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ЗІРКИ «ТРИБУНИ»

ДЕНЬ У КАЛЕНДАРІ

Щороку 22 червня український народ вшановує
світлу пам’ять мільйонів
земляків, життя яких обірвала Друга світова війна. Горем і болем вона увірвалася
в кожну українську домівку,
кривавою лінією пройшла
через кожне серце, кожну долю. Наш священний

обов’язок — навіки зберегти
пам’ять про тих, хто відстояв перемогу в цій жахливій
війні, тих, хто став жертвою
смертельних жорен нацизму. Життєписи цих людей —
уроки істинної мужності та
патріотизму для сучасників.
Вічна пам’ять загиблим.
Честь і слава живим героям!

ШАНОВНІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ!
Щиро вітаємо вас із прокожен день вашого життя
фесійним святом — Днем буде щасливий і радісний,
державної служби! Дера родинне тепло і затишок
жавний службовець — це
допомагають у виконанні
особлива професія, яка попочесного і відповідальнотребує самовідданості, баго професійного обов’язку.
жання служити людям, своШана і вдячність будівниїй справі та державі. Нехай чим державності України!

ШКІЛЬНИЙ випускний — завжди
хвилююче свято, і не тільки для випускників та їх батьків. Всі ми були
колись випускниками своїх шкіл, і
мимохіть у ці дні пам’ять повертає
туди, де ще було «море по коліна», де
небо було яснішим, а далекі зорі сяяли зовсім ніби поряд і напутні слова
«ви стаєте на поріг дорослого життя»
були просто вітальними і не несли
особливий зміст. Тоді здавалося, що
життя довге-предовге і все, про що
мрієш, обов’язково здійсниться. Всі
були молодими! Це особливий період у людському житті. Бо саме закладені в дитинстві, в юності зерна

НАШІЙ колезі головному бухгалтеру ТОВ «Трибуна плюс», щирій, доброзичливій, чарівній жінці і просто
прекрасній людині Ніні Володимирівні ПУГАЧ на її
життєвий ювілей.
На стіні прибиті ходики
ідуть, і зозуля час лічить
безупину. Саме тої миті
стрілки тчуть і тчуть на
зболілих скронях срібну
павутину. І вплести у коси
пасмо полотна, нанизавши час на нестримні ниті,
стрілки поспішають, і ніхто
не зна, як їх перейнять, як
їх зупинити…

чи то проростатимуть і плодоноситимуть, чи так і залишаться в грунті…
Серед цьогорічних випускників
— юнак і дівчина, чиї імена впродовж
їхнього шкільного життя не сходили
зі сторінок нашої газети: Костянтин
САМОЙЛЕНКО із Талалаївської і
Христина ДУМНИЧ із Плугатарської
шкіл. Обоє — спортсмени, завдяки
яким назва Талалаївка звучала далеко за її межами. Їхні тренери Олег
Чуба і Володимир Чепель постійно
розповідали нашим читачам про здобутки своїх команд, у яких найяскравішими особистостями були ці двоє
юних людей, які у своєму шкільному

Нехай стрілки на тих ходиках не поспішають бігти
вперед, а зозуля не втомлюється відлічувати з них тільки години щастя і радісних
життєвих миттєвостей. Хай
міцним, крислатим і здоровим буде Ваше родинне
дерево і під його турботливим крилом добре ведеться молодій порослі. З днем
народження, колего, хай
Ваші дебет із кредитом живуть у злагоді й мирі, а Вам
і Вашій родині — здоров’я і
процвітання!
КОЛЕКТИВ
ТОВ «Трибуна плюс».

СТОВ агрофірма «Горизонт» запрошує на роботу робітників току та молочнотоварної ферми.
За додатковою інформацією звертатися
за тел. 099-771-73-03, 067-756-42-73.

житті досягли висот. Уболівальники
саме через «Трибуну» стежили за
їхнім спортивним зростанням. Сьогодні і Костю, і Христину в доросле життя проводять у їхніх школах.
Своєрідний випускний вирішили
зробити і ми для своїх зірок у нашій газеті. Адже ніколи вже не писатимемо про них як про учнів… Як
і завжди в подібних випадках — радісно і сумно. Гордимося вами і бажаємо, щоб через кілька років про
кожного із вас було про що написати під рубрикою «Наші земляки».

Читайте на 3-й стор.
РОБОТА

У ТОВ Агрофірму «Обрій» ЛТД (с. Харкове, Талалаївський р-н, Чернігівська обл.) на постійну роботу потрібні:
••головний інженер,
••обліковець,
••головний економіст,
••ветеринарний лікар,
••юрист,
••технік штучного
••агроном,
запліднення,
••касир,
••начальник автопарку,
••комірник,
••трактористи.
Вимоги: освіта вища або середня спеціальна, повна зайнятість, офіційне оформлення, гідна оплата праці.
Звертатись за телефоном:
067-334-64-78 (Людмила Ігорівна).

Запрошуємо до с півпраці!

ПРИЙМАЄМО ЛІК АРСЬКІ РОСЛИНИ

(в сирому вигляді):
● кропива
—
1,50 грн./кг,
● звіробій
—
2,30 грн./кг,
● материнка — 2,00 грн./кг,
● лист берези — 3,50 грн./кг,
● цвіт липи сирий — 26 грн./кг, сухий — 90 грн./кг.
смт Талалаївка, територія колишнього
«вугільного складу».
Тел. 096-853-83-26.

ДОРОГА МОЛОДЬ
Прийміть
найщиріші
вітання із Днем молоді —
святом оптимізму, енергії
та світлих надій. У ваших
долонях весь світ, перед
вами тисячі доріг. Кожен із
вас може вибрати свою. І
не обов’язково стати кимось
дуже популярним і знаменитим. Але обов’язково, щоб
кожен став людиною! Лю-

ДОРОГІ ВИПУСКНИКИ!
Сьогодні у вас свято,
Бажаємо кожному з вас
якого немає в жодному каупевненості в собі, у власлендарі, воно буває лише
них силах, віри в особистий
раз у житті кожної людиуспіх, велику мету, щасливу
ни — шкільний випускний долю. Це перша запорука
вечір… Уже завтра перед
щасливого
майбутнього!
вами відкриються тисячі Нехай вам завжди щастить,
доріг, але кожен обере свій
дорогі наші випускники. В
особистий життєвий шлях.
добру путь, юні друзі!
Анатолій ДУПА,
Станіслав КАТРУШЕНКО,
голова РДА. заступник голови районної ради.
Дорогі юні друзі! Символічно, що День молоді і
випускний у школах збіглись
у часі. Перед молодими —
увесь світ, як на долоні, і
доріг-доріг у ньому. Ви, повні
ідей і дивних рішень, шукайте, знаходьте ту свою, одну-
єдину, ловіть курс, по якому

МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ:
огляд усіх органів на апаратурі
(Німеччина – Фолль). УЗД, КОМП’Ю
ТЕРНА ТОМОГРАМА, МРТ, АНАЛІЗИ
призначаються за показаннями.
Повна консультація, схема лікування за місцем або в ОБЛАСНІЙ лікарні.
Ціна — 199 грн.
Запис за тел. 050-866-32-65, 098-099-15-97.

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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Хмарність,
опади

Фаза Місяця

підете по життю, а разом з
ним і попутний вітер! Ми віримо, що все у вас обов’язково вийде так, як самі того
хочете! Нехай у вашому житті буде багато добра, а в серці любов, віра і надія!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

30.06.18 в смт Талалаївка

ПОГОДА

Температура
повітря, °C

ТАЛАЛАЇВЩИНИ!
диною з великої літери, яка
вміє цінувати вічні цінності,
такі як доброта, совість,
любов, честь і гідність. Тож
будьте здорові і щасливі!
Нехай ніколи не вичерпається ваш оптимізм, творча
енергія, віра в добро та удачу. Залишайтеся молодими,
любіть життя, прагніть до
нових перемог і звершень.

