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С Е С І Я РА Й О Н Н О Ї РА Д И
рішення. Юрій Дзюбан пропонував депутатам підтримати своїми голосами на цю
посаду Сергія Коломайка.
Обговорення навколо його
кандидатури просто вирували. Сергій Олександрович,
на думку більшості депутатів, повністю відповідає
вимогам щодо цієї виборчої
посади. Але одне «ні» — він
працює у СТОВ «Батьківщина» Срібнянського району,
яке ініціює приєднання до
Срібнянської ОТГ прилеглих
до неї сіл нашого району. Ці
питання бурхливо обговорювали. Сергій Коломайко
запевняв, що його робота
не впливає на депутатську
діяльність. Та необхідної
кількості голосів не набрав,
хоч питання двічі виносилося на голосування. Отож,
після сесії постійна комісія
з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та
комунальної власності залишилася без очільника.
Наступним
розглядався блок бюджетних питань.
Депутати затвердили звіт
про виконання районного
бюджету за I квартал поточного року та внесли зміни до
районного бюджету на 2018
рік. Як і завжди, питання
щодо внесення змін викликало бурхливі обговорення. Ці
питання голосуються одним

блоком, хоч щоразу депутати
обурюються, що так не повинно бути. Адже є питання
соціального характеру, за які
не можна не проголосувати,
і є ті, які вимагають допрацювання, обговорення, але
виходить, що за все треба
голосувати в цілому.
Найбільше
депутатів
хвилює те, що бюджет, зміни
до нього — це бюджет «проїдання», тобто фінансування
тільки незахищених статей.
Район занепадає. Розвитку
— ніякого. Про це у своїх виступах і коментарях говорили депутати Володимир Лукаш, Олег Василенко, Ганна
Круподеря та інші.
На сесії затверджено
кілька районних програм та
заслухано звіти про роботу
діючих програм. Окрім цього,
депутати затвердили понад
двадцять технічних документацій по визначенню нормативних грошових оцінок
земельних ділянок. Також
підтримали 2 депутатські запити. Один із них — депутата
Г. Круподері, в якому питання
про призначення головного
лікаря ЦРЛ. На цьому питанні, яке понад рік вимагає
вирішення, депутат Круподеря наголошувала у своїх
виступах. Воно підтримане
депутатами.
Олександра ГОСТРА.

У КОЖНОГО СВІЙ ФРОНТ

Виховний процес учнівської молоді не припиняється, навіть, на тривалих літніх
канікулах. В рамках проекту «У кожного свій фронт»
центр підтримки та реабілітації учасників АТО в райцентрі відвідали діти 3-го загону
пришкільного табору «Романтик» Талалаївської ЗОШ.
Завітали вони не з порожніми
руками, принесли обереги —
різнокольорових паперових
янголят, які обов’язково будуть передані нашим бійцям
в зону воєнного конфлікту.
Вихованці гуртка «Художня
вишивка» Центру ДЮТ подарували виготовлену власними руками композицію з
п’яти картин під назвою «З
Україною в серці». Поміж
дітей — доньки учасників
АТО Ліза Нестеренко та Сніжана Химуля, які не з чуток
знають, як це чекати батьків
з війни. Ось що розповідає
на своїй сторінці у Фейсбуці
голова районної Спілки учасників АТО Богуслав Борсук:

ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ

Фаза Місяця

не повинна заспокоювати.
Ми, журналісти «Трибуни»,
й далі намагатимемось творити її такою, щоб будила
думку кожного читача, щоб
її слово нікого не залишало байдужим до насущних
проблем, знаходило відгук
у серці кожного жителя району. Будьте з «ТХ», будьте
з нами — це газета для вас
і про вас! Передплачуйте її
і читайте! Вартість передплати на місяць — 15,06, на
квартал — 45,18, на півроку
— 90,36 грн плюс поштові
послуги.

У ТОВ АФ «Обрій» ЛТД (с. Харкове Талалаївського
р-ну) на постійну роботу потрібні:
••головний економіст,
••керівник кластера по земельних і правових питаннях,
••комірник,
••обліковець,
••ветеринарний лікар,
••головний зоотехнік,
••технік штучного запліднення,
••касир.
Освіта вища і середня спеціальна.
Контактний тел. 067-334-64-78.

РОБОТА

«Сьогодні був 2-й день нашого проекту. Настрій просто чудовий, 3-й
загін вразив нас своїм патріотизмом.
Працювали, як і планували: перегляд
патріотичного фільму, лекція, майстер-клас ознайомлення зі зброєю,

ПОГОДА

діти малювали малюнки бійцям на
фронт… Коли проходить така зустріч
з дітьми, то ти розумієш, що робиш
правильну та корисну справу. Завтра
в нас 2-й загін Талалаївської ЗОШ.
Долучайтесь до нас. Любіть Україну!»

БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м, 2 м

ПЛИТКА тротуарна «Старе місто» та інша в асортименті,
кольорова. БОРДЮРИ, КРИШКИ на стовпи, ВОДОВІДЛИВИ.
м. Ромни Сумської обл.

Тел. 067-912-67-56, 095-842-18-48, 068-367-42-66.
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ПЕРЕДПЛАТА – 2018

Численні поздоровлення з Днем журналіста на
адресу колективу редакції
і схвальні відгуки читачів
різного віку і різного роду
занять про районну газету переконують, що наша
«Трибуна хлібороба» користується неабиякою популярністю в жителів району.
На тлі передплатної кампанії на друге півріччя і з огляду на немалий тираж в його
процентному відношенні до
кількості населення — така
оцінка газети і праці її творців більш ніж приємна. Але

За даними http://sinoptik.ua

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та розмірів. Замір. Доставка.
Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»). Тел. 066-437-77-43, 098-749-68-40,
098-768-28-04.

