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«… СЛОВО МАМО. ВЕЛИКЕЄ, НАЙКРАЩЕЄ СЛОВО!»

Т ОП Ч У Т Ь С Т Е Ж Е Ч К У
ДО К О Ж НОГ О Д В ОР У

(Т. Г. Шевченко «У нашім раї на землі»)

ДОРОГI НАШI ЖIНКИ!
Вітаю вас із прекрасним святом весни — 8 Березня!
Від усієї душі бажаю вам миру, щастя, любові і добра!
Ви надихаєте на гідні вчинки,
оберігаєте родину та сповнюєте її
теплом і затишком.
Бажаю, щоб кожен новий день приносив
вам лише радість та натхнення.
Залишайтеся такими ж
чарівними і неповторними!
Зі святом!
Щиро ваш народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.

ДОРОГІ ЖІНКИ ТАЛАЛАЇВЩИНИ!

ЗА БУДЬ-ЯКОЇ погоди із поштарською
сумкою на плечі вони топчуть стежину
до кожної хати. Бо така у них робота. На
превеликий жаль, пошта втрачає своє головне призначення і вже тільки у спогадах
ті часи, коли поштарські сумки були переповнені листами, листівками, а поштарська зарплата була однією із престижних
на селі. Нинішнього року пошту чекає іще
одна реформа — обіцяють, що на маршрути вийдуть пересувні відділення. Що із
* * *
ІЗ СВЯТОМ весни і жінки — Міжнародним жіночим
днем 8 Березня вітаю колектив поштовиків району.
Дорогі жінки-колеги! Бажаю,
щоб з приходом весни у ваші
серця увійшли безмежна любов до життя, світла радість,
бажання самовіддано працювати задля перемоги добра над злом. Бажаю міцного
здоров’я вам і вашим родинам, успіхів у всіх життєвих
справах, родинного тепла і
добробуту. Нехай весняне
свято для всіх жінок принесе
мир, злагоду, віру в краще
майбутнє.
Клавдія НЕСЛУЖЕНКО,
начальник центрального
відділу поштового зв’язку
«Талалаївка».
* * *
ШАНОВНІ
працівниці
пошти нашого району! Із
щирою вдячністю за вашу
працю, вітаємо вас зі святом
весни, тепла і кохання! Хай
ласкаве весняне сонечко
осяє вашу оселю, а любов і
повага — ваші добрі серця.
Хай чисте джерело вашої
долі щедро дарує вам красу і силу, наснагу і радість,
здійснення мрій і сподівань.
Здоров’я, щастя, успіхів вам
— повну чашу, нехай весняне свято буде для вас багатим квітами, посмішками від
близьких та рідних.
З повагою редакційний
колектив «ТХ».

того вийде — побачимо. А нині ми чекаємо
свого листоношу, який принесе і свіжу газету, і пенсію. У поштовому зв’язку району
працює 41 жінка. П’ять із них — листоноші
із Талалаївки. Серед періодики, яку доставляють передплатникам, найбільше
екземплярів нашої районки. Отож із нагоди жіночого свята хочеться побажати, щоб
робота поштарська приносила радість.
На фото: колектив листонош із
Талалаївки.

ДОРОГІ, шановні жінки
— жителі сіл Красний Колядин, Корінецьке, Скороходове. Вітаю вас із наймилішим
весняним святом — Міжнародним днем 8 Березня.
Будьте завжди здоровими і
щасливими, вродливими і
мудрими, ніжними і веселими, привітними і чарівними,
як красуня-весна! Нехай
у вашому життєвому саду
завжди квітнуть найщиріші
почуття любові і дружби,

зрошувані пречистим бажанням творення добра. Хай
здійсниться все задумане,
але ніколи не зміліє джерело
бажань…
Нехай у кожній вашій
оселі завжди лунає дитячий
сміх, панують злагода і любов. Вічної вам весни і молодості! Нехай вас Бог оберігає
від всіх негараздів.
З повагою колишній керівник групи господарств
УАІ Павло ЧМУТ.

Від щирого серця вітаємо вас зі святом тепла, любові
та краси — 8 березня. Щодня ви даруєте тим, хто поруч
із вами, свої найкращі якості. Тож щиро дякуємо за гармонію та затишок, створені вами. Міжнародний жіночий день є
символом усього найкращого в нашому житті — сердечності, доброти, любові, радості і тепла.
У цей весняний святковий день бажаємо вам, дорогі жінки, завжди залишатися чарівними, люблячими і коханими, в
усьому бути надійною опорою своїм рідним. Хай вас ніколи
не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують
натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог.
Нехай у кожному жіночому серці ніколи не згасає вогник
кохання, надії, позитивного настрою та душевної гармонії.
Нехай ваше життя буде сповнене яскравими враженнями
та реалізованими мріями! Зі святом вас!

ЩИРО ВІТАЄМО ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ
ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

На вашу долю випала відповідальна місія — формувати земельні відносини у державі. Сучасний землевпорядник
повинен вміти якісно і на високому кваліфікаційному рівні
готувати управлінські й проектні рішення, розробляти документацію із землеустрою.
Від землевпорядників значною мірою залежить раціональне використання земель, збереження їх для нащадків,
надійний захист прав землевласників та орендарів.
Успіхів вам у відповідальній справі, міцного здоров’я,
добра і щастя вашим родинам.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ДОРОГІ ЖІНКИ ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМА ДИ!

Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята — 8 Березня! Все
найсвітліше, що є у нашому
житті — весна, радість, щастя, кохання, пов’язане з
Жінкою — берегинею роду
людського. Без вас не було б
стільки світла, любові і тепла.
Ви наповнюєте будні яскрави-

ми фарбами, спонукаєте до
шляхетних вчинків і добрих
справ. Нехай лагідна посмішка весняного сонця дарує
вам міцне здоров’я, красу й
чарівність, родинне тепло і
затишок. Нехай ваша доброта, ніжність, жіночність завжди сповнюють серця радістю
і любов’ю, будуть запорукою

миру та злагоди, здійснення
кращих мрій і сподівань, а
ваша праця йде на користь
справі, дає наснагу, для здійснення всіх ваших задумів.
Щасливої вам жіночої долі,
надійного чоловічого крила,
квітів — ніжних і духмяних.
З повагою Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

Любі жінки!

8 Березня – це свято, схоже із загадковою жіночою душею, сповненою у
весняному розмаї таємничості, трепетного очікування чогось нового і прекрасного. Воно дає старт новій весні, вносить у життя почуття романтики та краси!
Говорити про жінок можна нескінченно. Своєю мудрістю Ви обминаєте
гострі кути, терплячістю зберігаєте мир вдома і на роботі, любов’ю до людей
і до праці будуєте майбутнє. Нехай Ваші таланти, професіоналізм приносять
успіх у роботі, навчанні і творчості. Нехай у Ваших оселях панують спокій та
добробут, а серця будуть зігріті теплом та повагою рідних і близьких.
Будьте завжди усміхнені, окрилені надією та оптимізмом!

З любов’ю, ваша компанія Кернел

ДОРОГІ
жінки-працівниці сільського господарства району, шановні
жінки-ветерани!
Щиро вітаю вас зі святом
весни — днем 8 Березня! Бажаю вам сонячних днів, зігрітих любов’ю та ласкою рідних людей. Міцного здоров’я,
тепла та ніжності, радості та
добробуту. Нехай щастя та
весняні квіти оточують вас
завжди!
З повагою
Віктор СІРЕНКО,
начальник відділу АПР.

НАЙГАРНІШІ, найчарівніші представниці прекрасної статі, берегині родинного
вогнища, працьовиті жінки
Чернецької сільської ради!
Так уже склалося, що
разом зі святом 8 Березня
до нас приходить весна,
яка несе у світ оновлення,
натхнення, ніжність, любов і
неповторність. Закономірно,
що всі ці риси притаманні
саме Жінці, яка сьогодні на
рівні крокує поряд з чоловіками й творить сьогодення
у всіх сферах життя. Від чоловіків усієї Чернецької громади та від себе особисто
надсилаю вам, милі жінки,
привітання зі святом 8 Березня. Нехай цей день увійде у
вашу оселю з ніжним і прозорим ароматом перших квітів,
з чистим подихом весняного
повітря, з першими теплими сонячними променями,
які зігрівають серця найчарівнішої половини людства
веселковими барвами кохання і щастя. Бажаю, щоб
ваша життєва стежина була
встелена квітами, а доля
дарувала безліч приємних
несподіванок. Гарної, теплої
і головне мирної весни вам і
вашим родинам, радості від
оточуючих вас людей, успіхів
у справах, здоров’я, злагоди
і кохання. Хай збудуться всі
ваші заповітні мрії і бажання!
Зі святом вас, любі наші
бабусі й матусі, сестрички і
донечки, дружини і колеги!
З повагою голова
Чернецької сільської ради
Сергій ДМИТРЮК.

ШАНОВНІ ЖІНКИ, ДІВЧАТА, ДІВЧАТКА — жителі
Красного Колядина, Зеленого Гаю, Левівщини!

Сердечно вітаю вас із найпрекраснішим святом весни
— Міжнародним жіночим днем 8 березня. Від усієї душі бажаю вам жіночого щастя, любові і добра! Нехай поруч із вами
завжди будуть гідні люди, а серед них чоловік, з яким будуть
не страшні будь-які негоди. Бажаю, щоб кожний день ви зустрічали з посмішкою, з передчуттям радості, із впевненістю і
спокоєм. Хай сонце заходить з весною у ваш дім, хай із снігом
розтануть і біль, і гнів.
Бажаю щастя і тепла, весни, усмішок, сонця, щоб доля
світла увійшла до кожного віконця.
Людмила СОРОЧИНСЬКА,
в. о. старости Красноколядинського старостинського округу.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

9 березня 2018 року

Валерій ДАВИДЕНКО: «РОЗВИТОК
СТРАХ — ОЗНАКА СЛАБКОСТІ,
або відповідь на статтю депутата обласної ради Г. П. Тригубченка
ТАЛАЛАЇВЩИНИ – НАША
«САМООБОРОНА» – ПОТРІБНА ЧИ НІ?
СПІЛЬНА СПРАВА!»

