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МОЛОД І , К РАС И ВІ , РОЗУ М Н І…

Хочеться вірити, що вони житимуть
і працюватимуть в Україні і для України

У ЖИТТІ цих юних дівчат багато спільного: всі вони цьогорічні випускниці
Талалаївської ЗОШ I-III ступенів, навчалися в одному класі, успішно склали
ЗНО, заслужено отримали нагороди — золоту і срібні медалі та вступили до
престижних українських вузів. Всі вони навчатимуться на бюджеті. Талановитих дівчат преміювали народний депутат України Валерій Давиденко —
500 гривень за золоту медаль отримала Альона Яресько і по 300 гривень за
срібну — Ірина Бондаренко, Марина Шарапова, Ірина Шарко. Підтримала медалістів і селищна рада: за золото — 2400 грн., за срібло — по 1500 грн.
Вже через кілька днів їх життєві дороги розійдуться, кожна піде по своїй
незвіданій стежині науки. Якою вона буде, залежить від них самих. Поки що
дівчата вдома, тішаться останніми дорогоцінними днями відпочинку після
«гарячого» літа, в якому було багато хвилювань і несподіванок. Тепер все
уже позаду — вони студентки.

Альона ЯРЕСЬКО — золота
медалістка — стала студенткою факультету комп’ютерних наук і кібернетики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Мріяла
навчатися саме на цьому факультеті
і не просто мріяла, а цілеспрямовано йшла до мети, багато працюючи над собою. Інформатика була її
улюбленим шкільним предметом,
а крім шкільної програми дівчина
опановувала додатковий спеціальний матеріал. Найпершим порадником і наставником Альони є її тато
Юрій Яресько — головний спеціаліст фінансового відділу райдержадміністрації, який добре знається
у комп’ютерних технологіях, адже
свого часу сам здобував відповідну
освіту і був одним із перших у районі
спеціалістів-комп’ютерщиків.
Високі бали ЗНО — це результат
наполегливого навчання медалістки.
Із математики вона набрала — 193
бали, з української мови і літератури
— 196. Загальний бал склав 191,1,
що виявилося значно вище прохідного. Її мрія здійснилася, і дівчина
просто щаслива.

Срібна
медалістка
Ірина
 ОНДАРЕНКО — тепер студентка
Б
факультету української і англійської
філології Ніжинського державного університету ім. Гоголя. Іра мріє
продовжити мамину справу — Галина Михайлівна навчає дітей рідної
мови у Талалаївській школі. Вона і
стала головним порадником доньці
щодо обрання майбутньої професії,
завжди була її першим помічником у
підготовці до предметних олімпіад з
української мови. А Іра, починаючи
із 8-го класу, була учасником шкільних, районних і обласних предметних олімпіад, отримувала дипломи III
ступеня.
У 10-му класі дівчина успішно захистила роботу у конкурсі Малої академією наук, за матеріалами творчості місцевих поетів Олександри
Гострої, Михайла Онищенка та Юрія
Дзюбана. Отримані при складанні
ЗНО 193 бали із української цілком
підтвердили 12-бальну річну оцінку.
Вона була другою у рейтинговому списку вступників.

ПОГОДА

З ДНЕМ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ!
ДОРОГІ ДРУЗІ!

Ще одна срібна медалістка, Марина ШАРАПОВА, стала студенткою
Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця,
факультет консалтингу і міжнародного
бізнесу, спеціальність облік і аудит. На
одне місце претендувало 6 абітурієнтів.
Марина набрала 183 бали, а це — вище
прохідного.
Визначитись із вибором майбутньої
професії допомогла мама, бухгалтер за
професією Ірина Іванівна Шарапова,
вона ж і підтримувала доньку у найскладніші моменти вступної кампанії. В
одному із Харківських вишів навчається
і старша сестра Марини Оля — обидві
народилися в Харкові. Тепер у сім’ї дві
студентки.

Фаза Місяця

Ірина ШАРКО — срібна медалістка
— студентка факультету менеджменту,
логістики та туризму столичного Національного транспортного університету.
— Чомусь усі вважали, що я унаслідую професію батьків, — зізналась
Іра, — вони працюють у правоохоронних органах, але мені сподобалась професія менеджера. Навчаючись у 10-му
класі, я дізналась про цей факультет і
саме в цьому університеті і тоді ще вирішила, що вступатиму саме туди. Тепер
я вже знаю багато і про навчання, і про
свою майбутню професію. Старатимусь
добре вчитись, аби виправдати свої
сподівання і сподівання своїх батьків.
Віра КЛИМОВА.
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З повагою народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ
ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ!
Щиро вітаю вас з Днем
Державного Прапора України, який вся країна відзначає 23 серпня. Це свято є
одним з найбільш знакових в історії України, адже
Прапор — це символ духу і
свободи нашої країни, символ слави багатьох поколінь
українців, що пов’язує воєдино трудові подвиги і бойові перемоги, наукові відкриття та культурні досягнення.
Шануючи прапор, у людини проявляється самосвідомість, вміння і готовність
об’єднати сили і подолати
будь-які перешкоди, осо-

