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Таким чином проблему не
Розпочалися щорічні сходи громадян. Традиційно їх
проводять у лютому-березні. Очільники сільських гро- вирішити.
Андрій Юзюк повідомив,
мад інформують про зроблене за рік, повідомляють жищо планує виплачувати паї
телів сіл про найближчі плани, звичайно ж, виходячи із
із розрахунку 11%, та якщо
можливостей бюджету сільських рад. Перші сходи, тобто
загальні збори жителів села, відбулися 7 лютого у Старій «Обрій» відсоток підвищить,
підвищить і він. За оранку
Талалаївці.
виплачуватимуть
Жителі цього одного із
Особливо чекали се- городів
600 грн., 3000 на поховання
найбільших сіл району завж- ляни слова інвесторів. На
ди найактивніше відвідують території
Староталалаїв- і 5000 на народження. Госсільські сходи, активні вони ської сільради їх працює подарство розширюватиме
свої межі, оскільки обробляі в обговоренні життєво
аж 5: АФ «Сильченкове»,
важливих питань. Звітував
ТОВ «АФ Обрій ЛТД», ТОВ тиме ще 100 га земель, на
сільський голова Василь По- «Дружба-Нова», ПП «Фе- які жителі села не переуклали договори із ТОВ «Дружба
кришка, односельці водночас
нікс К», ТОВ «Агромат» та
задавали йому і запитання: фермерські
господарства. Нова». Планує також будувахтось конкретні і обгрунто- Мали слово генеральний ди- ти ще один ангар.
У
разі
необхідності
вані та отримували конкретні
ректор ТОВ «АФ Обрій ЛТД»
орендну плату планують вивідповіді голови, хтось — Олег Фіщук та директор АФ
плачувати на 2 роки наперед.
аби полементувати і зовсім «Сильченкове» Андрій Юзюк
не почути відповіді. Ще років і, як завжди — в такій же чер- До сільських жителів у Анп’ять чи й менше тому ніхто
говості. Олег Ростиславович дрія Вікторовича також було
на подібних зібраннях на- повідомив, що цього року ви- особливе прохання: «Не
віть не згадував про вуличне
плату паїв розпочинатимуть випилюйте вночі лісосмуги.
освітлення, тепер обділени- із березня. Відсоток виплат Стовбури забираєте, а гілля тоді ще й випалюєте за
ми себе відчувають не тільки поки що не відомий, адже
спеки, від чого загоряються
ті, у кого на вулиці ще його
це питання вирішується не
немає, а й ті, біля кого лам- на місці. На оранку видава- поля. Випилюйте шовковицю
і вдень, під нею земля, яку я
почки перегоріли. Інші ж вва- тимуть по 500 гривень на
орендую. Отож проблем не
жають, що необхідно кошти договір, на поховання — 2,5
вкладати у ремонт доріг, а з
тис. грн. Інвестори впрова- буде».
Взяли участь у зборах
освітленням почекати. Що- джують можливість виплати
жителів села голова районроку голова наголошує, що
орендної плати за паї на 3
селянам, спадкоємцям необ- роки наперед, першочерго- ної ради Юрій Дзюбан, сехідно оформити земельні на- во — на лікування, навчан- лищний голова Юрій Величділи, якими ті користуються, ня, покращення житлових ко та начальник фінансового
відділу селищної ради Світале ця справа роками «вис- умов (за наявності доказів
лана Циганенко. Вони нагоне», зате навколо неї багато
необхідності). Також, в разі
лошували на тому, що проемоцій вирувало і цього разу. переукладання
договорів,
цес децентралізації триває
Питання особливо актуальне
впроваджується додаткова
і приєднання до ОТГ мож— виділення земель учасни- плата 1 тис. грн. за кожен
кам АТО. Як повідомив голо- наступний рік дії договору. ливе, а також розповіли про
ва, таких земель на території
Планують інвестори допо- перші місяці роботи після
виборів. Жителі села мали
сільради немає, 4 справи магати в разі необхідності
щодо цієї проблеми вже на
транспортом для переве- змогу поспілкуватися із представниками районних управрозгляді у суді.
зення зерна, отриманого на
На території сільради, у паї. Керівник агрофірми на- лінь та служб: геокадастру
трьох селах, зареєстрова- голосив, що минулого року — Любов’ю Макаренко, соний 941 житель. За минулий за рахунок господарства, як ціального захисту населення
— Геннадієм Самійленком,
рік померло 20, народилося і обіцяло керівництво, була
тільки 4… У травні минуло- відремонтована під’їзна до- ПФУ в районі Валентиною
го року Староталалаївська
рога до села з боку колиш- Андріященко.
Учасники зборів заслухашкола, в якій навчається 36
нього аеродрому, пообіцяв,
ли та прийняли пропоновадітей, рішенням сесії район- що нинішнього — на черзі
ної ради реорганізована у фі- ремонт дороги через Сло- ний сільським головою В. П.
лію Талалаївської. На даний
бідку. І хоч це питання акту- Покришкою план соціально-
економічного розвитку сіл
час її утримання фінансуєть- альне, наболіле роками для
ся із трьох бюджетів.
сільських жителів, попросив Староталалаївської сільради
Сільський голова інфор- не кидати «їжачків» під коле- на 2018 рік.
Олександра ГОСТРА.
мував, що в цілому бюджет
са автомобілів агрофірми…
за минулий рік виконано на
107,3%, а це 2 млн 91 тис.
Якщо ви святкуєте день Святого Валентина,
520 грн. Основні вкладення у
завітайте 14-го ЛЮТОГО до МАГАЗИНУ «АЛЛА»
соціально-економічний розв Талалаївці.
виток за звітний період — реНа вас чекають: безпрограшна лотерея за 10 грн.
монт доріг у Старій ТалалаСолодкі призи. Для покупців — подружніх пар
ївці, будівництво вуличного
освітлення у центрі та Сло— у відділі промислових товарів, знижки у грн.
бідці. Роботу у цих напрямпропорційно до прожитих років: 5, 10 і т. д.
ках планують продовжити і в
ЧЕКАЄМО!
нинішньому році.