амбулаторії
комунального
У 2017 РОЦІ на потреби жителів 208 округу із держав«Талалаївський
ного бюджету завдяки сприянню і постійній наполегливій закладу
районний центр медико-сароботі народного депутата України Валерія ДАВИДЕНКА
нітарної допомоги». Значні
було виділено понад 25 мільйонів гривень. Значна частикошти витрачено на будівна цих коштів надійшла до Талалаївського району.
Ремонти доріг, будівницПостійно турбується наництво районної лікарні у
тво вуличного освітлення,
родний депутат і про найсмт Талалаївка.
водогонів, утеплення шкіл і
менших жителів району. У
Транспорт.
Придбано
лікарень, обладнання місць населених пунктах Талашкільний автобус для потреб
дозвілля для дітей та молоді,
лаївського району щороку
шкіл Талалаївської громади.
придбання новітнього мульобов’язково
з’являються
Всього для потреб Талатимедійного і спортивного
нові сучасні ігрові майданлаївського району за сприобладнання для навчальних
чики, облаштовуються зони
яння Валерія Давиденка за
закладів — це неповний певідпочинку.
три останні роки вдалося
релік тих проектів, які втілиОсвіта. Важливі проекти отримати державне фінансулися у життя. Їх реалізації
впроваджувалися минулого
вання на майже 40 проектів
передувала суттєва підгороку і в закладах освіти Тасоціально-культурної сфери.
товча робота — Валерій Далалаївського району. У ТалаЦього року народний
виденко особисто вивчав
лаївській ЗОШ I-III ст. проведепутат України Валерій
більшість проблем під час
дено реконструкцію будівлі
Давиденко планує збільзустрічей із жителями Талаз використанням енергозбешити обсяг державних
лаївського району. Звертарігаючих технологій. Тепер
інвестицій у розвиток
лися люди із запитами і до
у класних кімнатах тепло, Талалаївського
райогромадських
приймалень а громада відчутно заощану. Вже зараз він разом
народного депутата. Серед
дить кошти на утримання наз командою проводить
багатьох завдань разом з
вчального закладу. Завдяки активну роботу щодо
громадою обрали пріоритети активній позиції Валерія Давиділення пріоритетних
на рік.
виденка для багатьох освіпроектів, які будуть реБлагоустрій. Найбільтянських закладів Талалаївалізовані у найближчому
ше проектів, що реалізовані
ського району (як шкіл, так і
майбутньому.
2017 року, стосуються саме дитсадків) вдалося придбати
У роботі щодо захисту
сфери благоустрою. Значна
комп’ютерну техніку, мультиінтересів Талалаївської грочастина коштів витрачена
медійні проектори та екрани, мади Валерій Миколайович
на встановлення дитячих тенісні столи і спорядження
розраховує на ініціативу та
майданчиків, лавочок, урн,
для спортзалів.
підтримку своїх виборців.
для облаштування зон відМедицина. За сприяння
«Розвиток рідного краю
починку і благоустрою у сенародного депутата Валерія
— наше спільне завдання,
лах Талалаївського району. Давиденка, значну частину — наголошує на зустрічах
«Депутатські кошти» направзалучених ним коштів було
Валерій Давиденко. — Тому
лені також на благоустрій як витрачено на медичну сфелише разом ми зможемо повласне центру, так і сіл Тару Талалаївщини. Виділено
будувати краще майбутнє!»
лалаївського району. Так, у кошти на закупівлю дефіцитПрес-служба народноселах Понори, Корінецьке
ного обладнання для Берего депутата України
та Липове проведена реконзівської сільської лікарської
Валерія ДАВИДЕНКА.
струкція мереж зовнішньоНа фото: 27 лютого ц. р. Талалаївський селищний гого освітлення центральної
лова Юрій ВЕЛИЧКО та начальник відділу освіти, кульчастини населених пунктів.
тури, молоді та спорту Оксана ПЛЮТА передали КрасноУ смт Талалаївка збудоваколядинській середній школі новий шкільний автобус.
но водопровідну мережу по
Здійснилася мрія красноколядинських учнів та їх батьвул. Освіти, Робітнича, Моків, адже новий автобус комфортний, сучасний та повлодіжна. У селі Липове проністю відповідає вимогам, необхідним для перевезення
ведений капітальний ремонт
дітей. Згідно із програмою «Шкільний автобус» ним піддороги по вул. Якубовича із
возяться учні та вчителі з сіл Корінецьке, Понори, Зелез’їздом на вул. Колгоспна.
ний Гай, Грицівка.

Шкода, що люди, які
повинні офіційно представляти виборців свого виборчого округу, роблять це
опосередковано, а наша
справа допомоги громадянам та поліції щодо охорони
громадського порядку — як
кістка у горлі деяким особам,
які здобувають матеріальні
блага за рахунок крадіжок та
залякувань.
Створення Громадського
Формування з охорони громадського порядку «Талалаївка-Самооборона» це не
бажання наживи чи, як було
зазначено у статті, «носіння
зброї та лобіювання бізнесу… залякування людей»,
а необхідність допомоги
правоохоронним
органам
по виявленню незаконних
дій, деяких суб’єктів, які
звикли жити за рахунок чужих гаражів та беззахисних
пенсіонерів.
Окрім того, до формування входять більшість підприємців нашого селища, які
не бажають жити в страху, а
мають на меті розвиватися,
сплачуючи лише державні
податки, а не «данину» дрібним злодюжкам.
Члени організації здійснюють патрулювання в нічний час за власний кошт, на
власному транспорті і охороняють не тільки власний
бізнес та магазини депутата
Тригубченка, а й оселі наших
громадян, спокій на вулицях.
Крім того, виявляють неза-

конний вилов риби з наших
водойм, крадіжки із господарств жителів, що, мабуть,
не до вподоби автору статті,
за підписом депутата Г. П.
Тригубченка. Важко боротись із криміналом, коли такі
покровителі.
Після початку діяльності
формування
зменшилась
кількість крадіжок, пограбувань, на вулицях стало
спокійніше.
Згідно зі Статутом, ГФ з
охорони громадського порядку «Талалаївка-Самооборона» не має права займатися
підприємницькою або іншою
діяльністю, що має на меті
одержання прибутку. Майно
ГФ може формуватися за
рахунок коштів, отриманих
з місцевих бюджетів. Свого
часу ми розробили програму
підтримки фінансування громадського формування та
подали на розгляд депутатів
районної ради і Талалаївської селищної, але підтримки не знайшли ніде. На жаль,
депутати не вболівають за
порядок на території нашого селища, посилаючись на
наявність єдиного органу
правопорядку — поліції. Риторичне запитання до наших
громадян, які постраждали
від брудних рук крадіїв та
бандитів, — скількох осіб
притягнуто до кримінальної
відповідальності?
А чи відчули ви сьогодні
нашу роботу, яку ми робимо
за власний кошт та заради

ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ ЇДА ЛЬНІ

ДЕПУТАТИ від РПЛ постійно дбають про сільських дітей. У
нас на меті не тільки збереження сільських шкіл, а і створення
там належних умов для навчально-виховного процесу. Значну
частину свого життя діти проводять у школі. І саме тут вони
мають отримати не тільки знання із предметів, а й елементи
правил хорошого тону, естетичні знання. Отож сільські діти
повинні мати і побутові умови не гірші, як у місті. Ми цьому
всіляко сприяємо. Поспілкувавшись на цю тему із директором
та педагогічним колективом Красноколядинської школи І-ІІІ
ступенів, вирішили подарувати для шкільної їдальні тарілки.
Купили їх 50 штук на суму 1075 гривень, а депутат районної
ради від РПЛ, вчитель Красноколядинської школи Людмила
Скляр передала подарунок директору школи Едуарду Соколу.
Людмила ЛАЗОРЕНКО.

ПЕРЕМОГА У СТОКГОЛЬМІ ЗДОБУТА НЕ ВСУ ПЕРЕЧ,
А ЗАВД ЯКИ ГАЗОВИМ КОНТРАКТАМ 2009 РОКУ

Стокгольмський арбітраж примусив Росію виконувати контракт про транзит
природного газу на підставі
цього контракту. Про це заявив народний депутат від
«Батьківщини» Сергій Власенко в інтерв’ю парламентським журналістам.
Сергій Власенко привітав рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту
про транзит природного газу
територією України. І нагадав, що Стокгольмський
арбітраж не ухвалює політично вмотивовані рішення,
виходячи з симпатій чи ан-

типатій, а лише тлумачить
діючі контракти і виносить
рішення.
Народний депутат зазначив, що в один день, 19 січня
2009 року, у Москві було підписано два контракти — про
купівлю-продаж і про транзит
терміном на 10 років, з формульною ціною та з принципом «бери або плати». Саме
завдяки цим контрактам здобуто перемогу в суді, який
примусив росіян сплатити за
невиконання їхніх умов, бо,
починаючи з 2010 року, Російська Федерація не виконувала і не доплачувала за обсяг

газу, який мала прокачувати
територією нашої держави.
Сергій Власенко звернувся до президента Петра
Порошенка та до екс-президента Віктора Ющенка з
пропозицією вибачитися перед лідером «Батьківщини»
Юлією Тимошенко за весь
той бруд, який лився на її
адресу впродовж багатьох
років щодо підписаних газових контрактів.
«Я розумію, що в період
Януковича його міністр економіки не слідкував за виконанням цього контракту
з боку російської сторони.

