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ДУХОВНІСТЬ

«ЛАН» ЖНИВУЄ НА ХЕРСОНЩИНІ

НА ПЕТРА
І ПАВЛА

А у себе в Болотниці жнива планують розпочати не раніше,
як за десять днів — якщо погода буде. До речі, торік жнива у
р айоні розпочалися 19 липня.
Ми вже розповідали
нашим читачам про те,
що місцеве сільськогосподарське підприємство
ПСП «Лан» цього року
відзначило своє 15-річчя.
Отож цьогорічні жнива
вже шістнадцяті. Перші
були надто важкими, адже
спочатку не було чим і на
чім сіяти, а потім збирали
перший, не щедрий врожай, чужими комбайнами… Скільки ж радощів
було, коли купили свій
перший зернозбиральний
комбайн «Агрос»! Сьогодні він уже старенький, як
для техніки.

— Спочатку думали
продати, а потім вирішили капітально відремонтувати його, — розповідає директор «Лану»
Володимир Лукаш. —
Григорій Кунденко та
Олександр
Макаренко
вже добряче потрудилися біля нього.
Якраз за цією роботою і застала жниварів.
Григорій Якимович —
вчитель-пенсіонер,
колишній директор школи.
У жнивах участь бере постійно, бо цей процес, так
би мовити, його стихія. А
любиш кататися — люби і

На фото: Г. Я. КУНДЕНКО і О. М. МАКАРЕНКО
ремонтують комбайн «Агрос».

саночки возити! У даному
випадку — комбайн ремонтувати, адже самим
на ньому працювати і хочеться, щоб обійшлося
без ремонтів, коли виїдуть у поле. Директор
підприємства розповідає,
що особливої потреби у
цьому комбайні тепер уже
і немає, але коли він таки
є, то повинен бути на ходу.
Основні комбайни — два
«Джон Діри». Керівник
вважає, що вони повинні
не простоювати без толку,
а заробляти гроші у господарство. Отож знайшли підробіток на Херсонщині. Від 19 червня там
жнивували два екіпажі:
Олександр Смовський і
Микола Мальчиков, Володимир Бабій і Олександр
Батеєнко. Зібрали ранні
зернові на площі понад
1000 гектарів. 10 липня
один екіпаж уже переїжджав жнивувати в Остер
Козелецького
району,
другий також планували
перекинути туди, де вже
жнивують і не вистачає
своєї техніки. Доки дозріють хлібні поля у «Лані»,
ще є час.
Врожай озимої пшениці, якщо не зашкодить негода, обіцяє бути на славу
— колосочок в колосочок,
посіви чисті, не виляглі.
До збирання в господарстві належить 346 гектарів пшениці, 410 га кукурудзи на зерно, 253 га
сої, 428 — соняшнику.
Як і завжди, без проблем тут готові приймати
зерно на зберігання. Го-
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На фото: у ці переджнивні дні директор ПСП
«Лан» В. Г. ЛУКАШ щодня заходить на хлібне
поле, щоб пересвідчитися у тім, яка вологість
дозріваючої пшениці.
тують ангари, інші приміщення. Тепер господарі
не поспішають продавати зерно, ледь зібравши.
Перш за все, у тім немає
особливої необхідності.
Зерно засипають на зберігання, а реалізовують
поступово. Вперше цього року у господарстві
запрацює
новозведена
сушарка. І це не єдине
будівництво.
— Настав час побудувати і адмінприміщення, — розповідає
керівник. — Мріяв про це
давно, але були об’єкти
значиміші.
Будівельники
виго́
нять стіни. Є вже підвальний поверх. Тут буде
їдальня, кочегарка, роздягалка, санвузол. Працюючі матимуть змогу
Четвер
19.07

П’ятниця
20.07

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C
Фаза Місяця

+18 +26

+18 +26

+18 +21

+18 +24

+18 +24

+18 +25

+19 +25

Новий
Місяць

Новий
Місяць

Новий
Місяць

Новий
Місяць

Новий
Місяць

Перша
чверть

Перша
чверть

За даними http://sinoptik.ua

переодягтися, прийняти
душ після роботи. На другому поверсі буде адмінприміщення, на третьому
— кімната для відпочинку,
готельні кімнати.
Все це здійсниться не
в далекому майбутньому,
а зовсім скоро, адже за
яку б справу не бралися у
«Лані», доводять її до логічного завершення.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

Це свято, яке віряни
відзначали вчора, входить
до числа 12-ти найбільших.
Апостолів Петра і Павла
шанують в один день, однак їхнє життя і спілкування з Христом були різними.
Святий Петро — один із
12 апостолів Христа. При
народженні батьки його
назвали Симоном, але згодом він отримав від Ісуса
прізвисько Кіфа (камінь),
тобто твердий у вірі, що
грецькою й означає Петро.
Спочатку він тричі зрадив
свого вчителя, але потім
спокутував свою провину,
став засновником християнської церкви і першим
Папою Римським.
Святий Павло не входив до числа 12 апостолів
і спершу навіть був одним
із гонителів іудеїв, але згодом, зустрівши Ісуса, почав
проповідувати християнське вчення. Його проповіді входять у Новий заповіт.
Відповідно до церковних
канонів, вони прийняли
за свою віру мученицьку
смерть в один день — 12
липня.
В Україні з днем Петра
і Павла пов’язувалося багато повір’їв та звичаїв. На
Петра вперше після посту,
Петрівки, господині варили
вареники із сиром, пекли
мандрики — сирні бабки.
З цього часу переставала
кувати зозуля, «мандрикою
вдавилась». До цього дня
готувалися колись в Україні як до великого свята:
білили хати, оздоблювали
рушниками стіни, прибирали на подвір’ї. Після Петра
розпочиналися жнива.

