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У СЕЛАХ ГРОМАДИ

Відбулися загальні збори жителів усіх сіл, які увійшли
в Талалаївську об’єднану територіальну громаду. Останні — 22 лютого в Талалаївці. Про те, як вони проходили,
повідомимо у наступному номері. 20 лютого сільські сходи відбувалися у Корінецькому та Липовому. У загальних
зборах жителів обох сіл взяли участь селищний голова
Юрій ВЕЛИЧКО, його заступник Микола СЕРДЮК, начальник фінансового відділу Світлана ЦИГАНЕНКО.
КОРІНЕЦЬКЕ
Виконуючий
обов’язки
старости Сергій Троян звітував перед односельцями за
свою роботу на посаді сільського голови у 2017-му. Звітував невимушено, запрошуючи односельців до вільного
спілкування. Так і вийшло.
Адже в селі все, як на долоні. Сергій Анатолійович
навів такі статистичні дані:
зареєстровано 355 чоловік,
52 — віком до 17 років, 17
— діток до 7 років. За минулий рік народилося 3 малят,
померло 7 сільських жителів.
Селяни утримують 98 корів,
5 коней, є власниками 14
мотоблоків, 35 автомобілів
та 26 тракторів. «За минулий
рік відбулося мало змін і хороших, і поганих…», — так
самокритично
аналізував
зроблене голова. Із найкращого — будівництво вуличного освітлення, яке давалося непросто. І, як завжди, є
задоволені від цього, і невдоволені. Спільно із головним
інвестором придбали і встановили дитячий майданчик.
Зробили автобусну зупинку,
придбали і встановили в
будинку культури обігрівач,
тенісний стіл. Приємно вражало, що вчорашній сільський голова, а сьогодні в. о.
старости переконував односельців, що стосовно кожного придбання намагався
зекономити бюджетні кошти.
Наприклад, автозупинку зробили всього за 5800 грн., а
не за пропоновані 20 тис. Так
планують працювати і надалі. У найближчих планах —
ремонт приміщення будинку
культури, ремонт сільських
доріг. Думки про те, чи треба
в селі створювати дитсадок,
розійшлися.
Селяни стурбовані ймовірністю введення нових
стандартів прийому молока
від населення. С. А. Троян
пропонує один вихід із ситуації — створення кооперативу,
що дасть можливість участі
у державних програмах та
грантах.
Мав слово директор
ТОВ «Красноколядинське»,

депутат
селищної
ради
П. М. Чмут. На запитання
корінечан щодо виділення та користування землі
відповідав керівник відділу
Держгеокадастру в районі
Олександр Огій.
ЛИПОВЕ
На сходці в цьому селі
першими до слова попросилися пожежники. Оскільки
поряд із селом торфовища
і вони часто загоряються
через людське недбальство, головний інспектор РС
УДСНС Євген Мартіян переконував, що «береженого
і Бог береже». Потім традиційно звітував про роботу
на посаді сільського голови
торік в. о. старости Михайло
Педько. У звітний період до
сільради входили і Скороходове та Жолобок. Присутні на зборах хотіли почути
скільки коштів із бюджету
сільради виділено конкретно
на соціальний розвиток Липового. На жаль, звітуючий
не був готовий відповісти на
всі питання: і об’єктивні, і,
як то часто буває, зовсім не
змістовні. Як і в більшості
сіл, у Липовому в жахливому
стані дорога, хоча, як ні в одному із сіл, з державного бюджету на будівництво (не ямковий ремонт!) освоєно 900
тис. грн. Звичайно, це невеличкий відрізок, але ж він є!
Планується ремонт доріг і на
нинішній рік, а ще — продовження будівництва вуличного освітлення. Функціонують
у селі дитсадок, школа, частина утримання яких також
на балансі сільради. Є і ФАП,
але фельдшер пішла в декрет. Прозвучала думка, що
«своїм „допомогли“ звільнитися, а чужі не приходять…»
Мав слово директор
СТОВ «Горизонт» Ігор Марченко. Що найбільше цікавило селян — оплата за паї.
Він сказав, що не буде виділяти на оранку і т. ін., як дехто практикує, але натомість
підніме оплату до 12% від
нормативно-грошової оцінки
землі.
Олександра ГОСТРА.

20 ЛЮТОГО – ДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Цього дня
в нашому районі, як і по
всій
Україні,
вшановували
відвагу,
силу духу і стійкість громадян, які віддали своє життя під час Революції Гідності
(листопад 2013 року — лютий 2014 року),
захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське
майбутнє України.

Керівники району, представники органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, політичних партій, учнівська молодь, жителі району поклали квіти до банера та хвилиною мовчання
вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні,
а також військовослужбовців та добровольців - всіх, хто поклав життя за незалежність і
свободу нашої України.
У храмі Святої Варвари, що в Талалаївці, відправили за загиблими поминальну
панахиду.

«ХТО ВИНЕН?» І «ЩО РОБИТИ?»

17 лютого відбулася
сходка жителів с. Слобідка, яке входить до
Староталалаївської сільської ради. Цьогорічні зібрання сільських громад
проходять досить непросто. Адже життя селян із
кожним роком стає все
проблематичнішим. Неналежний рівень освіти,
медицини, культури, не
якісні дороги, мізерні пенсії, зростання тарифів на
газ та електроенергію,
відсутність робочих місць
— ось далеко не повний
перелік проблем, які вже
десятки років лише поглиблюються. І постають
одвічні питання: «Хто винен?» і «Що робити?»
Перша половина зборів слобідчан пройшла
під знаком питання «Хто
винен?» Хто винен, що
не встановлений дитячий
майданчик, не відремонтовано дороги в селі, що вулиці позаростали самосійними деревами. Частина
жителів села вважає, що в
усьому винен сільський голова, який, на їхню думку,
дбає лише про Стару Талалаївку. Проте, як зазначає
у звіті Староталалаївський
сільський голова Василь
Покришка, у 2017 році на
благоустрій Слобідки використано 394 тис. грн. На ці
кошти було зроблено частково вуличне освітлення в
селі, поставлено нові вікна
в сільському клубі, закуплено дрова для ФАПу,
надавалась матеріальна
допомога на лікування жителів села та інше. Інша
частина жителів Слобідки
справедливо зауважили,
що, мабуть, і самим жителям необхідно докладати