За даними http://sinoptik.ua

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ.
Тел. 068-316-28-75, 099-666-83-20.
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«НОВИЙ КУРС УКРАЇНИ»:

«СПІВАЙ, УКРАЇНО,
ТИМОШЕНКО ПРОПОНУЄ ПЛАН ДІЙ
СПІВАЙ, МОЄ РІДНЕ СЕЛО!» Юлія
15 червня у Києві за інікого суспільного договору», залучила на свій бік не тільУкраїні, щоб, нарешті, народ
Під таким гаслом пройшов
«До джерел народної криниці»,
звіт Липівського сільського
де були представлені сучасні
клубу. Народний аматорський
вишивки хрестиком, бісером
фольклорний жіночий колектив
та «Спадщина мого села» —
«Берегиня» виконував улюблестаровинні речі українського
ні в селі пісні — «Бузок», «Коли
побуту (макітри, глечики, гасоти в армію ідеш», «Очі волова лампа, праска, коромисло,
шкові», «Моя ти земле калиноціп, прядка, вишиті рушники та
ва». Дитячий колектив «Веселі
картини), які зберегли учаснинотки» виконав пісні «Зіронька
ки любительського об’єднання
золота», «Комарики-дзюбри«Господарочка».
ки», дитяча група садочка «МаСвітлана ЛУТ,
лятко» читала вірші «Моя казавідуюча СК.
линонька». У кімнаті народної
Алла НОСАЧ,
творчості працювали вистави
художній керівник
● ● ●
На свято Трійці жителі
на 8 Березня», в якій брав
нашого села мали змогу доучасть художній керівник
торкнутися до найкращих В. Карпенко. Начальник відзвичаїв та традицій нашого
ділу освіти, культури, молонароду. Учасники художньої
ді та спорту Оксана Плюта
самодіяльності Понорівськопобажала всім учасникам
го будинку культури та в. о.
художньої
самодіяльносстарости Є. Чирва в центрі
ті творчої наснаги, миру і
села встановили віху. Жінки благополуччя.
та діти прикрашали її зелеСільські
майстрині
ними гілками, яскравими квіН. Зоря, Р. Чирва та сім’я
тами. Потім жінки — учасниці Л. Поплавської представляансамблю «Весела забава»,
ли на виставці вишиті власзварили смачної каші і приноруч рушники, простирадгостили всіх, хто брав участь ла, наволочки, картини. А
у встановленні віхи.
також майстрині К. Ревунова,
У Понорівському СБК
С. Пустовойт та наймолодша
також відбувся огляд художК. Товкач
демонстрували
ньої самодіяльності «Співай,
свої ікони та картини, вишиті
Україно, співай, моє рідне
бісером. Щиро вдячна їм.
село». Його відкрив в. о. стаВід мене особисто всім
рости Євгеній Чирва. Проучасникам та батькам дітей,
граму огляду вела Людмила
які відпускають своїх діточок
Пустовар — діловод Понона репетиції, щиро дякую.
рівського старостинського
Дякую учасникам за щирість
округу. Першими виступили і талант, за любов до укранаші прекрасні наймолодїнської пісні. Кожний із вас
ші учасники Д. Корнієнко,
має свої турботи, домашні
З. Дупа, В. Голуб, А. Зоря, клопоти, але ви ніколи не
Д. Зоря, О. Губар, Б. Ревувідмовляєтесь взяти участь у
нов, Д. Голуб, Б. Губар, які
концерті чи просто прийти на
співали та танцювали вальс.
репетицію до будинку кульА учасниці вокального жітури. Радує те, що жінки, діночого ансамблю «Весевчата та хлопчаки працюють
ла забава» С. Пустовойт,
ще й над оновленням свого
Л. Поплавська,
Р. Чирва, пісенного репертуару.
А. Гречко, Ю. Корнієнко виЮлія КОРНІЄНКО,
конали жартівливі, запальні
директор Понорівського
пісні та сценку «Подарунок
СБК.
● ● ●
Творчий звіт аматорських
кож завідуюча ДНЗ, активна
колективів та окремих викоучасниця художньої самонавців нашого сільського задіяльності Галина Левада.
кладу культури став святом і
Радували виступи дитячого
для учасників художньої савокального ансамблю «Ласмодіяльності, і для сільських
тівка», вокальних ансамблів
умільців, і всіх жителів та
— «Мальви» та «Каприз»,
гостей, які завітали до клубу
юних танцюристів, солістів
того дня. У фойє працювала
Оксани Кононченко, Олеквиставка декоративно-ужитсандри Хоменко, Ірини Горячкового мистецтва. Юнаки і діко, художнє читання Ганни
вчата в українських костюмах
Мірошниченко. Всі виступи
на вході стрічали гостей, а
отримали позитивні оцінки
святкового настрою додаважурі. Щиро дякую кожному,
ли українські пісні в записі.
хто бере участь у сільській
Розпочали огляд наймохудожній самодіяльності.
лодші артисти — вихованці
Сергій ДЕПУТАТ,
дитсадочка «Дзвіночок», яких
директор Красноколяпредставляла і виступала тадинського СБК.

ціативою Юлії Тимошенко
зібрався масштабний форум «Новий курс України».
Більше тисячі експертів,
представників громадськості
і політичних активістів обговорювали стратегію розвитку країни. Свій план дій
запропонувала і сама Юлія
Тимошенко.
Лідер
«Батьківщини»
наголосила, що стратегічна
мета України — повноправне
членство в Європейському
Союзі та НАТО і відновлення територіальної цілісності держави. «Доки Донбас
і Крим не повернуться до
України, ніхто з українців не
може бути спокійним, — підкреслила вона. — Агресія
Росії має бути зупинена».
Запорукою впевненого
руху країни у майбутнє Юлія
Тимошенко вважає оновлення Конституції та укладання
нового «суспільного договору». «Право народу на свій
розсуд, самостійно і під свою
відповідальність
організовувати власне життя і життя
суспільства — це основа та-

ПЕРЕМОГИ
НАЙМОЛОДШИХ
ІЗ «КАСКАДУ»
Підготовча група зразкового хореографічного колективу «Каскад» Талалаївського РБК (це діти віком 8 років)
взяли участь у Європейському Міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «European
Revolution», який відбувся у
м. Харків. Понад 2500 учасників, 180 колективів конкурували між собою в різних
категоріях та номінаціях.
Наш «Каскад» змагався
у двох номінаціях — «Народний танок» та ВТК. У своїй
віковій категорії в номінації
«Народний танок» діти здобули III місце, а в номінації
ВТК (танок «Веселуни») отримали переможне I місце.
За свої перемоги «Каскад»
отримав дипломи, кубки, медалі та пам’ятні подарунки.
Щира вдячність від мене,
батьків,
в. о.
директора
РБК Юрія Штима депутату обласної ради Геннадію
Тригубченку та власнику
спортивного клубу «Пітон»
Андрію Карпенку за надані
кошти для поїздки дітей на
фестиваль.
Ольга СИНЬКО,
балетмейстер РБК.

На фото: підготовча група «Каскаду» із своїм керівником Ольгою СИНЬКО та спонсорами поїздки депутатом обласної ради Геннадієм ТРИГУБЧЕНКОМ і Андрієм КАРПЕНКОМ.

18 червня розпочала роботу табірна зміна комунальної бюджетної установи «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
«Веселка» в Чернецькому. Цього року тут

— пояснила вона. Найефективнішим державним устроєм лідер «Батьківщини»
назвала парламентську республіку канцлерського типу.
За такого устрою громадяни
мають одночасно обирати парламент та керівника
уряду — канцлера. І саме
кандидат на посаду голови
уряду має очолювати партійний список. Це робиться
для того, щоб «ніхто не міг
витягти невідомого кандидата з-під столу, узгодити його
з олігархією і показати народу», — підкреслила Тимошенко. За її словами, Україні
потрібна дієва влада, сильна
підтримкою народу, на який
вона спирається.
План дій, запропонований Тимошенко, передбачає
також посилення ролі громадянського суспільства, яке
має отримати потужні важелі для контролю за владою.
«Вона
продемонструвала
новий для України тип лідерства», — так прокоментував
підсумки Форуму політолог
Сергій Биков. «Тимошенко

оздоровлюватимуться 44 дітей із селища та
сіл. Переважна більшість їх — це діти пільгових категорій. На них чекають три тижні
активного відпочинку і оздоровлення.

