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ШАНОВНІ КООПЕРАТОРИ – ВЕТЕРАНИ І ПРАЦІВНИКИ СИСТЕМИ!

Щиро вітаємо вас із професійним святом — Днем споживчої кооперації. Бажаємо кожному із вас щастя, здоров’я, довгих

НАГОРОДЖЕНІ
з нагоди Дня
Конституції
України

років життя, родинного тепла і затишку у
ваших оселях.
Правління Талалаївського райст.

ГРОШІ ВЖЕ «ІДУ ТЬ»
ЗА ПАЦІЄНТОМ

та з нагоди 50-річного
ювілею

ПОЧЕСНОЮ

ГРАМОТОЮ

Департа-

менту агропромислового

розвитку,

логії

та

еко-

природних

ресурсів обласної державної

адміністрації

за багаторічну сумлінну
працю, високу професійність — Б
 УГАЙ Валерій
Миколайович,

перший

заступник директора ТОВ
агрофірма «Обрій» LTD.
ВІДЗНАКОЮ

«Знак

Пошани» Департаменту
агропромислового

роз-

витку, екології та природних

ресурсів

державної

обласної

адміністрації

за багаторічну сумлінну
працю,

високу

профе-

сійність — ДУПА Петро
Степанович,

голова

фермерського господарства «Оберіг 2012».
ВІДЗНАКОЮ
Пошани»
ту

«Знак

Департамен-

агропромислового

розвитку обласної державної адміністрації за
багаторічну

сумлінну

працю, високу професійність — СТУПАК Наталія
Григорівна,

завідуюча

м а ш и н н о - т р а к то р н и м
парком СТОВ агрофірма
«Горизонт».

З ПЕРШОГО квітня в
Україні триває процес підписання декларацій із сімейними лікарями. За даними Міністерства охорони
здоров’я, вже 10 мільйонів
українців визначилися з
лікарями, які будуть опікуватися їхнім здоров’ям. Це
кожен п’ятий житель країни.
У Чернігівській області це
зробили 250 тисяч людей
(25% населення). А з першого липня ті заклади первинної медичної допомоги, які
уклали договори з Національною службою здоров’я,
вже почали фінансуватися
за принципом «гроші ходять
за людьми». Нині в Україні
це 149 медустанов комунальної власності, сім приватних клінік і п’ять лікарів,
які працюють як приватні
підприємці. Яка ж ситуація
в нашому районі? Коментує
головний лікар КНП «ЦПМСД
Талалаївської
районної
ради» Олексій ШАЛЕНИЙ.
— Із 1 червня зареєстроване та діє комунальне
некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Талалаївської районної ради».
Вже близько 1200 жителів
району підписали декларацію з лікарем сімейної медицини Вікторією Несин. Для
переходу закладу до наступного етапу, а саме укладання
угоди з Національною служ-

бою здоров’я, край необхідно мати ще хоча б одного
лікаря сімейної медицини.
Керівництво закладу разом із
керівництвом району активно займається вирішенням
цієї проблеми.
— Чи є необхідність
поспішати з укладенням
декларацій із сімейними
лікарями?
— Відповідь на це питання неоднозначна. Поки що на
якість та доступність медичних послуг підписання декларації не впливає. Медична допомога і після 1 липня
надається і надаватиметься
всім без винятку — і тим,
хто уклав декларацію, і тим,
хто ще збирається це зробити. Побутують чутки, що з 1
липня люди, які не підписали
декларацію з терапевтом,
педіатром або сімейним лікарем, отримуватимуть лише
невідкладну допомогу. Цим
чуткам не варто піддаватися,
адже право на медичне обслуговування гарантується
Конституцією та іншими законами України. Але у випадку низької активності жителів
району щодо вибору сімейного лікаря є небезпека, що
район залишиться взагалі
без закладу первинної медичної допомоги і, звичайно,
що тоді складно буде говорити про доступність отримання медичної допомоги.
Сергій МИХНО.

ПОГОДА

ПОЛІЦІЯ ВТРЕТЄ ВІДЗНАЧАЄ СВЯТО
4 липня відзначала
своє професійне свято національна поліція
України. Це свято було
встановлено в Україні
згідно з Указом Президента 9 грудня 2015 року.
Про робочі будні талалаївських поліцейських
розповідає т. в. о. начальника Талалаївського ВП Руслан ХОМЕНКО.
— Сьогодні штатна чисельність особового складу Талалаївського відділення поліції Прилуцького
відділу поліції ГУНП в
області складається із 40
атестованих працівників.
Протягом цього року ними
розкрито 57 кримінальних
правопорушень та розглянуто близько 900 заяв і
повідомлень громадян про
вчинення різного роду правопорушень. Серед кримінальних правопорушень
— спричинення тілесних
ушкоджень, розкрадання
власного та колективного
майна, незаконне зберігання, виготовлення зброї
та боєприпасів, а також
виготовлення та зберігання наркотичних засобів.
В усіх галузевих службах Талалаївського ВП
працюють професійно підготовлені поліцейські, які
постійно вдосконалюють
свій професіоналізм. Цілодобово несення служби
здійснюють працівники групи реагування патрульної
поліції, які оперативно реагують на заяви, повідомлення та звернення громадян, надаючи при цьому
першу необхідну допомогу.
Керівниками секторів групи реагування патрульної
поліції працюють досвідчені офіцери П. В. Скляр,
Л. В. Климов, І. М. Зігун,
Ю. В. Лихо. Окремо від
групи реагування патрульної поліції добове несення
служби здійснюють працівники секторів кримінальної
поліції та слідчого відділення, які входять до складу
слідчо-оперативної групи
та реагують на заяви і повідомлення громадян про
вчинення
кримінальних
правопорушень.
Одним із найсклад-
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На фото: чергові поліцейські Володимир КУКСА і
Сергій МАКСИМЕНКО.

ніших етапів у роботі поліції є слідство. Під час
проведення
досудового
розслідування
слідчий
не має права на помилку.
До складу слідчого відділення входять начальник
Ю. В. Бабенко, слідчі О. В.
Гречко, Р. А. Череп та В. В.
Сиволожський, інспектор
слідчого відділення Ю. А.
Яцеленко.
Заходи щодо розкриття
та запобігання вчиненню
кримінальних правопорушень у сферах, пов’язаних
із майновою спрямованістю, незаконним обігом
зброї та боєприпасів, а
також
виготовленням,
розповсюдженням та зберіганням наркотичних засобів, здійснюють працівники сектору кримінальної
поліції В. В. Дмитрюк, О. В.
Кисленко на чолі з начальником Ю. О. Мартіяном.
Сектор превенції очолює В. М. Терещенко.
До складу цього сектору
входять наступні служби:
дільничні офіцери поліції
В. В. Когут та Є. Є. Литвиненко, які здійснюють
профілактичну роботу та
охорону публічного порядку; роботу по контролю
за обігом зброї у сфері

дозвільної системи на території
обслуговування
виконує О. В. Леонтович;
профілактикою правопорушень серед неповнолітніх займається працівник
ювенальної превенції І. В.
Бабенко.
Прийняттям заяв та
телефонних повідомлень
від громадян про вчинення кримінальних та
адміністративних правопорушень, а також іншого
будь-якого роду події здійснюють працівники чергової частини, які коригують
роботу добового наряду
групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи. Старші
інспектори чергові — О. П.
Безпальчий, Ю. І. Мехур,
В. М. Шарко та В. І. Кукса.
Професійною і кадровою роботою в підрозділі
займається старший інспектор кадрового забезпечення Прилуцького ВП
Т. А. Куца.
До речі, з початку року
на службу в Талалаївське
відділення поліції прийшло працювати 3 молодих співробітники.
Принагідно вітаю всіх
своїх колег із святом і всім
нам бажаю успіху!

