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З МИРУ ПО НИТЦІ НА НАДІЮ
СОФІЙЦІ

12-річна Софійка Ушкварок із Талалаївки мріє
про черевички на високих
підборах… Разом із мамою
Наталею вони йдуть до цієї
мрії. Ймовірно, що вона
стане здійсненною завдяки і багатьом небайдужим
людям, які відгукнулися на
біду і допомогли зробити
перший крок у боротьбі з
тяжкою недугою. По ниточці, по намистинці свого добра, уваги вони подарували
Софійці. Здається, у наш
жорстокий час, коли ми вже
звикли до того, що навіть
найближчі люди один одного обкрадають морально і
матеріально, прояви непідробного добра і милосердя
— як сонце у зливу.
Із Софійкою познайомилися по телефону. «Доброго
дня. Мама на роботі, а я її
донька Софійка», — відрекомендувалася дівчинка. А
поговоривши зі мною, зовсім по-дорослому сказала:
«Приємно було познайомитися». Отож, зустрілися вже
як знайомі. Дівчинка живе в
районі лісництва у Талалаївці
з мамою і бабусею. Вулиця,
хоч і віддалена від центру
— людна, тут багато дітей,
які розважаються попід дворами. Софійка чує цей гомін
у відчинене вікно, та не впадає у розпач, бо вірить, що
незабаром усе в неї буде гаразд. Вони із мамою все здолають. Дівчинка перенесла
дві складні операції і зараз
реабілітовується. Це складно, дуже боляче, але вона
не плаче і не скиглить. Під
наглядом мами чи бабусі за
лікарським розкладом робить
необхідні вправи. І вже є результат — вона пересувається із милицями, а до операцій
зовсім не могла ходити…
Звідки прийшло горе в
сім’ю, мама Наталія Григорівна не може збагнути. Софійка була жвавою дитиною,
бігала, займалася танцями.
Сім’я тоді жила в Дніпрі. Софійка — старша донечка,
молодший від неї на рік був
Іллюшка. Сьогодні він усміхається рідним тільки із фотографій. У 4 роки в хлопчика
було виявлено серйозну хворобу нирок. Два роки мама
билася, як риба об лід, намагаючись врятувати маленького синочка. Майже весь
цей час проводила із ним у
Охматдиті. Та не судилося.
«Хоронили Іллюшку 1
Субота
28.07

Щиро вітаємо всіх жителів Талалаївщини з Днем хрещення
Київської Русі-України

28 липня Україна відзначає 1030-ту річницю хрещення Київської Русі-України, у
день рівноапостольного князя Володимира
— одного із засновників і покровителів нашої державності, ми відзначаємо це свято,
яке духовно об’єднало всіх українців. Саме
з хрещенням Русі на наших землях виникає
державність, яка була однією з найбільш потужних, великих і розвинених цивілізаційних

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ!

Вітаємо вас із професійним святом —
росердно дякуємо всім ветеранам торгівлі
Днем працівників торгівлі! Від вашого проза їх значний внесок у розвиток торговельфесіоналізму та відданості справі залежить
ної галузі району, виховання гідних кадрів у
насиченість споживчого ринку товарами,
сфері торгівлі, які працюють на її розвиток
розвиток торговельного сектору економіки
в сучасних умовах. Бажаємо вам, шановні
району. Висловлюємо глибоку вдячність за
працівники торгівлі, міцного здоров’я, щастя,
вашу велику повсякденну працю, спрямовакомерційного успіху, ділової ініціативи, стану на зростання добробуту населення. Щибільності і впевненості у завтрашньому дні.
Лариса ШЕВЧЕНКО,
Юрій ДЗЮБАН,
в. о. голови районної державної адміністрації.
голова районної ради.

червня, якраз у День захисту
дітей, — розповідає згорьована мама. — Відтоді вже
п’ять років це свято приносить мені невимовний біль.
Йому було всього 6 рочків
і він так хотів жити. А до
4-х років ніщо не віщувало
біди… Всі гроші, які зібрали
волонтери на його лікування,
я передала іншим хворим
діткам. Там, в Охматдиті,
є таке неписане правило і
більшість його дотримується. Але і шахраї орудують.
Коли я вже передала гроші
для хлопчика із сусідньої
палати, мене хотіли «розвести», знаючи, що моєї дитини вже немає».
Іллюшку похоронили в
Талалаївці. Після його смерті
Наталія розлучилася із чоловіком та з Софійкою переїхали жити до батьків. У третій
клас дівчинка пішла в нову
школу. Наталія працює в мережі магазинів АТБ у Ромнах,
куди мусить їхати о 6-й ранку,
а повертатися майже опівночі. Горе надто вподобало цю
сім’ю. Софійка стала скаржитися на біль у суглобах,
накульгувати. У неї виявлено
порушення опорно-кінематичної функції нижніх кінцівок. Згорьована мама не знала куди їй везти дитину.
«Отримаю зарплату, звожу кудись на консультацію,
але що робити конкретно
ніхто не каже, — розповідає
Наталя. — І тільки торік я

добилася у Харківський інститут патології хребта і кінцівок, де встановили діагноз
і зрозуміли, що треба робити. А доні ставало все гірше,
вона зовсім не могла ходити,
страждала від болю. Я вже
знаю із досвіду, що коли на
операцію офіційно треба 70
тисяч, ще стільки ж треба
мати на все інше. А звідки?
Я навіть не сподівалася на
таку допомогу і опіку школи,
односельців, зовсім незнайомих людей…»
Збір коштів на лікування
організували вчителі та місцеві волонтери — Благодійний фонд «Прогрес», сусіди:
оголошення розмістили у нашій газеті, Фейсбуці, розклеїли у людних місцях та встановили скриньки у церкві,
аптеках, магазинах, банках.
Із сльозами вдячності на
очах і мама, і бабуся розповідають про це:
«Перш за все — моральна і матеріальна підтримка
вчителів і учнів. Вони роблять
усе, щоб Софійка не відчула
себе «за бортом» шкільного
життя. І директор Світлана
Володимирівна Михно, і наш
класний керівник Світлана
Костянтинівна Соляник перейнялися її долею і зробили
все, здавалося б і неможливе. Це, перш за все, робота
із батьками учнів усіх класів,
які допомогли матеріально,
організація ярмарків на підтримку нашої дитини. Ніхто і
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ніколи з дитини не глузував (а
таке часто трапляється), навпаки, її в прямому значенні
слова, носили на руках: і водій шкільного автобуса Вадим
Петрович Карпенко, хоч це
не входило в його обов’язки,
і наш сусід-випускник Олександр Кушнаренко. І в поза
шкільний час приділяє їй увагу соціальний педагог Максим
Вікторович Пархоменко і
багато інших добрих серцем
дорослих і дітей. Допомагали
сусіди із мікрорайону, друзі і
зовсім незнайомі люди. Довелося почути колись репліку,
що, мовляв, кошти із скриньок
нам не передають. Це все
брехня і намагання очорнити
світлих людей. Всім, хто зробив свій посильний внесок у
порятунок Софійки, ми безмежно дякуємо.
Доки ми були готові до
операції, наш лікар переїхала у Львів, отож оперувалися
ми в неї у Львові. Однокласники, проводжаючи Софійку,
подарували їй іграшкове левенятко — щоб місто лева
було прихильним до неї…»
Світлана
Костянтинівна говорить, що її учениця
— світла, розумна і дуже
терпляча. Її люблять однокласники і не тільки. Дівчинка
мріє бігати, танцювати, а ще
— ходити у красивих черевиках на високих підборах…
Тільки завдяки всім людям,
які перейнялися долею Софійки, ця мрія може бути
здійсненною. Але дитині треба серйозна реабілітація, в
подальшому — іще операції,
а на все це — кошти. Давайте
і надалі не залишати дівчинку
тільки з мамою. Добро вертається добром…
Олександра ГОСТРА.
Четвер
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Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C
Фаза Місяця

