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БІЛЬШІСТЬ – «ЗА»! ТА ЗГОДИ НЕМАЄ

15 березня відбулася чергова, 20 сесія районної ради 7 скликання, якій передували засідання постійних комісій. Головував
на ній голова районної ради Юрій Дзюбан. Участь у сесії взяли
22 із 26 районних депутатів, які розглянули 17 питань порядку
денного. Згоди у прийнятті рішень щодо питань, які стосуються
життєдіяльності нашого району, доходили не просто. Сесія, без
перерви, продовжувалася майже 5 годин. Емоції вирували, депутати конкретно зривалися на словах, здавалося, що іще трішки слів і, як у Верховній Раді, хтось когось потягне за петельки.
Спасибі Богу, цього разу таки обійшлося…
ленко пропонує не підтримати
Звітував
голова
РДА
зміни, заодно із ним і член коА. Дупа про виконання демісії С. Коломайко. Причини
легованих районною радою
для цього суттєві. Адже після
повноважень, який депутати
багатогодинного засідання коприйняли до відома. Взяли до
місії були її рекомендації щодо
відома й інформацію про видопрацювання над питаннями
конання Програми економічдо сесії. Депутати хотіли почуного і соціального розвитку за
ти відповідь, чому ще у I кварпідсумками 2017 р., враховуталі виникає необхідність доючи рекомендацію постійної
фінансування бібліотек на 200
комісії з питань бюджету, сотис. грн., якщо у грудні розпоціально-економічного розвитрядники коштів запевняли, що
ку та комунальної власності.
коштів на культуру вистачить
Обговорювалося на засіданні
на півроку. Виявилося, що і на
цієї комісії і питання про внеутримання бухгалтерії і госпосення змін до рішення 19 седарської групи відділу освіти
сії районної ради 7 скликання
треба затвердити ще суму
від 27 грудня 2017 р. «Про рау 300 тис. грн. І це тоді, коли
йонний бюджет на 2018 р.».
дві третини шкіл відійшли до
Згоди щодо внесення змін на
громади! Приймаючи бюджет
комісії не дійшли. Члени цієї
нинішнього року у грудні, було
комісії рекомендували керівобумовлено, що 250 тис. грн.
никам закладів і установ доне вистачає на фінансування
працювати над програмами,
первинної медицини. Це озвущоб на сесію надати не зачив на сесії голова бюджетної
гальні цифри, а конкретно, по
комісії О. Василенко. Началькожній галузі розписати план
ник фінансового управління
використання бюджетних коРДА Валентина Горкавенко
штів. Конкретику депутати
запевняла: «Там буде фінанхотіли почути і на попередній
сування із сільрад». Василенсесії, на якій затверджували
ко також обурювався, що на
районний бюджет на 2018-й.
співфінансування програми
На жаль, тоді її не почули.
«Власний дім» закладається
Керівники району у грудвсього 16 тис. грн. Отже, про
ні закликали до депутатської
розвиток, про майбутнє зовсвідомості, тобто, якщо не
сім не йдеться. Складається
проголосують депутати «за»
небезпідставне враження, що
бюджет, призупиниться фівимоги членів вищеназваної
нансування життєво важливих
комісії щодо впорядкування
програм. Завтра без зарплати
штатів бюджетних закладів,
залишаться медики і вчитерозроблення конкретних пролі, без допомоги — малозаграм їх діяльності просто ігнобезпечені, хворі, багатодітні.
руються. Певно, звиклося, що
І винними у цьому будуть,
«гарячі» депутати полемензвичайно ж, депутати, а не ті
тують, пересваряться і все
державні службовці, хто викож проголосують «за». І цього
нує повноваження, хто спряразу до «за» спонукав виступ
мовує і використовує кошти.
начальника управління соціЗдавалося, що машина часу
ального захисту населення
на 20-й сесії знову нас поверЛ. Карпенко, яка закликала
нула у грудень 2017-го. Тоді
депутатів до свідомості, бо в
із депутатів «видавлювали»
разі неприйняття змін, прибюджет, цього разу — зміни
зупиняться програми, які піддо бюджету. Перед тими детримують тяжкохворих, інші
путатами, хто намагається
вразливі категорії населення.
вникати у суть справ, а не
Голова РДА Анатолій Дупа
просто виконує вказівки лідетакож наголосив, що в разі
рів, виникли дилеми: зважати
неприйняття змін до бюджена власну думку чи голосувати
ту, район залишиться у «патак, як скаже керівник фракції;
синках» і при прийнятті змін
вдатися до емоцій чи розсуддо обласного бюджету… Та з
ливості? Розібратися надто
першого разу «за» депутати
складно, коли голова комісії з
так і не проголосували.
питань бюджету, соціально-еІ хоч депутати прийнякономічного розвитку та коли рішення працювати без
мунальної власності О. Васи-

перерви згідно із регламентом, не утримувалися, щоб не
вийти в коридор і не зчинити
там галасу. Було зрозуміло,
що телефонували ті, «кому
треба» і «до кого треба», передзвонювали і «звідки треба». Врешті, питання поставили вдруге на голосування.
У результаті отримали «за».
Серед головних питань
— реорганізація КЗ «Талалаївський районний центр
первинної
медико-санітарної допомоги» у Комунальне
некомерційне підприємство
«Центр
первинної
медико-санітарної допомоги Талалаївської районної ради».
Інформувала з цього питання заступник голови РДА
Л. Шевченко. Через поважні
причини не був присутнім на
сесії головний лікар РЦ ПМСД
О. Шалений. Отож, крім загальних фраз щодо реформи
ланки первинної медицини,
депутати не почули конкретики. А варто було б знати, які
конкретні зміни відбудуться
у первинній медицині після
реорганізації. Сімейний лікар
В. Дем’яненко, якому надали
слово, запевнив, що незалежно від процесу реформи він,
як і раніше, прийматиме хворих. Звичайно ж, це по-людськи, по-лікарськи, а не по
протоколу. Уникнути реформи неможливо. Та чи варто
поспішати? Чи зможе новоутворене КП отримувати державне співфінансування, чи
не приведе його створення до
знищення ФАПів на селі? Закономірно, що відповідь на ці
запитання хотіли б почути від
головного лікаря ті депутати,
хто представляє у районній
раді інтереси селян. Депутати В. Киричок, О. Василенко
переконували, що питання
детально вивчене і реорганізовувати первинну ланку
медицини треба терміново,
депутати В. Лукаш, М. Зарічний висловили сумнів щодо
збереження за такої системи
медицини на селі. Вони пропонували детальніше вивчити
це питання, добре виважити,
на якому етапі реформування
включатися у процес, а отже
відтермінувати прийняття рішення, на їх думку поспішного, до наступної сесії.
Ось як прокоментували
ці сесійні моменти на сайтах
райдержадміністрації та районної ради: «…Крім того, рішенням сесії дано старт зміні
структури та реорганізації
Комунального закладу «Талалаївський районний центр
первинної
медико-санітарної допомоги» у Комунальне

некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Талалаївської районної ради». Таким
чином, запущено анонсовану
урядом медичну реформу.
Потрібно визнати, що дані питання викликали багато спорів
між прибічниками змін та їх
противниками: і ті, і інші висовували дійові аргументи. Хто
був правий, може розсудити
тільки час».
Чи не занадто розділяти
депутатів на «прибічників»
чи «противників»? Виходить,
коли депутат має власну
думку, а не голосує «так, як
треба», то вже й «противник»
змін? Особисто я стала депутатом райради тільки восени
минулого року. Як журналіст,
редактор сесії відвідувала
постійно. Тоді складалося
враження (думала, що не
об’єктивне), нібито більшість
депутатів не готові до сесій.
Тепер пересвідчуюся, що, на
жаль, це і справді так. Із повним порядком денним сесії
завчасно депутати не можуть
ознайомитися ні в районній
газеті, ні на сайті. Чомусь до
«інших» часто зараховуються
ті питання, які просто не можливо приймати без додаткового вивчення. Отримавши за
кілька хвилин перед початком
сесії проекти рішень, непросто вникнути в їх суть. Серед
таких питань і Про створення
КУ «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» та
призначення його директора.
Інформувала заступник голови РДА Л. Шевченко. Проголосували «за» створення. А от
пропонованого головою РДА
керівника КУ «пронесли»…
Депутати
розглянули
питання про виконання бюджетних програм, затвердили технічну документацію
по визначенню нормативної
грошової оцінки земельних
ділянок, внесли зміни до
Методики розрахунку та використання плати за оренду
майна спільної власності територіальних громад.
Олександра ГОСТРА,
депутат районної ради.
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Постановою КМУ №107
від 7 лютого 2018 року затверджено
використання
коштів, передбачених Мін
агрополітики у державному
бюджеті за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва». Державні кошти спрямовуються з метою
державної підтримки розвитку галузі тваринництва,
стабілізації поголів’я худоби
та стимулювання збільшення виробництва продукції
тваринництва.
Державна
підтримка надається за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який
народився
у
приватних
господарствах селян. Дотація за молодняк надається

за кожні чотири місяці його
утримання
наростаючим
підсумком з урахуванням
віку молодняка у розмірі: за
період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців —
300 гривень за голову, від 5
до 9 місяців — 700 гривень
за голову, від 9 до 13 місяців
— 1500 гривень за голову.
Щодо надання пакета документів для отримання дотації за молодняк ВРХ фізичні
особи можуть звертатися за
роз’ясненням до сільських,
селищної рад за місцем проживання та до відділу АПР
(2-18-81).
Надія СЕРЕДА,
головний спеціаліст
відділу АПР.

ПРИГОДА

У ДТП ПОТРАПИВ
ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС

На щастя, у ній ніхто
серйозно не постраждав,
а от налякалися добряче.
15 березня близько 16-ї год.
шкільний автобус курсував
за маршрутом Харкове —
Слобідка — Основа — Талалаївка. За інформацією
Талалаївського відділення
поліції, в такий час трапилася ДТП. Автобус із траси повертав ліворуч у напрямку
Слобідки, звідти виїжджав
автомобіль ВАЗ‑2101, яким
керував житель с. Перекопівка Роменського району
Сумської області. Як розповідають очевидці, автобус із автомобілем «трохи

зачепилися». Пошкодження
автотранспорту
незначні.
Четвертокласниця із Основи дістала легку травму.
Як розповідає заступник
директора Харківської школи Людмила Кравченко,
дівчинка відразу ж була оглянута лікарями районної
лікарні. Серйозних ушкоджень не виявлено. Подряпину на обличчі заклеїли
лейкопластирем. Дівчинка
щодня відвідує школу. У дорослих, звичайно, проблем
у цій ситуації надто більше.
За даним фактом працівниками поліції проводиться
перевірка.

НА ГОДИНУ ВПЕРЕД

Перехід на літній час у
2018 році в Україні відбудеться у неділю, 25 березня.
Українці переведуть стрілки
годинника на одну годину
вперед. А це означає, що
вставати доведеться раніше.
Дату, коли переводять

годинники в Україні, дуже
просто визначити — щороку
це остання неділя березня
та остання неділя жовтня.
Тож цього року потрібно перевести годинники в ніч з 24
на 25 березня о 3 ранку на
одну годину вперед.

Відновив роботу приватний СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
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ДОТАЦІЇ ЗА МОЛОДНЯК ВРХ

СТОВ агрофірма «Горизонт» (с. Липове) запрошує на роботу ОПЕРАТОРА
молокопроводу,
ТРАКТОРИСТІВ-
МАШИНІСТІВ
сільськогосподарського
виробництва.
За додатковою інформацією звертатися
за тел. 095-507-98-34, 067-756-42-73.
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За даними http://sinoptik.ua

Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (для камінів, котлів, печей, промисловості). Відмінно і довго горить,
майже не залишається попелу. Упакований в мішки
по 40 – 45 кг і біг беги по 1 – 1,1 т.
Продам ОЛІЮ та МАКУХУ із соняшнику
Самовивіз: вул. Кобзаря, 1, смт Криве Озеро, Миколаївська обл. Можлива доставка при замовленні
від 22 т. Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: apsh@oliyatorg.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
КУЛЬТУРА

«А ЖІНК А В СВІТ
ПРИХОДИТЬ ДЛЯ ЛЮБОВІ»

Святковий концерт під
такою поетичною назвою
відбувся 8 березня в Корінецькому СБК. В його залі
зібралося того вечора все
село, щоб вшанувати жінку,
прийняти привітання і привітати самому, відпочити від
одвічних сільських клопотів
і отримати задоволення від
чудового концерту.
А на сцені вже його ведучі славлять жінок, змушують
присутніх у залі чоловіків подивитись на них не як на дружин чи просто подруг, а як на
найкращий витвір, який тільки існує у світі. Заспівувачами концерту стали найменші
його учасники — діти 5 – 8 років. Це ансамбль «Краплинка» у складі Софійки Долошко, Вероніки Киричок, Діани
Калевич, Рити Івко, Люди Чемерис, Артемка Микитенка,
Віки і Насті Голуб, Жені Грабини, Віки і Насті Мигур. Вони
читали вірші, співали пісень,
в яких розкривали свою лю-

бов до мам і бабусь.
Підхопили веселий настрій концертної програми Руслана Калевич, Леся
Динник, Євгеній Долошко,
Толя Головань, Назар Івко,
Антон Киричок, котрі виконували гумористичні сценки,
запальні танці. Родзинкою
свята став виступ ансамблю
«Чьоткі молодиці» із М. Голуб, Л. Васильченко, А. Калевич, С. Долошко, Л. Івко
та В. Грабиною в його складі.
Їхні пісні «Секс-бомби», «Любов, моя любов» були сприйняті глядачами «на ура».
А з яким захопленням зал
спостерігав за сценкою «Ой,
ну я не можу!», ролі в якій
яскраво зіграли С. Долошко
та Р. Чемерис.
Піднесеності й урочистості святу додавала виставка малюнків дітей на тему
«Весна». Сільські майстрині-
рукодільниці Л. В. та О. В.
Васильченко, Н. Г. Крисько,
Л. Д. Івко, Т. А. Івко, Л. Б.

