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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Зійшла на всіх нас
Божа благодать: сердечно
вітаю вас зі світлим Христовим Воскресінням! Великдень — це свято любові
та відродження, символ
нашого спасіння. У цей
день ми спільно молимо
Бога наповнити наші серця
благословенням та радістю, просимо Всевишнього
захистити Україну й дарувати щастя та впевненість
у майбутньому. Свято Великодня спонукає кожного
з нас іще раз замислитися
над вічними цінностями
християнської моралі, дає
нам добру нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного
духовно. З настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі
людські надії й сподівання
на добру долю. Усе зло світу перемагається тайною
Воскресіння Христового, і
під його промінням зникають страждання, хвороби
та людська несправедливість, бо Христос переміг
гріх і смерть! Вітаючи зі
світлим Воскресінням Христовим, щиро бажаю, щоб
ваші душі були багаті на добро, як святковий стіл, чисті, як Великодній рушник,
і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть
у кожну оселю Талалаївської, Красноколядинської,
Корінецької, Понорівської і
Липівської громад, у кожен
український дім радість,
віру, надію і любов. Зичу,
щоб Божа благодать ніколи
не покидала ваші родини.
Нехай Господь дарує всім
радість і добробут, мир та
злагоду! Христос Воскрес!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕРШЕ МІСЦЕ І СЕРТИФІКАТ НА ПОЇЗДКУ

Читайте на 3-й стор.
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТАЛАЛАЇВЩИНИ!

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ

Щиро вітаємо вас із Великоднем! Великдень — час
для переосмислення, прощення та єднання. Це саме
той час, коли треба забути про образи та негаразди.
Великодні дні спонукають усіх нас по-новому побачити й відчути себе у світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань та вчинків, а ще — бути добрішими, милосерднішими, терплячішими, благороднішими один
до одного.
Пасхальні дні — це й час віддати шану всім тим, кого
немає серед живих, хто, залишивши нам свою любов і
життєвий досвід, поринув у вічність. Згадаймо їх молитвою та добрим словом.
Тож нехай свято Воскресіння Господнього гуртує родини та стане для кожного з вас святом добрих змін, яке
поверне віру у себе, у кращий завтрашній день. Наповнить оселі милосердям, миром та любов’ю. Стане добрим початком усіх ваших справ. А Боже благословення
буде запорукою миру на нашій землі та духовного відродження нашої України! Христос Воскрес!

ЧЕРНЕЦЬКОЇ СІЛЬРАДИ!

Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

У цей благословенний
час дозвольте щиро привітати вас зі святом світлого Христового Воскресіння, радісної Пасхи Христової! Святий
Великдень дарує нам довгоочікувану
радість перемоги добра над злом, надію та впевненість у завтрашньому дні,
поселяє спокій у серцях, укріплює віру
та живить душу.
Хай лункі дзвони Великодня принесуть у наші оселі радість, віру, надію, любов і благословенний мир на довгії літа!
Бажаю вам і вашим рідним у ці весняні
дні відчути повноту життя, щедроти рідної
землі та родинне тепло. Гарного настрою,
відмінного здоров’я, сімейного затишку,
незмінного успіху та здійснення усіх задумів. Веселих нам свят і смачної паски!
Христос Воскрес!
Сергій ДМИТРЮК,
Чернецький сільський голова.
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ШАНОВНА ТАЛАЛАЇВСЬКА
ГРОМАДО!
Щиросердечні побажання в кожен
дім у день радісної і величної Пасхи
Христової! Чудо Христового Воскресіння
об’єднує всіх нас вірою в перемогу життя над смертю, добра над злом, світла
над темрявою. Під час божественної літургії в рідній церкві, смакуючи освячені
в ній запашні паски, яскраві крашанки, з
великою любов’ю випечені й оздоблені
турботливими жіночими руками, ми поринаємо в атмосферу ні з чим незрівнянної радості.
Нехай Великодні свята принесуть
у ваші домівки достаток, спокій і благополуччя, щастя і міцне здоров’я, наповнять серця добром та милосердям. Хай
сяйво Христового Воскресіння завжди
зігріває вашу душу теплом, радістю, добром і Божою благодаттю, зміцнить віру,
вселяє надію, принесе у ваш дім любов
і благополуччя, у справи — нові успіхи.
Незабутніх вам Пасхальних свят! Христос Воскрес!
Микола БІЛАН,
голова районної партійної
організації
ВО «Батьківщина».

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
НАШІ ЗЕМЛЯКИ
тель фізкультури з Плугатаря
Володимир Чепель, — і просить підтягнути його в бігові
на середні і довгі дистанції,
бо це йому треба на вступних іспитах». А зібрався Тарас до Національного університету фізичного виховання і
спорту України. «Це треба
бачити як він тренувався, —
розповідає далі В. Г. Чепель.
— Одержимо! І навіть не до
третього й сьомого поту. На
характері, на жилах. Мої
колеги ставили його за приклад своїм учням: отак треба
працювати, якщо хочеш чогось досягти». Талант труд
любить. Хлопець із села став
студентом столичного вишу.
Звичайно ж, обрав футбольну спеціалізацію. Сьогодні,
коли за плечима університет
і магістратура, добігає завершення робота над кандидат-