ПОГОДА

якихось зусиль для покращення благоустрою свого
села. Тривалою була дискусія щодо використання
громадського пасовища.
Сільський голова пояснив, що сільська рада виготовила
документацію
на громадське пасовище
площею 10 га. Для його
використання
жителям
села, які мають у власності
корів, необхідно написати заяви до сесії сільської
ради і сільська рада своїм
рішенням передасть пасовище жителям села в
безоплатне користування.
Але проти такого порядку
виступили власники кіз та
іншої худоби. І як не намагались їм пояснити, що
в подальшому всі жителі
села за спільною згодою
можуть користуватися громадським пасовищем, так
це питання і залишилось
не узгодженим.
На щастя, у зборах
брав участь генеральний
директор ТОВ «Агрофірма
«Обрій» LTD Олег Фіщук.
У його виступі акцент був
зроблений не на з’ясуванні питання хто винен, а в
намаганні знайти шляхи
вирішення тих проблем,
які є в кожному селі. Він
наголосив на тім, що в теперішній час лише спільними зусиллями інвесторів, які обробляють землі,
місцевої влади та жителів
громад можна знаходити
шляхи вирішення сільських проблем. І, як приклад, навів співпрацю по
багатьох питаннях, яка
склалась між дирекцією
агрофірми та Харківською
сільською радою. Стосовно села Слобідка, то за
словами О. Фіщука, будів-
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лю Слобідського ФАПу,
який зазнав пошкодження
від нещодавньої пожежі,
буде повністю відремонтовано за рахунок благодійного фонду Сергія
Тігіпка. За рахунок агрофірми буде проведено
ремонт сільського клубу.
Також силами агрофірми,
але спільно із сільрадою,
буде проведено ремонт
дороги по селу. На сходці також були присутні та
виступили представники
районних служб: Пенсійного фонду — Валентина
Андріященко, управління
соціального захисту населення — Галина Федюк, які
розповіли про роботу цих
районних структур та відповіли на запитання присутніх. Взяв участь у зборах села заступник голови
районної ради Станіслав
Катрушенко.
На зборах також була
присутня редактор районної газети Олександра
Гостра. У своєму виступі
вона намагалась звернути
увагу жителів села та особливо «місцевого блогера»
на те, що необхідно не розколювати село анонімними
статтями на блозі, листами у редакцію, які містять
неперевірену, а ще гірше,
наклепницьку інформацію,
а пропонувати конкретні і
зрозумілі шляхи вирішення
численних сільських проблем. На жаль, пан Павло
Кочерженко не захотів навіть сказати щось із цього
приводу, а швиденько просто втік із залу від прямого
діалогу.
Сергій МИХНО.

АКТУАЛЬНО

ЗАМІСТЬ ПОШТИ –
ПЕРЕСУВНІ
ВІДДІЛЕННЯ

Як повідомила обласна
газета «Гарт» (№7, 15 лютого) в інтерв’ю з керівником філії ПАТ «Укрпошта»
Оленою Дорошенко, на базі
Чернігівської
регіональної
філії «Укрпошта» запроваджується пілотний проект
«Пересувне
відділення».
Тобто, з 1 червня 2018 року
на Чернігівщині замість закритих сільських поштових
відділень на маршрути ви
йдуть 130 пересувних — нового типу на базі сучасних
автомобілів.
Реформатори
переконують, що сільські жителі
отримають якісні поштові
послуги. Такий досвід вже
мають у Великій Британії,
Ірландії, США, Туреччині,
Білорусі, країнах Прибалтики. Як відбуватиметься ця
реформа в Україні і, перш за
все, у нашій області — одній
із найбільших за площею і
з найнижчою щільністю населення? Ця тема активно
обговорюється інтернет-користувачами. В першу чергу
вона шокує редакторів щотижневих газет. Більшість
переконані, що через кілька
років про «Укрпошту» забудуть на селі. Оскільки поштові відділення плануються
тільки там, де є дві тисячі
населення, однозначно, села
нашого району залишаться
без стаціонарних відділень.
Така ж ситуація і у Новгород-
Сіверському, Семенівському,
Сосницькому, Сновському,
Куликівському, Носівському,
Борзнянському,
Срібнянському, Варвинському, Городнянському районах.
Обговорення цього питання виникає і на сільських
сходах, які тривають у селах
за участі керівників району
та представників районних
служб і управлінь. Селяни схвильовані і не безпідставно, на жаль, більшість
реформ їм аж ніяк не на
користь.
Редакція «ТХ» запрошує наших читачів до обговорення цієї теми на
сторінках газети. Телефонуйте, пишіть, заходьте.

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

ОФІЦІЙНЕ
СЕЛЯНИН ОТРИМАЄ ВІД
УРЯДУ 2500 ГРИВЕНЬ
НА УТРИМАННЯ ТЕЛЯТ
КМУ прийнято рішення,
яке забезпечить підтримку
аграрного сектора країни
по 5 важливих напрямках.
На це буде спрямовано 6,3
мільярда гривень, що сприятиме розвитку фермерства
в Україні, дозволить наростити обсяги сільськогосподарського
виробництва,
збільшити поголів’я і здешевити утримання
худоби, а також
здешевити
сільськогосподарську техніку для аграріїв,
стимулювати
садівництво
і виноградарство. Ця програма має сприяти економічному зростанню країни,
створенню робочих місць та
позитивно вплинути на ціни
на харчові продукти.
ЗДЕШЕВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ
Уряд спрямовує 945
мільйонів гривень на здешевлення сільськогосподарської техніки для аграріїв. Це
дозволить сільгоспвиробникам придбати 5050 одиниць
вітчизняної сільгосптехніки
за суттєво нижчою ціною.
Держава
компенсуватиме
25% вартості техніки великим сільгоспвиробникам, а
фермерам — 40%. Програмою буде охоплений кожен
покупець вітчизняної сільськогосподарської техніки.
ДОТАЦІЇ НА УТРИМАННЯ
ХУДОБИ
4 мільярди гривень направляє Уряд на розвиток
українського тваринництва.
Надається підтримка як
агровиробникам, так і грома-

здешевити утримання 700
тисяч голів ВРХ для населення та агровиробників і
збільшити в сільськогосподарських підприємствах поголів’я ВРХ на 11%, свиней
— на 18%, овець — на 6%.
Метою Уряду також є збільшення середньої продуктивності молочної ВРХ з 4 тисяч літрів/рік до 7 – 9 тисяч
літрів/рік.
Агровиробники отримають 50-відсоткову компенсацію вартості високопродуктивного поголів’я, а також
біологічного матеріалу та
ембріонів на суму 300 мільйонів гривень. 2,5 мільярда
гривень
агровиробникам
буде компенсовано на будівництво або реконструкцію
тваринницьких комплексів.
Йдеться про 25-відсоткову
компенсацію тіла кредиту, залученого на будівництво або
реконструкцію комплексів у
галузях свинарства, птахівництва та ВРХ; 30% відшкодування вартості введених в
експлуатацію тваринницьких
комплексів,
побудованих
без залучення кредитних
коштів; до 3% здешевлення