Громада села Чернецьке запрошує земляків та
всіх бажаючих взяти участь у святкуванні Дня села,
яке відбудеться 28 ЛИПНЯ ц. р.
У програмі свята:
••Дитячі атракціони — з 10:00
••Турнір з міні-футболу (дівчата) 10:00 – 13:00
••Виїзна торгівля — з 13:00
••Виставка робіт народних умільців — 13:00
••Концертна програма за участю місцевих аматорів художньої самодіяльності — 13:30 – 16:00
••Польова каша та святкове застілля — з 16:00
••Феєрверк — 21:00
••Святкова дискотека (жива музика) — з 22:00
Святкування відбудеться в центрі села.
ОРГКОМІТЕТ.
СТОВ агрофірма «Горизонт» запрошує на роботу
ТРАКТОРИСТІВ-МАШИНІСТІВ с.-г. виробництва,
СТОРОЖІВ та ПРАЦІВНИКІВ ТОКУ на сезонну роботу.
За додатковою інформацією звертатися
за тел. 067-756-42-73.
Запрошуємо на роботу ТРАКТОРИСТІВ, ВОДІЇВ на
КамАЗ, ОПЕРАТОРІВ «Маніту» зі стажем роботи.
Тел. 050-522-37-63, 096-678-05-34.
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МОРАЛЬНИЙ АВТОРИТЕТ УКРАЇНИ
Країна попрощалася зі
справжнім Героєм. 7 липня
помер політв’язень і дисидент Левко Лук’яненко, який
1991 року написав Акт проголошення незалежності України. Громадське прощання із
Левком Лук’яненком відбулося у Клубі Кабінету Міністрів, потім його відспівали
у Володимирському соборі.
Поховали видатного громадсько-політичного діяча
на Байковому кладовищі.
Віддати останню шану автору Декларації про незалежність України прийшли тисячі
людей, які безперервною
скорботною ходою декілька
годин йшли біля домовини
Левка Лук’яненка, покладаючи квіти.
Левко Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року
в селі Хрипівка Городнянського району Чернігівської
області. У 1958 році разом
зі Степаном Вируном і Василем Луцківим вирішив
створити підпільну партію
Українська Робітничо-Селянська Спілка (УРСС). У наступному році до них приєднався Іван Кандиба. Вже 22
січня 1961 року підпільників
арештували.
У травні 1961 Львівський
обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу за ст. 56
ч. 1 і 64 КК УРСР. Через 72
доби Верховний Суд замінив розстріл 15-ма роками
позбавлення волі. Інші отримали терміни від 10 до 15
років позбавлення волі. У таборі Лук’яненко познайомився з відомими дисидентами.
Там вони вели боротьбу з
адміністрацією таборів. За
організацію страйку в 1974
році Чусовський районний
суд засудив трьох ініціаторів, у тому числі Лук’яненка,
до ув’язнення у Володимир-

ГРОШІ
НА ФІЛІЮ

Відбулася позачергова 23
сесія 7 скликання Староталалаївської сільської ради, яка
розглянула питання збереження функціонування Староталалаївської філії І-ІІ ст.
Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ст.
Філія згідно з Положеннями
про освітній округ та про філію мала б фінансуватися за
рахунок її засновника, тобто
селищної ради, на балансі
якої вона знаходиться, стала
заручником свого статусу, бо
селищна рада повноцінно її
фінансувати відмовляється і
перекладає відповідальність
у цьому питанні на сільраду.
З метою збереження філії
та після тривалого дискусійного обговорення депутатами
сільської ради було прийнято
рішення: надати субвенцію
до бюджету селищної ради в
сумі 300 тис. грн., які будуть
перераховуватися поетапно
з урахуванням фінансових
можливостей та наповнюваності бюджету сільської
ради, а саме: вересень — 30
тис. грн., жовтень — 50 тис.,
листопад — 100, грудень —
120 тис. грн.
Оскільки перевиконання
бюджетних надходжень не
планується, то названа сума
має бути віднайдена шляхом перерозподілу коштів
з інших призначень. Тобто,
заплановане
будівництво
вуличного освітлення в
с. Слобідка (де вже виготовлена ПКД), висипка щебенем вулиць в с. Слобідка,
Основа, Стара Талалаївка
під загрозою виконання, бо
кошти на фінансування філії сесія вирішила забрати
саме з цих призначень.
Василь ПОКРИШКА,
сільський голова.