АКТУАЛЬНО

МОЖНА ОБИРАТИ
Згідно з планом впровадження медичної реформи
з 1 квітня стартує кампанія
з вибору лікаря з надання
первинної допомоги, під час
якої пацієнти підписуватимуть декларації з обраними
лікарями. Кожен пацієнт має
право укласти договір з тим
лікарем, в якого він хоче лікуватися, і, відповідно, гроші,
які виділяє держава на пацієнта, будуть напряму надходити до того закладу, в якому
працює цей лікар.
Талалаївський РЦ ПМСД
вже має ліцензію на медичну
практику, зареєстрований в
системі e-Health та розпочав
роботу по укладенню договорів у тестовому режимі. Процес підписання декларацій
нескладний, але потребує
часу та дотримання певних
умов, а саме:

Неділя
11.02

Понеділок
12.02

Вівторок
13.02

Середа
14.02

Таким був лейтмотив
зустрічі народного депутата Валерія Давиденка із
депутатами Талалаївської
селищної ради, членами виконкому, яка відбулася тиждень тому у селищній раді.
Вів її селищний голова Юрій
Величко.
Три місяці після виборів
— достатній час для того,
щоб розробити та затвердити перспективний план
розвитку ОТГ, — наголосив
народний депутат. Під час
кожної із своїх попередніх
зустрічей з депутатами районної, селищної та сільських рад Валерій Миколайович постійно наголошує
на необхідності виготовляти проекти на будівництво
різних об’єктів соціального
розвитку. Адже тільки за
наявності проектної документації є можливість їх реалізовувати за державної, а
також зарубіжної грантової
підтримки. Позитивний досвід щодо цього мають ОТГ
нашої області, які працюють
вже кілька років. Звісно, що
кожна громада проходить
свій шлях розвитку, він не
Четвер
15.02

П’ятниця
16.02

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C
Фаза Місяця

−1

+1

Остання
чверть

−2

+1

Остання
чверть

−3

+1

Остання
чверть

−4

−3

Остання
чверть

−7

−3

Остання
чверть

••кожен пацієнт повинен
особисто з’явитися в Талалаївську амбулаторію сімейної медицини (у виключних
випадках питання будуть вирішуватися індивідуально, в
залежності від обставин);
••при собі потрібно мати
паспорт,
ідентифікаційний
код, мобільний телефон, а
також контактні дані особи
на випадок екстреної ситуації з пацієнтом (прізвище,
ім’я, по батькові, номер мобільного телефону);
••для підписання декларації для неповнолітніх дітей
необхідно мати свідоцтво
про народження дитини, документи батьків або законного представника, опікуна чи
піклувальника.
Враховуючи, що за квітень-червень лікарю потрібно укласти до 2000

договорів, щоденне навантаження по підписанню договорів складатиме 28 – 30
за робочий день, а це може
призвести до черг.
Отож, щоб цього уникнути, Талалаївський центр первинної медичної допомоги
звертається до своїх потенційних пацієнтів, які будуть
укладати договір з сімейним
лікарем В. М. Дем’яненком,
з проханням звертатися в
терапевтичний та дитячий
кабінети амбулаторії у вільний час або у разі звернення
з приводу хвороби з необхідними документами для
попереднього
укладення
договорів. Попереднє укладення надасть змогу значно
скоротити час підписання договорів після 1 квітня.
Звертатися можна щоденно з 8:30 до 16:00, обідня
перерва 13:00 до 14:00 (окрім суботи та неділі).
Олексій ШАЛЕНИЙ,
головний лікар РЦ ПМСД.

ПРАЦЮВАТИ
І ЩЕ РА З ПРАЦЮВАТИ

ПОГОДА
Субота
10.02

ЛІК АРЯ ВЖЕ

−6

−2

Новий
Місяць

−5

−2

Новий
Місяць

За даними http://sinoptik.ua

може бути ідентичним для
всіх, але тільки той, хто працює цілеспрямовано, може
розраховувати на позитивний результат.
У державному бюджеті
на наступний рік закладено
6 мільярдів гривень Державного фонду регіонального
розвитку, які спрямовуватимуться на важливі проекти
у регіонах, та 1,9 мільярда
субвенції на розвиток інфраструктури
об’єднаних
територіальних громад. У
нинішньому році суттєво
збільшився обсяг держкош
тів на реалізацію важливих
проектів у регіонах та громадах. Це реальний шанс
впроваджувати
важливі
проекти на місцях. Пріоритетними напрямками для
впровадження проектів у
наступному році є створення сучасних медичних ам-

булаторій, будівництво та
реконструкція дитячих садків, шкіл, створення Нового
Освітнього Простору в українських школах, будівництво
сучасних ЦНАПів та центрів
безпеки.
У минулому році з Держ
фонду регіонального розвитку були профінансовані
близько 800 проектів у регіонах на 3,5 мільярда гривень. У рамках субвенції
на розвиток інфраструктури ОТГ реалізовано понад
2000 проектів майже на 1,5
мільярда.
Отож, розхолоджуватися нема часу, а працювати і
працювати…
Після зустрічі в залі народний депутат зустрівся із
депутатами селищної ради
— очільниками партійних
фракцій.
Кор. «ТХ».

УТОЧНЕННЯ

У номері «ТХ» за 5 лютого в матеріалі «Ти тільки прийди…» автором допущено неточність. Правильно читати
Наталія МАКСИМОВИЧ, а не МАКСИМЕЙКО.

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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ЗНАЙ НАШИХ!

ювілей. Ми Тебе, рідна,
любимо і щиро шануємо.
Рідні руки, рідний погляд —
Ти така у нас одна! З днем
народження вітаєм, мамо,
свахо чарівна! Ти не плач,
не плач ніколи! В мирі, злагоді живи, по життю, шляху
у завтра легше хай буде іти.
Ти, як сонечко на небі, як
весняний перший птах —
чи то можна не любити? Ні,
ніхто не скаже так! Береже
хай Ангел Божий Твоє серце від біди, і здорова будь,
рідненька, будь щаслива
завжди Ти!
Син СЛАВИК, невістка
ЛЕСЯ, свати ПАВЛИШІ.
* * *
8 ЛЮТОГО для нашої
родини — світле сімейне
свято, бо цей день подарував єдину, любиму і люблячу донечку, чудову дружину,
турботливу, люблячу маму і

ЯК МИ У ЛЬВОВІ
ВИСТУПАЛИ
Новий рік розпочався
для наших вихованців, а
саме для танцювального колективу «Імпульс», з яскравих і незабутніх вражень.
Вони мали нагоду відсвяткувати Різдвяні свята в одному з найкрасивіших міст
України — Львові, побачити
неперевершені різдвяні дійства в центрі справжнього
європейського міста, а найголовніше — стати учасниками III Всеукраїнського багатожанрового мистецького
фестивалю-конкурсу «Розмаїті самоцвіти». Проходив
він протягом двох днів. Журі
та глядачі переглянули понад 180 художніх номерів з
різних напрямків мистецтва:
театральне і циркове, інструментальна музика, вокал і
фольклорна творчість, образотворче мистецтво і хореографія. Участі у конкурсі
передував попередній відбір. І як тільки організатори
підтвердили участь у ньому
нашого танцювального колективу, почалася ретельна
підготовка. Кожен відчував
хвилювання і відповідальність, адже вперше ми представлятимемо Талалаївську
громаду у такому видатному
місті. Крім того, більшість
колективів-учасників з усієї
України вже мають звання
народного чи зразкового.
Отже, нашим учасникам
просто необхідно було дуже
старатися.
Приємною несподіванкою стало те, що у Львові ми
зустріли наших земляків: ансамбль бандуристів із Черні-