30 травня відбулася
чергова 21 сесія Талалаївської районної ради 7-го
скликання під головуванням
голови районної ради Юрія
Дзюбана.
У пленарному засіданні
сесії взяли участь 18 депутатів із 26. До порядку денного
було включено 42 питання. Відбувалася сесія, як і
завжди, бурхливо, емоційно.
Розпочалася робота сесії із
вирішення
організаційних
питань. Депутати проголосували за зміни до Регламенту
роботи районної ради 7-го
скликання. Згідно із ними
фракцію дозволено створювати за участі двох депутатів. Таким чином, створено
фракцію БПП.
Голова районної ради
Юрій Дзюбан повідомив депутатів про заяву голови постійної комісії районної ради
з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та
комунальної власності Олега Василенка, в якій заявник
просить звільнити його від
обов’язків голови постійної
комісії, оскільки вважає, що
він, як патріот України, не
може виконувати це доручення через те, що діяльність нинішньої місцевої влади сприяє знищенню району.
Олег Петрович у своєму виступі аргументував таке своє

І З К НИГОЮ ПР О… СЕБЕ

Лєна Корчаковська —
єдина жінка із нашого району, яка добровольцем пішла
в АТО… Наша газета вже
кілька разів писала про неї.
Для редакції Лєна відтоді
вже друг. Через інтернет-мережі ми спілкуємося, слідкуємо за її життєвими подіями,
а коли приїздить додому у
відпустку, завжди заходить
до нас. Вже понад рік тому
вона підписала контракт на
три роки. Працює молодшою
медсестрою в хірургії військового госпіталю. Нещодавно нагороджена Відзнакою Президента України «За
участь в антитерористичній
операції». Відзнаку вручав
їй сам Президент, коли приїздив у госпіталь.
Їй дуже приємно було
дізнатися, що у збірці «На
палаючому сході», виданій
обласною радою, є розповідь і про неї. Цього разу
із племінницею Надійкою з
особливим приємним хвилюванням читали книгу, де
пишуть і про неї. «Коли закінчиться війна», — так називається розповідь. А наступного дня Лєна знову поїхала
туди, де стріляють…
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ВСЕ КРАЩЕ – ДІТЯМ

ІЩЕ ОДИН МАЙД АНЧИК

НЕ ТАК давно у наш
сільський побут увійшла
мода на дитячі майданчики. Ніде правди діти — є
скептики, які з ностальгією
згадують минуле, коли у селищі був всього один дитячий майданчик, та і його не
вдалося повністю довести
до ладу. Це ще у кінці 80-х
з’явилося кілька дитячих
гойдалок та «гірок». Була
ідея створити кафе у літаку… та мрія не здійснилася.
Літак занедбали і збули на
метал, слідки «пішли» і гойдалки. Це робила не влада,
яку ми завжди (і заслужено)
сваримо, і ніхто із чужих
міст не приїхав це робити.
Дехто відгукується про дитячі майданчики приблизно
так, як про мак, якого «сім
років Бог не родив і голоду не зробив…» Мовляв,
раніше скільки дітей росло
у селах і в селищі і ніхто
про існування облаштованих дитячих майданчиків,

навіть, не здогадувався.
І нормально було, росли
собі діти. А тепер не стільки
дітей, скільки їм забаганок
подавай. Та добре, що так
думають одиниці. А ті, чиї
діти та внуки розважаються на майданчиках і біжать
туди із задоволенням, задоволені і самі. Адже так
приємно бачити радість у
дитячих очах.
Всього пару тижнів
минуло відтоді, як у Талалаївці на території колишнього радгоспу, біля
магазину з’явився новий
дитячий майданчик. Дітлахів там щодня розважається, здається, більше, ніж є
насправді в тому мікрорайоні. Та, може, і насправді
більше, адже на літо до
багатьох
дідусів-бабусь
з’їхалися внуки. Про радісну подію повідомляли до
редакції і наші читачі. А ми
побували там ще тоді, коли
працівники ВУЖКГ труди-

лися над встановленням
майданчика. За різними
роботами можна бачити
їх у селищі, але саме ця
приносить працюючим задоволення, адже для дітей
стараються.
Як розповів селищний
голова Юрій Величко, і у
Талалаївці, і в селах, які
увійшли до ОТГ, планують продовжувати роботи
по встановленню дитячих
майданчиків. У Талалаївці
такі вже є поряд із центральною площею, біля
стадіону, на «зашпалці», у
лісництві, і тепер ось тут,
біля магазину, що в колишньому радгоспі. Таку
радість діти отримали від
селищної ради до Міжнародного дня захисту
дітей.
Кор. «ТХ».
На фото: працівники ВУЖКГ починають
встановлювати дитячий
майданчик.

СЛУЖБА – 102

ЗА ДОПОМОГОЮ ДО ПОЛ І Ц І Ї
Якщо проти вас скоєно
протиправні дії чи вчинено
будь-який злочин, то спершу
спробуйте заспокоїтися та
пригадати все докладно, згодом якомога швидше зателефонуйте за номером «102»
та повідомте про те, що сталося, усі подробиці, особливі
прикмети особи, яка вчинила
проти вас незаконні дії, або
зверніться із заявою особисто до районного відділу
поліції.
Водночас із реєстрацією повідомлення в журналі
реєстрації заяв і повідомлень про злочини оперативний черговий оформляє
талон-повідомлення та віддає його заявнику. Талон
складається з двох частин:
талона-корінця, в якому вказуються дані про заявника,
короткий зміст заяви тощо,
і талона-повідомлення з відомостями про особу, яка

прийняла
повідомлення,
та орган внутрішніх справ.
Отримання талона-повідомлення необхідно засвідчити
підписом на талоні-корінці,
який залишається в черговій частині органу внутрішніх
справ.
Як заявник може проконтролювати рух заяви, яку він
подав до поліції?
Кожна заява, звернення, повідомлення реєструється і їм присвоюється
реєстраційний
номер.
У разі безпосереднього
звернення до чергової частини заявникові видається талон-повідомлення, в
якому вказуються відомості про працівника, котрий
прийняв заяву, реєстраційний номер, найменування органу внутрішніх
справ, адреса, службовий
телефон, дата прийому і
підпис, ініціали та прізви-

БЕЗ МАКУ

Із 25 травня по 27 вересня працівниками Талалаївського відділення поліції
проводиться комплекс оперативно-профілак тичних
заходів щодо попередження
та виявлення правопорушень у сфері культивування нарковмісних рослин під
умовною назвою «Мак».
Головною метою операції є
виявлення фактів незаконних посівів громадянами
рослин снодійного маку та
конопель, в тому числі перекриття каналів надходження
вказаних рослин у неза-

конний обіг та притягнення
винних осіб до відповідальності в рамках чинного законодавства. За незаконний
посів рослин снодійного
маку та конопель чинним
законодавством України передбачена адміністративна
(ст. 106-2 КупАП) та кримінальна (ст. 310 КК України)
відповідальність.
Віталій ДМИТРЮК,
старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Талалаївського
відділення поліції, старший
лейтенант поліції.

ще чергового. Відповідно
до ст. 98-2, 99 КПК України
про рішення заявник повідомляється письмово.
Заявник має право:
••викладати заяву державною мовою або іншою
мовою, якою він володіє;
••одержувати письмове
повідомлення про рішення, прийняте відносно його
заяви;
••оскаржувати дії працівників органів внутрішніх
справ, які розглядали його
заяву, керівнику органу внутрішніх справ, прокуророві
чи у суді.
Руслан ХОМЕНКО,
в. о. начальника Талалаївського ВП, майор поліції.

