тільки із середини
січня показала хто в домі хазяїн. А то дехто вже й топити
почав ледь не через день.
Нате вам на те мінус вісімнадцять, щоб не думали, що
Африка!
Справді, зима нинішня
нас трохи потішила своїм
теплом — все-таки менше виймали із сімейного
гаманця на паливо та інші
енергоносії, легше було й
дядькові-хазяїну на руки
— худоба-птиця в сараї не
мерзла, і господарнику, особливо дорожникам та комунальникам — снігоочисна
техніка стояла на приколі,
бо нічого чистити. Всі, проте,
розуміли, що колись та зима
проявить характер і покаже
своє справжнє обличчя. Сталося це якраз перед Водохрещем — дві доби, не вщухаючи, вперемішку сніжило
й дощило, а тоді й мороз
нагадав, що він є в рукавиці
у зими. На щастя, лиха не
накоїло, бувало й гірше —
електроопори не поваляло,
дроти не обірвало. І снігу
в нас випало не в пояс чи
вище, як в окремих регіонах
України, та достатньо, щоб
вивести на шляхи трактори
із сніговідвалами і взятися
за лопати. В такі моменти
(з досвіду попередніх зим)

CЕРДЕЧНІ вітання шлемо нашій колезі Наталії Михайлівні МАНЬ з нагоди її
симпатичного ювілею, який
вона відзначала вчора. Ми
даруєм Тобі на щастя з неба
зірку ясну-ясну, море сонця,
подих вітру і в росі ранкову
квітку. Ми даруємо на свято,
як в дитинстві мама й тато,
на долонях світ надії, щоб
збувались Твої мрії. Щоб радість постійно була на порозі, а лихо — у вічній далекій
дорозі. Краси і наснаги, здоров’я без ліку і довгого-довгого щедрого віку.
Колишні працівники
підприємства громадського харчування О. В.
ОВЧАРЕНКО, Н. П. НОВІКОВА, К. І. СТОРЧАК, Н. М.
ТОПЧІЙ, Г. І. СВИРГУН.
* * *
ОЛЯ, Олька, Оленка…
Дорога наша однокласниця! Ми так називали Тебе у
школі, так і досі називаємо,
коли десь зустрічаємося,
або чуємо голос у телефонній трубці. А сьогодні вітаємо із золотим ювілеєм Тебе,
нашу однокласницю, Ольгу
Миколаївну ЛАЗОРЕНКО.
Спливає час, мов листя за
водою, за роком рік — і так
життя мина. Вже 50, і непомітною рукою вже скронь
Твоїх торкнулась сивина…
Хай нещастя Твій дім обминає, а добро лиш ступа на
поріг, людська шана й любов
прихиляє срібні зорі до Твоїх
доріг!
ОДНОКЛАСНИКИ по
Локнянській середній
школі Роменського району
1985 року випуску.
* * *
23 СІЧНЯ святкував свій
70-річний ювілей наш дорогий чоловік, лагідний і ніжний
дідусь Анатолій Іванович
КЛОЧКО із Скороходового.
Папа родной наш, любимый,
дедушка славный, незаменимый, с 70-летием поздравляем и всяческих благ

желаем. Чтоб Ты никогда
не болел, чтоб Ты никогда
не старел, чтоб печали и
тревоги вмиг исчезли без
следа, чтобы вечно Ты был
молодым, мудрым, добрым
и нежным таким. Чтобы
каждый день без исключенья только радость Вам бы
приносил.
З повагою ДРУЖИНА,
ДІТИ, ОНУКИ.
* * *
ВІТАЮ із днем народження людину творчої і
доброї душі Віру Іллівну
КЛИМОВУ. Ваш ювілей — не
тільки Ваше свято, радіють
Ваші рідні й друзі теж. Хай
Бог пошле іще років багато,
здоров’я, щастя, радості без
меж! Нехай добром наповнюється хата, достатком,
щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в
ній багато, прихильна доля
огорта крилом!
Петро Федорович
ДУПА.
* * *
У НАШОЇ любої матусі
й бабусі Наталії Михайлівни МАНЬ із Талалаївки
25 січня — іменини, ювілейний день народження.
Хай він принесе Тобі чудову зимову казку, незабутні
миттєвості і безліч посмішок, хай у домі панують
спокій, затишок і гармонія.
Бажаємо бути щасливою,
радіти життю, дивуватися,
насолоджуватися кожною
хвилиною, мріяти, завжди
мати вірних, надійних друзів і, головне, залишатися
такою ж молодою, світлою,
доброю, веселою і усміхненою! Здоров’я і натхнення,
любові і уваги, тепла і сонячного настрою, успіхів у
всьому, яскравих вражень
і веселки емоцій! Нехай у
Твоєму житті завжди будуть квіти і сюрпризи, хороші події, удача і везіння
— всіх земних благ, якими
Всевишній може нагороди-