складових Європи у X столітті. І сьогодні,
як ніколи, ми потребуємо єдності. Київська
Русь є прикладом того, як треба будувати
міцну державу.
У день цього світлого свята щиро бажаємо всім вам міцного здоров’я, миру, любові,
сімейного тепла та Божого благословення.
Зичимо успіхів в усіх добрих починаннях.
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Наказом командувача
Сухопутних Військ Збройних Сил України № 262
від 20.06.2018 року військовим комісаром Сріб-

нянського
об’єднаного
районного військового комісаріату призначено капітана АРТЕМЕНКА Володимира Григоровича.

ВДАЛОГО ПОЛЮВАНН Я!
Якщо ви мисливець і
у вас є із чого стріляти, то
вам пора. Всяка там дика
качка і їй подібна водоплавна птиця так знахабніла, що
прямо тобі сама преться у
приціл вашої рушниці. І її
треба зрозуміти — виросла
за літо, жирку нагуляла на
рясці і дармових польових
харчах, геть зухвалою і сміливою стала, хочеться їй,
бач, перевірити який вправний ви мисливець. Уважте
пернату! Саме час: наступної суботи, 4 серпня, о 16-й
годині відкривається сезон
полювання на пернату дичину. Беріть із собою таку
торбину, щоб у неї влізло
якраз не більше 3 качок, 4

лисок, 5 перепілок, 4 куликів і 4 голубів — це норма
відстрілу птиці за день полювання. Та не забудьте
про відстрілювальні картки,
бо без них і рушниця ваша
не захоче стріляти, і єгер до
качки не підпустить. Щоб
отримати її, треба мати щорічну картку обліку добутої
дичини та порушень правил полювання і, ясна річ,
мисливський квиток. Безкоштовно полюють тільки
інваліди всіх воєн та АТО —
I і II груп. Оце й усе. Вдалого вам полювання і ні пуху,
ні пера!
Віктор СОЛЯНИК,
голова райорганізації
УТМР.

Запрошуємо на святкування Дня села Слобідка, яке
відбудеться 3 СЕРПНЯ ц. р.
У програмі свята:
••15:00 — дитячі атракціони,
••16:00 — концертна програма,
••18:00 — святкова каша,
••22:00 — святкова дискотека.
Запрошуємо всіх земляків.
ВИКОНКОМ сільської ради.
Громада села Новоселівка запрошує земляків на
святкування Дня села, яке відбудеться 4 СЕРПНЯ ц. р.
У програмі:
••Дитячі атракціони — з 10-ї год.
••Спортивні змагання — з 11-ї год.
••Виставка робіт народних умільців — з 12-ї год.
••Концертна програма, розіграш лотереї — з 13-ї год.
••Польова каша, святковий феєрверк, дискотека.
Святкування відбудеться в центрі села.
ОРГКОМІТЕТ.
Громада села Скороходове запрошує земляків та
всіх бажаючих відсвяткувати День села, який відбудеться
4 СЕРПНЯ ц. р.
У програмі свята:
••13:00 — концертна програма за участю місцевих
аматорів художньої самодіяльності
••Пригощання польовою кашею
••Святкова дискотека
Працюватиме виїзна торгівля.
ОРГКОМІТЕТ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

27 липня 2018 року

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ПРОФЕСІЙНА І ВІДПОВІДАЛЬНА КОМАНДА –
ЗАПОРУКА ВІДМІННИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Перед початком жнив редакція нашої газети вирішила з’ясувати, як
готується до збору урожаю одне з
провідних господарств Талалаївського району. Агрофірма «Обрій LTD», яка
входить до агрохолдингу ТАС Агро —
є найбільшим сільськогосподарським
підприємством у регіоні. Тут поєдналися різноманітні виробничі процеси,
від вирощування зерна до його зберігання і транспортування. Це господарство — одне із тих небагатьох у регіоні, яке не відмовилося від розвитку
— Олександре Сергійовичу, розкажіть нам про
свій досвід попередньої
роботи.
— У сфері сільського господарства я працюю
близько 20 років, останні 10
з яких очолював велике підприємство у Черкаській області. Відповідно, я чудово
розуміюся у всіх проблемах
сучасної аграрної галузі і
особливостях роботи з пайовиками. За ці декілька місяців я повністю увійшов у
робочий ритм, отримав підтримку колективу і розуміння
серед власників земельних
паїв, адже знаходжуся на
постійному зв’язку зі всіма
громадами, системно проводжу зустрічі з пайовиками,
беру участь у масових заходах. До речі, незважаючи на
плітки, хочу всіх заспокоїти
і запевнити, що з оновленням керівництва діяльність
підприємства не змінилася.
Ми продовжуємо ефективно працювати, готуємося до

тваринницької галузі, утримуючи понад 3000 голів ВРХ, з яких 1000 — дійне
стадо. На сьогодні саме тут працює
більше 400 місцевих жителів, котрі
отримують офіційну та конкурентну
заробітну плату й усі передбачені законодавством соціальні гарантії.
Декілька місяців тому у господарстві «Обрій LTD» було змінено директора. Новим керівником став Олександр Сергійович ТРИПУЗ, який має
багаторічний досвід роботи в аграрній галузі.

