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ПЕРЕДСВЯТКОВЕ ІНТЕРВ’Ю

БЕРЕЖІТЬ
Цю фразу хочеться говорити і говорити, особливо
тоді, коли дехто якось зверхньо і зневажливо починає
розказувати про те, що у
нашій лікарні немає до кого
звернутися, коли щось заболить, забуваючи про те, що
у будь-кого із земних людей
може трапитися щось у будьяку хвилину. Хвороба чи
якийсь трагічний випадок не
вибирає бідних чи багатих,
щасливих чи знедолених. Не
кожен має можливість лікуватися «десь», не кожен має
час, бо іноді навіть секунди
дуже дорогі тоді, коли щось
із кимось трапляється і життя
залежить тільки від них, наших лікарів. До цих роздумів
спонукав випадок, який сколихнув душі багатьох людей
— передчасна смерть лікаря.
Сотні людей плакали від своєї безпорадності перед тим,
що трапилося, адже до нього
щодня зверталися десятки
людей із різними причинами.
Нікому не відмовляв. Та, на
жаль, за своє коротке життя
не зазнав людської шани і
поваги, на які цілком заслуговував. Говорили про це тоді,
коли йому вже було байдуже… Отож, іще й іще раз —
бережіть лікарів! Бережіть
наших лікарів і не тіште себе
думкою, що у наше село приїдуть
висококваліфіковані
спеціалісти із великого міста,
чи із Польщі повернуться…
У нашій лікарні стабільний кадровий голод. Про
те, як працюється в таких
умовах, веду мову із в. о.
головного лікаря ЦРЛ Анатолієм МИХАЙЛЮКОМ.
— Не просто. І, перш
за все, у переддень нашого
професійного свята дякую
всім колективам відділень,
поліклініки ЦРЛ за розуміння ситуації, за відданість
своїй справі. Ситуація із лікарськими кадрами у нас
надто складна. Нині працює
15 лікарів, а для забезпечення повноцінного функціонування лікарні треба 39.
Можливо хтось думає, що
молодих лікарів так просто
переконати працювати в районній лікарні? Кадрова проблема є і в містах обласного
рівня. Всі ми добре знаємо,
що молоді спеціалісти різних галузей, не тільки лікарі,
роками живуть на зйомних
квартирах у столиці, де працюють, їдуть працювати за

ЛІК АРІВ!

ТЕРАПЕВТИЧНЕ відділення районної
лікарні, а по-народному — просто терапія,
одне з найпопулярніших. Адже до терапев
та ми звертаємося у багатьох випадках.
Зважаючи на те, що в умовах районної лікарні ми не можемо звернутися до спеціалістів більш вузької спеціалізації. Чи під
лопаткою або у боці кольне, чи серце калатає, чи живіт скрутить — одна дорога —
до терапевта. Понад чверть століття лікує
кордон. На жаль, назад не
повертаються.
Щоб вивчити лікаря,
потрібно майже 10 років:
6 — інституту, 2 або 3 роки
інтернатури (залежно від
спеціальності),
здобуття
практичних навичок… Поради «шукайте лікарів» звичайно ж, доречні, але шукати
їх непросто. Нині найбільша
проблема — відсутність педіатра. Працюємо над цим
питанням і сподіваємося, що
не безрезультатно. Іноді чути
нарікання, що у нас не залишаються працювати інтерни.
Ми ніяким чином не можемо
на це вплинути. Інтерн — ще
не зовсім лікар. У нинішніх
умовах проходження інтернатури зводиться більше до
певної планованої процедури, м’яко кажучи, відбувальщини. Сподіваємося, що після випуску інтернів, які вже
можуть повноцінно працювати, хтось таки погодиться на
нашу пропозицію приїхати в
Талалаївку.
— Особисто я — противник скорочень у медицині. Досвід у різних
галузях свідчить про одне
— скоротити, закрити —
зовсім просто, а відновити
— не виходить. Ми, нібито

ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ ТАЛАЛАЇЩИНИ —
лікарі, фельдшери, медсестри, ветерани
охорони здоров’я!
17 червня — День мечужого болю та відповідальдичного працівника! Щиро ності, адже у ваших руках
вітаємо вас із професійним — людські життя. Професія,
святом.
яку ви обрали, заслуговує
Прийміть сердечну пона найвищу похвалу, заходяку за віддану працю, безплення і повагу.
межне милосердя, профеТож бажаємо вам і
сійність та лікарську честь.
вашим родинам міцного
24 години на добу, 365
здоров’я та благополуччя.
днів на рік ви на роботі — Нехай здійснюються мрії і
рятуєте життя людей, зберізадуми, а віра та оптимізм
гаєте їх здоров’я. Ви несете
будуть вірними супутниками
на собі величезний тягар
на все життя.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

жителів нашого району терапевт, завідуюча
відділенням Любов Василівна Грабова. Під
її керівництвом працює висококваліфікований колектив спеціалістів середньої та молодшої ланки. Терплячі, доброзичливі, співчутливі. Так відгукуються про них хворі.
На фото: того осіннього дня Л. В.
ГРАБОВУ під час перезміни колеги вітали
із днем народження. І фото це зробили
на згадку.

з метою економії, рахуємо
копійки, а втрачаємо мільйони, і не тільки, адже людське життя безцінне. Щоразу на сесіях районної ради,
коли йде мова про медицину, озвучується думка
деяких депутатів про те,
що у лікарні «зайве» реанімаційне відділення, бо там
лікується найменше, порівнюючи з іншими відділеннями, хворих.
— Чомусь серед людей
побутує думка, що реанімація — це відділення, де перебувають хворі після операцій, а оскільки ми складних
операцій не робимо, то і
реанімації не треба. Але ж
у цьому відділенні рятують
хворих, які перебувають у
тяжких станах із різних причин. І тут для цього є всі умови. Безглуздо втрачати те,
що маємо. Можливо, хтось
не розуміє, що реанімаційне
відділення навіть у великих
лікарнях на 5 – 6 ліжок.
— У переддень свята
хочеться побажати всім не
хворіти, а лікарям — особливо. А ще досягти практики, коли б лікар отримував зарплату за те, що
люди не хворіють!
Кор. «ТХ».