кредитних ресурсів, залучених на проекти із розвитку
аквакультури, вівчарства та
козівництва.
РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
1 мільярд гривень виділяє Уряд на підтримку фермерів. Це дозволить здешевити кредити до 1,5 облікової
ставки НБУ, отримати 100%
компенсації вартості насіння
та 90% компенсації вартості
дорадчих
послуг. При цьому
таку підтримку
отримають не
великі латифундисти, а фермери з земельним банком до
500 гектарів. Це стимулюватиме розвиток фермерства в
Україні.
ПІДТРИМКА
КООПЕРАТИВІВ
Для
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Уряд запускає
програму підтримки садівництва, ягідництва, заготівлі
молока і м’яса, будівництва
овоче- та фруктосховищ на
умовах
співфінансування
проектів. 70% витрат на придбання обладнання компенсує держава.
РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА
ТА ВИНОГРАДАРСТВА
Обсяг державної підтримки садівництва і виноградарства у 2018 році складе 300 мільйонів гривень.
Це дозволить компенсувати 80% вартості саджанців
і збільшити уже до кінця
року на 3,1 тисячі гектарів
площі садів, ягідників та
виноградників.
Матеріали Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю
секретаріату КМУ.

зеніті, любові, доброти і щастя повен дім. Нехай у серці
розкошує літо і соняхом квітує золотим. Нехай постійні
успіхи й достатки сиплються
на Вас, мов весняний цвіт.
Нехай Ваш досвід творить
з буднів свята і хай Господь
дарує довгих-довгих літ.
ВИХОВАНЦІ дитячого
садка «Дзвіночок» та їх
БАТЬКИ.
* * *
У ЖИТТІ наших дорогих
подруг, учасниць гурту «Мальви»
Красноколядинського
сільського будинку культури
Галини ЛЕВАДИ і Наталії МАКСИМОВИЧ у ці дні
пам’ятні дати — вони святкують свої 35-и і 25-річний ювілеї. Хай ваші молоді голоси
і ваша життєва весна дзвенять гомінкими струмочками
і радують наші і серця ваших
ближніх. Летять роки, мов
чайки над водою, і разом з
ними доля золота. Ви, кожна,
залишайтесь молодою, живіть у щасті й радості до ста.
Бажаємо вам радісних світанків, щасливих, романтичних
вечорів, казкових ніжних снів,
бадьорих ранків, і щирих, теплих і відвертих слів!
ГУРТ «Мальви»
Красноколядинського
будинку культури.
* * *
ЦИМИ зимовими днями
відзначають свій день народження і ювілей наші дорогі
друзі Галина Федорівна і
Юрій Олексійович ТОПЧІЇ
з Талалаївки. Роки летять,
мов лебеді у вирій, життя
іде, його не зупинити. Прийміть вітання наші щирі, ще
до ста років зичимо прожити.
Хай будуть поруч віра і надія,
хай два крила ці впасти не
дадуть. І сам Господь по милості наділить ще довгих літ,
що сонцем виграють. Хай кожен день дарує радість, хай
сонце світить вам завжди,
роки ніколи вас не старять і
не приносять в дім біди. Люд-

ської шани зичимо й тепла,
достатку, злагоди та дружби у родині. Щоб вся біда у
безвість відійшла, а радість
залишалася віднині! Життя
вам — довгі-довгі роки, без
сліз, без горя без біди. Хай
буде радість в вашім домі
сьогодні, завтра і завжди.
Сім’я КИРПЕНКІВ.
* * *
ДНЯМИ голова нашої
великої родини Віталій Васильович ЯРЕМЕНКО з
Талалаївки святкував день
народження. Ми всі його
щиро вітаємо, залишатися
багато-багато літ із нами таким же добрим, відданим і
люблячим бажаємо. Бажаєм
здоров’я багато-багато, хай
щастя і мир залишаються
в хаті, хай горе обходить
завжди стороною, а радість
приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце
і небо, хай Бог береже Тебе,
любий, весь час, та іншого
щастя нам більше не треба,
живи тільки, рідний, із нами
й для нас.
Вся РІДНЯ.
* * *
26
ЛЮТОГО
свій
60-річний ювілей відзначає наша дорога дружина
і мама Катерина Іванівна
КАЛЬНИЦЬКА з Талалаївки.
Рідненька, озирнись навколо, весь світ Тобі даруєм ми,
такий яскравий і казковий,
із найдорожчими людьми. І
кущ червоної калини, і річку,
що в лугах біжить, і квітку, що
серед долини на сонці ясно
мерехтить. А ще віночок із
любові, букет зі щастя пелюсток, і усі барви світанкові,
повітря свіжого ковток. Кохана, милая, вітаєм, даруєм
світ Тобі цілком, від негараздів, ми благаєм, хай янгол
захистить крилом!
ЧОЛОВІК, СИН та його
сім’я.
* * *
ЗАВТРА святкує свій
50-річний ювілей наша лю-

дянам, які утримують молодняк ВРХ. Останні отримають
700 мільйонів гривень державної підтримки, або 2500
гривень на молочну корову
(трьома траншами). Агровиробники, які утримують молочних корів, отримають 500
мільйонів гривень державної
підтримки, або 1500 гривень
на молочну корову (двома
траншами).
Ця ініціатива Уряду має