ти жінку! З ювілеєм, рідна,
ми Тебе любимо!
Дочки ВІТА, ОКСАНА,
зять ВОВА, онуки АРТЕМ і
ВАЛЕРІЯ.
* * *
25 СІЧНЯ відзначає свій
ювілей дорога сваха і кума
Наталія Михайлівна МАНЬ
із Талалаївки. Щиро вітаємо
і бажаємо: 60 — в народі
кажуть, ювілейна дата, але
чомусь для кожного із нас
сумна і радісна подія водночас. Сумуємо, що прожитих
років і молодість не повернути вже ніколи. Радіємо, що
виростають діти й дарують
внучаток яснооких. Бо люди-

* * *
ЮВІЛЕЙНИЙ день народження завітав у нашу
родину — 55 виповнилося
нашому чоловіку і батькові Віктору Григоровичу
СІРЕНКУ з Корінецького.
Тебе, рідненький, раді привітати в святкові та буденні
дні, бо Ти для нас — єдиний і
кращого немає на землі. Тож
нехай міцніше здоров’я Твоє
буде і в радості минають дні.
Достатку, щастя, спокою від
щирого серця бажаєм Тобі.
На різних посадах побував
Ти у житті, та найвища є посада — Батько нашої сім’ї.
Щастя Тобі зичим нині, успі-

ні для щастя багато не треба
— сімейного затишку й мирного неба. Тож хай насипле
доля повнії долоні здоров’я
щедрого на сотню літ прожить, щоб Ти ще встигла
внуків одружити й правнуків
благословить у світ!
СВАХА, кума ГАЛИНА.
* * *
25 СІЧНЯ у моєї колишньої колеги по роботі і доброї подруги Наталії Михайлівни МАНЬ із Талалаївки
— ювілей! Дякую долі, що
звела нас із Тобою, що нам
разом легко працювалося
і добре жилося, бо то була
молодість! Та не сумуй,
подружко, що швидко літа
промайнули, повертайся у
молодість, радіючи своїми
прекрасними доньками і
внучатами. Нехай радісно
світяться очі, нехай серце
не знає турбот. Я бажаю Тобі
все, що хочеш, досягай у всіх
справах висот. Будь завжди
працьовита та щедра, не
марнуй свого часу, живи. Нехай доля Тобі, безсумнівно,
дасть веселі та сонячні дні!
Катерина НАДТОЧЕЙ.

хів в роботі теж, і у нашій
ми родині Тебе любимо без
меж.
ДРУЖИНА, сини ІГОР і
ОЛЕКСАНДР.
* * *
23 СІЧНЯ шлемо найщиріші вітання нашій дорогій
іменинниці Ларисі Юріївні
САВЧЕНКО із Старої Талалаївки. Матусю, бабусю
Ви наша єдина, Вас щиро
вітає вся наша родина! Ми
в вічнім боргу перед Вами,
рідненька. Ми дякуєм Вам за
руки трудящі, за рідні, кохані
і лагідні очі, за душу привітну
і щире серденько, за те, що
найкраща у світі Ви, ненько.
Здоров’я міцного бажаємо,
мила, щоб Ви були завжди здорові й щасливі! Дай,
Боже, Вам жити і горя не
знати, щоб соту зиму із нами
стрічати!
З любов’ю ДІТИ,
БАТЬКИ, ЧОЛОВІК, ВНУЧОК, ЗЯТЬ, БРАТ із своєю
родиною.
* * *
НАШІЙ дорогій мамочці
і бабусі Ользі Миколаївні
ЛАЗОРЕНКО з Новоселів-

Шановні жителі району,
шановні виборці! З глибокою
вдячністю за вашу довіру,
ми, обрані вами депутати Талалаївської районної
ради і Талалаївської об’єднаної територіальної громади, звертаємося до вас
за допомогою. Ця допомога
нам потрібна у відстоюванні
найголовніших, базових цінностей людини — безпеки і
здоров’я.
Якого б Президента, яку
б Верховну Раду ми не обрали, який би прем’єр-міністр
не став на чолі уряду — ніхто
й ніщо не наведе лад у нашому з вами домі, на нашій з
вами землі, якщо ми самі не
візьмемось за цю справу, а
будемо сподіватися лише на
верховну владу. І ми, місцеві
депутати, також не зможемо цього зробити без вашої
допомоги.
Найголовніша на сьогодні біда — розгул беззаконня, бандитизм, грабунки, проблеми у галузі
охорони здоров’я. Люди

без честі, совісті й моралі,
а коротше кажучи нелюди,
грабують як заможніших,
так і самотніх та обездолених людей — забирають
останнє: продукти, одяг.
Викрадають
інструменти,
автомашини, серед білого
дня на автостоянках зливають з автомашин пальне.
Прикро, але в ряді випадків
правоохоронні органи навіть не реєструють окремих
дрібних, на їхню думку, злочинів, аби не псувати показників своєї діяльності.
Неоднозначні
відгуки
людей і про роботу закладів
охорони здоров’я району.
Щоб оперативно й ефективніше реагувати на вищезазначені прояви, в районі
організувалася група з депутатів районної ради та депутатів Талалаївської об’єднаної територіальної громади,
яка виступила з наступною
ініціативою.
Ми відкриваємо телефонні лінії довіри та
швидкого реагування. Лінії