ТА ЛА ЛАЇВСЬК А СЕЛИЩНА РА Д А
запрошує на свято
Івана Купа ла
6 липня в урочищі Талалаївського селищного
парку (біля колишнього цегельного заводу)
відбудеться театралізоване дійство
«Срібна купальська роса».
Початок о 20-й год.
Запрошуємо всіх на свято!
БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м, 2 м
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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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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

А БУЛО КОЛИСЬ…
Як би ми не працювали, як би не вкладали свої
знання і досвід у свою улюблену роботу, та приходить
той невідворотний час, коли
маєш із усім цим прощатися. А залишивши трудовий
колектив, колег, ще довго
хочеться бути в курсі його
справ, всього, що там діється, адже за багато років колектив став другою сім’єю,
частинкою тебе самого. Вже
не працюючи, або змінивши місце роботи чи й проживання, хотілося б, щоб
хтось проявив ініціативу і
хоч колись зібрав колектив
у тому складі, в якому прожито може навіть і не один
десяток років. Ось такими
ініціаторами і стали дві чудові жінки, безмежно віддані своїй справі, дві берегині
районної педагогічної ниви:
свого часу директор Талалаївської середньої школи,
а потім завідуюча районним
відділом освіти Раїса Миколаївна Буша та методист по
кадрах райво Ольга Михайлівна Марченко. Вони організували зустріч директорів
та завучів шкіл району минулих років. Цю ідею вони
виношували вже не один рік.
І вона стала реальністю!
Зустріч відбулася за
підтримки в недалекому
минулому директора Червоноплугатарської
школи
Володимира
Андрійовича
Киричка в його ж власному
кафе «Оріон». Зустрічалися,
пильно вдивляючись, міцно
обіймаючись і щиро радіючи
— адже всі ще були впізнані!
«Старійшинам» пропонували стільчики, та ті ще й не
дуже на них зважали, адже
вони знову потрапили у свою
стихію, де знову відчули себе
керівниками, які дбають спочатку про інших, а вже потім
про себе.
Тримаючи вітальне слово, Раїса Миколаївна нагадала, що разом із цими
керівниками було пройдено
непростий життєвий шлях,
зроблено все можливе для
розбудови і покращення роботи шкіл району. В Українському побудовано нову
школу, яку починав будувати
Микола Васильович Борейко, а закінчувала його дружина Тетяна Костянтинівна. У
всіх школах ремонтувались
та будувались нові котельні,
відкривалися їдальні, змінювалися на краще умови праці
вчителів та навчання учнів…
Згадувала, як завдяки старанням директора Красноколядинської школи Миколи
Олексійовича Бичка сільська

ВИСТАВКИ

УКРАЇНСЬКА

ДРУГА СВІТОВА

Так називалася виставка, яка 22 червня, у
день вшанування жертв
нацизму, працювала в музеї. Підготував її інститут
національної пам’яті, а до
музею передав Департамент культури та туризму
Чернігівської ОДА. Відвідувачі ознайомились із
історією Карпатської України, початком 2-ї світової
війни, окупацією України,
Корюківської трагедії, партизанського руху в Україні.
Окремі сторінки присвячені
темам: українські остарбайтери та в’язні концтаборів, депортація кримських
татар, кінець війни, ціна
війни. Музей відвідали
працівники селищної ради,
установ, підприємств та
організацій району.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

школа переселилася у відремонтоване приміщення…
Раїса Миколаївна згадувала, що райво приділяло
увагу не лише робочим моментам, а й відпочинку працівників педагогічної ниви.
Відвідували Густинь, Качанівку та інші історичні місця.
Щиро дякувала своїм колишнім підлеглим за розуміння,
підтримку, почуття відповідальності, працю «в одній
упряжці».
Ольга Михайлівна також
дякувала всім за підтримку,
порозуміння під час роботи,
взаємодопомогу
колегам
і працівникам райво та за
присутність на зустрічі. Сказала, що всі присутні в залі
їй близькі: С. М. Шевченко —
директор Харківської школи,
ще і колишній сусід, якого
знає з 5 років; О. М. Чукіна,
Л. М. Лиходід, М. М. Музика,
С. О. Коломайко — земляки;
із Г. М. Зубовим познайомилися при вступі в інститут
на першій консультації і вже
не втрачали зв’язку. Ольга
Михайлівна,
звернувшись
майже до кожного, знайшла
слова вдячності, підтримки, згадала багато епізодів,
пам’ятних випадків. Один із
таких — згадка, як вперше
відвідувала урок молодого
вчителя математики Української школи М. В. Борейка.
Він надто хвилювався. Інспектор підтримала: «З тебе
вийде хороший учитель і навіть прекрасний директор».
Як у воду дивилася.
Всі дякували організаторам за цю чудову зустріч.
Микола Павлович Стронський — директор Сильченківської, потім Харківської
школи продовжував отримувати привітання із недавнім
80-літнім ювілеєм.

ПРО ТИХ, ХТО ПОРУЧ

Дзвінок про запрошення
на зустріч Григорія Михайловича Зубова застав у лікарні.
Подаючи телефон, де викликає його «мама», працівники
лікарні здивовано запитали: «А скільки ж років вашій
мамі?» Та він їх розчарував,
сказавши, що так у нього підписана колишня заврайво. А
ось у Миколи Олексійовича
Бичка — директора Красноколядинської ЗОШ контакт із
Раїсою Миколаївною занесений у телефон як «матушка».
Що тут скажеш?..
Валентина
Григорівна
Луценко, колишній завуч
Талалаївської школи, згадувала, що посаду завуча їй
запропонували, коли вона
хворіла у лікарні, і коли погодилася, не зовсім обдумала
ситуацію. Та потім дякувала
долі і Раїсі Миколаївні за це.
А ще згадували вони із Ольгою Михайлівною, як організовували і проводили дискотеки для молодих вчителів.
Григорій
Миколайович
Варчак — директор Чернецької ЗОШ, згадував свій
незабутній день, коли у 1998
році вони разом із В. А. Киричком приймали керівництво шкільними колективами.
Він дякував директорам, які
завжди допомагали: М. О.
Бичкові, Г. М. Зубову, Г. Я.
Кунденку та В. А. Яцурі. Сам
родом із Грицівки, з гордістю
говорив про своїх односельців, які стали директорами
шкіл — М. В. Борейко, М. С.
Пригара, П. М. Любич, М. І.
Мироненко та він сам. Ольга Михайлівна додала, що і
Красноколядинська школа
виховала багатьох директорів, це — М. О. Бичок, В. П.
Сидоренко, П. М. Бойко, І. П.
Капаця та вже згадані Г. М.
Варчак і П. М. Любич, які про-

довжували там навчання.
Про благодатну сільську
землю говорив і С. О. Коломайко — колишній директор
Березівської школи. Березівська земля дала району
ще й трьох голів райдерж
адміністрації: О. М. Давиденка, В. А. Опришка і С. О.
Коломайка.
Ще один директор Березівської школи — М. М.
Музика дякував організаторам та всім присутнім за цю
зустріч, де аж через 12 років
зустрівся із колегою — П. М.
Любичем. Л. М. Лиходід, яка
працювала у райво на різних
посадах аж до завідуючої, також дякувала за співпрацю.
За межами району живуть колишні директори Рябухівської школи — Олексій
Васильович Чигиринець і
Чернецької — Борис Пилипович Дмитрюк, які «на крилах летіли» на цю зустріч.
Переглянули фото, де
впізнавали себе молодими,
красивими, згадували, згадували… Бо є що! На правах
господаря завершальне слово мав В. А. Киричок, який
звернув увагу на важливості
раннього виховання дитини.
Тому закликав присутніх ділитися своїм досвідом із сьогоднішніми вчителями.
Святковий настрій допомагав нам підтримувати музикант Микола Залізний.
А Григорій Варчак запропонував зустрічатися таким
же і ще ширшим складом щороку у другу суботу червня у
цьому ж кафе «Оріон». На
жаль, не з кожним вдалося
зв’язатися, отож організатори сподіваються, що до наступного року про час і місце
зустрічі буде відомо усім, хто
хоче стати її учасником.
Наталія КОЛОМАЙКО.

ЗУСТРІЧІ
РІДНА школа… Вона
живе в наших серцях терп
ким, солодким щемом і веселковою радістю споминів
про щасливі роки дитинства і
юності, про вчителів, які давали нам не лише
знання із різних
предметів і дисциплін, а й
вчили житейської мудрості,
прививали любов до Батьківщини, рідного краю, робили
все, аби ми виросли справжніми людьми, були гордістю
школи, Вітчизни. У суботу 23
червня, через п’ятдесят років, на зустріч із рідною школою, своїми однокласниками
зібрався 21 колишній учень
Талалаївської школи 1968
року випуску. Це була наша
друга зустріч після закінчення школи.
Збиралися ми на центральній площі селища. Когось пізнавали, а когось — ні.
І тоді він чи вона, самі представлялись, наводячи якийсь
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пам’ятний епізод із шкільного життя. Обійми і поцілунки, сльози і здивування, посмішки і компліменти — усе
зливалося в радість зустрічі і

вікнами наших «А» і «Б»
класів. Зайти до них сьогодні
немає можливості — стара
школа пустує. На її подвір’ї
ми зустрілися з колишнім