ВСЕ трудове життя нашої мами, бабусі й прабабусі Олександри Гаврилівни
САВИЦЬКОЇ
(Довгаль)
пов’язане
з
Довгалівкою, а нині
вона мешкає
в
Срібному.
Сьогодні нашій найріднішій,
найдорожчій — 75! З ювілеєм, люба мамо, кохана
бабусю, дайте до Вас, ріднесенька, серцем прихилюся. Летять літа, мов бистрі
води, і не вернути їх назад,
а нам не віриться сьогодні,
що Вам уже 75. Хай нових
днів ще буде безліч, без
ліку щастя і пісень, прийміть вітання найщиріші
в цей світлий ювілейний
день. Здоров’я, щастя зичим не на рік — на все життя бажаєм його щиро. Щоб
радісним і довгим був Ваш
вік з добром, любов’ю, спокоєм і миром. Нам сняться
часто зорі голубі і мама на
порозі біля хати. За все, що
маєм, дякуємо Вам. За все,
що маєм і що будем мати!
З любов’ю ЧОЛОВІК,
ДІТИ, ЗЯТЬ, ВНУКИ, правнучка СОФІЙКА.
* * *
САМЫЕ лучшие и нежные поздравления шлём
на 60-летний юбилей нашей дорогой дочке, маме,
сестре и тёте Любови
Ивановне СЕРДЮК из
Талалаевки. Под звон хрустального бокала в кругу
всех близких и друзей мы
в юбилей Тебе желаем
добра, здоровья, светлых
дней. Чтоб беды, горе и ненастье все проходили стороной. Лишь только радости и счастье к Тебе летели
в дом родной.
МАМА, СЫН, СЕСТРА,
ЗЯТЬ, ПЛЕМЕНЧАТА,
ВНУЧКИ.
* * *
СВОЮ любимую под-

ки ідейних прихильників, а й
відвертих опонентів. Якщо
запропонований нею план
втілити в життя, Україна стане однією з найсильніших
країн Європи», — підкреслив
експерт.
Участь у форумі «Новий
курс України» взяли і представники Чернігівщини — депутати різних рівнів, голови
об’єднаних громад, мери
міст, громадські активісти.
Народний депутат України
Валерій Дубіль відзначив
важливість форуму:
«Проблема нашої країни
у тому, що нею правлять ті,
кому вона не потрібна. Україна багата на висококваліфікованих експертів і простих
робітників, яким дійсно болить майбутнє батьківщини,
які знають що і як можна
змінити. Але вони не можуть
цього зробити наодинці, а
їхні ідеї сучасна влада не
підтримає, бо тоді позбавиться джерела наживи. І
українці розуміють, що тільки
об’єднавши людей можливо
виробити єдиний план змін в

став реальною владою у країні. Єдина людина, хто змогла це зробити — Юлія Тимошенко. Вона зібрала нас тут
і об’єднала — людей різних
професій, експертів, політиків і юристів, і показала: все
може бути так, як того хочуть
українці. Вона вивела загальнонаціональну дискусію
про те, як жити далі, на новий рівень і разом із експертами розробити кардинально інакшу стратегію розвитку
нашої держави. І коли всі ми
почнемо втілювати її життя,
Україна почне свій шлях до
розквіту».
Для обговорення пропозицій, висловлених на форумі, буде створено чотири
постійно діючих платформи.
Передбачено, що найближчим часом відбудуться й тематичні форуми, які розроблятимуть стратегію економічної та соціальної політики
держави.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

ругу Любовь Ивановну
СЕРДЮК из Талалаевки
поздравляю с 60-летним
юбилеем. Чтобы улыбкою
сияли Твои прекрасные
глаза и чтобы Ты была
счастливой сегодня, завтра
и всегда. Желаем счастья
и любви и чтоб сбывались
все мечты, чтоб даже в
сильные морозы у Твоих
ног лежали розы.
Людмила ГИРИЧ
из Сургута.
* * *
СВОЁ
шестидесятое
лето встречает в эти дни
дорогая подруга Любовь

щасливої долі. Хай Господь
дарує надію й тепло, на щедрі літа, на щастя й добро.
ЧОЛОВІК, ДОНЬКА,
ЗЯТЬ.
* * *
ТАК співпало, що 23
червня відзначають свої
ювілеї подружжя Ніна Володимирівна
і
Віктор
Вікторович ПУГАЧІ з Талалаївки. Радієм з вами в
іменинне свято і бажаємо
обом добре святкувати!
Щоб родина вся зібралась,
друзі не скупились, до столу святкового щоб не забарились! Щоб збувалося
усе, що вам
набажають.
Хай дні ваші
прийдешні
щастям розквітають. Вам здоров’ячка
обом ми бажаєм щиро, щоб
жили ви довго-довго в спокої і мирі.
РІДНІ із Старої
Талалаївки.
* * *
ВІТАЮ із красивим ювілеєм свою добру, хорошу
подругу Ніну Володимирівну ПУГАЧ. Бажаю щастя
і здоров’я, бажаєм мудрості і сил, щоб кожний день
вже від сьогодні Тобі лиш
радість приносив. Всіх благ
земних Тобі бажаю за душу
людяну просту. Всі квіти
світу Вам дарую за добре
серце й теплоту. Щоб Тебе
люди шанували, діти і внучка любили, щоб Ти до ста
років без горя прожила!
В. П. ПОЛЬОВНИЧА.
* * *
21 ЧЕРВНЯ відзначає
свій золотий ювілей наш
дорогий син, брат, чоловік,
батько, дідусь і зять Іван
Олексійович ЛОБАНЬ із
Плугатаря. Щиро вітаємо
ювіляра. Є ювілеї досить
різні… Та є одна з найкращих дат, коли вітає вся родина, Тобі сьогодні — 50!
Хай життя Твоє квітує цвітом і день народження приходить знов і знов. А доля
хай дарує з кожним роком
міцне здоров’я, щастя і любов! Хай Мати Божа Тебе
оберігає від зла, хвороби і
журби. Нехай Господь доброти посилає сьогодні,
завтра і завжди.
МАМА, ДРУЖИНА, ДІТИ,
ЗЯТЬ, ОНУК, ТЕСТЬ, ТЕЩА,
СЕСТРА, ПЛЕМІННИКИ, родина КОСТЕНКІВ і всі рідні.

Ивановна СЕРДЮК из Талалаевки. Поздравляю. Не
подыскать такого слова,
чтоб в полной мере пожелать Тебе отличного здоровья и никогда не унывать.
Желаю счастья и добра, поменьше горя и печали. Чтоб
было больше светлых дней,
а хмурые — не посещали.
А в день такого юбилея все
пожеланья хороши: пусть
все оставшиеся годы несут
лишь радость для души!
Подруга ВЕРА.
* * *
ВІТАЄМО з ювілейним
днем народження нашу
подругу Любов Іванівну
СЕРДЮК з Талалаївки. Летять роки, мов чайки над
водою, і разом з ними доля
непроста. А Ти завжди лишайся молодою, живи у щасті й радості до ста. Бажаєм
Тобі радісних світанків, щасливих, романтичних вечорів, казкових ніжних снів,
бадьорих ранків і щирих,
теплих і відвертих слів!
Подруги АЛЛА і ТАНЯ.
* * *
22 ЧЕРВНЯ у нашій родині день особливий — він
подарував нам нашу дорогу
дружину і маму Валентину
Іванівну ЗАЛІЗНУ з Талалаївки. А сьогодні у неї
ювілей! Дякуємо Тобі, рідненька, за Твою безмежну
любов, за відданість родині. І бажаємо найголовнішого — здоров’я на багато-багато літ. Нехай тільки
радість приходить до дому,
прогнавши невдачі, тривоги
і втому. Бажаєм прожити у
силі, здоров’ї ще многії літа
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ОБСІЯЛИСЯ Й СІНО КОСЯТЬ

Сільгосппідприємства
району завершили сівбу сільськогосподарських культур. У
структурі посівних площ маємо такі культури та відсоток
до посівної площі: загальна
площа сільгоспкультур —
33281 га, з них кукурудзи на
зерно — 16930 га, що становить 50,9%, сої — 6889 га

(20,7%), пшениці озимої —
4844 га (14,6%), соняшнику
— 2041 га (6%), жита озимого — 267 га (0,8%), гречки — 204 га (0,6%), ячменю
ярого — 187 га (0,6%), вівса — 124 га (0,4%), пшениці
ярої — 104 га (0,3%), вики —
9 га, ячменю озимого — 5 га,
проса — 2 га, кормових куль-

тур всього — 1673 га (5%).
На даний час господарства, які займаються тваринництвом, заготовляють
корми. Заготовлено сінажу
— 1528 тонн, сіна — 280
тонн.
За інформацією відділу
агропромислового розвитку райдержадміністрації.