гова і колектив «Ярославна»
із Бобровиці. Нам було дуже
приємно зустрітися із «Яро
славною», адже цей колектив створений нашим незабутнім земляком Ярославом
Смалем, де люблять і пам’ятають його, як і ми.
Були і маленькі сюрпризи. Організатори запросили
керівників колективів на зустріч-знайомство в одну із
львівських кав’ярень. Керівник колективу Ліна Ткаченко,
яка брала участь не в одному конкурсі-фестивалі, була
приємно здивована, адже
вперше організатори запропонували таку зустріч. На
конкурс вони із колективом
підготували три номери. За
виконання танців «Розпрягайте, хлопці, коней» і «У
сосновому борочку» вибороли II місце у номінації народна хореографія, а естрадний — «Ковбойський танок»
приніс колективу ІІІ місце. Усі
колективи, які вибороли переможні місця, взяли участь
у гала-концерті, де відбулося
нагородження.
Незабутні враження залишилися в дітей і від екскурсій різдвяним Львовом.
Ми мали змогу перейнятися
прекрасними
традиціями,
які відбуваються так щиро,
отож вражають до глибини сердець. Це традиційна
хода звіздарів, яка відбулася у Львові 8 січня біля
храму Пресвятої Євхаристії.
У ній взяли участь творчі колективи з Польщі, Білорусі,
Туреччини, Словацької Республіки. Діти піднялися на

Львівську ратушу, здійснили
мандрівку вузенькими вуличками міста на туристичному трамвайчику, відвідали
старовинні храми Львова,
Личаківський цвинтар, де поховані Іван Франко, Соломія
Крушельницька, Володимир
Івасюк. А ще було багато сучасних туристичних принад:
майстерня шоколаду, карамельна майстерня, копальня
кави, сувенірні магазинчики
і ятки і, звісно ж, головна
ялинка міста біля Львівського оперного театру.
Приємно відчувати, що
наших талановитих дітей
підтримують не тільки їх
батьки, які завжди стараються проявити ініціативу,
забезпечити
матеріально
участь дітей у цікавих заходах, а й наша Талалаївська
ОТГ на чолі із Ю. Є. Величком, депутатський склад якої
вирішив оплатити проїзд
дітей до Львова і назад. Ми
сподіваємося, що ця подорож була не останньою, бо

із фестивалю наш колектив
привіз найголовніше — бажання здобути своє гран-прі.
● ● ●
Керівники гуртків ЦДЮТ
для того, щоб ті чи інші заходи, які проводимо із дітьми, були яскравішими і насиченішими, неодноразово
звертаються за допомогою
до спонсорів. Адже навіть
невеличкий приз, цукерка
чи шоколадка приносять дітям більше задоволення від
події. Особливо у новорічно-
різвяні свята діти завжди чекають сюрпризів. Ми вдячні
нашим місцевим підприємцям, які це розуміють і відгукуються на наші прохання
впродовж року. Це Віктор
Прядка, Дарина Алєксєєва,
Світлана Позняковська, Сергій Позняковський. Долучилися до спонсорства Микола
Василюха і Світлана Тригубченко. Добре, що у нас є такі
підприємці, які роблять свій
вклад у майбутнє.
За інформацією ЦДЮТ.

ЛЯШКО РУБАЄ ВІКНО В ЄВРОПУ

Перебуваючи на сесії
ПАРЄ в складі української
делегації, Олег Ляшко закликав європейців захистити права селян, виробників
та подбати про два мільйони
переселенців з Донбасу.
«Будівництво нової Китайської стіни з метою відгородитися від окупованої частини Донбасу не наближає
його звільнення. Крім того,
треба пам’ятати про мільйони людей, які потребують нашої допомоги — хворі, літні
люди. Вони в результаті тих
чи інших обставин не можуть
виїхати з окупованих територій. Тому треба дійти до них
через гуманітарні фонди, місію „Червоного Хреста“ або
міжнародні організації, щоб
максимально їм допомогти»,
— вважає Ляшко.
Лідер Радикальної партії висловив невдоволення
ставленням української влади до проблем переселенців. Політик вимагає забезпечити їх роботою і житлом,
оскільки обов’язок держави
— дбати про громадян.
«Сотні або навіть тисячі покинутих приміщень
стоять без діла — колишні
дитсадки, школи, лікарні.
Поставте в них за рахунок
держбюджету вікна і двері
та дайте можливість людям
там жити. Нехай тільки за
комуналку платять. Щоб
люди не мерзли на вулиці в
такі морози і були забезпечені житлом. Крім того, ми
вимагаємо ввести програми
працевлаштування, навчання та оформлення пенсій.
Сьогодні тисячі людей не
отримують пенсії, оскільки
не мають документів або

ще чогось. Обов’язок влади — займатися всіма цими
питаннями», — звернувся
Ляшко до українських політиків зі Страсбурга.
Також лідер РПЛ вважає
неприпустимим повернення
Росії до ПАРЄ. Каже, якщо
це станеться, європейські
лідери порушать базові
принципи, заради яких створювалася Рада Європи. За
його словами, ніякі гроші не
компенсують українцям ті
втрати, яких вони зазнали
через війну на Донбасі.
«Хто поверне батькам їх
29-річного сина Сергія Сергієнка з Полтавщини, який
загинув днями в результаті мінометного обстрілу на
Донбасі? Хто поверне дітям
їх батьків, адже з моменту
початку російської агресії
на Сході України загинуло
10000 українців. Хто повер-

не кращий в Європі аеропорт ім. Прокоф’єва? Коли
на найкращому стадіоні в
Європі „Донбас-Арена“ буде
звучати Гімн України і будуть
проходити матчі Ліги чемпіонів? Коли українські шахтарі
повернуться в шахти, які
сьогодні затоплені в результаті російської агресії?» —
обурився Ляшко.
Політик нагадав делегатам уроки історії та закликав
не повторювати помилок
минулого.
«Представник Словаччини, яка постраждала від
гітлерівської агресії, сьогодні розповідає, що треба дружити з Путіним. Він би ще з
Гітлером запропонував дружити! Представник Великобританії говорить, що Крим
не був українським і тому
згоден з переглядом кордонів. Але і Страсбург раніше

не був Францією! Пропоную
вам, шановні колеги, обговорювати не питання повернення Росії в цей зал, а питання припинення російської
агресії. Тому що сьогодні
українці платять кров’ю, територією, своєю боротьбою
за те, щоб захистити цінності, на яких створювалася
наша організація. Ми сильна
нація, сильна країна, немає
ніяких сумнівів, що ми переможемо. Але під час боротьби проти тиранії Путіна ми
повинні бути разом! А не шукати привід, щоб сісти й поїсти в якомусь страсбурзькому ресторані червону ікру
з росіянами. Дивіться, щоб
ця червона ікра вам поперек
горла не стала!» — підсумував свій виступ Ляшко.
Марина ГАВРИЛЕНКО.
На фото: Олег ЛЯШКО на
сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