ській тюрмі.
У 1976 році увійшов до
складу Української Гельсінської групи. Черговий арешт
стався 12 грудня 1977 року.
Лук’яненко вирішив оголосити голодування. У червні
Чернігівським облсудом засуджений до 10 років позбавлення волі і 5 років заслання
та визнаний особливо небезпечним рецидивістом.
Указом Президії Верховної Ради від 30 листопада
1988 Левко Лук’яненко помилуваний, звільнений із
заслання. Загалом у радянських таборах Лук’яненко
провів понад 25 років.
На початку 1989 почав
займатися активною політичною і громадською діяльністю. Левко Лук’яненко — депутат I, II, IV та V скликань,

але у 2007 році вирішив піти
з політики. Утім, це не завадило йому бути активним
учасником подальших подій
в Україні, зокрема й Революції Гідності.
У незалежній Україні
надзвичайних
політичних
висот він не досяг, залишаючись швидше моральним
авторитетом країни.
● ● ●
В середині 90-х Левко
Лук’яненко, будучи народним депутатом, відвідував
і Талалаївку, безпосередньо і нашу редакцію. На все
життя запам’яталася та неординарна зустріч. Про те,
що збирається відвідувати
район, як це робили інші
політики, не попереджував.
Одного літнього дня різко
відчиняю вхідні двері адміні-

страції, які виходять у двір, і
ледь не збиваємо одне одного із незнайомим чоловіком.
В одну мить розумію, що
цей незнайомець — Левко
Лук’яненко і просто вигукую
від несподіванки: «Левко!!!»,
а він, усміхаючись, протягує
руку: «Так! Лук’яненко! А не
підкажете, як мені в редакцію
районної газети пройти?..»
Невимушено просто розсміялися: «Так нам із тобою, дівчино, по дорозі!»
Пройшли в редакцію і
так цікаво поспілкувалися…
Зробили фото, оригінал якого, на жаль, не зберігся.
У ці дні всі ми згадуємо ті
моменти. Вічна пам’ять нашому незламному земляку
— моральному авторитету
України.
Олександра ГОСТРА.

ІЗ 70-річчям щиро здоровимо шанованого нами
сусіда Володимира Васильовича НЕБАБУ з Талалаївки. Всі усвідомлюємо
ми: не всі, як Ви, в такій пошані. Ну що ж, cусіде наш,
прийміть найкращі наші
побажання! Нагода, привід
— саме ті: бажати щастя
безупину. Нехай щастить

Вам у житті, все буде хай
найкращим чином! В сімейнім колі і отут, від здравиць де немає спасу, не
знали щоб, де п’ятий кут,
водилось щоб в сімейній
касі! Подовше щоби Вам

моглось! Вперед щоб йшли
не по узбіччю! Ну, і щоб сонячно жилось до ювілейного сторіччя!
Сусіди МІСЯЙЛО і
БАСКО.

13 ЛИПНЯ відзначає
80-літній ювілей наш дорогий і шановний дядько
Петро Миколайович МОСТОВИЙ із Березівки. 80 —
в народі кажуть, ювілейна
дата, але чомусь для кожного із нас сумна і радісна
водночас! Сумуємо, що прожитих років і молодість не
повернути вже ніколи! Радіємо, що виростають діти й
дарують внучаток яснооких!
Бо людині для щастя багато
не треба — сімейного затишку й мирного неба! Хай
всі ці блага завжди будуть у
Вас. З ювілеєм, рідненький!
Племінники ГРИГОРІЙ,
ПЕТРО, НІНА із сім’ями.

* * *
ВІТАЄМО із 70-річним
ювілеєм нашого дорогого,
шанованого батька, дідуся,
свата Василя Григоровича
СКЛЯРА із Красного Колядина. Бажаємо щастя, здоров’я і сили, щоб довгі літа
плечей не схилили, щоб
спокій і мир панували на світі, щоб радість приносили
внуки і діти! Хай доля дарує
Вам щирі хвилини у дружньому колі і в колі родини!
Тож не старійте і не знайте
в житті ні смутку, ані бід, у
серці молодість плекайте,
живіть до ста щасливих літ!
СИН, НЕВІСТКА, внучок ЯКІВ, СВАХА.

РА ЗОМ З ДО Л А ЛИ В ОГОНЬ
рився на сусідній житловий будинок та господарчі
будівлі.
Місцеве
сільгосптовариство вже неодноразово
надає допомогу при гасінні
пожеж у Красному Колядині. І це дуже допомагає
і рятувальникам, і самим
постраждалим, адже враховуючи відстань від райцентру, стан доріг, застарілу
спецтехніку — час прибуття

Існує безліч традицій та
обрядів, пов’язаних зі святом Івана Купала. У кожному
куточку України вони мають
свою відмінність. Крім традицій, українці вірили ще і в
численні забобони. У цю ніч
дівчата ворожили і намагалися не потривожити лісову
нечисть. Один із обрядів ворожіння — пускання на воду
плетених віночків із квітів та
трав. Вважалося, що чий віночок потонув або крутиться
на місці — то дівчина в цьому
році заміж не вийде, а якщо
ж вінок поплив далеко і десь
пристав до берега — ймовірніше за все, що звідти дівчина знайде собі жениха.
6 липня в урочищі Талалаївського селищного парку
відбулося традиційне святкування під назвою «Срібна
купальська роса». Жителі
селища, великі й малі, прийшли розважитися та подивитися на святкову програму.
Святкування розпочиналося
народними піснями та захоп