У ЛИПНІ Кості Самойленку
виповниться
17.
Спортивної статури юнак із
поглядом мрійника… Згадується інший Костя — невеличкий, худенький, якому
всього 11. Чи, можливо,
здавався таким тоді, коли
впевнено крокував вулицею
із ледь не більшим за себе
рюкзаком туриста. Саме
відтоді захоплення туризмом стало для нього найголовнішим дитячим, потім
юначим захопленням. Воно
допомагало формувати особливу силу волі, характер.
Це тепер уже по-дорослому
розуміє Костя. «Я записався в туристичний гурток до
Олега Анатолійовича ще у
5-му класі, — згадує Костя,
— дуже подобалося на тренуваннях, хоч і важко. Мої
перші серйозні змагання
у команді принесли успіх.
І це захоплювало. Тренер
нас учив тому, що перемога
сама не приходить — працювати і працювати».
Олег Чуба щонайкращої
думки про свого вихованця: «Впертий, цілеспрямований, надійний, на нього
завжди можна покластися.
Шкода, що він уже не в нашій команді. Ми всі бажаємо
йому успіху у житті дорослому в усіх починаннях. Він
— особистість! Таких дітей
хочеться вчити і тренувати.
Побільше б таких!»
Саме велика праця принесла юнакові успіх. Він має
перший спортивний розряд.
Найбільші перемоги: І місце
в особистому заліку відкритого кубку області «Адреналін 2013 – 2014, 2014 – 2015,

2015 – 2016,
2016 – 2017
років», І місце в особистому заліку в
кубку України з пішохідного туризму серед юнаків у
Полтаві та Ужгороді. Костя
— член збірної команди Чернігівської області на Чемпіонаті України з пішохідного
туризму в м. Світловодськ
Кіровоградської області.
Костя був учасником
районного фестивалю «Людина року – 2016» в номінації «Спортсмен року».
Сором’язливий юнак тоді
відверто зізнався зі сцени
— із вибором майбутньої
професії ще не визначився,
але, скоріш за все, що вона,
незалежно від того, що у вуз
спортивного
спрямування
юнак міг вступити без проблем, не буде пов’язана зі
спортом.
Нині, склавши успішно
ЗНО із математики, української мови та літератури,
фізики, Костя впевнений,
що стане студентом Київського політехнічного інституту, де навчався на підготовчих курсах. Хоче вивчати
програмування.
Погодьтесь, не часто
трапляється, коли б спортсмени водночас добре навчалися. До речі, ще у 8-му класі загальноосвітньої школи
від закінчив школу мистецтв
по класу баяна.
«Я знаю, що дорослі часто думають, що спортивні
заняття на заваді доброму
навчанню. Навпаки — ці
заняття сприяють обов’язковості, відповідальності, —
ділиться думками мій юний

співрозмовник. — У команді
кожен відповідає за всіх, за
загальний успіх, підвести
друзів не можна. Ця звичка
розповсюджується і на інші
життєві завдання. Наприклад, коли я із командою
школи брав участь у патріотичних змаганнях „Джура“,
встиг добре підготуватися
до тестів із української, думаю, що дома був би більш
не зібраним…»
«Із радістю закінчуєш
школу?» — запитую юнака.
«Більш сумно, ніж радісно. Це меншим хочеться
швидше закінчить школу.
Вже знаю, що дуже скучатиму за школою, за нашою
туристичною командою і
тренером, за домом, — розмірковує Костя. — Треба
буде звикати до нових умов,
нових друзів. Сподіваюся,
що в інституті зможу застосувати свої спортивні
здібності».
Випускник
Костянтин
Самойленко — гордість не
тільки своєї школи, найріднішої його людини — бабусі — вчительки-пенсіонерки
Ольги Миколаївни Ромашко,
яка виховує його відтоді, як
хлопчик втратив батьків, а
потім і дідуся, а й нашої Талалаївки. Адже він перший
із учнівської молоді, хто має
значні здобутки саме в спортивному пішохідному туризмі. Легких доріг тобі, Костику, в житті дорослому!
Олександра ГОСТРА.

ЗАВТРА в її житті перший випускний бал. Хвилюється, звичайно — аякже,
вся увага на них, випускників. Христина ще не здогадується, що опиниться там
у самісінькому центрі подій.
Так собі запланував її вчитель і тренер В. Г. Чепель.
«Хочу зробити для неї приємний сюрприз, — ділиться
Володимир Григорович. —
Купили дуже красивий кубок, спроектували на нього
її фото з написом „Кращій

чемпіонки району з баскетболу до десятка набереться та плюс відзнаки за двічі
виграні районні чемпіонати з
футболу, настільного тенісу
в командному і особистому
заліках, у волейбольному
турнірі, 4-разова чемпіонка
області (в складі команди
Плугатарської школи) із
стрітболу і 2-разова з баскетболу, баскетбольна чемпіонка Сумської області і
неодноразова переможниця
тамтешніх змагань, неодноразова учасниця
чемпіонатів України, призи кращого
гравця турнірів.
Вона боїться одночасно надіти всі ці відзнаки, щоб не
вгрузнути по коліна в землю під їх вагою — та й на її
тендітному тілі щоб одразу
всі просто не помістяться,
вийде «іконостас» не згірш,
як у пам’ятного генсека. А ви
кажете навіщо пишете.
Звідки це в 17-річної дівчини, з чого черпає на все
і час, і сили? «Тихенька,
голос її почуть дуже важко,
— характеризує Христину наставник, — а вийде
на майданчик і наче бісик
якийсь у неї вселяється: очі
горять одержимістю, сила
духу зашкалює, як вчепиться у м’яч, спробуй відібрати
— боєць! Якось поїхали ми
на турнір у Конотоп, було це
якраз після літніх канікул,
коли всі не треновані і фізично ослаблені літнім „нічогонеробленням“. Так решті
учасників ігри давались
важко, а Христина між ними,
як риба у воді. Колеги дивуються: що то в тебе за мала,
вона і влітку із спортзалу „не
вилазила“? «Та ні, — кажу,
— на її руках домашнє господарство, бо мама їздила
на заробітки. Працювала
дитина, звідси й „фізика“ в
нормі».
Христинка страх яка
трудолюбива. За вісім років
«спортзального життя», розповідав Володимир Чепель,
вона не пропустила жодного

ЗІРКИ «ТРИБУНИ»

НАРОД І АРМІЯ

баскетболістці області“, грамота, квіти — в мене душа
співає і гордість розпирає
груди, що в моєму вчительському житті була, є і буде
така учениця, як Христина Думнич. З висоти свого наставництва вчителю
не треба боятися сказати
своєму учневі щире спасибі
за багаторічну співпрацю,
яка приносила тільки успіхи і моральне задоволення.
Христина одна така, хтозна
чи й буде колись у моїй фізкультурній практиці хтось,
хто зрівняється з нею. Сумно розлучатися і водночас
хочеться, щоб все в її житті
склалося так, як сама того
прагне. Чомусь віриться, що
Христинка проб’є собі дорогу — є у неї характер».
Така оцінка від вимогливого вчителя дорогого варта — значить, заслужила!
Навіть нам у редакції читачі
часто закидають чи то в докір, чи просто запитують: що
ви все про плугатарських дівчат-баскетболісток пишете
і про ту Христину Думнич
— диво дивне вона якесь чи
що? Ще, мовляв, і на світі
не жила… А що як варта дитина того, щоб про неї і десять, і сто разів добре слово
сказати?!
У вас і пальців на руках
не вистачить, щоб перерахувати всі титули й досягнення
дівчини. Самих медалей

тренування. Їздила цієї зими
в Чернігів на обласну предметну олімпіаду, тренування
розпочалося без неї, ніхто
вже й не чекав, що з’явиться, аж відчиняються двері — і Христина на порозі,
прямо з поїзда. До чого відповідальна, попроси щось
зробити — можеш не перевіряти, виконає краще, ніж
того очікував. Кілька років
тому був у шкільної команди
з військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») інший
капітан — розгардіяш творився, вибрали Христину —
швидко навела порядок.
Одержима й семижильна — коли все встигає? І не
спортом же єдиним. Стара
примовка про двох дітей у
батьків, а третього футболіста — це не про неї. Дівчина нинішнього навчального
року перемогла на районних
олімпіадах із хімії та біології і виступала на обласних,
викладач із цих предметів
Р. М. Скороход і класний керівник І. М. Бовкун нею не
нахваляться.
Сьогодні Христина готується до випускного, завтра
отримає атестат зрілості,
заслужений кубок і — в дорогу далеку. Коли напередодні ми розмовляли з В. Г.
Чепелем, бачив як йому
хочеться, щоб його краща
учениця вибрала в житті
спортивну стежку наставника і, може, вступила до
Національного університету
фізкультури і спорту. Щоб
навчатися разом із Яною,
донькою Володимира Григоровича, і щоб і далі так
було: дві подруги, дві кращі баскетболістки грали на
майданчику і йшли по навчанню плече в плече. Він
не показав цього і словом
не прохопився, тільки сказав, що шлях, який обере
Христина, це її шлях і, із
спортом чи без, на ньому її
ждуть перемоги. Бо Христина — це перемога.
Михайло ОНИЩЕНКО.