ЦИМИ зимовими днями
відзначає свій ювілей наша
дорога подруга, жінка щирої
душі і доброго серця Любов Іванівна КАЛИТА з Корінецького. Летять роки і їм
немає впину, а Ти така ж душею молода. Здається, вчора було тридцять, а сьогодні
уже шістдесят. Прийми ж вітання наші щирі в цей світлий ювілейний день. Міцного здоров’я зичим не на рік,
на все життя його бажаєм,
щоб радісним і довгим був
Твій вік, з добром, і спокоєм,
і миром. Нехай здійсниться
все, що не збулося, і добре
серце не підкориться рокам.
Долай же і далі усі перешкоди, що можуть зустрітись в
житті, купайся в любові дітей і онуків, бо Ти ж їм потрібна завжди. Хай світить
ясне сонце і колосяться
жита, щоб Ти була здорова і
щаслива на довгії літа. Щоб
завжди квіти запашні Твій
шлях життєвий устеляли і
щоб зозулі навесні Тобі сто
років накували.
Колишні КОЛЕГИ по
роботі в сільській раді.
* * *
5 ЛЮТОГО відзначила
своє 80-річчя наша дорога
мама, сваха, бабуся та прабабуся Ольга Степанівна
ЗАРІЧНА з Березівки. Ваш
ювілей — поважна дата,
про це нагадувать не слід.
Ми щиро хочем побажати
здоров’я, щастя і довгих
літ. Щоб ноги Ваші не боліли і ще довго по землі ходили. Дай, Боже, лиха Вам
не знати і соту зиму з нами
зустрічати!
Дочка ТАМАРА та її
родина, онука ОКСАНА
з чоловіком і правнучок
ВЛАДИСЛАВ, СВАТИ з
Липового.
* * *
НАЙТЕПЛІШІ слова привітань з нагоди 65-річного
ювілею шлемо нашій найдорожчій сестричці Лідії Михайлівні СТЕФАНОВСЬКІЙ
із Талалаївки. Сестро наша
рідна, сестро наша мила,
щоб літати в небі, є у Тебе
крила, роботящі руки, щоб
усе робити, і чутливе серце, щоб усіх любити! Щиро
з днем народження ми Тебе
вітаєм, кращою на світі бути
побажаєм. Хай до Тебе часто щастя прилітає, і Тебе,
й родину Бог благословляє!
Хай духмяні квіти долю прикрашають, і хороші друзі в
гості заглядають, соловей
щебече про кохання миле,
щоб століття справить, стане Тобі сили!
Сестри ЛЮБА і ЛЄНА.
* * *
У НАШОЇ любої матусі
і дорогої свахи Єви Миколаївни АРТЮХ із Скороходового 12 лютого 60-річний

бабусю Анжеліку Олександрівну ІЛЬНИЦЬКУ з Новоселівки. Ми вітаємо її з прекрасним жіночим ювілеєм
— 45-річчям! Хай щастя та
мир зігрівають оселю і грає
здоров’я, як добре вино.
Будь завжди щаслива і завжди весела, життя бережи, бо
єдине воно. Нехай Тобі завжди всміхається доля, несуть
тільки радість з собою роки,
хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, збудуться мрії,
бажання, думки. Щоб проліском ніжним життя Твоє
квітло, весною буяла душі
доброта. Любові, добра Тобі,
чистого неба, поваги, пошани й людського тепла. Хай
довго всміхається сонце із
неба, хай Бог береже Тебе,
люба, весь час, та більшого
щастя нам більше не треба
— живи тільки, рідна, із нами
й для нас!
МАМА, ЧОЛОВІК,
СИН, ДОЧКА, ЗЯТЬ, внуки
АРТЕМЧИК і АНЕЧКА.
* * *
У ЦЕЙ морозний зимовий день 13 лютого свій
40-річний
ювілей
святкує Микола Сергійович
СІНЕБОК із Талалаївки.
Хай пливе щасливо Твій
життєвий човен і минає
легко береги круті, і любові
буде хай завжди він повен,
то найголовніше у людськім
житті. Бажаєм щастя і достатку, ясного неба і тепла,
в житті лиш згоди і порядку,
щоб доля світлою була. В
роботі — успіхів, везіння, у
справах — вічного горіння!
Нехай в душі завжди горять
іскринки радості й бажання.
Від душі успіхів бажаєм і хай
Господь Бог допомагає.
ХРЕЩЕНА і її родина.
* * *
11 ЛЮТОГО святкує
свій
день
народження
наша дорога й любима
донька і сестричка Ірина
МАРТЮШОВА із Понір. Как
быстро, дочка, повзрослела
и с годами Ты милела и, кажется, Тебе ещё все те же
пять, и где взялись вот эти
двадцать пять. Хочу поздравить я Тебя, родная, с
юбилеем, пожелаю, дорогая, счастья женского Тебе.
Пусть успешен путь Твой
будет, деньги пусть текут
рекой, ценит пусть и уважает коллектив Твой трудовой.
Радости, нежности, светлых
мгновений,
невероятных
живых впечатлений, мир посмотреть и хорошего мужа,
чтобы любил, был всегда
Тебе нужен. Никогда не сдавайся, улыбайся, получай
самое желаемое. Взаимной
любви, здоровья, успеха,
добра, удачи и много-много
хорошего.
З любов’ю МАМА,
брат КОЛЯ, ГАЛЯ.

НЕМАЄ нічого важчого
для заядливого спортивного
вболівальника, ніж чекати.
Усьому на нервах, йому тільки й лишається, що один за
одним відривати листки календаря і вести зворотний
відлік. Сім, шість, п’ять… А
що вдієш, коли один раз на
чотири роки?! Хотілося б
частіше, але так постановили Зевс і К0 з Олімпу, а куди
тобі, простому смертному,
проти богів? Три, два, один.
Нарешті зірвано останній
листок із найчервонішою
для твого змученого серця
датою 9 лютого 2018-го і ти
— в передчутті найбільшого
із спортивних чудес. Свято
свят — Олімпіада!
Радієш ти, радіють талісмани Олімпіади тигренятко
Сухоран, ведмежа Пандабі,
радіє повітове 43-тисячне
містечко Пхенчхан і вся Південна Корея — вогонь XXIII
зимових Олімпійських ігор
запалено! Пхенчхан тричі
«просився» в олімпійські
столиці, але двічі йому переходили дорогу канадський
Ванкувер у 2010 році і російське Сочі (2014) і тільки
з третьої спроби корейцю
підкорилася ця вершина. Так
далеко на південь зимова
Олімпіада ще не забиралася — наскільки вже Сочі чи
італійський Турин південні
міста, але це все ж таки не
35 – 37-а паралель. Сучасні

спортивні технології дозволяють «зробити» сніг навіть
там, де його не може бути
апріорі. Пхенчхан же знаходиться в гірській місцевості,
а отже штучний сніг, якщо
його настріляти із снігових
гармат, триматиметься ще
краще, ніж природний, бо,
як зауважила наша провідна
біатлоністка Валя Семерен-