У ШАНОВАНОЇ нами
людини, доброго друга колективу редакції Петра
Федоровича ДУПИ з Талалаївки — день народження.
Ми поважаємо Вас за бадьорість духу, людяність, невгамовність і непосидючість,
життєву мудрість і оптимізм.
Спасибі за Вашу сонячність,
енергійність і вміння дарувати тепло і світло. Наші
Вам найщиріші побажання
міцного здоров’я, хай доля
буде прихильною до Вас,
хай ніколи Вас не відвідують
печаль і смуток, залишайтеся завжди життєрадісним з
прекрасним почуттям гумору. Нехай довгими будуть
дні Вашого життя, зігріті теплотою і любов’ю рідних.
КОЛЕКТИВ РЕДАКЦІЇ.
* * *
КОЛЕКТИВ самодіяльних аматорів с. Понори вітає з днем народження своїх колег — Надію Петрівну
АНТИПЕНКО із 70-річним
ювілеєм та Юлію Олександрівну ГОЛУБ із 30-річним.
Хай кожен день дарує радість, хай сонце світить вам
завжди, роки ніколи вас не
старять і не приносять в дім
біди. Людської шани зичимо
й тепла, ще злагоди і щастя у родині, щоб вся біда у
безвість відійшла, а радість
залишалася віднині. Життя
вам — довгі-довгі роки без
сліз, без горя, без біди. Хай
буде радість в вашім домі
сьогодні, завтра і завжди.
З повагою Н. ПИРХА,
Т. ДОВГОПОЛА, А. КАРПЕНКО, Л. СИДОРЕНКО,
Н. ФОРЕМСЬКА, І. ЗАІЧЕНКО, Н. СКОРОХОД.
* * *
ЩИРО вітаємо з днем
народження рідну і дорогу
нам людину, люблячу матусю і бабусю Марію Михайлівну ПОПОВИЧ із Талалаївки. Всю доброту, яка
існує в світі, всю радість,
що живе поміж людей, найкраще все, що є у світі, даруємо Тобі у цей святковий
день. Спасибі велике, що Ти
нас зростила, що Ти нас любиш, допомагаєш, молишся
за нас, добра нам бажаєш.
Спасибі, рідненька, за руки
робочі, за щиру турботу, недоспані ночі, за мудрі поради, невтомну роботу. Спасибі, дорогенька, за те, що Ти
нас любиш, жалієш і бережеш. Ти наша єдина у світі
розрада, Ти наша любов,
наше щастя й порада. Дай
Бог здоров’я міцного, щастя
людського, уміння терпіти
і Божого благословіння на
многії літа.
ДІТИ і ВНУКИ з сім’ями.
* * *
6 ЛИПНЯ нашому дорогому сину, чоловіку, батьку і
брату Івану Олександровичу ГРОМАКУ із Степанівського виповнюється 60

ЧЕРЕЗ 50 РОКІВ
вдячність її організаторам Лідії Мелашич та Ніні Дівенко
(це їхні дівочі прізвища).
Півстоліття після випуск
ного. Всі вже поважного віку,
посивілі, дехто в окулярах і
навіть з ціпочком. Всі бабусі
і дідусі. У кожного за плечима роки навчання і праці,
здобутків і перемог, долання
труднощів і перешкод. Всього було, як кажуть, і радості,
і смутку доволі. Хтось досягнув у житті більших успіхів,
хтось менших, та це не затьмарило радості нашої зустрічі. Ми всі були рівними,
як колись, так і тепер.
Побували ми біля школи. Сфотографувалися під

нашим вчителем малювання
Володимиром Митрофановичем Ткачовим. Від нього
отримали по книжці «Талалаївський край» про район і
його жителів, які своєю працею примножували здобутки
нашої малої батьківщини.
Одним із авторів цієї книжки
є і Володимир Митрофанович. Ми вдячні йому за часточку історії рідного краю,
яку матимемо тепер завжди
під рукою.
Наша зустріч продовжилася в кафе «Міленіум».
Спілкуючись між собою,
розповідали про зміни, які
сталися в кого за п’ятдесят
років і останнім часом. Зга-

дували тих, про
кого мало знаємо, кого не бачили багато років, серед них
— Надю Беримець (живе в
Житомирі), Віру Клименко
(живе в Ічні), Мишу Лавріненка і Надю Яковенко,
яких доля закинула в Росію,
Славка Карпуся, Олександра Дядюру і Олександра
Міщенка, інших, хто з різних
причин не зміг приїхати чи
прийти на зустріч. Сумували за тими однокласниками і вчителями, кого вже,
на жаль, немає. Особливо
теплими були спомини про
колишнього директора школи і вчителя фізики Максима
Митрофановича Вовка, про
класних керівників Євгенію
Петрівну Кузьменко і Во-

років. Юнацьких мрій прекрасний сад плоди дарує
в шістдесят. За працю всю,
усе знання і вміння, за серця небайдуже стукотіння —
подяка щира від людей, від
друзів, рідних і дітей! І хоч
на скронях сивина, нехай у
серці гомонить весна, в очах
сміється сонце золоте, а дерево життя зростає і цвіте.
МАМА, ДРУЖИНА,
СИН, НЕВІСТКА, сестра
ВАЛЯ і її сім’я.
* * *
НАШОМУ куму Івану
Олександровичу
ГРОМАКУ із Степанівського
на 60-річний ювілей. У цей
прекрасний ювілей вітання
щирі Ти прийми від нас! Хай
Тебе люди шанують, хай
рідні цінують, хай повниться
дім лиш щирим теплом. За
руки робочі, за хліб на столі
спасибі, рідненький, уклін
до землі! За все те добро і
турботу про нас ми ще раз
вітаєм Тебе у цей час. І зичимо щиро ще стільки прожить, щоб всіх на 100-річчя
Ти міг запросить
Куми ЖОВАНИКИ.
* * *
З ПОЧАТКОМ липня
святкує свій прекрасний
життєвий
ювілей
наша
найдорожча і наймиліша
мама і бабуся Валентина
Михайлівна ПАВЛЕНКО з
Українського. Сьогодні ювілей — чудове свято, ми хочем нашу маму привітати. А
мама наша — зовсім не проста, в очах її так сяє доброта! Таких людей це точно не
багато, готова і останнє нам
віддати. Все завжди для
нас, аби тільки у нас було
все гаразд. Мама, свекруха
і бабуся гарна, безперечно,
порівняти з кимось просто
недоречно. Бо всім відомо,
що, як не крути, такої мами,
свекрухи і бабусі не знайти.
Тебе, матусю, любим, поважаєм і в день цей міцно
обнімаєм. Хай Вас роки ніколи не лякають, ні сивина
на скронях, ні зима, хай біди
і хвороби Вас минають і щастя Вам, і сили, і добра. Живіть, рідненька, літ до ста,
бо світ без Вас нам сирота.
З любов’ю і повагою син
ЖЕНЯ, невістка С
 ВЄТА,
внучок АРТЕМЧИК.
* * *
НАШІЙ дорогій подрузі
Валентині ПАВЛЕНКО з
Українського на ювілейний
день народження. У цей
святковий світлий день,
коли настав Твій ювілей,
ми щиро Тебе вітаєм, добра і радості бажаєм. Хай
обминуть Тебе тривоги, хай
Бог дасть щастя на путі,
хай світла, радісна дорога
щасливо стелиться в житті.
Сонця бажаємо на землі і на
обрії, долі бажаємо щедрої
й доброї.
НАДЯ і ПАША.
лодимира
Христантовича
Шишка.
Безмежно дякували нашому колишньому вчителю
математики Івану Івановичу
Бурці, який відгукнувся на запрошення і був присутній на
зустрічі.
Розповідаючи
кожний
про себе, ми згадували якісь
дитячі «приколи», пам’ятні події, незабутні шкільні
уроки.
— А пам’ятаєте, як писали контрольну з математики? — перебив хтось
представлення Толі Співака.
— Як потім Іван Іванович питав нас: «Вгадайте, хто один
з вас із двох класів написав
контрольну на п’ятірку?»
(Закінчення на 5-й стор.).

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

ХОЧ І ПОГ ОД А З А ВА Ж А Л А

Випускний вечір для села
— завжди подія! Випускників
у Березівській школі цього
року всього четверо, та від
цього подія не менш важлива. Підготовка до урочистої
події кипіла з самого ранку —
випускники, батьки, школярі
та всі небайдужі до торжества прикрашали вхід школи.
У повітрі літали надувні кульки зі стрічками, до класу зносили квіти. Та були передчуття, що святу може завадити
дощ. Із приємним хвилюванням дівчата вирушали на макіяж, зачіску… наряджалися
у випускні сукні. А єдиний
юнак-випускник, у свою чергу, і собі чепурився, одягаючись у святковий костюм. За
традицією випускники спочатку пішли до церкви, де їх
молитвою благословили на
світлу долю.
Наближався не тільки
випускний вечір, а й дощові
хмари. Всі чекали початку
свята, але переживали як
саме відбуватиметься захід під час дощу. В останні
хвилини було прийнято рішення перенести урочисту
частину в зал школи, який
за розмірами не перевищує
звичайний клас. Вперше
така масштабна подія відбувалася у стінах школи, а не
на подвір’ї. Складно, адже
актового залу не збудували,
а на ремонт наявного немає
коштів.
Коли з’явилися красиві
випускники, присутні затамували подих перед найголовнішим моментом — врученням атестатів. Щасливі рідні
та близькі вітали випускників,
дарували їм квіти, подарунки. Сьогодні вони стали

дорослими — кружляли у
прощальному вальсі, а на
очах батьків блищали сльози
радості, гордість за дітей, і —
трішки смутку, адже вони вже
не проводжатимуть їх зранку
до школи. Розчулили присутніх напутні слова класного
керівника Світлани Валеріївни Мухи, яка була не лише
вчителем, а і їхнім другом.
Привітала своїх вихованців і
їх перша вчителька Валентина Іванівна Савченко.
Музичний супровід та
апаратуру люб’язно надала
художній керівник Березівського СБК Людмила Миколаївна Науменко. На пам’ять
про рідне село сільський
голова Людмила Василівна
Гавриш вручила випускникам книги «Село Березівка. З
давніх часів до наших днів».
Ще одним подарунком для

них стали танцювальні виступи школярів. Доповнив
вечір танець дітей та батьків,
які невдовзі символічно, під
вишитими рушниками провели випускників у доросле
життя.
Від гостей було чути
схвальні відгуки про подію.
«Сьогоднішнє свято мені
дуже сподобалось, випуск
ники впорались на „відмін
но“, а особливо припав до
душі вальс», — говорить жителька села Тетяна Згоннік.
Тетяна ЛЕЩЕНКО,
студентка кафедри
журналістики Сумського
держуніверситету.
На фото: випускники
Березівської школи В’ячеслав ХОМЕНКО, Сніжана
ЛЕЩЕНКО, Катя ШЕКЕРЯ
у бірюзі, Інна НАУМЕНКО
у рожевому.