ДНЯМИ — день народження у нашого директора
Володимира Григоровича
ЛУКАША. Весь наш дружний колектив щиро Вас
вітає. Бажаємо Вам невичерпної енергії, здійснення
планів і задумів. Хай будуть
із Вами здоров’я та сила,
хай доля буде ласкава і
щира! Щоб ніколи не знали
Ви втоми, хай мир і злагода
будуть у домі, хай Господь
дарує надію й тепло на довгі
літа, на щастя й добро!
КОЛЕКТИВ ПСП «Лан».
* * *
10 ЧЕРВНЯ виповнюється 80 років нашій дорогій дружині,
мамі і бабусі Ніні Іванівні
ВАСИЛЮСІ із Скороходового. Ви у нас єдина, ніжна,
добра, найрідніша нам людина. Із любов’ю Вас вітає
вся наша родина! Дякуєм за
серце чуйне і ніжне, за щиру
турботу про кожного з нас,
за добру пораду, привітну
усмішку спасибі від кожного
з нас! Живіть Ви, рідненька,
ще довго на світі і будемо
всі ми любов’ю зігріті. Бажаєм здоров’я Вам міцного, ще
й всяких благ до нього. Всю
доброту, яка існує в світі,
всю радість, що живе серед
людей, найкращі всі, що до
вподоби, квіти, даруєм Вам
у цей святковий день!
ЧОЛОВІК, ДОЧКИ,
ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
* * *
4 ЧЕРВНЯ відзначила
день народження наша дорога мама і бабуся Тамара

МИР
ПОТРІБЕН
ВСІ М

Міжнародний день захисту дітей, який святкується щорічно 1 червня, заснований у листопаді 1949
року в Парижі рішенням
сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. В Україні цей день відзначається з 1998 року. З
нагоди свята в селищному
музеї працювала виставка
дитячого малюнка «Майбутнє — це ми».
Захоплюючим був конкурс дитячого малюнка на
асфальті, де майбутні першокласники
створювали
свої «шедеври» на тему
«Мир потрібен всім». Усі
учасники отримали призи,
придбані за кошти, виділені селищною радою.
Олена ОГІЙ,
директор Талалаївського краєзнавчого
музею.
РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

РОБОТА

Фермер запрошує на роботу ТРАКТОРИСТІВ, КОМБАЙНЕРІВ, ВОДІЇВ на КамАЗ. Є гуртожиток, безкоштовне
харчування. Зарплата висока.
Тел. 050-522-37-63, 096-678-05-34.
Підприємству в Кривому Озері, яке займається виробництвом соняшникової олії, оптовою закупівлею с.-г. продукції (зернові, олійні, а також їх похідні), потрібні ВОДІЇ
категорії E на зерновози (зчепки), масловози, напівпричепи. Досвід роботи від 2-х років. Робота у Південному регіоні
України. Оплата своєчасна і висока.
Тел. 050-445-17-19 (Олег, начальник транспорту),
050-462-97-56 (Микола Миколайович).
В магазин продуктових товарів у місті Прилуки потрібен
ПРОДАВЕЦЬ на постійну роботу. Офіційне працевлаштування. Житлом забезпечуємо. Звертатись за телефонами:
066-141-83-70, 098-543-86-60.
На постійну роботу потрібні: МЕХАНІЗАТОРИ, ВОДІЇ,
ОПЕРАТОР сушильного комплексу, ЗАВІДУВАЧ зернового
складу, головний ІНЖЕНЕР, ЛАБОРАНТ зернової лабораторії, ЕЛЕКТРИК.
Довідки за тел.: (04635) 2-17-77, 098-712-57-41.

8 червня 2018 року
Василівна ФІЛАТ із Новоселівки. Тебе, рідненька,
раді ми вітати і в будні, і в
святкові дні, бо Ти для нас
одна-єдина мати. І кращої
немає на землі. Хай у житті
Твоєму завжди буде літо, а
якщо осінь, то тільки золота. Нехай у гості їдуть завжди діти, хай сміх і радість
на подвір’ї не стиха! Нехай
рясні дощі несуть Тобі здоров’я, проміння сонячне
торкає за вуста. Хай діти і
онуки зігрівають любов’ю.

Бажаєм довгого й щасливого життя!
ДІТИ із сім’ями,
ВНУКИ.
* * *
7 ЧЕРВНЯ нашій дорогій
племінниці і сестрі Ларисі
Петрівні ЖУРБІ з Новоселівки виповнюється 45!
Цього ж дня іменинник і її
чоловік Василь Іванович!
Вітаємо наших іменинників
і бажаємо їм всього найкращого на життєвій стежині.
Бажаєм щастя і достатку,
ясного неба і тепла, в житті
лиш злагоди й порядку, щоб
доля світлою була. В роботі
— успіхів, везіння, у справах — вічного горіння, від
душі любові вам бажаєм! І
хай вам Господь Бог всюди
допомагає.
М. С. ГУБАР, сестра
ВАЛЯ і її сім’я.
* * *
3 ЧЕРВНЯ святкував

СЛУЖБА
– 101

свій 45-й день народження наш дорогий, любимий
і люблячий син та брат
Олександр
Дмитрович
ПОНОМАРЕНКО, який народився і став на ноги у
Красному Колядині, а нині
він лікар-хірург у Ромнах.
Ми вдячні долі, що Ти є у
нас — турботливий, надійний, щирий, добрий. Міцно
обіймаємо Тебе і бажаємо:
хай зло далекими стежками обминає, а успіх супроводжує в усьому і завжди,
нехай в душі тільки весна
буяє без клопотів, печалі і
журби. В житті нехай все
буде добре — без чого не
складається життя: любов,
здоров’я, щастя та щира,
добра й людяна душа!
БАТЬКИ, брат ІГОР,
сестра ОКСАНА із сім’єю.
* * *
ВІТАЄМО із днем народження нашого дорогого батька і дідуся Бориса Олександровича КРАВЧЕНКА
з Талалаївки. Ой у гаю при
Дунаю соловей щебече
— він свою всю родину до
гніздечка кличе… Бажаємо
щастя, гараздів без ліку, міцного здоров’я та довгого віку.
Нехай оминають всі болі й
тривоги, хай стелиться довга життєва дорога. Чистого
Тобі неба, миру в рідній хаті,
щоб був Ти щасливий і на
добро багатий.
Невістка ІРИНА, сини
КОСТЯНТИН і ВАЛЕНТИН,
внуки ДЕНИСКО і ДАВИД
із Плугатаря.