●

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

Щиро вітаю вас з головним святом нашої держави — з Днем Незалежності України! 24 серпня — це
день пам’яті наших предків, що творили націю і боролися за незалежність. І через 27 років, відколи
Україна стала незалежною, для кожного з нас пріоритетними залишаються ідеї справедливості, незалежності, цілісності української держави. Це свято
патріотизму та гордості за свій народ. Тож подальша
його доля залежить від мужності, стійкості і наполегливості кожного з нас. Нехай любов до рідного краю
спонукає нас на добрі справи! З нагоди свята щиро
бажаю кожній родині миру, міцного здоров’я, щастя,
злагоди та добробуту! Зі святом!
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За даними http://sinoptik.ua

Прийміть мої найщиріші
вітання з нагоди найбільшого національного свята
— Дня Незалежності України! Цей день є результатом тисячолітньої боротьби
українського народу за право мати свою державу, відзначається як найголовніше
свято нашої країни. Ця знаменна дата навіки увійшла
в історію молодої держави
золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову
епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила
його вікові демократичні
прагнення до національного
відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення.
Історія ніколи не закінчується, вона твориться
нами щодня. Ми усвідомлю-

●

бливо ті, які приносять нам
сьогоднішні події. Саме в
цьому полягає справжній патріотизм — любові до своєї
Батьківщини та бажанні творити її майбутнє, аби носити
горде ім’я українець! Усі ми
маємо бути гідними пам’яті
наших предків та відданих
країні сучасних захисників
Батьківщини, які силою, мужністю, невтомністю, часто
здоров’ям та й навіть життям
створювали і продовжують
створювати славу і велич
Державного прапора України! Доброго здоров’я, добробуту і щастя кожній родині.

●

ємо, що кожен наш вчинок,
кожен жест може змінити
майбутнє держави.
Нехай мир і злагода,
невичерпна енергія та оптимізм додають нам наснаги
для нових здобутків на благо нашої України та рідного
міста. Хай у кожній родині
панують мир і злагода. Від
усієї душі зичу вам та вашим
рідним міцного здоров’я,
щастя, добра, достатку,
миру, щедрої долі, успішного навчання, подальших
перемог в усіх справах і
починаннях заради процвітання незалежної України,
добробуту її народу.
Доброго здоров’я кожному з вас! Слава Україні!
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський
селищний голова.

ПЛУГАТАР ЗАПРОШУЄ

жителів Плугатаря, Петькового, Степанівського, земляків,
гостей та всіх бажаючих на День села.
Святкування відбудеться 25 СЕРПНЯ 2018 року
о 14:00 в центрі Плугатаря.
ОРГКОМІТЕТ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ВЕЛОСИ П ЕД И Д Л Я СОЦП РА ЦІ ВН И К І В
У людей цієї професії —
почесна і благородна місія
— обслуговувати одиноких
престарілих людей, надавати всіляку допомогу у їх
життєзабезпеченні. Нелегка це справа, але така необхідна і така потрібна.
У відділі забезпечення соціального обслуговування
Талалаївської
селищної ради працює 18
соціальних працівників, які
обслуговують 165 одиноких престарілих громадян.
Очолює відділ досвідчений
спеціаліст Тамара Дитюк.
З метою більш якісного обслуговування громадян, які
проживають на території
населених пунктів, що входять до об’єднаної територіальної громади, з бюджету селищної ради було
виділено 50400 гривень
для придбання нових велосипедів соціальним працівникам. Селищний голова
Юрій Величко, вручаючи

Селищний голова Юрій ВЕЛИЧКО з соціальними працівниками. Фото автора.

велосипеди
працівникам
соціальної сфери, побажав
їм сумлінності в роботі та
відповідальності.
Віра КЛИМОВА.

ПРОЩАВАЙ, АНТЕНО!

З 1 ВЕРЕСНЯ УКРАЇНА ПЕРЕХОДИТЬ
НА ЦИФРОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Щоб телевізор не перетворився на непотрібну
коробку, таким глядачам
слід подбати про зміну
телебачення.
Для прийому «цифри»
потрібно мати спеціальний
тюнер. В багатьох нових
телевізорах він вже вмонтований, тож треба лише його
налаштувати. Тому для початку варто перевірити модель вашого телевізора.
Якщо телевізор старий,

то для того, щоб дивитися
улюблені телеканали й надалі, можна вибрати один із
варіантів:
••придбати та підключити тюнер Т2 (вартість від
400 грн.), однак мінімальний пакет телеканалів — 32;
••підключити супутникове телебачення;
••підключити кабельне
телебачення;
••підключити
інтернет-телебачення.

ДОПОМОЖІТЬ
ВРЯТ УВАТИ ЖИТ ТЯ

Ще зовсім недавно Інна
Вакуленко навіть не підозрювала, що у неї проблеми
із здоров’ям. Тішила свою
малесеньку донечку… Із чоловіком винаймають квартиру в Києві і приїжджають
до батьків Людмили Олексіївни і Василя Миколайовича
Вакуленків у Талалаївку.
Тяжка недуга дала про себе
знати раптово і вклала Інну
на лікарняне ліжко в столич-

ну клініку. Молодій жінці необхідна складна операція,
яка коштує надто дорого.
Звертаємося до всіх
небайдужих:
допоможіть
родині врятувати доньку і
маму.
У Приватбанку відкрито
картковий рахунок на ім’я
батька Інни
4149 4978 6673 6566
ВАКУЛЕНКО
Василь Миколайович.