СПОРТ

ВІТАЄМО із 70-літтям Віктора Івановича
ОСТАШКА із Красного Колядина. Літа цвіли не просто цвітом, а проростали
у труді. Дорослими вже
стали діти, а Ви душею молоді. Пливуть літа, мов тихі
води, і вже минає 70. Хоч
як прожитих літ і шкода, не
повернути їх назад. Крізь
роки від отчого порога всі
шляхи в один переплелись,
не одна вже пройдена дорога, та у серці юність, як
колись! Тож бажаєм доброго здоров’я, щастя і усмішки на вустах! Й зичимо з повагою й любов’ю років ще
не менше 70!
Сім’я ЖГИР із
Талалаївки.
* * *
В
ЭТОТ
чудесный
июльский день хочется поздравить с 25-летним юбилеем крестника и племянника Ивана Николаевича
КУНДЕНКО из с. Рябухи и
пожелать всего самого доброго и наилучшего. Четверть века — солнечная
дата, счастье целой жизни впереди. Будь любовью всех родных богатый,
сердца своего не остуди.
Будь всегда удачливым,
здоровым, улыбайся, этот
мир любя. Чтоб невзгод
железные оковы никогда
не тронули Тебя!
Крёстный дядя
КОЛЯ и тётя ЛИЛЯ из
Красного Колядина.
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ТУРНІР З ПЛЯЖНОГО
ВОЛЕЙБОЛУ

З ініціативи власника
спортивного клубу «Пітон»
Андрія Карпенка 29 червня
на пляжу ставу колишнього цегельного був започаткований турнір із пляжного
волейболу. За декілька днів
до проведення спортивного
свята біля волейбольного
майданчика Андрій Сергійович із друзями власноруч
виготовили та встановили
простору альтанку, де в майбутньому буде зручно відпочивати жителям громади.
Перед початком турніру виступили поважні гості: депутат обласної ради Геннадій
Тригубченко та заступник
голови райдержадміністрації
Лариса Шевченко. Вони привітали всіх присутніх, а учасникам побажали перемоги.
У
змаганнях
брали
участь шість команд. Перше місце зайняла команда

«Фортуна», вона отримала
головний кубок спортклубу
«Пітон» та грошову винагороду в 1000 гривень. Друге місце зайняла команда
«Костик», вона отримала
500 гривень винагороди.
Третє місце зайняла команда «Самойленко», вона
отримала винагороду 250
гривень. Протягом всіх ігор
відчувались вболівання за
команди, але особливо захоплювали емоції, коли відбувалися останні матчі за
перше місце.
У перервах між змаганнями лунала сучасна музика. Дощ того дня відступив,
виглянуло сонечко. Захід
пройшов на позитиві, адже
спорт завжди об’єднував
людей!
Юрій ШТИМ,
в. о. директора районного
будинку культури.

РАЙОННА бібліотека для
дорослих отримала партію
нової літератури. До уваги
читачів короткий бібліографічний огляд нових книг.
Вишневський Я. Самотність у Мережі: роман.
— К.: Рідна мова, 2015.
— 429 с.
Це історія віртуального
кохання, що стала реальністю. Герої роману зустрічаються в інтернет-чатах,
розповідають історії зі свого
життя. Зустрінуться вони в
Парижі, подолавши не одне
випробування, але головним
випробуванням для кохання
стане сама зустріч… Книжка неодноразово входила до
списку бестселерів, витримала багато перевидань.
Дочинець М. Лис та інші
детективні історії. — Мукачево: Карпатська вежа, 2016.
— 356 с.
Роман лауреата Шевченківської премії Мирослава
Дочинця — про чоловіка не
звичайної долі й унікального
хисту, який шукає в провінції
свої загублені сліди, а знаходить сенс життя, нові цінності
й нове кохання. Роман читається одним подихом, залишаючи відчуття подарованої
долею любовної пригоди. Тут
є все — шляхетний стиль,
тонка дотепність, призабутий романтизм, детективна
інтрига, розсипи мудрості,
непідробна читабельність.
Інші детективні історії об’єднані одним головним героєм
— слідчим Правиком, який,
шукаючи злочинні сліди, водночас шукає сенс життя, міру
справедливості і милосердя.
Іваничук Р. І. Осінні
узори: новели та оповідання. — Харків: Орбіта, 2016.
— 300 с.
Роман Іваничук — відомий український письменник, громадський діяч, лауреат Національної премії
ім. Т. Г. Шевченка, Герой
України. У доробку патріарха української історичної
романістики двадцять істо-

ПРО ЗАКУПІВЛЮ МОЛОКА
З 1 січня 2020 року по 1
січня 2022-го буде встановлений перехідний період, протягом якого молоко II ґатунку
прийматиметься, але вже виключно в технічних цілях для
виробництва нехарчових продуктів. З метою підвищення
якості молока та встановлення єдиних, адаптованих до
норм ЄС вимог щодо безпечності, якості та гігієни при виробництві та введенні в обіг
молока, молозива та молочних продуктів, Мінагрополітики розробило проект наказу
«Про затвердження Вимог до
безпечності та якості молока і молочних продуктів». Ці
вимоги мають на меті запровадити належну виробничу
практику виробництва, переробки, введення в обіг молока
та молочних продуктів.

Для забезпечення якості
та безпечності при виробництві молока держава надає
значну фінансову підтримку.
Здійснені
нарахування
дотацій фізичним особам за
вирощування молодняку ВРХ
у сумі 6,7 млн грн., сільгосппідприємствам за утримання
корів у обсязі 259,2 млн грн.
та компенсацію відсотків за
кредитами — 21,4 тис. грн.
На Чернігівщині цього
року спецдотація 120 суб’єктам господарювання на утримання корів склала майже 27
млн грн. За вирощування молодняку ВРХ, який народився у господарствах фізичних
осіб, 101 власник отримав
181 тис. грн.
Департамент АПР,
екології та природних
ресурсів ОДА.

НОВІ КНИГИ

ричних романів.
«Осінні узори» — це
книжка про звичайних людей, добірка новел і оповідань, написаних у різні роки,
із сюжетами, вихопленими
просто з життя. Це своєрідна
сповідь
письменника-життєлюба, літописця не тільки
сивої давнини, але й своєї
епохи. В його творах можна
знайти атмосферу, настрій,
образи, запахи й смаки улюблених міст і місць, як вони
закарбувалися у пам’яті автора. Тут є все — радість,
печаль, краса, усмішка, кохання, надія і сміх. А головне
— в оповіданнях є мудрість.
Кокотюха А. Автомобіль із Пекарської: роман.
— К.: Довженко Букс, 2016.
— 283 с.
Львів, 1911 рік. У центрі
міста, на вулиці Пекарській,
у власному розкішному автомобілі знайдено мертвою
доньку нафтового магната.
У вбивстві підозрюють її таємного коханця… Поринути
у світ цієї детективної історії
зможете, прочитавши книгу.
«Гомоніла Україна, довго
гомоніла, довго, довго кров
степами текла червоніла…»
Зі шкільної парти ми пам’ятаємо як Шевченко у своїй безсмертній поемі «Гайдамаки»
«скликав» у Холодний Яр
відважне гайдамацтво, а ми
з хвилюванням слідкували
за долями Гонти, Залізняка
і Яреми Галайди. Та чи було
саме так, як описував Великий Кобзар? Як зараз нам
ставитися до кривавих подій
Коліївщини? На це питання
дає відповідь новий роман
Ярослава Яріша «Судний
день».
Яріш Я. Судний день:
роман. — Харків: Факт, 2016.
— 300. с.
Сюжет роману заводить
нас у жорстоке XVIII століття, де поміж темних пущ
Холодного Яру та глибоких
байраків запорозького степу кувалися свячені ножі, у
той час як у замках і пала-