Так само він забезпечував
формування високої ціни
на газ за контрактом купівлі-
продажу. Але сьогодні всі
міфи про газові контракти
розвіяні: немає жодних невигідних контрактів, немає
жодних контрактів, які загрожують національним інтересам. Навпаки, контракт
по транзиту природного газу
територією України забезпечить додаткове надходження до державного бюджету
майже 5 млрд грн.», — розповів народний депутат від
партії «Батьківщина» Сергій
Власенко.

Народний депутат від
«Батьківщини» нагадав, що
питання ціни на газ перетворилося на велику спекуляцію. Якби сьогодні газ
постачався в Україну за
контрактом 2009 року, то
вартість російського природного газу була би близько
140 – 150 дол. США. Натомість зараз людям продають
український газ по 280 дол.
Відповідальні за це чинний
уряд та президент.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

того, щоб наші діти спокійно
жили у себе вдома? Нам набридло, що всі чомусь когось
бояться, а звернення в поліцію по факту вчинення злочину нічого не дає. Тому ми
виявили бажання запобігати
злочинності всіма можливими законними способами.
Аналізуючи статтю депутата обласної ради Г. П.
Тригубченка, ми розуміємо,
що робота громадського
формування чомусь дуже
його зачепила. Облив формування брудом, вчинивши
наклеп щодо доброчесності
та законності наших дій, перевернувши з ніг на голову
цінності, якими ми керуємося
у роботі. Хотілося б попросити його займатися своїми
прямими обов’язками та вже
відзвітувати перед людьми про свою депутатську
роботу.
Люди, які голосували, задумайтеся про свій вибір.
Шановні односельці, не
будьте байдужі до оточуючих, якщо виявили факт
правопорушення, повідомте
про це членам громадського формування «Талалаївка-Самооборона» і ми допоможемо навести законний
лад у нашому селищі.
Наша сила в єдності та в
благій цілі з Богом у серці.
Богуслав БОРСУК,
керівник ГФ з ОГП
«Талалаївка-Самооборона»,
ШТАБ ГФ з ОГП
«Талалаївка-Самооборона».

ДЕПУТАТ НА ОКРУЗІ

ДОРОГИ ДО
ВИБОРЦІВ

Не така страшна зима,
як відзимки. Вже й перша
декада весни минає, а холодна пора року ніяк не хоче
нас відпускати — і морозить
міцненько, і сніжить так, що
не те що проїхати — не пройдеш. Снігоочисна техніка
комунальної служби і селищної ради не встигає чистити вулиці й провулки від
заметів, а з неба підсипає і
підсипає. Бачачи, що комунальникам власними силами
із такою масою снігу не справитися, на поміч поспішили
всі, хто може. У пік заметілей
у райцентрі порався зелененький Джон Дір із агрофірми «Лан», де керівником
депутат районної ради Володимир Лукаш, — упорував
сніг на центральній площі.
На вулицях «зашпалля», що
виходять до ставочка біля
колишньої філії агроліцею,
розповідають, визволяв тамтешніх жильців із снігового
полону власним тракторцем
ще один депутат районної
ради Володимир Киричок.
«У нашому мікрорайоні
(вул. Незалежності, Калинова
і Лермонтова з провулками) і
раніше, і особливо в неділю з
ранку до вечора не залишав
кабіни свого трактора депутат
селищної ради Сергій Романенко, поки не зробив їх вільними для руху транспорту і
пішоходів. Неділя, вихідний
— відпочити б, та, бач, спасибі йому, подбав, щоб люди
не терпіли незручностей. Оце
і є конкретна справа депутата, по якій виборці судять
наскільки виправдовує він
їхнє довір’я. Стосовно Сергія Миколайовича, ми твердо
впевнені, що у своєму виборі
не помилились», — телефонували до редакції талалаївці
Марія Шевченко, Валентина
Тимошенко, Олександр Ковбасюк, Валентина Якімова.
Кор. «ТХ».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

Олег ЛЯШКО: «ЦІНУ НА ГАЗ ПІДНІМАТИ
НЕ МОЖНА!»

Лідер Радикальної партії проти підвищення тарифів на комуналку на догоду
МВФ. Натомість пропонує всі
сили направити на боротьбу
з бідністю.
«В обмін на черговий
кредит від МВФ влада бере
на себе зобов’язання підняти ціни на газ майже на 70%.
Хто платитиме за той газ?
Запас терпіння в українців
вже вичерпано. В країні криза неплатежів, через те, що
в людей просто немає грошей. Пенсія у вчительки, яка
пропрацювала все життя,
дві тисячі гривень. Тепер їй
кажуть, що вона повинна за
тисячу кубів газу заплатити
8 – 9 тисяч гривень. Де їх взяти? І влада замість того, щоб
витратити 70 мільярдів гривень на підвищення зарплат,
пенсій і нові робочі місця, виділяє з держбюджету кошти
на субсидії. Врешті, ці гроші
йдуть в кишені олігархам —
власникам газових мереж»,
— обурився Ляшко.
Лідер РПЛ переконаний,
що ціну на газ можна і треба
зменшувати за рахунок видобутку власного газу.
«Наша команда добилася зниження ренти на
видобуток газу. Завдяки
цьому собівартість видобутку становить 1500 гривень
за тисячу кубометрів. Якщо
влада дослухається до нас і
почне вкладати гроші у власні родовища, ми зможемо
позбутися енергозалежності
і знизити тарифи для населення. Ще один важливий
крок — енергомодернізація.
Щоб українці менше платили
— потрібно міняти вікна, двері, котельні та теплотраси за
рахунок державного бюджету», — зазначив народний
депутат.
Ляшко вкотре закликав
владу підняти мінімальну
зарплату до 5500 гривень, а
пенсію — до 3500 гривень.
«Бідність — це не менша національна катастрофа,
ніж російська агресія. Бо це

ОСВІТА

Галузь освіти Талалаївської об’єднаної територіальної громади складають
п’ять закладів загальної
середньої освіти, в яких навчаються 676 учнів (що становить 65 відсотків від загальної чисельності учнів
району), це Талалаївська,
Липівська, Красноколядинська, Понірська школи та
Староталалаївська філія I-II
ступенів Талалаївської ЗОШ
I-III ступенів, чотири заклади дошкільної освіти, в яких
здобувають освіту 187 дітей з Талалаївки, Липового,
Красного Колядина та Понір, один заклад позашкільної освіти — Центр дитячої
та юнацької творчості, який
відвідує 316 дітей.

та Ірина Бондаренко перемогли в обласному етапі
Всеукраїнської
учнівської
олімпіади з української мови
та літератури, повернувшись додому із дипломами
III ступеня. Гарні результати
показала і учениця 9 класу
Яна Попович, лише кількох
балів їй не вистачило, щоб
стати переможцем і отримати диплом.
Переможцем
обласного етапу конкурсу юних
зоологів стала дев’ятикласниця Юля Якимчук (Талалаївська школа), яка була
запрошена на XIV Всеукраїнський конкурс до Києва.
Юля успішно захистила свій
проект «Вплив харчування
на фізичний стан собаки» і
от р и м а л а
грамоту
Міністерства освіти і науки
України.
Куратором
проекту є вчитель біології
В. М. Нєстєрова.
Учениця 10 класу Липівської школи Аліна Холявенко — лауреат обласного
конкурсу «Моя Батьківщина
— Україна» (керівники О. І.
Картава, Н. В. Нужненко) за
роботу «Пісенна спадщина села Липове в творчості
народного
аматорського
фольклорного жіночого ансамблю «Берегиня».
Учні 9 класу (керівник
В. А. Ворошилова, ланковий Володимир Лут) з Липового стали переможцями
обласного та Всеукраїнського конкурсу навчально-
дослідних ділянок (диплом
III ступеня).
Дипломами управління
освіти і науки облдержадміністрації
нагороджено
переможців обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу
«Український
сувенір», а керівника гуртка «Сувенірна майстерня»
ЦДЮТ В. П. Науменко —
Подякою управління.
Наші результати — це
спільна праця учнів, вчителів і батьків. Дякуємо вчителям за творчу, кропітку
роботу, учням — за креативність та активність, а
батькам — за розуміння і
підтримку. Разом ми сила.
Оксана ПЛЮТА,
начальник відділу
освіти, культури, молоді та
спорту селищної ради.

РОЗКРИВАЮЧИ
ТА Л А НТ Д ИТИ Н И

поживне джерело для корупції, зловживань владою та
дестабілізації ситуації в середині країни!» — зазначив
лідер РПЛ.
Нардеп вимагає першочергово захистити українців,
які знаходяться за межею
бідності. Зокрема, відновити
державне регулювання цін.
«Скасування державного
регулювання цін на продукти
першої необхідності — це абсолютно неправильне рішення. Собівартість більшості
товарів залежить від курсу

валюти, тому ціни стрибають, наче скажені, а інфляція
складає майже 13%. Безумовно, відповідальність за
це несе Нацбанк, який допустив падіння курсу гривні.
Через коливання курсу валюти люди втрачають свої
гроші. Українці із власної кишені сплачують за недолугу
економічну політику влади.
Ми пропонуємо план, який
це зупинить і не дасть можливість знищити країну!» —
підсумував Ляшко.
Ірина ФЕДЧЕНКО.

ЧЕРВОНОЮ ниткою в Законі України
«Про освіту» проходить принцип дитиноцентризму. Кожна дитина — це
прихований талант. Завдання вчителя розкрити цей
талант, розпізнати ті закриті
«файли» душі, які є пріоритетними у задатках кожної
дитини. Найбільше задоволення вчитель отримує від
результатів своєї роботи.
Дуже хотілося б, щоб кожен
учень мав високий рівень
знань з навчальних предметів, згідно з чинними програмами у школі, але, на жаль,
не завжди так відбувається.
Бо кожна дитина — це індивідуальність. Одні діти
мають високий рівень знань
з математики, а інші отримують нагороди в спортивних
змаганнях та малюють малюнки, які зачаровують своєю неповторністю. У дитини
є замасковані задатки, які
інколи помітити дуже важко,
але часто вони і визначають
подальше становлення особистості. Тому школа має
так організовувати освітній
процес, щоб всебічно розвивати дитину, розкривати
її здібності, виділити ті, що є
унікальними.
Виконати це непросте
завдання допомагають високий методичний рівень
педагогів, новітні освітні
технології, різного роду змагання, турніри, конкурси, які
організовуються як у системі
шкільної, так і позашкільної
освіти.

