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за мужність, сміливість і
відвагу, сумлінне виконання службових обов’язків
та бойових завдань у зоні
проведення антитерористичної операції та з нагоди
Дня захисника України:
ВІДЗНАКОЮ Президента України «За участь в антитерористичній операції»
— СУЛЯТИЦЬКИЙ Петро
Іванович.
ГРАМОТАМИ районної
У ЖИТТІ 32-річного Петра Сулятицького з Новоселівки була війна. Він був
одним із перших, кому у
2014-му вручили повістку,
оскільки служив строкову
службу в танкових військах,
має досвід. А за кілька днів
вже була війна — страшна,
жорстока, не в кіно — а в
житті. Її звідти вже ніколи не
викреслиш. Надто скромний
Петро, як і більшість тих, хто
справді воював, не любить
розповідати про це.
До війни працював у
СТОВ АФ «Обрій» на великовантажному
автомобілі,
після запропонували іншу
роботу… У сім’ї підростає
вже школярик Артур, а маленькому
Тимофійчику
всього рік. Тато, як і багато
молодих людей, змушений
далеко від домівки заробля-

державної адміністрації:
••ОМЕЛЬЧЕНКО Костянтин Миколайович,
••ОВЕРЧУК
Іван
Іванович,
••СИНЬКО Володимир
Миколайович.
ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ районної ради:
••ГРЕЧКО
Юрій
Вікторович,
••БОВКУН
Юрій
Вікторович.

ти для своєї сім’ї… Ось такі
реалії життя.
На фото із сімейного архіву: Петро
СУЛЯТИЦЬКИЙ із синочком ТИМОФІЙЧИКОМ.

ПРО СК ЛИК АННЯ 23-ї СЕСІЇ
РАЙОННОЇ РА ДИ 7-го СК ЛИК АННЯ

Пленарне
засідання
двадцять третьої сесії районної ради провести 19 жовтня
2018 року о 10 годині в залі
засідань районної ради з орієнтовним порядком денним:
••Про внесення змін до
Регламенту роботи Талалаївської районної ради
7 скликання.
••Про внесення змін до
рішення дев’ятнадцятої се-

сії районної ради 7 скликання від 27 грудня 2017 року
«Про районний бюджет на
2018 рік».
••Про призначення головного лікаря Комунальної організації (закладу, установи)
«Талалаївська центральна
районна лікарня».
••Інші питання.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

Триває передплата
періодики на 2019 рік.
Не забудьте передплатити «Трибуну хлібороба».
Оформіть передплату у
пересувному відділенні.
Якщо у вас виникатимуть
проблеми із оформленням — негайно повідомляйте редакцію.

20 ЖОВТНЯ ц. р. відбудеться святкування Дня
села Красний Колядин.
Щиро запрошуємо на
це традиційне свято
всіх, кому воно рідне і
дороге!
У програмі свята:
11:00 — ярмарок;
13:00 — к онцертна
програма;
16:00 — святковий куліш, застілля;
17:00 — дискотека.
Впродовж святкування
працюватимуть
розваги
для дітей, батути, електромобілі; солодка вата.
ОРГКОМІТЕТ.

П’ятниця
19.10

ВУС ТА М И І Ч Н Я Н Ц І В

Більше тижня минуло
відтоді, як на арсеналі в
Дружбі почали вибухати боєприпаси. Люди з довколишніх сіл та Ічні були вимушені
масово залишати домівки.
Згодом переважна більшість
повернулася додому. Ми вже
не говоримо про це щодня,
та ті, хто пережив біду безпосередньо на місці, ті, хто переживав за рідних, не скоро
відійдуть від пережитого.
— Ми завжди знали, що
живемо на пороховій бочці.
Та все ж мали сподівання,
що гіркий досвід злітання у
повітря не одного й не двох
складів боєприпасів буде
враховано. Сподівання виявилися марними. Черга дійшла і до нас, — розповідає
редактор Ічнянської районки
«Трудова слава» Людмила Храпаль. — На щастя,
обійшлося без жертв…
Через два дні після трагедії до редакції зайшла
Світлана Шеменда, яка нині
проживає у Скороходовому,