цах жирувало знавісніле від
безкарності панство. Осьось «заспівають треті півні»,
впаде іскра у порох і велике пожарище затопить всю
Україну, спом’янувши горді
часи Хмельницького і Палія.
Усе ніби й просто… Але була
ще й третя сила…
Для тих, кого турбують
теми анексії Криму та перебіг військового конфлікту на
Донбасі, є дві нові книги.
Березовець Т. Анексія:
Острів Крим. Хроніки «гібридної війни» — К.: Брайт
Стар
Паблішинг,
2016.
— 408 с.
У книзі відомий експерт
Тарас Березовець аналізує
механізми й технології так
званої «гібридної війни»,
розв’язаної військами Російської Федерації («зеленими
чоловічками») на території
АР Крим. «Анексія: Острів
Крим» містить ексклюзивні
свідчення, надані спеціально
для цієї книги українськими,
російськими й міжнародними політиками, військовими,
експертами, журналістами,
активістами, які стали очевидцями окупації.
Усна історія російсько-
української війни (2014 – 2016
роки). — К.: К.І.С., 2016.
— 469 с.
У збірнику наведено результати опитувань учасників війни на Сході України
2014 – 2016 рр. дослідниками історичного факультету
Запорізького національного університету. До книги
увійшли спогади бійців 55-ї
окремої бригади Збройних
сил України — найбільшого
з’єднання, що базується у місті Запоріжжя, розкривається специфіка участі у війні
артилерійських підрозділів.
Інтерв’ю доповнені фотографіями із зони бойових дій.
Всім читачам, хто хоче
пізнати маленькі секрети-поради як жити на цьому світі
в здоров’ї, радості і мудрості,
жити щасливо, пропонуємо
прочитати цю книгу.
Дочинець М. Многії літа.
Благії літа: Заповіти 109-річного Андрія Ворона. — Мукачево: «Карпатська вежа»,
2015. — 175 с.
Видання назване «Книгою року» за Всеукраїнським
книжковим рейтингом.
Любов ДЖЕЖУЛЯ,
бібліограф ЦБС

ФОТОСТУДІЯ
«ФЕНІКС» пропонує

На фото: команди-учасниці та гості турніру із пляжного волейболу.

Термінове фото
для документів — 5 хв.
Художнє фото, фотоальбоми. Реставрація пошкоджених знімків. Проявка
плівок та друк фото з них.
Друк фото з цифрових носіїв. Зйомка урочистих подій.
Таблички для пам’ятників.
Тел. 098-649-89-18.
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ПРОДАМ

Газифікований БУДИНОК із надвірними будівлями у
с. Стара Талалаївка. Тел. 096-773-89-74.
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.
БУДИНОК в с. Стара Талалаївка, є газ, вода.
Тел. 096-560-10-13, 068-498-84-77.
Газифікована САДИБА в Талалаївці, вул. Сінна, 8. Будинок 63 м2, літня кухня, сарай, погріб, у дворі колодязь.
Земельна ділянка 0,14 га. Тел. 096-176-44-87.
1) САДИБА у райцентрі: будинок (76,5 м2), газ, водопостачання, роздільний санвузол, є гараж та інші господарські
споруди, приватизована земельна ділянка 0,14 га. Будинок
утеплений за технологією «Теплий дім»; 2) ШАФА-КУПЕ
2720×2400×600, колір світлий беж, дзеркала з малюнком,
3 роки експлуатації; 3) АВТОГУМА ВС-11 155-70 К 13, гладкий протектор 45 – 50 мм, 4 шт.; 4) ШВЕЛЕР холоднокатаний
№10, новий, 14 шт. × 2,60 м.
Тел. 095-358-79-96, 068-816-46-50.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
Терміново АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109 інжектор, 2004 року
випуску в хорошому стані. Тел. 096-134-20-38.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2107 2004 року випуску, СКУТЕР
Honda Dio. Тел. 099-561-10-03.
Саморобні ТРАКТОРИ. Тел. 063-182-20-62.
ВЕЛОСИПЕД «Норд», ШЛАНГИ водяні зрошувальні,
ДИМАР, ПРИСТАВКА (ТЮНЕР) Т2, БАГАЖНИК автомобільний на дах, ЗАПЧАСТИНИ до ВАЗ-2101 - 2106: корзина
зчеплення, розпредвал, карбюратор, поршні, сайлентблоки
та ін. Тел. 098-728-38-91.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ від титулованих батьків.
Тел. 067-998-62-25.
Тільна ТЕЛИЦЯ червоної масті від високопродуктивної
корови. Тел. 068-505-96-25.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
Працюємо за державною програмою, компенсація 35%.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»).
Тел. 066-437-77-43, 098-749-68-40, 098-768-28-04.

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.
25 ЧЕРВНЯ
минуло півроку,
як передчасна
смерть забрала життя нашого дорогого
чоловіка, батька і дідуся Валерія Михайловича СОЛЯНИКА 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 Валерія Михайловича, пом’яніть разом із нами.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СИНИ, НЕВІСТКИ, ОНУКИ,
всі РІДНІ і БЛИЗЬКІ.

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.

ЧАРІВНОЇ купальської ночі 14 років тому безжальна
рука убивці забрала життя в нашої незабутньої мами й бабусі Валентини Андріївни СОЛЯНИК із Талалаївки. Неможливо повірити, що вже минуло стільки років, як згасла Твоя
усмішка, перестало битися любляче серце, як Твоя щоденна
турбота підтримувала нас. Ми втратили Тебе, і серце плаче,
голосить і болить душа, бо скільки б не шукали очі, Тебе із
нами більш нема. Не можна змиритись, не можна повірить,
що це вже навіки, що це — назавжди. Нехай вітер Тебе заколише, ніжну пісню співають пташки, спи спокійно, матусю й
бабусю, ми будем молитись за спасіння Твоєї душі.
Вічна пам’ять, Царство небесне. Пам’ятаємо. Сумуємо.
ДІТИ, ВНУКИ, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА.

15 липня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

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.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (1-й пов.), тел. 097-482-04-49
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ПРОДАЄТЬСЯ

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

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Трусимо САЖУ, фарбуємо і перекриваємо ДАХИ.
ВИРОБИ з дерева, проводимо
ЗВАРЮВАЛЬНІ
РОБОТИ.
Тел. 067-849-60-15.

ВІКНА і ДВЕРІ

від виробника. Швидко,
якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
098-559-90-65 (Валерій).
РЕМОНТ холодильників і морозильників
з виїздом. м. Ромни, тел.
096-585-97-00.

12 ЛИПНЯ
минає 6 років,
як
перестало
битися сердечко моєї донечки Люди
ЛИХОДІД із Старої Талалаївки. Людочко, ріднесенька, минуло стільки часу, а я
не можу повірити, що більше не побачу
Тебе, не почую Твій голос. Як мені, діточки, важко без Тебе! Кожного вечора
я обціловую Твою фотографію, побажаю «спокійної ночі». Людочко, прийди
хоч у сні, скажи як мені жити далі, куди й до кого хилитися.
Дочечко, прости мене, що не змогла Тебе врятувати. Ти ж
так хотіла жити, та жорстока смерть забрала Тебе від мене.
Скільки б не минуло часу, Ти завжди будеш у моєму серці, поряд зі мною. Хай над Твоєю могилкою яскраво світить
сонце, жалібно співають пташки, а на квітах бринить роса —
то мої сльози. Людочко, ніколи не заросте стежина, що провела Тебе в останню путь. Спи спокійно, моя ріднесенька,
нехай земля буде Тобі лебединим пухом, а душі Твоїй спокій
і Царство небесне. Всі, хто знав Люду, пом’яніть її добрим
словом.
Вічно сумуючі МАМА, БРАТ.

ПОМИНАННЯ

10 ЛИПНЯ минає 40 днів світлої
пам’яті дорогого чоловіка, батька, дідуся
Володимира Михайловича ЛУЦЕНКА
з Талалаївки. На землі немає і не буде
таких слів, щоб висловити наш біль. Не
загоюється рана і біль втрати ятрить
душу. Ми всі Тебе любимо і пам’ятаємо, і ніколи не забудемо все те хороше,
що Ти дарував нам при житті. Так нехай
світ, у якому перебуває Твоя душа, буде
справжнім раєм. Із сумом і скорботою
схиляємо голови над Твоєю могилою. Сльози нехай не тривожать Твого сну, а Твою душу зігріває Божа ласка. Спи спокійно, наш рідненький, Царство небесне Тобі і вічний спокій.
Всі, хто знав нашого Володимира Михайловича, пом’яніть
молитвою і добрим словом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ і всі рідні.
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2 ЛИПНЯ минуло 10 років, як пішов
із життя наш дорогий і люблячий Василь Васильович ВАСИЛЬЧЕНКО з
Корінецького. Важко і боляче усвідомлювати, що Тебе вже немає і ніколи не
буде поруч із нами. Та ми ніколи не забуваємо Твої добрі поради і все, що Ти
зробив для нас. Нехай наш сум і біль не
тривожать Твої сни, спи спокійно, наш
дорогий, а ми назавжди збережемо доб
ру пам’ять про Тебе.
Всі РІДНІ і БЛИЗЬКІ.
7 ЛИПНЯ минає 9 днів, як пішла у вічність дорога наша
дружина, мама, бабуся, сестра, тьотя Світлана Михайлівна БІЛОКУР із Березівки. Згасла свічка і зів’яли квіти, нема
без Тебе світла і тепла. Скажи, рідненька, як без Тебе жити,
як зрозуміти, що Тебе нема? Щемить душа і капає сльоза,
і жаль немов стискає й тисне груди. 9 днів, як Тебе нема,
а туга нас не покидає всюди. Горбок землі мовчить, як все
довкола, і огортає душу гіркий жаль, що не побачимо ніколи
ні Твою радість, ні Твою печаль. Твоя доброта, щире серце, тепла посмішка назавжди залишаться в наших серцях
і споминах. Нехай свята земля береже Твій вічний спокій, а
Господь дарує Царство небесне і вічну пам’ять.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДОЧКА, син ВІКТОР із
сім’єю, сестра АНТОНІНА з доньками та їх сім’ями.