Учні Талалаївської ОТГ
всебічно розкривають свої
таланти у різних напрямках.
Як підтвердження — різноманітні відзнаки та нагороди районного, обласного та
Всеукраїнських рівнів.
Вже в початковій школі учні демонструють свої
знання та навички. Учасники міжнародного природничого інтегрованого конкурсу
«Колосок» (осінній) Талалаївської школи отримали
нагороди: «Золотий сертифікат» — учень 4-А класу
Ростислав Мовчан, вчитель
С. Г. Іщенко; «Срібний сертифікат» — Поліна Шимченко, 2-А клас, вчитель С. П.
Іваненко; четвертокласники
Юлія Чубарь, Ярослав Сердюк, Артем Повшал, вчитель
С. М. Сердюк. У міжнародному конкурсі з інформатики
та комп’ютерної вправності
«Бебрас-2017» сертифікат
«Відмінний результат» отримали другокласники Артем
Поліщук, Поліна Шимченко,
Єгор Гончар, вчителі С. П.
Іваненко, В. В. Косенко; Назар Шульга (2-А), Ярослав
Бовкун (3-А), Ростислав
Мовчан (4-А), вчитель С. О.
Гудименко; Анжела Небаба,
Андрій Христенок (3-А), вчитель О. І. Пилипенко; Станіслав Луценко, Софія Самійленко, Андрій Гордієнко
(3-Б), вчитель Т. М. Ступак.
Старшокласниці з Талалаївки Олександра Холоша

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Х ВОР ОБА , ЩО С КОВУЄ РУ Х

ЛЮДИНА І ЇЇ СПРАВА

«КОЛЮЧИ Й» М АГАЗИН
З ПРИВІТНИМИ ПРОДАВЦЯМИ

Зовсім недавно, всього
півтора року тому, в Талалаївці розпочав свою роботу
магазин «Їжачок» і ледве не
відразу здобув собі популярність серед талалаївських
і приїжджих покупців. І не
тільки тому, що в ньому багатий і на всі смаки асортимент
товарів і свіжої м’ясної продукції, а й тому, що тут завжди раді кожному відвідувачу.
В самому магазині панує
атмосфера тепла, затишку,
чистоти й порядку. Господар
«Їжачка» підприємець В. О.
Кравченко професіонально

веде справу, уміло, з творчим підходом поставився
до мікроклімату в магазині,
створив колектив однодумців, де кожен старається
підтримувати високу марку
свого закладу.
Магазин хоч і «колючий», та в ньому працюють
чуйні молоді продавці Наташа Лут, Валя Чемерис, Яна
Комлик. Вони привітно, з посмішкою і увагою зустрічають кожного покупця, завжди порадять, допоможуть
вибрати товар, а працівник
магазину А. І. Лакиза пода-

рує дотепний жарт і гумор.
Хочеться від усієї душі
привітати жіночий колектив
магазину «Їжачок» — продавців на чолі із співвласницею закладу Людмилою Петрівною Кравченко із світлим
весняним святом 8 Березня.
Святкового вам настрою,
красивої сонячної мрії, бадьорості, міцного здоров’я і
побільше хороших, вдячних
покупців.
Від імені численних
відвідувачів «Їжачка»
Любов СЕРДЮК,
жителька Талалаївки.

Больовий синдром у спині хоча б раз у житті відчував
кожен із нас, а нерідко люди
живуть із нестерпним хронічним болем постійно. У двох
із трьох випадків болю в спині діагностується остеохондроз, при якому руйнується
кісткова і хрящова тканини
хребта. Раніше вважалося,
що остеохондроз проявляється, в основному, після 35
років, але останнім часом
ним страждають 18 – 20-річні. За даними різних досліджень, остеохондроз вражає
від 50 до 95 відсотків населення світу. В Україні 7 – 8
чоловік із 10-ти мають остео
хондроз різного ступеня.
Спровокувати захворювання можуть травми спини,
постійні
перевантаження,
будь-яка тяжка фізична праця, певну роль відіграють
також спадковість, незбалансоване харчування, малорухливий спосіб життя,
довготривале перебування
в незручних позах (наприклад, робота за комп’ютером). Перелічені фактори

порушують процес крово
обігу в хребцевих тканинах,
запускаючи каскад патологічних змін.
Остеохондроз проявляється в розростанні кісткових тканин по краях хребців,
зменшенні диску, через що
зменшується відстань між
суміжними хребцями. Це
призводить до деформації
їх поверхонь, здавлювання
кровоносних судин нервових закінчень. Завершальна
стадія при остеохондрозі характеризується його розповсюдженням на зв’язки — їх
окостенінням, появою шипів,
формуванням
міжхребцевих гриж. У результаті рухи
викликають біль та страждання. Пацієнти традиційно
скаржаться на біль у спині,
оніміння кінцівок, м’язові
спазми, больовий синдром
підсилюється при різких
рухах та фізичному навантаженні. Чим більше вражається хребцевий стовп,
тим глибшими стають зміни.
Найгірше, що супутньо розвиваються й інші хвороби.

Річ у тому, що защемлюється судинно-нервовий пучок,
погіршується кровообіг і, як
наслідок, настає повне захворювання організму аж до
інвалідності.
На жаль, багато людей
займаються самолікуванням і до спеціаліста звертаються в крайньому випадку,
коли уже з’явилась грижа
чи защемився нерв. Щоб
попередити хворобу та не
допустити її рецидиву, необхідно, перш за все, не
перевантажувати
хребет,
обмежити підняття важкого, стежити за правильною поставою, убезпечити
себе від травм, обладнати
зручні робочі місця. Для
підтримання
здорового
стану хребта слід регулярно займатися гімнастикою,
лікувальною фізкультурою,
відмовитись від шкідливих
звичок, вводити в раціон
вітаміни і не порушувати
режим харчування.
Лілія ЛУЦЕНКО,
лікар-невропатолог
райлікарні.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109 2006 року випуску, двигун 1,5 л.
Тел. 068-210-45-16 (Сергій).
ЗАПЧАСТИНИ до автомобіля Chery Amulet.
Тел. 096-105-72-40.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
ПІСОК, б/у ЦЕГЛА, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
фундаментні БЛОКИ, бій цегли. Тел. 098-423-93-05.
КОРОВА-первістка червоно-ряба. Тел. 098-600-21-32.
ЦУЦЕНЯТА середньоазіатської вівчарки (Алабай). Білі
пухнасті «ведмежата» з родоводом від крупних титулованих
батьків (з документами і без). Тел. 095-350-37-48.
Молода КОРОВА (в гарні руки). Тел. 097-193-56-19.
БАРАНИ на м’ясо. Жива вага. 35 грн./кг.
Тел. 098-839-13-92.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 098-962-00-69.
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).
Потрібен ПРОДАВЕЦЬ в магазин «Конфіскат» у Талалаївці. Звертатися за адресою: вул. Центральна, 10 (біля
Приватбанку). Тел. 067-520-55-01.
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).
Молоді

КУРИ-НЕСУЧКИ

різного віку і порід,
із сильним
імунітетом
і високою
яйценосністю.
Доставка безкоштовно.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.

КУПЛЮ

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

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори
китайського виробництва;
мотоблоки,
кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини
(смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.

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

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

М’ясокомбінат
(м. Харків) закуповує у
населення БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ.
Дорого. Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 099-762-38-78,
098-251-58-96,
063-622-01-18.

КУПЛЮ

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.
ГОРЄЛКУ (непряму) в духовку до газової плити «Greta».
Тел. 067-375-58-48.

Професійний МАСАЖ. Тел. 097-631-98-71.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ
від 150 кг, а також КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ через ваги.
Тел. 097-079-62-87,
099-637-46-34.

Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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.

РОБОТА

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

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).

ВСТАНОВЛЮЮ безлімітний Інтернет, супутникові антени, РОЗКОДОВУЮ телеканали.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.

Металопластикові ВІКНА та вхідні ДВЕРІ з німецького
профілю REHAU та перевірених вітчизняних STEKO і WDS
за найнижчими цінами виробника. Натяжні СТЕЛІ економта преміум-класу. Доставка та якісне встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).

12 БЕРЕЗНЯ
— рік світлої
пам’яті нашого
незабутнього і завжди живого в серцях
сина і племінника Юрія Анатолійовича
СТЕФАНОВСЬКОГО з Талалаївки. Ти
відійшов за день до своїх іменин, залишивши нас у невтішному горі. Хтось
дмухнув — і згасла свічка, впала зірка
із неба натхненна. Стихло слово, а спогад — він вічний, і життя Твоє було недаремне. Бачиш, рідний, пам’ятаєм про Тебе і у тиші відчуєм
присутність, Ти — в тумані блакитного неба, Ти — у нашій
душі незабутність. Вогонь життя раптово згас, печаль і смуток серце ранить. Низький уклін Тобі від нас і вічна пам’ять.
Вічно сумуючі МАМА, тьоті ОЛЕНА, ЛЮБА.

2 БЕРЕЗНЯ
минуло
три
роки, як тяжка
хвороба забрала життя Григорія Олександровича ЧОПІЛКА з Поповички. Ти
пішов із життя, залишив нас з болем
у серці. Плачуть за Тобою всі стежки,
плаче дім, бо немає господаря в нім.
Пам’ять про Тебе завжди з нами. Вічного
життя Тобі у Царстві небеснім та спокою
Твоїй душі. Нехай у цей день згадають
добрим словом усі, хто Тебе знав.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, син ТАРАС, ОНУКИ
та всі рідні.