2013 – 2015 років.
Якраз через це я й «хитаюся» в розпеченому вагоні
— щоб подивитися на арбітраж Тараса Чопілка. Він, зосереджений, разом із своїми
колегами інтенсивно тренувався посеред футбольного
поля — аякже, суддя має
встигати за діями футболістів, вчасно бути в найгарячіших точках поєдинку. По
закінченні розминки підійшов
до нас привітатися. «Ти ж
гляди, будь на нашій стороні
(себто, роменській)», — жартома напучував Тараса товариш по радгоспній команді
Андрій Гриценко. «Переможе
сильніший», — посміхнувся у
відповідь. А мені в тій фразі
прозвучав професіоналізм
Чопілка. На те він і кращий
асистент арбітра! Судив на
лінії чітко, виважено, без
найменших
підстав
на
сумніви
у
своїй правоті, встигав за
кожним епізодом поєдинку, за що й отримав відмінну оцінку інспектора матчу і вдячні оплески
футболістів обох команд.
Навіть, у найзапекліших роменських фанатів не було
жодного приводу вимагати
«суддю на мило!». Та й що
кричати: «Нива» перемогла
по праву сильнішої.
В уже далекі 90-ті випала
нагода наживо спостерігати
за суддівськими діями арбітра ФІФА нашого земляка
Віктора Головка на комерційному турнірі в Талалаївці. А
тепер і Тараса Чопілка. Спіймав себе на думці: різниці не
помітив, хоч у першому випадку — ФІФА, вища міжнародна категорія, а в іншому
— вітчизняний рівень. Сьогодні, схоже, професіоналізм
Тараса затребуваний, бо нерідко бачу його прізвище у
звітах про футбольні поєдинки в другій лізі українського
чемпіонату.
Маленька й простенька,
всього на чотири сторіночки
формату А5, футбольна програмка збереглася в мене як
пам’ять про кубковий поєдинок і розповіла вам історію
про Тараса Чопілка.
О. ЛИПІН.
На фото: викладач Національного університету фізвиховання і спорту, футбольний арбітр, керівник
Талалаївського відділення
Чернігівського земляцтва
в Києві Т. Г. ЧОПІЛКО.

ІСТОРІ Я
З ФУТБОЛЬНОЇ ПРОГРАМКИ
ПОБАЧИВ на столі футбольну програмку півторарічної давності, спеціально
випущену з нагоди матчу в
рамках другого попереднього етапу розіграшу Кубка
України з футболу між роменським
«Агробізнесом»
ТSK і вінницькою «Нивою»,
і перед очима до подробиць
постає той спекотний день
10 серпня 2016-го. Ми їдемо
в Ромни. У Ромнах — великий футбол, не кожного ж
дня сюди навідується значно
вища за класом від місцевої
і знана в Україні команда
другої ліги вітчизняної першості! «Взагалі-то вінничани
мали грати в першій лізі, але
до цього вони фінансово не
готові», — вводить у курс
справи старший колега. Мені
це не страх як потрібно —
мене вабить інше, і я терплю
липку задуху «кременчуцького» поїзда, бо мій партнер
по поїздці розказав (оце вже
важливо!), що «гру судитиме
Тарас».
Тарас — це Чопілко! Багато людей у нашому районі
його добре знають, особливо
серед молоді і тих, хто цікавиться футболом і спортом
взагалі. А хто не знає або
тільки краєм вуха чув таке
ім’я, — розказую. Тарас
Григорович — наш земляк,
родом із Поповички. Він ще
зовсім молодий і на початку
січня тільки розміняє четвертий десяток. Та й цього

вистачило йому, щоб стати
відомою в широких колах
людиною. Примітив його на
школярських
футбольних
змаганнях. «Ось придивись
до цього хлопчини, — радив
мені незабутній фізрук Болотницької школи Михайло
Ілларіонович Шевченко. —
Великий толк може із нього
вийти». Тарас був мотором
своєї команди, виділявся
серед ровесників не по роках зрілим читанням гри, баченням поля, комбінаційним
мисленням, культурою пасу
— всім тим, що приходить
до гравця трохи пізніше, не
в дитячому віці. Шевченко в
школі вже тоді не працював,
але, як істинний педагог, бачив у Тарасові великі задатки майбутнього футболіста.
«Він і сам спить і бачить себе
професійним гравцем. Йому
б, аби хтось дорогу пробив.
Скільки таких талановитих
дітей пропадає, не розкрившись, у глибинці», — хвалився. На тому чемпіонаті Чопілко отримав приз кращого
гравця, а його болотницька
команда приміряла медалі
чемпіонів.
Дорогу Тарас пробивав
сам. Бачив себе, звісно ж,
тільки у футболі, у спорті.
Вдумливий, цілеспрямований, наполегливий і розумний, він знав, що йому треба
і як того досягти. «Підійшов
якось до мене (вже закінчував школу), — згадує вчи-

ською дисертацією з теми
«Індивідуалізація спеціальної фізичної підготовки футбольних арбітрів високої кваліфікації», Тарас Григорович
диву дається: «Ну нічим нинішню молодь не проймеш!
Така інертна! Кажу своїм
студентам: не будьте байдужими, не спортом єдиним! А
вони — ні кроку вбік, ніякої
ініціативи».
Сам же встигає скрізь.
Викладач, заступник заві
дувача кафедри футболу з
профорієнтаційної
роботи
в рідному універі, здібний
науковець — автор і співавтор більше десяти наукових
та
навчально-методичних
праць, а віднедавна й узагалі
звалив на свої плечі не властиву для спортивного функціонера громадську роботу
— очолив Талалаївське відділення Чернігівського земляцтва у Києві. Стати професійним футболістом, втілити
мрію дитячих літ не вийшло.
Причина тривіальна — травма. Але футбольна ніша не
залишилась незаповненою.
На професійному рівні поганяти м’яча не судилось, а на
любительському — чого б і
ні! Чемпіон рідного району
в складі команди «Совхоз»!
Тарас — головний тренер
жіночої збірної університету
з футболу та футзалу, переможець із нею ХІ Універсіади
України, кращий асистент
арбітра Київської області

ВІТАЄМО із 55-річчям
листоношу із Скороходового Оксану Михайлівну
СПІВАК! Дякуємо Вам за
співпрацю і бажаємо багато
сонячних днів, сповнених
земними радощами. З роси
й з води на добру сотню літ,
щасливих днів і благ земних
по вінця!
З повагою КОЛЕКТИВИ поштового зв’язку
«Талалаївка» та редакції
газети «ТХ».
* * *
ВІТАЄМО із 35-річчям
молодшу сестру інфекційного відділення ЦРЛ Ірину Іванівну ЖОВАНИК. В роботі
надійна, красива і мила…
Хай Бог додає і здоров’я, і
сили, на щастя нехай Тебе
благословляє, завжди і у
всьому хай допомагає! Краса Твоя квітне, ніколи не
в’яне, а серце любов’ю гарячою стане. І затишок буде
хай в хаті завжди, і буде в ній
радість, не буде біди! Нехай
чоловік Тебе дуже кохає і
кращих за Тебе ніколи не
знає. Хай діткам Твоїм буде
щастя велике, а в серці заграють веселі музики!
КОЛЕКТИВ інфекційного відділення ЦРЛ.
* * *
ВІТАЄМО
із
50-літ-