люючими танцями. Привітальне слово мав селищний
голова Юрій Величко.
Ось приплив на човні
до берега Водяний зі своїми
русалками… Потім, у неймовірно казковій атмосфері,
всіх присутніх розважала
концертна програма, підготовлена районним будинком
культури, участь у якій брали
і учасники художньої самодіяльності із сіл.
Гості свята мали змогу поласувати шашликами, солодкими напоями та
морозивом від місцевих
підприємців. А потім була
дискотека — усі бажаючі
мали змогу замовити привітальну пісню для рідних,
близьких та друзів. Це свято
принесло багато задоволення всім жителям селища та
району, які мали змогу його
відвідати.
Мар’яна БОРДУН,
студентка кафедри
журналістики Сумського
держуніверситету.

А НІЧ КУПА ЛЬСЬК А
РОЗСИПАЄ ЗОРІ…
Традиційно у розпал духмяного літа в с. Чернецьке
відбулись купальські гуляння. Ввечері 6 липня біля сільського будинку культури було
велелюдно. Тут зібралися і
молодь, і люди старшого віку,
аби поринути в атмосферу
народного свята — долучитися до обрядово-пісенного
дійства. Привітавши присутніх зі святом Івана Купала, сільський голова Сергій
Дмитрюк відкрив колоритне
дійство, яке продовжилось
концертною програмою.
Гостей заходу вітали ведучі Тетяна Власенко і Юлія
Шеруділо разом із Нептуном
(Дмитром Гудименком). Цього вечора односельців розважали піснями солісти Наталія Лобода, Марина Лендел,
Наталія Коток. Чудову ніч
заколисував чарівний спів жіночого вокального ансамблю
«Лілея», дуетів Даші Корнієнко і Кароліни Товкач, Наталії Коток і Наталії Лободи;

тріо у складі Алли Павлової,
Майї Кузьменко, Наталії Коток. Запальний танок «Галя
балувана» виконали учасники танцювального колективу «Барви літа», а Кароліна
Товкач подарувала сучасний
танок.
Коли сонце сховалось
за обрієм, а на небі засяяли
діамантові зірочки, у селі лунала гучна музика. Особливо казковим здавалося цього
вечора яскраве вогнище. За
народними звичаями в ніч із
6 на 7 липня не можна спати.
У цей час молодь повинна
відганяти злі сили за допомогою гучних гулянь, пісень,
танців та обрядів. Сподіваємось, що Купало в Чернецькому погуляв на славу,
а за допомогу в проведенні
свята ми дякуємо нашим
спонсорам АФ «Сильченкове» і ТОВ АФ «Обрій».
Світлана ДМИТРЮК,
директор Чернецького
сільського будинку культури.

На фото: святкування Івана Купала в Талалаївці.

СЛУЖБА – 101

Вдень 4 липня до
Служби порятунку «101» в
районі надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в с. Красний
Колядин. Ще до прибуття
рятувальників сільські жителі гасили полум’я підручними засобами, а ТОВ
«Красноколядинське» залучило трактор із бочкою.
Така допомога була дуже
доречною — вогонь не ши-

СРІБНА
КУПА ЛЬСЬК А РОСА
ВИТОКИ

пожежно-рятувального підрозділу складає кілька десятків хвилин, що створює
умови для поширення вогню
та завдання значних матеріальних збитків.
Дякуємо
керівництву
ТОВ «Красноколядинське»
за підтримку та надану допомогу в гасінні пожеж.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

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%

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.
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НАШІЙ дорогій матусі і бабусі Ользі Іванівні
ЗАВГОРОДНІЙ із Плугатаря 12 липня виповнилося
75 років. Найдобріша, найкраща матусю рідненька! В
цей день ми вклоняємось
дуже низенько. За сонечко
ясне, за серце прекрасне,
за те, що добром зігріваєте
нас, за те, що в щасливу і
скрутну хвилину ми можемо
всі прихилитись до Вас. Хай
Вас обминають невдачі та
грози, нехай лиш від сміху
з’являються сльози! Бажаєм
здоров’я багато-багато, хай
щастя і мир залишаються в
хаті, хай горе обходить завжди стороною, а радість приходить і ллється рікою. Ми
дякуєм Богу, що Ви у нас є,
хай силу й здоров’я Господь
Вам дає. Міцного здоров’я
з роси і води, бадьорість та
настрій хай будуть завжди.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ,
СВАХА.
* * *
НАШУ
дорогу
подругу
Ольгу
Іванівну
ЗАВГОРОДНЮ з Плугатаря
щиро вітаємо із 75-річчям.
Жизнь, а не какая-то минутка, были боль и горе на
пути. Жизнь прожить — не
поле перейти! Пусть Господь
дает здоровье, силы, чтобы
Ты столетья победила. Уважения, любви Тебе, вни-