жнив, виконуємо усі обіцянки
та зобов’язання перед пайовиками. Ті люди, котрі прагнуть чесно виконувати свою
роботу, будуть мати з моєї
сторони всебічну підтримку
і сприяння у кар’єрному рості. Ті ж, хто прийшов сюди
відсидітися, розносити недостовірні чутки або ж нечисті
на руки — нам з такими не
по дорозі. Пам’ятайте, життя
не стоїть на місці, а все, що
не робиться — робиться на
краще.
— Розкажіть
нам
детальніше
про
виробничі
показниками
господарства.
— Господарство «Обрій
LTD» — це дуже велике підприємство, яке обробляє 12
тисяч гектарів землі. У нас
диверсифіковано виробничі
процеси, адже ми займаємося рослинництвом, тваринництвом, зберіганням зерна
й транспортуванням. Мені
відомо, що у зв’язку з весняною засухою деякі невеликі

На фото: Валерій Миколайович БУГАЙ і помічник
комбайнера Дмитро ЧЕПЕЛЬ.

господарства не мають змоги в повному обсязі розрахуватися з пайовиками через
зменшення врожаю. У нас
же в цьому плані проблем не
було і я переконаний, що не
буде. Тому, якщо станеться
якийсь природний катаклізм,
ми все одно зможемо в повному обсязі розрахуватися
з пайовиками. Крім цього,
господарство постійно розвивається,
розширюється
земельний банк, оновлюється техніка, покращується культура землеробства.
Також з нами вже підписали
договори оренди земельного
паю майже 3500 жителів, які
не помилились із вибором
орендаря і я впевнений, що
задоволені співпрацею. Восени минулого року у господарствах була своєчасно
проведена посівна кампанія.
Сьогодні сільськогосподарські культури знаходяться у
відмінному стані і ми очікуємо хороший урожай. Протягом минулого року до бюджетів усіх рівнів сплачено 20
мільйонів гривень податків і
зборів, які пішли на виплату
заробітних плат працівникам
бюджетних організацій та на
розвиток місцевих громад.
— Чи зміниться спів
праця господарств із
пайовиками?
— Пайовики
для
будь-якого сільськогосподарського підприємства становлять найбільшу цінність. Ми
намагатимемося задовольняти усі потреби людей, які
передали нам в обробіток
свої земельні паї. Зокрема,
своєчасно виплачуємо конкурентну орендну плату, за
перепідписання
договорів
оренди сплачуємо фінансове заохочення з розрахунку
1000 гривень за один рік,
компенсуємо витрати на обробіток присадибних ділянок
пайовиків у сумі 500 гривень
на один договір, надаємо
допомогу родині на поховання пайовика. За потреби
виплачуємо орендну плату
наперед, пайовикам похилого віку доставлятимемо пай у
натурі безпосередньо до са-

На фото: генеральний директор ТОВ «Агрофірма «Обрій»
Олександр Сергійович ТРИПУЗ.
диби та багато іншого. Впевнений, що жоден пайовик не
пожалкує, що погодився на
співпрацю з нами.
Про операційну діяльність агрофірми «Обрій
LTD» нам розповів заступник генерального директора Валерій Миколайович БУГАЙ:
— На підприємстві «Обрій LTD» я працюю більше 20
років, тому можу об’єктивно
порівняти роботу господарства у різні періоди. Значні
зміни на краще тут сталися, коли ми приєдналися до
компанії ТАС Агро. До цього
часу, п’ять років тому, у нас
постійно не вистачало пально-мастильних матеріалів,
систематично затримували
заробітну плату, не оновлювалася техніка, не було
ніяких перспектив. Сьогодні
ж ми впевнено працюємо,
оновлюємо технічний парк,
запроваджуємо нові підходи
до ведення аграрної справи
— використання інтенсивних
технологій, які сприятимуть
не лише підвищенню врожайності, а й збереженню
родючості ґрунту. Моя зона
відповідальності у господарстві — це контроль за
виробничими процесами, які
проходять на 12 тисячах гектарів землі в господарстві.
Зокрема, підживлення ґрунту, внесення засобів захисту
рослин, підготовка до проведення жнив тощо. До збирання урожаю повністю готові
9 комбайнів і 17 одиниць
вантажного
автотранспорту, якщо виникне потреба,
ми зможемо й орендувати
сільгосптехніку. З ранніх зернових у господарстві посіяно пшеницю на площі 2900
гектарів.

ЛІТНІ КАНІКУЛИ

НА ВІ ДПОЧИНК У В «АР ТЕК У»

побував цього літа талалаївський школяр Артем ХАЙДАРОВ. Він став учасником 6-ї
тематичної зміни «Успішні ми — успішна країна». Із червня 2016 року всесвітньо відомий міжнародний центр змінив кримську прописку і знаходиться нині на території
санаторію «Пуща Озерна» під Києвом. За цей час у таборі побували тисячі дітей з
усієї України і кожен залишив про це чудове місце дитячого відпочинку незабутні
спогади. Артему і раніше доводилось відпочивати у відомих дитячих закладах оздоровлення, наприклад, у «Молодій гвардії» в Одесі. Та відпочинок в «Артеку» був
найцікавішим. Запитала в Артема, що йому найбільше сподобалось, запам’яталось.
— Мене там все приємно
вразило: і саме розташування табору, і умови проживання, і розмаїта культурна
програма, що заповнювала
новим змістом кожен новий
день. Навіть незчувся, як

минув 21 день мого відпочинку. Майже щодня у таборі проводились спортивні
змагання — ми грали у теніс,
баскетбол, волейбол, плавали в басейні, катались на
велосипеді, захоплювались

плаванням на каяках (невеличкі човни) по прилеглому
озеру. А головне, — зізнався
Артем, — я знайшов у таборі
багато щирих, добрих друзів, з якими так не хотілось
прощатись. Ми разом були

учасниками
захоплюючих
квестів, конкурсів ерудитів,
інтелектуальних ігор. І все
це поєднували із цікавим відпочинком — їздили на екскурсію по вечірньому Києву,
відвідали зоопарк, слухали
концерт відомої групи «Тік»,
і, зокрема, її соліста Віктора
Бронюка, розважались на
дискотеці. Завжди із нами
були наші вожаті. За одну
табірну зміну в таборі відпочивало близько тисячі дітей.
Віра КЛИМОВА.