нім ювілеєм нашу дорогу
доньку, дружину, матусю,
бабусю Надію Павлівну
ФІЛОНЕНКО з Новоселівки.
В цю весняну добру днину
радість завітала у нашу родину. З ювілеєм неньку вітаєм, щастя, здоров’я щиро
бажаєм. Маєш доньок, матуся мила, Ти з любов’ю нас
щиро зростила. Віддала нам

до Вас із добром, а в день
ювілею і рідні, й знайомі Вас
привітають за щедрим столом. В житті нехай все буде,
що потрібно, без чого не
складається життя: любов,
здоров’я, щастя, дружба та
вічно молода душа.
Хрещениця НАДІЯ і її
СІМ’Я.
* * *

ніжність, ласку, дарувала
любов і казку. Ти найкраща,
матуся мила, Ти дала нам
життєві крила. Тож прийми
ці вітання щирі, а від Бога —
здоров’я і сили.
З любов’ю ЧОЛОВІК,
МАМА, дочки ЯНА і ЮЛЯ,
зять АНДРІЙ, внучка
АЛІНКА.
* * *
У МОЄЇ дорогої хрещеної
Надії
Павлівни
ФІЛОНЕНКО з Новоселівки
— 50-літній ювілей! Ми любим Вас дуже і щиро вітаємо, найкращі бажання в цей
день посилаємо. Низенько
вклоняємось, просимо в
долі, щоб щастя послала
й здоров’я доволі. Хай мир
і достаток живуть в Вашій
хаті, хай люди приходять

ВІТАЮ із золотим ювілеєм свою дорогу куму Надію
Павлівну ФІЛОНЕНКО. Їй
ці щирі побажання. Твій ювілей — не тільки Твоє свято,
радіють всі, і друзі, й рідні
теж. Хай Бог пошле іще років багато, здоров’я, щастя,
радості без меж! Нехай добром наповнюється хата,
достатком, щирістю і сонячним теплом, хай буде вірних
друзів в ній багато, щастя
доля огорта крилом. А весни
будуть світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
Кума ТАМАРА.
* * *
13 КВІТНЯ відзначає
свій ювілей наш дорогий

тато, дідусь Григорій Григорович БУРДЕНКО з Красного Колядина. Юнацьких мрій
прекрасний сад плоди дарує
в шістдесят! За працю всю,
усе знання і вміння, за серця небайдуже стукотіння —
подяка щира від людей, від
друзів, рідних і дітей! І хоч
на скронях сивина, нехай у
серці гомонить весна, в очах
сміється сонце золоте, а дерево життя зростає і цвіте!
ДОНЬКА, ЗЯТЬ, ВНУЧКА.
* * *
2 КВІТНЯ святкував
свій 50-річний ювілей наш
дорогий чоловік, батько і
зять Юрій Миколайович
АНДРІЙЧЕНКО з Юрківців.
Нестримною ходою йдуть
літа, вже мудрий ювілей Твій
на порозі. В очах ще юнь,
хоча на скронях сивина,
набутки й втрати на важкій
дорозі. Хай доля піднесе іще
сповна і радості, й наснаги, і
здоров’я. Хай завжди квітне
у душі весна і серце зігрівається любов’ю. Бажаєм, щоб
були приємні лиш турботи у
власнім домі й на улюбленій роботі. Хай не чіпа Тебе
ні злива, ні хурделиця, хай
Твоя стежка лише щастям
стелиться і все задумане
хай неодмінно звершиться.
ДРУЖИНА, СИН, ТЕЩА.
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ЧИ БУДЕ ІНТРИГА
НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
ВЕСНОЮ 2019 РОКУ?

Це питання наразі ще актуальне, однак з кожним місяцем різниця між першим та
другим місцем збільшується.
Нещодавно Київський інститут міжнародних досліджень
опублікував свіжий рейтинг.
Переконливо лідирує Юлія
Тимошенко, кожен четвертий
українець її підтримує. Діючий президент Петро Порошенко відчутно втрачає довіру людей, наразі він скотився
на четверту сходинку. За нього свої голоси готові віддати вже менше 10 відсотків
виборців.
Президентський
рейтинг виглядає наразі так:
Юлія
Тимошенко
24,6%,
Олег Ляшко 15,5%, Анатолій Гриценко 12,5%, Петро
Порошенко 9,8%, Юрій Бойко 9,7%, Вадим Рабинович
9,5%, Андрій Садовий 4,9%,
Володимир Гройсман 4,2%,
Олег Тягнибок 3,8%, Арсеній
Яценюк 0,6%.
Відомий політичний аналітик Іван Павленко дав свою
оцінку таким електоральним
настроям українців:
№1. Тимошенко. Її лідерство
наразі
виглядає
закономірним. По суті вона
— єдиний по-справжньому
опозиційний політик. А тому
ті люди, які вкрай незадоволені діями влади і хочуть
повного
перезавантаження
всієї системи влади — обирають Тимошенко. До її козирів можна віднести той факт,
що Тимошенко впродовж
багатьох років залишається
вірною своїм переконанням,
а це підвищення соціальних
стандартів, розвиток села та
підтримка місцевих товаровиробників. Плюсом для неї
є і той факт, що вона не спів
працює з олігархами, а опирається на підтримку однопартійців. Мінусом такого підходу
є відсутність Тимошенко на
телеканалах, які і належать
олігархам. Саме інформаційний бар’єр є головною проблемою Юлії Тимошенко, і
можна припустити, що якби її
частіше пускали до головних
медіа країни, то і рейтинг вже
був би значно більшим. Також
мінусом для Тимошенко є і
відносно мала кількість депутатів від «Батьківщини» у
Верховній Раді — 20. Це менше 5% від загальної кількості
народних обранців. Будь-які
ініціативи команди Тимошенко провладні сили намагаються блокувати. А тому побачити роботу «Батьківщини», як
то кажуть, у всій красі, можна
буде після парламентських
виборів, де партія Тимошенко
згідно з рейтингами може набрати майже чверть голосів.
№2. Ляшко. Друге місце
Олега Ляшка також цілком
логічне. Лідер радикалів вміло зображує критику діючої
влади. Саме Ляшко озвучує
всі ті слова, які знаходяться
на вустах простих українців.
Однак його виступи зазвичай
є фікцією, адже якщо прослідкувати послідовність дій
радикалів, то вони цілком і
повністю підіграють президентській партії, а іноді і діють
в тандемі. Беззаперечною перевагою Ляшка є його публічність. Олега Ляшка показують
ледь не всі канали. Рейтинг
Ляшка міг би бути і більшим,
якби не співпраця з олігархами. Саме завдяки їм він і має
можливість бути присутнім на
телеекранах. Нещодавно Виконавчий комітет Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ)
очолила людина, пов’язана з
Ринатом Ахметовим. Це Юрій
Зінченко, колишній директор одного з маріупольських
підприємств, що входить у
групу компаній «Метінвест»,
яка належить олігархові. В
експертній спільноті цей крок
вважають закономірним під-