ПІДТРИМК А АПК

ЮВІЛЕЙНИЙ день народження відзначає наша
колега Алла Михайлівна
РОМАНЕНКО. Сердечно й
від усієї душі вітаємо ювілярку — вмілого фахівця,
відповідального працівника,
щиру, доброзичливу людину.
Весни в душі бажаємо, тепла рідних, взаєморозуміння
та щирості, безліч щасливих
моментів, виконання бажаного, райдужного настрою,
безперервного позитивного
потоку подій, життєрадісності. Нехай удача переслідує
Вас, а везіння завжди набивається в попутники. Нехай
здоров’я радує, родина підтримує, друзі не дають занудьгувати. І все це не тільки
сьогодні, в день Вашого народження, — щодня.
КОЛЕКТИВ ДРУКАРНІ.
* * *
ЗАВТРА відзначає своє
35-річчя наша дорога колега Галина Володимирівна
ЛЕВАДА. Тридцять п’ять
— дата шалена, коли життя фонтаном б’є. Попереду так багато щастя, серце
радісно співає. Нехай те,
що хочеш зробити, відмінно
виходить і нехай енергії запал весь час триває. Бажаємо міцного здоров’я, щоб
вистачило на мрії! Немає
в житті добрішої людини і
справедливішої, ніж Ти!
КОЛЕКТИВ Красноколядинського ЗДО «Дзвіночок».
* * *
24 ЛЮТОГО відзначає
своє 35-річчя шанована вихователька, завідуюча дитячим садком Галина Володимирівна ЛЕВАДА, мудрий
наставник, сіюча добро і
любов своїм вихованцям.
Спасибі, рідненька, за ласку
й тепло, за людяність Вашу,
безмежне добро. Нехай цвітуть під небом синьооким ще
довго-довго дні й літа, а тиха
радість, чиста і висока, щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у
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«САМООБОРОНА» – ПОТРІБНА ЧИ НІ?
Громадське формування
з охорони громадського порядку «Талалаївка-самооборона» створене в минулому
році і за період своєї «діяльності» в черговий раз доводить, що свавілля для нього — це головний девіз. На
жаль, це так! Про негативну
славу формування відомо не
лише у Талалаївській громаді, а й за її межами. Між людей постійно чути, що, знаючи тих, хто входить у члени
даної організації, однозначно
зрозуміло, що вони об’єднались лише заради власних
амбіцій — носити зброю і
лобіювати бізнеси. Вже у
перший місяць нинішнього
року так звана «самооборона» відзначилась. У магазині «Лакомка», що неподалік
від церкви великомучениці
Святої Варвари у Талалаївці громадянин X. напідпитку
з абсолютною цинічністю
спочатку погрожував людям
пістолетом, а потім для переконливості зробив декілька пострілів. Одному з потерпілих рукояттю від пістолета
розбив голову в районі скроні. Добре, що обійшлось
лише тілесними ушкодженнями та струсом мозку, а міг
би бути і летальний випадок.
Люди викликали поліцію і
лише це зупинило одного із
засновників «самооборони».
Про цей прикрий випадок до
поліції звернулись декілька
потерпілих. Про постійні «подвиги» громадського форму-

вання, такі як патрулювання
напідпитку, погрози, постріли
зі зброї і т. ін., можна розповідати, на жаль, безкінечно.
Так, бо то крик і біль кожної
людини, громадян України,
небайдужих до таких зухвалих обставин, які відбуваються у нашій громаді. Коли
з’явилася інформація про те,
що з бюджету Талалаївської
об’єднаної
територіальної
громади треба було виділити
кошти на підтримку та розвиток громадського формування «Талалаївка-самооборона», виникли небезпідставні
обурення, адже гроші із громади — то гроші кожного з
нас на задоволення амбіцій
окремої когорти підприємців.
Люди, які на останніх виборах у громаду обрали депутатів, не помилились з вибором, бо у грудні 2017 року на
черговій сесії Талалаївської
селищної ради питання надання коштів «самообороні»
не підтримано, а значить, що
депутати прислухаються до
своїх виборців.
Законодавство
України передбачає реєстрацію
громадських
організацій,
які здійснюють допомогу
правоохоронним органам в
охороні громадського правопорядку. Однак такі дії повинні бути скоординованими
із правоохоронцями. Наша
«Талалаївка-самооборона»

не має контакту з місцевою
поліцією.
Міністр внутрішніх справ
Арсен Аваков наголошує, що
«Національні дружини» можуть існувати як громадські
організації, але в жодному
разі не переступати рамки
закону, а наша місцева «самооборона» регулярно порушує закони.
«Ще раз повторюсь, у
державі Україна є лише одна
монополія на застосування
сили — державна: Національна гвардія, Національна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які
намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не
є законними. Суспільні рухи
можуть бути якими завгодно, але тільки не виходити
за межі закону», — сказав
Аваков. Він наголосив, що
на вулицях українських міст
не повинно бути ніяких мілітарних рухів. «Я, як міністр,
не дозволю, щоб були паралельні структури, які намагаються на вулицях поводитися як альтернативні
мілітарні формування», —
заявив міністр.
Будемо сподіватись, що
завдяки закону, поліції, органам місцевого самоврядування, небайдужим людям
правда переможе, а свавілля нашої місцевої «самооборони» буде зупинено!
Геннадій ТРИГУБЧЕНКО,
депутат обласної ради від політичної партії «Наш край»,
та ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВ.

бляча мама і найкраща бабуся Ніна Іванівна СМІЛИК
із Плугатаря. Наша рідненька, зі святом вітаєм! Від щирого серця Тобі ми бажаєм:
на довгі роки здоров’я міцного і духу завзятого та молодого. Ніколи не знати про
горе і втому, щоб щастя й
удача трималися дому, щоб
наша любов Тебе зігрівала,
Твоя ж — нам сили й натхнення давала!
З любов’ю дочки
ТАНЯ і НАТАША, зяті
САША та СЕРГІЙ, внучки
СВІТЛАНКА й ОКСАНКА.
* * *
ЛЮБУ дружину, турботливу доньку й невістку Ніну
Іванівну СМІЛИК щиро
здоровимо з її золотим ювілеєм. В 50 розквітає життя і
душа, ніби пташка, співає. І
хоч в юність нема вороття,
та у серці вона оживає. Ти
привітна, спокійна і мила,
залишайся такою завжди —
душевною, доброю, щирою.
З любов’ю чоловік
ВІКТОР, мама ВАЛЕНТИНА, свекруха НАДІЯ.
* * *
23 ЛЮТОГО наш кум
Василь Іванович СОКОЛ
із Красного Колядина відзначає свій ювілей: вітаємо!
Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні
й літа, а тиха радість, чиста
і висока, щоденно хай до
хати заверта. Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, любові,
доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
і соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість
і достаток сиплються на Вас,
немов вишневий цвіт. Нехай
життєвий досвід творить із
буднів свята, а Господь дарує довгих-довгих літ.
З повагою куми БУРДЕНКИ, МАКСИМЕЙКИ.
* * *
СЕРДЕЧНО вітаємо з
днем народження нашого
дорогого зятя Віталія Вік
торовича КУНДЕНКА з
Красного Колядина, який він
відзначає 27 лютого. З днем
народження вітаєм, вдачі у
житті бажаєм, щастя, як кра-

плин у морі, завжди сонечка надворі, друзів — тільки
найсправжніших та відносин
найніжніших. Хай даються
легко справи, ще — безмежної уяви, мрій чудових ланцюжок зичим ми Тобі, синок.
Щоб ніколи не тужив, з оптимізмом в серці жив!
ТЕСТЬ і ТЕЩА.
* * *
ВІТАЮ із прекрасним
ювілеєм свою дорогу, рідну,
найкращу дружину Галину
Володимирівну ЛЕВАДУ із
Красного Колядина. Желаю
счастья много-много, хочу,
чтоб в жизни молодой То-