Україні одну медаль і саме
в біатлоні та 27 загальнокомандне місце за підсумками
виступів усієї олімпійської
збірної. Валентин Щербачов,
старійшина цеху вітчизняних
спортивних
коментаторів,
категорично з цим не погоджується,
передбачаючи
нам три медалі, каже, що
сподівається на успіх у чоло-

бе і Єфремової, можливо, й
на цій Олімпіаді додасться
якась нагорода з благородного металу. Стимул завойовувати медалі високий — за
золото держава виплатить
олімпійцям 125 тис. доларів
США, за срібло — 80 і за
бронзу — 55 тисяч.
Їх, медалей, у 15 видах
олімпійської програми буде

С У ХОРА Н І
ВЕДМЕЖА ПАНДАБІ
ко, зараз на лижних трасах у
столиці Ігор холодно (−9 °C).
Це означає, що й зимовій
Олімпіаді в Південній Кореї
місце — літня тут уже проходила (Сеул, 1988 рік).
В олімпійському параді,
як складовій урочистого відкриття головного змагання
чотириріччя, під прапорами своїх держав пройдуть
спортсмени 92 країн-учасниць Олімпіади. Російська
символіка у Пхенчхані буде
персоною non-grata — так
МОК покарав нашого північного сусіда за системне вживання спортсменами допінгу,
і тепер їхні «чисті» олімпійці
виступатимуть у Кореї, не

німи — на старти вийдуть 33
наших олімпійці (і чернігівці
поміж них), котрі змагатимуться у 9 видах: біатлон,
лижні гонки, гірські лижі,
фігурне катання, сани, скелетон, фрістайл, сноуборд,
лижне двоборство. В яких
із них наші шанси найвищі?
Звісно, що в біатлоні, де ми
входимо до когорти фаворитів, особливо в жіночій
частині програми. Тут наша
естафетна четвірка виступатиме в ролі чемпіонів попередньої Олімпіади. Повторити успіх буде надзвичайно
важко, проте на медаль (хай
і не на золото) сподіваємось.
Експерти якраз і пророкують

вічому фрістайлі (акробатика). Хтозна, прогнози — річ
невдячна, але що Україна
від Олімпіади до Олімпіади
втрачає свої позиції, то це
факт. Були в нас чемпіони і
призери у фігурному катанні
(золото Баюл і бронза Гончарова та Грушиної), тепер
медалі в цьому виді хіба що
сняться; були два четвертих
місця (на вагу золота) Ірини
Тараненко-Терелі в лижних
гонках, сьогодні навіть натяків на щось подібне немає. І
тільки біатлоністи тримають
свою високу марку — до
золота жіночої естафетної
четвірки, срібла Петрової,
Віти Семеренко, бронзи Цер-

розіграно 102 комплекти —
рекордну кількість за всю
історію Ігор. Це через те,
що додалося 6 нових дисциплін — у сноубордингу,
ковзанярському спорті, керлінгу і гірських лижах. Взагалі
Пхенчхан-2018 — Олімпіада
дебютів і рекордів. Уперше в
зимових Іграх візьмуть участь
олімпійці Еквадору, Косово,
Еритреї, Малайзії, Нігерії,
Сингапуру, а ось 45-річний
Норіакі Касай, японський
стрибун на лижах із трампліна, здійснить свої польоти
вже на своїй восьмій Олімпіаді, причому він неодноразовий призер попередніх Ігор.
Цього разу спортсменів світу

прийматимуть відразу два
олімпійські селища (за оцінками, кращих ще не було) з
повною інфраструктурою від
комфортабельного житла до
гіпермаркетів, банків, салонів
краси, молитовних кімнат, поштових відділень — одне гірське, де проживатимуть 3500
учасників і гостей Олімпіади,
друге на узбережжі, в якому
поселяться 2700 чоловік. По
закінченні Ігор обоє будуть
передані під житло корейцям,
все, до речі, вже продане.
Завтра Олімпіада починає свій медальний відлік.
Кому більше дістанеться?
Кожні змагання чотириріччя називають своїх героїв.
Восьмиразові
олімпіоніки
норвезькі королі лиж Бьорн
Делі і біатлону Бьорндален
та його дружина, також біатлоністка, білоруска Домрачева, легендарний радянський хокейний голкіпер
Третяк, стрибуни з трампліна
фінн Нюканен і швейцарець
Амман… Хто приміряє на
себе їхню славу?
Вже захотілося на Олімпіаду. Нічого неможливого
немає. Якщо у вас є 15 євро
на найдешевший квиток на
змагання, а на церемонію
відкриття — від 168 до 1109
євро, то будь ласка. Тільки
краще вдома біля телевізора
— побачите все і в повному
обсязі. І євро не треба.
О. ЛИПІН.

ЛЮДИНА І ЗАКОН

СУБСИДІЇ У 2017 РОЦІ

одне домогосподарство, становив 1115 грн. Це на 23%
менше, ніж рік тому.
Із заявами про надання
допомоги готівкою на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного
побутового палива у 2017
році звернулися 50 тис.
домогосподарств
області, 83% із них проживали в
сільської місцевості. Призначено субсидії 46 тис.
домогосподарств на суму
126,4 млн грн. У грудні середній розмір такої допомоги, призначеної одному
домогосподарству, становив 1932 грн. Це на 19%
більше, ніж рік тому.
Головне управління
статистики в області.

ПРИГОДА

ЗАПАХЛО КУРЯТИНОЮ,
А ПОТРАПИЛА НА ВИЛА

Лисиці у нашій місцевості, здається, незабаром стануть свійськими. Особливо
на окраїнах сіл, вони безсоромно ідуть прямо на поріг.
Через них випустити птицю
у двір без нагляду просто неможливо. Жителька Старої
Талалаївки Антоніна Дрозд
6 лютого, як і щодня, вранці вийшла у господарський
двір до худоби, випустила
курей… «Чую, кричать вони
так, ніби хтось їх лякає, —
розповідає жінка, — відразу
здалося, що чужий собака
забіг та полохає курей. Як
дивлюся — не собака, бо
хвіст дуже пухнастий, і наш
Чіп, хоч і на прив’язі, а накинувся на того чужака. Зчепилися із собачкою. Тоді я вже
конкретно зрозуміла, що це
лисиця. Вхопила вила і душу,
бо знаю, що може бути, коли
покусає тварин чи людей.
Якби не з переляку, то і не
зробила б такого, словом,
порішила я її. Телефоную у
районну ветеринарну лікар-

ПОДІЯ

маючи змоги підняти над головою національний прапор
чи послухати гімн своєї держави. А ось дві Кореї, Північна і Південна, пройдуть
на параді під єдиним стягом.
Що то Олімпіада — єднає недругів і навіть ворогів! На цих
Іграх спортивна делегація
України найнечисельніша в
порівнянні з усіма поперед