16 ЧЕРВНЯ святкує
свій
55-річний
ювілей
шановний
Олександр
Григорович
КРИСЬКО,
директор ТОВ «Красноколядинське». Шлемо йому
в цей святковий день найкращі привітання. На незбагненному цім світі, де
на долоні все, як є — Вам
день народження привітно
сьогодні руку подає. В цей
день Вас щиро привітають
колеги, друзі і рідня. Здоров’я, щастя побажають і
море радості щодня. Щоб
спокій і мир панували в
родині, щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі
й тривоги, хай стелиться
довга життєва дорога. Хай
легко працюється, гарно
живеться, все вміється, можеться і удається!
КОЛЕКТИВ ТОВ
«Красноколядинське».
Талалаївська ЦРЛ здає в
оренду приміщення для аптечного пункту площею 18 м2. Бажаючим взяти участь у конкурсі щодо оренди приміщення
треба звернутися в адміністрацію лікарні за адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна, 63.
Довідки за тел. 2-14-34.
Адміністрація ЦРЛ.

ПОГОДА

ШАНОВНІ МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ!
Прийміть щирі вітання з
них, за ваші талант і тервашим наступаючим профепіння, коли цілющим стає
сійним святом!
кожне слово, підтримка і
Воно виходить за рамки
розуміння, які надаються
професійного: адже кожен
пацієнтові.
з нас може згадати людиХочеться побажати вам
ну в білому халаті, якій ми
задоволення від власної
вдячні за професіоналізм,
роботи, вдячних пацієнтів,
чуйність і доброту, повертепла і розуміння в колі сім’ї
нуте здоров’я нам або наі, звичайно ж, міцного здошим близьким. Спасибі вам ров’я! Зі святом вас, щастя
за вашу роботу без вихідвам і добра!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Прийміть наші найщизаслужену шану й авториріші вітання з професійним
тет! Лікар — на все життя,
святом — Днем медичноколишніх
медпрацівників
го працівника! Бажаємо
не буває. Наші найтеплівам міцного здоров’я та
ші поздоровлення ветераплідної, наполегливої пранам районної медицини,
ці, натхнення та вагомих
пенсіонерам-медикам.
здобутків на ниві охорони
Глибоко вдячні вам за
здоров’я!
сумлінну працю, витримку і
Хай ваші професіонавміння дарувати людям ралізм, доброта, чуйність, дість життя! Родинного вам
відданість професії вселятепла, достатку, любові та
ють надію на впевненість у сімейного благополуччя! Із
завтрашній день, дарують святом, колеги!
АДМІНІСТРАЦІЯ та ПРОФСПІЛКОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ райлікарні.
ШАНОВНІ медичні пратак необхідний нам зараз.
цівники району, вітаю вас із
І нехай ваша доброта, турпрофесійним святом!
бота і милосердя, щедрість
Щиросердно
бажаю
душі, щоденна сумлінна,
вам, вашим родинам міцнонаполеглива і нелегка праго здоров’я, щастя, благоця завжди повертаються до
получчя, добра і миру, який вас сторицею.
З повагою головний лікар КНП «ЦПМСД
Талалаївської районної ради»
Олексій ШАЛЕНИЙ.

ЗАК УПОВУЄМО
ЛІК АРСЬК І РОСЛИНИ

● трава кропиви,
● цвіт липи (сухий та сирий)
● звіробій
● лист берези
та багато іншого.
Територія колишнього «паливного складу» у
Талалаївці.
Телефонуйте, цікавтесь: 096-853-83-26.
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ.
Тел. 068-316-28-75, 099-666-83-20.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ІЗ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОМУНАЛЬНУ 11-ти ОТГ ЧЕРНІГІВЩИНИ ПЕРЕДАНО ПЕРШІ 1563 ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Знакова для області
подія відбулася 6 червня
в Чернігові: першим 11-ти
об’єднаним територіальним
громадам передано у власність землі, які до цього належали державі.
Відповідні документи —
акти
приймання-передачі
земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності в комунальну власність — своїми
підписами скріпили голова
облдержадміністрації
Валерій Куліч і голови ОТГ —
Батуринської, Варвинської,
Височанської,
Іванівської,
Линовицької,
Макіївської,
Олишівської,
Остерської,
Тупичівської, Плисківської та
Мринської.
Цим першим 11-тьом
громадам було передано
1563 земельні ділянки, площа яких складає 23,6 тисячі
гектарів.
«Це логічний і закономірний крок, — зауважив Валерій Куліч. — Кожна об’єднана громада має вільно
розпоряджатися тим, що їй

належить».
Голова ОДА також наголосив, що для розвитку
вже об’єднаних громад сьогоднішня подія може стати
визначальною, давши новий
суттєвий імпульс їх розвитку.
А для тих, хто ще роздумує
— поштовхом до швидшого
прийняття рішень.
«Передача
сільськогосподарських
земель
у
комунальну власність дає
громадам змогу самостійно,
прозоро і, сподіваюся, ефективно розпоряджатися її ж
ресурсом. Відтепер орендна
плата за землю перебуватиме в управлінні місцевих
громад. Від встановлення її
розміру до розпорядження
отриманими коштами. Це
— вагоме джерело наповнення місцевих бюджетів і
потужний інструмент для подальшого впевненого і динамічного розвитку громад Чернігівщини», — зазначив він.
Нагадаємо, що таке довгоочікуване рішення Уряд
України прийняв на початку
поточного року. Розпоря-

дження Кабінету міністрів
України про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад
прийнято 31 січня (розпорядження від 31.01.2018 року
№ 60-р).
Відповідно до нього, в
Україні з 1 лютого розпочато
передачу з державної власності у комунальну власність
об’єднаних територіальних
громад земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, за винятком тих
земельних ділянок, які не
можуть бути передані до комунальної власності. На початку лютого між Головним
управлінням Держгеокадастру в області та об’єднаними
територіальними громадами
були підписані меморандуми
про співпрацю.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Чернігівської
облдержадміністрації.