ВРЯТ УЙ СЕРЦЕ УКРАЇНИ

ПЕРШІ ЕКСПЕРИМЕНТА ЛЬНІ

НА ЧЕРНІГІВЩИНІ розпочалось тактичне навчання
з територіальної оборони
«Північна фортеця».
Чернігівським обласним
військовим
комісаріатом
сформована перша в Україні
окрема бригада територіальної оборони. Такі бригади
будуть сформовані в кожній
області. Метою навчань є

вивчення питання здатності області сформувати цю
військову частину, забезпечити її усіма матеріальними
засобами, провести бойове
злагодження і підготовку
особового складу. На експериментальних зборах, які
проходять на Гончарівському полігоні, резервістів ознайомлять із сучасною зброєю

26 ЧЕРВНЯ ц. р. виїзний прийом громадян
у с. Чернецьке (в приміщенні Чернецької сільської ради) проводитиме головний спеціаліст відділу
«Талалаївське
бюро
правової
допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому о 10-й годині.

і військовою технікою, допоможуть відновити навички,
одержані під час строкової
служби.
Навчальні збори тривають із 13 по 27 червня.
На фото із сайту газети
«Срібнянщина» — на збори вирушають резервісти
Талалаївського і Срібнянського районів.

ДЕНЬ МОЛОДІ

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

ЗАВЕРШИВСЯ проект «У
кожного свій фронт». Я вважаю, що наша команда попрацювала на славу. Є багато що пригадати, наприклад,
остання акція «Врятуй Серце
України». Кожен з діток, хто
брав участь у проекті, на
сердечку, вирізаному із паперу, написав ім’я та наклеїв
на загальне серце, намальоване на великому аркуші. На
знак завершення акції провели флешмоб «Врятуй Серце
України». Оскільки серце
нашої України понівечене
ворогами зовні та в середині,
ми свою любов до неї висловили в цьому флешмобі. Окрема вдячність табору Талалаївської школи «Романтик»
та Лесі Шульзі за патріотизм,
згуртованість та чудові 4 за-

гони, які побували в нас.
Я говорив всім дітям і
ще повторюю, що ми завжди раді бачити всіх у стінах
нашого штабу, який, на мою
думку, об’єднає всі покоління задля миру на території
нашої України. Дякую своїй
команді за проведену роботу
та хочу наголосити на тому,
що це тільки початок і далі в
нас ще дуже багато корисних

для суспільства справ.
Всі, хто хоче долучитися
до подальших наших проектів, звертайтесь до нас.
Любіть Україну, будьте
справжнім патріотом, захищайте її і тоді нам ніякий ворог не буде страшний. Слава
Україні!
Богуслав БОРСУК,
голова ГО «Талалаївська
спілка учасників АТО».

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

23 червня — смт Талалаївка, вул. Пушкіна, вул. Вишнева, вул. Незалежності, пилорама, ВУЖКГ, свердловина.
25 червня — с. Новоселівка, ТОВ «Обрій», зернотік.
26 червня — с. Рябухи, вул. Шевченка.
27 червня — с. Рябухи, вул. Чоботька.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

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.
ХАТА в с. Стара Талалаївка. Тел. 068-086-00-97.
ПІВБУДИНКУ по вул. Чкалова, 5, кв. 2 у Талалаївці.
Тел. 097-876-15-80.
МЕБЛІ б/у, АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106.
Тел. 063-351-94-27, 067-369-75-58.
АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-3110 2004 року випуску, паливо газ/
бензин. Тел. 096-081-00-74.
КОСАРКА КС-2,1, ГРЕБКА 5-колісна, польська, валкова.
Тел. 098-058-06-59.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЦУЦЕНЯТА східноєвропейської вівчарки, вік 2,5 місяця,
з документами. Маємо дівчаток чорного і чепрачного окрасів
та лахмачів. Тел. 067-998-62-25.
ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, КУКУРУДЗА. ЗАПЧАСТИНИ до
трактора ЮМЗ. Тел. 097-593-49-02.
ВУЛИКИ, ЛЕЖАКИ, СУШ з рамками. Тел. 068-261-88-30.
Дві КОРОВИ. Тел. 067-756-39-24 (Віктор).
КОРОВА. Тел. 067-356-82-52 (Світлана).
ТЕЛИЧКА віком 3 місяці. Тел. 050-558-91-24.
Молода КОРОВА червоно-рябої масті.
Тел. 063-600-96-08.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 200 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

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.
Постійно дорого СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КНУРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
ТУШІ свиней. Тел. 050-953-15-23.

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.
РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
Чистимо КОЛОДЯЗІ,
якісно за помірними цінами
(ручна робота).
Тел. 095-011-62-50.
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.
Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

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

Адміністрація і профспілкова організація центральної
районної лікарні щиро співчувають медсестрі поліклініки
Ользі Віталіївні та медсестрі терапевтичного відділення Тетяні Анатоліївні Грабовим з приводу тяжкої втрати — раптової, передчасної смерті їх сина і чоловіка
Олександра Петровича ГРАБОВОГО.
Колектив, колишні працівники терапевтичного відділення райлікарні розділяють із медсестрою відділення Тетяною
Анатоліївною Грабовою та її родиною біль непомірної втрати — раптову і передчасну смерть чоловіка
ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА.
Виконком Староталалаївської сільської ради щиро співчуває і розділяє гіркоту тяжкої втрати із завідуючою сільським будинком культури Галиною Вікторівною Стопник та
її чоловіком Анатолієм Миколайовичем з приводу раптової,
передчасної смерті зятя
Олександра Петровича ГРАБОВОГО.
Колектив працівників Української ЗОШ I-III ступенів розділяє гіркоту тяжкої втрати і щиро співчуває вчителю біології
Тамілі Миколаївні Соловей з приводу смерті найдорожчої
людини — матері Ольги Іванівни КОБЗИСТОЇ.
У нашої однокласниці Ольги Віталіївни Грабової — тяжке горе. Вона втратила свого єдиного сина ОЛЕКСАНДРА.
Немає слів для втіхи… Прийми наші щирі співчуття.
ВИПУСКНИКИ Слобідської восьмирічної школи
1975 року.
Щиро співчуваємо нашому однокласнику Петру Івановичу Грабовому і його родині в його тяжкому, непоправному
горі — передчасній смерті сина ОЛЕКСАНДРА.
ВИПУСКНИКИ Березівської середньої школи
1975 року.
Страшне потрясіння і біль відчули всі ми, дізнавшись
про смерть нашого дорогого однокласника Олександра
ГРАБОВОГО — хорошої людини і друга. Наші душі розбиті.
Щиро співпереживаємо з його матусею і родиною.
ОДНОКЛАСНИКИ і класний керівник Т. Г. ШЕСТОПАЛ.
У наших кумів Ольги Віталіївни та Петра Івановича
Грабових із Талалаївки болісна втрата — не стало сина
ОЛЕКСАНДРА. Ми щиро співчуваємо кумі і хрещеній Ользі
Віталіївні та куму Петру Івановичу в їх непоправному горі.
Сім’я ІЩЕНКО.
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ЛІКУВАННЯ

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

Гарантія. Анонімність. Безпека. Видається довідка про
лікування і гарантії. Тел. 095-734-39-98, 068-918-93-74.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

КУПЛЮ

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

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

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.
У когось життєвий шлях довгий і щасливий, а в когось обривається, так і не розбігшись. Тяжка втрата у родині нашого
кума Андрія Петровича Грабового — на півдорозі, передчасно
й трагічно закінчилося земне життя його брата ОЛЕКСАНДРА
ПЕТРОВИЧА. Словами горю не зарадиш. Втрата безмірна.
Сумуємо, співпереживаємо, розділяємо біль і тугу.
Куми ЯРМОЛЕНКИ.
Життя — коротка мить. Ще б пожить було нашому сусідові
Василю Васильовичу НАЛИВАЙКУ. Не судилося. Провели
його в останню путь, потужили, погорювали разом із дружиною, дітьми й онуками покійного. Болить нам його відхід —
хорошою людиною він був і сусідом безцінним. Царство йому
небесне і земля пухом.
СУСІДИ з вул. Робітнича і Нагірна в Талалаївці.
Непоправне горе, ні з чим не в порівняння для родин наших кумів. Трагічна смерть обірвала життя молодого, повного
сил і енергії Олександра ГРАБОВОГО. Щиро співчуваємо
сім’ям Ольги Віталіївни та Петра Івановича Грабових. Важко
висловити словами нашу скорботу — вона занадто велика.
Нехай Бог допоможе перенести вам біль утрати. Нехай душа
Саші знайде спокій у вічності, земля буде йому пухом.
Сім’ї ПАНАСЮРИ, ТОПЧІЙ, хрещениці ЮЛІЇ.
З болем і гіркотою в серці зустріли звістку про передчасну,
раптову смерть водія Талалаївського відділу медицини катастроф Олександра Петровича ГРАБОВОГО та щиро співчуваємо в тяжкому горі його матері Ользі Віталіївні, батькові Петру Івановичу та дружині Тетяні Анатоліївні Грабовим. Нехай
його світла душа завжди зігріває ваші серця.
Сім’я В. Б. і В. М. МАМУЛЯК.
Важко повірити в ту страшну звістку про трагедію в сім’ї
нашої племінниці Ольги Віталіївни Грабової з Талалаївки —
в розквіті молодих сил трагічно пішов із життя її єдиний син
ОЛЕКСАНДР. Вона, як і всі матері, жила його життям, раділа
і тішила внука, всю себе віддавала для благополуччя синової
сім’ї. Кріпися, Олю, ми всі, Твої родичі, щиро співчуваємо Тобі
в страшному горі, плачемо, тужимо, хоч і розуміємо, що ніякі
слова не розрадять Твої душу і серце. Вічна пам’ять Саші, в
наших світлих спогадах він завжди залишиться доброю, прекрасною людиною.
Сім’ї В. П. ЩЕРБИНИ, І. В. ЩЕРБИНИ,
ДЕМИДЕНКІВ, ГЕРІ і ХАТИШЕВИХ.