Неділя
21.10

А Ічня від третьої двадцять 9 жовтня, то не біда,
то більше, масштабніше,
страшніше. Коли на твою
сонну голову, як краплі дощу,
падають снаряди, бризкає
навсібіч віконне скло, вивалюються з одвірками двері,
а ти, ошалілий, не знаєш, що
й думати, і в чому спав, летиш світ за очі, то це не біда,
а одне велике на всіх горе. І
тут справді з миру по нитці
— хто під свій дах потерпілих
приймав, хто окрайцем хліба ділився чи одежину яку з
власного плеча.
Інакше просто бути не
може, коли люди в паніці кидають хати, добро і голі-босі
опиняються просто неба.
Трагедія! До нас докочувалася тільки канонада від вибухів на військових складах,
а ми вже готові були підставити ближньому сусіду своє
плече. Вже 9-го вдосвіта по
тривозі піднявся рятувати
потерпілих наряд із нашого
відділення поліції, прямо в
епіцентрі подій пропонував
свою допомогу і постійно через Фейсбук тримав зв’язок
Понеділок
22.10

Вівторок
23.10

голова спілки учасників АТО
Богуслав Борсук, а Фонд
Сергія Тігіпка і ТОВ «Обрій»,
яке обробляє землі в Ічнянському районі, з першими
вибухами на складах підключилися до евакуації населення. Агрофірма (директор
О. С. Трипуз) забезпечувала
потерпілих гарячим харчуванням і хлібом, м’ясом, крупами, макаронами, водою, а
також теплими речами (100
ковдр),
медикаментами,
засобами гігієни, виділяла
пальне для транспорту, що
вивозив людей у безпечні
місця.
А в самій Талалаївці вже
готові були приймати евакуйованих (і приймали!) у
Центрі ДЮТ, школі, були визначені інші пункти прихистку для потерпілих, збиралась
гуманітарна допомога. Активно включилися в її збір селищна рада, ТОВ «Понори»,
«Красноколядинське», ПСП
«Лан», фермерські господарства «Степ», «Агросис
тема», відділ агропромислового розвитку, фінвідділ
РДА. Дійсно, з миру по нитці:
Середа
24.10

Четвер
25.10
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як на зло, не заводилася. У
сім’ї діти 16 і 10 років, мама.
Нарешті, машина завелася,
та коли виїхали на трасу,
знову стала. Машини їхали,
ніби колоною. Була страшна
паніка — мало хто підбирав
тих, що бігли поруч машин.
Це були паніка, розпач. Розповідає, що бігла мама із дитятком у колясочці і ніхто її
не підбирав. Бігло багато переляканих людей… Коли машина моїх друзів знову стала
і не заводилася, подруга в
чиюсь машину, яка зупинилася, «запхнула» свою маму
і малу дочку. Душа розривалася, що навіть не знала, із
ким вони поїхали. Коли дісталися Ольшани, там стояли люди, вона намагалася
знайти маму і дитину, та їй
сказали, що їх висадили на
заправці… Зустрілися тільки
в Парафіївці. А на заправці
вже на 15-й машині закінчився бензин. Люди по дорозі виносили бензин, у кого
був, у каністрах, заправляли

автомобілі тих, хто тікав від
вибухів. Багато хто тікав на
велосипедах… Мої друзі
також підібрали людей, так
вийшло, що це і врятувало їх
від снаряда, бо якби не зупинилися, були б саме у місці
вибуху…
Кожен той день перебираю в пам’яті по хвилинах.
Дякую своєму керівництву
за те, що, розуміючи мій душевний стан, відпустили з
роботи. Я відвідала земляків, які приїхали в Дмитрівку,
які були в Талалаївці. Від їх
імені вдячна всім-всім небайдужим, які вивозили людей,
годували і зігрівали одягом,
теплом і просто добрим словом. Дуже прикро, що таке
трапляється. Та саме в такі
години, дні, своїми діями чи
бездіяльністю ми говоримо
про те, які ми є люди. Дякувати Богу — обійшлося без
жертв, та душевні рани ще
довго болітимуть всім моїм
землякам».
Олександра ГОСТРА.