ВОГОНЬ ГУЛЯВ
У НОВОСЕЛІВЦІ

Увечері 29 травня до
Служби порятунку «101» в
районі надійшло повідомлення про пожежу господарчої
будівлі жительки Новоселівки М. При прибутті до місця
виклику було встановлено,
що вже знищено дерев’яну
прибудову до споруди, а вогонь перекинувся на загальну
господарчу будівлю власників 6-квартирного житлового будинку. Ще до прибуття
рятувальників
населення
гасило пожежу підручними
засобами. Також місцеве керівництво агрофірми «Обрій» залучило автоцистерну
для підвозу води, що дуже
полегшило ліквідацію. На
жаль, така допомога в районі

відбувається досить рідко. А
вона дуже доречна, адже через 5 – 7 хвилин гасіння пожежі спецавтомобіль треба знову наповнювати водою, а за
цей час вогонь розгоряється.
У даному випадку завдяки
допомозі місцевої агрофірми
рятувальники швидше справилися із гасінням пожежі, як
наслідок — менші збитки понесли господарі.
По даному факту районним підрозділом поліції
відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство,
адже причиною пожежі став
підпал місцевим жителем.
Геннадій ЗІРКА,
начальник Талалаївського РС УДСНС в області.

ПОДЯКА

РА ЗОМ ЗАГАСИЛИ
ПОЖЕЖ У

Кілька днів тому у моєму
господарстві пожежа знищила сарай і сінник. Це дуже
важко пережити, тим більше,
що пожежа не була випадковістю. В ті страшні хвилини
розпачу і болю на допомогу
мені прийшли добрі люди —
односельці, сусіди, знайомі.
Я щиро вдячна за підтримку
і допомогу сім’ям Лавріненко, Золотаренко, братам Сулятицьким, Сергію Супруну,
сусідам Остапцям, Світлані
Стаценко, сільському медику
Ларисі Журбі, свасі Любові

!
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Радченко і багатьом іншим
небайдужим людям. Вчасно
прибули рятувальники, які ліквідували пожежу. Особлива
подяка заступнику директора
агрофірми «Обрій ЛТД» Валерію Бугаю, який терміново
забезпечив автомобілем для
підвезення води до пожежної.
Вдячна всім, хто не пройшов повз мою біду. Хай добро повертається всім вам
сторицею, а горе обходить
ваш дім.
Катерина МАКЕЄВА,
жителька Новоселівки.

ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

ПІДГОТОВКА СТІН,
ПОКЛЕЙКА ШПАЛЕР
Консультація та замір безкоштовно!
Тел. 066-345-66-86, 098-512-20-28.

НАТЯЖНІ С ТЕ ЛІ

ВІКНА, ДВЕРІ
ПРОФНАСТИЛ, МЕТА ЛОЧЕРЕПИЦ Я
Висока якість за помірну ціну
Консультація та замір безкоштовно!
Тел. 097-829-27-57, 050-683-13-20.

К ЛИЧЕ
ЛІТО
ВЕСЕЛКОВЕ
Вже традиційно літні
канікули розпочинаються з
відпочинку у пришкільних
дитячих таборах, які відчинили свої двері 29 травня. У
навчальних закладах, підпорядкованих селищній раді,
цього літа відпочиває і оздоровлюється 246 дітей. Для
забезпечення їх повноцінного оздоровлення із селищного бюджету виділено 69
тисяч гривень. 9100 гривень
виділила Староталалаївська
сільська рада для оздоровлення учнів Староталалаївської філії I-II ступенів Талалаївської ЗОШ.
Із 18 червня розпочне
роботу районний табір «Веселка» в с. Чернецьке. Із
навчальних закладів ОТГ в
ньому відпочиватимуть 17
дітей, селищна рада виділяє
на їх відпочинок 59500 гривень, ще 14 тисяч надійде
із Староталалаївської сільської ради. Крім відпочинку
в таборах, на дітей чекають
цікаві подорожі і екскурсії до
визначних місць Чернігівщини. Перевага при наборі дітей у табори надається дітям
пільгових категорій.
Оксана ПЛЮТА,
начальник відділу освіти,
культури, молоді і спорту
селищної ради.

ВІД НАШОГО ГОЛОВНОГО КОРЕСПОНДЕНТА

К У БК И « П РОП ИСА Л ИСЬ» У Л И ПОВОМ У

Один за одним у середині травня на понорівському
сільському стадіоні пройшли
два футбольні турніри — в
першому розіграшем кубка
учасники змагань вшановували пам’ять загиблого в
зоні АТО місцевого патріота
Володимира Бахмача; в другому — виявляли переможця
в суперкубковому поєдинку.
На перший турнір з’їхалось десять школярських
команд, чотири з яких — дів
чачі. Розпочався він виступом
селищного голови Юрія Величка, котрий розповів про
подвиг нашого земляка і оголосив хвилину мовчання. Гордістю за героїзм односельця і
болем втрати були пройняті
виступи голови райдержадміністрації Анатолія Дупи, в. о.
сільського старости Євгенія
Чирви, представника політичної партії «Наш край».
Потім, власне, розпо-

Науковцями доведено,
що куріння згубно впливає
на серцево-судинну систему
організму. Гіпертонічна хвороба серця, тромбофлебіт,
атеросклероз, облітеруючий
ендартеріїт, ішемія, інфаркт
міокарда — ці та інші важкі
хвороби нерідко є наслідком
шкідливої пристрасті людини
до куріння.
Про те, наскільки тісно можуть бути взаємопов’язані тютюнопаління та захворювання
серця, красномовно свідчать
наступні факти: ризик розвитку
ішемічної
хвороби
серця у пацієнтів, які курять,
підвищений у 2 – 4 рази; тютюнопаління займає друге
місце серед дев’яти факторів ризику розвитку інфаркту міокарда; підвищує ризик
розвитку як ішемічного, так і
геморагічного інсульту на 67%
серед чоловіків та 83% серед
жінок; присутні в тютюновому
димі токсичні речовини, потрапляючи до кровоносного
русла, розповсюджуються по
органах і тканинах протягом
21 – 23 секунд, тобто отруєння організму відбувається
моментально; одним із найнебезпечніших побічних ефектів
куріння є спазм коронарних
судин, здатний привести до інфаркту міокарда. Смертність
від інфаркту серед курців,
які переступили сорокалітній вік, триразово перевищує
летальність при аналогічному ураженні міокарда в їхніх
однолітків, які дотримуються
здорового способу життя.
Відомо багато ефективних методів лікування тютюнозалежності, а також засобів, які замінюють нікотин.
При бажанні можна знайти
можливість назавжди залишити сигарету. Молоді люди
віком 30 – 35 років, які кинуть
курити сьогодні, житимуть
так само довго, як і ті, хто ніколи не курив.
Марія ДВОРНИК,
зав. поліклінікою
Талалаївської ЦРЛ.