манья, правнуков и внуков
обожанья!
Подруги НАДЯ,
МАРІЯ, ГАЛЯ.
* * *
СЬОГОДНІ ми особливо щасливі, оскільки наш
брат, зять, дядьо і хрещений Петро Володимирович
ПОДОЛЬСЬКИЙ із Старої
Талалаївки — іменинник.
Ми любимо Тебе за те, що
Ти просто є. За кожну посмішку, тепле слово. Добре
усвідомлювати, що поруч є
надійне плече. Для мене, сестри, Ти був захистом, зараз
— надія і опора. Нехай, братику, Ти для всіх звичайний,
для мене ж — найдорожчий
і найрідніший. Від усього
серця бажаємо Тобі не розтратити того вогню в душі,
який зігріває своїм теплом
нас усіх і все, що Тебе оточує. Здоров’я Тобі, щастя,
надійних друзів, гладенької
стежини і довгого життєвого шляху. Вже 60 Господь
подарував і липнів зоряних,
і січнів срібних, до весен
первоцвітних додавав осінні
дні, до золота подібні. Багатство Твоїх Богом даних днів
— здобуток гідний, що й казати! Хай Янголів небесних
лине спів на честь заслуженої дати. Хай світить сонце і
шумлять жита, і доля ще не
раз Тобі всміхнеться. Нехай

на многії та благії літа освячене любов’ю серце б’ється.
СЕСТРА, ЗЯТЬ,
ХРЕЩЕНИЦЯ та її сім’я.
* * *
9 ЛИПНЯ — знаковий
життєвий рубіж подолав Петро Іванович ГРАБОВИЙ із
Талалаївки, у повені липового цвіту до нього прийшов
60-річний ювілей. Роки портретами висять. Роки життєві

болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога,
хай легко працюється, гарно
живеться, все вміється, можеться і удається! Здоров’я
міцного, щастя без краю,
хай доля дарує літа і літа,
а в серці завжди хай живе
доброта.
З повагою СВАТИ із
Старої Талалаївки.
* * *

й виробничі. Та що для Вас ці
60! Всього лише по 20 тричі!
Давно вже людство визнає,
що не старіють душі наші.
Виходить (так воно і є), що
просто Ви — юнак зі стажем!
Тож хай щороку Вас втіша
грай солов’їний і лелечий!
Хай сонцем повниться душа,
бо 60 — це ще не вечір!
Сім’я Г. І. ОБУХ.
* * *
13 ЛИПНЯ ювілей у
Анатолія
Миколайовича
ГРАБИНИ з Липового. Є
ювілеї і свята різні, та одна
з найкращих дат, коли вітають друзі й рідні і Вам мина
55. Прийміть від нас вітання
щирі: щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя
всміхалось при кожній годині. Нехай обминають Вас

ЦИМИ днями відсвяткувала свій 50-літній ювілей
наша дорога й люба сестричка і тьотя Тетяна Петрівна
ЛУЦЕНКО з Понір. Вітаємо
і шлемо найщиріші побажання. Хай день святковий, наче
казка, промінням світла привітає, дарує гарний настрій,
ласку та піснею життя лунає.
Нехай добробут, щастя й
лад у домі лагідно панують,
нехай життя цвіте, мов сад,
приємно друзі хай дивують.
І щирих побажань рясні суцвіття: добробуту, здоров’я,
довголіття, любові рідних, їх
уваги, згоди, краси душевної, нев’янучої вроди!
З повагою сестра ВАЛЕНТИНА з чоловіком та
племінники ІВАН і СЕРГІЙ
із сім’ями з Талалаївки.

АГРАРНА ПАРТІЯ НАБИРАЄ 7,9% ГОЛОСІВ
НА ВИБОРАХ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
— соціологічне опитування

Якби вибори до Верховної Ради
України відбулися наступної неділі,
за Аграрну партію проголосувало б
7,9% виборців серед тих, хто визначився, а політична сила потрапила б
до п’ятірки лідерів парламентських
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

перегонів.
Такі дані спільного соціологічного
дослідження оприлюднили 3 липня
під час прес-конференції в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна» голова правління Українського

інституту
соціальних
досліджень
ім. О. Яременка Ольга Балакірєва,
директор Центру «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук та генеральний директор компанії «Социс»
Микола Чурилов.

За яку партію ви проголосували б, якби найближчої неділі проходили
вибори до Верховної Ради України?