Ч У ЖОЇ Б І Д И Н Е Б У ВАЄ

ПОГОДА
Субота
20.10

працює бухгалтером у СТОВ
«Горизонт». Ще два місяці
тому вона жила в Ічні, де залишилося житло, проживає
сестра і багато друзів, у Монастирищі живе мама. Молода жінка хотіла поділитися
пережитим.
«Вже о 5-й мене розбудили телефонні дзвінки від
знайомих… Руки тремтіли,
думок ніяких інших — тільки
про рідних, друзів, — розповідає Світлана, а очі все ж
вологі, — дізналася в сусідів
номер Богуслава Борсука,
якого не знаю особисто. Він
зрозумів мої переживання
і саме через нього я весь
час дізнавалася як справи
на моїй батьківщині. Мама
залишилася в селі, сестру з
іншими людьми вивезли до
Ніжина. Тільки наступного
дня додзвонилася до подруги в Дружбу. Вона розповіла
про нічні жахи, яких зазнала
її сім’я. Вискочили із хати, у
чім спали. Чоловік намагався завести машину, а вона,
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ковдри, цукор, крупи, олія,
макарони, тушонка, консерви, пряники, чай, печиво.
Вистачило на цілий вантажний автомобіль, який уже в
четвер, 11 жовтня, в супроводі головного спеціаліста з
питань мобілізаційної та оборонної роботи апарату РДА
Юрія Гужви доставив усе це
безпосередньо в пункт прийому гуманітарної допомоги
при Ічнянській міськраді. Цікавлюся в Юрія Вікторовича
інформацією з перших вуст
про ситуацію в Ічні на той
час. «Місто вже, практично,
ввійшло в нормальний ритм
життя, люди поверталися
до своїх домівок, значних
руйнувань ми з водієм не побачили, — розповідає. (Найбільше постраждали Дружба, Августівка та ближні
села, де вибухами завдано
значних руйнацій і багато
сімей залишились без даху
над головою — авт.) — Весь
пункт завалений гуманітаркою. Свою ми мали вивантажити в Парафіївці, але там
уже навезли — далі нікуди.
І взагалі погреби із запасами
на зиму залишились цілими,
так що для потерпілих більш
актуальні зараз грошова допомога і будматеріали, адже
треба терміново ремонтува-

ти пошкоджене житло».
Хтось не боявся снарядів і їхав до Ічні рятувати
людей, а хтось… В Інтернеті показали фото спійманих
на гарячому поліцією трьох
тварюк у людській подобі. Вони (нібито з Носівки)
примчали не руку допомоги
простягнути, а понишпорити
нею в покинутих оселях. Гуманні в нас закони! Та б оту
руку — та сокирою по лікоть,
як у середні віки! Брешуть,
більше б не кортіло на чуже
зазіхати, і іншим, на них дивлячись, також.
Біда відійшла. Ічня загоює рани, яких могло б і не
бути (як, до речі, і в Калинівці
раніше, Сватовому, Балаклеї). Сталось — що сталось.
Версій багато. І халатність
та безгосподарність нашу
підозрюють, і російський слід
у ній бачать, і сплановану
своїми ж диверсію. Мовляв,
продали зброю, а недостачу вирішили вибухами покрити. Все може бути. Такі
ми люди. Але називати речі
своїми іменами і хто є хто та
що є що — справа зовсім не
наша. Постраждали люди, і
головне, щоб їм допомогли
швидше забути про жахіття,
які вони пережили 9 жовтня.
Михайло ОНИЩЕНКО.