винятково конфіденційні,
тобто ваше повідомлення
чи звернення ні в якому
разі не буде розголошено
від вашого імені. При цьому зазначимо, що анонімні
повідомлення не братимуться до уваги.
Ви можете повідомляти як про недоліки в роботі,
проявлені до вас неувагу чи
грубість, інші недопустимі
прояви з боку працівників
правоохоронних
органів,
закладів охорони здоров’я
району, так і висловлювати
окремим працівникам чи колективу в цілому вдячність
за надану допомогу. Це допоможе нам, депутатам, усім
владним інституціям району
об’єктивно оцінювати стан
справ у діяльності вище зазначених структур, оперативно реагувати на недоліки,
домагатися поліпшення роботи в обслуговуванні жителів району.
Телефонні лінії довіри:
(098) 431-19-83;
(095) 578-37-71.

НОВОУТВОРЕННЯ ДІЄ!

ПРИЄ МНА НЕС ПОД ІВАНК А

всякі сайти і блоги, глузуючи
з нерозторопності окремих
служб, пістрявіють повідомленнями чи заголовками
типу «зима посеред січня
захопила нас зненацька».
Перепало й цього разу, і стрілочник, як завжди водиться, знайшовся — селищна
рада й комунальна служба.
Звісно, хто робить — того й
поганяють.
— Зачіпку можна знайти
будь-де і будь у кого, гладко
ніде не буває, — говорить селищний голова Юрій Величко. — Але підстав для особливих нарікань немає. До
зими і її погодних витівок ми
підготувалися заздалегідь,
і останні снігопади несподіванкою для нас не стали.
Два снігоочисних трактори
(один у ВУЖКГ і один селищної ради) відразу включилися
в роботу. А оскільки об’єм
робіт чималенький, а нашим людям потрібно все і
одразу, й почалися невдоволення: чого ще й досі не почищено. Почистили скрізь у
вулицях, вуличках і завулках,
до дальніх куточків і поодиноких осель — тільки не в
один момент. І не тільки в
Талалаївці.
Потурбувалися й про всі населені пункти, що ввійшли до складу
об’єднаної громади. Відгукнулися на наше прохання і
по-належному спрацювали
керівники місцевих сільгосппідприємств П. М. Чмут
(ТОВ «Красноколядинське»),
А. О. Іванов (ТОВ «Понори»),

І. А. Марченко (ТОВ «Горизонт»), в. о. старост у своїх
старостинських
округах,
колектив ВУЖКГ (начальник
О. Г. Кобиш). Вузькі ділянки,
куди не могла дістати техніка, вручну звільнили від
заметів двірники комунального підприємства. Всім їм
і кожному окремо щире спасибі за самовіддану працю,
яка посприяла безперебійній
роботі транспорту, шкіл і
дошкільних закладів, підприємств і установ. Хочеться звернутися до жителів
громади: будьмо терплячими і толерантними, все
робиться і робитиметься
на загальне благо — тільки всьому свій час. Гуртом
здолаємо будь-які перепони.
Критикувати — не лопатою махати. Це легше і вигідно на фоні проблем, які не
дають жити, показати себе
активним борцем за зміни
на краще. Вони, ці зміни, є,
тільки хтось їх чомусь не
бажає бачити.
Зима, як зима. Поки
що вона щадить наші кошти і сили. Чим подивує далі
— мінус тридцять чи плюс
десять? Що б не було, аби
комфортно нам велося: в
теплі й при світлі навчалися
діти в школах і дитсадках,
на дорогах було, хоч боком
котись, чітко й злагоджено
працювали служби. А руку
на барометрі цього благополуччя завжди має тримати
місцева влада.
Кор. «ТХ».

ки виповнюється 50 років!
Спасибі, рідненька, за тепло
Твоє, за добро Твоє, за те,
що зростила і жити навчала.
Щиро вітаємо Тебе із святом
урочистим, дякуємо Богу, що
Ти є на землі, хай над Тобою
небо буде чисте, радісно на
серці, повно на столі. Хай
стелиться життя розмаєм і
хилить щастям повен цвіт,
ми від душі Тобі бажаєм здоров’я міцного і многая літ.
Дочки ЮЛЯ і ВІТА, зяті
ВОЛОДИМИР і ПЕТРО,
внуки ВЕРОНІКА, АНДРІЙ,
АРТУР, ТИМОФІЙ.
* * *
ВІТАЄМО із золотим ювілеєм нашу дорогу куму Ольгу Миколаївну ЛАЗОРЕНКО
з Новоселівки! Кумонько дорога! Як недавно все те було
— ми молоді, діти маленькі.
Нас вистачало для роботи
і розваг. Кумались, родичались… Як швидко ж ті літа
промчались! Тобі 50! Не так
уже й багато: всього лиш 30
після 20, тож зичимо у це
прекрасне свято, як в юності — міцніти і рости. Ніхто
не знає, що нас завтра жде.
Зірки, хоч відають, мовчать
на видноколі, тож проживіть
усі свої Ти дні прийдешні у
прихильній долі. Нехай легенько сходить час робочий
і спокійні будуть вихідні, хай
щастям сяють Твої добрі очі і
сонцем радують всі дні.
Куми В. І. і Л. П.
ЖУРБА.
* * *
ВІТАЮ із ювілеєм свою
дорогу хрещену Ольгу Миколаївну ЛАЗОРЕНКО з Новоселівки! Дорога хрещенко,
у моїй душі Ви залишили
багато теплих спогадів про
дитинство. За це я вдячний
Вам. Ви — найкраща хрещена! Вам 50, та хіба ж це літа,
коли очі горять і душа молода?! Хай доля дарує Вам
доброго віку, щоб втіхи і радості було без ліку. Хай обминають невдачі і грози, хай