Чемерис, Н. М. Товкач, Б. П.
Товкач показали свої роботи
— вишиті рушники, картини,
ікони, скатерті, зроблені з вітальних листівок шкатулки,
складені з крихітних пазлів
великі картини.
Хочеться щиро подякувати всім учасникам свята
за їхню активність і небайдужість, допомогу в організації і проведенні концерту,
а селищному голові Ю. Є.
Величку та депутату селищної ради О. Г. Криську за солодкі подарунки дітям. Сама
концертна програма озвучувалася новою апаратурою,
придбаною якраз напередодні за сприяння селищного
голови Юрія Величка і в. о.
старости Корінецького старостинського округу Сергія
Трояна, за що їм глибока
вдячність від місцевих самодіяльних артистів і глядачів.
Світлана ДОЛОШКО,
директор Корінецького
сільського будинку культури.

Таку
виставку
робіт
юних і дорослих майстрів
декоративно-прикладного
мистецтва створили працівники краєзнавчого музею у
залі Талалаївської селищної
ради. Широка панорама вишивок та в’язаних речей —
роботи працівників відділу
забезпечення
соціального
обслуговування
населення селищної ради: Т. Кукси, В. Потеряйко, Т. Малій,
М. Гарячки;
педагогічних
працівників та вихованців
Талалаївського
ясла-садка «Сонечко» А. Товкач,
С. Прохоренко, О. Чирви,
Ж. Циганок, Н. Бортнік, родин Скорик, Пигуль, Дупи,
Зірки, Хомазюк, Стадніченко
на чолі з директором закладу
С. Верхогляд.
У виставках «Недалечко
червоне яєчко» та «Творим
красу своїми руками» око відвідувачів милували роботи
керівників гуртків та вихованців Центру ДЮТ (директор
Н. Галаган): топіарії, панно,
витинанки, вироби у стилі сучасного дизайну В. Науменко, Р. Півторацької, родини
Троценко — Макаренко, а
також роботи вихованців ясла-садка «Сонечко».
У виставці «Квітне вишивка нашого краю» яскравими
барвами перекликались роботи директора Липівської
школи О. Картавої та її заступника К. Борсук. Їх колега
С. Пугач представила яскраві
творіння: светри, кофти, панчохи, туніки. Колекційні вироби родин Пожидаєвих, Огій і
Стадніченко, завідуючої Липівським СК С. Лут, роботи
працівника селищної ради
Л. Зікратої створили прекрасні виставки «В сім’ї вольній,
новій», «Промовляє давнина
Талалаївського краю», «І на
цім рушникові».
Виставку відвідали працівники установ та організацій ОТГ, вчителі та учні
Талалаївської школи, жителі
селища та району. Усіх присутніх на виставці привітав
голова Талалаївської селищної ради Юрій Величко,
подякував
організаторам
та майстрам за участь у
виставці.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

ПОВАЖНИЙ 80-річний
ювілей завітав до нашої найріднішої, любимої і найкращої матусі, тещі і бабусі Надії
Іванівни ГАРЯЧКИ із Скороходового. Восемь десятков
— круглая дата, в памяти то,
что бывало когда-то. Но не
грустите и не унывайте, этот
день славный не забывайте!
Крепким здоровье пускай
Ваше будет, счастье дорогу в Ваш дом не забудет,
птички пускай за окошком
поют, ну а родные — любят
и чтут. Мы с днём рождения Вас поздравляем и от
души, без сомнений, желаем встретить однажды ещё
веселей важный столетний
большой юбилей! Всё то,
что происходит с нами, мы
как-то странно делим пополам: если радость — празднуем с друзьями, а с бедой
— приходим к матерям. Мы
так редко маму обнимаем,
разучились маму целовать.
Ну а мама всё равно нас любит, что бы ни случилось —
не предаст! И когда от мамы
уезжаем, отогревшись у её
любви, мы шепнём: «Прости
за всё, родная!» И попросим: «Дольше нам живи!»
З любов’ю дочка
НАТАША, зять ВІКТОР,
ВНУКИ і ПРАВНУКИ.
* * *
20 БЕРЕЗНЯ святкувала
свій 70-річний ювілей наша
дорога дружина, матуся,
бабуся та прабабуся Ганна
Вікторівна ШЕВЧЕНКО із
Старої Талалаївки. Вітаємо
нашу любу ювілярку і шлемо їй наші найщиріші побажання! Лагідна, рідненька,
добра і проста, наша дорогенька, наша золота! Спасибі за ласку, за ніжну турботу, за чуйність, гостинність,
невтомну роботу. За душу
привітну і щире серденько,
за те, що найкраща у світі
Ти, ненько. Господь хай дарує здоров’я і силу, спасибі,
рідненька, що Ти нас зростила. Хай серце у грудях ще
довго палає, а руки, мов крила, нас пригортають. Щоб
здоров’я було, щоб жила не
тужила. Ти найбільшого щастя в житті заслужила! Багата душею, метка, роботяща,
живи вічно, мамо, бо Ти в
нас найкраща!
З любов’ю ЧОЛОВІК,
дочка ЛАРИСА, зять
ІГОР, син ВАДИМ, онуки
ЮЛІЯ, ВОВА та правнук
СЕРГІЙКО.
* * *
НЕЩОДАВНО відзначи-

ла день народження наша
дорога мама, свекруха та
бабуся Валентина Григорівна ЛОБОДА з Довгалівки. Дозвольте, матусю, нам
Вас привітати і найтепліші
слова побажати. Бо поки є
мама, доти є сонце, доти
пташина і світ під віконцем.
Доти краса, доти поміч, розрада, живіть нам, матусю,
сто років на радість. Спасибі
Вам, рідна, за Ваше тепло,
за руки робочі, безсоннії
ночі. За те, що зростили, за
хліб на столі. Спасибі Вам,
мамо, уклін до землі.
З повагою син ОЛЕКСАНДР, невістка НАТАША
та онучок СЛАВУНЧИК.
* * *
27 БЕРЕЗНЯ виповнюється 60 років Валентині
Петрівні ПОЛЬОВНИЧІЙ із
Талалаївки. Вітаємо Тебе,
мамо, з днем
н а р од ж е н н я .
Бажаємо Тобі
здоров’я
та
сили, щоб подолати всі незгоди й труднощі на життєвому
шляху. Бережи себе, ми Тебе
дуже любимо. Тобі, найріднішій, присвячений цей вірш.
Срібло у волоссі,
зморшки на чолі…
А були ж, матусю,
ми колись малі.
Час так швидко лине,
час не наздогнать.
Ну а Ти невтомна —
всім допомагать…
Ми були малими…
Хто б подумать міг,
Скільки буде горя
кинуто до ніг.
Вже дорослі діти —
і дочка, і син.
Підростають Аня,
Даша та Максим.
У внучаток очі сяють,
як зірки.
Їм іще потрібні так Твої
казки…
Ти живи, матусю,
Ти радій, не плач,
Хай уже скінчиться
ця стерня невдач.
Хоч на плечі старість
руки покладе,
Буде Твоє серце завжди
молоде!
Дочка СВІТЛАНА, зять
ІВАН, внучка АНЯ.
* * *
НАЙЩИРІШІ вітання з
нагоди ювілею шлемо людині доброї душі і хорошій
подрузі Валентині Петрівні
ПОЛЬОВНИЧІЙ із Талалаївки. Пусть ангел жизнь Твою
хранит, а все святые везде и
всюду благословляют. С юбилеем Тебя поздравляем, ве-
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БЮДЖЕТ КРАЇНИ МОЖЕ ЗБІДНІШАТИ
НА 3 МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ

«Батьківщина» вимагає
від Верховної Ради України
невідкладно проголосувати
за законопроект щодо захисту національних інтересів в
управлінні та власності Єдиної газотранспортної системи України (№ 8107).
Про це лідер партії
«Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила на засіданні
Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій
та комітетів.
Юлія Тимошенко зазначила, що народні депутати
від «Батьківщини» візьмуть
активну участь у запланованих на найближчу середу відкритих комітетських
слуханнях щодо української
газотранспортної системи
(ГТС). Вона нагадала, що за
підрахунками експертів, для
будівництва ГТС необхідно
300 млрд євро, а сума річного доходу, який вона приносить, сягає 3 млрд доларів. Ці кошти Україна може
втратити через передачу
ГТС в управління приватним
структурам.
«Якщо ухвалять рішення про передачу ГТС, Укра-

їна втратить 3 млрд доларів
на рік. Найбідніша країна
Європи — і кожен народний
депутат відповідатиме за це
голосування», — наголосила парламентар.
У своєму виступі, лідер
партії «Батьківщина» наголосила і на тому, що Верховна
Рада повинна засудити факт
проведення виборів президента РФ у АР Крим і підкреслила, що відсутність такого
рішення це, по суті, означатиме співучасть в цій справі.
Юлія Тимошенко на
звала голосування в українському Криму за президента
Росії безпрецедентним фактом, а самі вибори — нікчемними і повідомила, що
«Батьківщина»
підтримає
проект Постанови про Заяву Верховної Ради України з приводу невизнання
Україною легітимності виборів Президента Російської
Федерації, їх результатів,
правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно
обраної на цю посаду особи.
Також
лідер
партії
«Батьківщини» на брифінгу за підсумками Погоджу-

вальної ради керівників
парламентських
фракцій
та комітетів наголосила на
тому, що колишня голова
НБУ Гонтарєва та її спільники з розвалу банківської
системи та знищення національної валюти мають бути
притягнуті до кримінальної
відповідальності. Вона підкреслила, що після того, як в
Україні зміниться президент,
дослідження
діяльності
В. Гонтарєвої ляжуть в основу кримінальних справ проти колишньої голови НБУ та
всіх її спільників.
«Валерія
Гонтарєва
звільнена зі своєї посади,
але, водночас, на цю посаду призначений „Валерій
Гонтарєв“, тобто, по суті,
інше її обличчя — маріонетка Порошенка. Він (Яків
Смолій — ред.) продовжуватиме нищівну політику
щодо української економіки,
нашого банківського сектору
та української гривні», — зазначила Юлія Тимошенко.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

селись в этот день, не скучай.
Мы желаем Тебе только счастья, чтоб оно полилось через край. Подруга милая моя,
поздравить мы хотим Тебя и
пожелать Тебе, родная, всех
самых лучших благ без края.
Ведь Ты красива, и умна, и
обаятельна, мила. Своей
улыбкой даришь свет, живи,
подруга, до ста лет. Пусть седина подкралась тайно, но Ты
не унывай, крепись. Седые
волосы — награда за честно
прожитую жизнь. Мы будем
впредь с Тобою рядом, печали, радости делить. Прими,
родная, поздравленья и пожеланья долго жить.
Сім’я ПЕТРЕНКО.

Тож бажаю доброго здоров’я, щастя і усмішки на
вустах! Зичу із повагою й
любов’ю років ще прожить
хоча б до ста!
ПОДРУГА.
* * *
МИ — на порозі радісного свята в нашій родині, наш
дорогий син, коханий чоловік
і люблячий тато Юрій Іванович ПРОЦЕНКО з Болотниці
іменинник. Настала сьогодні
солідна дата і Тобі, дорогий
наш, уже сорок п’ять! Вітаємо Тебе і бажаємо колись цю
цифру в подвійному розмірі
відзначати! Хай проходять
роки, не поспішаючи, поступово насолоджуйся кожним
днем, цінуй хвилини. Хай
здоров’я міцніє Твоє неодмінно, свій
мол одецький
запал в душі
збережи.
Тебе вітають МАМА,
ДРУЖИНА, СИНИ,
Анатолій СТЕПЕНКО.
* * *
Юрію
Івановичу
ПРОЦЕНКУ на його 45-річний ювілей. Хай ладиться
скрізь: на роботі, в родині, щоб радісний настрій у
серці не згас, все світле і
гарне, що треба людині, нехай неодмінно приходить до
Вас! Хай щастя приходить і
ллється рікою, хай горе обходить завжди стороною,
хай доля дарує Вам довгі
літа, а в серці завжди хай
живе доброта!
Сім’я СЕМЕШКО.

денька Ти не розгубила, щоб
кожному дню прийдешньому
тільки раділа.
Підросла моя
крихітка-донечка,
Зовсім інша: і вчинки,
й думки.
А мені, а мені так
не хочеться,
Щоб невпинно минали
роки.
Пролетіли вони,
ніби хвилечка,
Ніби зовсім життя
не було.
Розправля моя донечка
крилечка —
Кришталеве моє
джерело!
Прихилюся, мов трави
до сонечка,
Поцілунком долоні
зігрію.
Не хвилюйся,
ріднесеньке Сонечко,
Я Тебе захистити
зумію.
Присягаюсь, що стану
опорою,
Стану світлом
у темряві ночі,
Хоч нерідко буваю
суворою —
Лиш тому, щоб
не плакали очі.
МАМА і вся сім’я.
* * *
ВІТАЄМО із днем народження нашу дорогу донечку і
сестричку Іванну ІЛЬЧЕНКО
із Красного Колядина. Виростай розумна, добра і красива, виростай на радість рідним і батькам. Будь в житті
щасливою, успіх завжди
май. Щоб в Тебе під ногами
квіти розквітали, а над головою сонечко світило. Щоб
в житті не знала Ти горя і
біди, щоб мрії всі збувалися
і сонечко всміхалося всюди і
завжди!
МАМА, брати ІГОР і
САША.
* * *
21 БЕРЕЗНЯ свій день
народження
відзначила
наша люба донечка, сестричка й онучка Іванна
ІЛЬЧЕНКО з Красного Колядина. Твій день народження
прийшов! А це таке важливе свято. Несе хай радість,
і любов, і щирих привітань
багато, зорю найкращу з усіх
зір, і квітів шелест, й пісню
ночі. У своє щастя Ти повір
— і матимеш усе, що хочеш!
З любов’ю тато ВОЛОДЯ, сестричка ЖАННА,
бабуся ВІРА, дідусь ВАНЯ.