З метою швидшої ліквідації наслідків пожежі на військових складах в Ічнянському районі і допомоги потерпілому
місцевому населенню в Казначействі України відкрито спеціальний рахунок, на який кожен бажаючий може зробити свій
внесок. Отже,
БАНК ОТРИМУВАЧА — Казначейство України (ЕАП);
КОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОУ) 38030010;
ОТРИМУВАЧ
—
УК
в
Ічнянському
районі/отг
м. Ічня/50110000; КОД БАНКУ (МФО) 899998;
НОМЕР РАХУНКУ 31515931025669.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ІЗ СВЯТОМ!

16 ЖОВТНЯ відмічається Всесвітній день анестезіолога. Це свято і медиків, які
працюють у нашій районній
лікарні. Відтоді, як у ново
зведеній лікарні запрацювало відділення анестезіології
та інтенсивної терапії, вже
минуло 16 років. За цей час
змінився колектив лікарів,
середніх та молодших медичних працівників. Час всюди вносить свої корективи.
І в професійне свято хотілось би подякувати тим, хто
віддавався нелегкій справі,
започатковуючи її в стінах
нової лікарні на чолі з головним лікарем В. Т. Марченком
(він же і колишній заввідділенням), лікар-хірург М. В.
Бандурак, лікар-анестезіолог
В. Б. Мамуляк, лікар-анестезіолог О. В. Григоряк. Це
медичні сестри, які віддано
працювали та передавали
свої знання і навички: старша сестра медична операційного блоку і сумісного відділення хірургії та реанімації
Л. К. Загайко, сестра медична анестезист С. В. Прохоренко, молодша сестра операційного блоку Г. О. Білан.
Колектив реанімаційного відділення суттєво змінився, та

НАМ ПИШУТЬ

ЗН И Щ И Т И БІ Л Ь

не змінилося відповідальне
ставлення до нашої роботи.
Робота у відділенні інтенсивної терапії не є стабільною та спокійною, а навпаки — непередбачувана та
напружена, адже у кожного
пацієнта, який потрапляє у
наше відділення, мова йде
про найцінніше — життя. Для
його порятунку ми робимо
все можливе, але медики
не боги. Тому іноді лікування йде не так, як хотілося
б. Не завжди все у наших
руках. Бувають такі ситуації, в яких ми допомогти не
можемо. Але щоразу весь
наш колектив максимально
старається. Люди йдуть від
нас із подякою. Та бувають
випадки, коли сумісна праця
всієї нашої команди, і навіть
втручання консультантів з
області, не може врятувати
життя пацієнту. Важко передати словами тоді душевний
стан лікаря, який не залишає
тривалий час. Адже всі ми —
люди. Медики теж хворіють.
І часто тією ж патологією,
яку самі лікують. Якось переносять її на себе. Частину

болю пацієнта працівники
лікарні теж беруть на себе…
Тому будемо вдячні всім, хто
ставиться з розумінням до
нашої роботи…
Відділення анестезіології та ІТ Талалаївської ЦРЛ
потребує не лише порозуміння від пацієнтів та їхніх
рідних, а й підтримки від
керівників району, партійних організацій, впливових
та небайдужих людей, адже
недофінансування — головна проблема, з якою щодня
стикається лікар відділення
анестезіології. Це, насамперед, відсутність у палаті
кардіомоніторів, які б суттєво
полегшили роботу лікарів та
медичних сестер, пульсоксиметра, апарату ЕКГ.
Бракує і гуманітарної допомоги, яка так необхідна.
Принагідно хотілося б від
всього колективу подякувати керівнику РО ВО «Батьківщина» Миколі Білану і
депутату обласної ради від
ВО «Батьківщина» Ярославу Сторубльову за небайдужість та швидке реагування
для вирішення проблеми. На

ВС Е П РО С І Л ЬС ЬК У Ж І Н К У

18 жовтня 2018 року

ЧИ БУДЕ ЛІФТ У ЛІКАРНІ?