вітне Тобі в житті перетинає
шлях! З днем народження,
рідна!
З любов’ю ЧОЛОВІК,
СИН, ДОНЬКА.
* * *
НА КРАСИВИЙ життєвий
ювілей шлемо нашій доньці,
сестричці і внучці Наталії
МАКСИМОВИЧ із Красного
Колядина найтепліші побажання. Нехай сяють очі
ніжністю, а серце розквітне
радістю, хай доля красива, як соняшник, дарує Тобі
щастя райдугу. Хай сонечко
світить із ясного неба, бажаєм усього, чого тільки тре-

бою взятая дорога не стала
узкою тропой. Ещё любви
со мной желаю, огромной,
чистой, как слеза, и чтобы
в жизни улыбались Твои
счастливые глаза.
ЧОЛОВІК.
* * *
У НАШОЇ дорогої сестрички і тьоті Галини Володимирівни ЛЕВАДИ із Красного Колядина — ювілей. От
всей души желаем счастья
и много долгих, светлых
лет, сил для борьбы с любой напастью, побольше
радостных побед. Желаем
больше улыбаться, года бегут вперёд — и пусть: в душе
— навеки восемнадцать и
сердце не затронет грусть.
Брат ВІКТОР, невістка
ОКСАНА і племінник ДІМА.
* * *
СВІТАНКОВОЇ
долі,
краси річкових лілей, радості від природи, радості
від людей шлемо сьогодні з
нагоди 25-річчя нашій любій
дружині, найкращій у світі
матусі Наталії МАКСИМОВИЧ із Красного Колядина.
Хай кожен день ясніє небом
чистим, світанки сяють, скупані в росі, у серці радість
розквіта іскриста, і мрії хай
збуваються усі. Хай молодість Твоя ще довго квітне,
усмішка сяє на Твоїх устах,
і лиш хороше, радісне, при-

ба. Хай доля дарує довгого
віку, добре здоров’я і щастя
без ліку, хай обминають дім
Твій тривоги, цвітом і рястом проляжуть дороги. Щоб
серце Твоє зігрівало тепло,
щоб завжди в душі панувало
добро, краси і наснаги, здоров’я без ліку і довгого, довгого щедрого віку.
МАМА, СЕСТРА, БАБУСЯ, сім’я ЯРЕСЬКО.
* * *
ЦИМИ днями святкувала
свій день народження наша
дорога донечка-невісточка
Наталія МАКСИМОВИЧ із
Красного Колядина. 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 й 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. І більшого
щастя нам, дочко, не треба
— живи тільки, рідна, із нами
й для нас!
СВЕКРИ, БОГДАН.

ДО РІЧНИЦІ
РЕВОЛЮЦІЇ
ГІДНОСТІ

«СВІЧА
СКОРБОТИ»

Виставка, приурочена
Революції Гідності, відбулась у краєзнавчому музеї.
Четверту річницю початку
Революції згадали день за
днем, як все відбувалось
— починаючи з 18 листопада 2013 року по 23 лютого
2014 року. Згадали Героїв
Майдану. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять
Героїв Небесної Сотні —
троє з них з Чернігівщини.
Згадали наших мужніх
земляків, які відстоюють
свободу, волю і незалежність нашої держави в зоні
АТО. Нам є ким пишатися. Та, на жаль, і є за ким
сумувати. Кращі сини нашого краю В. Кунденко та
В. Бахмач не повернулися
з поля бою неоголошеної
війни на сході України. Ми
бережемо спогади про кожного з Героїв. І низько схиляємось перед величчю їх
подвигу.
Вічна їм слава! Герої не
вмирають.
Музей відвідали працівники організацій і установ Талалаївської громади
та району.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

* * *
19 ЛЮТОГО виповнилось 25 років Наталії
Юріївні МАКСИМОВИЧ
із Красного Колядина. Ми
її щиро вітаємо! Дорогая
Наташа! Будь самой весёлой и самой счастливой, хорошей, и нежной,
и самой красивой. Будь
самой внимательной, самой любимой, простой,
обаятельной, неповторимой. И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной, пусть
беды уходят с дороги в
бессильи. Пусть сбудется
всё, что Ты хочешь сама,
любви Тебе, веры, надежды, добра.
Оксана і Юра
ЯКИМЕНКИ, Дмитро
КАРПЕНКО.
* * *
ДОРОГОМУ, люблячому чоловіку і татові
Сергію
Васильовичу
КІРЄЄВУ з Макаренкового 26 лютого виповнюється 40 років. З ювілеєм, рідний! Хай огортає
літечко таким теплом, що
з серденька Твого струмує. Хай доленька ощедрує добром, з яким людина в серці радість чує.
Живи, твори під сонцем
осяйним, Твоїм хай другом буде кожна днина, і
будь повічно молодим, як
в колоску зернина. Хай
Твоє серце, лагідне і ніжне, не знає болю, смутку
і образ, нехай удача із
Тобою буде, і негаразди
завжди обминають нас.
О, Боже, Ти живеш над
нами, Тебе благаємо в
цей час, пошли здоров’я
нашому таткові і збережи
його для нас.
З любов’ю ДРУЖИНА, син БОГДАН, дочка
АЛЬБІНА.
* * *
20 ЛЮТОГО — іменинник наш дорогий син, брат
і хрещеник Микола Анатолійович ЛЕЩЕНКО з
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

23 лютого 2018 року

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ВТІЛЮЄТЬСЯ В ЖИТ ТЯ
У рамках реалізації
профорієнтаційного
проекту «Обери професію —
обери майбутнє» відділом
сприяння зайнятості в Талалаївському районі проводяться заходи щодо орієнтації учнівської молоді на
вибір майбутньої професії.
Вже декілька разів до
профорієнтаційної тематичної гри «ПрофіКвест:
пізнай світ професій!» у
приміщенні відділу залучаються учні Талалаїв-

ської школи. У ході гри її
учасники виконують різні завдання: розгадують
ребуси, пізнають професію по відеоролику, ознайомлюються із папками
з описом професій, проходять профдіагостичне
тестування.
А на згадку про участь у
грі учні отримують невеличкі заохочувальні подарунки.
На знімку:
учні 8 класу виконують
завдання гри.