Поглянувши на наші
поля, можна пересвідчитися,
що у господарстві цьогоріч
буде хороший урожай, ми
очікуємо не менше 50 центнерів на гектар. Це заслуга
усього нашого дружнього колективу, кістяк якого працює
тут десятиліттями і заслужив
авторитет та повагу серед
жителів району. Окремої
згадки заслуговує також професіоналізм моїх колег, їхня
готовність надати допомогу,
підтримати у разі необхідності. Усі нововведення, які
відбуваються у компанії, знаходять підтримку і розуміння
у колективі. Незважаючи на
нещодавню зміну керівництва господарства — усі провідні спеціалісти працюють
на своїх місцях, отримуючи
достойну і, що важливо, офіційну заробітну плату. Незважаючи на будь-які чутки, що ширяться від мого
імені, хочу попередити, що
такими пліткарями будуть
займатися відповідні органи. Наш колектив — це
єдина дружна команда,
яка продовжить сумлінно
працювати на благо своєї
компанії, родини та всієї
країни.
Окрім
господарської
діяльності підприємство
«Обрій LTD» не забуває
підтримувати і розвивати соціальну інфраструктуру місцевих громад, в
яких обробляє землі.
Компанія ТАС Агро у Талалаївському районі працює
вже п’ять років, протягом
цього ж часу свої проекти реалізує Всеукраїнський благодійний фонд Сергія Тігіпка.
За цей період фондом було
надано допомоги майже на
1,5 мільйона гривень. Ста-

ном на 2018 рік для підтримки та оновлення соціальної
інфраструктури підопічних
громад заплановано виділити ще 500 тисяч гривень. За
рахунок цих коштів ремонтуються школи, дитячі садочки, будинки культури, бібліотеки, ФАПи, постачаються
ліки і медичне обладнання,
купується музична апаратура і спортивний інвентар,
встановлюються дитячі майданчики та енергозберігаючі
вікна, відновлюється освітлення і водопостачання.
«Ця допомога є системною та майже єдиною можливістю забезпечити нормальне
функціонування
соціальних об’єктів. Адже,
здебільшого, бюджети сільських рад настільки малі, що
часто не вистачає навіть на
зарплату персоналу сільської ради та комунальні послуги. Ми чудово усвідомлюємо, що це, можливо, зайві,
навіть невиправдані витрати, які не приносять прямих
дивідендів. Але в сучасних
складних соціально-економічних умовах без підтримки
і допомоги відповідальних
аграріїв місцевим громадам
не обійтися. Приємно, що
більшість жителів розуміють
важливість цієї роботи, адже
у школах навчаються їхні
діти, до садочків ходять онуки, в амбулаторіях лікуються пенсіонери. Все, що ми
робимо в соціальному плані
— це наша добра воля, спрямована на поліпшення життя наших пайовиків і наших
працівників в тих селах, де
ми працюємо, вона не буде
зупинена ні за яких умов», —
підсумував Олександр Сергійович Трипуз.
Андрій ЗЕМЕЛЬНИЙ.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ
Прийом та реєстрація
звернень громадян Талалаївського району проводитиметься працівниками
Срібнянського ОРВК за
адресою: вул. Вокзальна, 3,
смт Талалаївка, (перший
поверх приміщення Талалаївської селищної ради)
з 9:00 до 11:00 та з 14:00
до 15:00 щовівторка та
щочетверга.
Видача довідок, документів військового обліку,
постановка/зняття з військового обліку призовників
та всіх категорій військовозобов’язаних здійснюється
лише за юридичною адресою військового комісаріату

з 9:00 до 12:00 та з 14:00
до 15:00 щосереди та
щоп’ятниці.
Графік роботи Срібнянського ОРВК (за юридичною
адресою):
Понеділок-п’ятниця — з
8:00 до 17:00 (13:00 – 14:00
— обідня перерва)
Адреса
Срібнянського ОРВК: вул. Миру, 44 а,
смт Срібне, Срібнянський
район, Чернігівська область, 17300. Телефони:
(04639) 2-11-65 — черговий;
(04639) 2-14-64 — військовий комісар.
Володимир АРТЕМЕНКО,
військовий комісар Срібнянського ОРВК, капітан.

25 ЛИПНЯ відзначила
свій 75-річний ювілей наша
колега, турботлива мама, дружина, бабуся й прабабуся Галина Іванівна КУЧЕРІНА. Від
усієї душі шлемо їй найщиріші
побажання міцного здоров’я,
щастя, довгих років життя.
Добрий майстер у роботі і порадник у житті, Ви розрадите
в скорботі, не забудете в біді.
Порадієте на святі, не остання за столом, і на дружбу Ви
багаті, до людей Ви — лиш
з добром. З святом Вас віта
сьогодні весь наш дружний
колектив. Працьовиті, гарні,
милі будьте Ви і повні сил!
КОЛЕГИ по роботі в
системі райст О. М. РОЙ,
А. М. МІРОШНИЧЕНКО, Н. І.
ЛОБОДА, Г. Ф. ДУДКО, Н. С.
ПЕТРЕНКО, Г. О. ЗАГАЙКО,
Г. Г. ПРИЙМА, В. Д. СОРОКА,
Л. Ф. ЄРОШКІНА, Н. Г. КОСТРИКА, Н. О. МАРЧЕНКО.

*

*

*

НАШОМУ колезі, вчителю-пенсіонеру
Віктору
Михайловичу ТРОЦЕНКУ з
Чернецького 2 серпня виповнюється 65. Бажаємо, щоб
спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при
кожній годині. Хай стелиться
довга життєва дорога. Хай
легко працюється, гарно живеться, все вміється, можеться і удається! Здоров’я міцного, щастя без краю, усього
найкращого ми Вам бажаєм.
Педагогічний
КОЛЕКТИВ Чернецької
школи.

*

*

*

Івану
Васильовичу
ТАРАНУ,
керуючому
відділком СТОВ «Батьківщина»
в с. Довгалівка, виповнюється
60 років. Прийміть найщиріші
вітання з нагоди Вашого дня
народження! Зичимо Вам
міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди і чудового
настрою, родинного затишку
та сімейного добробуту. Нехай завжди Вас супроводжує
удача, постійно зігріває тепло
людської вдячності, а будні і
свята наповнюються радістю,
світлом і любов’ю рідних та
близьких. Вічної молодості
Вашій душі та доброти серцю,
здійснення всіх Ваших планів
і сподівань!
КОЛЕКТИВ
Довгалівської школи.

*

*

*

ВІТАЄМО із 60-літнім
ювілеєм нашого шанованого
колегу — бригадира тракторної бригади ТОВ «Красноколядинське» Миколу Михайловича БЕРЕЖНОГО. Як не
дивись, з якого боку, а Ви ще
чоловік нівроку! Хоч за плечима шістдесятка, та Вам позаздрять молодятка. Є порох ще
в порохівницях! Бо вікові Ви
не підвладні, такі ж бадьорі і
принадні, дух молодечий б’є
фонтаном, Вам на спочинок
ще зарано. Ну а завершити
усе це такою б фразою хотілось: аби гаряче Ваше серце
ще довго без ремонту билось.
КОЛЕКТИВ ТОВ
«Красноколядинське».