сумком переговорів Ляшка з
Ахметовим. Також не дає розігнатися Ляшку в рейтингах
і його непослідовність. Наприклад, фракція радикалів у
Верховній Раді після жорсткої
критики провладних законопроектів практично постійно
потім за ці ж законопроекти
голосує. Така співпраця з владою нерідко вилазить боком
для Ляшка. Ще одним його
мінусом є факт несприйняття
народом Ляшка саме як президента, як лідера усієї країни. Причому таке твердження
поширене і серед прихильників Радикальної партії.
№3 Гриценко. Рейтинг
колишнього міністра оборони
і дивує, і виглядає закономірним водночас. З одного боку,
частина людей бачить в ньому того «нового» політика,
який здатен змінити систему.
Наразі Анатолій Гриценко
не є депутатом та не займає
жодних державних посад. З
іншого боку, він, як людина
військова, в умовах війни, автоматично привертає до себе
увагу виборців. В той же час
авторитетність Гриценка як
фігури загальнонаціонального та міжнародного масштабу
викликає багато запитань. А
тому назвати Гриценка лідером важко. Скоріше, він
міцний середняк, партія якого намагатиметься подолати
прохідний бар’єр на виборах
до Ради.
№4. Порошенко. Падіння
рейтингу нинішнього гаранта було неминучим. Стільки
«проколів», які зробив Порошенко, не могли не відобразитися на прихильності українців. Порошенко так і не зміг
«подавити» в собі бізнесмена.
Його бізнес процвітає, а на керівні державні посади, через
які проходять багатомільярдні
потоки грошей, Порошенко
поставив своїх бізнес-партнерів. На корупційні аспекти
вже відверто вказують навіть
західні журналісти. Таємний
відпочинок на Мальдівах в
той час, коли в країні йде війна (яку Порошенко обіцяв закінчити ще 2014 року), також
відвернув від діючого глави
держави велику частину електорату… Єдиний шанс для
Порошенка залишитися на
рейках президентських перегонів — увімкнути на всю потужність адмінресурс. Однак,
на виборах до об’єднаних
громад і цей метод не допоміг команді «БПП». Прогноз
виглядає наступним — Петро Порошенко будь-якими
способами
намагатиметься
«витягти» свій рейтинг на 2
місце, однак чи допоможуть
йому в цьому його партнери,
невідомо. Той же Ринат Ахметов зробив ставку на Олега
Ляшка, а розкрити карти і піти
на президентські вибори єдиною командою вони навряд
погодяться…
Прогноз. Передвиборчі
перегони вже розпочалися.
Очевидно, що такий рейтинг
явно не влаштовує ані нинішню владу, ані олігархів. Якщо
вже в найближчий час не
вдасться зупинити стрімкий
ріст прихильності людей до
Тимошенко, то політтехнологи можуть піти на радикальні
кроки — влаштувати справжнє шоу. На політичному горизонті поки лише іноді лунають
прізвища шоумена Зеленського та співака Вакарчука,
однак ці карти політтехнологи
не вважають «козирними».
Безсумнівно,
розпочатий
«політичний марафон» буде
супроводжуватись спробами
обману виборців та маніпуляцією суспільною думкою.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

6 квітня 2018 року

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

2 КВІТНЯ стартувала кампанія з підписання декларацій із сімейними лікарями, педіатрами й терапевтами. По
суті, це офіційний старт активної фази медреформи, про
яку вже неодноразово писала і наша газета. До цього був
період підготовки: МОЗ приводило до ладу документи,
скасовувало старі накази та вводило нові, а також тестувало пілотні проекти.
Як, хто і коли має підписати угоду з медиками, чи
треба з цим поспішати, які обов’язки виконуватиме лікар
«первинки» та як тепер зміниться виклик лікаря додому?
З такими запитаннями ми звернулися до керівника Центру первинної медичної допомоги в Талалаївському районі Олексія ШАЛЕНОГО. Ось що він нам розповів:
— Центр первинної
медичної
допомоги в Талалаївському районі
— один із перших в області
працюють у районній лікарні.
отримав ліцензію на проваКампанія з підписання
дження господарської діяль- угод з лікарями є безстроконості «лікарська практика»
вою, а тому немає необхідта підключився до електрон
ності поспішати з вибором
ної системи охорони здо- лікаря. Своїм наказом МОЗ
ров’я. Таким чином, заклад
зобов’язує кожен медзаклад
готовий з самого початку, на видному для пацієнта містобто з 2 квітня, до підписан- ці розміщувати інформацію
ня декларацій із сімейними про всіх лікарів, їхню освіту,
лікарями. Сьогодні в районі
спеціальність, категорію і так
працює 2 сімейних лікарі,
далі. Ще один спосіб вибору
з якими громадяни можуть сімейного лікаря — спитати
укладати угоди. Для її укла- поради у друзів, знайомих
дення прописка ніякої ролі
та родичів. У МОЗ переконе відіграє. Сімейний лікар
нують, що в Україні немає
може обслуговувати як до- кількісного дефіциту медиків,
рослих, так і дітей. Отже, хто але є дефіцит висококваліфівони, сімейні лікарі в Талала- кованих лікарів. Але завдяки
ївському районі? Це Василь
конкуренції їхня кваліфікація
Миколайович Дем’яненко буде поліпшуватися. І якщо
та Вікторія Вікторівна Не- вам не сподобався ваш лісин, які вже не перший рік кар, ви знайшли кращого