СТАТИСТИКА

ПРО ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН
За розрахунками Держ
стату, показник рівня інфляції в січні 2018 р. в області становив 101,7%, в
Україні — 101,5%.
На споживчому ринку
області в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на
2,1%. Найбільше (на 14,6%
та 10,4% відповідно) подорожчали овочі та фрукти,
на 1,2 – 3,4% — м’ясо та
м’ясопродукти, риба та
продукти з риби, макаронні вироби, хліб, масло,
сметана, сири та кисломолочна продукція. Водночас

сало стало дешевшим на
4,6%.
Ціни (тарифи) на утримання будинків та прибудинкових
територій
підвищилися на 7,9%, на
каналізацію — на 1,5%, на
холодну воду — знизилися
на 2,0%.
Вартість
поштових
послуг зросла на 25,0%,
Інтернету — на 8,4% та
місцевого
телефонного
зв’язку — на 8,1%.
Паливо та мастила подорожчали на 3,1%.
Головне управління
статистики в області.

Березівки. Прийми наші
найщиріші
побажання.
Звідки ті роки беруться?
Хто знає? З лісу якого виходять незримо? Щойно
на шлях свій ступив —
вже чекає енний десяток
ось-ось за дверима. Хтось
може скаже, що май на
порозі! Хтось може скаже
— вже сонце сідає... Та
то не Тобі — Ти постійно
в дорозі, і сонце Тобі ще
бадьоро сіяє!
МАМА, СЕСТРИ із
сім’ями, ХРЕЩЕНА з
чоловіком.
* * *
26 ЛЮТОГО святкує
свій ювілей наша дорога
донечка, внучка, сестричка, племінниця і правнучка Ілона КОРНІЄНКО з
Понір. В цей день барвистий і прекрасний п’ятнадцять сповнилось Тобі.
Бажаємо радості, усмішок, щастя і доріг легких
в житті! Любити, вірити,
чекати, купатись в розкошах, красі. Мети своєї досягати й здійснити задуми
усі. Щоб проліском ніжним
життя Твоє квітло, весною
буяла в душі доброта. Хай
довго всміхається сонце із
неба, хай Бог береже Тебе
від всякого зла.
МАМА, ТАТО, сестрички ДІАНА і АДЕЛІНА, ДІДУСЬ, БАБУСЯ,
дядьо ЯРОСЛАВ із
сім’єю, ПРАДІДУСЬ.
* * *
ІЗ РАДІСТЮ в серці
вітаю із молодими прекрасними ювілеями двох
чудових жінок із Красного Колядина: Наталію
МАКСИМОВИЧ із 25-літтям, а Галину ЛЕВАДУ
із 35-літтям. Ваш день
народження привітно сьогодні руку подає. В цей
день вас щиро привітають
колеги, друзі і рідня, здоров’я, щастя побажають і
море радості щодня. Від
мене ж ви прийміть в да-

рунок троянди у рясній
росі, палкого сонця поцілунок, весну у всій своїй
красі. До вас хай сила
вітру лине на журавлиному крилі, хай в вас живе
душа дитини і мудрість
матінки-землі. Нехай вас
завжди в теплім домі чекають люблячі серця. Бажаю вам не знати втоми,
доводить справи до кінця.
А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий
слід — прийміть від мене
цю присвяту й живіть, як
мінімум, сто літ!
Людмила
СОРОЧИНСЬКА.
* * *
ВІТАЮ із днем народження свою дорогу
куму Світлану Юріївну
ДЕМЧЕНКО з Талалаївки.
Бажаю Тобі фантастичного щастя, безкрайнього
моря чудових подій. Хай
все, що бажаєш, швидесенько вдасться, а також
цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість Тебе
осипає, природа здоров’ям наділить міцним.
Тебе з днем народження
я привітаю. Хай щира любов завітає в Твій дім!
Кума ЯНА
з Новоселівки.
* * *
21 ЛЮТОГО — радісний день у нашій родині,
бо поздоровляємо з днем
народження нашого любого синочка, онука, брата й племінника Сашу
ДРОЗДЕНКА із Старої
Талалаївки. На довгі роки
й на долю хорошу хай щедро Тебе обдаровує світ,
нехай Твоє серце любов
лиш тривожить, хай квітне
в житті тільки радості цвіт.
Бажаємо щастя, здоров’я
без ліку на довгі прекрасні
роки, щоб доля Тобі посміхалась довіку і повнилось
радістю серце завжди.
МАМА, БАБУСЯ, брат
РОМА, тьотя ОКСАНА.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ДО Н АС П РИ Й ШОВ Г РИ П
Грип — гостра вірусна
інфекційна хвороба з періодичним епідемічним чи
навіть пандемічним поширенням. Хвороба характеризується появою гострого
респіраторного синдрому з
перевагою трахеобронхіту
та вираженою інтоксикацією з гарячкою. Джерелом
поширення людського грипу є тільки хвора людина (з
останніх годин інкубаційного
періоду по 4 – 5-й день хвороби). Механізм передачі
інфекції — повітряно-крапельний. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу,
становить небезпеку для
оточуючих впродовж усього
клінічного періоду хвороби. Ще у вересні українські
епідеміологи попереджали
про активізацію в 2018 році
відразу трьох штамів вірусу
грипу, які однаково небез-

печні для населення всіх категорій та віку.
Так, МОЗ передбачає,
що по Україні поширяться
наступні збудники грипу:
штам «Гонконг» H3N2, вірус типу B «Брісбен», вірус
«Мічіган».
Якщо перші два вітчизняним епідеміологам вже відомі з минулого року, то третій
новий, мутуючий від штаму,
відомого як «Каліфорнія»
або свинячий грип.
У хворого підвищується
температура тіла в межах
38,5 – 40 градусів, яку неможливо «збити» протягом двохтрьох днів. Супутником температури може бути кашель
без відходження мокроти.
Людина страждає від
головного болю, ломоти у
всьому тілі, у м’язах та суглобах. Спостерігається загальна слабкість, сонливість,

відсутність апетиту, сухість
слизової оболонки носоглотки. У дітей можлива нудота
та діарея.
За останній тиждень в
області захворіло 9586 чоловік, з них на грип захворіла
201 особа, в тому числі 124
дитини. Вакцинація є най
ефективнішим засобом боротьби із грипом. Одне щеплення на рік може зберегти
ваше здоров’я та гроші.
МОЗ України зареєстрував чотири вакцини: Інфлювак, Інфлуенза ваксин, Джис
Флю та Ваксігрип-здоров’я.
Робити щеплення мають
право тільки медичні заклади, в яких є ліцензія. За
інформацією
адміністрації
аптечної мережі «Ліки України», в області наявна вакцина Ваксігрип.
Василь ДЕМ’ЯНЕНКО,
сімейний лікар.