чалися самі змагання. На
футбольне поле вийшли
дівчата — команди з Плугатаря, Чернецького, Корінецького і Талалаївки.
Напруженої боротьби не
вийшло — впевнену перемогу здобули плугатарські футболістки. П’єдестал пошани
разом із ними розділили їх
ровесниці з Чернецького і
Корінецького. У «хлоп’ячій»
частині розіграшу напруга,
натомість, відчувалася в
кожному поєдинку. Шість команд, дві групи і до заключного свистка судді важко
було вгадати, хто стане учасником головного фіналу. Це
право завоювали переможці
групового турніру юні футболісти з Понір та Липового. На
останній хвилині вирішального матчу Володя Лут із
липівської команди приніс їй
перемогу в турнірі, а, отже, й
кубок та чемпіонські медалі.

Не залишились без нагород
і призери змагань та кращі
гравці. Про відзнаки учасникам змагань і допомогу в
організації турніру подбала
селищна рада.
Понірці — гостинні люди,
і вже за традицією для юних
футболістів був накритий
солодкий стіл з тортами на
ньому,
безалкогольними
напоями, цукерками й т. п.
Я вже неодноразово чув
думку окремих заздрісників
про те, що я, як організатор
турніру, наживаюся на ньому, мовляв, за просто так не
організовував би. Сказати,
що я люблю футбол, не зрозумієте і не повірите. Скажу
по-іншому: я не спекулюю
на пам’яті мого двоюрідного
брата Володі Бахмача! Так
зрозуміло?! І ще, хочу, щоб у
села нашого було майбутнє,
щоб дітвора була зайнята
чимось корисним і мій Петь-

ПАМ’ЯТЬ

С П О ГА Д П Р О В Ч И Т Е Л Я

Довга і складна дорога
вчительки, яка віддала дітям
своє серце, закінчилася…

Стискає душу непрошений
жаль. Цими червневими
днями Варварі Федорівні
БЕЗЖОН виповнилося б 70
років, але підступна хвороба
обірвала нитку життя… Безліч добрих, теплих і щирих
слів можна говорити про цю
людину.
Сорок кращих років свого життя Варвара Федорівна
віддала Липівській школі.
Професія вчителя кликала її
сіяти добре, розумне і вічне
в дитячі серця. Варвара Федорівна викладала так, щоб
навчальний предмет сприймався учнями як хвилюючі
сторінки людських діянь,
набутки розуму, щоб хвилювала і викликала гордість
історія Батьківщини. Вона
кохалася в народній пісні,
віршах, прищеплювала своїм вихованцям уміння серцем відчувати мелодійність
нашої мови.
Забезпечуючи високий
рівень навчання і виховання,
вона завжди була в пошуках
нових засобів і прийомів прищеплення школярам любові
до навчання. Її учні — активісти і переможці олімпіад,
чимало з них, маючи відмінні
знання з української мови та
літератури, стали студентами філологічних факультетів вузів України, чимало
її колишніх учнів працюють

учителями, займають керівні
посади.
Відкрита й чесна, справедлива й вимоглива, завжди охайно вдягнена вчителька заходила до класу. Такою
її запам’ятали учні та колеги.
І до сьогодні нам важко
збагнути цю втрату, ще важче прийняти її. Вшановуємо
світлу пам’ять Варвари Федорівни, педагога, справжнього патріота України, щедрої душею жінки, люблячої
матері, берегині духовних і
моральних цінностей.
Ми навіки збережемо
світлу пам’ять про Варвару
Федорівну у наших серцях
і завжди будемо згадувати
прекрасну вчительку, яка
прикрашала своєю особистістю не лише рідну школу, але
й липівську землю. Варвара
Федорівна Безжон — це Великий Учитель, Велика Людина, Великий Громадянин.
Вона у всьому була великою.
Слово «була» — дуже болюче, дуже гірке, бо за ним ще
болючіше — «пішла». Пішла
за межу. За оту незнану, за
оту невідому нікому межу,
з-поза якої не повертаються… Спіть спокійно, хай земля Вам буде пухом. Ви вічні
у вдячній пам’яті своїх учнів,
колег.
Педагогічний КОЛЕКТИВ
Липівської школи.

«ВЧИТЕЛЬКО моя, зоре
світова» — ці слова відомої
пісні про Вас, нашу вчительку. Вчительку, яка зайшла в
наш четвертий клас Липівської 8-річної школи у 1974
році яскравою зіронькою. Ви
молода, красива, впевнена
в собі, гордовита, але в той
же час така проста, ласкаво
посміхнулись до нас, а ми,
Ваші наймолодші учні, почали до Вас придивлятись, вивчати Вас. І коли зрозуміли,
що Вам можна довіряти, то
потяглися до Вас, як зелені
молоді росточки до яскравого сонечка. Ви стали для
нас взірцем, особливо для
дівчат нашого класу. У Вас
була товста темна коса на
плечі. І ми стали змінювати
і наші зачіски — замість звичайного «хвоста» ми, копіюючи Вас, почали заплітати
косу і викладати її гордовито
на плече, старалися повторити Вашу ходу, вміння говорити, як Ви.
Ішли роки, пливло шкільне життя, як бурхлива ріка,
а Ви впевнено вели нас по
шкільному життю у велику і
прекрасну Країну знань, прищеплюючи нам любов до рідної української мови. На все

життя запам’ятались Ваші
шкільні уроки. Особисто мені
ці знання знадобилися, коли
я навчалася в педагогічному
вузі. Пам’ятаю, з яким захопленням Ви розповідали
вірші, а ми слухали і сиділи,
мов зачаровані. А скільки
було проведено «вечорниць». І досі згадується той
неповторний смак вареників
з картоплею, вирощеною на
пришкільній ділянці, які ми
готували разом із Вами на
українських вечорницях.
Без Вас не обходились
шкільні екскурсії — Київ,
Чернігів, Тростянецький дендропарк, і Ви завжди з нами.
З яким захопленням ми поспішали з Вами на молочнотоварну ферму тодішнього
місцевого колгоспу «20-річчя
Перемоги». А ми, у свою чергу, перевіряли Ваші знання,
задаючи каверзні запитання
про професії наших батьків,
які працювали в колгоспі.
Просто хотіли знати, чого не
знає наша вчителька. Але
виявилось, Ви знали все і
про поле, і про ферму, і про
тяжку працю доярки, а ми, в
свою чергу, від здивування із
розкритими ротами слухали
Вас. А потім шепотілись між