чи просто переїхали — ви
можете будь-коли укласти
декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним
лікарем. Попередню угоду
скасовувати не треба, просто укладайте нову з новим
лікарем, а система автоматично ці зміни зафіксує.
Якщо ж ви вже визначились
із кандидатурою лікаря, то
варто звернутися особисто
до Центру первинної медич-

сімейного лікаря? Сімейні
лікарі спостерігатимуть за
вашим станом здоров’я (чи
станом здоров’я вашої дитини), ставитимуть діагнози та
лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, патологічні, фізіологічні (під час вагітності) стани.
Вони вестимуть пацієнтів із
хронічними захворюваннями та станами. За потреби
ваш лікар дасть направлен-

первинну меддопомогу, вже
в 2018 році може користуватись такими дослідженнями
(у майбутньому цей перелік доповнять): загальний
аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний
аналіз сечі, глюкоза крові,
загальний холестерин, вимірювання
артеріального
тиску,
електрокардіограма
у стані спокою (ЕКГ), вимірювання ваги, зросту, об’єм
талії, швидкі тести
на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні
гепатити. Якщо лікар «первинки» відсутній чи
поїхав у відпустку, він повинен забезпечити пацієнтові
доступність до медпослуг,
залучивши іншого лікаря.
Первинна меддопомога надається під час особистого
прийому пацієнта за місцем,
де приймає лікар. Втім, лікар
може погодитись приїхати чи
піти до пацієнта додому чи за
іншою адресою. Відтепер лікар і пацієнт зв’язуватимуться одне з одним особисто по
телефону, щоб визначити
необхідність візиту додому.
Звичайно, ми розуміємо, що
легкою реформа медицини
не буде. Але і залишатись їй
у нинішньому її стані неможливо. Будемо сподіватись на
позитивні зміни.
Сергій МИХНО.

СТА РТ МЕД И ЧНОЇ РЕФОРМ И

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕРШЕ МІСЦЕ
І СЕРТИФІКАТ НА ПОЇЗДКУ

Нині для обдарованих
дітей існує багато найрізноманітніших конкурсів, фестивалів, програм. Здавалося б,
і зареєструватися для участі
у них не складно — відшукуй
через Інтернет те, що тебе
цікавить, зареєструйся… Та
перш за все, у будь-якому
жанрі дитячої творчості треба дійти такої межі, коли б
на великій сцені почувався,
як риба у воді. Успіху завжди
передує велика наполеглива
праця викладачів, тренерів і
самих дітей. Хореографічний
колектив «Імпульс», керує
яким досвідчений хореограф
Ліна Ткаченко, 23 березня
взяв участь у VI Всеукраїнському фестивалі-конкурсі
талантів «Феєрія зірок», який
відбувся у Центрі культури і мистецтв КНЕУ у Києві.
Перш за все, діти, їх батьки,
викладачі мали змогу насолоджуватися
грандіозною
танцювальною програмою,
яка тривала з 10-ї ранку до
пізнього вечора. Вікова категорія, у якій виступав і наш
«Імпульс», виступала із 13 і
аж до 18-ї год. Звичайно ж,
дітей охоплювали хвилювання, напруга від тривалого очікування. Та результат
— вагомий: 4 хореографічні
номери наші юні таланти
виконали на одному подиху
і отримали II місце у номінації «Естрадний танець» та I
місце — за «Народно-стилізований танець», а ще Сертифікат на 1000 євро для
поїздки до болгарського міста Кітен у дитячий творчий

табір «Разом».
Сподіваємося, що ця поїздка обов’язково здійсниться і буде успішною.
Приємно вразило спілкування із членами журі. Це
вперше за всю практику колективу воно було таким доступним у спілкуванні. Після
урочистого відкриття фестивалю відбулася фотосесія
з членами журі, до складу
якого входили Олена Гребенюк — відома українська
оперна співачка, володарка
ліричного сопрано, солістка
Київського Муніципального
театру опери і балету для
дітей та юнацтва, Олександр
Борисов — гітарист «Flame»,
професійний музикант, композитор,
аранжувальник,
шоумен, учасник телепроекту «X-фактор» і «Україна має
талант», Мирослава Карташова — артистка, співачка,
актриса, хореографи Максим
Марценюк, учасник проекту
«Танцюють всі 4», художній
керівник «Студії Серебрянських» і Сергій Вапнічний,
хореограф, артист, постановник, кліпмейкер, магістр
хореографії, керівник Балету
«EGO».
Подорож до Києва для
кожної дитини була безкоштовною. Кошти для цього
виділила Талалаївська місцева організація РПЛ. Діти
сподіваються, що дорослі
зуміють і зможуть забезпечити їхню участь для поїздки в
Болгарію.
Ніна ГАЛАГАН,
директор ЦДЮТ.

ної допомоги в районі. З собою необхідно мати паспорт,
ідентифікаційний номер і
мобільний телефон. Якщо
ж ви підписуєте угоду для
дитини, слід мати свідоцтво
про її народження. З метою
прискорення процедури підписання декларації краще
завчасно подбати про копії
цих документів.
Чи може лікар відмовитися укладати угоду? Так,
може, але лише за однієї
умови, якщо він уже набрав
максимально рекомендовану
кількість пацієнтів. Для сімейних лікарів це 1800 осіб. МОЗ
обіцяє, що без меддопомоги
не залишиться ніхто. Це питання контролюватиме Національна служба здоров’я.
Що ж входитиме в обов’язки

ня до фахівця вторинної чи
третинної допомоги — лора,
ендокринолога, хірурга тощо
— чи буде консультуватись із
ним щодо вашого лікування.
В його обов’язки входить також вакцинація відповідно до
календаря профілактичних
щеплень, інформувати про
незвичайну реакцію на них.
Медик повинен консультувати пацієнта, щоб допомогти
йому усунути чи зменшити
звички та поведінку, ризиковану для здоров’я (алкоголь, тютюн, інші психоактивні речовини, ризиковані
статеві стосунки, нездорове
харчування, недостатня фізична активність тощо) та
формувати навички здорового способу життя. Для діагностики лікар, що надає