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).

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,

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 ВРХ: КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ. Вивіз
худоби живою вагою.
Тел. 097-286-26-67,
099-611-84-09,
093-488-33-66.
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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЯА №517511 та серії ЯА №516908, видані
Талалаївською РДА 10 червня 2005 року на ім’я КОЗЕЛ Микола Федорович, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0157674, виданий 26.09.1996 року із земель колишнього ксп «За мир» на території Юрківцівської
сільської ради на ім’я ЧЕРНОМАЗОВА Ганна Миколаївна,
вважати недійсним.
Втрачене ПОСВІДЧЕННЯ тракториста-машиніста I класу, видане на ім’я ВАРЧЕНКО Олександр Анатолійович,
вважати недійсним.
Депутатський корпус, виконком та колектив Березівської сільської ради глибоко сумують з приводу передчасної смерті жительки села Світлани Михайлівни БІЛОКУР
і висловлюють щирі співчуття її доньці — секретарю сільради Нелі Миколаївні Білокур та всій родині покійної.
Колектив працівників Талалаївської дільниці Прилуцького відділу ПАТ «Чернігівгаз» щиро співчуває слюсарю
Олексію Миколайовичу Жнецю з приводу смерті дорогої
людини — його БАТЬКА.
У наших друзів-однокласників Віктора та Олександра
Бухнів тяжке горе. Трагічно обірвалося життя їхнього батька Миколи Григоровича БУХНА із Чернецького. Глибоко
сумуємо і щиро розділяємо біль непоправної втрати із синами покійного та всією його родиною.
ВИПУСКНИКИ Чернецької школи 2000 та 2001 років,
класні керівники К. С. ТРОЦЕНКО і Л. А. МОСКАЛЕЦЬ.
У нашого однокласника Євгенія Науменка — тяжке
горе. Передчасно померла його мама Олена Валеріївна
НАУМЕНКО. Щиро співчуваємо йому та його брату Владиславу у їхньому тяжкому, непоправному горі.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 2008 року,
класний керівник С. К. СОЛЯНИК.
Щиро співчуваємо нашому однокласнику Владиславу
Науменку та його брату Євгенію в їхньому тяжкому, непоправному горі — передчасній смерті мами
Олени Валеріївни НАУМЕНКО.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 2013 року,
класний керівник Т. В. ШЕВЧЕНКО.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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КІР’ЯТ-ЯМ — місто на середземноморському побережжі Ізраїлю. Цей райський куточок з його екзотичною рослинністю і теплим кліматом популярний серед туристів із
різних кінців світу ще й завдяки близькості до всесвітньо відомої здравниці — Мертвого моря. Місто багатонаціональне, більше 70 відсотків його жителів — вихідці із колиш
нього СНД — росіяни, білоруси, казахи, туркмени, литовці, естонці, українці. Живуть
і німці, поляки, турки, італійці, французи і, звичайно ж, палестинці та ізраїльтяни. Ті,
кому вдалося там побувати, відвідати священні місця ізраїльської землі — залишили
про цей край незгладимі спогади. Цієї весни в Кір’ят-Ямі в гостях у своєї доньки Тані
побувала і талалаївчанка Валентина КАСЯНЕНКО, яку я попросила поділитись враженнями від поїздки.

чуття страху, схоже на те, як часто бачимо у
фільмах.
Безліч захоплюючих вражень отримали
під час подорожей до міст Тель-Авіва, Ако,
Кір’ят-Муска з його вузенькими кам’яними
вуличками і, певно, найчарівнішого міста
— Хайфа, що потопає в зелені і квітах. Незважаючи на те, що кілька років тому жителі
Хайфи перенесли масштабну пожежу, місто
не втратило своєї принадності — вулиці й бу-

— Найперше, що
вражає, коли потрап
ляєш у цю країну, — привітність і гостинність
тамтешніх жителів. Я це відчула, щойно ступила на ізраїльську землю — і в аеропорту
Тель-Авіва, і в Кір’ят-Ямі, де жила 17 днів, і
всюди, де побувала під час подорожей. Особ
ливо гостинні українці і росіяни, які живуть
там роки. Вони з теплом і радістю зустрічають своїх земляків, діляться спогадами,
цікавляться нашим життям, запрошують у
гості. У моїх дітей там вже багато друзів. Ізраїльтяни добре розуміють українську і російську мови. Їхня державна мова — іврит. До
речі, моя донька теж її вивчає. Віросповідання в тамтешніх жителів різне — проте в однаковій пошані і православна, і мусульманська,
і іудейська віра.
— Які місця вдалося відвідати?
— Напевне, найбільше вражень залишилось після відвідин священних місць в Єрусалимі — міста, до якого цілий рік прямують
паломники з усього світу, аби більше дізнатись про місце життя і смерті Ісуса Христа,
вклонитись його праху, доторкнутись до гроба Господнього, побачити місце, де щорічно
перед Великоднем народжується священний
вогонь, який потім прямує в усі куточки світу.
Хворі приходять сюди за зціленням, просять
здоров’я для себе і своїх рідних. Побували з
донькою в храмі Мовчання, в якій дають священну обітницю, біля Стіни плачу, торкнутися
якої прагне кожен паломник. Особливо людні ці місця в дні національних свят. Одне з
найулюбленіших свят ізраїльтян — шабат —
свідками якого нам довелось побувати. Його
щораз святкують у п’ятницю та суботу, — дні,
які в Ізраїлі вважаються вихідними. В ці дні
люди веселяться, розважаються, відпочивають, ходять до храмів.

динки потопають у трояндах, пальмах, кактусах, іншій екзотичній рослинності. Є в Хайфі
і морський порт, кораблі з якого видніються і
в Кір’ят-Ямі.
Кліматична прикмета: в Ізраїлі немає
сніжних зим: в зимові місяці там ідуть дощі,
взимку — спека, літо триває з середини травня до середини вересня. Теплий клімат дозволяє цілорічно вирощувати овочі і фрукти,
яких завжди в достатку в тамтешніх магазинах і ціни на них доступні для всіх громадян.
Проте солодощів вітчизняного виробництва
там знайти досить важко. Я, наприклад, не
змогла знайти на гостинець внуку ізраїльських цукерок. Зате у магазинах продають
багато солодощів українських виробників, зокрема, і фабрики «Рошен».
Чого не можна не помітити в укладі життя ізраїльтян, — так це їхню заощадливість,
незважаючи на достатній рівень їх життя.
Не можна було не звернути увагу й на те,
що на кожному будинку (адміністративному
чи власному) встановлені сонячні батареї.
Енергії, яку отримують від них споживачі, вистачає практично на все — нею освітлюють
вулиці і будинки, гріють воду і забезпечують
теплом приміщення.
Словом, є в цій країні що побачити і чому
повчитись.
— Валентино Миколаївно, відпочивали в Ізраїлі за власний рахунок?
— Це був подарунок від дітей.
— Дякую за розповідь.
Віра КЛИМОВА.

ТОРК Н УЛ АСЯ Г РОБА ГОСПОД Н ЬОГО,
К У П А Л АСЯ В ЙОРД А Н І
Незабутньою залишається і подорож
до річки Йордан, у водах якої хрестили Ісуса Христа. Всі, хто сюди приїздить, обов’язково купують білий одяг і купаються в річці
(Валентина Миколаївна показує білу сорочку,
в якій і вона скупалася в Йордані і яку привезла з собою як священну реліквію).
А ще вдалося побувати на Мертвому
морі, яке знаходиться за дві години їзди від
Кір’ят-Яма. Рівень води у цьому морі на 420
метрів нижче рівня Світового океану, рослинності навколо нього майже немає, зате його
солона вода має неперевершені лікувальні
властивості. На основі продуктів Мертвого
моря виробляється багато лікарських препаратів та лікувальної косметики, що користуються великим попитом у всьому світі.
На березі цього моря збудовано безліч лікувально-готельних комплексів, у яких
створено всі умови для лікування і відпочинку, багато магазинів, барів, кафе. Температура води у морі в середині травня становила +30°C, а в повітрі було +44, +46°C, тому
перебувати у воді дозволялось лише 15 – 20
хвилин. Вчені вважають, що спекотна погода
висушує море і в майбутньому воно може
просто зникнути.
Дорогою до Мертвого моря можна було
спостерігати багато цікавого, зокрема таке
природне явище, як невидима піщана буря.
У повітрі її ніби й непомітно, а коли приїхали
до моря, туристи почали струшувати з себе
та свого одягу піщаний наліт. Місцевість по
обидва боки дороги піщана та кам’яниста, в
окремих місцях скелі майже впритул підходять до проїжджої частини, навіваючи від-

ЗУСТРІЧІ

ЧЕРЕЗ 50 РОКІВ
(Закінчення. Початок на
2-й стор.).