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.

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.

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.

ШУКАЄМО ДОГЛЯДАЛЬНИКА

Просимо відгукнутися одиноку жінку або подружню пару
без дітей віком від 55 до 63 років, які вже на пенсії і мали б
змогу постійно жити разом із нами.
Ми — літнє подружжя, дітей не маємо. Сподіваємося,
що відгукнеться добропорядна людина, яка б доглянула нашу старість. Довідки за телефонами: 098-613-96-70,
098‑623-70-14, 2-14-29.
Колектив Талалаївського відділу медицини катастроф глибоко сумує з приводу передчасної, трагічної смерті водія карети екстреної допомоги Олександра Петровича ГРАБОВОГО і
висловлює щирі співчуття його батькові Петру Івановичу, водію
відділу, матері Ользі Віталіївні, медсестрі райполіклініки, дружині Тетяні Анатоліївні, медсестрі терапевтичного відділення
райлікарні і всім рідним та близьким покійного.
Тяжке горе спіткало родину Грабових із Талалаївки — раптово і несподівано пішов із життя їх син і наш кум О
 ЛЕКСАНДР.
Щиро співчуваємо мамі Ользі Віталіївні, батьку Петру Івановичу, дружині Тані та сину Артемку в їх непоправній втраті. Царство небесне його світлій душі.
Родина КЛИМЕНЧУКІВ.
Суму і жалю завдала всім нам трагедія у родині Грабових — трагічна, передчасна смерть Олександра Петровича
ГРАБОВОГО. У нашій пам’яті він залишиться світлим, добрим,
молодим… Щиро співчуваємо його батькам і всім рідним та
близьким людям.
Сім’ї ГЕЦ, ГРИЦИК, МИХАЙЛЮК, ДІДЕНКО,
ТИМОШЕНКО, КЛИМЕНКО, П’ЯНОВИХ, ЧИКИШ,
БІЛОВОДСЬКИХ, ДИТЮК.
Висловлюємо глибокі співчуття нашим друзям, колишнім
сусідам і колегам Петру Івановичу і Любові Василівні Грабовим,
їх сину Андрію Петровичу, мамі Ользі Віталіївні Грабовій, дружині Тані і синочку Артемку у зв’язку із втратою їх сина, брата,
чоловіка і батька Олександра Петровича ГРАБОВОГО. Сумуємо, співпереживаємо разом із вами.
Родина В. Т. і Н. В. МАРЧЕНКІВ.
Так рано і так трагічно обірвався життєвий шлях Сашка…
Олександра Петровича ГРАБОВОГО — єдиного сина, надії і
опори нашої куми і подруги Ольги Віталіївни Грабової. Плачемо і сумуємо, щиросердечно співчуваємо. Хай у вічнім Царстві
небесному знайде спокій його душа.
Куми ДІДЕНКИ, Н. РЄЗНІК.
Немає страшнішого горя, як втрачати своїх дітей. Ця тяжка
участь спіткала наших друзів і колишніх колег Петра Івановича
і Ольгу Віталіївну Грабових, які провели в останню дорогу сина
ОЛЕКСАНДРА. Прийміть наші щирі співчуття.
Сім’я М. В. і Л. М. БАНДУРАКІВ.
До глибини душі вразила страшна звістка про смерть
Олександра ГРАБОВОГО. Плачеться. На жаль, не допомогти, не розрадити ніколи і нікому це безмірне горе матері, яка
втратила єдиного сина. Співчуваю Ользі Віталіївні Грабовій, а
покійному хай буде вічний спокій і Царство небесне.
Л. Г. ГУРЕНКО із Ніжина.
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НА КОБЗАРСЬКОМУ СВЯТІ

НАРОДНИЙ аматорський ансамбль
народної музики і пісні «Олава» Талалаївського районного будинку культури під
керівництвом Світлани Гучок взяв участь
у VII Всеукраїнському фестивалі кобзарського мистецтва «Вересаєве свято»
у с. Сокиринці. Глядачі із захопленням та
оваціями сприймали виступ ансамблю.
Колектив нагороджений дипломом Міністерства культури України, Чернігівської
обласної державної адміністрації, Сріб-
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

нянської районної державної адміністрації, Національної спілки кобзарів України
за активну участь.
Юрій ШТИМ,
в. о. директора РБК.
● ● ●
Учасником і дипломантом Всеукраїнського фестивалю кобзарського мистецтва став також ансамбль «Мальви»
районної школи мистецтв, яким керує викладач школи Алла Руденко.

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ДЛЯ МОЛОДІ
Професійна орієнтація
в системі державної служби
зайнятості
спрямовується
сьогодні на активізацію дій
самої людини щодо власної
зайнятості з метою сприяння
у виборі чи зміні професії,
працевлаштуванні відповідно до інтересів особистості
та її можливостей і потреб на
ринку праці.
Важливого значення набуває система професійної
орієнтації учнівської молоді.
Адже існує серйозна проблема, суть якої в тім, що кожен
третій випускник школи вибирає професію ще не свідомо,
не розуміючи чим, отримавши спеціальність, буде займатися. Це може призвести
до того, що через 3 – 4 роки
різні галузі господарства поповняться спеціалістами, які
за своїми нахилами, інтересами, здібностями не відпо-

відають вимогам професії, а
значить, не зможуть конкурувати на ринку праці і стануть потенційними клієнтами
служби зайнятості.
Фахівці служби зайнятості проводять різноманітні
заходи для учнівської молоді. У минулому навчальному
році в області на виконання
Програми професійної орієнтації молоді на актуальні на
ринку праці професії та спеціальності було розроблено і
втілено проект «Обери професію — обери майбутнє».
За цей час учні ознайомилися з професіями, які можуть стати затребуваними у
майбутньому, професіями,
які є на ринку праці району,
мали можливість знайомитися з навчальними закладами області, брали участь у
профорієнтаційній тематичній грі «ПрофіКвест: Пізнай

світ професій!», проходили
тестування за допомогою
спеціалізованих тестів, які
дали можливість кожному
учаснику отримати інформацію щодо своїх нахилів та
здібностей.
Знайти себе у світі професії — означає гідно заробляти, відчувати себе
потрібним людям, максимально повно розкрити свої
здібності.
Інформацію щодо визначення професійної спрямованості учні можуть отримати також на офіційному
сайті державної служби зайнятості https://www.dcz.gov.
ua та на Платформі з профорієнтації та розвитку кар’єри
(http://profi.dcz.gov.ua).
Любов БОНДАР,
провідний фахівець
відділу сприяння зайнятості
у Талалаївському районі.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ КОЖНОМУ
ДЕНЬ
У КАЛЕНДАРІ

ПОСПІШАЙ!

Стажування почнеться з 18 вересня,
кількість місць обмежена.
Більше про Компанію дізнавайся на сайті kernel.ua
та сторінці Facebook Ми – це Кернел!