собою: «Вона і це знає!»
Роки, роки, як швидко
вони плинуть. Давно позаду
дитинство, шкільні роки. Із
яскравої зіроньки Ви стали
могутньою зорею у своїй
вчительській професії, яка
не одному поколінню школярів освітлювала шкільний
шлях, навчала, виховувала,
віддавала частинку своєї
душі і серця. Це все про неї
— незабутню Варвару Федорівну Безжон, для якої с. Липове стало рідним на все її
вчительське життя, яке принесло їй беззаперечне визнання. Липівська земля прийняла її на вічний спочинок.
Шкода, що зарано. 15 червня
Варварі Федорівні виповнилося б 70 років. Цього дня
вона приймала б вітання від
своїх колег, колишніх учнів,
односельців, які поважали і
шанували її. Але життя надто швидкоплинне… Настає
той час, що воно виходить
на фінішну пряму, лишаючи
про людину лише пам’ять.
Пам’ять про Варвару Федорівну у наших серцях добра
і світла, тому і житиме вона
ще довго-довго…
Любов
ГРАБИНА-ГРОМКО.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ТЮТЮН І
СЕРЦ Е
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8 червня 2018 року

СЕРЦЕ, віддане дітям,
Кажуть, згасла зоря…
Ні, не згасла — зайшла,
За небосхили
долі закотилась,
У ніч лютневу дивна
ця душа
На білім світі жити
враз втомилась.
Вже лиш душа зорітиме
над нами…
Раптово відійшла
на небеса —
Життя людського
нитка обірвалась,
Та в наших силах,
щоби у серцях
Ім’я це просто
пам’яттю зосталось…

ко та всі його ровесники не
повторили гірких уроків моєї
юності. А щодо грошей, так
ось: на проведення турніру
(з призами, солодким столом) було витрачено, кого те
цікавить, більше 4 тис. грн.
За тиждень опісля був
розіграний суперкубок, у поєдинку за який знову зійшлися
юні футболісти з Липового та
Понір. І хоч у господарів було
більше нагод перемогти, основний час так і не виявив
переможця. А в серії пенальті фортуна посміхнулася
липівцям, суперкубок — за
ними.
За два тижні провести
два таких турніри — завдання не з легких. Проте ми
справилися. Дуже допомогли спонсори: ТОВ «Понори», «Красноколядинське»,
«Горизонт» (директори В. Л.
Сиса, О. Г. Крисько, І. А.
Марченко), голови РДА та

районної ради А. П. Дупа і
Ю. В. Дзюбан, депутат обласної ради Г. П. Тригубченко, в. о. старости Є. В. Чирва,
вчителі фізкультури Плугатарської, Чернецької, Липівської та Красноколядинської шкіл, підприємці П. С.
Дупа, О. Василенко, В. Худолій, Л. Прядка, О. Шакіна,
В. Прядка, Л. Дубіна, Г. Мусієнко, Н. Педько, О. Василюха, А. Остапенко, Ю. Цанков,
О. Пензій, О. Ілляшенко, самі
діти — Петро Карпенко, Владислав Дупа, Василь Тотар,
Богдан Форемський, Богдан
Губар, Олексій Губар, Тимофій Пирха, Яна Баско, Денис
Плужник, Євгеній Діденко,
Павло Лазоренко, Дмитро
Москаленко, які допомагали
підготувати футбольне поле
до турнірів і зіграли на ньому
достойно.
Віктор КАРПЕНКО,
організатор турнірів.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

11 червня — с. Українське (село повністю); с. Чернецьке, ТОВ «Обрій», зерносклади, вагова.
12 червня — с. Рябухи, вул. Шевченка; смт Талалаївка, вул. Робітнича, вул. Нагірна, магазини «Будматеріали»,
«Лакомка», «Техніка», «Юта», «Їжачок», «Гастрономчик»,
«Альянс», «Будівельник», відділення «Нова Пошта».
13 червня — с. Займище, ТОВ «Зоря», тракторний табір,
ферма; с. Юрківці, вул. Шевченка, вул. Польова.
15 червня — с. Рябухи, вул. Чоботька; смт Талалаївка,
вул. Робітнича, 16а, б, в, г (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПОДЯКА

ПІДТРИМАЛИ У ВАЖКУ ХВИЛИНУ

Квітучі травневі дні для
нашої родини стали чорними — безжальна смерть забрала нашого дорогого, люб
лячого чоловіка Станіслава
Борисовича Бутка. У ці важкі
хвилини розпачу на допомогу мені прийшли люди доброї
душі і серця. Підтримали і
допомогли нам рідні, діти із
сім’ями, куми, друзі, сусіди із
вул. Польова, працівники міс-

цевого відділення поліції на
чолі із в. о. начальника Р. В.
Хоменком, пенсіонери міліції,
однокласники та їх батьки,
класний керівник моєї доньки
Станіслави Л. М. Джолос.
Я безмежно вдячна всім
людям, які нам допомогли.
Низько вклоняюся вам. І хай
Бог береже вас і ваші сім’ї.
Ольга БУТКО.
смт Талалаївка.