тільки від сміху з’являються
сльози! Міцного здоров’я
з роси і води, бадьорість і
радість хай будуть завжди!
Я Вам посилаю ці вдячні
слова, а Бог хай дарує Вам
многії літа!
Хрещеник ДІМА.
* * *
21 СІЧНЯ святкував свій
день народження люблячий
син, брат, чоловік, тато, зять
Юрій Юрійович ПУГАЧ із
Талалаївки. Від щирого серця в цей зимовий час прийми
найкращі вітання від нас.
Сьогодні день народження
у Тебе і ми Тебе вітаєм від
душі. Вірим ми, що прийде
ангел з неба і принесе з собою три ключі. Цей перший
ключик від любові, любов
від Бога, друзів і батьків. І
вірим ми, що дуже скоро Ти
матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя, і хоч воно не кожному
дано, та скільки б не було
багатства, а щастя треба все
одно. А третій ключик найдорожчий, його до серця ніжно
пригорни, бо третій ключик
від здоров’я, його найбільше
в світі бережи.
З повагою і любов’ю
МАМА, сестра ОКСАНА,
ДРУЖИНА, синочки ДІМА,
ВЛАДИК, ТЕСТЬ, ТЕЩА і
вся велика родина.
* * *
27 СІЧНЯ відзначатиме
свій день народження Наталія Михайлівна БОВКУН із
Скороходового. Наша люба
подруго, вітаємо Тебе з
40-річним ювілеєм! Бажаємо
величезного жіночого щастя,
теплих обіймів, щасливих
очей! Нехай у Твоєму житті
завжди буде місце любові, ніжності, благополуччю
і мріям. Бажаємо Тобі море
посмішок і фантастичного
гарного настрою, здоров’я і
здійснення бажань. З днем
народження!
Подруги АЛЛА,
НАТАША, СВЄТА.
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ОСВІТА

ЩО ЗМІНИТЬСЯ
ПРИ СК ЛАДАННІ ЗНО

До 31 січня відбувається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне
оцінювання.
Реєструватися для участі в пробному ЗНО, яке дає
можливість оцінити рівень
знань і ознайомитися з процедурою та зразками тестів,
можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Пробні тести складатимуть 24 і 31 березня.
Справжня перевірка знань
абітурієнтів відбудеться з
22 травня по 13 червня. Реєстрація на ЗНО-2018 почнеться 6 лютого й триватиме
до 19 березня.
Від цього року тести доведеться складати не лише
тим, хто закінчує середню
школу, а й випускникам професійно-технічних навчаль-

них закладів і коледжів. Для
них тестування стане формою державної підсумкової
атестації.
Нововведення стосуватимуться також тестування
для підлітків з обмеженими
можливостями, яким обіцяють створити максимально комфортні умови, і тих,
кому належить складати
ЗНО з іноземної мови. Для
тестів з іноземних мов розроблено два рівні складності: B1 — для дітей, які
вивчали мову в школі за
звичайною програмою, і
B2 — для тих, хто вивчав її
поглиблено.
Цього року кількість
випускників середніх шкіл
буде рекордно низькою:
останній дзвоник пролунає для менш ніж 200 тис.
одинадцятикласників.

ФОТОІНФОРМАЦІЯ

І МАК М’ЯЛИ, І КУТЮ КУШТУВАЛИ

Графік
проведення
основної сесії ЗНО-2018:
Реєстрація з 6 лютого
до 19 березня.
22 травня – математика,
24 травня — українська
мова і література,
29 травня — іспанська
мова, німецька мова, французька мова,
1 червня — англійська
мова,
4 червня — біологія,
6 червня — історія
України,
8 червня — географія,
11 червня — фізика,
13 червня — хімія.
Додаткова сесія з 2 по 11
липня.
Валентина
ПОМОГАЄВА,
в. о. начальника
відділу освіти
райдержадміністрації.