У ЦЮ чудову пору святкує свій 90-річний ювілей
наша дорога мама і бабуся Феодосія Василівна
ІВАНЕНКО із с. Займище.
Від щирого серця вітаємо
ювілярку та бажаємо міцного
здоров’я і довгих років життя.
У цей святковий день бажаєм квітів та пісень, від рідних — щирих привітань, від
сонця — світла і тепла, щоб
завжди радість Вам була.
Хай всміхається доля, як калина в лузі, будуть завжди
поряд і рідні, і друзі. Тихо, як
струмочок, хай роки спливають, вітру і негоди ніколи не
знають. За справи хороші
хай люди шанують, а віра й
надія завжди поруч будуть.
СИН, НЕВІСТКА,
ВНУКИ.
* * *
13 ЧЕРВНЯ святкує свій
90-річний ювілей Феодосія Василівна ІВАНЕНКО
із Займища. Рідна наша
бабусю, з днем народження! Нехай Ваше життя буде
щасливим, нехай кожен новий день приносить радість.
Бажаємо
міцного-міцного
здоров’я. Залишайтеся такою, як завжди: доброю,
мудрою і оптимістичною.
Ходить тиша по хаті, рокам
міряє лік… Так прожито багато за відміряний вік! Усе
було в житті — і радості, і
біди, і мед солодкий, і гіркий полин… Тепер хай буде
найменше кривди, а більше
гарних і веселих днин. При-

йміть найкращі наші побажання, здоров’я, щастя на
Ваш довгий вік! Життєву мудрість і Ваші старання ми не
забудемо повік!
З найщирішими
вітаннями ЗЯТЬ, ОНУКИ,
ПРАВНУКИ.
* * *
13 ЧЕРВНЯ відзначила свій 80-річний ювілей
наша дорога мама, бабуся
й сваха Віра Дементіївна
МЕСЕВРА з Талалаївки.
Вітаємо! У Вас в житті важлива дата, всього зробили
Ви багато. В цей радісний
день, в це ювілейне свято
хай доля дарує років багато, відпустить здоров’я, щастя й добра, хай повниться
ласкою рідная хата й багато
в ній буде людського тепла.
Нехай ангел-охоронець поруч крокує, а Господь Бог
многії літа дарує.
РІДНІ.
* * *
НА 80-річний ювілей нашої сусідки, щирої, доброзичливої і добропорядної
людини Віри Дементіївни
МЕСЕВРИ. Вітаєм зі святом
чудовим! Бажаєм наснаги
та сили. Нехай буде тіло
здоровим, нехай буде серце щасливим. Нехай день
народження буде веселим і
гамірним святом. Хай поруч
ідуть добрі люди, хай спокій
і мир будуть в хаті. Щоб Ви
в аптеку не знали дороги,
вірні друзі були у підмогу.
Серце щасливо трудилось

НАГОРОДЖЕНО

ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ Талалаївської районної ради — колектив ТОВ
«Трибуна плюс» — за багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм та з
нагоди Дня журналіста.
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ Національної спілки
журналістів
України
— Г
 ОСТРУ Олександру
Олександрівну — за значний внесок у розвиток інформаційного
простору
Чернігівської області, високі
творчі здобутки, сумлінну
працю на ниві журналістики
та з нагоди Дня журналіста.
ПОДЯКОЮ народного
депутата України Валерія
Давиденка
—
директора ТОВ «Трибуна плюс»
ГОСТРУ Олександру Олександрівну — за професіоналізм, вагомі трудові досягнення, самовіддану працю
та з нагоди Дня журналіста
України.

РЕФОРМИ

ПІЛОТНИЙ
ПРОЕКТ

Між Укрпоштою та робочою групою з вивчення та вирішення питань реформування об’єктів поштового зв’язку
підписано Меморандум про
умови впровадження пілотного проекту ПАТ «Укрпошта»
«Сільське відділення» на території Чернігівської області. Цим
документом на перехідний період впровадження пілотного
проекту (орієнтовно до кінця
серпня цього року) передбачено паралельне функціонування діючої мережі стаціонарних відділень «Укрпошта» та
пересувних мобільних бригад.
Окрім того, обговорено врахування підприємством рекомендацій робочої групи при
проведенні заходів з оптимізації процесів надання поштових
послуг. У першу чергу, це стосується чисельності працівників пошти. Перший заступник
голови Чернігівської ОДА Юлія
Свириденко озвучила чітку позицію керівництва області: подальше запровадження пілотного проекту буде продовжено
лише в разі явних переваг нової моделі роботи Укрпошти.
Департамент
інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю ОДА.

С П АС И Б І , ДОНОР!
14 червня 2018 року в
Україні відзначається Все
світній день донора крові,
який заснований у травні
2005 р. в ході 58-ї сесії Все
світньої асамблеї охорони
здоров’я в Женеві. Саме
цього дня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер відкрив групи крові
людини.
Гасло Всесвітнього дня
донора крові 2018 року —
«Думай про інших. Здай
кров. Поділись життям». Для
багатьох людей добровільна
здача крові — це почесна
і благородна справа, адже
люди, які віддають частку
себе іншому, є справжніми
громадянами своєї держави.
Донор дарує шанс на збереження життя та одужання, ще
один день народження. Щомиті в усьому світі у людей
будь-якого віку і походження
виникає потреба в переливанні крові за життєвими
показаннями. Хоча потреба
в крові є загальною, доступ
до неї тих, хто її потребує,
загальним не є. А тому важливість Всесвітнього дня
донора крові перегукується
з безсумнівною важливістю
самого донорства. Потреба
в донорській крові виникає у
людей будь-якого віку з різними серйозними захворюваннями. Тому кожен донор,
який добровільно здає кров,
на славу, і в душі радість
завжди панувала.
СУСІДИ з вул. Народна
в Талалаївці.
* * *
ДНЯМИ святкує свій ювілей наш дорогий брат і кум
Олександр
Григорович
КРИСЬКО із Корінецького.
В п’ятдесят п’ять розквітає
життя і душа, наче пташка,
співає! І хоч в юність нема
вороття, та у серці вона оживає. Хай у житті Твоїм завжди буде літо, а якщо осінь
— то тепла й золота! Нехай
у гості завжди їдуть діти, хай
сміх і радість в хаті не стиха. Нехай рясні дощі несуть
Тобі здоров’я, проміння сонячне цілує у вуста, нехай
онуки зігрівають щирою любов’ю, бажаєм довгого й щасливого життя!
Брат ВІКТОР із сім’єю,
ОЛЯ із смт Срібне.
* * *
ЛЮБО на серці й радісно на душі, бо у мого найріднішого синочка Дениска
ЗОРІ з Понір — день народження, йому виповнюється 7
років. Щастя Тобі на життєвій стежині, блага лишень я
бажаю в житті, будь же щасливий і завтра, і нині, батьківську ласку дарую Тобі.
Щоб обминали Тебе буревії,
легкою була життєва стежина, сліз щоб не знали Твої
милі вії, моя найрідніша у
світі дитина.
З любов’ю ТАТО.