28 СЕРПНЯ нашій дорогій матусі і бабусі Марії
Кирилівні ГРИЦИК із Талалаївки виповнюється 80 років! Всією великою родиною
вітаємо нашу ювілярку і бажаємо щонайперше — здоров’я міцного, щоби якомога
довше була із нами. Мати
квіти посадила під віконцем
біля хати. Наче діти тії квіти
стала доглядати. І діточок, як
квіточок, цілий вік ростила.
Не доїла, не доспала, звідки
в мами сила? Із любові, із
серденька, із теплого літа…
Наша матінка в родині наче
сонце світить. За ніжне серце, за щиру турботу, за вічне
бажання добра нам усім ми
дякуєм Богу, що Ви у нас є,
хай силу й здоров’я Господь
Вам дає!
ДІТИ, ОНУКИ,
ПРАВНУКИ.
* * *
24 СЕРПНЯ виповнюється 75 років дорогій нам
людині Галині Вікторівні
ПОДОЛЬСЬКІЙ із Старої
Талалаївки, з чим ми її і вітаємо. Летять літа, мов бистрі
води, і не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
що Вам уже — 75. Хай но-

вих днів ще буде безліч, без
ліку щастя і пісень, прийміть
вітання найщиріші в цей світлий ювілейний день. Здоров’я, щастя зичим не на рік,
на все життя бажаєм його
щиро. Щоб радісним і довгим був Ваш вік з добром,
любов’ю, спокоєм і миром.
Сім’ї ПУГАЧІВ і
ПОДОЛЬСЬКИХ.
* * *
НАЙЩИРІШІ слова, що
йдуть від наших сердець,
шлемо з нагоди 70-річного
ювілею нашій колезі, колишньому директору підприємства громадського харчування Ользі Василівні
ОВЧАРЕНКО з Талалаївки,
який вона святкуватиме 25
серпня. Бажаємо справжнього жіночого щастя, затишку і тепла у Вашому
домі, рідних та близьких
людей поруч, багато-багато
здоров’я. Нехай Ваше життя
завжди освітлює та найзаповітніша зірка. Нехай цвітуть
під небом синьооким ще
довго-довго дні й літа, а тиха
радість, чиста і висока, щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у
зеніті, любові, доброти і ща-

24 серпня 2018 року
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

Прийміть щирі вітання з нагоди Дня Державного Прапора, Дня Незалежності України та 100-річчя відродження
української державності! Ці свята — символи свободи і незалежності, слави і відродження України. Під цим знаменом
український народ утвердив віковічну ідею про державність
і самостійність. Його ми маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню. Сьогодні державний стяг став
для нашої нації символічним оберегом, який наповнює серце
почуттям патріотизму, любові до Батьківщини та гордістю за
свій народ.
За нашу незалежність, самостійність боролися цілі покоління українських патріотів. Нині за неї гинуть військовослужбовці та мирні громадяни. Ми повинні ціною спільних
зусиль захистити незалежність, наше право жити на своїй
українській землі. Немає значення, в якому куточку України ми народилися та якою мовою розмовляємо. Важлива
лише доля Батьківщини і наше спільне майбутнє.
Дорогі земляки! Бажаємо вам і вашим рідним миру,
спокою та злагоди, міцного здоров’я, щедрої долі, успіхів
у справах та починаннях заради процвітання незалежної
України та її народу. Нехай ваші серця будуть сповнені
гордістю за нашу державу, прагненням до єднання та порозуміння, а джерело віри, надії та любові до України буде
невичерпним.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

Ж Н И ВА ЗА ВЕ РШ И Л ИСЯ

Через погодні умови, які
склалися цьогоріч, жнивна
кампанія розпочалася дещо
пізніше, але сільгоспвиробники, як завжди, були готові
до збирання та зробили все
від них залежне, щоб максимально зберегти якість вирощеного зерна й урожайність
ранніх зернових.
Ранні зернові культури
зібрано на площі 5602 га, валовий збір становить близько 30 тис. тонн, урожайність
— 52,6 ц/га (минулого року
— 51,9 ц/га).
Цього року урожайність
озимої
пшениці
склала
55,0 ц/га, в минулому —

50,5 ц/га. Урожайність озимого жита склала 32,2 ц/га,
в минулому році — 30,9 ц/га,
ярої пшениці — 35,0 ц/га, в
минулому році — 28,1 ц/га.
Ячмінь ярий зібрано з урожайністю 32,7 ц/га, в минулому році — 41,9 ц/га, овес
— 50,7 ц/га, в минулому
році — 35,6 ц/га. Як бачимо,
відбувається значне підвищення урожайності ранніх
зернових культур.
Для підтримки рівня родючості грунтів господарствами району проведено
весь комплекс агротехнічних
заходів: своєчасне внесення
мінеральних добрив, обро-

біток гербіцидами та стимуляторами росту в достатній
кількості.
Збирання ранніх культур
завершено, але попереду ще
немало завдань: розрахунок
за оренду земельних та майнових паїв, збирання пізніх
культур, здійснення підготовки грунту під посів озимих
культур та інше.
Середній відсоток по району за оренду земельних ділянок (паїв) від нормативно-
грошової оцінки станом на
20 серпня складає 11,9%.
Відділ
агропромислового
розвитку РДА.