початку серпня за їх рахунок
у відділенні було замінено
вікно. Сподіваємось, що й
інші впливові люди зможуть
допомогти відділенню створювати належні умови для
перебування там хворих.
Незважаючи на всі недоліки, нестачі і неспроможності, престиж професії є
досить високим. Будь-який
медичний заклад завжди
потребує лікаря анестезіолога-реаніматолога. І хоч перспектив кар’єрного росту у
професії анестезіолога замало, лікар прагне до роботи на совість і цьому навчає
свій колектив, адже від цього
залежить чиєсь життя…
Анна
ОСАДЧА-МИХАЙЛЮК,
завідувач відділенням
анестезіології та інтенсивної
терапії ЦРЛ.

СТАТИСТИКА

За багато років це питання вже звучить як риторичне. У нас прекрасне
приміщення районної лікарні, яке розраховане на
те, що тяжкохворі люди із
поверху на поверх повинні пересуватися ліфтом.
Ходити пішки їм іноді зовсім не під силу. У хірургію,
реанімацію — на другий
поверх, у терапію та неврологію, які розміщені аж на
третьому поверсі, хворих
часто зводять попід руки
рідні чи медпрацівники,
іноді, і нерідко — зносять
у ковдрі, покривалі, на ношах. Боляче дивитися на
таке, адже ніхто не застрахований від того, що завтра
на тій ковдрі не опиниться
сам чи хтось із рідних. З
року в рік керівники району,
а перед виборами представники різних політичних
сил, обіцяють: питання осьось буде вирішене. Та час

іде, а проблема залишається. Повірте, коли тебе,
вчора ще сильного і дужого, несуть на ковдрі — це
гнітить, принижує людську
гідність. Хворію сама, хворіє чоловік, хворіють односельці, які ще так недавно
були дужими. Ось і недавно
навіки попрощалися з одним, який мав тяжку недугу,
постійно лікувався в терапії
і не раз, готуючись до візиту
в лікарню, переживав про
той момент, коли на третій
поверх його зноситимуть.
Скільки ще хворих не дочекається того моменту, коли
у потрібне йому відділення
зможе дістатися власними
ногами? Хочемо, щоб керівники району дали відповідь на це запитання через
нашу районну газету.
Ольга ХОМЕНКО,
жителька Харкового від
імені своїх односельців.

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

Щороку 15 жовтня у світі
відзначається Міжнародний
день сільських жінок. У сільській місцевості на Чернігівщині проживає понад третина всього населення, серед
якого 197 тис. (або 55%) —
представниці жіночої статі.
На 1000 сільських жінок припадає 825 чоловіків.
Чернігівська
сільська
жінка — найстарша в Україні

та має середній вік 50 років.
Вона старша за містянку на 6
років, а за сільського чоловіка — на 8 років.
Середній вік вступу до
шлюбу сучасної сільської
жінки — 29 років. Переважна більшість одружується із
чоловіком, старшим за себе.
Сім із десяти наречених реєструють відносини вперше.
Першу дитину найчас-

тіше народжують у віці
20 – 24 роки, другу — у віці
25 – 29 років. Середній вік
сільських породіль 27 років.
Усе більше жінок народжують у більш дорослішому віці. У 2017 році кожна
дев’ята жінка, яка стала
мамою, була у віці 35 років
і старше.
Кожне третє немовля в
сільській місцевості з’явля-

ється на світ поза шлюбом.
Представниці
слабкої
статі витриваліші за чоловіків та живуть довше: середня
очікувана тривалість життя
при народженні сільської
жінки на 13 років більша,
ніж чоловіка, та становить
75 років.
Головне управління
статистики в області.