ПОМИНАННЯ

10 БЕРЕЗНЯ минає 4 роки з дня смерті дорогої нашої
мами, бабусі, прабабусі Ніни Миколаївни БУБИР із Новопетрівського. Вернуть бы маму на мгновенье, сказать всё то,
что не успела ей сказать. Обнять, как прежде, нежно-нежно
и гладить плечи, руки целовать… И рассказать, как не хватает, и попросить прощения за всё. Сидеть, прижавшись,
рук не отпуская, и говорить, говорить ей обо всём… Ведь
знаю я, что в дверь квартиры войти не сможет мама никогда,
не поцелует, не прижмет, как раньше, не спросит как мои
теперь дела… Мамулька, милая, родная, осталась только
память о Тебе, могильный холм, плита из камня и боль, что
бьёт, и время не спасло. Я по Тебе скучаю очень сильно,
мама, скучаю так, что трудно рассказать, как я хочу, чтоб Ты
была бы рядом, но нет пути, дороги нет назад. Мамулька,
милая, родная… куда мне боль свою девать? Душа кричит
внутри надрывно, Тебя всегда мне будет не хватать.
Вічно сумуючі ДОЧКИ, ЗЯТІ,
ОНУКИ, ПРАВНУКИ.

ВЖЕ 15 років минає від того страшного дня, який навіки забрав у нас дорогого і незабутнього Олександра Івановича ЯРЕСЬКА. В движение цифр
невозможно вмешаться, у чисел на все
есть законы свои. Окрашено черным
число 11. Не светит там свет, не поют
соловьи. Не всем в этот день так же
страшно, быть может. Для тысяч других день пройдет без следа, и только из
Сашей, и только из Сашей… случилась
смертельная эта беда. Ищи не ищи на молчащей планете,
но здесь на Земле, сына нам не найти. Кого-то из нас сам
на небе он встретит, кому-то туда никогда не дойти. Конечно
же, все на Земле не случайно. Всему объясненье, наверное, есть. Когда-то откроется нам эта тайна, не всем и не
сразу, не завтра, не здесь. Быть может, и правда, он взят
Небесами, нужнее, быть может, и правда он там. Но только
не легче от этого маме, ей нужен единственный в мире – он
сам. За мартом апрель снова сменят друг друга, но в сердце родных все такая же боль. Единственный выход из этого
круга — хранить о нём память и нашу любовь.
МАМА, БРАТ, СЕСТРА і всі рідні.
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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%

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261431, виданий на ім’я СЕРЕДА Софія Василівна, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО про право особистої власності на житловий будинок за адресою: с. Мигурове, вул. Шевченка, 2, видане
виконавчим комітетом Корінецької сільської ради 16.10.1992 року на
ім’я ТРОЯН Анатолій Данилович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №868899, виданий 20 липня 2007 року на ім’я
НАЗАРЕНКО Олександр Гнатович, вважати недійсним.

Глибоким сумом і болем озвалася у наших серцях
звістка про те, що відійшов у вічність наш однокласник
Руслан ЛИЛКА з Харкового. Згадуємо щасливі хвилини
нашого безтурботного дитинства. Твій невичерпний оптимізм, який накривав усіх нас хвилею енергії та радості.
Таким Ти залишишся у наших серцях і пам’яті. Щиро співчуваємо його рідним та близьким, а нашому однокласнику
Русланові хай земля буде пухом! Вічна пам’ять!
ВИПУСКНИКИ Харківської школи 1996 року,
класний керівник Н. М. ТИТАРЕНКО.
У родині нашого однокласника і колишнього учня
— випускника 9-го класу Харківської школи 2017 року
Ярослава Лилки — тяжке, непоправне горе. Передчасно
і несподівано обірвалося життя його батька РУСЛАНА
ВОЛОДИМИРОВИЧА. Сумуємо, щиро співчуваємо Яро
славу і всім його рідним у тяжкому горі.
ОДНОКЛАСНИКИ, класний керівник
В. М. ГОЛОВКО.
Тяжке, непоправне горе спіткало сім’ю Наталії Володимирівни Лилки із Харкового. Передчасно обірвалося
життя її чоловіка РУСЛАНА ВОЛОДИМИРОВИЧА. Щиро
співчуваємо, сумуємо, розділяємо біль гіркої, непоправної
втрати із дружиною, дітьми, рідними та близькими покійного. Хай буде пухом йому земля.
Сім’я М. С. ГУБАР.
Наші серця і душі сповнені болем і розпачем, що так
рано і так несподівано обірвалося життя нашого молодого
колишнього колеги по роботі Руслана Володимировича
ЛИЛКИ з Харкового. У нашій пам’яті він назавжди залишиться життєрадісним, світлим, добрим і щирим. Щиро
співчуваємо його дружині, дітям, батькам, всім рідним і
близьким людям.
Сім’ї О. Г. СПІВАК, В. І. ОСТАПЕНКО.
Біль і глибокий сум стискають наші серця — передчасно полишив цей світ наш однокласник Віталій Михайлович СМОВСЬКИЙ. Співпереживаємо з дружиною, донькою і всіма рідними та близькими покійного біль тяжкої
втрати. Царство небесне Віталію і земля пухом.
У глибокій скорботі Г. А. ФЕЛОН, С. І. БУТКО,
С. І. МАРЧЕНКО, С. А. ЛУКАШ і всі ВИПУСКНИКИ
Липівської восьмирічної школи 1981 року.
Важко передати словами гіркоту від такої тяжкої несподіваної втрати — смерті дорогого кума і хрещеного
Руслана Володимировича ЛИЛКИ з Харкового. Він був
хрещеним, ніби справді Богом даний, адже після загибелі на війні нашого чоловіка і тата він старався завжди
і в усьому допомогти. Таким він назавжди буде у нашій
пам’яті. Боляче, важко, сумно від того, що трапилося. Сумуємо і щиро співчуваємо його дружині, батькам, дітям,
всім рідним.
Н. Ю. КУНДЕНКО і її сім’я.
З глибоким болем у серці зустріла звістку про непоправну втрату в родині моєї подруги Ольги Михайлівни
Назаренко з Липового — передчасно пішов із життя її брат
Віталій Михайлович СМОВСЬКИЙ. Важко знайти слова
розради в цю хвилину. Сумую і щиро співчуваю Ользі Михайлівні, всім рідним і близьким, розділяю гіркоту болісної
втрати. Царство небесне і вічний спокій покійному.
Н. П. ШУЛЕЖКО.
У нашої доброї сусідки Людмили Анатоліївни Довгаль
із Скороходового непоправне горе — відійшов у вічність її
батько Анатолій Олександрович ПОВШАЛ. Щиро співчуваємо Людмилі Анатоліївні і розділяємо з нею та всіма
рідними і близькими покійного біль тяжкої втрати.
Сім’ї В. В. і А. Є. ЗЛИХ, С. І. і В. В. ЧИРВИ,
Т. В. і В. О. ГАПОНЕНКО, Л. О. ЦЕНЦЕРЯ.
Болем у серці озвалася важка звістка про передчасну
смерть сина наших добрих друзів Руслана Володимировича ЛИЛКИ з Харкового. Щиро співчуваємо батькам,
дружині, сестрам та брату покійного. Ніякі слова втіхи не
зарадять горю, а ще тяжче з цим змиритися, а ще тяжче
з цим горем жити. Горбок землі мовчить, як все довкола, і
огортає душу тихий жаль, що не побачимо ніколи ні Твою
радість, ні печаль. Не заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в останню путь, похилиться зажурена калина і
добрим словом люди пом’януть. Царство небесне і вічний
спокій Твоїй душі.
Сім’я М. Г. і К. І. СМАЛЬ.
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ВІЙСЬКО

СЛУЖИТИ ВІТЧИЗНІ

ПРО ЧЕРГОВИЙ ПРИЗОВ
НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУ ЖБУ
у квітні-травні 2018 року

Відповідно
до
Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», Указу Президента України №33/2018 «Про
звільнення в запас військовослужбовців
строкової
служби, строки проведення
чергових призовів та чергові
призови громадян України на
строкову військову службу
у 2018 році» від 15 лютого
2018 року, наказу військового комісара Срібнянського
об’єднаного районного військового комісаріату №26
від 1.03.2018 року «Про черговий призов громадян на
строкову військову службу»,
у квітні-травні 2018 року на
території
Талалаївського
району буде проводитися
призов громадян України
чоловічої статі, яким до дня
відправки у військові частини виповнилося 20 років,
та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на відстрочку або
звільнення від призову на
строкову військову службу.
Усі громадяни, які підлягають призову на строкову
військову службу, зобов’язані
прибути на призовну дільницю в зазначений в особистих
повістках час, за адресою:
вул. Вокзальна, 3, смт Талалаївка (перший поверх приміщення селищної ради).
Громадяни, які не отримали особистих повісток,
зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку чергового призову, визначеного
Указом Президента України
(з 1 березня 2018 року), маючи при собі документи, що
засвідчують особу.
На підставі Закону України «Про військовий обов’я-

зок і військову службу»
керівники підприємств, установ, організацій незалежно
від підпорядкування і форм
власності, зобов’язані оповістити та забезпечити своєчасне прибуття працівників
призовного віку на призовну
дільницю.
Поважними причинами
неприбуття призовників до
призовних дільниць у строк,
установлений військовим комісаріатом, які підтверджені
відповідними документами,
визнаються:
••перешкода стихійного
характеру, хвороба призовника або інші обставини, які
позбавили його можливості
особисто прибути у зазначені пункт і строк;
••смерть його близького родича (батьків, дружини,
дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.
За порушення правил
військового обліку, неявку
за викликом до військового
комісаріату без поважних
причин, призовники притягуються до адміністративної та кримінальної
відповідальності згідно із
законодавством.
Згідно з Кримінальним
кодексом України (ст. 335)
ухилення від призову на
строкову військову службу карається позбавленням волі на строк до трьох
років.
Громадяни призовного
віку, за бажанням, можуть
бути прийняті на військову
службу за контрактом без
проходження
строкової
військової служби.
Сергій ДИТЮК,
військовий комісар Срібнянського ОРВК, майор.