РЕАБІЛІТАЦІЯ
УЧАСНИКІВ АТО

За прогнозами Чернігівського гідрометеоцентру з
другої декади серпня по кінець вересня 2018 року на
території області буде утримуватися суха та спекотна
погода без істотних опадів,
в лісах області очікується
пожежна небезпека 5 класу (надзвичайна пожежна
небезпека).
Станом на 15 серпня на
території області виникло
1356 пожеж. В лісах області
сталося 13 пожеж загальною площею 58 га та 476
пожежі сухої трави та сміт-

тя на відкритій місцевості
загальною площею 570 га.
У нашому районі трапилося
27 пожеж.
14 серпня сталася пожежа житлового будинку в
с. Липове, в результаті якої
знищено будинок. 18 трапилося займання сміття поблизу с. Чернецьке. Горіння
в цьому місці відбувається
не вперше. Напевно, місцеві
жителі самі й палять, а інші
потім звертаються до Служби порятунку. Так і живемо…
Працівники
Талалаївського РС під час рейдових

відпрацювань
населених
пунктів звертаються до населення щодо безпечної поведінки у пожежонебезпечний
період від спалювання сухої
трави на луках, сінокосах та
інших місцях, де є небезпека розповсюдження пожежі. Особливо це стосується
місць, де поруч залягають
поклади торфу, тому що гасіння торф’яних пожеж вимагає великих зусиль та матеріальних затрат.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

Швидше адаптуватися
учасникам АТО у мирному
житті допомагають санаторно-курортні заклади, які
надають комплекс послуг із
психологічної
реабілітації
учасників антитерористичної
операції. Це ТОВ «Санаторій «Токарі» (Сумська обл.,
Лебединський район, село
Токарі, вул. Санаторна, 9) та
ДП «Південь-Курорт-Сервіс»
санаторій «Орізонт» (Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Сергіївка, вул.
Гагаріна, 1-А). Там надають
повний комплекс реабілітаційних послуг, який передбачає психологічну діагностику,
просвіту та інформування,
індивідуальне консультування, підбір методів психологічної реабілітації, психологічну
допомогу (терапію), групову
терапію, психологічну корекцію та проектування майбутнього, профілактику та
запобігання кризовим явищам психологічного стану
людини.
Учасникам АТО для отримання направлення на
психологічну
реабілітацію
треба звернутися до управління соцзахисту населення
РДА за адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна, 5
(9 кабінет) або за телефоном
2-22-19.
Леся РОЙ,
начальник відділу персоніфікованого обліку УСЗН.

стя повен дім, нехай у серці
розкошує літо і соняхом квітує золотим. Хай постійний
успіх, радість і достаток сиплються до Вас, немов вишневий цвіт, хай життєвий
досвід творить з буднів свята, Господь дарує довгих-довгих літ. Дякуємо за чуйне
серце, за щиру турботу про

і щастя. Щоб змогло все задумане в Тебе звершитись…
Заради цього варто було
родитись!
СИН, НЕВІСТКА.
* * *
ДОБРІЙ, чуйній і великодушній людині, нашій
свасі Валентині Василівні КУНДЕНКО з Красного

кожного з нас. За добру пораду, привітну усмішку спасибі від кожного з нас!
Колишні КОЛЕГИ
по роботі.
* * *
ВІТАЄМО з днем народження нашу дорогу маму
Валентину
Василівну
КУНДЕНКО із Красного Колядина. Спасибі, мамо, за
те, що Ти живеш, нас любиш, жалієш і бережеш. Ти
— наша єдина у світі розрада, Ти — наша любов,
наше щастя й порада. Хай
береже Тебе доля від тяжкої
недуги, від злої обмови, від
нещирого друга. Хай дарує
Господь, як святеє причастя
— здоров’я і силу, довголіття

Колядина шлемо щирі поздоровлення з днем народження, який вона відзначає
26 серпня. Хай у Вас буде
дуже багато доброго, веселого і щасливого в житті. Хай
Ваша хата буде наповнена
сміхом, приязню і добром.
Хай будуть поряд здорові
і щасливі рідні і близькі, а
в серці живе радість і натхнення! Мудрість і терпіння
допомагають долати життєві
перешкоди, а на шляху зустрічаються добросердечні і
доброзичливі люди. Бажаємо Вам лише добрих подій,
ясного сонця, здійснення
мрій, друзів чудових, здоров’я міцного, більше веселого, менше сумного, різних

приємностей, радощів густо,
щоб в гаманці у Вас не було
пусто. Те, що задумали, хай
все вдається та добра доля
до Вас посміхнеться!
СВАТИ.
* * *
26 СЕРПНЯ у віконце
життя постукає 55 до Миколи Васильовича БОРЕЙКА
із с. Українське. Сьогодні
ювілейну стоптано стежину,
та спокою нема для Ваших
ніг, бо пройдено життя лише
частину — попереду багато
ще доріг. Нехай душа у Вас
ніколи не старіє, на білій
скатертині будуть хліб і сіль,
своїм теплом Вас завжди
сонце гріє, слова подяки линуть звідусіль. В житті нехай
все буде, що потрібно, без
чого не складається життя
— любов, здоров’я, щастя,
дружба та вічна, нестаріюча
душа. Смійтеся більше та
менше сумуйте, щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
хай думи ніколи спочинку не
знають, хай легко, мов крила, внучат пригортають, хай
серце ще довго тріпоче у грудях, живіть до ста років на
поміч всім людям. Здоров’я
міцного Вам зичимо щиро,