П Х ЕН Ч Х А Н, Т И Г РЕН Я Т КО

СТАТИСТИКА
Надання
адресної
безготівкової допомоги на
утримання житла та оплату
комунальних послуг на сьогодні є одним із найбільш
дієвих заходів забезпечення
соціального захисту громадян. У 2017 році за такою
допомогою звернулися три
чверті (329 тис.) домогосподарств області. Переважна
більшість із них проживала
в міських поселеннях. Відділами субсидій задоволено
103% звернень (з урахуванням призначень за заявами
2016 року).
У грудні 2017 р. субсидії
отримували 265 тис. родин
(60% від загальної кількості
домогосподарств). Середній
її розмір, призначений на
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9 лютого 2018 року

ню, а там кажуть, що виїхати
нічим на виклик. Я тоді — до
нашого сільського голови Василя Покришки, який за фахом ветеринарний лікар. Він
організував виклик поліцейських. Василь Скляр і Олександр Сенча, які були у групі,
прибувши на виклик, повернулися у райцентр і привезли
ветлікаря Олександра Нужненка. Той оглянув собачку,
який воював із хижаком, і
хоч він і щеплений, зробив
йому повторну вакцинацію,
а вбиту лисицю забрав на
експертизу…»
Добре, що в цій ситуації
всі спрацювали оперативно
і, головне, ніхто не постраждав. Чи лисиця хвора, чи
просто їй курятини захотілося, буде відомо після лабораторних досліджень, які
проведуть у Чернігові. Всім,
хто потрапляє у схожу ситуацію, Антоніна Іванівна
бажає не розгублюватися, а
діяти рішуче, адже лисичка
— хижа і хитра.

СУДИ ПО-НОВОМУ:

ЯК НОВОВВЕДЕННЯ

ТОРК НУ ТЬ С Я КОЖ НОГО У К РА ЇНЦ Я

Прийнято зміни до процесуального законодавства
України. Які ж нововведення у судочинстві. Про це — далі.
Відповідно до ст. 128
ЦПКУ відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване
місце проживання (перебування), місцезнаходження
чи місце роботи якого невідоме, буде викликатись
до суду через оголошення
на офіційному веб-сайті
судової влади України, яке
повинно бути розміщене
не пізніше, ніж за десять
днів до дати відповідного
судового засідання. Оголошення про виклик до суду
публікуватимуться у вкладці
«Громадянам» під назвою
«Оголошення про виклик
до суду». Таке оголошення
є офіційним повідомленням
відповідача про дату, час і
місце розгляду справи.
Відповідно до статті 212
ЦПКУ учасники справи мають право брати участь у
судовому засіданні в режимі
відеоконференції поза межами приміщення суду за
умови наявності у суді відповідної технічної можливості,
про яку суд зазначає в ухвалі
про відкриття провадження
у справі, крім випадків, коли
явка цього учасника справи в
судове засідання визнана судом обов’язковою. Отже тепер немає необхідності їхати
до суду, який знаходиться
на значній відстані від місця
проживання. Для участі в
судовому засіданні в режимі
відеоконференції
учасник
справи подає про це заяву
не пізніше, ніж за п’ять днів
до судового засідання. Копія заяви в той самий строк
надсилається іншим учасни-

кам справи. Учасники справи
беруть участь у судовому
засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням
власних технічних засобів
та електронного цифрового
підпису. Але такі учасники
судового розгляду, як свідок,
перекладач, спеціаліст та
експерт можуть брати участь
в судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно в приміщення суду.
У таких випадках ці учасники
судового засідання у відповідному клопотанні зазначають суд, в якому необхідно
забезпечити
проведення
відеоконференції. Такий суд
перевіряє явку і встановлює
особи тих, хто з’явився, а також перевіряє повноваження
представників. Відеоконференція, в якій беруть участь
учасники справи, фіксується
судом, що розглядає справу,
за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису,
які зберігаються в матеріалах справи. Тож використовуйте новітні технології і
заощаджуйте свій час та
кошти.
Прийнято в новій редакції Закон «Про судовий збір».
Зокрема, новою редакцією
закону:
••встановлено
максимальний розмір судового
збору для юридичної особи
за подання позовної заяви
майнового характеру — не
більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для праце
здатної особи (прожитковий
мінімум з 01.01.2018 року

16 ЛЮТОГО о 15-й годині в приміщенні Талалаївського
відділу Бахмацької місцевої прокуратури буде здійснювати
особистий прийом громадян заступник керівника Бахмацької місцевої прокуратури Костянтин Сергійович БАТРАК.
Довідки та попередній запис за тел. 2-15-44.

становить 1762 грн.);
••ставка судового збору
за подання апеляційної скарги збільшується зі 110% до
150% ставки, що підлягала
сплаті за подання позовної
заяви, а за подання касаційної скарги — із 120% до
200% ставки, що підлягала
сплаті за подання позовної
заяви в розмірі оспорюваної
суми;
••скасовується плата за
видачу дубліката судового
наказу, виконавчого листа та
за роздрукування технічного
запису судового засідання;
••у зв’язку із запровадженням Електронного суду
вводиться пільговий коефіцієнт 0,8 для пониження
розміру ставки судового
збору у разі подання до суду
процесуальних документів
в електронній формі, а не
паперовій. Отже, подання
документів до суду в електронній формі коштуватиме
дешевше;
••передбачено
можливість повернути 50% сплаченого судового збору у
випадку укладення мирової
угоди, відмови позивача від
позову чи визнання позову
відповідачем;
••конкретизується перелік умов, за яких суду нада-

ється право відстрочити або
розстрочити сплату судового
збору. Якщо розмір судового
збору перевищує 5% розміру річного доходу позивача,
якщо позивачем є військовослужбовці, батьки дитини
до 14 років або дитини-інваліда, якщо інший з батьків не
сплачує аліменти, одинокі
матері (батьки) дитини до 14
років або дитини-інваліда,
члени малозабезпеченої чи
багатодітної сім’ї, якщо позивач діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб
та осіб, які визнані судом
недієздатними чи дієздатність яких обмежена. Також
суд може відстрочити чи
розстрочити сплату судового збору, якщо подано позов
про захист соціальних, трудових, сімейних, житлових
прав чи про відшкодування
шкоди здоров’ю.
Отже, хоч ставки судового збору і підвищились, Закон передбачає захист права
на правосуддя для матеріально незахищених громадян, таким чином забезпечуючи баланс між інтересами
держави та фінансовими
можливостями учасників судового розгляду.
Підготував
Сергій МИХНО.