*

*

*

В ОСТАННІЙ день липня
відзначає свій ювілей Іван
Васильович ТАРАН із Довгалівки. 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,
від куми, хрещеника! І хоч на
скронях сивина, у серці гомонить весна, в очах сміється
сонце золоте, а дерево життя
зростає і цвіте. Хай Вас люди
шанують, хай рідні цінують,

хай повниться дім щирим теплом. За все те добро і турботу про нас ще раз з ювілеєм
вітаєм ми Вас.
Кума ВАЛЕНТИНА та
хрещеник ОЛЕКСАНДР із
сім’єю.

*

*

*

31 ЛИПНЯ святкує свій
60-річний ювілей Іван Васильович ТАРАН із Довгалівки.
В цей ювілей, в цей радісний
час прийміть найщиріші вітання від нас. Зичим здоров’я
міцного щодня, щастя земного, людського добра. В радості жити, серцем не старіти,
бути веселим та внукам радіти. Хай сонце Вам силу і радість дає, зозуля сто літ Вам
нехай накує!
Валентина ЛИТВИНЕНКО, Іван БОВКУН, Світлана
ШІДЛОВСЬКА, Ганна КОЛІСНИК, сім’я КОСОЖИД.

*

*

*

ВІТАЮ із днем народження великої душі людину Ніну

Костянтинівну МАНЬКО з
Талалаївки. Хай Ваше добро
повертається до Вас сторицею. Спасибо за помощь хочу
Вам сказать, что вовремя руку
сумели подать. Спасибо за то,
что рядом стояли, за то, что
плечо свое подставляли. Хочу
небесам сказать я спасибо за
то, что мою прикрывали Вы
спину. Спасибо за то, что есть
Вы у меня, за помощь всю
жизнь благодарен я Вам.
Артем МІЩЕНКО.

*

*

*

30 ЛИПНЯ ювілей у нашого дорогого чоловіка і
тата Олексія Михайловича
КРИВОУСА з Українського.
Тобі сьогодні, рідний, шістдесят. Із вдячністю ми хочемо
вітати Тебе за мудрість батьківських порад, за вміння всім
завжди допомагати, за приклад чоловіка й сім’янина і
за могутні руки золоті. Нехай
Господь пошле Тобі благословення, нехай здоров’я й
сил дарують всі святі. Спасибі
Тобі за щире тепло, за людяність Твою та невичерпне добро, за руки Твої робочі і безсонні ночі. За спокій у домі і
хліб на столі… Нехай Господь
Бог Тобі здоров’я і силу дає,
зозуля сто років Тобі в саду
накує.
ДРУЖИНА, СИН,
НЕВІСТКА.

*

*

*

29 ЛИПНЯ святкує свій
60-річний ювілей наш дорогий чоловік, батько та дідусь Микола Михайлович
БЕРЕЖНИЙ із с. Красний
Колядин. Наш славний та
рідний, найкращий у світі, з
Тобою нам завжди затишно
і світло. Ти гарний господар і
татко чудовий, даруєш турботу і море любові. Спасибі за
ласку, за руки умілі, що вмієш
підтримати словом і ділом,
щоб в рідному домі було нам
надійно та щиро. Живи нам
на радість у щасті та мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і
сили, у дружній родині усі ми
щасливі!
З любов’ю ДРУЖИНА,
ДІТИ, ВНУКИ.

*

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

27 липня 2018 року

*

*

29
ЛИПНЯ
відзначає
60-літній
ювілей
Микола
Михайлович БЕРЕЖНИЙ із
Красного Колядина. У святковий день прийми вітання
та найщиріші побажання: здоров’я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла. І повсякденно, повсякчас хай буде все в

ПРОДАМ

САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги:
будинок газифікований, є господарські будівлі, 0,40 га городу. По вулиці проходить водогін.
Тел. 068-622-33-86.
СКУТЕР «Honda Dio» без пробігу по Україні.
Тел. 068-348-32-15.
ГРЕБКА «сонечко» на 4 круги.
Тел. 067-240-51-36 (Віктор).
ЦУЦЕНЯТА вівчарки німецької, вік 1,5 місяця.
Тел. 097-256-84-85.
Терміново КОРОВА з четвертим телям. Тел. 096-901-96-11.
КОРОВА червоно-рябої масті. Тел. 096-858-57-26.

Тебе гаразд! Завжди щоби
хотілось Тобі жити і не було
хвилини, щоб тужити, щоб
друзі завжди поруч були вірні, а вдома щоб Тебе чекали
рідні. Щоб ввечері було з ким
чай попити і тихо по душах
поговорити. Ми від душі Тобі
бажаєм вдачі, і очі хай від радості лиш плачуть.
Сестра ВАЛЯ і її сім’я.

*

*

*

ВІТАЄМО із ювілеєм нашого дорогого батька і дідуся
Миколу Михайловича БЕРЕЖНОГО! З ювілеєм, із роками, що прожив Ти щедро й
плідно, Ти усім ділився з нами,
не жалів нічого, рідний. Ти
працюєш без утоми у турботах
день при дні, щоб достаток був
удома, тепло й затишно в сім’ї.
Щоб міцним було здоров’я і
приємними новини, щоб достатком хата повна у всіх нас
була щоднини, щоб частіше
зустрічались із приємної нагоди і щоб міцно всі тримались

гілочки одного роду.
Дочка МАРИНА, зять
ВОЛОДИМИР,
внучка ЗЛАТА.

*

*

*

*

*

*

У НАШОГО шановного
свата Миколи Михайловича БЕРЕЖНОГО із Красного
Колядина 60-літній ювілей,
із чим ми його щиро вітаємо.
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!
СВАТИ із Петькового.
ВІТАЄМО із 60-літнім ювілеєм нашого шановного дядька Миколу Михайловича
БЕРЕЖНОГО. Прийміть від
душі наші щирі вітання, хай
збудуться всі Ваші плани й
бажання! Життя хай дарує чудові презенти, яскраві емоції,
щастя моменти. Щоб лихо до
хати дорогу не знало, а доля
Вам радість завжди дарувала!
Племінник СЕРГІЙ із
сім’єю.