ласки від Бога, від людей добра на многії і щасливії літа.
З любов’ю і повагою
мама-теща НАДІЯ МИКОЛАЇВНА, брат ОЛЕКСАНДР
з дружиною ТАНЕЮ,
сім’ї МОВЧАН, БОНДАР,
ГУЖВА.
* * *
ДОРОГУ нашу донечку, любу мамочку, рідну сестричку Людмилу Михайлівну ГРАБИНУ з Липового
вітаємо з першим 40-річчям,
який вона святкує 25 серпня.
Люба наша, Ти найкраща у
світі, бажаємо щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і зорі
плекали тепло, щоб завжди
здоров’я у Тебе було! Життя
побажаємо довге прожити,
ми любим Тебе і будем любити! Так будь же, рідненька, завжди Ти щаслива, ніколи не хмурся, хоч важко
Тобі. У цілому світі для нас
Ти єдина, коли Ти смієшся
— радіємо й ми! Щоб смутку
не знала, ми просимо в долі,
добра Тобі й радості, рідна,
доволі. Бо людям для щастя
багато не треба — сімейного
затишку й мирного неба!
З повагою БАТЬКИ,
ДІТИ і вся рідня.
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КОМПАНІЯ КЕРНЕЛ СПЛАТИЛА
575 МЛН ГРИВЕНЬ ПОДАТКІВ
Агропідприємства компанії Кернел — лідера агропромислового
комплексу
України, у першому півріччі
цього року сплатили 575 млн
грн. податків. Левову частину
з них склали податкові надходження до місцевих бюджетів — майже 438 млн грн.
Є такі речі, які ми звикли
сприймати як належне. Робота шкіл, медичних закладів, бюджетних установ. Ми
вимагаємо від держави соціальних пільг, пенсій, якісної
колективної безпеки, професійної роботи поліції тощо.
Звідки ж береться бюджетне
фінансування на задоволення всіх цих потреб? Саме
податкові надходження, які
сплачує кожен з нас, та податки, які сплачують підприємства, котрі працюють на
території області, району,
села забезпечують виконання державою її функцій.
Так, агропідприємства
компанії Кернел на Чернігівщині за 6 місяців 2018 року
сплатили понад 105 млн грн.
податків. З них 62 млн 894
тис. грн. надійшли до місцевих бюджетів, ще 42 млн
191 тис. грн. — до державної
скарбниці. Завдяки коштам,
які перераховує компанія,
покращується
благоустрій
та інфраструктура сіл. А
сплачені Кернел податки є
запорукою стабільного розвитку сільських територій.
Тому логічно, що сільські
та місцеві громади повинні
бути зацікавлені у присутності соціально відповідальних
компаній, які не тільки створюють робочі місця, підтримують розвиток територій,
але й сумлінно поповнюють
бюджети шляхом сплати
податків.
Окрім сумлінної сплати
податків, агропідприємства

Кернел спільно з Благодійним фондом «Разом з
Кернел» успішно реалізовують соціальні програми,
спрямовані на покращення
рівня життя в підопічних селах. Мова йде про фінансування компанією важливих
проектів з підтримки освіти,
медицини, культури, спорту, ремонту сільських доріг,
водогонів, вуличного освітлення. Так, загальний обсяг
інвестицій агропідприємств

компанії в соціальну сферу
сіл Чернігівської області у
першому півріччі цього року
склав 3 млн 650 тис. грн.
Нагадаємо, за підсумками 2017 року агропідприємства компанії Кернел сплатили 1,61 млрд грн. податків.
Ознайомитися з детальним розподілом податкових
коштів та інвестицій у соціальну сферу сіл Чернігівщини ви можете у спеціально
підготовленій інфографіці.

МІСЦЕВІ
МІСЦЕВІ
ПОДАТКИ
ПОДАТКИ

постачає на міжнародні ринки приблизно 4
млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої
та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у
більш ніж п’яти тисяч виробників, а також
вирощуючи власну продукцію на 540 тис. га
землі. Одночасно з виробничою діяльністю
проводиться тісна співпраця з громадами сіл і
міст на території присутності агропідприємств
Кернел. У 2013 році всі соціальні ініціативи
компанії було об’єднано в програму підтримки територіальних громад «Разом з Кернел».
Для її реалізації агропідприємства Кернел
створили однойменний Всеукраїнський Благодійний фонд «Разом з Кернел». На всі підопічні території компанії поширюються соціальні програми Благодійного фонду.
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села, а з другого — підтверджено колись дуже образливу для мене констатацію про
українців: моя хата скраю,
нічого не знаю. Додамо тепер
ще й від себе: і не хочу знати.
Відзначимо й те, що відбулося це, як можна сказать, в суперукраїнському селі
України, яке так і називається — Українське. Що ж ми

РОБОТА

На постійну роботу потрібні: МЕХАНІЗАТОРИ, ВОДІЇ,
головний ІНЖЕНЕР, ЗАВІДУВАЧ зернового складу, НАЧАЛЬНИК охорони, ОХОРОНЦІ, АГРОНОМ, КОМБАЙНЕРИ, ДИСПЕТЧЕР. Житло надається.
Довідки за телефонами: (04635) 2-17-77, 098-712-57-41.
Магазин «Конфіскат» запрошує на роботу ПРОДАВЦЯ.
Тел. 067-520-55-01 (Сергій Олександрович).

ПРОДАМ

Недорого АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106, газ/бензин, в хорошому технічному стані. Тел. 098-843-02-56.
ПРИЧІП одноосьовий до трактора. Тел. 097-193-47-93.
Зварювальний АПАРАТ б/у в хорошому стані.
Тел. 068-333-13-54.
КОМП’ЮТЕР, МОНІТОР (весь комплект), ВЕЛОСИПЕДИ б/у. Ціна договірна. Тел. 099-942-19-45.