22 жовтня — с. Красний Колядин (село повністю).
23 жовтня — с. Довгалівка, вул. Лугова, пров. Клименків;
с. Слобідка, вул. Лютнева.
24 жовтня — с. Плугатар, школа, вул. Молодіжна,
вул. Миру; с. Слобідка, вул. Молодіжна, вул. Перемоги,
вул. Шевченка.
25 жовтня — с. Березівка, вул. Кузьменка; с. Болотниця, вул. Гагаріна.
26 жовтня — с. Довгалівка, ТОВ «Батьківщина», їдальня; с. Болотниця, вул. Гагаріна (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

22 ЖОВТНЯ відзначає
свій ювілей Лідія Миколаївна ШЕВЧЕНКО з Чернецького. Колектив Чернецької
школи щиро вітає ювілярку.
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 щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
і соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість
і достаток сиплються на Вас,
немов осінній лист. Нехай
життєвий досвід творить з
буднів свята, а Господь дарує довгих-довгих літ.
* * *
ПОВАЖНИЙ 85-річний
ювілей зустрів наш дорогий чоловік, тато, дідусь і
прадідусь Віктор Іванович
КОНДРАТЕНКО з Талалаївки. 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 нам
було надійно та щиро, живи
нам на радість у щасті та
мирі. Хай Бог посилає здоров’я і сили, у дружній родині
усі ми щасливі.
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
* * *
ОСЬ уже й 80-та осінь
завітала до нашої дорогої
мами, бабусі і прабабусі Надії Олексіївни ДМИТРЮК із
Березівки. Летять роки і їх
не зупинити, тече ріка життя, її уже не повернути. Все
частіше Ти згадуєш важке
повоєнне дитинство, поля
колгоспні, які переходила
від краю до краю, своїх подруг по ланці, дорогих кумів.
Згадуєш як було важко жити
і водночас радісно і легко.
Про це — тільки спогад. Та
ще підводить здоров’я. Від

щирого серця дякуємо Тобі
за все, наша рідненька, і
бажаємо найціннішого —
здоров’я. Ростила хліб Ти і
до хліба, плекала нас, своїх
дітей. Хотіла дуже, ненько
мила, щоб все було, як у
людей. Ти ніжність, ласку
дарувала, навчала добре
працювати. Із днем народження, матусю, Тебе ми хочем привітати. Бажаєм щастя і добра, щоб завжди Ти
у нас була.
З любов’ю і вдячністю
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ із
сім’ями, правнуки
АРІНА і НАЗАР.
* * *
ПРЕКРАСНИМИ
осінніми днями відзначає свій
80-літній ювілей наша дорога хрещена і кума Надія
Олексіївна ДМИТРЮК із
Березівки. Спасибі, рідненька, що Ви у нас є, що всі ці
роки були поруч, допомагали і словом, і ділом. Але,
на жаль, роки летять, мов
лебеді у вирій, життя іде,
його не зупинить. Прийміть
вітання наші щирі, ще до ста
років зичимо прожить. Хай
будуть поруч віра і надія, хай
два крила упасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить ще довгих літ, що сонцем виграють. Життя Вам
— довгі-довгі роки, без сліз,
без горя, без біди. Хай буде
радість в Вашім домі сьогодні, завтра і завжди.
Хрещениця СВІТЛАНА
і кума НАДІЯ.
* * *
ВІТАЄМО із 80-річним
ювілеєм дорогу дружину,
маму, бабусю Тамару Костянтинівну МАРТІЯН із
Слобідки. Пропливає долі
неспокійна річка, а за нею
линуть роки-журавлі. Ось і
загорілась вже 80-та свічка
Вам на ювілейному столі.
Не сумуйте, що роки швидко минають, ще до століття
— довгий вік! З ювілеєм Вас
вітаєм — хай буде радісним
кожен наступний рік! Нехай