*

*

*

НАШОГО дорогого кума
і товариша Миколу Михайловича БЕРЕЖНОГО з
Красного Колядина вітаємо з
ювілеєм. 60 — не привід для
печалі, 60 — це зрілість золота. Хай до 100, а може ще
і далі йдуть, не оглядаючись,
літа. Хоч було тривог в житті
багато, та не будем згадувать
сумне, бо горить в душі іще
багаття, ще вогонь горить —
це головне. Хай доля шле
добро і щастя, міцне здоров’я,
море благ земних, а щедрі дні,
мов рушники квітчасті, нехай
ще довго стеляться до ніг.
З повагою
куми МАКСИМЕЙКИ, сім’ї
БУРДЕНКІВ та ЗАЙЧЕНКІВ.

*

*

*

29
ЛИПНЯ
дорогому
куму Миколі Михайловичу
БЕРЕЖНОМУ із Красного
Колядина 60 років постукає
у віконце життя. Спинити час
ніхто не в змозі, і грає ліс, і
квітне сад, на Вашім сонячнім
порозі з’явилось мудрих 60!
Ваш ювілей — поважна дата,
про це нагадувать на слід, а
краще щиро побажати здоров’я, щастя й довгих літ! Щоб
завжди Ви жили у мирі у колі

рідної сім’ї і хай пісні веселі й
щирі Вам заспівають солов’ї!
Куми Таня і Саша
ПАВЛЕНКИ.

*

*

*

З ВЕЛИКОЮ любов’ю і
радістю вітаємо із молодим
ювілеєм нашу рідну, дорогу і
найкращу у світі племінницю
і хрещеницю Юлію ЛУКАШ!
Щиро бажаємо Тобі, наша
люба, завжди залишатися
такою ж доброю, чуйною і
щедрою людиною, відчувати
себе щасливою і здоровою.
Хай будуть радість і усмішки,
творче натхнення і великі успіхи, плідні будні і веселі свята!
Нехай ніколи Ти не будеш одинока, а завжди поряд Твій коханий чоловік і люба донечка,
вірні друзі і рідні люди! Краси
Тобі і молодості! Де ступатимеш Ти — щоб троянди цвіли,
щоб щаслива була Твоя доля.
Щоб у щасті й добрі Твої роки
пройшли, щоб ніколи не знала Ти горя. Хай Тобі всюди й у
всьому таланить!
ХРЕЩЕНИЙ і його сім’я,
кума ОЛЕНА.

*

*

*

*

*

*

МОЇЙ дорогій племінничці
Ксюші ПОВИДИШ із Талалаївки виповнилося 16 років! Ти ж добре знаєш, що не
тільки у день народження, а
і в кожен буденний, я бажаю
Тобі всього тільки світлого і
радісного: любові, яскравих
незабутніх зустрічей, вірних
друзів, святкового настрою,
здійснення найзаповітніших
бажань і творчих звершень.
Нехай у кожному Твоєму дні
життя буде хоча б одна, але
щира усмішка, яка нагадує,
що хмари над головою — тимчасові. І скільки б Тобі не виповнювалося років, для мене
Ти завжди будеш любимою
племінничкою, яка з довірою
забиралася мені на руки і наповнювала життя сонцем. Я
пишаюся тим, що Ти в мене
є! З днем народження, дорога
моя дівчинко!
Дядьо ЖЕНЯ.
25 ЛИПНЯ виповнилося 16 років нашій дорогій і
любимій внучці, племінничці, сестричці Олександрі
ЯРЕСЬКО із Красного Колядина. Як ніжна квіточка Ти
розквітаєш! І так хочеться,
щоб Твоя доля була до Тебе
прихильною! Ти вір в життя і
будь собою. Хай час летить
собі, а Ти, як сонце ранньою
весною, цвіти промінням золотим. І хай в очах Твоїх відкритих нестримна молодість
буя, і хай несе Тебе по світу
життя бурхлива течія. І завжди ангел-хоронитель Тебе
боронить від біди, Ти просто
вмій життю радіти й по ньому
з усмішкою йди!
БАБУСЯ, тьотя
ОКСАНА, сестри НАТАША
і ОЛЯ із сім’ями.

*

*

*

СЬОГОДНІ в нашій родині
свято — 15-й липень розкрив
свої теплі обійми для любої
донечки, онучки, племінниці й хрещениці Анастасії
ХРИСТЕНКО із Старої Талалаївки. Нехай юність Твоя,
Настечко, розквітає всіма барвами літа. Щоб Ти завжди
була щаслива, добро пізнала
у житті, і щоб сміялися до
Тебе із неба зорі золоті. Щоб
гріло сонечко ласкаво, щоб
Бог Тебе в опіці мав, і Ангел,
Твій охоронитель, з плеча
Твого щоб не злітав. Ми дякуємо Богу, що Ти у нас є, хай
силу і радість Тобі Він дає.
З любов’ю ТАТО, МАМА,
БАБУСЯ, ДІДУСІ, тьотя
ЛАРИСА, ХРЕЩЕНИЙ.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №390952 від 29.05.2006 року та серії ЯГ №391969 від
26.05.2009 року, видані на ім’я ПАНАСЮК Ольга Михайлівна, вважати недійсними.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №391970, виданий 26.05.2009 року на ім’я ПАНАСЮК
Тетяна Михайлівна, вважати недійсним.

М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
 акуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
з
а також КОНЕЙ. За потреби можливий виїзд за вимушеним
дорізом.
Звертатися за тел. 097-432-92-44, 098-214-86-18,
050-972-33-83, 063-586-06-26. Порядність гарантуємо.

ПАМ’ЯТЬ

НЕДОПИСАНИЙ РЯДОК

Вечірній
телефонний
дзвінок і молодий жіночий
голос із трубки ввів у заціпеніння: «Тато сказав, коли
він помре, щоб обов’язково
повідомила Івана Івановича…» Дзвонила з Харкова
донька Славика Карпуся.
Я не чув себе, що говорив
їй у відповідь. Як же так?!
Славик, Славик… Біль не
відпускає вже ось який
день, а пам’ять вихоплює
епізод за епізодом нашу з
ним зустріч минулого літа.
Владислав (хоч всі звали
його Славою) приїздив до
мене на гостини. Весь цей
час проводили в розмовах,
мені цікаво було знати про
нього все, адже він за всю
мою вчительську практику
найкращий, найсильніший
з великої когорти розумних,
успішних учнів. Може тому,
що Славик був першим
і, мабуть, єдиним таким.
Умниця, яких мало, до самої своєї глибини добрий і
скромний і, головне, ніколи
не хизувався своїм розумом, своїм талантом. Я
бачив, я вірив, що з нього
виросте велика людина, що
він знайде і проявить себе
в будь-якій добрій справі.
Однаково сильний у точних
і гуманітарних науках, він
кохався у механіці і в поезії,
у фізиці і географії та ботаніці, а що вже в математиці
— так рівних йому не було!
«Де ви винайшли такий талант?! — захоплювалися
Славиком і його другим місцем на обласній математичній олімпіаді. — Та йому ж
пряма дорога в науку».
Світла голова, тямущість і допитливість, бажання знати більше і більше і
просто надзвичайна працелюбність зробили його
таким. Школа із золотою
медаллю, Харківський політехнічний інститут із відзнакою, аспірантура — ленінський стипендіат, блискучий
захист кандидатської ди
сертації, докторантура і
вчений ступінь доктора технічних наук, професорське