18 СІЧНЯ — Святвечір.
У музей цього дня завітали
учні п’ятого класу Талалаївської школи. Вони ознайомились із зимовими народними
святами нашого краю. Зокрема, із традиціями відзначення Голодної куті та святкування Водохреща. Згадали
прикмети, прислів’я пов’язані
із цими святами.
Діти готували останню
кутю — Голодну. М’яли у
макітрі макогоном мак, замочували родзинки, готували мед. Дівчата, як справжні
господині, розкладали в ми-

БЕЗ ЗВ’ЯЗКУ…
ЧЕРЕЗ ЗЛОДІЇВ

Нині переважна більшість населення користується мобільним зв’язком,
натомість дротовий втратив свою актуальність.
Але є села, в яких мобільний зв’язок ще і донині «в
зоні недосяжності». Отож,
для багатьох жителів нашого району стаціонарні
телефони просто необхідні. Особливо, коли людина
живе одиноко, віддалено
від родичів і сусідів. Останнім часом це так: коли
телефон з якихось причин не працює, у людини
виникає велика проблема
і чекати її вирішення доводиться досить довго.
Як, наприклад, у жительки
Українського Лідії Григорівни ГУБАР, яка надіслала
в редакцію такого листа:
«З травня місяця минулого
року у нашому селі по вул.
Острівська не працюють стаціонарні телефони. Не тому,
що вони зіпсувались — злодії
викрали телефонний провід і
ми залишились без зв’язку.
Неодноразово
зверталась
із цього приводу у сільську
раду, в районні служби, навіть на „гарячу лінію“ дзвонила. Знають про нашу біду
і в Талалаївській дільниці
Укртелекому, проте нічого не
можуть вирішити, обіцяють,
що налагодять. Пропонують
мені не чекати, а придбати
мобільний телефон. У мене
він є, але в нашій місцевості
слабе покриття і не можу додзвонитися навіть на інший
бік свого села. Схожа ситуація і в моїх сусідів. Ось так і
живемо, без зв’язку…»
Прокоментувати
цей
лист редакція попросила
начальника Талалаївської
дільниці СЛД №5 Прилуцького РЦТ №234 ЧФ
ПАТ «Укртелеком» Олега
ЛАЗОРЕНКА.
— Ця ситуація мені відома. Ще весною, коли в районі
вул. Острівської в с. Українське було викрадено більше
60 метрів проводу, я повідомив про цей факт Чернігівську філію і мене запевнили,
що матеріали на відновлення лінії нададуть. На жаль, і
до цього часу чекаємо. Коли
матеріали будуть, лінію буде
відновлено.
30 СІЧНЯ ц. р. виїзний
прийом громадян у с. Липове (в приміщенні Липівської
сільської ради) проводитиме головний спеціаліст відділу «Талалаївське бюро
правової допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому
о 10-й годині.
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сочки кутю і засмачували її
маком, медом, родзинками,
узваром. Це було, справді,
захоплююче, адже більшість
дітей вперше бачили макогін,
макітру, ще і мали можливість
спробувати по-справжньому
м’яти мак. Потім всі пригощалися кутею, пиріжками з
маком, узваром, дякували
спонсорам свята: приватним
підприємцям Віктору Прядці,
Наталії Середі, депутатам
районної ради Олегу Василенку, Олександру Огію.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ

22 СІЧНЯ 1919 року, на
історичному майдані української столиці біля пам’ятника Богдану Хмельницькому
відродилося Народне Віче.
До всіх куточків української
землі полинуло: «Віднині
є єдина незалежна Українська Народна Республіка.

Віднині народ український,
визволений могутнім поривом власних сил, має змогу
об’єднати дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну
державу…»
З нагоди Дня Соборності України в 11-А класі

Талалаївської школи працівники районної бібліотеки
С. Джежуля та Л. Джежуля
(на фото) провели годину
соборності «В єднанні сила
і міць держави» та бібліографічний огляд літератури
«Соборних дзвонів вічний
гомін».

З нагоди Дня Соборності
України у нашому сільському
БК відбулося свято. Спочатку
слово мав в. о. старости Євгеній Чирва, хвилиною мовчання вшанували пам’ять
односельця
Володимира
Бахмача, який загинув, захищаючи Україну на сході. Про
долю нашої держави розповідали ведучі Л. Поплавська
та А. Карпенко. К. Ревунова
читала тематичні вірші. У
виконанні сільських учасників художньої самодіяльнос-

ПОДЯКА

СЛУЖБА – 101

ДОБРО – НАЙЦІННІШИЙ СКАРБ
Тільки доброта і милосердя роблять нас справжніми
людьми. Пощастило і учням
Чернецької загальноосвітньої
школи. За сприяння сільського голови Сергія Борисовича
Дмитрюка та депутатського

корпусу діти отримали новорічні подарунки на новорічний ранок та вечір. Наш заклад постійно підтримують і
благодійники-підприємці.
Приватні
підприємці
С. Ю. Ріг, О. І. Співак, О. К.

Яковенко допомагають школі
як фінансово, так і матеріально, за що учні і педагоги
їм щиро вдячні.
Григорій ВАРЧАК,
директор Чернецької
школи.

БІДУ ЛЕГШЕ ДОЛАТИ РАЗОМ

Біду не кличуть, вона
сама приходить без попереджень і запрошень. Так
сталося і в нашій родині.
Безжалісна смерть забрала із цього життя молодого,
енергійного, працелюбного
мого чоловіка Юрія Анатолійовича Бовкуна із Скороходового. Від безвихіддя і горя опустилися руки.
Та в потрібну хвилину на

допомогу прийшли добрі
люди. Безмежна вдячність
за моральну й матеріальну
підтримку директору Л. М.
Загурській та всьому колективу Плугатарської школи,
учителям колишньої Скороходівської школи, батьківському колективу та класному керівнику 3-А класу
(О. І. Пилипенко) Талалаївської школи, батькам та уч-

ням 11 класу Плугатарської
школи, відділу освіти райдержадміністрації та Центру ДЮТ, сусідам, кумам,
рідним,
однокласникам,
друзям і всім небайдужим
односельцям. Низько вклоняюся кожному. Нехай Бог
посилає вам і вашим родинам все найкраще і оберігає від горя і хвороб.
Ірина БОВКУН.