* * *
НАШОМУ дорогому чоловіку, батьку і сину Сергію
Михайловичу ОНАНЧЕНКУ
із Займища на 50-річний ювілей. Хай щастя і мир зігрівають оселю і грає здоров’я,
як добре вино. Будь завжди
щасливий і завжди веселий, життя бережи, бо єдине воно. Нехай Тобі завжди
всміхається доля, несуть
тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не
зрадять ніколи, збудуться
мрії, бажання, думки. Щоб
проліском ніжним життя Твоє
квітло, весною буяла в душі
доброта. Любові, добра Тобі,
чистого неба, поваги, пошани й людського тепла. Хай
довго всміхається сонце із
неба, хай Бог береже Тебе,
любий, весь час, та більшого
щастя нам більше не треба,
живи тільки, рідний, із нами
й для нас.
Дружина ОЛЬГА,
донька ВІТА, МАТИ.
* * *
ВІТАЄМО із золотим
ювілеєм нашого дорогого
брата Сергія Михайловича
ОНАНЧЕНКА із Займища.
Тебе, шановний, ми вітаємо
із першим п’ятдесятиліттям.
Хай Бог Тобі допомагає, хай
подарує довголіття. Хай в
сім’ї любов панує, родину
злагода єднає. Хай серце
Твоє добре і щире ніколи
смутку не зазнає. Нехай
Тебе весела вдача у час
тяжкий не полишає, хай
очі лиш від щастя плачуть
і успіх радістю сіяє. Нехай
Твою затишну хату ніколи
щастя не минає. Здоров’я,

успіхів, достатку з повагою
бажаєм.
Сестра НАТАША з
Ніжина, брат ОЛЕКСІЙ
із сім’ями.
* * *
ШАНОВАНОГО і дорогого свата і дідуся Сергія Михайловича
ОНАНЧЕНКА
вітаємо із п’ятдесятиліттям.
Хай пливе щасливо Твій
життєвий човен і минає легко береги круті. І любові буде
хай завжди він повен, то найголовніше у людськім житті.
Бажаєм щастя і достатку,
ясного неба і тепла, в житті
лиш злагоди й порядку, щоб
доля світлою була. В роботі
— успіхів, везіння, у справах
— вічного горіння! Нехай в
душі завжди горять іскринки
радості й бажання. Від душі
успіхів бажаєм і хай Господь
допомагає.
Донька АНЯ, внуки
ДЕНИС і СОФІЙКА, СВАТИ
із Красного Колядина.
* * *
40-е ЛІТО із пахощами
стиглих луків і багатством
садів прийшло у життя Ольги Василівни МИГУР із Корінецького. Ще попереду так
багато яскравих сонячних
днів, сповнених теплом, світлими миттєвостями, новими
радісними відкриттями. Нехай Твоє життя буде схоже
на пісню, яка приносить людям тільки щастя, радість і
кохання. Нехай Твоє життя
буде квітучим садом, а серце — бутоном прекрасних
троянд, який розкривається
перед добром і закривається
перед злом.
Галина КОЛИВУШКА.

ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖБУ
В ПОЛІЦІЮ

У Чернігівській області з 2 липня проводиться набір у поліцію. Запропоновано вакантні посади для участі у конкурсі:
поліцейський з логістики Талалаївського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП; поліцейський-водій
Талалаївського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП.
Довідкова інформація на сайті Головного управління Національної поліції в області https://cn.npu.gov.ua або за телефонами сектору кадрового забезпечення Талалаївського відділення поліції Прилуцького відділу поліції (смт Талалаївка,
вул. Вишнева, 4): 2-15-63 або 096-130-35-71.
Тетяна КУЦА,
старший інспектор сектору кадрового забезпечення.

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

16 липня — с. Поповичка (село повністю); с. Співакове,
свердловина.
17 липня — с. Липове, вул. Жовтнева; с. Левівщина
(село повністю).
18 липня — смт Талалаївка, санепідемстанція, поліція,
ветлікарня, ВУЖКГ (очисні), вул. Медична, вул. Шкільна.
19 липня — с. Поповичка (село повністю).
20 липня — с. Лавіркове, вул. Гагаріна.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПОДЯКА

ПІДТРИМАЛИ У ТЯЖКУ ХВИЛИНУ
Загалом до парламенту проходять 10 партій: Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (18,8%), партія
«Опозиційний блок» (11,6%), партія
«Громадянська позиція» (10,4%), Радикальна партія Олега Ляшка (10,4%),

Аграрна партія України (7,9%), партія «Об’єднання „Самопоміч“» (6,8%),
партія «Блок Петра Порошенка „Солідарність“» (6,7%), партія «За життя» (5,9%), Всеукраїнське об’єднання
«Свобода» (5,1%) та «Вінницька єв-

ропейська стратегія» (4,5%). Решта
партій суттєво відстають, не долаючи
прохідного бар’єра.
«Три партії — „Солідарність“,
Аграрна партія та Радикальна партія Олега Ляшка — не мають чітко вираженої регіональної прив’язки,
вони мають більш-менш рівномірну підтримку у всіх регіонах і практично скрізь долають виборчий
бар’єр», — зазначила Ольга Балакірєва. Показово також, що Аграрна
партія має найменший антирейтинг
серед потенційно парламентських
політичних сил.
Соціологічне дослідження проводили 21 – 27 червня 2018 року у форматі
особистого
формалізованого
інтерв’ю (face-to-face). Воно охопило
все населення України за винятком
обласних центрів (350 населених пунктів). Вибіркова сукупність становила
5030 респондентів, рівень досягнення
респондентів — 73%, стандартне відхилення +/− 1,5%.
За інформацією
прес-служби Аграрної партії.