життя здається добрим дивом і плідні будуть справи та
шляхи. Нехай живеться легко і щасливо, благословенні
будьте Богом і людьми.
ЧОЛОВІК, ДОЧКА, СИН,
ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, ВНУКИ.
* * *
У СУБОТУ, 27 жовтня, в
нашої любої матусі, щирої,
доброзичливої людини й добропорядної сусідки Наталії
Василівни МУСІЄНКО з
Поповички знакова життєва віха — 70-річний ювілей.
Люба матусю, Вас щиро вітаєм! Спасибі за ласку, за
ніжну турботу, за чуйність,
гостинність, невтомну роботу. Господь хай дарує
здоров’я і силу, спасибі, рід-

крила, а Матір Божа дасть
здоров’я й сили.
З повагою і любов’ю
ЧОЛОВІК, сини САША і
ВІТАЛІЙ та їх сім’ї.
* * *
У НАШОЇ дорогої мами,
шановної свахи Алевтини
Анатоліївни ГУБАР із Липового — ювілей! Прийміть з
нагоди ювілею наш найсердечніший привіт! Хай Вам із
Вашою сім’єю дарує радість
увесь світ. Нехай душа ніколи не старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль, своїм
теплом хай сонечко зігріє, вітання щирі линуть звідусіль!
Міцного здоров’я — з роси і
води, хай щедрість і добро
поруч будуть завжди, від нас

ненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго
палає, а руки, мов крила, нас
пригортають. Щоб здоров’я
було, щоб жили не тужили,
Ви найбільшого щастя в
житті заслужили! Багата душею, метка, роботяща, живіть вічно, мамо, бо Ви в нас
найкраща! Ласки від Бога,
від сусідів — тепла на многії
щасливії літа.
СИНИ із сім’ями з Києва та Старої Талалаївки,
СУСІДИ.
* * *
З ТЕПЛОМ бабиного
літа і яскравим багрянцем
золотої осені ввійшов ювілей у життя нашої любої
дружини, мами й бабусі Софії Тимофіївни ТИТУХ із
Талалаївки. Прийми, рідна,
наші найкращі привітання.
Бажаємо пісень, що лиш
весна співає, і музики, що
награють ліси. І квітів тих,
що раз лиш розквітають, і
повні пригорщі любові та
краси. Хай квітнуть в добрі
і здоров’ї літа, поріг оминають незгоди й біда, хай
весну приносять лебедині

ці щирі вітання-слова, а Бог
хай дарує многії літа!
ДІТИ і СВАТИ.
* * *
У ЦІ теплі осінні дні зустрічає свій ювілей шанована жінка, ветеран праці Ольга Іванівна КАСЬЯНЕНКО з
Талалаївки. 43 роки віддала
вона улюбленій роботі в
Талалаївській районній бібліотеці і весь цей час була
активним дописувачем до
районної газети «Трибуна
хлібороба». Не пориває
зв’язку з газетою і понині,
будучи вже на заслуженому відпочинку. Щиро вітаю
ювілярку з її літами, зичу їй
теплої осені і тепла в душі.
Хай мудрість літ не стане
тягарем, нехай душі не вигасне зірниця, хай повниться
до краю день у день добра й
здоров’я золота криниця.
З повагою
Віра КЛИМОВА.
* * *
СВІЙ ювілейний день
народження відсвяткувала
наша дорога кума і хрещена Людмила Олексіївна
ЮРЧЕНКО з Українського.