ВЕЛИКЕ БАТЬКІВСЬКЕ СПАСИБІ

Не доведи Господи нікому
переживати те, що випало на
нашу долю. Неписаний закон
життя гласить: діти повинні
хоронити своїх батьків, а не
навпаки. Цей закон, як, на
жаль, виявилось, був писаний
не для нашої сім’ї, бо нам,
батькам, судилося проводити
в останню земну дорогу свою
дитину. В один момент все
зруйнувалося: мрії, плани,
вже налагоджений сімейний
устрій. Наш Коля почувався
щасливим у своєму родинному колі — сім’я, облаштоване

житло, хороша робота, живи
й радій. Дійсно, будувалися
плани, перспективи, яким так
і не пощастило збутися. Колині життєві шляхи обірвалися,
коли йому виповнилося тільки 36. Золотий вік, але такий
надзвичайно короткий. Ми
були просто паралізовані раптовою смертю сина і брата.
Здалося, що розділити наше
горе прийшов увесь світ —
Колині однокласники, колишні
колеги з дільниці ПіКРС, наші
колеги з райлікарні, друкарні, редакції, Срібнянського

ті лунали пісні про Україну,
родину, українські символи.
Учасники сільської художньої самодіяльності Г. Гречко, Л. Поплавська, Р. Чирва,
Л. Сидоренко, А. Карпенко,
К. Товкач, К. Ревунова, О. Цілина, Д. Корнієнко знаходять
власний час і бажання, щоб
створити свято своїм односельцям. За це їм щира
вдячність.
Юлія КОРНІЄНКО,
директор Понорівського
СБК.

ОМВК, куми, сусіди, друзі.
Весь організаційний і матеріальний тягар по доставці
небіжчика з Росії (там жив
син) взяла на себе сім’я Молодцових і особливо їх донька Оля — хтозна як би ми й
справилися без неї. Низький
уклін всім вам, велике батьківське спасибі колективу кафе
«Зустріч» на чолі з Оксаною
Сенчею, де ми відбули поминальну тризну по Колі. Ваша
доброта ніколи не забудеться.
О. І., Г. Т., І. П. МОРОЗ.
смт Талалаївка.

ДВІ ПОЖЕЖІ ЗА ДОБУ
Увечері 15 січня сталася
пожежа житлового будинку
в с. Довгалівка. Поширенню
вогню посприяли горючі матеріали та майно, що знаходилися поруч опалювальної
печі. Причиною пожежі стало
порушення правил пожежної
безпеки при користуванні
опалювальною піччю.
А близько 22 години того
ж дня надійшло повідомлення про пожежу фельдшерського пункту у селі Слобідка. Вогнем пошкоджено
перекриття приміщення, дах
та стіни.
Використання в зимовий період приладів опалення з порушенням вимог
пожежної безпеки створює

значну небезпеку виникнення пожеж.
У зв’язку з цим Талалаївський районний сектор
ДСНС в області звертається до жителів району
з проханням 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
надійну безпеку при користуванні
опалювальними
приладами.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

29 січня — с. Українське, вул. Братів Стеценків.
30 січня — смт Талалаївка, вул. Народна, вул. Лугова,
вул. Злагоди.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПРО РОЗМІР НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ
ОЦІНКИ ОДИНИЦІ ПЛОЩІ РІЛЛІ ПО ОБЛАСТІ
У зв’язку із введенням
у дію «Порядку нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення», затвердженого
Наказом
Мінагрополітики
від 23.05.2017 р. № 262 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 трав-

ня 2017 р. за № 679/30547,
змінився розмір нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по області.
Станом на 01.01.2018 р.
нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по Чернігівській області становить
23873,10 грн.
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Відкрився секонд-хенд «ТОВАРИ З ЄВРОПИ» в смт
Талалаївка (поруч із «Приватбанком», в одній будівлі з перукарнею «Каскад»): чоловіче та жіноче взуття, чоловічий,
жіночий та дитячий одяг, постійне оновлення товару.
Робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 15:00.
Вихідні: субота, неділя.