З 1 СІЧНЯ 2018 року розпочався черговий етап подання декларацій особами,
уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування,
за 2017 рік. Терміни подання електронних
декларацій не
змінилися і декларацію слід подати до 1
квітня поточного року шляхом заповнення визначеної форми на офіційному
веб-сайті
Національного
агентства з питань запобігання корупції.
Крім того, декларацію подають суб’єкти декларування, які припинили діяльність,
пов’язану
з
виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, не
пізніше дня такого припинення. Декларація суб’єкта декларування, який припиняє
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або

Талалаївська районна
рада нагадує, що статтями 3 та 45 Закону України
«Про запобігання корупції»
встановлено, що депутати
місцевих рад (районної,
селищної та сільських) зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному
веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.
ua) декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за минулий (2017) рік за
формою, що визначається
Національним агентством.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

стерігають! Щоб уникнути
лиха, необхідно постійно
стежити за справністю приладів опалення, електрогосподарства, не залишати
без нагляду прилади опалення! Завершувати опалення у будинках не менше,
ніж за дві години до сну!
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ЗАГИНУЛА У ВЛАСНОМУ ДОМІ

У перший день весни жителі Красного Колядина проводжали в останню дорогу
свою односельчанку 81-річну Ольгу Іванівну Мазевич.
Останній день зими став останнім у її непростому житті
— Ольга Іванівна померла
під час пожежі у її рідній хаті,
що по Левівському шляху, де
прожила все своє життя.
Ні вона, ні її вже покійна
сестра Віра, з якою жили,
заміж не ходили, дітей не
мали. Віра померла кілька
років тому. Ольга Іванівна
працювала телятницею у
колишньому радгоспі, звідки пішла і на пенсію. Була
скромною, трудящою. Як
розповідає в. о. старости
Красноколядинського старостинського округу Людмила
Сорочинська, бабуся була
безпроблемною. Дружила із
сім’єю сусідів Гуріненків, які і
допомагали їй. Дуже любила

чистоту і порядок. Незважаючи на солідний вік, старалася, щоб усе було в порядку.
Оскільки цього року Пасха
буде ранньою, старенька хотіла завчасно до неї приготуватися: вже і сажу із своїми
опікунами потрусили, і стіни
побілили…
Отже тяга в димарі була
належною. Пожежники допускають, що надто нагрівся
і затлівся дерев’яний перестінок. Адже на вулиці було
дуже холодно, і топила бабуся багато, щоб не схололо у
грубі до ранку.
Іван Миколайович Гуріненко, який, як і щодня, ішов
навідатися до підопічної, побачив підозрілий дим із димаря. Він і забив на сполох.
Доки до села дісталися рятувальники, односельці намагалися щось зробити своїми
силами, але навіть сміливці
не могли пробратися у хату

фу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (від 850 до
1700 гривень).
Умисне ж неподання декларації тягне за собою кримінальну відповідальність за

ріоду. При цьому, останнім
днем такого періоду є день,
що передує дню подання
декларації.
За порушення встановлених вимог щодо декларування передбачена адміністративна та кримінальна
відповідальність. Відповідно до ч. 1 ст. 172-6 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення несвоєчасне подання без поважних
причин декларації особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, тягне
за собою накладення штра-

ч. 1 ст. 366-1 Кримінального
кодексу України, якою передбачене покарання у вигляді
штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (від 42,5 до 51 тис.
грн.) або громадських робіт
на строк від ста п’ятдесяти
до двохсот сорока годин, або
позбавлення волі на строк до
двох років, з позбавленням
права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
З метою одержання точних відомостей щодо суми
доходів за 2017 рік доцільно

особисто звернутись із відповідною заявою про отримання довідки за формою 1-ДФ
до державної податкової інспекції за місцем реєстрації,
а в разі отримання декларантом пенсії — до відповідного
відділення Пенсійного фонду
України. Заповнюючи декларації, необхідно
мати під рукою документи
на право власності або користування майном, довідки
про доходи, виписки з банківських установ тощо. Допомогу у заповненні декларації
можна шукати на «гарячій»
лінії НАЗК, у навчальних
відео- та письмових роз’ясненнях, розміщених на сайті
Агентства, а також у чаті технічної підтримки вже безпосередньо під час заповнення
декларації.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

гостро. За офіційною статистикою Міністерства юстиції,
в країні налічується понад 500 тисяч проваджень щодо
стягнення аліментів, із них — майже 92 тисячі батьків
боргують за понад 3 місяці. Аби змінити ситуацію, у країні стартувала урядова кампанія «Чужих дітей не буває».
Було прийнято закон, який посилює відповідальність
для неплатників аліментів, та створено Єдиний реєстр
боржників. Чи здатні зміни до законодавства покращити
матеріальне забезпечення дітей, аналізували експерти
Центру громадського моніторингу та контролю.
СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ:
погашення заборгованості.
ВІД УГОДИ – ДО СУДУ
Обмеження не стосуються
Аліменти — це грошова тих, хто заробляє керуванням
допомога, яка виплачується авто чи проходить строкову
дитині одним із батьків, який військову службу, а також
не проживає із нею. Зазвиводіїв з інвалідністю. Якщо
чай батьки укладають угоду
людина не може погасити запро сплату аліментів самоборгованість, до неї можуть
стійно, визначаючи умови, застосувати адміністративне
розмір та порядок платежів.
стягнення у вигляді соціальЯкщо ж вони не можуть доних робіт на строк від 120 до
мовитись, аліменти на утри240 годин. У разі ухиляння від
мання призначаються судом. робіт вони можуть бути заміТа навіть судове рішення не
нені адміністративним ареє гарантією сумлінної сплати штом до 15 діб.
грошей на утримання дити«У законі йдеться про те,
ни. Експерти зауважують, що що територіальна громада
недосконалість чинного затакі роботи оплачує. Законоконодавства дозволяє недодавець вбачає, що ці кошти
бросовісним батькам рокабудуть йти не боржнику, а пеми ухилятися від виконання
рераховуватися державному
свого обов’язку. «Кожне тревиконавцю, а потім дитині»,
тє звернення, яке сьогодні — роз’яснює адвокат Світланадходить до офісу Уповно- на Савицька.
важеного з прав дитини, стоЗвісно, такі нововведенсується стягнення аліментів. ня вже викликали обурення
Точної цифри немає, але ду- з боку боржників. Його вже
маю, що це мільярди гривень охрестили «анти-чоловічим»
заборгованості, і це, перш за та критикують через недовсе, заборгованість перед сконалість процедур.
дітьми», — зауважує Уповно«Є величезна кількість
важений Президента з прав
проваджень фейкових, коли
дитини Микола Кулеба.
людина сплачує аліменти,
Саме для того, щоб вдонаприклад, через пошту або
сконалити механізми сплати на картку. А мати говорить,
аліментів та зменшити їх що він не сплачує, біжить до
заборгованість, до законовиконавця, а там настає віддавства були внесені зміни. повідальність, і завтра ти не
Влітку минулого року депуможеш керувати транспорттати ухвалили нову редакцію
ним засобом», — ділиться
Сімейного кодексу, переглясвоїми сумнівами керівник
нувши правовий статус аліГО «Батько має право»
ментів. Відтепер аліменти є
Олександр Швець.
власністю самої дитини, а не
Юристи пояснюють, щоб
батьків, які лише отримують
уникнути такої ситуації, аліїх від імені дітей. Крім того, менти потрібно платити чебув збільшений мінімальний рез офіційну процедуру. До
розмір аліментів: з 30% до
того ж, обмеження стосува50% прожиткового мінімуму. тимуться не тільки чоловіків,
У грошовому еквіваленті це
а й жінок, якщо вони не пла— 746 грн на місяць на дитититимуть аліменти.
ну до 6 років, 930 грн. — на
«Єдиним засобом, яким
дитину від 6 років. Проте це
батьки можуть забезпечити
ще не все. На початку січня
виконання свого зобов’яцього року Президент Укразання, — це виплата на
їни Петро Порошенко підбанківську картку із признаписав закон про посилення ченням платежу «аліменти»,
відповідальності за неспла— пояснює юрист Арсеній
ту аліментів. Закон набуває
Салалайко.
чинності 6 лютого і містить
Попри сторожкість батьнизку суттєвих змін.
ків, в уряді запевняють, що
ГОЛОВНІ ЗМІНИ
примусове стягнення будуть
Найбільш обговорювані
застосовувати лише до злісновації закону — це засоби
них неплатників аліментів,
примусового стягнення аліборг яких перевищує суму
ментів. Зокрема, боржників
за півроку. Тим паче, що такі
можуть обмежити у праві кедії є звичайною міжнародрувати автомобілем, забороною практикою. Наприклад,
нити володіти зброєю та виу Чехії обмеження щодо кеїжджати за кордон до повного
рування автомобілем для

і вже встигли себе виправдати. Перші 50 приписів судових органів про вилучення
прав не були доведені до
виконання — батьки відразу
знаходили необхідні суми.
ПОКАРАННЯ –
НЕ САМОЦІЛЬ
Автори закону наполягають, що головна мета змін
не покарання боржників, а
покращення становища дітей. І якщо такі заходи спонукатимуть хоча б частину
неплатників аліментів підтримувати своїх дітей, вони
виправдають своє існування. Нова система виплати
аліментів повинна стати
прозорішою, адже заборгованість буде відстежуватись
автоматично. Необов’язкова
навіть заява стягувача аліментів, якщо державний виконавець вбачає суму боргу
за 6 місяців. Крім того, Міністерство юстиції запустило
Єдиний реєстр боржників
(erb.minjust.gov.ua). Відомості про неплатника аліментів
вносяться до реєстру одночасно з відкриттям виконавчого провадження. Інформацію можна знайти у вільному
доступі за прізвищем та реєстраційним номером платника податків.
«Ті, хто не платить аліменти, будуть відомі, і ця
інформація буде доступна
всім. Ми повинні привчити
громадян і боржників щодо
аліментів, що не платити
борг мало того, що незаконно, а й ганебно, і вони це
повинні розуміти», — вважає заступник директора
департаменту
Державної
виконавчої служби Олексій
Воробйов.
Звісно, ще залишаються питання, як бути із тими,
хто приховує свої доходи.
Для такої ситуації в законі
прописано, що при стягнені
аліментів братимуться до
уваги не тільки доходи, а й
витрати платника аліментів,
наявність рухомого і нерухомого майна. Юристи пояснюють, що в сучасних умовах
нескладно довести у суді
матеріальну спроможність,
якщо людина часто їздить за
кордон або користується дорогим автомобілем.
Юристи і законодавці
погоджуються, що діти не
повинні страждати від спорів
між батьками, тому виплата аліментів повинна бути
максимально прозорою. Залишається сподіватись, що
нове законодавство зможе
захистити інтереси дітей і
спонукати боржників виконувати свої зобов’язання.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю.