І ми почали вгадувати: Славко Карпусь, Вадим Семич,
Володя Карпець… «Ні, —
сказав Іван Іванович, — це
Толя Співак».
Толя Співак закінчив Київський політехнічний інститут, працював на Армянській
і Чорнобильській атомних
станціях, з 1986 року — в київських тепломережах. Трудиться ще й понині.
Працює до цього часу і
наш однокласник Коля Сабадаш. Він у свій час закінчив
навчальний заклад у Гомелі.
Працював у електромережах Дніпропетровська. Крім
того, має 23 роки військової
служби.
Професійний
військовий у відставці Вадим Семич працював викладачем
у Сумському військовому
училищі. А що говорити про
військових, як кажуть у народі, солдат — завжди солдат.
А наш Вадим офіцер високих
чинів.
Професійний військовий
і Толя Ройко. Але з поважних
причин він цього разу не мав
змоги приїхати на зустріч.
Коля Грицай 28 років ніс
службу в Носівському відділі
внутрішніх справ, був головним міліціонером району.
Сьогодні він член президії
обласної ради. Серед здобутих у школі знань, відзначав
він, неабияк знадобилась
йому англійська мова. Тож
із великою теплотою він згадував вчительку англійської
мови Марію Євдокимівну
Карпець.
Дані Марією Євдокимівною на уроках англійської
навички вимови учнями англійських слів і сприйняття
тексту на слух відзначала і я,
адже легко розумію сьогодні
англомовних, коли дивлюся
англійські телеканали.

На зустріч однокласників приїхав з Москви Володя
Карпець. Він закінчив школу
із золотою медаллю. В Київському інституті цивільної
авіації здобув професію інженера і за направленням
поїхав працювати в Росію. В
аеропорту Домодєдово відповідав за двигуни літаків,
як говорив Володя, спочатку
російських, а потім і зарубіжних. Тепер його син, комп’ютерний ас, працює в тому ж
аеропорту.
Володю Карпця ми всі
впізнали по ході і за статурою, що нагадували нам
його шанованого талалаївчанами батька, висококваліфікованого фельдшера, якого
по праву можна називати
лікарем, адже поставити
хворому діагноз він міг безпомилково, як, звичайно ж,
і швидко вилікувати людину.
Наш живчик і веселун
Вітя Кучеренко, в минулому головний металург Київського спеціалізованого металургійного підприємства
«Альянс-сервіс», приїхав на
зустріч із дружиною. Це вона
моїм фотоапаратом зробила
на пам’ять цей знімок. Вітя
цього разу з гордістю розповідав про сина, кібернетика,
кандидата технічних наук, на
рахунку якого вже є значні
досягнення у сфері ливарного виробництва.
З технікою пов’язали
своє життя Люда Качанівська
(мешкає в Ромнах), Миша
Селянін, який працював на
Кременчуцькому
автозаводі «КрАЗ», Паша Лісний
трудився на Конотопській
«Свемі».
Вітя Ступак у школі найбільше любив біологію, але
свою трудову діяльність
пов’язав із технікою, мав, навіть, свою станцію технічного
обслуговування.
Ваня Грабина водив полями рідного колгоспу вір-

ного друга трактора. Він шанована серед односельців
людина.
Люда Хатишева, дружина нашого покійного однокласника,
професійного
військового Юри Гері, 39
років ділила з ним долю військового офіцера. Професію
інженера-технолога
Люда
здобула в Харківському інституті харчової промисловості, працювала певний час
за освітою на Київському
пивзаводі.
Люда Забєліна — лікар-хірург Бахмацької центральної районної лікарні,
працює і дотепер. За порядність і професійність її люблять і поважають пацієнти
і колеги.
Толя Сенча — в минулому моряк Балтійського
і Північного флотів СРСР.
Всякого було в житті, казав,
є що згадати, бо з ким тільки з високопоставлених осіб
того часу доводилося зустрічатись. Нині він на пенсії,
гордиться і тішиться трьома
чемними і здібними до науки
внуками.
Наш талалаївський золотий голос Анатолій Балюра,

ПРО ХВОРОБИ
ВРХ ТА БЕЗПЕКУ
ПАСІК

переможець і лауреат всіляких пісенних конкурсів і фестивалів, улюбленець публіки.
Багато років жодне свято в
районі, часто і за його межами, не обходилося без його
участі як соліста, а пізніше
— і родинного дуету Балюрів: батька і сина — Анатолія
і Толі. Приємним дарунком
усім нам були виконані Анатолієм Балюрою пісні нашої
молодості, окремі з яких присутні підспівували.
На різних державних посадах трудилась Валя Олексенко. Зараз вона пенсіонерка, як і всі ми. Валя вже
прабабуся, має маленьку
правнучку.
Організатори
зустрічі:
Ліда Мелашич — обіймала
в районі високу посаду, спочатку заступника, а потім
начальника фінансового відділу; Ніна Дівенко — постійно трудилася у райтелекомі.
Велике-велике їм спасибі за
незабутню зустріч.
Валя Мошик за освітою
фінансист, працювала до
виходу на заслужений відпочинок у податковій інспекції.
Надя Макаренко, після закінчення Чернігівського коо-

перативного технікуму, трудилась у сфері побутового
обслуговування та торгівлі.
Тож Івану Івановичу Бурці є ким гордиться, адже, як
бачимо, майже кожний з його
учнів у своєму житті використав, та й нині користується
здобутими у школі математичними знаннями. Ми любили Івана Івановича, його
цікаві уроки і математика
була улюбленим предметом,
без перебільшення, кожного
з нас.
Час, зупинений на мить у
приємних споминах про школу, вчителів, однокласників,
ішов своїм розміреним кроком, у кафе звучала музика,
на вулиці раз по раз пускався
дрібний теплий дощик, мов
сльози від солодкого і терп
кого суму за дитинством і
юністю п’ятдесятирічної давності, які ніколи не повернути. А от зустрітися ще раз хотілося кожному. Тож до нової
зустрічі, вчителю улюбленого
предмету, і з вами, мої дорогі
однокласники!
Ганна ГУРІНЕНКО,
випускниця Талалаївської школи 1968 року, член
Спілки журналістів України.

На засіданні надзвичайної
протиепізоотичної комісії при
райдержадміністрації за участі начальника обласної державної лікарні ветеринарної
медицини Миколи Зайця та
заступника голови райдерж
адміністрації Лариси Шевченко розглядалися питання про
профілактику недопущення
занесення заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби та африканської
чуми свиней на територію району. Про профілактику недопущення занесення заразного
вузликового дерматиту великої рогатої худоби інформував
заступник голови комісії Володимир Савченко, про заходи
щодо недопущення випадків
отруєння бджіл при обробках
посівів пестицидами — головний спеціаліст, державний фітосанітарний інспектор
управління
фітосанітарної
безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в
області Володимир Вівденко.
Членами комісії було прийнято відповідні рішення для
реагування.
Кор. «ТХ».

СВІТЛА НЕ БУДЕ
з 9-ї до 16:30

9 липня — с. Поповичка, вул. Гагаріна; смт
Талалаївка, вул. Паркова; 1, 2, 3-й пров. Парковий, вул. Мічуріна, вул.
Г. Сковороди.
10 липня — с. Поповичка (село повністю);
с. Березівка, вул. Жовтнева, вул. Красна, ТОВ «Батьківщина», тракторний табір.
11 липня — с. Липове,
вул. Жовтнева; с. Понори,
вул. Вишнева, ТОВ «Понори», майстерня.
13 липня — с. Макаренкове, вул. Лесі Українки; с. Корінецьке, вул.
Гора (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ.

6

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
8 ЛИПНЯ – ДЕНЬ РИБАЛКИ

НІ ХВОС ТИК А , НІ ЛУСК И!

А СЕРЦЕ
НЕ СТАРІЄ

Коли настає час випуск
них вечорів у школах, і нас
усіх, здається, вітер на вітрилах підіймає! Хочемо зустрічатися, адже у пам’яті
незгасні
роки
шкільного
дитинства і юності, у які хочеться повернуться хоч на
мить. Ми всі вихованці Корінецької восьмирічної школи.
Із щирою вдячністю згадуємо
її вчителів, згадуємо однокласників. Отож і вирішили
зустрічатися кожного року,
бо і віком уже не молоді, та
і школа наша вже відійшла
в історію. Зустрічалися в
Талалаївці у кафе «Оріон»,
господар якого Володимир
Киричок. На зустріч приїхали
і прийшли Оля Баско з Талалаївки, Віра Пальчиківська,
Люда Денисенко із Дмитрівки, Ліда Мірошніченко, Ліда
Цюпка, Володимр Динник
із Корінецького, Василь Чечотенко з Болотниці, Віктор
Корнієнко з Мигурового, а
Софія Крайник приїхала з
Харкова. Певно, для неї і
було найбільше несподіванок, радісних зустрічей. Бо
і справді — летять роки, а
серце не старіє. Це тільки
зовнішньо ми змінюємося.
Всі ми були дуже задоволені культурою обслуговування нашої зустрічі у кафе
«Оріон». Дякуємо Володимиру Киричку і працівникам
«Оріону» Олі Товкач і Лілії
Марченко. Ми обов’язково
до вас повернемося!
Володимир ДИННИК.