*

*

*

У
НАШОЇ
подруги Валентини Петрівни
ПОЛЬОВНИЧОЇ
60-літній
ювілей! І ми радіємо разом
із нею і пишаємося тим, що
всім бідам на зло Ти залишаєшся великим оптимістом.
Проста сільська дівчинка з
багатодітної сім’ї вивчилася
на лікаря-ветеринара і все
своє трудове життя добросовісно робила свою улюблену
роботу. Та і коли пішла на
пенсію, ніколи не відмовить
сусідам чи знайомим, коли
кличуть лікувати домашню
тварину. Бо лікар — це її покликання. Всім життєвим незгодам на зло, Ти, як ружа —
яскрава і світла! Залишайся
такою завжди: заклопотана,
щедра, привітна. Дітям й
внукам опорою будь, тож хазяйство не здумай збувати! І
про друзів також не забудь,
та й вони пам’ятають хай
стежку до хати!
Твої ДРУЗІ.
* * *
ДАВНЯ глибока приязнь
і вірна дружба єднає мене з
людиною доброю і щирою
Валентиною
Петрівною
ПОЛЬОВНИЧОЮ з Талалаївки. В її житті — світла
подія, радісний ювілей.
Сердечно вітаю Валентину
Петрівну, хай на Тебе, дорога подруго, попереду чекає
багато яскравих моментів і
щасливих подій. Крізь роки
від отчого порога всі шляхи в один переплелись, не
одна вже пройдена дорога,
та у серці юність, як колись!

*

*

*

21 БЕРЕЗНЯ нашій дорогій донечці, сестричці, внучці
Маринці СОРОЧИНСЬКІЙ
із Красного Колядина виповнилося 16 років. Ми усі Тебе,
рідненька, вітаємо. Бажаємо, щоб усі Твої юні мрії
збувалися, щоб тільки добрі
люди на шляху зустрічалися. Щоб тепло свого сер-

ПРОБЛЕМА

КОЛИ СОБАКА – НЕ ДРУГ…

Буває, на жаль, і таке, в тому числі й у нашій Талалаївці та на її околицях. Зграї бездомних голодних братів наших менших нишпорять центром селища, лякають
дітей, нападають на перехожих, стають переносниками
небезпечних захворювань. Люди вдарили на сполох: у
численних зверненнях на гарячі лінії вищестоящих організацій, до селищної ради нарікають на те, чому ніхто в
нас не бореться з бродячими тваринами. Говоримо про
це з начальником відділу житлово-комунального господарства селищної ради Ф. П. КАШКОЮ.
— Проблема ця є, але
міжнародні організації по завона не тільки з талалаївхисту тварин. Пропонують інською пропискою, а загальший варіант: створення приноукраїнська, і створили її тулків для бездомних собак.
ми, люди. У своїй безоглядА це великі кошти і для нашої
ній любові до тварин чи в
громади поки що не підйомні.
гонитві за модою мати у
— То що, бродячі зграї
дворі або у квартирі собаі далі хазяйнуватимуть на
ку заводимо її собі, а потім, наших вулицях? Відстрінатішившись, чи з якоїсь інлювати — закон не велить,
шої причини виганяємо на
стерилізувати — сердовсі чотири сторони. Тварини больні захисні організації
збиваються у зграї, розмносанкціями погрожують, на
жуються з арифметичною притулки коштів немає
прогресією, нападають не
— замкнене коло якесь
тільки на домашню худобу, а
виходить.
й на її господарів — словом,
— Залишається
зверстворюють проблему.
татись до свідомості наших
— Але ж вона існувала громадян: якщо маєте вдома
і десяток років тому. З нею собак, то доглядайте і стежте
боролися, не давали роз- за ними, утримуйте на прив’яростатися собачим зграям зі або у вольєрах. Вкотре
до нинішніх, в 10 – 15 осо- доводиться
наголошувати,
бин, розмірів. Що заважає що порушення Правил бласьогодні це робити?
гоустрою в селищі (а сюди
— Дійсно, ще кілька років
відноситься й безприв’язне
тому ми так чи інакше справутримання собак) тягне за солялися з цією ситуацією. Спебою накладення штрафу на
ціальні бригади мисливців,
громадян у розмірі від 20 до
хай і не в гуманний спосіб, лік80 неоподатковуваних мінімувідовували лігвища бездом
мів доходів (340 – 1360 грн.),
них собак. Сьогодні закон
на посадових осіб та суб’єк«в’яже» нас по руках і ногах і
тів підприємницької діяльнозабороняє всякий відстріл.
сті — від 50 до 100 мінімумів
— Який же вихід? Від- (850 – 1700 грн.).
лов тварин і стерилізація,
— Наших людей штращоб їх, принаймні не роз- фом не злякаєш і він справодилось більше на наших ви не вирішить. Але маємо
вулицях?
те, що маємо. Спасибі за
— Це протирічить пророзмову.
грамам, за якими стоять
Кор. «ТХ».

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ДО СТ У П Н І Л І К И:

ДО ПЕРЕЛІКУ ДОДАНО 41
БЕЗКОШТОВНИЙ ПРЕПАРАТ

МОЗ затвердив новий
реєстр препаратів програми
«Доступні ліки», які пацієнти
з серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу
та бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно
або з незначною доплатою.
У порівнянні з поперед
нім переліком у новому реєстрі стало на 24 позиції
більше для пацієнтів, які
хворіють на серцево-судинні захворювання, на 14 —
для діабету II типу, на 3 —
для лікування бронхіальної
астми.
Відтепер у реєстрі фігурує 239 препаратів, з яких
47 препаратів — на 100%
безкоштовні та будуть відшкодовуватись за рахунок
держбюджету.
За період дії Програми
«Доступні ліки» у 2017 році

в районі на придбання ліків для хворих державою
було відшкодовано 151900
грн. (аптекою було відпущено 3007 рецептів). За січень-лютий 2018 року Програмою скористалися 447
чоловік, вартість відпущених
лікарських засобів аптекою
склала 32653 грн. Загальна
сума затверджених коштів на
2018 рік складає 275000 грн.,
але при потребі може бути
збільшена.
Нагадуємо, що для отримання ліків за Програмою
«Доступні ліки» потрібно звернутись до лікаря, отримати
правильно виписаний рецепт
із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки №151,
що бере участь у програмі, та
отримати обрані ліки.
Василь ДЕМ’ЯНЕНКО,
сімейний лікар.