ПОМИНАННЯ

12 ЧЕРВНЯ минає 40 днів, як пішов
із життя коханий чоловік, люблячий
батько, найкращий дідусь Станіслав
Борисович БУТКО з Талалаївки. Якби
Ти міг ще довше жити, — були б щасливі ми усі. Але не в силі ми змінити
Господню волю у житті. На душі — біль,
печаль і сум. Таких, як Ти, не забувають, таких лиш вічно пам’ятають.
Царство небесне і вічний спокій, наш
рідненький.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА,
ДІТИ, ВНУКИ.
Цього ж дня виповнюється півроку, як пішов у вічність
і наш батько, дідусь та прадідусь Борис Михайлович
БУТКО. Згадуємо Вас і пам’ятаємо.
НЕВІСТКА, ВНУКИ і ПРАВНУКИ.
8 ЧЕРВНЯ — мій невимовний сум — Твій вічний сон.
Вже два роки, як пішла з життя моя дорога подруга Алла
Михайлівна В’ЯЛА з Талалаївки. Не вщухає біль втрати, теплі спогади раз-по-раз зринають у моєму серці. Біль
ятрить душу. Пам’ять повертає до світлих споминів, коли
ми були разом, говорили, сміялись, сумували, плакали і раділи, і нам було добре. Пішла Ти з життя дуже рано, Тобі,
моя подружко, тільки б жити, пишатися своїми дітьми, ростити і радіти своїм онукам, але з ними навіки залишився
Твій світлий образ і Твоя душа. Великий слід у житті і нашій
дружбі залишила Ти, а скільки всім добра зробила. Жила
по совісті, життя любила — того і всіх навчала. Такою, подружко моя Алло Михайлівно, навіки в пам’яті моїй залишишся. Земля Тобі пухом, а душі Твоїй Царство небесне.
Н. Г. ЗІНЕВИЧ.
Колектив філії «Срібнянський райавтодор» висловлює
глибоке співчуття своєму колезі, водію Олександру Васильовичу Солов’ю з приводу тяжкої втрати — передчасної
смерті брата
ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, райком галузевої профспілки, колектив Талалаївської
ДЮСШ висловлюють глибоке співчуття тренеру-викладачу ДЮСШ Сергію Володимировичу Луценку з приводу
тяжкої втрати — смерті батька
ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА.
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23 ЧЕРВНЯ з 10:00 в приміщенні Талалаївської ЦРЛ будуть вести прийом лікарі центру «СІММЕД» з м. Чернігів:
гінеколог, онкохірург, ендокринолог. З метою обстеження та
лікування проводитимуть УЗД органів черевної порожнини,
малого тазу, щитовидної та молочних залоз.
На прийом до лікарів записуватися завчасно за
тел. 2-17-52 з 9-ї до 13-ї год, УЗД в порядку черги. Прийом
платний.

ПРОДАМ

БУДИНОК у Талалаївці по вул. Злагоди, 19.
Тел. 098-850-39-35.
Газифікована САДИБА в Талалаївці. Будинок 86,4 м2,
внутрішній санвузол. Сарай, гараж, погріб, літня кухня, колодязь у дворі. Земельна ділянка 0,29 га приватизована.
Тел. 098-628-12-89.
САДИБА в Талалаївці: є газ, сарай, погріб, город 0,10 га.
Тел. 096-802-71-09.
БУДІВЛЯ, майстерня старої школи, 350 м2 під виробничі
потреби або під розбір. Можлива відстрочка з оплатою. Недорого. Тел. 097-475-54-45.
ВЕЛОСИПЕД для підлітка, 21 швидкість, виробництво
Німеччина. Ціна договірна. Тел. 098-623-68-76.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, КУКУРУДЗА. ЗАПЧАСТИНИ до
трактора ЮМЗ. Тел. 097-593-49-02.

ВІКНА і ДВЕРІ

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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).

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

Сухопресована
тротуарна ПЛИТКА («Старе
місто», «Кирпич») та БОРДЮРИ різних кольорів,
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Доставка. Ціни від
виробника.
Тел. 067-531-61-36,
099-292-23-35.

П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО
дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА,
ТУАЛЕТИ.
Тел. 066-553-33-82,
097-974-50-71.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

ПОМИНАННЯ

14 ЧЕРВНЯ 10 років тому раптово обірвалося життя нашої рідної і незабутньої мами, бабусі і
прабабусі Тамари Іллівни ТАРАСЕНКО
із Скороходового. Минають роки, а біль
в душі не минає. Як важко без Тебе, рідненька, як хочеться почути пораду, як
хочеться пригорнутись. На душі — біль,
і жаль, і сум. Тебе нема і більше вже не
буде, та пам’ять про Тебе житиме в наших серцях. Нехай свята земля береже
Твій вічний спокій, Бог сон Твій оберігає і
Царство небесне Тобі посилає. Хто знав
і пам’ятає, пом’яніть разом із нами. Царство небесне і вічна наша пам’ять.
ДІТИ, НЕВІСТКИ, ЗЯТЬ, ОНУКИ і ПРАВНУКИ.
МИНАЄ 40 днів від того страшного
дня, коли раптова смерть вихопила із
життя нашого лікаря Василя Миколайовича ДЕМ’ЯНЕНКА. Ця втрата
надто болісна і тяжка для нашого колективу, який втратив не лише високопрофесійного спеціаліста, а молоду,
перспективну людину, якій би ще жити
та жити. Він щодня рятував життя комусь. На жаль, його ніхто не міг врятувати… Адже іноді медицина безсила…
Сумуємо, згадуємо щодня. Спочивай із миром, шановний колего.
КОЛЕКТИВ КНП «ЦПМСД Талалаївської
районної ради».

●

●

●

9 ЧЕРВНЯ минає 40 днів, як пішов із життя наш дорогий
син, брат, племінник Василь Миколайович ДЕМ’ЯНЕНКО.
Немає у світі тих слів, які б змогли передати наш біль і розпач. Ти пішов за межу Вічності, а нам залишив печаль та
смуток. Не віриться, що це вже назавжди. Болить душа,
плачуть серця, усе нагадує про Тебе… Та ми не в силі змінити волю Господню. Скільки не мине часу, Ти завжди будеш із нами. Хай над Твоєю могилою завжди світить сонце,
співають пташки, а на квітах буде роса — то наша пам’ять
про Тебе. Тільки Господь знає, як ми за Тобою сумуємо.
Спи спокійно, наш рідненький. Нехай благодатна талалаївська земля буде Тобі пухом. Царство небесне і вічний спочинок Твоїй добрій і світлій душі. Всі, хто знав нашого сина,
пом’яніть разом із нами добрим словом і щирою молитвою.
Вічно сумуючі БАТЬКИ і всі РІДНІ.
Ніякі слова не розрадять душу, коли на твої плечі падає тяжке
горе, яке трапилося в сім’ї Ольги Василівни Луценко з Талалаївки — пішов із життя її чоловік ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, хороший господар і сім’янин, турботливий чоловік, батько і дідусь.
Щиро співчуваю Тобі, Олю, і Твоїй родині в непоправному горі і
розділяю біль тяжкої втрати. Покійному Царство небесне і вічна
пам’ять.
Н. А. КРИВОУС.

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.

8 червня 2018 року

ПРОД А Ж ● УСТАНОВК А

17 червня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

ВІКНА ● ДВЕРІ

ЛІКУВАННЯ

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

● ТЕПЛОВІЗІЙНЕ обстеження
ЗІ
● УТЕПЛЕННЯ будинків
Ж А ЛЮ И
● Комплексні роботи
Т
ОЛЕ
по РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ Р
097-933-35-64		
м. Ромни, вул. Руденка, 3
099-346-68-66		
romen-bud@i.ua

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

КУПЛЮ

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

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.
Водяний ТИТАН з топкою на дровах, під душ, новий або
в хорошому робочому стані. Тел. 050-561-88-78.