«КВІТУЙ У ПІСНІ Й ДОБРИХ СПРАВАХ,
ЧАРІВНА МОЛОДІСТЬ МОЯ!»
У суботу, 23 червня, з нагоди Дня молоді в Талалаївці:

10:00 — змагання за кубок селища з міні-
футболу (запрошуються всі команди, селищний стадіон)
10:00 — змагання із шахів (приміщення
старої лікарні)
12:00 — робота дитячих атракціонів (батут, електромобілі, інші атракціони)
17:00 — змагання за кубок селища з арм
реслінгу (боротьба буде проводитися на праву
руку, у вагових категоріях: чоловіки — до 70 кг,

ДЕНЬ МОЛОДІ

в барі «Прайд-клуб» —
нічна дискотека, вхід
вільний.
Запрошуємо!
Олег ГАЛАГАН.

15 червня 2018 року

90 кг та понад 90 кг, жінки — абсолютна категорія. Зважування учасників з 16:00)
20:00 — вітання селищного голови, нагородження кращих представників молоді ОТГ,
переможців спортивних змагань
22:20 – 23:00 — виступ театру естради
«Камертон» (м. Прилуки)
23:00 – 24:00 — святкова дискотека.
Працюватиме торгівля.
ОРГКОМІТЕТ.

У Т О ЧНЕ НН Я

У матеріалі «Сесія районної ради» (газета №22 за 8
червня) допущено помилку. Речення передостаннього абзацу слід читати так: «Найбільше депутатів хвилює те, що
бюджет, зміни до нього — це бюджет „проїдання“, тобто
фінансування тільки захищених статей», а не «незахищених», як було в газеті.

свою кров хворим наші земляки В. А. Ремінець, А. А.
Зірка, Г. М. Пугач, О. Г. Білик, Ю. Ю. Бородін, Н. М.
Гадючка, Р. В. Рижій, Г. О.
Рижій, О. С. Ведмідь, С. М.
Білошапка, М. С. Загурський,
Т. В. Коломієць, Р. О. Мань,
Г. М. Варчак, І. М. Топчій,
С. А. Уточка, М. М. Петренко.
робить свій безцінний внесок
Вас
рятувальниками
у добру справу — порятунок
називають недарма, ви
людських життів.
приходите на допомогу
Ми щиро дякуємо нашим завжди, ваша кров буває
донорам — людям, які дару- такою необхідною, аби
ють свою кров при наймен- врятувати хворого, посташому поклику. Перш за все, вити його на ноги. У День
це самі медичні працівники, донора прийміть щирі віякі найпершими приходять тання і визнання! Довго і
на допомогу хворим: В. М. щасливо завжди живіть,
Турко, В. М. Білан, М. П. хай вас обминають печаДворник, Н. І. Лут, Л. Є. Вед- лі стороною, а доля буде
мідь, А. О. Білошапка, О. Ю. прихильною до вас.
Пугач, С. І. Мурашковська,
Анна
Л. В. Яресько, Л. М. ОхріменОСАДЧА-МИХАЙЛЮК,
ко, В. Ю. Нестеренко, Л. А.
завідуюча кабінетом
Локошко, А. О. Керосинпереливання крові.
ська, М. В. Виноградова, І. Г.
Тетяна ТИТУХ,
Смовська, Н. М. Петренко,
в. о. сестри медичВ. В. Ступак.
ної операційної кабінету
Впродовж років дарують
переливання крові.
ДО ТЕМИ: Донори, які здали 40 максимально допустимих
разових доз крові або 60 максимально допустимих разових
доз плазми, отримують звання «Почесний донор України», їм
видається відповідне посвідчення та нагрудний знак «Почесний донор України». Донори, які безкоштовно здали кров або
її компоненти 100 разів і більше, відзначаються державними
нагородами. За історію донорського руху незалежної України
майже 50 тис. українців отримали звання «Почесний донор
України», а 18 визнано гідними високого звання «Заслужений донор України».

ЛЮДИНА – ЛЮДИНІ

У НАС Є (!) ГІНЕКОЛОГ

І це не просто слова. У
нас дійсно є кваліфікований
спеціаліст, котрий для жінок
району, як знахідка. Побутує хибна думка: мовляв,
що там наша лікарня, наші
лікарі, нема куди й до кого
піти зі своїми болячками. От
якраз нам, жінкам, із нашими нагальними проблемами
чи заради профілактики є
до кого йти. Гінеколог Марія
Павлівна Дворник і її перший помічник акушер Лариса
Анатоліївна Локошко — наші
рятівниці. В їхньому професіоналізмі випало переконатися й мені, хоч, нічого гріха
таїти, і сама раніше думала:
що там у нашій Талалаївці. І
коли Марія Павлівна встановила мені діагноз, вирішила
впевнитись у ньому ще не в

одному медичному закладі.
Все точно, сумніву не було!
Після операції в Чернігові я
сказала, що продовжу лікування під наглядом талалаївського гінеколога, на що
отримала схвальну оцінку
лікарської кваліфікації М. П.
Дворник: «Молодець ваш
лікар, у малопомітному для
апаратури місці болячку виявила». І я кажу, що молодець.
І не від однієї своєї колеги по
нещастю таке чула. А ще Марія Павлівна — такий же хороший фахівець з УЗД.
У неділю — професійне свято медиків. Хочеться
щиро привітати Марію Павлівну і від усієї душі сказати:
спасибі, що Ви у нас є.
Наталія КАРІБАЄВА.
смт Талалаївка.