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

10 лютого — смт Талалаївка, АЗС «ANP», зернозберігальні склади ТОВ «Обрій», газове господарство, РЕМ,
ВУЖКГ, райавтодор, АТП, вул. Народна, вул. Лугова, вул.
Злагоди, вул. Енергетиків, вул. Комунальна, вул. Молодіжна, вул. Шевченка, вул. Перемоги, вул. Затишна.
12 лютого — с. Болотниця, вул. Шевченка.
13 лютого — с. Скороходове (село повністю); смт Талалаївка, райавтодор (асфальтний завод); с. Українське,
вул. Першотравнева.
14 лютого — с. Липове, ТОВ «Горизонт», зернотік.
15 лютого — смт Талалаївка, вул. Енергетиків.
16 лютого — смт Талалаївка, вул. Польова; с. Українське, вул. Шевченка, вул. Петра Глиги.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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Горе прийшло в нашу
сім’ю несподівано. Ніхто
не думав і не гадав, що
підступна хвороба змією
вповзе в життя дорогого нам чоловіка, тата й
дідуся Віктора Миколайовича Кривоуса і вкоротить йому віку. В нашій
неосяжній біді нас підтримали і прийшли провести
рідну людину в останню
дорогу багато людей —
куми, друзі, колеги, су-

сіди наші й наших дітей.
Безмежне спасибі кожному за моральну і матеріальну підтримку в ці важкі для нашої родини дні.
Нехай біда обходить ваші
оселі. Будемо пам’ятати і
завжди згадувати нашого
Віктора
Миколайовича
щирим, добрим словом
і молитимемося за його
Царство небесне.
Надія КРИВОУС.
с. Скороходове.

ПРОДАМ

Газифікований БУДИНОК у Талалаївці, є літня кухня,
сарай, 2 гаражі, город, підведена вода. Ціна договірна.
Тел. 050-155-00-86.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21063 1988 року випуску в хорошому стані. Тел. 097-182-57-33, 099-721-58-16.
ПРИЧІП до легкового автомобіля, критий оцинкованим
залізом. Ціна договірна. Тел. 068-827-08-32.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
Козяче МОЛОКО з доставкою по Талалаївці, МАСЛО,
сепаровану СМЕТАНУ, СИР із коров’ячого молока.
Тел. 096-191-18-33.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою гноєрозкидачем, від 6 до
7 тонн. Тел. 097-450-72-26.
Зарядний ПРИСТРІЙ для автомобільних акумуляторів.
Тел. 096-105-72-40.
ДРОВА, метрівки і рубані твердої породи з доставкою.
Тел. 099-194-54-04, 097-636-76-10.
ІНДИКИ. Тел. 063-478-38-89.

Куплю
КАРТОП Л Ю к р у п н у. Продам ПШЕНИЦЮ.
Поміняю ПШЕНИЦЮ
на КАРТОПЛЮ. Продам
СОРТОВУ КАРТОПЛЮ.
Тел. 098-204-29-29.
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.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

РЕМОНТ паливних НАСОСІВ та ФОРСУНОК до
тракторів. Завдяки співпраці з виробниками найнижчі ціни: заміна плунжерів,
ремкомплекту та регулювання — 990 грн. м. Ромни.
Тел. 097-750-76-50.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0317047, виданий 4.06.1997 року із земель
колишнього ксп ім. Суворова на території Болотницької
сільської ради на ім’я М
 АКСИМЕНКО Михайло Григорович, вважати недійсним.
14 ЛЮТОГО
виповнюється рік світлої
пам’яті нашого дорогого, незабутнього
чоловіка, тата, дідуся Івана Павловича ЯРЕСЬКА з Красного Колядина. Ти
знаєш, тату, вже цвітуть сади, тополі
пахнуть і горить кульбаба. А Ти на нас
вже дивишся згори… і рай земний Тебе
уже не вабить. Ти знаєш, тату, вишні —
на врожай! — так рясно вбрались у розкішні шати… Великдень скоро… і морозам край… ще щось
важливе мусили сказати. Ти знаєш, тату, все у нас гаразд,
здорові, ситі, чом гнівити Бога. Але так хочеться, щоби іще
хоч раз Твоя нога ступила до порога… Одна мить — і перестало битися серце. Жорстока смерть забрала Тебе від нас.
Плаче серце і болить душа. Як Ти усім нам потрібний. Хай
Твій спокій оберігають краплини роси — то наші сльози. Спи
спокійно, любий, ріднесенький наш. Ти заслужив Божого тепла і Царства небесного.
ДРУЖИНА, ДОНЬКА, СИН, ВНУКИ.

ПОСЛУГИ АДВОКАТА
Консультація, написання заяв, супровід.
Прийом: кожна друга п’ятниця у приміщенні спілки АТО.
Попередній запис за тел. 098-655-34-43.

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
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 КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
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.
Вологу КУКУРУДЗУ, СОЮ. Тел. 097-069-98-52.
Конопляні РЯДНА, ПОЛОТНО, СОРОЧКИ.
Тел. 097-607-95-07.
ЕЛЕКТРОСІЧКАРНЮ, ртутний ТЕРМОМЕТР (з десятими), ЗАЛІЗО листове, УГОЛОК, ПРУТ, КОНДЕНСАТОР.
Тел. 097-433-81-82.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 120 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. 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.

ПП ГОРБАНЬ Ю. М.

на 20 лютого попередня оплата на КУРЧАТ–БРОЙЛЕРІВ КООБ‑500.
Комбікорм «Калинка»
по заводських цінах.
Тел. 2-19-34,
097-256-84-85.

КУРИ-НЕСУЧКИ

кращих яйценосних
порід, вирощені
на домашніх
кормах віком
10 місяців.
Яйця несуть крупні. Доставка.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.
Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ
від 150 кг, а також КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ через ваги.
Тел. 097-079-62-87,
099-637-46-34.

11 ЛЮТОГО минає рік світлої
пам’яті
нашої
дорогої, любимої дружини, мами і бабусі Лідії Олександрівни БАРАНОВОЇ з
Грицівки. Ти була для нас надійним захисником сімейного осередку, розрадником і помічником. Ти мала золоту душу,
щире серце і вмілі руки. Дякуємо Тобі за
любов, безмежну доброту та материнську ласку. Не можемо змиритися з тим,
що Ти назавжди покинула свій дім, свою родину і білий світ.
Пробач, що не зуміли Тебе від смерті вберегти. Хай наші
теплі спогади про Тебе приймуться Всевишнім як щира молитва за Твою душу у вічнім Царстві небеснім. Всі, хто знав
і спілкувався з Лідією Олександрівною, пом’яніть її разом з
нами добрим словом і щирою молитвою.
ЧОЛОВІК, ДОЧКИ, ЗЯТЬ і ВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

9 ЛЮТОГО минає рік, як залишив цей світ наш дорогий чоловік, батько, дідусь Володимир Олександрович
ХОЛЯВЕНКО із Скороходового. Тяжкі хвороби роками приносили йому неймовірні страждання, та він старався одужати і жити з нами і для нас. Боженько давав йому сили духу
залишатися на світі для родини. Та настала невідворотна
мить — Ти пішов назавжди, залишивши про себе найсвітлішу пам’ять. Гнітить душу оця страшна тиша у рідному домі
без Тебе. Спочивай, рідненький, нехай ніщо Тобі вже не
болить і душа знайде спочинок у вічнім Царстві небеснім,
а важка могильна земля буде лебединим пухом. Хто знав
Володимира Олександровича та зберігає про нього добру
пам’ять, пом’яніть добрим словом разом із нами.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СИН, ДОЧКА,
внуки ЖЕНЯ, ЛІЛЯ і вся 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.