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%

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

ПЛИТКА
тротуарна,
ПАМ’ЯТНИКИ (40 видів),
ПЛИТИ під пам’ятники,
ПАНЕЛІ під профільний
паркан та інші архітектурні
вироби.
м. Ромни, вул. Київська, 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.
М’ясокомбінат (м. Харків) постійно дорого закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ. Вивіз худоби живою вагою.
Тел 095-139-82-86,
097-456-02-49.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
ПРОДАМ ПІСОК, б/у
ЦЕГЛА (червона та вогнетривка),
ГРАНВІДСІВ,
ЩЕБІНЬ, ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, бій цегли.
КУПЛЮ
ХАТИ
під
розбір.
Тел. 098-423-93-05,
097-267-16-10,
066-048-34-70.

Фарбуємо і перекриваємо
ДАХИ,
встановлюємо
ПАРКАНИ,
проводимо
ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ.
Тел. 067-849-60-15.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
Чистимо КОЛОДЯЗІ,
якісно за помірними цінами
(ручна робота).
Тел. 095-011-62-50.

М’ясокомбінат (м. Харків) постійно дорого закуповує ВРХ: КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ. Вивіз
худоби живою вагою.
Тел. 097-286-26-67,
099-611-84-09,
093-488-33-66.

Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

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

Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS за державною
програмою з відшкодуванням 35%. Вхідні ДВЕРІ. ЖАЛЮЗІ.
Натяжні СТЕЛІ економ- та преміум-класу. Найкраще співвідношення ціни та якості. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).

Депутатський корпус, апарат районної ради висловлюють щирі
співчуття депутатам районної ради Володимиру Григоровичу і Валентині Василівні Лукашам з приводу тяжкої втрати — смерті матері
Володимира Григоровича
Парасковії Михайлівни ПОПОВОЇ.
Депутати, виконавчий комітет Талалаївської селищної ради
щиро співчувають члену виконкому Володимиру Григоровичу Лукашу та його сім’ї в тяжкому, непоправному горі — смерті матері
ПАРАСКОВІЇ МИХАЙЛІВНИ.
Щиро співчуваємо керівнику районної організації Аграрної партії
України, депутату районної ради Володимиру Григоровичу Лукашу
та його родині в тяжкому, нерозрадному горі — смерті матері
ПАРАСКОВІЇ МИХАЙЛІВНИ.
ДЕПУТАТИ районної ради від Аграрної партії.
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації щиро
співчуває директору ПСП «Лан» Володимиру Григоровичу Лукашу і
його родині з приводу смерті його матері
Парасковії Михайлівни ПОПОВОЇ.
Виконавчий комітет, депутати та колектив Болотницької сільської ради у ці тяжкі дні для родини директора ПСП «Лан» Володимира Григоровича Лукаша розділяють разом із ними біль від
втрати матері і бабусі ПАРАСКОВІЇ МИХАЙЛІВНИ. Сумуємо і щиро
співчуваємо.
Колектив терапевтичного відділення ЦРЛ висловлює щирі співчуття колишній медсестрі відділення Ользі Миколаївні Боклаг з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті МАТЕРІ.
Колектив працівників Талалаївської дільниці Прилуцького відділення ПАТ «Чернігівгаз» глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього працівника підприємства Володимира Васильовича
СОЛОВ’Я і щиро співчуває його рідним і близьким.
Трагічно обірвалося життя колишнього працівника підприємства
Володимира Михайловича ЛУЦЕНКА. Колектив працівників Талалаївської дільниці Прилуцького відділення ПАТ «Чернігівгаз» глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього колеги і щиро
співчуває його рідним і близьким.
Передчасно обірвався життєвий шлях нашого однокласника,
вірного друга Володимира Васильовича СОЛОВ’Я. Глибоко сумуємо і співпереживаємо з рідними та близькими покійного біль непомірної втрати.
ВИПУСКНИКИ Липівської школи 1973 року.
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2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.

Колектив Липівської школи висловлює глибоке співчуття вчительці Юлії Володимирівні Соловей з приводу тяжкої втрати — смерті батька ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА.
Тяжка, непоправна втрата в родині нашого колишнього однокласника Юрія Володимировича Солов’я — передчасно пішов із
життя його батько ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ. Розділяємо біль
тяжкої втрати із Юрієм і всією його родиною, щиро співчуваємо.
ОДНОКЛАСНИКИ по Липівській школі.
Кожній людині дуже боляче втрачати найрідніших. Такі тяжкі дні
переживає сім’я Володимира Григоровича Лукаша — відійшла у вічність його мама ПАРАСКОВІЯ МИХАЙЛІВНА. Прийміть наші щирі
співчуття.
Сім’я А. М. РУДЬКА з Болотниці.
Всім це треба пережити. І ніякими словами не розрадити душевний біль, коли втрачаєш матір. ПАРАСКОВІЯ МИХАЙЛІВНА була
люблячою мамою і бабусею для свого сина Володимира Григоровича Лукаша і його родини. Хай буде легким її спочинок. А рідним
— наші щирі співчуття.
Сім’я П. М. ЧМУТА із Красного Колядина.
Невблаганна смерть обірвала життя Володимира Васильовича СОЛОВ’Я з Липового. Щиро співчуваємо і розділяємо біль гіркої
втрати з рідними та близькими покійного.
Сім’я О. П. СТАСЯ.
У такі життєві моменти зникають слова і важко передати думки
і почуття. Просто боляче, що відходять у вічність, і так рано, близькі
тобі люди, і ти безсилий чимось зарадити. Гірко і сумно нам усвідомлювати, що обірвався земний шлях, коли ще жити б і жити, нашого
брата Володі, Володимира Васильовича СОЛОВ’Я з Липового.
Горюємо разом із родиною покійного, а Володі — світлого Царства
небесного.
Сім’я ОНИЩЕНКО.
Щиро співчуваємо подружжю Володимиру Григоровичу і Валентині Василівні Лукашам, їхнім дітям з приводу відходу у вічність їхньої мами і бабусі ПАРАСКОВІЇ МИХАЙЛІВНИ.
Сім’я ОПРИШКІВ.
У найстаршої жительки нашого району Любові Хомівни Гурби з
Макаренкового — тяжка, непоправна втрата: помер її єдиний син
Микола Захарович ПРОКОПЕНКО. Сумуємо з приводу тяжкої втрати і щиро співчуваємо його матері.
Сім’ї БЕРЕЖКО, СИМОНЯКИ, СПІВАК, ЛУЦЕНКО.
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