І сам, і на прикладі інших неодноразово переконувався в тому, що в народного депутата Валерія
Давиденка та його помічника в нашому районі Миколи
Коновала слово ніколи не
розходиться з ділом. Якщо
пообіцяли, то обов’язково
виконають. Мені не вперше
випадає організовувати й
проводити в рідних Понорах футбольні турніри за
участю дорослих спортсменів і дітей. Сьогодні в таких
випадках без сторонньої
допомоги,
матеріальної
підтримки не обійтись —
кубки, комплекти медалей,

грамоти купити, харчування
забезпечити, щоб все, як у
людей, було. Це не просто.
І коли б не звернувся до
Миколи Павловича, а через
нього до Валерія Миколайовича, завжди посприяють. У
травні ми проводили в селі
розіграш кубка пам’яті нашого земляка Володимира
Бахмача, котрий загинув
у зоні АТО. Серед перших
спонсорів турніру — народний депутат, а його помічник
взяв участь у церемонії відкриття змагань та вшануванні пам’яті героя-патріота.
Віктор КАРПЕНКО.
с. Понори.

У Н А РД ЕП А
СЛОВО Т ВЕРД Е

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

18 червня — с. Українське (село повністю), с. Довгалівка (село повністю).
19 червня — с. Степанівське,
вул.
Набережна;
с. Красний Колядин, вул. Шевченка, вул. Борщевського,
вул. Перемоги.
20 червня — с. Степанівське, вул. Набережна; с. Колядин (село повністю).
21 червня — с. Лавіркове, вул. Гребеники; с. Плугатар, вул. Гагаріна, вул. Лесі Українки.
22 червня — с. Рябухи, вул. Петра Тарасенка; с. Понори, вул. Першотравнева, ТОВ «Понори» (тік, склади)
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ

ІЩЕ БУЛО Б ЇЙ
Т І ЛЬК И 70…

Саме сьогодні, у цей
по-літньому
прекрасний
червневий день, їй могло
б виповнитись 70 років. Не
судилося. Не для неї буяють
розкішними травами прибережні луки тихої Роменки,
не для неї наділи червоне
намисто черешні і вишні, без
неї лунатиме прощальна мелодія останнього шкільного
вальсу на випускному балі в
рідній Липівській школі — 27
лютого 2016 року талановитої вчительки української
мови і літератури, прекрасної людини Варвари Федорівни Безжон не стало.
Народилася вона 15
червня 1948 року в селі Червоні Партизани Носівського
району, а життя все своє присвятила Липовому та його
людям. Тому такою болючою
для місцевих жителів була
ця втрата. Особливо для тих,
кого навчала і виховувала,
виводила в люди Варвара
Федорівна. Скільки це поколінь! Вона мала якийсь власний, особливий, вчительський почерк, підхід до учнів,
що навіть «найважчі» діти на
її уроках сиділи з «відкритими ротами», ловлячи кожне
слово улюбленого вчителя.
І якраз ці, «найважчі», згодом ставали прекрасними
людьми, чудовими лікарями, педагогами, інженерами.
Свій девіз «поганих дітей не
буває» Варвара Федорівна
пронесла через усе своє вчительське життя. Тому така й
любов і неперебутня пам’ять
про неї.
У клас В. Ф. Безжон
завжди заходила з усмішкою
і позитивом, випромінюючи
тепло і доброту, хоч, може,
коли на душі й «кішки шкребли». Ніхто цього не знав і не
бачив — всі свої негаразди
залишала за дверима шко-

ли. В неї не було однакових
уроків, кожен — із родзинкою, який спонукав, ні, навіть
не спонукав, а якось непомітно запрошував учня глибоко
замислюватись над щойно
поданим учителькою (частіше не із шкільного підручника) матеріалом. Діти це помічали, розуміли і віддячували
добрими знаннями. Варвара
Федорівна однією із перших
ввела традицію одягати 1 вересня вишиванку, для себе ж
вишила її своїми руками.
Вона мала золоту душу,
трепетне серце і вмілі руки.
Діти тягнулися до неї, як
маленькі пагінці до сонця,
і отримували таке бажане
тепло й світло від спілкування. Вчителька, наче рідна
матір, раділа злетам своїх
учнів і переживала разом
із ними, коли щось у них не
ладилось, завжди знаходила час для спілкування поза
стінами школи і не закривала
свою душу навіть тоді, коли
вже пішла зі школи.
Кожному з нас не вистачає Вашого тепла, поради,
оптимізму й позитиву, які так
щедро Ви випромінювали.
Ми, Ваші учні, Вас пам’ятаємо і любимо. Пам’ять про
Вас ніколи не згасне в наших
серцях, бо ніщо у світі не вічне, крім неї і любові. Світла
пам’ять про чудову людину,
великого професіонала, чуйну і щедру душею людину
Варвару Федорівну Безжон
завжди буде в наших серцях.
Іще було б їй тільки 70,
Ще б років 30 можна
жити й жити.
Але життя не ділиться
на два —
Його нам Бог одне дає
на світі.
Від випускників Липівської школи 1980 року
Ольга МАМУЛЯК.