Туберкульоз — інфекційне захворювання, основний
шлях зараження яким —
повітряно-краплинний (при
кашлі, розмові). Також інфекція може передаватись контактно-побутовим шляхом:
посуд, речі, засоби особистої
гігієни, які були у вжитку хворого. Захворювання спричинене мікобактеріями туберкульозу (паличка Коха), які
дуже стійкі в зовнішньому
середовищі.
Епідемічна ситуація по
туберкульозу у районі залишається напруженою. Загальна захворюваність зросла із 12 випадків у 2016 році
до 15 у 2017 році. Найвищий
показник її у сільській місцевості. Захворюваність на
туберкульоз легень складає
6 випадків за 2016 – 2017 рр.,

хворих на позалегеневий туберкульоз та випадків серед
дітей не зареєстровано.
Смертність від туберкульозу зменшилась (2016 р.
2 та за 11 міс. 2017 р. 1 випадок). Кількість осередків
туберкульозу, в яких проживають
бактеріовиділювачі
— 26, в яких проживають:
14 дорослих, 2 підлітки та 6
дітей. Це свідчить, що туберкульозна інфекція в районі
активна. Серед вперше виявлених хворих пенсіонери
та безробітні.
Туберкульоз можна лікувати і виліковувати. У разі активної, чутливої до ліків форми хвороби, проводиться
стандартний шестимісячний
курс лікування чотирма протимікробними препаратами
при забезпеченні пацієнта ін-

Т У БЕРК УЛ ЬОЗ:
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

23 березня 2018 року

СПОРТ

ТУРИСТИ ЗМ АГАЛИСЯ В ЧЕРНІГОВІ
16 – 18 березня проходив розіграш Відкритого
кубка Чернігова з пішохідного туризму серед дорослих. Участь у цих змаганнях
брало 8 команд. Серед них
і команда Талалаївської
ЗОШ, підсилена двома учителями фізичного виховання
Талалаївської і Липівської
шкіл Андрієм Грабовим та
Ярославом Кобишем. Тому
юнацькою нашу команду
вже важко було назвати. На
дистанції зв’язок проводився окремий залік серед школярів і в ньому третє місце
посіла чоловіча зв’язка в
складі Костянтина Самойленка і Тимофія Решетніка.
Досить пристойно виступили у змішаних зв’язках
Віталій В’ялий та Альона
Загурська. Хоча і не посіли
призових місць, та здобули
безцінний досвід виступів
серед дорослих, адже в
цю групу спортсменів вони
перейдуть лише наступного року. Протягом трьох
змагальних днів на трьох

дистанціях наша команда
виступала стабільно, займаючи четверті місця. І
стабільність ця принесла у
загальному підсумку призове третє місце. Пристойний результат. Тож із цим

ЩИРО вітаємо нашу дорогу маму, бабусю, прабабусю
Надію Іванівну ГАРЯЧКУ з
80-річчям від дня народження, яке вона відзначатиме 24
березня. Журавлиним ключем відлітають літа, сивина
посріблила вже скроні, тільки
в серці у Вашім та ж струна золота, те ж тепло незгасиме в долонях. Спасибі, рідненька, за вічну турботу, за
щире бажання добра нам усім. Хай серце ще довго у
грудях палає, а руки, мов крила, нас пригортають. Щоб
здоров’я було, щоб жили — не тужили. Ви найбільшого
щастя в житті заслужили.
З любов’ю та повагою дочка
Валентина ЗЛА та її родина.

СЛУЖБА – 101

ПОЖЕЖІ В СЕЛИЩІ

Вранці 16 березня до
Служби порятунку «101»
надійшло повідомлення про
пожежу гаража по вулиці
Калинова. Пожежу вчасно
було помічено і вона не завдала великих збитків.
А вдень 19 березня жителі райцентру стали свідками займання господарчої
будівлі по вулиці Народна.
На момент прибуття відділення 21-ї пожежно-рятувальної частини вогонь поширився по будівлі на дах
та перекриття. Тут вже збитки були суттєві, адже вогонь
частково знищив покрівлю,
перекриття та майно. Ймовірною причиною пожежі є
коротке замикання.

Талалаївський районний сектор УДСНС звертається до жителів району.
Не користуйтеся електропроводами і шнурами з пошкодженою ізоляцією, не
защемляйте їх дверима
(віконними кватирками), не
прокладайте проводку відкрито по горючих основах
— відокремлюйте їх шаром
негорючого матеріалу. Не
застосовуйте для захисту
електромереж саморобні
запобіжники (скрутки дроту, цвяхи і т. д.), не залишайте електроприлади без
нагляду.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ЗНАЙ, СТЕРЕЖИСЬ, НЕ БІЙСЯ
формацією, наглядом та підтримкою з боку працівника
охорони здоров’я. Без такого
спостереження та підтримки
можуть виникати складнощі в дотриманні медичних
приписів щодо лікування, і
хвороба може поширюватися далі. Більшість випадків
туберкульозу можна виліковувати за умови належного
забезпечення та відповідального прийому ліків.
У червні-липні минулого
року працював пересувний
флюорограф, де було обстежено 1330 жителів району.
Було виявлено 2 рецидиви і
1 вперше діагностований активний туберкульоз.
Отож, не забувайте щорічно проходити флюорографічне обстеження (для
дорослих) та обстеження за

допомогою туберкулінової
проби (для дітей) для своєчасного виявлення захворювання. І найважливіше:
при перших же ознаках захворювання негайно звертатися за допомогою до
медиків, щоб не допустити
подальшого поширення небезпечної недуги та своєчасно розпочати лікування.
Пам’ятайте:
туберкульоз
виліковний! Все залежить
від вашого ставлення до
свого здоров’я, здоров’я
рідних, близьких та всіх, хто
вас оточує.
Віта ВОЗНА,
помічник лікаря-епідеміолога Талалаївського РЛВ
Прилуцького МРВ.
Марія ДВОРНИК,
в. о. зав. поліклінічним
відділенням ЦРЛ.

виступом можна привітати
Костянтина
Самойленка,
Тимофія Решетніка, Віталія
В’ялого, Альону Загурську,
Еліну Чубу, Ірину Коваленко, Андрія Грабового та Яро
слава Кобиша.

У свою чергу команда
висловлює подяку селищній
раді в особі голови Ю. Є. Величка за надану фінансову
допомогу.
Олег ЧУБА,
тренер команди.

Перша половина березня для команд Плугатарської
школи з ігрових видів спорту
пройшла під знаком баскетболу. 10-го числа наш найсильніший склад дівчат запросили в Конотоп на «Свято
жіночого баскетболу». Треба
відзначити, що тут ми постійні учасники різного роду
змагань, нас добре знають,
вивчили манеру і стиль гри
команди і таки трохи побоюються в спортивному сенсі
наших дівчат, бо ті останнім
часом відбирають у місцевих
команд медалі й кубки.
Цього разу нинішній
турнір розглядався нами
як «бойова» підготовка до
чемпіонату області по формулі 3×3. Та й планувалося в іграх із сильними суперниками підтягнути свій
функціональний
рівень,
який трохи знизився через
хвороби збірників чи участь
окремих із них у змаганнях
з інших видів спорту. Словом, до конотопського турніру ми підійшли не в найвищих своїх кондиціях, та й
формулу змагань господарі
спланували з певною вигодою для себе. За перемогу
боролися шість дійсно конкурентоспроможних суперників. Зовсім трішки нашим
дівчатам не вистачило, щоб
позмагатися за перемогу в
головному фіналі. У малому
ж, за третє місце, плугатарські баскетболістки не залишили конкуренткам ніяких
шансів, а Христина Думнич
разом із бронзою повезла
додому ще й звання кращого
гравця турніру.
У Чернігів на чемпіонат
області поїхало відразу чоти-