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
КОРОВИ, КОНІ, КОЗИ, БИКИ, ТЕЛЯТА. Доріз ціло
добово. Тел. 097-609-85-78.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Дорого ТЕЛИЦЬ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ.
Тел. 050-750-62-76, 050-407-55-01, 096-702-22-34,
096-971-70-71.
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.
БИКІВ через ваги живою вагою від 130 кг до 1 тонни, а
також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ (м. Суми).
Тел. 098-415-96-02, 066-820-16-04.
Постійно КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ! Найдорожче БИЧКІВ вагою понад 150 кг. Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
Вологу КУКУРУДЗУ, СОЮ. Тел. 097-069-98-52.
Дрібну КАРТОПЛЮ, СОЛОМУ, СВИНІ.
Тел. 096-114-20-06.
Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ
від 150 кг, а також КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ через ваги.
Тел. 097-079-62-87,
099-637-46-34.
Сумське м’ясне виробництво
закуповує
дуже дорого БИКІВ, КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ,
а також М’ЯСО дорізів у
будь-який час, у будь-якій
кількості. Самовивіз.
Тел. 050-504-28-43,
098-109-26-56.
ВСТАНОВЛЮЮ безлімітний Інтернет, супутникові антени, РОЗКОДОВУЮ телеканали.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 150 000 грн.

від провідних банків України. На вигідних умовах.
Можливість дострокового
погашення. Адреса: вул.
Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел. 096-778-54-10,
095-281-96-53.
Фермерське господарство закуповує у населення
КОРІВ, БИКІВ і ТЕЛИЦЬ.
Вимушений забій.
Тел. 098-381-92-90
(Олександр).

КУПЛЮ

АВТОЗАПЧАСТИ ЗИЛ,
ГАЗ, УАЗ; карданные валы.
Тел. 095-516-29-57,
098-841-72-05.
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.

31 СІЧНЯ минає 10 років світлої
пам’яті нашого незабутнього чоловіка,
батька, дідуся Олександра Павловича
ЗАЛЄСЬКОГО з Талалаївки. Рідні люди
ніколи не помирають, вони просто перестають бути поряд… Ми так скучаєм
і сумуєм за Тобою. Минають дні, ночі
спливають, так невгамовно час летить…
Нічого вічним не буває, всі розуміють, а
болить… Без Тебе хата опустіла, не переступиш вже поріг, сюди не прийдеш Ти
ніколи, не стрінеш родичів своїх. Хай наші теплі спогади про
Тебе, рідненький, приймуться Всевишнім, як слова щирої
молитви за Твою душу у вічнім Царстві небеснім. Пом’янімо
та тихо помолимося. Царство небесне і вічний спокій Твоїй
душі. Хто забув, — згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть нашого Олександра Павловича.
ДРУЖИНА, СИН, ДОЧКА, ЗЯТЬ, внуки РУСЛАН і
БОГДАНЧИК.
29 СІЧНЯ минає 2 роки, як перестало битися серце дорогого чоловіка, батька і дідуся Івана Петровича ГРАБИНИ з
Липового. Одна лиш мить — все обірвалось, одна лиш мить — Тебе не стало.
А серцю так хотілось жити, а ми не в
силах щось змінити. Ти так багато планував іще зробити, але підступна смерть
забрала Тебе від нас. Не висловити всю
глибину горя і смутку, які живуть і будуть
жити у наших серцях. Ми будемо Тебе
пам’ятати. Не вистачає Твоєї усмішки поряд, допомоги,
добрих слів. У нашій пам’яті Ти завжди живий. Хто знав і
пам’ятає, пом’яніть разом із нами добрим словом і тихою
молитвою. Царство небесне і вічний спокій Тобі, рідненький!
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
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.
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ПРОДАМ

4 февраля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

САДИБА в Талалаївці, приватизована земельна ділянка
0,21 га, підведена вода. Тел. 098-424-05-38.
КВАРТИРА з усіма зручностями в Талалаївці по вул.
Геологів, з опалюваною площею 76,9 м2, приватизована з
землею, є телефон, два сараї, погріб, гараж, сад.
Тел. 2-18-87, 099-483-87-89.
Терміново АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2108 у хорошому стані.
Тел. 093-776-80-75.
АВТОМОБІЛЬ «Газель» 1999 року випуску, цільнометалевий, двигун і коробка «Форд-Транзит» (крабовий), 8 – 9 л
солярки на 100 км, у хорошому стані.
Тел. 096-400-89-99, 093-118-08-78.
ТОРФОБРИКЕТ для опалення. Тел. 097-723-17-09.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
ЦУЦЕНЯТА породи ягдтер’єр, віком 3 місяці, БУРЯКИ.
Тел. 097-641-09-13.
Кінну КОСАРКУ і ГРЕБКУ. Тел. 097-194-45-62.
СІНО, ціна договірна. Тел. 067-686-69-24.

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, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (1-й пов.), тел. 097-482-04-49
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

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, 098-749-68-40, 098-768-28-04.

Металопластикові ВІКНА та вхідні ДВЕРІ з німецького
профілю REHAU та перевірених вітчизняних STEKO і WDS
за найнижчими цінами виробника. До 1 березня діє акція
«Зимові знижки». Натяжні стелі економ- та преміум-класу.
Доставка та якісне встановлення.
Тел. (05448) 2-31-67, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).
М’ясокомбінат
(м. Харків) закуповує у
населення БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ.
Дорого. Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 099-762-38-78,
098-251-58-96,
063-622-01-18.

КУПЛЮ

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

РОБОТА

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).