ПОДЯКА

СУСІДАМ, ДРУЗЯМ, КОЛЕГАМ…
Правду кажуть, що друг
пізнається в біді. Мабуть,
кожна людина розуміє це
сповна тоді, коли в родину
приходить непоправне горе.
Коли біль утрати болить тобі
так, що немає слів, аби переказати. Наша мама і бабуся Парасковія Михайлівна
Попова з Липового, а просто
наша дорога мама, бабуся Паша, пішла від нас так
несподівано… Вона завжди
чекала нас вдома. В одну
мить виявилося, що вона
вдома, але вже не чекає

нас. Розпач, біль, відчуття
непоправності. Я був далеко у відрядженні, потрібен був час, щоб з‘їхалися
додому всі члени родини.
Безмежно вдячні всім, хто
прийшов нам на допомогу:
колеги, куми, друзі, сусіди,
односельці і знайомі. Справді, друзі пізнаються в біді.
Безмежна вдячність вам
усім, хто розділив із нашою
родиною біль дуже важкої
втрати.
Володимир ЛУКАШ
і його родина.

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%
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
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.
Постійно дорого СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КНУРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
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.
Потрібен
МАЙСТЕР-КАМЕНЩИК для ремонту фундаменту.
Тел. 068-655-22-39,
097-192-25-03.

КУПЛЮ

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 200 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

Чистимо КОЛОДЯЗІ,
якісно за помірними цінами
(ручна робота).
Тел. 095-011-62-50.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

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

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

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

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.

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.
Потрібен ПРАЦІВНИК (автослюсар) на СТО.
Тел. 096-094-81-58.
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, АГРОНОМ, ЛАБОРАНТ зернової лабораторії, ЕЛЕКТРИК.
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ.
Довідки за тел.: (04635) 2-17-77, 098-712-57-41.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та
ІНВЕНТАРЯ для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17, 067-932-64-25.
ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-
Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої Матері, печера,
мощі святих, Божа гора, скит, могила новомученика Петра), Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії, Густиньського, Кримінецького і Корицького жіночих монастирів;
с. Катюжанка — до о. Олександра за
зціленням від цукрового діабету, алкогольної, тютюнової і наркозалежності та інших
хвороб; в с. Сукачі — до о. Миколи (індивідуальний прийом з різних питань); урочище
Кип’яче (жіночий і чоловічий монастирі).
Тел. 098-237-33-48,
095-559-10-92 (Олег).

ПРОД А Ж ● УСТАНОВК А

ВІКНА ● ДВЕРІ

● 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
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).

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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.

ПРОДАМ

БУДИНОК у с. Понори. Тел. 067-460-87-18.
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.
Терміново 4-кімнатна КВАРТИРА після капітального ремонту в Талалаївці (з меблями) в дуже хорошому стані з
усіма зручностями. Тел. 099-226-28-10.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
МЕБЛІ б/у, АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106.
Тел. 063-351-94-27, 067-369-75-58.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101 1980 року випуску, колір зелений. Ціна договірна. Тел. 098-929-61-44 (Діма).
СКУТЕР Honda Dio AF34, без пробігу по Україні, стан як
новий. Тел. 099-561-10-03.
СКУТЕР Honda Topic. Тел. 067-460-93-85.
Недорого СКУТЕР 80 см3, чоловічий ВЕЛОСИПЕД б/у,
АВТОБАГАЖНИК на дах, АВТОКЛАВ, ручний НАСОС
(ПОМПА для води). Тел. 097-890-74-80.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Кормові БУРЯКИ, дрібна КАРТОПЛЯ. Тел. 098-550-95-43.
Корейські ПОРОСЯТА. Тел. 093-307-32-40.
Молоді

КУРИ-НЕСУЧКИ

різного віку і порід,
із сильним
імунітетом
і високою
яйценосністю.
Доставка безкоштовно.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.
Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261260, виданий 19.08.1996 року на ім’я САЛЬНИК Лідія
Олександрівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261270, виданий 19.08.1996 року на ім’я САЛЬНИК Микола Петрович, вважати недійсним.
Втрачене ПОСВІДЧЕННЯ учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС серії 2А №151663, видане Чернігівською ОДА
4.12.1992 року на ім’я КРИВОНОС Михайло Семенович 1952 р. н.,
вважати недійсним.
Втрачений ЗАПОВІТ: заповідач — ДЕМИДЕНКО Марія Матвіївна, спадкоємець — Демиденко Анатолій Петрович, за реєстраційним № 24, посвідчений Поповичківською сільською радою 20 лютого
2007 року, вважати недійсним.