ри команди — по дві у старшій та середній групах (хлопці й дівчата). Рівень змагань
і представництво на них у
порівнянні з попередніми роками значно зросли — цього
разу змагалося аж 22 колективи. Проти наших старших
дівчат всі намагалися зіграти
якнайкраще — аякже, триразові чемпіонки області! Нікому із суперників це не вдалося. Христина Думнич, Аліна
Демченко, Анастасія Семінко, Марина Бровко знову підтвердили свій чемпіонський
клас, здолавши у півфіналі
чернігівок, у фіналі варвинчанок, і вчетверте здобули
золоті медалі.
У чемпіонок росте гідна
зміна — дівчата середньої
вікової групи Анна Хоменко,
Анастасія Муха, Аня Керасінська, Дар’я Салогуб піднялися на срібну сходинку
п’єдесталу пошани, лише у
фінальному поєдинку кількома очками поступившись
команді Варвинської гімназії. Схоже, що центрами
шкільного баскетболу в області стають наш Плугатар і
Варва.
Гідно виступили й команди хлопців, однак до числа
призерів чемпіонату не потрапили. Статус найсильніших підтвердили наші дів
чата й на першості району.
У суперечці п’яти збірних із
Красноколядинської, Харківської, Чернецької і Талалаївської шкіл плугатарцям не
було рівних. Друге й третє
місця посіли талалаївська і
чернецька команди.
Володимир ЧЕПЕЛЬ,
вчитель фізкультури
Плугатарської школи.

ЧЕМПІОНКИ
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КЛАС

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

26 березня — с. Скороходове, АТС, вул. 30-річчя Перемоги, вул. Гагаріна, вул. Першотравнева.
27 і 28 березня — с. Мигурове.
30 березня — с. Українське, вул. Незалежності, вул.
Братів Вишнівських, ТОВ «Фортуна», зернотік; с. Займище
(село повністю); смт Талалаївка, АЗС «ANP», ТОВ «Обрій»
зернозберігальне, ВУЖКГ, райавтодор, АТП, ТОВ «Астеліт»,
вул. Комунальна, вул. Молодіжна, вул. Шевченка, вул. Перемоги, вул. Затишна (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
29 БЕРЕЗНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у с. Красний Колядин (в приміщенні Красноколядинського старостинського округу) проводитиме начальник відділу «Талалаївське бюро правової допомоги»
Яна Михайлівна МУДРЕВСЬКА.
Початок прийому о 10-й годині.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДЯКА

8 Березня — прекрасне свято весни. Але в нашу
родину замість вітань прилетіла страшна звістка —
раптово помер мій брат Іван
Миколайович Рудько. Рано,
лише в 47 років закінчився
його земний шлях. Нашому
болю і розпачу не було меж,
дуже важко втрачати дорогу нам людину. Підтримали
нас у тяжкі хвилини друзі,
сусіди з Чернецького, куми,

однокласники нашого брата,
Григорій Миколайович Варчак — директор Чернецької
школи, де навчався брат,
колеги по роботі — працівники КЗ «Талалаївський РЦ
ПМСД». Велике вам спасибі, хай Бог береже ваші сім’ї,
хай завжди у ваших родинах
буде радість і ніколи не буде
смутку.
Ольга МАКАРЕНКО,
жителька смт Талалаївка.

ЗНІМУ ЖИТЛО

Якісно ТРУСИМО
САЖУ. Фарбуємо дахи.
Тел. 067-849-60-15.

Одинока жінка шукає
ЖИТЛО в пристойному,
можливо без зручностей,
будинку.
Тел. 068-752-60-16.

Пиляємо проблемні
ДЕРЕВА.

Тел. 096-112-90-31 (Олег).

ЧИСТИМО
замулені
КОЛОДЯЗІ за новою технологією. Готівковий та безготівковий розрахунок.
Тел. 067-875-20-77,
095-540-09-67.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

КУПЛЮ

Молоді

КУРИ-НЕСУЧКИ

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

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

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

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).

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

ПАМ’ЯТЬ

У день п’ятих роковин
світлої пам’яті Костика
СОРОКИ народилися ці
рядки.
Природа потихеньку
оживає,
Уже курличуть в небі
журавлі.
Та тільки сина в матері
немає,
Не топче стежку він
на цій землі.
П’ять років смутку
й пустоти на серці,
Все обірвалося навіки
в одну мить.
Старенька бабця
у Твоїй кімнаті
Сльозу зронила,

але треба жить.
Недолюбив, недоробив,
та й не нажився,
У сні пішов у інші Ти
світи.
Твій світлий образ в
фотографіях лишився,
І в пам’яті у мами
завжди Ти.
Життя пливе, проходить
рік за роком,
Та рана не загоїться
в душі.
Шістнадцяте число,
мов мітка Богом,
Назавжди залишилось
в маминім житті.
Тамара АРТАМОНОВА.
смт Талалаївка.

25 БЕРЕЗНЯ минає 40 днів, як немає із нами нашої
мами і бабусі Євгенії Панасівни ЛУТ із Липового. Рідненька, ми сумуємо за Тобою. Не вистачає усмішки і слова, і погляду ласкавого й простого. Великий слід в житті Ви залишили і скільки всім добра зробили. Любили Ви життя, людей,
жили для внуків і дітей. Таких, як Ви, не забувають, таких
лиш вічно пам’ятають. Нехай свята земля береже Ваш сон,
а Господь дарує Царство небесне.
Сумуючі СИН, НЕВІСТКА, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
23 БЕРЕЗНЯ 36 років тому зупинилося серце мого дорогого тата Миколи Кузьмовича ЧМІЛЕНКА з Липового. Закрила хижа смерть повіки, скувала холодом вуста, заснула
вічним сном навіки людина добра і проста. Не заросте ніколи
та стежина, що Вас провела в останню путь. Похилиться зажурена калина і добрим словом люди пом’януть. Скільки не
мине часу, Ви завжди будете поряд із нами. Хай над Вашою
могилою світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах
буде роса — то пам’ять про Вас. Лебединим пухом хай буде
Вам земля, а душі — вічний спокій і Царство небесне.
Дочка ЗОЯ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
РІК ТОМУ 23 березня безжальна смерть забрала нашу
дорогу сваху Марію Миколаївну СОКОЛОВУ з Новоселівки. Перестало битися Твоє добре серце, у котрому вистачало тепла для всіх. Тяжкий біль, щоденна туга за Тобою
і добрі спогади. Ти мала світлі серце і душу. Твої роботящі
руки ніколи не знали спокою. Немає таких слів, щоб висловити свою печаль. Скільки не мине часу, Ти завжди будеш
поряд із нами. Спи спокійно. Лебединим пухом хай буде Тобі
земля і Царство небесне.
СВАХА ЗОЯ і її СІМ’Я.
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.

23 березня 2018 року

КУПЛЮ

1 квітня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

ЛІКУВАННЯ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
КОЗИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно ВРХ (корів, биків) та коней живою вагою.
ДОРОГО! Тел. 066-139-46-39, 098-235-61-71 (Олександр).
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
Дорого ТЕЛИЦЬ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ.
Тел. 050-750-62-76, 050-407-55-01, 096-702-22-34,
096-971-70-71.
Дрібну КАРТОПЛЮ. Тел. 096-114-20-06 (Жовтенко).

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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).

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).