Будемо раді відповісти
на будь-які запитання

Заповнюй анкету
за посиланням

www.kernel.ua/ua/team/
graduates-and-students/

Немає таких органів, які
б не страждали від наркотиків. Вони дуже сильно пригнічують захисні системи організму і в першу чергу імунну.
Внаслідок цього наркомани
часто хворіють запальними
захворюваннями: бронхіти,
запалення легенів, нирок та
інших органів. Через недотримання правил гігієни та
зниження імунітету у наркоманів часто розвивається
сепсис — зараження крові.
Згідно із Всесвітньою доповіддю ООН про наркотики
від фізичних розладів, пов’язаних із вживанням наркотиків, у всьому світі страждають
29,5 мільйона чоловік та щорічно відбувається 190 000
передчасних смертей. Із загальної кількості людей, що
вживають ін’єкційні наркотики, у всьому світі приблизно
1,6 мільйона чоловік живе з
ВІЛ-інфекцією, більше 6,1
мільйона — з гепатитом C, а
близько 1,3 мільйона страждають як від гепатиту C, так і
від ВІЛ-інфекції.
Однією з провідних причин смертності серед осіб,
які вживають наркотики та
живуть з ВІЛ, є туберкульоз,
коефіцієнт розповсюдженості якого серед таких людей
досягає 8%. Ймовірність захворювання на туберкульоз
у осіб, що живуть з ВІЛ, в
20 – 30 разів вища, ніж у осіб,
які не інфіковані ВІЛ.
За минулі 15 – 20 років
наркологічна ситуація у світі
і, зокрема в Україні, різко загострилася. Кількість наркозалежних становить близько
500 тис. чоловік, 70% з яких
— молодь до 25 років. При
цьому близько 5 тис. наркозалежних не досягли 18
років. Статистика, надана
головним наркологом країни,
ще більш тривожна: в Україні вживають важкі наркотики
близько 550 тис. чоловік. Реальна кількість наркоманів,

на думку експертів, може
бути в 10 разів вища. Жіноча
наркоманія в Україні, у відсотковому співвідношенні, є
найвищою в Європі. Кількість
наркоманів у нашій державі
збільшується в середньому
на 5 – 10% щорічно.
З кожним днем все більше людей потрапляє в мережі пороку, намагаючись
за допомогою цих засобів
сховатися від щоденних
проблем. Плата за подібні
експерименти над власним
життям безмежно велика,
а результати часом незворотні. Навіть пройшовши
спеціальний курс лікування,
людина не може повністю
звільнитися від наркотичної
залежності. По закінченню
багатьох років може виникнути нестерпна тяга знову
повернутися до наркотиків.
Перед впливом наркотиків
організм людини практично
беззахисний. Всі вони небезпечні — не буває «легких»
або «важких» наркотиків.
Людина потрапляє від них у
дуже сильну залежність, якої
практично неможливо позбутися самостійно. У більшості
випадків особа, яка вживає
наркотики, не визнає проблему і не здатна приймати
допомогу. Якщо ви хочете їй
допомогти, перш за все, не
сваріться і не влаштовуйте
істерик, намагаючись зачепити за живе. Не читайте
мораль та не соромте. Розмовляти на тему реабілітації
краще тоді, коли наркозалежний перебуває в хорошому
настрої та нормально себе
почуває фізично.
Важливо пам’ятати, що
наркоманія не лікується в
домашніх умовах. Медичне
втручання дозволяє членам
сім’ї внести зміни в ситуацію, перш ніж вона стане ще
гіршою.
Олександра КОБЦЕВА,
лікар-нарколог ЦРЛ.

БЕРЕЖІТЬ ДИТИНУ
ВІД НАРКОТИКІВ

Наркотична залежність
серед підлітків нині шириться, як епідемія. Поліція може
втрутитися тоді, коли порушується законодавство про
наркотичні засоби. Ефективно протистояти цьому
нашестю можна, якщо виявляти це на початковій стадії.
Батьки найпершими мають
дізнатися про пристрасть
їхньої дитини до наркотиків.
На жаль, вони, як правило,
розводять руками, коли вже
щось зробити неможливо.
Тому варто знати кілька ознак, які вказують на вживан-

ня дитиною наркотиків. Це
блідий, нездоровий вигляд,
надто розширені чи звужені
зіниці, відсутність апетиту та
сильна втрата ваги, збудженість і повільність мови, відмова від минулих інтересів
та нехтування особистою гігієною і сліди уколів на руках
чи ногах. Виховуйте дитину
так, щоб вона довіряла вам,
змалечку знала наскільки
загрозливим для життя і здоров’я є наркоманія.
Руслан ХОМЕНКО,
в. о. начальника Талалаївського ВП, майор поліції.
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ПРИЗИ ВІ Д «ТХ », « ГА РТУ»
ТА ІНШИ Х
Можливість їх отримати мав кожен, хто минулого
вівторка завітав до Талалаївського відділення поштового зв’язку, де проводився
день передплатника. Багато
хто із любителів періодики
із оголошення знав про акцію від видавців газет, хтось
в інших справах зайшовши
на пошту, став її учасником.
Врешті — всі залишилися
задоволеними. Участь у дні
передплатника брали обласні газети «Гарт», «Вісник Ч»,
«Деснянка»,
«Чернігівщина», «Весть» та наша «Трибуна хлібороба», які надали відділенню призи для
передплатників.
Територіальний
менеджер із Прилуцького відділення Укрпошти Алла Кулик
та начальник центрального
відділення поштового зв’язку Талалаївка Клавдія Неслуженко спілкувалися із
передплатниками, надавали
консультації щодо передплати та вибору найпопулярнішої періодики. Листоноші
Талалаївського відділення
Валентина Пазова, Галина
Дмитрюк, Ірина Тимошенко, Надія Янина оформляли
передплату. Кожен перед-

платник мав змогу отримати
приз від обраної ним газети
у разі передплати видання
на півроку. Приємно констатувати факт, що більшість
жителів селища прийшли передплатити саме «Трибуну
хлібороба» — за годину 34
екземпляри, 17 передплатили «Гарт», 11 — «Вісник Ч»,
6 — «Чернігівщину», 3 —
«Деснянку», 2 — «Весть».
Більшість віддали перевагу
своїй улюбленій «Трибуні

Х ЛІБ – УСЬОМУ ГОЛОВА
Наближається
пора
збору урожаю. А хліб святий, він основа основ. У
краєзнавчому
музеї
на
учнів Староталалаївської
школи чекала цікава подорож «від оранки до хлібини»,
яку
підготували
працівники музею разом із
гостями: Петром Федоровичем Дупою, який все своє
життя присвятив праці на
землі, та Ганною Павлівною
Попович, яка працювала на
Талалаївському хлібокомбі-

наті — випікала хліб. Цікаві
розповіді перепліталися з
показом світлин даної тематики, знарядь праці, речей повсякденного вжитку
XX‑XXI ст.
Всіх присутніх пригощали пампушками з часником,
випеченими Ганною Попович
та її колегою, колишнім технологом хлібокомбінату Ніною Тульською, солодощами
від Петра Дупи.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

НЕ БУДЬТЕ ВІВЦЕЮ
Байка

Я, звичайно, не Крилов —
І не претендую,
Але байку цю свою
Вам рекомендую.
Всі події із життя
Я, повірте, брала,
Як овечка барана
Свого ревнувала.
На зеленому лужку,
Зовсім недалечко,
Оселилася сім’я —
Баран і овечка.
Мали вони трьох ягнят
І їх опікали.
Непрості в сім’ї стосунки
Ці тварини мали.
Бо лиш варто барану
Було забаритись,
Починала невгамовно
Дружина сваритись.
Та проходив якийсь час,
І вони мирились.
Непомітно день за днем
Роки прокотились.
Й далі мирно в них було б,
Та в травневу пору
Понесла лиха година
Барана під гору.
Під горою протікала
Дзвінка швидка річка,
А по берегу, ой леле —
Молода травичка!
Й так тією красотою
Баран захопився,
Що забув про все на світі —
Пастися лишився.
А овечка, вся на нервах,
Так розхвилювалась,
Обійшла овець знайомих –
Підозра закралась.
Чи не закрутив баран

З котроюсь — не знала,
До уявної овечки
Його ревнувала.
І коли баран вернувся,
На нього напала.
Спересердя бідоласі
Роги поламала.
І качалкою по ребрах,
Вовну підпалила.
І при цьому говорила,
Що вже розлюбила.
Днів зо три святе сімейство
У сварках штормило,
Поки, врешті, уночі
Ліжко помирило.
Після того ще не раз
Паслись під горою,
Милувалися разом
Тією красою.
Тільки роги не вернуть,
Вовна відростає,
А коли йде до негоди —
У кістках ламає.
Ще, бува, у ребрах ниє
І жахіття сняться
Та сусідськії овечки
Вітатись бояться.
Тут одна, звичайно, друзі
Мораль випливає:
Не спішіть ламати ребра,
Як ума немає.
Не хапайтесь за качалку,
Не будьте вівцею!
Жить в сім’ї — таку науку
Не вчать у ліцеї.
Якщо ви у моїй байці
Себе упізнали,
Робіть висновки, щоб потім
Лікті не кусали.
Ірина ЛУКАШ.
смт Талалаївка.