звання, ціла низка винаходів, сотні наукових праць
у провідних вітчизняних та
зарубіжних виданнях, книги
власного авторства. Його
знав весь науковий світ. І це
все — Владислав Євгенович Карпусь, наш Славик,
простий хлопець із такої ж
простої селянської сім’ї у
Ниновому. У той його приїзд ми проводили всі ночі
за розмовами, а вдень він
просив повозити його по
рідних місцях. Я не пізнавав
Славика. Зазвичай енергійний і швидкий на слово, він
ніби з трудом добував якусь
чергову думку, повільний у
висловлюваннях і млявий
у рухах. І в очах, завжди з
іскринкою, було мало життя. Аж серце зайшлося — я
десь глибоко вловив себе
на думці, що Славик прощається зі своїм Ниновим, отчою хатою і зі мною також.
Назавжди.
Його вже не було на місячної давності зустрічі однокласників. Віриться, що
через усі 50 років розлуки
серцем линув до шкільних
друзів і рідного класу, але
лікарняне ліжко не пустило. Чи то мені вчулося, чи
Аліна і насправді сказала
по телефону, що «… в тата
інсульт». Разом із болем
не сходить із думки: рано,
дуже рано, Славику, 67 —
далеко не межа, ще писати
б і писати книгу життя. Чи
слів забракло, чи висохли
чорнила, що Твій рядок у
ній обірвався на півслові? І
мені, чомусь мені, визначена страшна місія дописати
його прощальним словом.
Іван БУРКА.

ПОВІДОМЛЯЙТЕ ПРО ЗАДУХУ РИБИ
З початку року в дев’яти
областях України спостерігались явища задухи риби,
спричинені як природними, так і антропогенними
факторами.
Влітку, при підвищенні
температури води, починають активно розмножуватись
синьо-зелені водорості, що
призводить до «цвітіння»
води у водоймах, виділення
водоростями токсичних продуктів та зниження концентрації розчиненого кисню.
Задуху може викликати і попадання болотної води, що
містить велику кількість органічних речовин і продуктів
гниття, які відбирають у процесі окислення з води кисень.
В сильно зарослих водною
рослинністю
мілководних водоймах можуть
спостерігатися і нічні задухи. Причинами виникнення
явища нічної задухи є припинення в темний час доби
процесу фотосинтезу та значне споживанням рослинами кисню з води. Даний вид
задухи спостерігається під
ранок і швидко самоліквідується зі сходом сонця.

Серед
антропогенних
факторів, які призводять до
масової загибелі риби, найбільш розповсюджені: скидання промислових стоків,
побутових відходів, добрив
та інших хімічних речовин.
Для нормальної життєдіяльності риб необхідно, щоб
вміст розчиненого у воді кисню становив 3 – 4 мг/л.
Чернігівський рибоохоронний патруль постійно проводить заміри вмісту кисню у
водоймах області. На сьогодні вміст кисню у перевірених
водоймах відповідає нормі.
У свою чергу, Чернігівський рибоохоронний патруль звертається до всіх
громадян
Чернігівщини,
кому небайдужа доля рибних
запасів нашого краю, з проханням повідомляти про всі
факти та можливі причини
задухи риби у водоймах Чернігівської області за телефоном «гарячої лінії» 099-11213-44 та (0462) 937-557 та на
адресу: 14005, м. Чернігів,
вул. П’ятницька, 69.
Джерело: сайт
Чернігівського рибоохоронного патруля.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

30 липня — с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги.
1 серпня — с. Стара Талалаївка, вул. Соляниківка;
с. Новопетрівське, вул. Молодіжна.
2 серпня — смт Талалаївка, вул. Лермонтова, вул.
Степова, вул. Калинова, 1, 2, 3-й пров. Калинові.
3 серпня — с. Слобідка, ТОВ «Обрій», ферма; с. Новопетрівське, с. Поповичка (села повністю) (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

4

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.
Недорого САДИБА у зручному місці (вул. Затишна (Котовського), 2 у Талалаївці). Тел. 068-092-63-11.
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.
Благоустроєний БУДИНОК з усіма зручностями по вул.
Народна (Пролетарська). Тел. 097-577-70-64.
КВАРТИРА в Талалаївці. Тел. 098-424-03-48.
САДИБА (приватизована) в с. Плугатар (залізнична
станція Блотниця) по вул. Лесі Українки, 32: будинок площею 68 м2 з електричним опаленням та на твердому паливі,
є літня кухня, сарай, колодязь у дворі, сад, 3-фазне електроживлення. Ціна договірна. Тел. 050-915-41-91.
Терміново недорого БУДИНОК по вул. Садова, 12
у с. Стара Талалаївка. Є газ, вода, каналізація. Ділянка
0,48 га обгороджена, новий паркан. Документи в порядку.
Тел. 097-939-76-58.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2114, сірий металік, перша реєстрація 06.2013 р. Газ 4-те покоління, все нове, фари ксенон,
тонування, центральний замок, сигналізація.
Тел. 063-534-47-01.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21099 1999 року випуску, 1,5 л карбюратор, газ/бензин, в хорошому стані. Ціна договірна.
Тел. 097-646-94-38.
ПРОДАМ ПІСОК, б/у ЦЕГЛА (червона та вогнетривка),
ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ,
БІЙ цегли.
КУПЛЮ ХАТИ під розбір.
Тел. 098-423-93-05, 097-267-16-10, 066-048-34-70.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
КОРОВИ на вибір. Тільні ТЕЛИЦІ. Тел. 068-248-39-01.
Недорого КОРОВА молочної породи з третім телям.
Тел. 099-474-60-00, 095-252-31-80.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ. Тел. 067-998-62-25.
Дійна КОЗА. Тел. 096-235-97-39.
Корейські ПОРОСЯТА. Тел. 093-307-32-40.
Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS за державною
програмою з відшкодуванням 35%. Вхідні ДВЕРІ. ЖАЛЮЗІ.
Натяжні СТЕЛІ економ- та преміум-класу. Найкраще співвідношення ціни та якості. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).