ПРОДАМ

САДИБА в Талалаївці: будинок (газ, вода), літня кухня,
сарай, є телефон. Тел. 099-716-20-66, 067-531-15-68.
САДИБА по вул. Мічуріна в Талалаївці, є літня кухня,
сарай, 2 гаражі, город, підведена вода. Тел. 050-155-00-86.
САДИБА по вул. Чкалова, 14 у Талалаївці: приватизована земельна ділянка 0,21 га, є газ, вода. Тел. 098-424-05-38.
АВТОМОБІЛЬ Daewoo Nexia 2007 року випуску, газ/бензин 4-го покоління, в хорошому стані. Тел. 096-760-40-87.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2114 сірий металік, пробіг 51 тис. км,
газ 4-те покоління, піднятий по кругу, фаркоп, стекла рідні,
заводське тонування, фари ксенон. Рік випуску 2012, експлуатується з червня 2013-го. Є сигналізація, центральний
замок, 2 ключі з брелками. Тел. 063-534-47-01.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109, газ/бензин, в хорошому стані.
Тел. 050-246-00-07, 063-332-98-55.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
ЦУЦЕНЯТА середньоазіатської вівчарки (Алабай). Білі
пухнасті «ведмежата» з родоводом від крупних титулованих
батьків (з документами і без). Тел. 095-350-37-48.
КОРОВА червоно-ряба 6-ти років, ПРИСТАВКА Sony
PlayStation 2, КОЛЯСКА дитяча (трансформер) в хорошому
стані, СКУТЕР Honda Dio 27 в неробочому стані з документами. Тел. 068-639-07-09.
ЦИРКУЛЯРКА. Тел. 068-498-47-59.
Чорно-ряба КОРОВА віком 5 років, тільна четвертим телям. Тел. 095-922-47-62, 066-351-69-25.
КОРОВА. Тел. 097-613-14-03.

Непоправне горе спіткало нашу колегу по роботі в колишній
Липівській сільській раді Валентину Григорівну Кондратенко —
проживши довгий вік, відійшла у вічність її мама ОЛЕКСАНДРА
ЄВДОКИМІВНА. Щиро співчуваємо Валентині Григорівні і розділяємо з нею біль тяжкої втрати.
КОЛЕГИ по роботі в колишній Липівській сільській раді.
Адміністрація і профспілкова організація райлікарні висловлюють глибоке співчуття головному лікарю РЦ ПМСД Олексію
Тарасовичу Шаленому з приводу тяжкої втрати — смерті батька
ТАРАСА ВАРФОЛОМІЙОВИЧА.
Релігійна громада церкви Святої великомучениці Варвари,
прихожани храму висловлюють глибоке співчуття Олексію Тарасовичу Шаленому та його родині з приводу тяжкої втрати — смерті
батька
ТАРАСА ВАРФОЛОМІЙОВИЧА.
На 81-у році життя закінчився земний шлях нашої сусідки Ганни Федорівни КОРНІЄНКО з Талалаївки. Сумно і боляче, що не
зустрінемось більше ніколи із нею на нашій рідній вулиці. Щиро
співчуваємо рідним та близьким покійної. Царство небесне Ганні
Федорівні.
СУСІДИ з вул. Зернова.
Непоправне горе спіткало нашого сусіда Олексія Тарасовича
Шаленого та його родину — відійшов у вічність його батько ТАРАС
ВАРФОЛОМІЙОВИЧ. Щиро співчуваємо і розділяємо з рідними та
близькими покійного біль тяжкої втрати.
СУСІДИ з вул. Злагоди в Талалаївці.

22 БЕРЕЗНЯ минуло півроку світлої
пам’яті найдорожчої для нас людини:
дбайливого сина, люблячого чоловіка,
найкращого тата та дідуся Віктора Анатолійовича НАУМЕНКА з Талалаївки. Як
швидко промайнув цей час, неначе бачили Тебе ще вчора. Робив для нас усе,
любив Ти нас, Ти був надія наша і опора.
І серце наше розриває біль, печаль не
йде, скорбота не проходить і горе всюди,
наче тінь, за нами крок за кроком ходить.
Татусь, дідусь, прекрасний син та чоловік, Ти заслужив ще
звань багато і будем пам’ятати ми це вік, та завжди буде сумно й гіркувато. Царство Тобі небесне і вічний спокій.
Вічно сумуючі МАМА, ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУК.

25 БЕРЕЗНЯ минає 2 роки, як невблаганна смерть забрала нашого дорогого Олексія Івановича ГОПКУ із
Скороходового. Кажуть, Бог забирає
найкращих. Минають роки тяжкої скорботи і печалі. Не стирається рана в
наших душах. Ти був для нас опорою,
порадником, найкращим чоловіком і
батьком. Спасибі Тобі, рідненький, за
турботу, життєву мудрість. Скільки б не
минуло часу, Ти завжди будеш поряд із
нами, і пам’ять про Тебе ніколи не згасне у наших серцях.
Хай над Твоєю могилою співають пташки, а на квітах буде
роса — то наші сльози, пам’ять про Тебе. Хай земля буде
Тобі лебединим пухом. Вічна пам’ять і Царство небесне.
У вічній скорботі ДРУЖИНА, ДОНЬКА,
ТЕСТЬ, ТЕЩА, всі РІДНІ.

РІК без мами… 25 березня 2017 року навіки перестало
битися турботливе серце нашої найдорожчої матусі, бабусі
і прабабусі Марії Пилипівни БЛАЖКО з Талалаївки. Матері
не перестають жить — вони просто переселяються на небо,
щоб світити нам зорями. Як швидко плине час… Ніби вчора
ми чули її голос, її останні слова, та минає уже рік, як з нами
немає нашої мами. Змінилась зима на літо, відцвіли сади і
відщебетали пташки, зачервоніла калина, яку Ти любила в
земному житті. Хоч самі вже немолоді і скроні посивіли, як
нам не вистачає Тебе, мамо! Не вистачає турботи Твоєї і можливості піклуватися про Тебе. Не вистачає тепла Твого серця
і душі, не вистачає спільних розмов про життя минуле і майбутнє, не вистачає простого — запитати: «Мамо, як справи?»
Низько вклоняємось, мамо, Твоїй світлій пам’яті. Скільки б не
минуло часу, Ти будеш вічно жити в наших серцях. Хай легким буде Твій спочинок, матусю. Усі, хто знав і пам’ятає Марію
Пилипівну, пом’яніть її разом із нами.
У глибокій скорботі ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

30 БЕРЕЗНЯ минає рік, як не стало
нашої рідної дружини, мами та бабусі
Людмили Миколаївни БАБКИ з Талалаївки. Горбок землі мовчить, як все
довкола, і огортає душу тихий жаль, що
не побачимо уже ніколи ні Твою радість,
ні Твою печаль. Нема Тебе, хоч скільки
хочеш клич, сама печаль повисла над
землею. У світі серед безлічі облич вже
не зустріти усмішки Твоєї. Не заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в останню путь. Похилиться зажурена калина і добрим словом
люди пом’януть. І скільки б не минуло часу, Ти завжди будеш
із нами нашим Ангелом-охоронцем. Спи спокійно, наша рідненька. Нехай земля буде Тобі лебединим пухом, а душі —
вічний спокій і Царство небесне.
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ОНУКИ.
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