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.

хлібороба». Приз він і є приз
— хай і невеличка, та все ж
приємність. Наприклад, Гелена Стась, яка прийшла на
пошту із внучкою Даринкою,
отримала в подарунок від
улюблених газет серветки і
засіб для миття посуду.
Кор. «ТХ».
На фото: листоноша
Валентина ПАЗОВА із
нашими передплатниками
Геленою і Дариною СТАСЬ
та Ніною ТУЛЬСЬКОЮ.

До завершення
передплати на
друге півріччя 2018
року залишилося
мало часу.
Не забудьте передплатити «Трибуну
хлібороба»!

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ

ПІДЖИВЛЮЄМО ОГІРКИ

Обприскуйте цим природним засобом огірки та
помідори — і вони не будуть хворіти. Нагрійте 4 л
води до температури 38 °C,
розчиніть в ній 15 столових
ложок цукру та 15 г сухих
дріжджів. Важливо, щоб ємність була значно більшою 4
літрів.
Дайте постояти 5 – 10
год, періодично помішуючи. Потім додайте в суміш
6 літрів води. Розчином обприскуйте листя чи підживлюйте рослини, особливо
помідори та огірки. Огірки
удобрюйте кожні 10 – 12
днів, а помідори та інші
овочі — один раз в 15 днів.

Знадобиться 1 л для кожного куща. Спочатку полийте
рослини водою.
Таке добриво дає видимий ефект через 5 – 6 днів
після використання: листя
набуває інтенсивного зеленого кольору та здорового
вигляду, а сама рослина
стає енергійнішою, росте
швидше, приносить якісніші
плоди.
Найкраще обприскувати
листя ввечері, незадовго до
заходу сонця, щоб рослина
зберегла всі необхідні поживні речовини, а сонце не
випалювало листя.
За інформацією
Ukr.Media.

МИНАЄ 9
днів, як пішла
у вічність наша
дорога мама, бабуся і прабабуся Надія
Іванівна ГАРЯЧКА із Скороходового.
На її вісімдесят років випало всього — і
дитинства воєнного, і тяжкої колгоспної
роботи. Та понад усе для неї була турбота про родину. Душа спочила… відійшли
турботи, покинув біль, тривога відлягла,
нема куди спішить, нема роботи, а Ти
ж ніяк без неї не могла… Ти пішла в інший світ, звідки вже
немає вороття. Хай сонечко зігріває Твою останню домівку,
хай м’якою і теплою буде Тобі земля, хай добрі янголи охороняють Твій спокій. Царство небесне, наша дорога, рідна
і незабутня. У цей скорботний день, хто її знав, пом’яніть
тихим словом.
Дочки ВАЛЯ і НАТАША із сім’ями.

В ЦЮ чарівну червневу
пору святкує свій день народження шанована нами
жінка Алла Михайлівна
МАРЧЕНКО з Талалаївки.
Шлемо їй на родинне свято
наші щирі вітання. Раді сердечно Вас привітати, добра
і здоров’я в житті побажати, мирного неба, ясного
сонця, хай воно світить у
Ваші віконця. Хай наша повага Вам серце зігріє, душа
Ваша світла повік не старіє.
Хай друзі щирі заходять у
дім і буде хліб і до хліба у
нім. Хай ангел Божий поруч
крокує, Господь свої милості
щедро дарує.
Н. Г. і М. А. ПЕДЬКО.
* * *
ЩИРО вітаю із ювілеєм прекрасну жінку — головного бухгалтера ТОВ
«Трибуна
плюс»
Ніну
Володимирівну ПУГАЧ.
Нехай з Тобою буде поряд

веселий сміх і ніжний погляд, хороший друг і пісня
тиха, що розганяє тугу й
лихо. Очей коханих два
озерця, неспокій думки
Твого серця. Хай омине Тебе нещастя, живи і
мрій, бажаю щастя!
П. Ф. ДУПА.
* * *
У ЦІ теплі червневі дні
святкував свій 50-річний
ювілей наш кум і хрещений Анатолій Михайлович
КОМЛИК із Корінецького. 50 — це сонце у зеніті!
Тільки жить — літами дорожить! Хай все найкраще
буде Тобі в світі і довго ще
не хмариться блакить! Хай
Твою оселю біда обминає,
хай щастя барвінком дорогу встеляє. Хай доля дарує
літа і літа, а в серці завжди
хай живе доброта.
Куми ВАСИЛЬЧЕНКИ,
хрещениця ЛЮДА.

ПОДЯКА

НАМ ДОПОМАГАЮТЬ
Підприємець
Валерій
Кравченко з Харкового,
який є власником магазину
«Їжачок» у Талалаївці, не
одноразово надає допомогу
стаціонарному відділенню
для одиноких престарілих,
що у Болотниці. Із власної
ініціативи він кілька разів
передавав туди сало за-

гальною вартістю на 2 тис.
грн. Від імені колективу та
самих підопічних висловлюю йому щиру вдячність
за це.
Володимир
МАРЧЕНКО,
директор територіального центру соціального
обслуговування.

Х АЙ ОБІЙДЕ ВАС ГОРЕ
Кожна людина колись
втрачала рідних і близьких.
Це завжди дуже важко, тим
більше тоді, коли живуть
далеко рідні люди і доки
вони приїдуть на допомогу,
вже треба щось вирішувати.
Після тяжкої довготривалої
хвороби помер мій чоловік
Микола Павлович Коробка.
Відразу мені на допомогу
прийшли мої друзі. На горе

моєї сім’ї відгукнулися сусіди, куми, знайомі, колишні
колеги. Дякую всім за розуміння, співчутливість, за те,
що всі разом мені допомогли в непоправному, тяжкому
горі, розрадили, допомогли
морально і матеріально. Хай
обходить вас горе, а поряд
будуть тільки хороші люди.
Галина КОРОБКА.
смт Талалаївка.

25 ЧЕРВНЯ
минає рік, як
пішов із життя
наш люблячий чоловік, батько та дідусь
Микола Костянтинович РОЙ із Талалаївки. Ти пішов від нас у вічність, але
пам’ять про Тебе, ніжність і доброта Твого серця назавжди залишається з нами.
Вогонь життя раптово згас, печаль і смуток серце ранять, низький уклін Тобі від
нас і вічна пам’ять. Хто забув, — згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть. Нехай буде пухом Тобі земля,
вічна пам’ять і Царство небесне.
ДРУЖИНА, СИН, НЕВІСТКА, ОНУК.

ПОМИНАННЯ

19 ЧЕРВНЯ минуло 2 роки, як пішов
із життя наш дорогий, любимий, незабутній синочок, тато, чоловік Валерій
Михайлович СИВЕНКО з Талалаївки.
Минають дні, роки… А ми все не можемо повірити у те, що трапилося. Здається, ось подзвонить і скаже, як раніше:
«Тату, відчиняйте ворота, я вже доїжджаю до Талалаївки!» Не можемо повірити, що цього вже ніколи не буде. Як
важко, синочку, нам жити без Тебе. Нехай наші гіркі сльози не тривожать Твій вічний сон. Прости
нас, рідненький, що не врятували. Нехай Боженька сон Твій
оберігає і Царство небесне Тобі посилає. Хто знав і пам’ятає
нашого Валеру, згадайте і пом’яніть.
У глибокій скорботі донька ЛЄРА, МАМА, ТАТО, брат
СЕРГІЙ, ДРУЖИНА, ХРЕЩЕНА, дядьо МИША.
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

Горбок землі мовчить, як все довкола, і огортає душу тихий жаль, що не
побачимо Тебе ніколи, ні Твою радість,
ні печаль.
29 ЧЕРВНЯ минає два роки, як пішов у інший світ наш дорогий синочок
Валерій НОВОХАТНІЙ із Харкового.
Валерик, рідненький синочку, за Тебе
молимось щодня. Синок, синочок наш
рідненький, якби ж Ти знав, як тяжко нам
без Тебе жить на цьому світі. Ти дивишся на нас і все мовчиш. Так хочеш щось
промовить нам, та ми не чуєм, рідненький наш. Ти такий гарний, молодий і не постарів, а нас все гне із татом горе. Хто
ж нам на старість допоможе. Нема Тебе, хоч усю вічність
клич, сама печаль повисла над землею. У світі серед безлічі
облич вже не зустріти усмішки Твоєї. Здається нам, що Ти
в дорозі, що скоро станеш на порозі. Молитва хай дійде до
Тебе, щоб рай там був Тобі на небі.
А всі, хто знав нашого дорогого синочка, пом’яніть його
добрим словом.
У вічній скорботі ТАТО і МАМА.
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