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ПРОДАЄТЬСЯ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0325625, виданий 19.05.1997 року на ім’я ШЕВЧЕНКО
Павло Никифорович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0325644, виданий 19.05.1997 року на ім’я ШЕВЧЕНКО
Ганна Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №868922, виданий 6 серпня 2007 року на ім’я
ДОВГАЛЬ Анатолій Анатолійович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯА №517078, виданий 1 червня 2001 року на ім’я
САВЧЕНКО Лідія Сергіївна, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯГ №890981 та серії ЯГ №891011, видані 20 липня 2007 року на
ім’я ДОЛОШКО Петро Андрійович, вважати недійсними.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯИ №437929 та серії ЯИ №437930, видані 18 грудня 2009 року
на ім’я ЛЕВАДА Віктор Михайлович, вважати недійсними.
Втрачене ПОСВІДЧЕННЯ «Почесний донор України» №073007,
видане на ім’я СКАЧКО Володимир Григорович за наказом УОЗ
№111 від 03.06.2010 р., вважати недійсним.
Втрачений АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту
(з відзнакою) серії ЛК №800270, виданий 12.06.1993 року на ім’я
МЕЛЬНІКОВА Яніна Володимирівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №051120, виданий із земель колишнього ксп ім. Чапаєва на території Рябухівської сільської ради 9.10.1996 року на ім’я МИРОНЕНКО
Віра Федорівна, вважати недійсним.

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 120 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя до 100 грн. за 1 кг і
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

Конотопський м’ясокомбінат закуповує у населення
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ. Вимушений забій.
Тел. 098-446-62-52, 095-562-26-05 (Руслан).
На 81-му році закінчився земний шлях Ганни Кирилівни ШЕВЧЕНКО із Старої Талалаївки. Понад 30 років
вона працювала секретарем у Сильченківській сільраді,
залишивши про себе добру пам’ять у своїх земляків. Колектив Староталалаївської сільради, депутатський корпус
та виконком сумують з приводу її смерті і щиро співчувають рідним покійної.

ПОМИНАННЯ
30 СІЧНЯ минає 10 років світлої пам’яті нашої любої матусі, бабусі і прабабусі Катерини Петрівни
СЕМІНЬКО із Скороходового. Минають зими і літа, та сум наш і туга стають все більшими, бо вже не чекає на
нас мама, як завжди було, не порається по господарству, не стрічає на ріднім порозі. Заростає стежка в саду, натоптана її старенькими, виснаженими
ногами… Не хочеться вірити, що вже ніколи не ступить
її нога тут, ніколи не почуємо її голосу, не відчуємо її турботи про нас. Хоч уже і самі не молоді і скроні посивіли,
як нам не вистачає Тебе, Мамо! Ми все кудись бігли, все
ніколи було, життя також пробігло. Ми пишаємось, що Ти,
матусю, у нас така була гарна, мудра і добра до без меж.
Світло Твоєї любові і доброти буде вічно жити в наших
серцях. Тебе, рідненька матусю, давно вже немає, але
ми завжди відчуваємо Твою присутність у наших домівках. Не заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в
останню путь. Але ми тішимося єдиною думкою, що Ти
будеш у кращих світах, де немає болю, смутку і турбот.
Низько вклоняємось, Мамо, Вашій світлій пам’яті, і пробач нас, рідненька, за все.
Усі, хто знав і пам’ятає нашу невтомну трудівницю,
маму Катерину Петрівну, добрим словом пом’яніть її в
цей день разом із нами. Хай буде пухом Вам земля та
вічне Царство небесне.
Вічно сумуючі і люблячі дочки НІНА, ГАЛИНА,
ТАМАРА, ЗЯТІ, ВНУКИ і всі рідні.
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

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

НИКАКАЯ сила, даже сквозь года,
не сможет стереть светлую память о нашем родном, любимом всеми сыночке и
брате Жене МОСКАЛЕНКО
25.01.1988 – 16.06.2008
Вместо подарков — свечи,
Цветы к могильной плите…
А был бы праздничный вечер.
Было бы тридцать Тебе…
Но вместо улыбок слёзы,
Из гостей лишь докучливый дождь,
А возле портрета сирень и розы,
И взгляд прожигает насквозь.
Вместо тостов заздравных, веселья,
Что лилось бы рекой,
Я закажу молебен,
За Твой, сыночек, покой.
Ты всегда с нами.
Безгранично любящие и безмерно скорбящие
РОДИТЕЛИ и БРАТЬЯ.
26 СІЧНЯ минає рік, як перестало
битися турботливе серце дорогої, найкращої, любимої Мами Ганни Максимівни КИРИЧЕНКО з Талалаївки. Не
відлягло… Не відступило… Не гоїться
рана, болить і болить. Ти була для нас
найкращою Мамою. Весь час піклувалась про нас, забувала думати про себе.
Спасибі Тобі за турботу. Неможливо уявити, з яким болем і муками Ти жила
останні дні, та попри все, завжди знаходила в собі сили, з усмішкою зустрічала
всіх нас… Скільки б не минуло часу, ми завжди будемо за
Тобою сумувати. Пробач за те, що не зуміли Тебе від смерті вберегти, за те, що всі осиротіли, за все, за все Ти нас
пробач.
Вічно сумуючі ДІТИ.
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