КУЛЬТУРА

НА СЦЕНІ – СІЛЬСЬКІ ТАЛАНТИ
31 березня відбувся
другий етап творчого звіту
сільських художніх колективів «Співай Україно, співай,
моє рідне село», в якому
взяли участь художні колективи Юрківцівського СБК та
Обухівського СК. Всі художні колективи цих закладів
культури добре себе зарекомендували. Це — жіночий
вокальний ансамбль «Любисток» (кер. М. Калабан),
сімейний вокальний дует

сестричок Юлії та Діани Пезових, солістка-вокалістка
Світлана Пезова. Драматичний гурток був представлений уривком із п’єси
І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Ролі виконали
Лідія Бурдай та Світлана Хоменко. Змістовний вірш «Материнська хата» прочитала
Валентина Максименко.
Обухівський
сільський
клуб представляли дитячі таланти: вокальний ан-

СЕЗОН
ЗА К І Н Ч УЄ Т Ь СЯ
СУБСИДІЇ

ВІТАЄМО із золотим
ювілеєм людину золотої
душі і серця — нашу дорогу подругу, куму, хрещену Надію Павлівну
ФІЛОНЕНКО. Вам 50, та
хіба ж це літа, коли очі горять і душа молода?! Хай
доля дарує Вам доброго
віку, щоб втіхи і радості
було без ліку, хай обминають невдачі і грози, хай
тільки від сміху з’являються сльози! Міцного здоров’я з роси і води, бадьорість і радість хай будуть
завжди! Ми Вам посилаємо
ці вдячні слова, а Бог хай
дарує Вам многії літа!
Хрещениця ЮЛЯ і її
сім’я, кума ОЛЯ.

З 1 травня 2017 року в
Україні діє оновлена програма житлових субсидій на підставі змін, внесених Урядом
26 квітня 2017 року. Відповідно до них збільшено соціальну норму, за якою надається
житлова субсидія для пенсіонерів та інвалідів, з 48,87
до 75 м2, переглянуто соціальний норматив природного газу для індивідуального
опалення з 5,5 до 5,0 м3 газу
на 1 м2 в опалювальний період та електричної енергії
для індивідуального опалення з 65 до 51 кВт∙год на 1 м2
опалюваної площі на місяць
в опалювальний період.
Нововведення також стосуються змін опалювального
періоду. Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон
призначалася з 1 жовтня до
30 квітня і перераховувалася
відповідно до рішення органів місцевого самоврядуван-

СПОРТ
МЕД А ЛІ В
КУБОК

Перше місце і перехідний кубок — такий результат виступів талалаївської
команди в представницькому міжрайонному шаховому турнірі, що проходив
минулої суботи у Варві.
Його фаворитами небезпідставно вважались любителі гри на 64 клітинках

із обласного центру, адже
в складі чернігівців виступали три кандидати в
майстри спорту. Але наші
матчеву зустріч із ними завершили внічию, а в решті
поєдинків із 8 командами-
учасницями зіграли успішніше за своїх конкурентів,
залишивши їх на другому
місці. Третій результат у
головної варвинської команди. Кубок і престиж для

самбль «Сузір’я» та солісти
Настя Семінко, Діана Сліпко
та Аня Хоменко. Діти порадували глядачів естрадними піснями, виконаними під
фонограми: «Рідна земля»,
«Нехай квітує Україна», «Назустріч долі», «Українці»,
«Віночок». Вірш «Батьківська земля» прочитав Станіслав Мазура.
Валентина ЗАДОРОЖНА,
методист районного
будинку культури.

талалаївських шахів завоювали Михайло Охріменко,
кандидат у майстри спорту
Сергій Луценко, Сергій Білань та Іван Лісний.
Сергій ЛУЦЕНКО,
учасник змагань.

ЧЕТВЕРТІ В
ОБЛАСТІ
В історії юнацького волейболу подібних успіхів

у нас іще не було: збірна
району повернулася з чемпіонату області серед школярів із четвертим місцем.
У груповому турнірі талалаївська збірна виграла
в ровесників із Сосниці та
Бахмача і вийшла до фінальної стадії змагань, де
й зупинилась лише за крок
до п’єдесталу пошани.
Володимир КОБИШ,
директор ДЮСШ.

ня або органів виконавчої
влади про дату початку та
закінчення опалювального
періоду, то у 2017 – 2018 рр.
для домогосподарств, які
використовують природний
газ/електричну енергію для
індивідуального
опалення, субсидія нараховується
з 16 жовтня по 15 квітня
включно.
Враховуючи зазначене,
управлінням
соціального
захисту населення до 10
квітня п. р. буде проведений
розрахунок субсидії на житлово-комунальні послуги на
період з 1 квітня до 15 квітня 2018 року. Громадяни,
яким призначено субсидію,
мають можливість отримати
інформацію про розмір наданої субсидії на квітень 2018
року найближчим часом, зателефонувавши за номером
2-15-54, або отримати письмове повідомлення, звернувшись на особистий прийом.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу допомог,
соціальних компенсацій
та соцзахисту громадян,
постраждалих внаслідок ЧК.

У 2017 році Міністерство юстиції разом із іноземними партнерами дали
старт
всеукраїнському
проекту «Я маю право!»,
завдання якого забезпечити українців інформацією
про права, які гарантовані
їм Конституцією і законами
України, навчити ці права
реалізовувати та захищати.
Проект
передбачає
не лише інформування
громадян про їхні права,
а й навчання їх як ці права захищати. Люди мають
отримати чіткі й зрозумілі
поради як діяти, коли твої
права порушують, зрозуміти, що держава може бути
твоїм партнером, повірити
у рівність перед законом
для кожного українця.
Президент України з
метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості,
сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав,
гарантованих Конституцією та законами України у
різних сферах життя, постановив оголосити 2018
рік Роком реалізації правопросвітницького проекту
«Я маю право!»
Тривалість
проекту становить 3 роки
(2017 – 2019 рр.). Його реалізація відбуватиметься
шляхом об’єднання зусиль
та інфраструктури Уряду, органів Міністерства
юстиції, центрів та бюро
з надання безоплатної
правової допомоги, також
міжнародних партнерів та
інших зацікавлених сторін.
З цікавою інформацією щодо дії даного проекту можна ознайомитись
на сторінці у Фейсбуку (@
talarags — швидкий пошук) На нашій сторінці ми
будемо інформувати про
заходи і події, що відбуватимуться в межах Проекту.
Талалаївський районний відділ ДРАЦС, як територіальний орган юстиції,
запрошує до співпраці в
рамках реалізації всеукраїнського проекту «Я маю
право!» представників громадських організацій, правозахисників, молодь та
інших зацікавлених осіб.
Наталія КОВГАН,
начальник Талалаївського відділу ДРАЦС.