Н АС Ч У ЮТЬ І БЕЗ «РЯТУ Й»
В усі часи віддаленим селам перепадала гірка доля
пасинка — цивілізація сюди
завжди доходила в останню чергу. Непросто і людям
у них, а надто пенсіонерам:
здоров’я не те, що замолоду,
самому себе обслужити й то
нелегко, а щоб у райцентрі
зробити якісь покупки — проблема з проблем. Виручають
підприємець В. І. Остапенко
та водій Віктор Макаренко,
який у неї працює. Необхідні продукти вони, спасибі їм,
привозять нам прямо під двір
— велике полегшення для

престарілої людини.
А вже, якщо до лікарні чи до аптеки, без поїздок
до райцентру не обійтись.
По бездоріжжю взимку, коли
замете, хоч рятуй кричи. Та
нам, на щастя, кричати не
доводиться, нас чують і без
«рятуй». Сільська рада і її голова В. В. Іванія завжди турбуються, щоб у снігопад чи
після нього, робочі це дні чи
вихідні, дороги по селу і виїзна до траси були прочищені.
Старанно й відповідально
дбає про це тракторист Олег
Комаха.

У зими сім рясних снігів
у рукавиці. Не встиг трактор схолонути від роботи, як
знову запрягайся — новий
снігопад. У такі моменти на
виручку приходить директор ПСП «Лан» В. Г. Лукаш,
котрий споряджає на снігоочисні роботи тракториста
В. Випадка. І виходить, що
нинішньої зими жителі Грабщини не потерпали на сільських дорогах від снігових заметів і жодного разу не були
«відрізані» від усього світу.
Сім’ї КОНДРАТЕНКІВ та
БОКЛАНІВ із Грабщини.

ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ
Відповідно до ст. 25 ЗУ
«Про прокуратуру» Генеральний прокурор, керівники регіональних та місцевих прокуратур, їх перші
заступники та заступники
відповідно до розподілу
обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, що провадять
оперативно-розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство, координують
27 ЛЮТОГО ц. р. виїзний прийом громадян у
с. Понори (в приміщенні
Понорівського старостинського округу Талалаївської
селищної ради) проводитиме головний спеціаліст відділу «Талалаївське бюро
правової допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому
о 10-й годині.

діяльність правоохоронних
органів відповідного рівня у
сфері протидії злочинності.
Координаційні повноваження прокурори здійснюють, в
тому числі, і шляхом проведення спільних нарад.
9 лютого 2018 року керівником Бахмацької місцевої прокуратури за участю
начальника
Бахмацького
відділу поліції та начальників відділень поліції в Борзнянському, Коропському та
Талалаївському районах, а
також працівників відповідних територіальних органів

з питань пробації проведена Координаційна нарада,
на якій розглянуті результати роботи правоохоронних органів за минулий рік,
визначені основні причини
та умови зростання рівня
злочинності на окремих територіях, а також розроблені
конкретні спільні заходи для
подолання негативних тенденцій, протидії злочинності, зміцнення законності та
правопорядку.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

ПРОДАЄТЬСЯ ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, ОВЕС, КУКУРУДЗА, ЖИТО, ПРОСО, ДЕРТЬ, ВИСІВКИ, МАКУХА, сухий
ЖОМ. ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ: ячмінь, овес, гречка (самозапильна, Канада, недорого). НАСІННЯ: люцерна, суданка,
конюшина, стоколос, райграс. Мінеральне ДОБРИВО — від
8,50 грн./кг. Можлива доставка.
Щонеділі та щовівторка на ринку у Талалаївці.
Тел. 093-867-04-15.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

10 БЕРЕЗНЯ з 10:00 в приміщенні Талалаївської ЦРЛ
будуть вести прийом лікарі центру «СІММЕД» з м. Чернігів: гінеколог та онкохірург,
З метою обстеження та лікування проводитимуть УЗД
органів черевної порожнини, малого тазу, щитовидної та молочних залоз, ЕКГ. Кріолікування ерозії та дисплазії шийки
матки, видалення поліпів та бородавок.
На прийом до лікарів записуватися завчасно за
тел. 2-17-52, УЗД в порядку черги. Прийом платний.

ПРОДАМ

САДИБА в с. Стара Талалаївка, вул. Чкалова, 14. Є газ,
вода, всі господарські прибудови: сарай, погріб, літня кухня,
саж. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 099-943-56-24, 097-599-13-34.
ПІВБУДИНКУ по вул. Чкалова, 5, кв. 2 в Талалаївці.
Тел. 098-429-78-32.
САДИБА: будинок (газ, вода), літня кухня, сарай, є телефон. Тел. 099-716-20-66, 067-531-15-68.
Благоустроєний БУДИНОК з усіма зручностями.
Тел. 097-577-70-64.
Газифікований БУДИНОК у с. Стара Талалаївка по
вул. Чкалова, 37. Тел. 067-136-87-57.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109, газ/бензин, в хорошому стані.
Тел. 050-246-00-07, 063-332-98-55.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21111 2011 року випуску, газ/бензин.
Тел. 096-655-96-96, 099-960-63-46.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
Мінеральне ДОБРИВО.
Тел. 096-404-85-53 (Григорій), 096-930-76-64 (Микола).
ПІСОК, б/у ЦЕГЛА, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
фундаментні БЛОКИ, бій цегли. Тел. 098-423-93-05.
ТЕЛИЦЯ парувального віку. тел. 096-080-23-95.
Відкрився магазин «SHMOTKI»: одяг з Європи відомих брендів за доступними цінами. Магазин знаходиться у
центрі Талалаївки (1-й поверх триповерхівки).
Працюємо з 10:00 до 15:00, понеділок — вихідний. Запрошуємо всіх бажаючих, завжди раді вас бачити.

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори
китайського виробництва;
мотоблоки,
кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини
(смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.
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.

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.

Фермерське
господарство
закуповує у
населення
КОРІВ, БИКІВ
і ТЕЛИЦЬ.
Вимушений забій.
Тел. 098-381-92-90
(Олександр).

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.
ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

У нашій дружній класній родині важке горе — передчасна смерть забрала від нас Любов Вікторівну ТРОЯН. Наш
біль — невигойний, наша пам’ять — неперебутня. Любимо
і пам’ятаємо, розділяємо сум тяжкої втрати з рідними та
близькими покійної.
ВИПУСКНИКИ Корінецької школи 1987 року.
У нашого колишнього однокласника й учня Володимира
Трояна особиста трагедія — передчасно відійшла у вічність
його мама ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА. Щиро співчуваємо і спів
переживаємо з Володею біль важкої втрати.
ОДНОКЛАСНИКИ, класний керівник О. О. ПРИГАРА,
перша вчителька Т. А. ІВКО.
Боляче і дуже сумно, коли ідуть із життя батьки… Таке
горе прийшло у сім’ю Людмили Анатоліївни Андреєвої з Корінецького, яка днями провела у вічність свого тата Анатолія Миколайовича РЕШЕТИЛА. Щиро співчуваємо Вам і
всій родині з приводу непоправної втрати.
Сім’ї ЧЕМЕРИС і КОЛИВУШКА.
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.