Безжальна смерть забрала нашу дорогу, люблячу
матусю, бабусю, нашу берегиню Олександру Іванівну
Мазуру. У хвилини розпачу
дуже важко було справитись
із горем. На підтримку прийшли люди доброї і щирої
душі і серця, які допомогли
нам і морально, і матеріально. Це О. І. Чикиш, І. О. Клименчук, О. Калевич, Н. І. Кирпенко, Л. Г. Ворошило, В. М.
Шевченко, Н. Є. Чикиш, В. Г.
Горбань, родичі Г. А. Мартіян,
В. В. Сорока, Н. А. Луценко,
діти із сім’ями, В. В. Козінець,

В. В. Семешко. Не залишились байдужими до нашого
горя СТОВ «Батьківщина»,
Юрківцівська церква, з поминальним обідом допомогла
підприємець Оксана Сенча
з Талалаївки, похоронні клопоти взяло на себе Талалаївське ВУЖКГ (керівник О. Кобиш). Ми низько вклоняємось
перед вами, дорогі люди, за
вашу чуйність і розуміння до
чужої біди. Нехай горе обходить стороною ваші домівки і
всіх вас береже Господь.
З повагою сім’я
САГЛАЙ з Болотниці.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0325729, виданий на ім’я СЕМЕШКО Олександра Петрівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0317270, виданий на ім’я СКЛЯР Олександра Марківна,
вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0317111, виданий на ім’я ТРОХИМЕНКО Марія Іванівна,
вважати недійсним.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

САДИБА по вул. Комунальна в Талалаївці. Будинок газифікований площею 52 м2, літня кухня, господарські будівлі, 0,07 га городу. Тел. 098-423-56-81.
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.
Газифікована САДИБА в Талалаївці. Будинок 76,5 м2,
літня кухня, сарай, погріб, у дворі колодязь. Земельна ділянка 1,5 га приватизована. Тел. 096-081-03-85.
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.
АВТОМОБІЛЬ «Славута» 2007 року випуску, інжектор,
в хорошому стані, пробіг 57 тис. км. Тел. 095-856-42-34.
Саморобний МІНІ-ТРАКТОР з документами.
Тел. 096-401-07-86.
Саморобний ТРАКТОР: двигун 1,2 л, міст ГАЗ-66, коробка ГАЗ-51, роздатка УАЗ. Ціна договірна.
Тел. 063-478-51-08 (Станіслав).
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ. Тел. 067-998-62-25.
КОРОВИ на вибір. Тільні ТЕЛИЦІ. Тел. 068-248-39-01.
Молода КОРОВА червоно-рябої масті.
Тел. 063-600-96-08, 068-456-19-29.
КОРОВА. Тел. 095-554-21-86.
КОРОВА червоної масті, вік 7 років, 7 місяців тільності.
Тел. 050-971-13-21.
КОРОВА. Тел. 067-160-71-40, 068-248-61-69.

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.
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.
МОРКВУ, БУРЯКИ столові, ЯБЛУКА.
Тел. 098-352-18-32, 066-708-58-20.

Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.
Трусимо САЖУ, фарбуємо і перекриваємо ДАХИ.
ВИРОБИ з дерева, проводимо
ЗВАРЮВАЛЬНІ
РОБОТИ.
Тел. 067-849-60-15.

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.
Роганський м’ясокомбінат постійно дорого закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ. Вивіз худоби живою вагою.
Тел 095-139-82-86,
097-456-02-49.

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).

ЗНІМУ ЖИТЛО

ВІДПОЧИНОК

квартиру в Талалаївці. Порядність гарантую.
Тел. 098-440-90-53.

на Чорному морі на 7 днів.
Тел. 066-295-05-28,
097-118-60-02.

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

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

різного віку і порід,
із сильним
імунітетом
і високою
яйценосністю.
Доставка безкоштовно.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.

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

КУРИ-НЕСУЧКИ

ПРОДАЄТЬСЯ

15 ЛИПНЯ
минає рік, як
покинув
цей
світ наш дорогий Григорій Олександрович КАЙНАРА з Харкового. 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. Пом’яніть разом із нами нашого Григорія
Олександровича.
ДРУЖИНА, БРАТ і всі рідні.

18 ЛИПНЯ минає 40 днів світлої пам’яті нашого дорогого чоловіка,
батька і дідуся Миколи Павловича
КОРОБКИ з Талалаївки. Доля відвела
Тобі не довгий вік. Не простим було Твоє
життя, все, що зробив — своїми руками.
І дім побудував, і сад посадив, і сина та
доньку виростив… На жаль, підступна
хвороба не дала Тобі пожити на цьому
світі та життю порадіти. Ти пішов із життя, залишивши нас у розпачі. Не існує
тих слів, щоб висловити біль, горе, від якого плачуть наші
серця. Ти був для нас хорошим чоловіком, добрим батьком,
турботливим дідусем. У наших серцях Ти житимеш вічно.
Дякуємо Богові, що Ти був у нашому житті. Хай сонце та квіти зігрівають Твою могилу, а Твоїй добрій душі буде Царство
небесне та вічний спокій.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДОНЬКА, СИН,
ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, ВНУКИ.