ЦІНА ДИТИНСТВА. ЯК ЗМІНИТЬСЯ
ДЕПУТАТИ
ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ?
ДЕКЛАРУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Проблема несплати аліментів в Україні стоїть досить боржників діють з 2013 року

ТРАГІЧНИЙ ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЗИМИ
В результаті пожежі частково знищено підлогу, стіну,
пошкоджено речі побутового
вжитку. У помешканні виявлено без ознак життя тіло
81-річної господарки, яка
проживала сама. Причиною
пожежі є несправність приладів опалення.
Рятувальники
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій за-

ЛЮДИНА І ЗАКОН

місцевого самоврядування,
охоплює період, який не
був охоплений деклараціями, раніше поданими таким
суб’єктом декларування, та
містить інформацію станом
на останній день такого пе-

ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕКЛАРАЦІЙ

СЛУЖБА – 101
Вдень 28 лютого до
Служби порятунку «101» у
Талалаївському районі надійшло повідомлення про
задимлення житлового будинку в с. Красний Колядин.
На момент прибуття 21 Державної пожежно-рятувальної
частини, димом були охоплені житлові приміщення, горіння було не інтенсивне через
відсутність доступу повітря.

5

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

— все було задимлене і пашіло жаром. Вже було зрозуміло, що літня господиня не
жива, адже не відгукувалася.
Як розповідають очевидці,
вибити вікно не ризикували,
інакше б полум’я вмить спалахнуло. Більшість всього,
що бабуся ще звечора лягла спати, добре натопивши.
Знайшли її у своєму ліжку,
вірніше на сільському полику, де спала завжди, у сорочці. Дещо обгоріла, певно вже
мертвою, адже не намагалася врятуватися із диму…
За два зимові місяці цього року в районі трапилося
4 пожежі, минулого року
за цей період — 7. Торік у
власному домі від пожежі
загинула літня жителька
с. Липове, ще у 2012-му з
такої ж причини загинула
93-літня народна цілителька
із с. Новопетрівського.
Кор. «ТХ».

6
11 БЕРЕЗНЯ святкуватиме свій ювілей Надія Василівна МАТЮХ із Талалаївки.
Дорога Надія Василівна! Від
усього нашого маленького
згуртованого колективу поспішаємо привітати Вас із
цим чудовим ювілеєм. Житній колосок дозріва до хліба,
для краси цвіте нам у полі
квітка, для води народжується риба, для польоту —
лебідь і лебідка. А людина
— для добра і щастя, тож
прийміть від нашого колективу вітання, і нехай неначе
в добрій казці, збудуться усі
Ваші бажання. Як вода джерельна, будьте здорові, хай
сяють очі, не хмуряться брови, хай живуть у серці почуття високі, хай Вам Бог дарує
сто щасливих років!
ФОП КИРПЕНКО М. П.
* * *
У ПРЕКРАСНІ березневі
дні святкує іменини родина
наших колег із Чернецької
школи ЯРМОШІВ — Лідія
Іванівна та Іван Дмитрович, який, до речі, ще і ювіляр. Ділами незупинними
Господь дивує світ, щороку
іменинами в душі лишає
слід. І спогади напросяться самі в цей світлий день,
немов хліба, колосяться від
застільних пісень. Хай все
лихе забудеться і кане в небуття, все, що бажалось, збудеться за всі роки життя. Хай
сад цвіте черешнею, душа
весною снить, хай всі діла
прийдешнії Господь благословить. Прибуде хай роди-

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ною, примножиться добром,
щасливою хвилиною, що
друзі за столом. Хай пошанує нивою, дарує щедро хліб,
і долею щасливою, що йде за
вами вслід. Не всі вершини
сходжені, до них — настане
час. Вітаєм з днем народження всім К
 ОЛЕКТИВОМ вас.
* * *
ПРИХІД весни у нашій
родині завжди окрилений
радістю. У сім’ї
наших
дітей
ЯРМОШІВ відразу три іменинники: зять
ІВАН, донька ЛІДА і внучок
ВАЛЕРІЙ із Чернецького.
Наші милі і любі, найкращі у світі! Бажаємо щастя,
даруємо квіти. Щоб сонце
і зорі плекали тепло, і щоб
завжди здоров’я у всіх вас
було. Щоб смутку не знали,
ми просимо долі, добра вам
й радості, рідні, доволі. Бо
людям для щастя багато не
треба — сімейного затишку
й мирного неба.
ТАТО і МАМА.
* * *
8 БЕРЕЗНЯ подвійне
свято у нашої дорогої подруги і хрещеної Марії Павлівни
СЕНЧІ з Талалаївки — цього
року в Жіночий день ми щиро
її вітаємо із 75-річним ювілеєм і шлемо їй найтепліші
побажання добра, здоров’я
й радісних днів у колі родини.
Пропливає долі неспокійна
річка, а за нею линуть роки-журавлі! Ось і загорілася
вже 75-а свічка Вам на юві-

лейному столі! Не сумуйте,
що літа минають, ще до століття — довгий вік! Із ювілеєм
Вас вітаєм, хай буде радісним кожен наступний рік! Нехай життя здається добрим
дивом і плідні будуть справи
та шляхи, нехай живеться
легко і щасливо, благословенні будьте Богом і людьми!
ПОДРУГИ та
ХРЕЩЕНИКИ.

12 БЕРЕЗНЯ відзначатиме своє 75-річчя наша дорога мама, свекруха, теща,
бабуся та прабабуся Валентина Федотівна ХОМЕНКО
із с. Юрківці. 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.
ДІТИ, ВНУКИ,
ПРАВНУКИ.
* * *
ВІТАЄМО із ювілеєм дорогу сестру Надію Володимирівну ПЕТРІЙ із Красного
Колядина. Хай за плечима
60 — поважна і значима
дата, а Ти все молода для
нас, невтомна, лагідна, завзята. Бажаємо не знати бід,
не відать смутку і печалі, і
хай іще багато літ все надихають світлі далі. Й здоров’я

хочем побажати, багато літ
іще прожити, щоб і онуків
доглядати, а потім правнуків
женити. Нехай Твоє життя
буде завжди осяяне радістю
та добротою, любов’ю та повагою рідних і друзів!
Сестра ВІРА і її сім’я.
* * *
7 БЕРЕЗНЯ святкувала
свій день народження привітна, хороша жінка Євдокія
Михайлівна
ПОЛЕВОД із
Чернецького.
В цей день
хотілося б сказати все те, чого раніше не
змогла. Дай, Боже, здоров’я,
сили, щоб ніколи серцем не
старіла, а завжди молодою
була на довгі роки.
З повагою
Н. ГОНЧАРЕНКО.
* * *
У НАШОЇ подруги Галини Павлівни СМІЛИК
із Обухового ювілей. Тож
дозволь Тебе поздоровити.
Зичимо в здоров’ї вік довгий
прожити, щоб усіх на сторіччя могла запросити, щоб
у мирному небі Тобі сонце
всміхалося, а всі Твої мрії
та плани збувалися. Хай
здоров’я, щастя і достаток
сиплються, як липи цвіт. Хай
малює доля з буднів свято, а
Господь дарує ще багато літ.
З повагою подруги
НАДЯ, МАРІЯ, ОЛЯ.
* * *
В ЦЕЙ святковий день,
8 Березня, відзначив свій
ювілей наш дорогий син,

ТУРИЗМ

К У Б О К І З П О Л ТА В И

Цьогорічна весна ознаменувалася великими туристськими змаганнями. З 1
по 4 березня у просторому
спеціально
обладнаному
спортивному залі Решетилівського аграрного ліцею
проходив розіграш відкритого кубка Полтавської області з пішохідного туризму
серед юнаків, що входить
до програми Кубка України.
Змагання проходили у двох
вікових групах, в яких взяло
участь 12 команд старшої та
19 молодшої груп з 11 регіонів України, котрі боролися
на двох дистанціях — особиста та командна «Смуга
перешкод».
Серед учасників молодшої вікової групи була і команда Талалаївської ЗОШ

ПОДЯКА

САМ, ТА
НЕ ОДИНОКИЙ

Бо живу я між добрими
людьми. Скільки разів повертають мені віру у те, що життя продовжується, у терапевтичному відділенні районної
лікарні. Моя спасителька —
лікар Любов Василівна Грабова. Весь жіночий колектив
відділення, очолюваний нею,
не лише високопрофесійний,
а ще і співчутливий, турботливий. Вітаю вас, шановні,
із весняним жіночим святом і
низько вклоняюся вам. Коли
маю необхідність лікуватися
у стаціонарі, завжди можу
покластися на моїх добрих
сусідів Андрія і Марію Луценків, Михайла і Валентину Сивенків. Вони також уже не молоді, і добре розуміють як не
просто жити самій літній людині, боротися із хворобами.
Ніколи не залишають мене в
біді, за що їм щиро дякую.
Петро ДУПА.
смт Талалаївка.