ДЕНЬ рибалки в Україні святкують у другу неділю
липня. І вибір дати святкування не випадковий — адже
це найгарячіший сезон для рибного лову. Сезон безсонних ночей в компанії друзів-рибалок, щедрих уловів і неймовірних історій. Але, звичайно, День рибалки, перш за
все, свято професіоналів своєї справи. Тих, хто рибалить
не для розваги, а для заробітку і розвитку національного
рибальства.
Не забудьте привітати своїх знайомих і друзів-рибалок, які займаються цим професійно або як любителі.

В т р а ч е н е
 ВІДОЦТВО №360 про
С
право особистої власності домоволодіння, розташоване в с. Липове,
вул. Польова, 3, видане
виконавчим
комітетом
Липівської сільської ради
12 січня 1989 року на
ім’я О
 СТРІВНИЙ Іван
Олексійович, вважати
недійсним.

ПРИРОДА І МИ

Б РА Т И Н А Ш І М Е Н Ш І

Приємно, коли наші читачі так швидко реагують
на наші пропозиції. Ледь
вийшла газета, у редакційній пошті знайшли цікаве
фото від нашого постійного
читача Миколи Мироненка.
У його об’єктив потрапило гніздо, яке збудували,
певно, оси. Автор не зробив такого уточнення, а от
підписав свій знімок так:
«Уміють брати наші менші будувати». Погодьтесь,
гніздо — своєрідний архітектурний витвір, адже зліпили його навіть не пташки
своїми дзьобами, а комахи.
Як? Це вміють тільки вони.
Досвідом не поділяться.
Ще один наш постійний
читач Олексій Глобенко
(на фото) прийшов до редакції з ось таким кабачком
— ну тобі справжня гадюка!
«Тільки знайшов, відразу
відклав з-поміж інших. Ось
приніс. Скажіть — справжня гадюка! Думаю, що
тему «Дива природи» тре-

ба також продовжувать. Це
ж цікаво!»
Не погодитися не можна, отож чекаємо від вас

наступних цікавих фото
під обидві рубрики: «Диво
природи» і «Брати наші
менші».

ВІДЛУННЯ

ДО РІДНОГО ГНІЗДЕЧКА
Як печально буває тоді,
коли у рідному селі тебе вже
ніхто не чекає, коли немає
твоєї школи, а садиба, де
ти народився, жив, звідки
пішов у люди, давно пуста!
Як жаль, як боляче, що немає вже і нашої Локнянської середньої школи, що
в Роменському районі. Ми
ходили сюди на навчання із
усіх навколишніх сіл Новоселівка, Харкове, Лесківщина,
Дубина, Лавіркове із хуторами Діжурка, Грибинеків,
впродовж багатьох років. А
сьогодні ми всі тільки згадуємо той неповторний, прекрасний час, коли ми пішки
долали кілометри до школи
і вони були нам у радість.
Цього літа минуло вже 45
років, як ми закінчили Локнянську середню школу. А як
хотілося зустрітися!
Так склалося, що нині
епіцентр подій — Харкове,
бо у Локні вже ніхто нас не
чекає. Школи там немає. А
45 років тому цього дня випускалося два класи! Нас на
зустріч зібралося 17 чоло-

ВІКНА і ДВЕРІ від виробника.
Найкращі ціни в районі. Працюємо за програмою «Теп
лий дім» — повернення 35% коштів. Демонтаж, установка.
Якість гарантуємо. Магазин «Фруктик».
Тел. 097-386-87-86, 098-579-11-52,
097-386-86-41, 097-023-02-69.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

6 липня 2018 року

ПРОДАЄТЬСЯ

1-кімнатна
КВАРТИРА по вул. Перемоги в
Талалаївці.
Тел.
099-564-17-35,
096-655-61-80 (Богдан).
САДИБА по вул. Комунальна в Талалаївці.
Будинок
газифікований
площею 52 м2, літня кухня,
господарські будівлі, 0,07 га
городу.
Тел. 098-423-56-81.
Терміново САДИБА в
с. Поповичка.
Тел.
067-810-95-73,
066-859-57-38.

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.

вік. І це дуже добре! Скільки
було радості, захоплення
від зустрічі із ровесниками!
Ми зустрілися у Харковому в кафе, де господарює
Валерій Співак. Були приємно вражені гостинністю,
вишуканістю господарів. Затишно, приємно, радісно на
душі від зустрічі. Щиро вдячні господарям, які змогли
створити для нас відповідну
атмосферу.
ВИПУСКНИКИ Локнянської середньої школи
Роменського району
1973 року.

Уміють брати наші менші будувати

ПОДЯКА
Тяжке, непоправне горе спіткало нашу родину — пішла
за межу вічності дорога наша Світлана Михайлівна Білокур
із Березівки. У важкі хвилини смутку і печалі підтримали нас
морально і матеріально щирі і небайдужі люди. Наша родина
щиро вдячна всім родичам, сусідам, кумам, друзям, близьким, працівникам кафе-бару «Козацька хата», дирекції СТОВ
«Батьківщина», всім тим, хто не залишився байдужим до нашого горя. Нехай Господь благословляє вас і ваші родини і
посилає тільки добро, а горе не ступає у ваші оселі.
З вдячністю РОДИНА покійної.
● ● ●
Догоріла життєва свічка нашої дорогої мами Надії Дорофіївни Власюк із Плугатаря. Ми щиро вдячні нашому сільському голові Олександру Прохорчуку за допомогу в організації
похорону. Вдячні всім добрим людям, які провели в останню
дорогу нашу маму, які розділили із нами наше родинне горе.
Хто знав і пам’ятає нашу маму, пом’яніть разом із нами у
ці скорботні для нашої родини дні.
З повагою СИН та ДОЧКА.
У родині нашої однокласниці Любові Павлівни Бухно із
Чернецького — велике горе — трагічно обірвалося життя
її чоловіка МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА. Щиро співчуваємо
їй та синам Олександру і Віктору, розділяємо гіркий біль
утрати.
ОДНОКЛАСНИКИ по Чернецькій восьмирічній
школі 1977 року випуску М. і О. МАКАРЕНКИ.
Не стало дорогої для мене людини — сестри Світлани Михайлівни БІЛОКУР із Березівки. Щиро співчуваємо
в горі чоловіку Миколі Павловичу, їх дочці та сину, всім рідним і близьким покійної.
Сестра ВАЛЯ та її дочки.
Висловлюємо глибокі співчуття нашим кумам Миколі
Петровичу і Світлані Григорівні Товкачам із Корінецького з
приводу втрати найдорожчої людини — матері
ЄВДОКІЇ СЕМЕНІВНИ.
Сім’ї ІВКО, САВЧЕНКО, ПАВЛЕНКО.
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
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р/р 26009300076903 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

ПОМИНАННЯ
4 ЛИПНЯ минуло 3 роки від того
печального дня, коли залишила цей
світ наша дружина, мама і бабуся Ніна
Василівна СПІВАК із Чернецького.
Душа спочила, відійшли турботи, покинув біль, тривога відлягла, нема
куди спішить — нема роботи, а Ти ж
ніяк без неї не могла… На її долю випало раннє воєнне сирітство, важка
робота на колгоспній фермі із малих
літ і, як не дивно, вона дуже любила цю важку роботу.
Ніколи не скаржилася на свою долю і всю себе віддавала
роботі і сім’ї. І так любила своє складне сільське життя.
Згадуємо, згадуємо, згадуємо… Бо вже ніхто і ніколи не
чекатиме нас у рідному селі. Є тільки пам’ять… Хай наші
теплі спогади про Тебе, рідненька, приймуться Всевишнім, як слова щирої молитви за Твою душу у вічнім Царстві Небесному. Хто знав і пам’ятає нашу Ніну Василівну,
пом’яніть разом із нами.
ЧОЛОВІК, СИН, НЕВІСТКА, ВНУКИ.
2 ЛИПНЯ минуло 2 роки, як невблаганна смерть навіки забрала від нас нашого рідного синочка, брата, внука Є
 вгена Анатолійовича КУДРЕНКА із Грабщини. Як
птах, синочок в небо полетів, без Тебе, рідний, світ нам
похмурнів, без Тебе, сонечко, так важко жити, Тебе ми
вічно будемо любити. Здається нам, що Ти в дорозі, що
скоро станеш на порозі. Не хоче серце з цим змиритись,
що в очі вже не подивитись. Молитва хай дійде до Тебе,
щоб рай був там Тобі на небі, а пам’ять на землі зоріла.
Царство небесне і вічний спокій душі Твоїй.
Вічно сумуючі МАМА, ТАТО, бабуся КАТЯ,
сестра ОКСАНА із сім’єю.

Редактор О. О. ГОСТРА.
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