ЛИШЕ 9 днів минає відтоді, як пішла за обрій відпочивати наша найкраща, найдорожча і найрідніша матуся, бабуся і прабабуся, проста сільська трудівниця Олександра
Іванівна МАЗУРА з Болотниці. Нам і досі не віриться, що
вже ніколи і нікого з нас вона не зможе зустріти, обійняти,
пригостити своїми смачними гарячими пирогами. Любила
життя, землю, людей, турбувалась про дітей, внуків, поки
мала силу. Ми всі дорослі, а так хочеться пригорнутись
до рідненької, відчути тепло її рук, але… Нам усім Вас
так не вистачає, світлої і незабутньої — як жаль! Нехай
свята земля береже Ваш вічний спокій, Бог сон оберігає і
Царство небесне Вам посилає. Хто пам’ятає Олександру
Іванівну, пом’яніть разом з нами добрим словом і святою
молитвою. Вічна наша пам’ять.
У глибокій скорботі ДОЧКА,
ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

РОБОТА

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

12 ЛИПНЯ
минає 6 років
світлої пам’яті
дорогого, любимого, незабутнього, єдиного синочка Роми ВІННІЧЕНКА з Березівки. Той день липневий став сумний, і
я не в силах щось змінити. Тебе не стало, синочку дорогий, а серце так хотіло
жити. Я часто згадую той день, а серце
кров’ю заливає, що не змогла Тебе в ту
мить проклятій смерті не віддати. Не
стримаю сліз я ніколи, бо важко повірити в те, що Ти вже не прийдеш додому, не скажеш ласкаве
слівце. Пройдуть роки, спливуть тумани, над світом знов зійде зоря, та не зітруться мої рани, що принесла мені смерть
Твоя. Прости, синочку, що не вберегла, хай Боженька Твій
сон оберіга і Царство небесне Тобі посила. Хто знав і пам’ятає мого Ромку, згадайте і пом’яніть.
Вічно сумуюча МАМА, РІДНІ.

Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ШУКАЄМО ДОГЛЯДАЛЬНИКА

КОЗА, КІЗОЧКА, доросла СВИНЯ. Тел. 097-519-58-36.

ПРОДАЄТЬСЯ

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.

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.

Тільна ТЕЛИЦЯ. Тел. 068-070-20-69.

МАЛИНА сорту «Новость
Кузьмина». Ягода солодка,
соковита, не кришиться,
нічим не оброблена. Ціна
договірна, з доставкою
додому.
Тел. 097-516-55-15
(Таня, с. Матлахове, дзвонити в будь-який час).
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Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

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

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

Потрібен ПРОДАВЕЦЬ
у магазин «Артеміда» і
БАРМЕН-ОФІЦІАНТ
у
кафе «Міраж».
Тел. 050-877-81-29,
097-613-01-01.

ПРОДАЮТЬСЯ
ВІВЦІ, СІНО.
Тел. 066-662-78-58.

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.

Ремонт ПРАЛЬНИХ МАШИН.
Тел. 050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).

РЕМОНТ холодильників і морозильників
з виїздом. м. Ромни, тел.
096-585-97-00.
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.

Щиро співчуваємо нашому сусіду Сергію Вікторовичу
Лепешинському з Талалаївки з приводу болісної, непоправної втрати — смерті батька
ВІКТОРА ДЕНИСОВИЧА.
СУСІДИ з вул. Шевченка Науменки, Загура,
Ткаченко, Лисенки, Чирви, Зігуни, Климова,
Галицька, Лещенко, Дрозд, Василенки.
Тяжке горе спіткало нашого однокласника та учня Євгенія Мирончука — ще молодою відійшла у вічність його
найрідніша людина мама ЛЮБОВ ПЕТРІВНА. Щиро співчуваємо Жені і розділяємо з ним біль непомірної втрати.
ВИПУСКНИКИ Красноколядинської школи 2010
року, класний керівник Н. В. ІЛЮШИК.
Дуже рано обірвався життєвий шлях нашої однокласниці Любові Петрівни МИРОНЧУК із Понір. Сумно і боляче, що зберемося колись нашою однокласницькою сім’єю
на шкільну зустріч, а Люби вже ніколи поміж нас не буде.
Тільки в пам’яті і добрих спогадах. Спи спокійно, Царство
небесне Твоїй світлій душі.
Колишні ОДНОКЛАСНИКИ.
У родині нашої подруги Софії Михайлівни Саглай із
Болотниці — тяжка, непоправна втрата. Проживши довгий вік, залишила цей світ її мама Олександра Іванівна
МАЗУРА. Прийміть наші щирі співчуття.
Н. Є. ЧИКИШ, Л. М. ЧИКИШ, О. А. ГОРБАНЬ,
В. М. ШЕВЧЕНКО.
Співчуваємо нашій колезі і подрузі Софії Михайлівні Саглай із Болотниці, її синам Володимиру і Вадиму,
які цими днями попрощалися із своєю мамою і бабусею
Олександрою Іванівною МАЗУРОЮ. Пам’ятаємо її як
берегиню своєї родини — турботливу, роботящу сільську жінку-трудівницю. Вічна світла пам’ять їй і Царство
небесне.
Сім’ї КИРПЕНКО і ВОРОШИЛО.
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