4
16 ЧЕРВНЯ минає 2 роки, як перестало битися серце дорогої нашої мами,
бабусі й прабабусі Горпини Володимирівни ДЕНИСЕНКО зі Старої Талалаївки. Вас немає, серце плаче, душа
згорьована болить. Ми кожен день чекаєм Вас і виглядаємо щомить. Закрила
хижа смерть повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним сном навіки людина
добра і проста. Не заросте ніколи та стежина, що провела Вас у 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. Спіть спокійно, наша дорогенька. Лебединим пухом хай буде Вам земля, а душі — вічний спокій і Царство
небесне.
СИНИ, НЕВІСТКИ, ОНУКИ Й ПРАВНУКИ.
НІ, ЦЕ неправда! Мама не вмирає, вона лиш поруч буть
перестає. 15 червня минає 10 років, як пішла з життя наша
незабутня матуся, бабуся, прабабуся і сваха Варвара Федорівна ТИМОШЕНКО з Понір. Той день, коли Ваш погляд
згас і серце перестало битись, став найстрашнішим днем
для нас, і ми не можем з цим змиритись. Пішла у вічність
наша рідненька, пішла за обрій в тиху даль. Ви — в серці,
люба, вічно з нами Ваша любов, Ваша печаль. Хто забув, —
згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть. Царство Вам небесне,
незабутня наша.
Вічно сумуючі ДІТИ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ, СВАТИ.
МИНУЛО 4 роки від дня смерті
Миколи Олексійовича СМІЛИКА з
Плугатаря.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас Ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда…
Мы о Тебе не забываем, скучаем,
любим, помним и скорбим…
Пусть в Твоем вечном Царстве
будет пухом Тебе земля. Спи, наш
родненький, спокойно.
Вічно сумуючі РІДНІ.
Микола Олексійович СМІЛИК
19.12.1964 – 13.06.2014
Ты теперь за небесной чертою,
Мой любимый, родной человек.
Смерть безжалостной, жесткой рукою
Отняла Тебя, папа, навек.
Ты при жизни охранял мой покой,
Заботился, как мог, оберегал от бед.
Теперь в том мире Ты, хранитель мой,
Мой жизни путь покрасишь в белый свет
Благодарю Тебя за всё, что Ты мне дал!
За всё, чему смогла я научиться!
Люблю Тебя! И Ты об этом знал!
Мне очень жаль, что не успели мы проститься.
Коль знать, что вновь обмолвишь слово,
Коль знать, что руку вновь сожмешь…
И что, вот-вот, обнимешь снова,
Мою ладонь в свою возьмешь…
Я знаю, Ты рядом, не можешь иначе,
Не бросишь меня ни за что, никогда!
Ты рядом тогда, когда горько я плачу,
Ты был всегда рядом и будешь всегда!
К Тебе я всегда шла за советом,
Ты боль мою мог разделить пополам.
Не думала я, что закончится это,
Разлучнице-смерти Тебя я отдам.
Мой папа, папуля… сжимается сердце…
Как мне не хватает Твоих добрых глаз,
Твоих наставлений и дельных советов,
До боли знакомых и милых мне фраз.
Я верю, Ты — рядом, не можешь иначе,
Не бросишь меня ни за что, никогда,
Мой папа, мой друг и мой ангел-хранитель,
В израненном сердце моём навсегда!..
Вічно сумуюча дочка ВІКТОРІЯ.
Все своє життя Олена Василівна ГАЛЬЧЕНКО присвятила вихованню дітей у дитсадку. Понад 40 років трудилася вона у колективі ДНЗ «Сонечко» в Талалаївці. Вона
випромінювала любов до дітей, до колег. Усміхнена, щира,
завжди приходила на допомогу іншим і ніколи не нарікала
на власні біди. Тяжка хвороба вкоротила їй віку. Сумуємо за
своєю колегою і щиро співчуваємо її синам та всім рідним.
КОЛЕКТИВ ДНЗ «Сонечко», КОЛЕГИ-ПЕНСІОНЕРИ.
Слова глибокої підтримки висловлюємо нашому дорогому однокласнику Олександру Гальченку. Його завжди
усміхнена матуся ОЛЕНА ВАСИЛІВНА залишила наш світ.
Ми всі розділяємо твій біль, Сашо, тому прийми щирі співчуття і підтримку.
Зі скорботою ОДНОКЛАСНИКИ.
Передчасно обірвався життєвий шлях нашої дорогої сусідки Олени Василівни ГАЛЬЧЕНКО — непоправна втрата
для всієї родини і нас, сусідів. Глибоко сумуємо і співпереживаємо разом з усіма рідними та близькими покійної. Неймовірно боляче всім, хто знав, спілкувався і працював із
нею. Світла Вам пам’ять, Олено Василівно, Царство небесне і вічний спокій.
СУСІДИ з вул. Зернова і Комунальна в Талалаївці.
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.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПОМИНАННЯ
Ты с нами, милый сын, и брат,
и дядя,
Ушедший так внезапно рано,
Ты в жизни был для всех отрадой,
И десять лет боль по тебе —
на сердце рана.
Памяти
Жени МОСКАЛЕНКО,
ушедшего в вечность 10 лет назад —
16 июня 2008 года.
Ах, если бы все это только
приснилось,
Растаяв наутро, как ужас ночной,
Ах, если б тогда ничего не случилось
И горе бы всех обошло стороной.
Как верить не хочется в это, но все же
Случилась нежданная эта беда.
Убит без вины и без смысла Евгений,
Душа улетела с земли навсегда.
Мы верим, душа его около Бога,
Ей там хорошо, но так плохо нам здесь,
Ведь нам неизвестна к Жене дорога,
И нет его рядом, хоть где-то он есть.
Он есть, но не в силах нас этим утешить,
Ведь был он так нужен всем, именно здесь,
Красивый и сильный, веселый, безгрешный,
Готовый на жизнь, не способен на месть.
Нет меры несчастью и горю, но все же!
Нам слышится голос далекий, родной.
Ведь это нас всех утешает Женя,
Навек оставаясь с тобой и со мной!
РОДИТЕЛИ, БРАТЬЯ, РОДНЫЕ.
ВЖЕ 5 років немає із нами нашої незабутньої Людочки,
Людмилки… Людмили Миколаївни РОМАШКО — директора Талалаївської школи мистецтв, люблячої мами і турботливої доньки, справжнього друга. Доля відміряла їй надто
мало літ… всього 35. За них вона встигла так багато. Була
справжньою в усьому, щирою, справедливою, безмежно доброю. Ця втрата навіть з роками не сприймається. За роком
рік, і осінь, і весна, і зими замітають нас снігами. І тільки Ти,
навічно молода, не проживеш й не постарієш разом з нами.
Погасла зірка і… зійшла зоря, щоб нам на землю з Всесвіту
сіяти. Замало слів, і так багато сліз… Ми любимо Тебе і будем
пам’ятати.
ДРУЗІ.
20 ЧЕРВНЯ минає 10 років, як тихо
відійшла у вічність наша безцінна дружина, мама й бабуся Лідія Петрівна
ОВЧАРЕНКО з Талалаївки. Довкола все,
як і раніше, лише вмиваємось сльозами…
Лише ідуть дощі рясніше, мов небо плаче
разом з нами. У серці біль не затихає, в
очах у наших — біль і туга, і ліків від журби немає, бо втратили дружину, маму,
бабусю, друга. Була Ти добра і вродлива,
турботлива і працьовита. Повірити в це неможливо, та смерть
прийшла несамовита. Було ще стільки мрій у Тебе… Жаль, не
судилось їм здійснитись. Покликав Бог Тебе до себе, і мусимо
ми з цим змиритись. Та обіцяєм пам’ятати Твої поради, настанови, достойно жити й сподіватись у снах побачитися знову…
Ти пішла від нас у вічність, але пам’ять про Тебе, ніжність і
доброта Твого серця назавжди залишається з нами. Царство
небесне і вічний спокій Твоїй душі.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.
Так несподівано і трагічно обірвалося життя нашого сусіда Володимира Михайловича ЛУЦЕНКА з Талалаївки. На
нашій вулиці він колись побудував дім, у ньому виросли три
сини. І тепер, коли можна було б пожити спокійно та порадіти
внукам, життя його скінчилося. Сумуємо за нашим сусідом і
щиро співчуваємо дружині, синам і всім рідним. Земля Тобі
пухом і вічна пам’ять.
Сім’ї ЩЕРБАНЬ, ПРОЦЕНКО, РОЖЕНКО,
РЕМІНЕЦЬ, СИРОТА, СМИК, СМАЛЬКО,
АНДРУЩЕНКО, ЗЛІ, МЕРКУЛОВИ, БОЙКО.
Життя людське, немов тоненька нитка, обривається. Не
хочеться вірити, що на півдорозі обірвалося воно у мого великого друга і кума Володимира Михайловича ЛУЦЕНКА
з Талалаївки. Багато десятиліть тому зійшлися наші долі під
час служби в армії, опісля робота привела мене в його рідне
Чернецьке, побраталися, покумалися, здружилися родинами.
Скільки чудових, радісних подій пережили разом! І ось тепер
— горе, втрата, Володі немає. Не віриться і боляче до сліз.
Горюємо разом із рідними та близькими покійного. Нехай буде
пухом Тобі, Володимире Михайловичу, земля, вічна пам’ять і
Царство небесне.
І. Д. ПРИМАК і його сім’я.
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