7 ЛЮТОГО минуло 10 років відтоді, як невблаганна
смерть забрала нашого чоловіка, батька, дідуся Григорія
Олексійовича ТКАЧЕНКА із Юрківців. Минають роки, та не
минає біль від того, що Тебе немає із нами. Так пусто стало
на душі, і серце плаче кожен день від болю, і огортає тихим
смутком все навколо. Закрила хижа смерть повіки, скувала
холодом вуста, заснула вічним сном навіки людина добра
і проста. Хотілось довго пожити Тобі для дітей і своєї сім’ї,
та смерть не спинилась — прийшла і навіки забрала Тебе
в небуття. Душа спочила, відійшли турботи, покинув біль,
тривога відлягла, нема куди спішить — нема роботи, а Ти
ж без неї і на мить не міг. Хай наші теплі спогади про Тебе,
рідненький, приймуться Всевишнім, як слова щирої молитви
за Твою душу у вічнім Царстві небесному. Хто знав, — згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть добрим словом.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА, дочка ТАМАРА
із сім’єю.
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

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

9 лютого 2018 року
18 февраля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

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

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

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
ТОВ «КРИВООЗЕРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
запрошує на постійну роботу на такі посади: лаборант-технік, лаборант-хімік, охоронець, працівник олійного
цеху, електрик, майстер КІП, працівник брикетувального
цеху, працівник відділу наливу олії, вантажник, завідуючий
кадрами, слюсар, зварювальник.
Офіційне працевлаштування, високу з/п та гарні умови
праці гарантуємо.
Адреса: вул. Кобзаря (Куйбишева), 1, смт Криве Озеро,
Кривоозерський р-н, Миколаївська обл.
Тел. 050-355-29-74 (Дмитро Олегович).
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).
Постійно у продажу: ПШЕНИЦЯ, ОВЕС, ЯЧМІНЬ, КУКУРУДЗА, ОБМІШКА, ВИСІВКИ, сухий ЖОМ, МАКУХА. Можлива доставка.
КУПЛЮ ГОРІХИ, НАСІННЯ, КВАСОЛЮ, КАРТОПЛЮ.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26 (Саша),
097-397-71-28, 050-170-51-17 (Вова).
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.
У родині працівника нашого підприємства Володимира Анатолійовича Антоненка — тяжка, непоправна втрата. Помер його
батько АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ. Прийміть наші щирі співчуття у ці
скорботні для Вас і всієї родини дні.
КОЛЕКТИВ Талалаївського РЕМ.
Пройшовши довгий, часом нелегкий життєвий шлях, пішла у
вічність прекрасна жінка, людина щирої вдачі і великої душі Ніна
Іванівна ПОТІЙ з Талалаївки. У пам’яті колег-вчителів, учнів, яких
вона виховала не одне покоління, батьків вічно зберігатиметься
пам’ять про цю невичерпної доброти жінку. Сумуємо, щиро співчуваємо рідним та близьким покійної. Царство небесне Вам, вічний
спокій, Ніно Іванівно.
Педагогічний колектив Талалаївської школи,
вчителі-пенсіонери.
Закінчився земний шлях нашої незабутньої першої вчительки
Ніни Іванівни ПОТІЙ. Посіяне нею розумне, добре і вічне у наших
серцях живе і буде жити, а отже і пам’ять про Ніну Іванівну. Схиляємо голови у глибокій скорботі, співчуваємо її рідним і близьким.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1999 року
та їх БАТЬКИ.
Сумно і боляче: обірвався земний шлях нашої першої вчительки, вихователя багатьох поколінь учнів Талалаївської школи
Ніни Іванівни ПОТІЙ. Мудрий наставник, лагідна, добра, щира,
Ви заміняли нам у школі наших мам, навчили розрізняти добро
і зло, посіяли в несвідомі дитячі душі зерна людяності, потягу до
знань і прекрасного. Ми теперішні — Ваше продовження. Спасибі
Вам за життєву науку, Ніно Іванівно. Вас так не вистачатиме на
наших шкільних зустрічах, але світлий образ Ваш ніколи не згасне
у вдячній пам’яті й серцях кожного з нас.
УЧНІ початкових класів Талалаївської школи
різних років.
На нашій вулиці Ніна Іванівна ПОТІЙ була шанованою людиною, бо в її серці Людини і вчителя від Бога завжди було місце
для любові до ближнього, а особливо вона любила дітей, не розділяючи на рідних і чужих. Доля до неї була немилосердною, та
не зчерствіло серце, тільки більше боліло… Вона була для нас
взірцем безмежної материнської любові, доброзичливою сусідкою, яка завжди прийде на допомогу. Нам її дуже не вистачатиме.
Сумуємо. Царство небесне її світлій і чистій душі.
ЖИТЕЛІ вул. Гагаріна в Талалаївці.
Закінчився земний шлях моєї найкращої старшої подруги,
людини, рідної мені душею, наставниці Ніни Іванівни ПОТІЙ.
Невтомна трудівниця, яка любила все живе, віддавала своє безмежне добро і тепло людям. Навіки покинула свій дім, город, сад,
квітник, сусідів, рідних. Тепер приходитиме до нас тільки у світлих
спогадах. Дуже хочеться натиснути на телефоні кнопочку з позначкою «Говоруха», почути її жартівливий вислів: «Ще дишу». А
розумію, що цього вже не буде. Відходили Ваші ніженьки, відпрацювали Ваші рученьки, відболіло Ваше серденько. Спіть спокійно.
У глибокій скорботі Л. Л. ГРІНЕНКО.
Болем у серці озвалася важка звістка про відхід у вічність моєї
хрещеної Марії Іванівни СТЕПКИ із Лавіркового. Нерозрадне горе
для її сина, невістки, онуки і правнуків. Щиро співчуваю їм та всім
рідним і близьким покійної і розділяю з ними біль тяжкої втрати.
Хрещеник ГРИГОРІЙ та його сім’я.
Минуло 9 днів, як тяжка, невиліковна хвороба забрала в потойбічний світ Ніну Іванівну ЛИТВИНЕНКО з Довгалівки. Вона
була люблячою матусею і бабусею, доброю, лагідною невісткою
і свекрухою, хорошою сусідкою і хрещеною. Ми співчуваємо її синам Віктору і Сергію та їхнім сім’ям і розділяємо біль втрати.
Хрещеники СЕРГІЙ, СВІТЛАНА, сусіди БІЛАНИ і ГАЩЕНКИ.
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