ШАНОВНІ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ
ТА ОРЕНДАРІ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Талалаївська селищна рада нагадує про необхідність сплати земельного
податку та орендної плати
за землю з фізичних осіб
і повідомляє, що оплату
можна здійснювати через
установи банків або касу
об’єднаної територіальної
громади.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

для вас і ваших гостей!
Жива музика, конкурси
та інше.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

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

10 квітня — с. Юрківці, пошта; с. Липове, ТОВ «Горизонт», тракторний табір.
11 квітня — смт Талалаївка, вул. Сінна, 1-й пров. Енергетиків; с. Красний Колядин, вул. Жовтнева.
13 квітня — с. Мигурове (село повністю); с. Шевченкове, вул. Шевченка (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУПЛЮ

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ

У «ФРУКТИК» ХОЧЕТЬСЯ ЗАЙТИ

Магазин без покупців
— не магазин. У селищному «Фруктику», коли б то
не було, від них відбою немає, адже продукти людині
потрібні на кожний день, а
надто такі, як м’ясо, риба,
овочі, фрукти і супутні їм
товари. Асортимент — очі
розбігаються. Щоб усього на
вітринах було доволі і на всі
смаки відвідувачів, ретельно
дбають господарі «Фруктика» подружжя Володимир
Васильович і Наталія Володимирівна Середи. Здавалося б товар такий, що швидко
псується, має свою специфіку і запах, проте і власники, і
продавці Л. В. Джолос, М. В.

Ротач, І. М. Ващенко, Н. М.
Карібаєва стежать, щоб в їх
невеликому за площею магазині покупцям було комфортно. Тут завжди чисто,
свіжо, регулярно, по необхідності по кілька разів на день
проводиться вологе прибирання, відвідувачів обслуговують ввічливо, порадять,
запропонують, допоможуть
вибрати товар на твої смаки
і твої гроші. Через те в цей
магазин ноги самі несуть і
постійно виходиш із нього не
тільки з потрібними тобі покупками, а й відчуттям повного вдоволення.
Сім’я С. і О. СПІВАК
із Скороходового.

ПРОДАМ

САДИБА по вул. Прибережна в Скороходовому: газифікований будинок, сарай, погріб, гараж, колодязь, сінник.
Земельна ділянка 0,53 га. Тел. 067-956-80-01.
САДИБА по вул. Колгоспна, 17 у Липовому, будинок газифікований. Ціна договірна. Тел. 099-771-73-03.
САДИБА (приватизована) в с. Плугатар (залізнична
станція Блотниця) по вул. Лесі Українки, 32: будинок площею 68 м2 з електричним опаленням та на твердому паливі,
є літня кухня, сарай, колодязь у дворі, сад, 3-фазне електроживлення. Ціна договірна. Тел. 050-915-41-91.
1-кімнатна КВАРТИРА по вул. Перемоги в Талалаївці.
Тел. 099-564-17-35, 096-655-61-80 (Богдан).
САДИБА в смт Талалаївка 0,11 га приватизована, будинок 78,9 м2 (опалення газове і дров’яне), сарай, погріб,
гараж, телефон, колодязь у дворі. Тел. 099-056-26-49.
САДИБА за адресою: смт Срібне, вул. Грушевського,
55. Є газ, вода, всі господарські прибудови. Ціна 80000 грн.
Тел. 066-295-05-28, 097-118-60-02.
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.
СКУТЕР Honda Dio AF35 без пробігу по Україні.
Тел. 099-561-10-03.
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), вік
1,5 місяця. Тел. 066-798-09-06.
Мисливський СОБАКА (песик) ягдтер’єр, 7 місяців.
Тел. 096-858-61-71 (Євгеній).
Дитячі РЕЧІ (до 1 року) у відмінному стані.
Тел. 097-193-47-25.
БУРЯКИ цукрові, КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 066-428-44-34.
КОРОВА української породи, червоно-ряба, молочна.
Народилася 10.03.2010 р.
Тел. 098-754-18-48, 050-648-84-31.

4 КВІТНЯ
минуло
три
роки, як тихо
відійшла за межу найдорожча дружина, мама, бабуся, прабабуся Тамара
Дмитрівна ПАНАСЮРА з Талалаївки.
Вона була невтомною трудівницею,
турботливою, сильною жінкою, але
жорстока хвороба забрала її від нас.
Пробачте, дорогенька, що не вберегли Вас. Нам сумно і гірко без Вас. Лебединим пухом хай
буде Вам земля. Усі, хто знав Тамару Дмитрівну, пом’яніть її добрим словом.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, СИН, ДОНЬКА, ЗЯТЬ,
НЕВІСТКА, ОНУКИ, ПРАВНУКА.

6 квітня 2018 року

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 молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
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.
БИЧКА молочного віку для відгодівлі. Тел. 098-034-37-83.

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
ПОДРІБНЮЄМО ГІЛЛЯ (подрібнювачем) після обрізки,
спилювання дерев або очищення території від порослі (на
паливо для котлів, печей або для зменшення в об’ємі у 5 – 6
разів для вивезення). При значному об’ємі робіт можливий
безкоштовний виїзд для надання консультації.
Тел. 097-887-48-90, 095-358-46-98.
РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

КУПЛЮ

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

ВІКНА і ДВЕРІ

від виробника. Швидко,
якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
098-559-90-65 (Валерій).