15 червня 2018 року
12 ЧЕРВНЯ минуло 4 роки, як не
стало дорогого сина і брата Богдана
Віталійовича ЧИРВИ з Липового.
Хіба буває в світі більшим біль,
Коли навіки йде дитина?..
І до могилки буднями неділь
Веде протоптана стежина.
Там серед квітів і вогню свічок
Десь загубились сміх і втіха.
Заплуталось вузлом поміж стрічок
У наших душах чорне лихо.
Мій Боже, він такий ще молодий!
В такі роки живуть, кохають…
У Тебе, Господи, наш син — живий…
Хай в небо лине вічна пам’ять.
Посипана квітками матіол
Ота протоптана стежина.
Хіба буває більшим біль, ніж той,
Коли батьки ховають сина?
Вічно сумуючі всі РІДНІ і БЛИЗЬКІ.
15 ЧЕРВНЯ минає 5 років, як невблаганна смерть так рано забрала від
нас нашого рідного і незабутнього Вік
тора Федоровича ГОПКУ із Старої
Талалаївки. Так сумно стало вмить і пусто, і самотньо, і дня ясного світ поглинув морок ночі. Хоч голос Твій замовк у
глибині безодні, — ніхто з нас смерті цій
повірити не хоче. В той день, коли і літо
вже настало, і серце так хотіло жити,
Тебе, ріднесенький, не стало, і ми не в силах щось змінити.
Вогонь життя раптово згас, печаль і смуток серце ранить.
Низький уклін Тобі від нас і світла пам’ять. Царство Тобі небесне і вічний спочинок. Хто забув — згадайте, хто пам’ятає
— пом’яніть.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
12 ЧЕРВНЯ, три роки тому, раптово
обірвалося життя нашої дорогої донечки, мами, дружини, сестри і бабусі Антоніни Петрівни ПОДРЄЗ (Коноваленко)
з Талалаївки. Ты в жизни нам, как солнышко, светила, прости, что горе победило и вечной раной стала смерть Твоя.
Еще не раз придет весна, зацветут тополя и березы. Но они не разбудят Тебя,
нам не высушить горькие слезы. Рыдает
сердце день и ночь, ведь Ты ушла в святую вечность и имя
боли — бесконечность. Сказать легко, но выразить так трудно всю грусть и боль родных сердец.
БАТЬКИ, ЧОЛОВІК, сестра ОЛЯ із сім’єю, ДІТИ,
ВНУКИ, КУМИ, всі друзі.
12 ЧЕРВНЯ минуло 5 років, як передчасна смерть забрала життя нашого дорогого чоловіка і батька Юрія
Григоровича СПІВАКА з Талалаївки.
Горбок землі мовчить, як все довкола,
і огортає душу тихий жаль, що не побачимо 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 посмішки Твоєї. Не заросте ніколи та стежина, що
провела Тебе в останню путь, похилиться зажурена калина
і добрим словом люди пом’януть.
Хто знав і пам’ятає нашого Юрія Григоровича, пом’яніть
разом із нами.
ДРУЖИНА, ДІТИ.
Розділяємо із Володимиром Григоровичем Лукашем та
його родиною тяжкий біль втрати у зв’язку із смертю їхньої
матері і бабусі
Парасковії Михайлівни ПОПОВОЇ.
Сім’я М. В. БАНДУРАКА.
Рано закінчився земний шлях простої і щирої людини,
нашого сусіда Миколи Павловича КОРОБКИ з Талалаївки. Його руки ніколи не спочивали, тільки тоді, коли спіткала
тяжка хвороба, яка здолала його. Він був люблячим батьком, прекрасним сім’янином. А для кожного із нас — добропорядним, хорошим сусідом. Сумуємо і щиро співчуваємо
його дружині Галині Григорівні, доньці Ірині, сину Олександру, внукам та всім рідним покійного.
ЖИТЕЛІ вулиці та провулків Суворова
в Талалаївці.
Боляче і сумно, що залишають цей світ люди тоді, коли
б тільки пожити, порадіти дітям та внукам. Із глибокою
скорботою провели в останню дорогу Миколу Павловича
КОРОБКУ. Щиро співчуваємо його дружині, дітям та внукам.
О. О. ГОСТРА і її сім’я.
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