Інфраструктура
Інфраструктура
Місцевий
бюджет

400
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грн
400
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Городнянський
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3 млн5332
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5млн
млн
654
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Громадські
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Прилуцький
Прилуцький
1 млн 822
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2626млн
6565
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грн
млн
тис.
грнСосницький р-н
Варвинський
р-нр-н
Варвинський
137 тис. грн
м. Чернігів
Коропський р-н

ВАНД А ЛІЗМ ПРОДОВЖ УЄ ТЬС Я

Не встиг оговтатися від
покурочення одного з вказівників до могили Василя
Горленка, як вчинено наругу й над іншим. Та якщо над
першим можна розцінювати
як дрібне хуліганство, то над
другим — набагато серйозніше, адже там відламано
тризуб. А це вже інша відповідальність, бо вчинено наругу
над державною символікою
України, що в селі практично
нікого не збентежило. Дізнався про це більше, ніж через
тиждень від немісцевої людини. За нашим наполяганням
сільське керівництво викликало поліцію. Було обстежено обидва вказівники, задокументовано обидва факти
наруги над вказівниками,
оформлено відповідні папери. Злодія й вандала будуть
шукать. Чи знайдуть їх —
справа двох Че: часу і честі.
Але цими наругами фактично
створено з одного боку образ

ДОВІДКА: Кернел — провідний і найбільший в Україні виробник та експортер
соняшникової олії, ключовий постачальник
сільськогосподарської продукції з регіону
Чорноморського басейну на світові ринки. На
частку Кернел припадає близько 8% світового
виробництва соняшникової олії. Торговельні марки компанії: «Щедрий дар», «Стожар»,
«Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою
продукцію Кернел постачає у понад 60 країн
світу, серед основних ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні
потужності Кернел становлять 3,5 млн тонн
насіння соняшнику на рік. Із 2010 року Кернел
активно розвиває аграрний напрямок діяльності — сільгоспвиробництво. Щороку компанія

ПОДЯКА

1 млн 754Правду
тис. грн кажуть, що
Ічнянський
р-н одне не ходить… У
горе
2 млн 4 тис. грн

травні померла
наша
Талалаївський
р-нмати,
свекруха2 млн
і сваха
Олена
202 тис.
грн
Олександрівна
а
СрібнянськийДзюба,
р-н
18 серпня
5 млн 654
тис. грнне стало нашого
Прилуцький
р-н Петра Миколайовича
тата
26 млн 65 тис. грн
Роденка
із Слобідки.
Йому
Варвинський
р-н
було всього 62 роки, помер
раптово, уві сні. Розпачу
від того, що трапилося,
просто не було меж. Адже
у такому віці ще не думається про останній день на
цьому світі.
У дні горя і розпачу
наша родина відчула як це
за українці такі, що нам не
добре, коли поряд живуть
потрібне красиве, високе,
хороші сусіди, коли є надуховне?
Доки номер готувався
дійні друзі, родичі, куми, які
до друку, в селі знову по
залишивши всі свої справи,
гнули вказівник до могили
прийшли нам на допомогу
Горленка.
і раз, і вдруге. Ми щиро
Іван ЗАБІЯКА.
вдячні всім вам за моральНа фото автора: вкану і матеріальну підтримку.
зівник до могили В. Гор
Сім’ї ДЗЮБИ,
ленка вже без тризуба.
КОЛОДНИХ, РОДЕНКІВ.
УВАГА! 2 ВЕРЕСНЯ у неділю на базарі в смт Талалаївка (з 7:30 до 10:00) та в центрі села Плугатар
(з 10:30) будемо купувати: ГОРІХИ, гарбузове НАСІННЯ,
КВАСОЛЮ від 18 до 22 грн./кг.
Тел. 096-813-91-81 (Людмила).

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

27 серпня — с. Українське, вул. Братів Вишнівських.
28 серпня — с. Чернецьке, вул. Садова.
29 серпня — смт Талалаївка, вул. Калинова, 2, 3-й
пров. Калиновий.
30 серпня — с. Новопетрівське, с. Поповичка (села
повністю).
31 серпня — с. Чернецьке, вул. Садова.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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кількості
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орендованих
агропідприємствами
Компанії
агропідприємствами
Компанії

СУМА ІНВЕСТИЦІЙ АГРОПІДПРИЄМСТВ КОМПАНІ
КЕРНЕЛ У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ ПОЛТАВЩИНИ
У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ СКЛАЛА 3 МЛН 650 ТИС. ГРН

655
тис.
грн
655
тис.
грн
Освіта

Інфраструктура

Медицина

РІШЕННЯ 25-ї (позачергової) сесії 7 скликання
СТАРОТАЛАЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
від 17 серпня 2018 року
Про затвердження Генерального плану
Талалаївка
400 тис. грн села Стара
1 млн 635
тис. грн
265 тис. грн