(Віталій В’ялий, Альона Загурська, Олена Гриценко,
Анастасія Таралика, Анна
Беримець, Альона Топчій,
Анастасія Савицька та Альбіна Карнаух). В перший
змагальний день зірки були
не на стороні нашої команди. Досить складний скеледром підкорився лише чотирьом нашим спортсменам,
а жорсткий контрольний час
на проходження дистанції
зробив свою «чорну» справу і, як підсумок, ми посіли
чотирнадцяте місце. Та команда не втрачала надії вдало виступити на командній
дистанції. Адже у двох попередніх розіграшах на Полтавщині ми перемагали в цій
дисципліні. Планомірно готувалися до командної дистан-

ції й цього разу. І вкотре довели силу командного духу
наших спортсменів. Чітка робота, майже безпомилкове
виконання тактики принесли
нам перемогу з великим відривом від переслідувачів.
У загальному заліку,
завдяки вдалому виступу
другого дня змагань, наша
команда піднялася на сьому сходинку підсумкової
таблиці. Медалі та кубок за
командну дистанцію гріють
душу і дають надію на вдалий виступ наступного року.
Всі спортсмени щиро дякують селищній раді (Ю. Є.
Величко) за фінансову підтримку, яка набуває рис
стабільності.
Олег ЧУБА,
тренер команди.

ПОМИНАННЯ

ХТОСЬ дмухнув — і згасла свічка, впала зірка яскрава
й натхненна. Стихло слово, а спогад — він вічний, і життя було це недаремне… Вже 9 днів тяжкого невгамовного
болю без дорогого чоловіка і батька Руслана Володимировича ЛИЛКИ. Ні серце, ні розум не можуть сприйняти
тяжку реальність. Навіщо нас осиротив, навіщо сонце ясне
нам затьмарив? Закрила хижа смерть повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним сном навіки людина добра і
проста. Хай наші теплі спогади про Тебе, рідненький, приймуться Всевишнім, як слова щирої молитви за Твою душу
у вічнім Царстві небесному. Глибокий сум і вічна пам’ять
назавжди залишаться з нами. Земля пухом, Царство
небесне.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА і СИНОЧКИ.
ВЖЕ і 9 днів без Тебе… Не можемо збагнути, не можемо змиритися, що втратили свою дорогу дитину, свого
братика Руслана Володимировича ЛИЛКУ з Харкового.
Ти був нашою опорою, надією. Як же тепер без Тебе? Не
пожалієш і не підставиш своє плече. Нічого цього вже не
буде, бо Ти пішов у небуття. Ти жив, неначе, як востаннє, і
кожен день свій цінував, робив усе, що тільки можна, часу
дарма не марнував. Ти ніби знав, що дуже скоро все покинеш і підеш у світ, де вже немає горя, у світ, де вже немає
меж. Ми тяжко плачемо від болю, і серце рветься та болить, вже не побачимо синочка, брата хоч на мить. Прости,
що не вберегли Тебе на цьому світі, хай важка могильна
земля буде Тобі лебединим пухом.
У глибокій скорботі БАТЬКИ, СЕСТРИ, БРАТ
із сім’ями, ТЕСТЬ і ТЕЩА.

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.

9 березня 2018 року
брат і дядьо Іван Іванович
ЛУЦЕНКО з Понір. Ми всі
Тебе щиро вітаємо і бажаємо залишатися з нами багато-багато літ таким же добрим, відданим і люблячим.
Бажаємо 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.
МАМА, СЕСТРИ і їх
сім’ї.
* * *
8 БЕРЕЗНЯ святкував
свій 50-річний ювілей Іван
Іванович ЛУЦЕНКО з Понір.
Шлемо ювіляру найщиріші
вітання. У божий цей день,
у це весняне свято журавлі
принесли Вам весну п’ятдесяту. Як летіли, спішили,
натомили крилята, та хорошу людину не гріх привітати.
Прилетіли до хати, подивились в віконце, а господар,
як пісня, а господар, як сонце — працьовитий, і мудрий,
і душею багатий, він глава у
сім’ї і турботливий тато. І без
нього ніяк — золоті має руки.
Колосяться літа і ростуть
вже онуки… Тож хай Матінка
Божа Вам всякчас помагає,
а незгоди й невдачі Вашу
хату минають. Хай здоров’я і
щастя будуть з Вами у змові,
сонця, неба, достатку і, звичайно — любові!
З повагою сім’ї РЕПАНКІВ
із Кр. Колядина, Талалаївки та Скороходового.

СЛУЖБА – 102

БИЛИСЯ І К РА ЛИ

Минулого тижня до відділення поліції із письмовою
заявою звернувся житель
Скороходового Л. Він повідомив, що йому нанесла тілесні
ушкодження громадянка Б.
Із письмовою заявою звернулася жителька Талалаївки
П., в якій повідомила, що із
її господарства були викрадені речі домашнього вжитку.
Працівниками поліції вста-

новлено, що крадіжку вчинила жителька Талалаївки Б.
Житель с. Скороходове Д. у
письмовій заяві повідомив,
що йому наніс тілесні ушкодження житель Болотниці Д.
По всіх фактах відкрито кримінальні провадження, ведеться досудове
розслідування.
За повідомленням
Талалаївського ВП.

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

12 березня — с. Березівка,
вул.
Кузьменка,
МТФ
(свердловина).
13 березня — с. Липове, вул. Колгоспна, вул. Підгірна;
с. Довгалівка, вул. Лугова.
14 березня — с. Березівка, вул. Жовтнева, вул. Красна.
16 березня — с. Липове, вул. Колгоспна (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
Щиро співчуваємо нашій колезі по роботі в колишній
Липівській сільській раді Ользі Михайлівні Назаренко в її
непоправному горі — передчасній смерті брата
Віталія Михайловича СМОВСЬКОГО.
Педколектив та вчителі-пенсіонери Староталалаївської філії I-II ступенів Талалаївської ЗОШ I-III ступенів
висловлюють глибоке співчуття вчительці-пенсіонерці Валентині Володимирівні Оврамець з приводу тяжкої втрати
— смерті матері
Лідії Григорівни СПІВАК.
Відходять у вічність великі працелюби, гордість і слава
нашого краю. Закінчився земний шлях знаної трудівниці,
передової в 70 – 80-і роки доярки чернецького колгоспу
«14-річчя Жовтня» і району, кавалера високих урядових
нагород Лідії Григорівни СПІВАК. Її ім’я, публікації про
нові трудові перемоги не сходили зі сторінок районки.
Боляче, що люди, які творили історію, самі стають нею.
Колектив редакції «Трибуни хлібороба» співпереживає і
розділяє біль непомірної втрати з великою родиною покійної. Світла пам’ять.
Болем у серці озвалася важка звістка про відхід у вічність рідної нам людини, сестри Лідії Григорівни СПІВАК
із Чернецького. Наші щирі співчуття її дітям і внукам.
О. М. і В. С. ШЕВЧЕНКО.
Немає більшого болю, коли відходять наші матері.
Не стало цілого світу в родині нашого доброго друга Володимира Володимировича Співака, яка втратила прекрасної душі людину, щиру й добру, справжню берегиню
роду — маму, свекруху, тещу, бабусю й прабабусю ЛІДІЮ
ГРИГОРІВНУ. Горюємо разом із вами. Царство небесне
покійній.
Сім’я Ю. І. і В. М. ЛАКИЗИ.
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ПАМ’ЯТІ
ДРУГА

ВАЖКО збагнути, змиритися, повірити, що так
рано догоріла свічка Руслана Володимировича
ЛИЛКИ з Харкового. Йому
було лише 38. Здається,
досягнув всього, чого міг
би досягнути простий сільський хлопець. Народився
Руслан у с. Степове в родині працівників колишнього радгоспу Володимира Лавроновича і Галини
Федорівни. Коли хлопчику,
який був третьою дитиною у сім’ї, виповнилося
6 років, родина переїхала
до Харкового. Тут Руслан пішов до школи, тут
знайшов своїх друзів. Був
товариським, доброзичливим, добре навчався
у школі, отож, закінчивши її, відразу вступив до
Сумського
державного
аграрного
університету,
де отримав спеціальність
економіст-бухгалтер. Влітку 2001 почав працювати у
ТОВ «АФ Обрій» бухгалтером по тваринництву. Тривалий час був у колективі
працівників
бухгалтерії
наймолодшим, але швидко прижився, і вже старші
цінували його за працелюбність,
відповідальність. Руслан дуже любив
свою роботу. Здавалося б, нічого нового, нічого
особливого у ній, але його
вона надихала, була для
нього найкращою. Так усі
17 років.
Тут же, в Харковому,
він зустрів свою долю —
Наталію,
одружившись
із якою, створили міцну
сім’ю. Підростали у ній
синочки Ярослав, який
вже закінчив 9 класів, і маленький Артемчик. І, як колись батько його, Руслан
привчав синів до сільської
роботи, привчав любити
землю і працювати на ній.
Дуже любив усяку сільську роботу.
…Здається, сама природа у перший день весни
тужила за ним, не тільки все село. Чому, чому,
чому? Чому покликали
його небеса, яка сила
змусила в одну мить залишити земне життя, родину у страшному відчаї?
Що розбило його добре
серце?
Любили всі Тебе, але,
як завжди у житті, свою
любов показувать не вміли, не бачили, що за Твоїм
плечем стоїть жорстоке,
чорне лихо. Мабуть, доля,
яку ні обійдеш, ні об’їдеш.
Але знай, скільки часу не
мине, Ти в наших душах
завжди з нами. Любимо,
сумуємо, пам’ятаємо.
ДРУЗІ.
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