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

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

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

Є СИЛА, що
може забрати
Тебе з життя,
та з пам’яті рідних — ніколи. 1 квітня перестало битися
серце нашого дорогого чоловіка, тата,
дідуся та прадідуся Михайла Васильовича САЛОГУБА з Грабщини. Рідним не
віриться, що вже ніколи не почують голосу дорогої людини, батьківської поради. Все життя Ти трудився і до останніх
днів дбав про нас. Доземний уклін Тобі,
рідненький. Кажуть, Бог забирає найкращих. Ти був для нас
опорою, порадником, турботливим, люблячим батьком, найкращим у цілім світі дідусем, прадідусем. Весь час турбувався про нас, забуваючи думати про себе. Хай сонечко з
високого неба ніжно пестить Твою могилу, а вітер тихенько
шепоче про нашу до Тебе любов, жалібно співають пташки,
а на квітах буде роса — то пам’ять про Тебе. Спи спокійно,
наш рідненький. Хай лебединим пухом буде Тобі земля, а в
душі — вічний спокій і Царство небесне.
У вічній скорботі ДРУЖИНА, ДОНЬКИ, СИН,
ЗЯТІ, НЕВІСТКА, ВНУКИ, ПРАВНУК.

ПОМИНАННЯ

5 КВІТНЯ минуло 15 років, як немає нашого дорогого, любого й незабутнього Олексія Миколайовича
КАСЯНЕНКА з Талалаївки. Перестало
битися Твоє добре, турботливе серце,
в якому вистачало тепла для всіх нас.
Минули роки, як Ти відійшов у вічність,
залишивши нас у розпачі, дім став пустим, а життя втратило свої барви. Ти
мав золоту душу, щире серце, вмілі
руки. І скільки б часу не минуло, Ти завжди житимеш у
наших серцях. Дякуємо Богові, що Ти був у нашому житті.
Любимо. Сумуємо. Пам’ятаємо.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, дочки ІРИНА, ТАНЯ,
зять ВАДИМ, внук КОСТЯ.
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.

40 ДНІВ тому перестало битися
серце нашого коханого чоловіка й люблячого тата Віталія Михайловича
СМОВСЬКОГО з Липового. Дорогий
наш, якби Ти міг ще довше жити, — було
б світліше на землі, але не в силах ми
змінити Господню волю у житті. Таких,
як Ти, не забувають, таких лиш вічно
пам’ятають. Пам’ять про Тебе навіки залишиться в наших серцях. Нехай земля
буде Тобі пухом, а душі — вічний спокій і
Царство небесне.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКА і всі рідні.
Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

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

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%

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

ПРОДАЄТЬСЯ
КОБИЛА віком 8 років сіро-білої масті. Є нова
збруя, віз, сани.
Тел. 099-002-07-94.
ЦИРКУЛЯРКА.
Тел. 068-498-47-59.

Загублений
технічний
ПАСПОРТ на трактор МТЗ‑892
(державні
номерні
знаки
25884 СВ,
заводський
номер 90833744), що належить
ФГ «Агросистема», вважати
недійсним.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

Пиляємо проблемні
ДЕРЕВА.

Тел. 096-112-90-31 (Олег).

Якісно ТРУСИМО
САЖУ. Фарбуємо дахи.
Тел. 067-849-60-15.
П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО
дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА,
ТУАЛЕТИ.
Тел. 096-269-32-76.

ПОВЕРНІТЬ ЗА ВИНАГОРОДУ
У районі сіл Чернецьке, Юрківці, Довгалівка загубився
мисливський собака рудої масті породи Російський гончак. Просимо повернути за винагороду. Тел. 096-760-40-87.
ТАЛАЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА оголошує конкурс
на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів та рідких нечистот.
Вимоги до претендентів: наявність виробничої бази;
спецавтомобілів для виконання цих робіт; кваліфікованих
кадрів; відповідних дозволів і дозвільних документів.
Термін подання заяв до селищної ради — протягом місяця з дня опублікування оголошення в газеті.
На 82-му році життя завершився земний шлях прихожанки храму Святої Великомучениці Варвари Олександри Іванівни ЛОЛИ. У нашій пам’яті вона залишиться
доброю матір’ю і бабусею, невтомною сільською трудівницею. Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття її синам Миколі, Юрію, Олександру та їхнім сім’ям. А покійній Царство
небесне і вічний спокій та добра невмируща пам’ять.
ЦЕРКОВНА ГРОМАДА
храму Великомучениці Варвари.
Профспілкова організація, колектив Плугатарської
школи висловлюють глибоке співчуття завідуючій Плугатарським дитсадком Аллі Михайлівні Хоменко з приводу
тяжкої втрати — смерті батька
Михайла Васильовича САЛОГУБА.
У родині нашої однокласниці Тетяни Геннадіївни Салогуб із Грабщини — тяжка, непоправна втрата. Раптова,
передчасна смерть забрала життя її чоловіка Михайла
Васильовича CAЛОГУБА. Сумуємо і щиро співчуваємо
всій родині покійного.
ВИПУСКНИКИ Болотницької середньої
школи 1975 року.
Непоправне горе спіткало нашу однокласницю Світлану Салогуб — відійшов у вічність її батько МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ. Щиро співчуваємо Світлані і розділяємо з
її родиною біль непомірної втрати.
ВИПУСКНИКИ Болотницької школи 2004 року.
Глибоко сумуємо з приводу відходу у вічність Марії
Степанівни КАЛИТИ із Красного Колядина. Щиро співчуваємо її рідним та близьким, розділяємо з ними біль важкої втрати.
Сім’ї МІРОШНИЧЕНКО, ДЗЮБАН.
Непоправне горе спіткало родину нашого колишнього
колеги по роботі в РО «Сільгосптехніка» Миколи Гнатовича Карпуся з відходом у небуття його дружини ЄВГЕНІЇ
ІВАНІВНИ. Сумуємо, щиро співчуваємо Вам, синові Валерію, всім рідним та близьким покійної. Світла пам’ять
Євгенії Іванівні.
Сім’я Алли Михайлівни і
Анатолія Гавриловича МАРЧЕНКІВ.
Розділяю біль тяжкої втрати із Миколою Гнатовичем
Карпусем та його родиною з приводу смерті його дружини
ЄВГЕНІЇ ІВАНІВНИ.
П. Ф. ДУПА.
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