Культура

250 тис. грн

Розглянувши
матеріали
ральний план села Стара
проекту Генерального плану
Талалаївка Талалаївського
*Сума податкових
села Стараініціативи
Талалаївка,Адресна
з ме- допомога
району Чернігівської
облас-та соціальних надходжень
Громадські
тою забезпечення планомір- ті», розробленийзалежить
ПП «Порвід кількості земель, орендованих
ного, економічного, обґрунто- тал-М» м. Чернігів.
агропідприємствами Компанії
ваного і комплексного розвитку
2. Це рішення набирає
села, підвищення його рівня
чинності з моменту його
благоустрою та створення
оприлюднення через районну
сприятливих умов життєдіяль- газету «Трибуна хлібороба».
445
тис. грн відповідно655
ності
населення,
до тис. грн
3. Контроль за викост.ст. 16, 17 ЗУ «Про регулю- нанням даного рішення повання містобудівної діяльності,
класти на комісію з питань
керуючись ст.ст. 26, 59 ЗУ «Про бюджету, агропромислового
місцеве самоврядування», се- комплексу та соціально-екосія сільської ради вирішила:
номічного розвитку.
1. Затвердити містобуСільський голова
дівну документацію «ГенеВасиль ПОКРИШКА.
У нашого однокласника Віталія Нішти — тяжка і непоправна втрата. Передчасно помер його БАТЬКО. У ці
тяжкі для Тебе дні прийми наш щирі співчуття.
ВИПУСКНИКИ А і Б класів Талалаївської
школи 2008 року.
У родині Віктора Васильовича і Валентини Михайлівни Павленків із с. Українське тяжке, непоправне горе —
раптово трагічно обірвалося життя їх єдиного сина ЖЕНІ.
Щиро співчуваємо, розділяємо гіркоту втрати з батьками,
дружиною та маленьким синочком, а покійному Царство
небесне і вічна пам’ять.
ВИПУСКНИКИ Української школи 2004 року, їх
БАТЬКИ, ВЧИТЕЛІ, класний керівник С. М. ГОРБАЧОВА.
Тяжке, непоправне горе спіткало родину Михайла
Никифоровича Іванії з Українського — у розквіті сил передчасно відійшов у вічність син, тато і брат ВІКТОР
МИХАЙЛОВИЧ. Ще б жити та жити, не судилось. Надто
рано погасла його зірочка в небі. Пройшов війну в Афганістані, та не порадів онукам, не дочекався, а так хотів…
Щиро співчуваємо батьку Михайлу Никифоровичу, сину
Андрію і сестрі Олі. Нехай буде легким Твій спочинок, а
земля лебединим пухом. Хай ангели Божі Тебе охороняють, в нашій пам’яті Тобі не буде забуття.
У скорботі сім’ї С. САГЛАЙ, К. МІРОШНІЧЕНКО,
В. КУЗЬМЕНКО, В. ГОРБАНЬ, В. ПЛЮТИ з Болотниці.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

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.
САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним
опаленням. Загальна площа складає 102 м2, є літня кухня,
гараж, сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь, великий сад плодових дерев, підведена електромережа 380 В.
Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
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.
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.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ. Тел. 067-998-62-25.
М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
закуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
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.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

Одинока жінка ЗНІМЕ
одно- або двокімнатну КВАРТИРУ на тривалий термін. Порядок
гарантовано.
Тел. 098-365-72-08.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

ПЛИТКА
тротуарна,
ПАМ’ЯТНИКИ (40 видів),
ПЛИТИ під пам’ятники, ПАНЕЛІ під профільний паркан,
антипарковочна ПІВСФЕРА
та інші архітектурні вироби.
м. Ромни, вул. Київська, 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.
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.
Фермерське господарство

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).

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

продає
КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

вирощених
на домашніх
кормах. Яйця
несуть крупні.
Доставка безкоштовна.
Тел. 066-162-32-51,
068-469-99-80.

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.

З 5 серпня на території
колишнього коопзаготпрому проводиться ЗАКУПІВЛЯ ЯБЛУК середніх і пізніх
сортів.
Тел. 066-648-68-28,
096-148-90-02,
096-974-01-02.

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.

КУПЛЮ

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

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

ПРОДАЄТЬСЯ

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

098-417-84-45, 095-341-08-67

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%

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

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.
МЕД оптом. Тел. 068-070-14-84, 099-352-49-81.

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
Працюємо за державною
програмою,
компенсація
35%. Тел. 066-437-77-43,
098-749-68-40,
098-768-28-04.
Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
РЕМОНТ холодильників і морозильників
з виїздом. м. Ромни, тел.
096-585-97-00.

Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS. 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).
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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту
серії ЕН №19056708, виданий 22 червня 2002 року на ім’я
КАРІБАЄВА Вікторія Миколаївна, вважати недійсним.

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.

ПОМИНАННЯ

ОТЧЕ наш, іже єсі на небесах…
Саме там зараз світла душа нашого
дорогого і рідного Руслана Володимировича ЛИЛКИ з Харкового. Півроку
вже Господь опікується його душею…
Ми знаємо, що поганих людей так рано
не забирають на небеса. Вже довгих
півроку вчувається голос та бачиться
рідний силует у кожному закутку двору,
в кожному скрипі дверей, адже ніхто
й досі не вірить, що більше ніколи не
зайде до хати коханий чоловік, люблячий батько та син.
Народився Руслан 23 липня 1979 року. За своє коротке, але дуже насичене життя встиг багато: закінчив школу,
університет, залишився працювати в рідному селі бухгалтером у агрофірмі «Обрій». Звістка про його смерть сколихнула всіх знайомих і друзів, яких у Руслана було дуже багато.
Кожного року він старався зустрічатися із друзями з студентської юності. Він цінував дружбу і братерство. Аж надто працьовитий і відповідальний, дуже любив свою роботу
і віддавався їй до останнього, вона у нього була завжди на
першому місці. Та ще — сім’я. Вже у 23 Руслан вперше
став батьком, через 10 років вдруге. Він так любив своїх
двох синочків. У них — продовження його такого короткого,
такого світлого життя. Такі ж, як і батько, порядні і відповідальні, виховані в люблячій та щасливій родині. Їм довелося раніше ставати дорослими, та вони справляються.
Коротке, але щасливе, яскраве життя прожив Руслан.
Покидаючи цей світ, люди, яких ми любимо, продовжують жити у нашій пам’яті. У кожного з нашої родини вона
— світла і чиста, як його душа. Нехай легко їй буде на
небесах, а на землі Тобі, рідненький, наша вічна пам’ять.
Хто знав і пам’ятає Руслана, пом’яніть разом із нами у ці
скорботні дні.
РІДНІ.
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