КУПЛЮ

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

До найменших дрібниць живі спогади нашої недавньої
зустрічі з нагоди 50-річчя закінчення школи. Обійми, злива
почуттів, сльози радості. Не радів разом із нами наш однокласник Слава, Владислав Євгенович КАРПУСЬ — не
пустила на зустріч хвороба. А сьогодні в нас на очах сльози
горя — із Харкова надійшла важка звістка, що Слави не стало. Тужимо й горюємо, світла Тобі пам’ять, однокласнику!
ВИПУСКНИКИ 10-Б класу Талалаївської
школи 1968 року.
У нашої однокласниці Сніжани Гончаренко в сім’ї тяжка,
непоправна втрата — передчасно пішов із життя її батько
РУСЛАН ПЕТРОВИЧ. Щиро співчуваємо Сніжані і всій родині, розділяємо гіркоту болісної втрати.
ВИПУСКНИКИ 11 класу Талалаївської школи 2018
року, класний керівник О. М. КРИВОНОС.
Наші серця сповнені скорботою і болем — днями провели в останню дорогу нашого колишнього молодого сусіда
Руслана Петровича ГОНЧАРЕНКА з Талалаївки. Сумуємо
і щиро співчуваємо його доньці Руслані та її мамі Валентині
Гончаренкам.
ЖИТЕЛІ 5-поверхівки по вул. Садова, 5.
Рано, після тяжкої і підступної хвороби пішов із життя
наш товариш і друг Олександр Михайлович ПЕЛЕЩУК із
Старої Талалаївки. Висловлюємо щирі співчуття у тяжкому
горі дружині Лідії Віталіївні та сину Олександру і його рідним. Був він щирим, відвертим, подільчивим, умів порадити
і розрадити, поспівчувати і допомогти. Сумуємо, співпереживаємо. Хай у вічнім Царстві небесному знайде спокій
його душа.
Сім’я М. Г. ГАРЯЧКИ із Скороходового.
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.

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.
ВУЛИКИ, БІДОНИ молочні, ШИФЕР, ВУГІЛЛЯ, деревообробний ВЕРСТАТ. Тел. 097-433-81-82.

27 липня 2018 року

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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

КУРИ-НЕСУЧКИ

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

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.

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.

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

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

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.
Неймовірно сумно і боляче — надто рано і передчасно
обірвався життєвий шлях нашого колеги Руслана Петровича ГОНЧАРЕНКА. Щирий, доброзичливий, хороший друг,
нам так не вистачатиме його. Світла пам’ять про Руслана
Петровича буде завжди з нами. Висловлюємо щирі співчуття всім його рідним та близьким.
Колектив вахти дільниці ПіКРС: ЛЕВАДА,
ЧЕПЕЛЬ, БОРДУН, ЄРЕМЕНКО.
Наші серця сповнені болю і жалю від передчасної втрати — пішов із життя наш однокласник, хороша людина Руслан ГОНЧАРЕНКО з Талалаївки. Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль непоправної втрати з усіма рідними
та близькими покійного.
ОДНОКЛАСНИКИ.
З болем і гіркотою в серцях зустріли звістку про передчасну смерть нашого сусіда, доброго сім’янина, батька і
просто прекрасного молодого чоловіка Руслана Петровича
ГОНЧАРЕНКА. Щиро співчуваємо дружині Валентині Борисівні Терновій, розділяємо біль тяжкої втрати.
СУСІДИ з вул. Паркова Федюк, Неслуженко,
Джолос, Сердюк, Антипенко, Сергієнко, Василюха,
Кравченко, Івасенко, Діденко, Дейнека, Чикиш, Співак.
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

Трусимо САЖУ, фарбуємо і перекриваємо ДАХИ.
ВИРОБИ з дерева, проводимо
ЗВАРЮВАЛЬНІ
РОБОТИ.
Тел. 067-849-60-15.

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.
РЕМОНТ холодильників і морозильників
з виїздом. м. Ромни, тел.
096-585-97-00.

ПОМИНАННЯ

26 ЛИПНЯ минуло півроку від того
страшного дня, коли смерть навіки закрила очі нашому дорогому чоловіку,
татові, дідусеві Анатолію Васильовичу АНТІШКУ з Талалаївки. Ти був простим земним чоловіком, мав роботящі
руки і добре серце. Наш рідний, незабутній тату, Ти надто скоро відлетів, залишив рідних, близьких, хату… Невже
Ти жити не хотів? Чому забрав Тебе
Бог рано? Душа Твоя — в небесній млі.
Настала вічність невблаганна — залишитись в сирій землі. Ти вмів пораду добру дати, старавсь,
чим міг, допомогти, привітне слово всім сказати, з ким був
і зустрічався Ти. Хай лебединим пухом буде Тобі земля і
Царство небесне. Пам’ятаємо, сумуємо.
У вічній скорботі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, всі РІДНІ.
27 ЛИПНЯ минає 5 років, як невблаганна смерть вирвала із життя
нашу дорогу донечку, дружину і маму
Аллу Миколаївну ЧЕПЕЛЬ із Старої
Талалаївки. П’ять років серце сумує і
плаче, душа за Тобою, рідненька, болить щодня. Не можем забути Твоєї
щирої посмішки, якою Ти зігрівала усіх
нас. Ти відійшла у вічність, та завжди
будеш для всієї родини ясним сонечком, прекрасною дружиною і мамою.
Ми будемо пам’ятати і любити Тебе, а свята земля берегтиме Твій вічний сон.
БАТЬКИ, ЧОЛОВІК, ДІТИ і всі рідні.
27 ЛИПНЯ минуло 40 днів, як не
стало нашого дорогого чоловіка, батька і дідуся Василя Васильовича
НАЛИВАЙКА з Талалаївки. За короткий час тяжка хвороба забрала Тебе
від нас, залишивши нашим серцям
горе та сум. Як важко змиритись із
тяжкою втратою, не віриться, що ця
розлука — вже назавжди і ми ніколи не
побачимо більше Твоєї посмішки, не
почуємо батьківського слова, не відчуємо Твоїх теплих долонь. Спи спокійно,
наш дорогий. Хай свята земля Тобі буде пухом і береже
Твій вічний спокій.
Заодно хочу подякувати всім, хто допоміг нам справитись із горем, хто був поряд у хвилини розпачу. Це працівники колишнього міжколгоспбуду, гаража колишньої нафторозвідки, сусіди з вул. Нагірна в Талалаївці, синові друзі.
Вдячна працівникам кафе «Міленіум», які влаштували поминальний обід.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ і ПРАВНУКИ.
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