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 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.
ХАТИ, ПРИМІЩЕННЯ під розбір; бетонні ПЛИТИ перекриття 6×1,2 м. Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
ПОВЕРНІТЬ ЗА ВИНАГОРОДУ
Пропав собака породи лабрадор, світло-жовтий. Просимо повідомити власника за винагороду.
Тел. 096-861-16-75.
16 – 17 лютого в районі нової лікарні або біля Ощадбанку
було загублено зв’зку ключів. Хто знайшов, прошу повідомити за тел. 068-060-80-01, 099-496-56-77.
Винагороду гарантую.

ПАМ’ЯТНИКИ

від виробника
Із граніту, граніліту, мармурової
крихти, плитка, модулі.
Установка. Гарантія.
До 15 березня — гранітна ваза
БЕЗКОШТОВНО.
м. Ромни, вул. Калнишевського, 34.
Тел 097-855-61-93, 095-163-42-35.
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).
Агрофірма «Лозівська» (Роменська інкубаторна станція) з 1 лютого 2018 року приймає передоплату від населення на МОЛОДНЯК ПТИЦІ по цінах за 1 голову:
••Бройлери КОББ-500; курчата м’ясних та м’ясояєчних
порід (Тетра-Н, Супер-харко, Гріз-бари, Бе-колор, Мастер
Грей, Іспанка, Пак-колор, Ред-бро) — 22,00 грн.
••Індики БІГ-6 — 90,00 грн.
••Качата Крос Благоварський, Башкирка — 25,00 грн.
••Гусенята Легарт — 90,00 грн.
Довідки за телефонами: (05448) 7-19-84,
(05448) 7-17-31, 097-850-51-27, 096-473-20-84.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території с. Стара Талалаївка, серії
ЯБ №257191, виданий Сильченківською сільською радою 18 серпня
2005 року на ім’я СТУПАК Євдокія Кононівна, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО на право власності на домоволодіння
№297 від 4 жовтня 1988 року, видане на ім’я ЛЕВАДА Віктор Михайлович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯЖ №739273, виданий 25 лютого 2010 року на ім’я
ДОЛОШКО Петро Андрійович, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО про право на спадщину за законом серії
ВЕР №230375, видане 7 червня 2007 року на ім’я ЧЕРНОМАЗОВА
Ганна Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачений ЗАПОВІТ: заповідач — КОХАН Михайло Володимирович, спадкоємці — Шевченко Ніна Михайлівна і Ковальчук
Ольга Михайлівна, за реєстраційним №1, посвідчений Чернецькою
сільською радою 25 січня 1994 року, вважати недійсним.

У родині Таїсії Олексіївни Тимченко із Скороходового
— тяжка, непоправна втрата. Пройшовши довгий, часом
нелегкий життєвий шлях, пішла у вічність її мама Ганна
Петрівна ХИТРЯНКО. Прийміть від нас щирі співчуття, усі
родичі та близькі покійної. Царство небесне і вічний спокій
Ганні Петрівні.
Л. В. КОСТЮЧЕНКО, А. А. ДОНЕЦЬ.
Невблаганна смерть обірвала життя Миколи Івановича БОЖКА — людини, яка більшість свого життя прожила
в Талалаївці, на території колишнього радгоспу. Сумуємо і
щиро співчуваємо дочкам покійного Галині Миколаївні і Ларисі Миколаївні, всім його рідним і близьким. Світла пам’ять
про нього завжди житиме у наших серцях.
Жителі вул. Шкільна: ХОМАЗЮК, СОРОКА,
СОЛОВЕЙ, ТРИГУБЧЕНКО, МИХНО, БАНДУРАК,
ПЕТРУК, БІЛАН, ВОРОШИЛО, КОВГАН, ІВАНЕНКО,
ГОНЧАРЕНКО, ПОПРАВКА, АНДРУЩЕНКО, МОРОЗ,
ВЛАСЮК, КОРНІЙЧУК.
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

23 лютого 2018 року
4 березня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

ЛІКУВАННЯ

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

Гарантія. Анонімність. Безпека. Видається довідка про
лікування і гарантії. 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%

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).
ПІДПРИЄМСТВО запрошує на роботу ТРАКТОРИСТІВ.
Тел. 097-864-24-16, 095-567-17-23.
Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ
від 150 кг, а також КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ через ваги.
Тел. 097-079-62-87,
099-637-46-34.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

Приймаємо
замовлення на добових та
підрощених
ПІВНИКІВ
Ломан-Браун. Ціна від
6 гривень за голову.
Тел. 095-106-13-17,
096-216-16-01 (Сергій).
Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

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).

ПОМИНАННЯ

Є СИЛА, що може забрати з життя, та з пам’яті рідних — ніколи… 26
лютого 4 роки тому перестало битися
серце нашого незабутнього чоловіка,
тата й дідуся Володимира Івановича
ГРИЩЕНКА із Скороходового. Важко і
гірко усвідомлювати, що Тебе вже немає поруч із нами. Щиро дякуємо за
все добро, що Ти робив для нас, за
гідно пройдений життєвий шлях. Нехай
наш сум, безмірна туга не тривожать
Твої сни. Хай сонце з високого неба
ніжно пестить Твою могилу, а вітер тихенько шепоче про
нашу до Тебе любов. Молитва свята нехай дійде до Тебе
і намолить Тобі райське життя, яке Ти заслужив. Царство
Тобі небесне та спокій у вічному світі, дорогий наш.
Хто забув, — згадайте. Хто пам’ятає, — пом’яніть добрим словом і тихою молитвою.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКИ, ЗЯТЬ, ОНУКИ.
23 ЛЮТОГО нашому рідному і незабутньому Михайлу
Петровичу ПАШКЕВИЧУ з Талалаївки виповнилося б 70
років. А вже іде 12-й, як невблаганна смерть відняла Тебе у
нас. Не судилося Тебе привітати, та ми згадуємо і ніколи не
забуваємо Тебе. Якби міг Ти довше жити, були б щасливі
внуки й діти. Але не в силах ми змінити Господню волю у
житті. Тебе ми будем пам’ятати. Таких, як Ти, не забувають,
таких лиш вічно пам’ятають. Царство Тобі небесне і вічний
спокій Твоїй душі. Земля хай буде Тобі пухом.
Хто пам’ятає, згадайте нашого Михайла Петровича у
день його народження.
ДРУЖИНА, СИН, ВНУКИ, ПРАВНУКИ,
сестра МАРУСЯ, брат СЕРГІЙ і вся РОДИНА.
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