24 серпня 2018 року

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

Потрібні гроші? Можу купити МОНЕТИ (СРСР та ін.), паперові ГРОШІ, НАГОРОДИ, АВТОМОДЕЛІ, ЛИСТІВКИ, давні ІГРАШКИ, СТАТУЕТКИ, ГОДИННИКИ, старовинні РЕЧІ
і т. ін. Можливий викуп колекції. Досить тримати вдома те,
що може принести вам гроші!
Тел. 097-626-57-79.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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

25 серпня 2018 року о 10 год. буде проводитися встановлення меж земельної ділянки в натурі по вул. Пушкіна, 25(а) в Талалаївці, власник ділянки Топчій В. І. Просимо
користувачів суміжних земельних ділянок взяти участь у
погодженні меж земельної ділянки.

ПОМИНАННЯ

29 СЕРПНЯ минає три роки, як
назавжди пішов у вічність наш дорогий син і брат Антон Вікторович
ПАНКРАТОВ із Петькового. Ніхто не
чекав, що горе може прийти так раптово і назавжди розлучити нас. Біль
утрати ні на мить не залишає нас, нам
так Тебе не вистачає. Царство небесне і вічний спокій Тобі, наш дорогий. Ти
завжди будеш у наших серцях, допоки
будемо жити.
МАМА, БРАТИ і всі рідні.
28 СЕРПНЯ минає 5 років світлої
пам’яті нашого дорогого і незабутнього Юрія Анатолійовича АНТІШКА з
Талалаївки. 5 років смутку, болю, печалі, невиплаканих сліз. 5 років немає
можливості побачити і почути Тебе,
обійняти і сказати, як ми любимо Тебе,
сумуємо за Тобою. Ти не помер, Тебе
не стало, Тебе забрав до себе Бог. У
цьому світі був так мало — і не пізнав
ще всіх тривог… Ти не відчув ще щастя
всього, не виплакав всіх сліз своїх, не доказав Ти рідним
того, що було у думках… затих. Не всі сходив свої дороги,
не показав усіх чеснот. Не всі здобув Ти перемоги, не досягнув ще всіх висот… Ти не помер, Тебе не стало — та
в серці житимеш завжди. У цьому світі був так мало — та
залишив навік сліди. Хто знав Юру, — просимо пом’янути.
Вічна пам’ять, наш рідний, Царство небесне.
МАМА, СЕСТРА, БРАТИ, ДІТИ і всі рідні.
МИНАЮТЬ дні, тижні, місяці, роки,
та не стихає біль у душі і серці при
згадці, що Вас вже немає і ніколи не
буде поруч з нами. 28 серпня вже 5
років, як пішла у вічність наша найдорожча, найрідніша мама, бабуся, прабабуся Олександра Іванівна КОШКА
з Макаренкового. Нестерпний біль у
серці, бо все перед очима той страшний день, як Ви назавжди покинули свій
дім. Не віриться, не можемо змиритись
із тим, що ніколи не побачимо Вас, не
почуємо теплих слів, Вашої поради. Ви мали золоту душу,
щире серце і вмілі, роботящі руки. У наших серцях назавжди залишиться біль і смуток непоправної втрати. Дякуємо
Богові, що Ви були в нашому житті. Низько схиляємо голову над Вашою могилою, Царство небесне і вічний спокій
Вашій душі.
СИН, ДОЧКА, НЕВІСТКА, ВНУКИ, ПРАВНУКИ, всі рідні.
ВЖЕ 10 років немає на цьому світі нашої дорогої і
рідної матусі, дружини, бабусі Валентини Миколаївни
ПОПРАВКИ з Талалаївки. Надто рано Ти залишила цей
світ і відлетіла в інший — де ні болю, ні страждань. Не судилося Тобі діждатися внучат, не судилося дожити до зрілості. У нашій пам’яті Ти завжди молода й усміхнена, завжди
у турботах, і завжди чекаєш нас вдома. Але так ніколи вже
не буде. Спасибі, рідненька, за Твою велику любов, якою і
з небес зігріваєш нас. Якби могла Ти довше жити — були б
щасливі внуки й діти. Але не в силах ми змінити Господню
волю у житті. Тебе ми будем пам’ятати — була найкраща
в світі мати. Таких, як Ти, не забувають, таких лиш вічно
пам’ятають.
Ми для тебе, ненько, небо прихиляємо, а Твою доріженьку квітами встеляємо… В небо подивимось — гірко
заплачемо, більш не притулимось, більш не побачимо…
Пом’яніть разом із нами у цей день нашу маму.
ЧОЛОВІК, ДОНЬКИ, ЗЯТЬ, ВНУЧОК.

Редактор О. О. ГОСТРА.
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