Твій день народження, кума,
прийшов, а це в житті важливе свято! Нехай несе він
радість, і любов, і щирих
привітань багато! Найкраща подруга, хрещена і кума,
нехай завжди Тобі щастить.
Таких єдиних, неповторних
більш нема, хороша наша,
славна, дорога кума. Завжди
будь молодою, як весна, нехай Господь Тебе оберігає і
посмішка Твоя ясна хай мінімум ще до ста років сяє!
Куми БОРЕЙКИ
і хрещеник ОЛЕКСАНДР.
* * *
ДНЯМИ
відзначила
день
народження
наша
дорога і шанована кума і
хрещена Надія Вікторівна
ГОРЯНСЬКА із Красного Колядина. Наша мила і люба,
найкраща у світі, бажаємо
щастя, даруємо квіти. Щоб
сонце і зорі плекали тепло,
щоб завжди здоров’я у Тебе
було. Щоб смутку не знала,
ми просимо долі, добра Тобі
й радості, рідна, доволі. Бо
людям для щастя багато не
треба — сімейного затишку
й мирного неба. Щасливих
довгих літ не рахувати, хай
буде в домі затишок і лад.
Літам цвісти, мов яблуневий сад, і щедрим урожаєм
пригощати.
Куми МАРІЯ і МИХАЙЛО,
хрещениця ІРИНА
і маленька МАРТУСЯ.
* * *
21 ЖОВТНЯ 50-річний
ювілей у Анатолія Олексійовича БОНДАРЯ із Старої Талалаївки. Прийми, дорогий,
від нас вітання щирі. Бажаємо нашому ювіляру міцного
здоров’я і всіляких життєвих
гараздів на довгі роки. 50 —
не привід для печалі, 50 —
це зрілість золота. Нехай до
ста, а може іще далі, летять,
не озираючись, літа! Нехай
добром наповнюється хата,
достатком, щирістю і сонячним теплом, хай буде вірних
друзів в ній багато, щаслива
доля огорта крилом. А весни

будуть світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться все, що не
збулося, і добре серце не підкориться рокам. Від нас Тобі
щирі вітання, а Бог хай дарує
многії літа.
З повагою і любов’ю
сім’я СИДОРЕНКО.
* * *
ЦИМИ осінніми днями
відзначає свій ювілей наша
дорога мамочка, дружина,
бабуся, сестра і тьотя Людмила Іванівна ГАРЯЧКА із
Грицівки. Всю доброту, яка
існує в світі, всю радість, що
живе серед людей, Найкращі всі, що до вподоби, квіти
даруємо Тобі у цей святковий день. Нехай Господь
завжди у поміч буде, а Мати
Божа береже від зла, бажаємо Тобі здоров’я, щастя й
сили, радості земної і тепла.
Із Тобою поряд найтепліше, із Тобою, ніби на крилі.
Мила, люба, в світі найрідніша, мамо, Ти — найкраща на
Землі! Хай буде кожна мить
життя солодка, наче джем!
Хай буде бажана мета все
ближче з кожним днем!
З любов’ю і повагою
ЧОЛОВІК, ДОЧКИ, ЗЯТЬ,
онучка АНГЕЛІНОЧКА,
сестра, племінниці ЮЛЯ і
ОКСАНА з сім’ями.
* * *
45 РОКІВ виповнилося
нашій дорогій подрузі Людмилі Іванівні ГАРЯЧЦІ із
Грицівки. Ми від душі її вітаємо. Бо ювілей — це не просто свято, це здобутки всіх
років в житті! То ж хай буде їх
в Тебе багато, щоб здійснилися задуми всі. Щастя хай
щомиті сприяє мати успіх,
достаток, добро. Серце радість й любов зігріває, друзі
й рідні дарують тепло. Нехай
любов незгасно світить, хай
доля радісно співа! Для Тебе
всі найкращі квіти і найласкавіші слова!
Друзі із Талалаївки
ЛОКОШКИ, БОЙКИ,
БІЛАНИ, ЛИСЕНКИ.

НОВІ ТРАДИЦІЇ

ПАХНЕ РІДНЕ СЕЛО

6 жовтня жителі Понір
уперше святкували день
села. До свого рідного куточка
з’їхались люди, які тут народилися, виросли, де відчули
справжню материнську ласку
й турботу, добрі поради батька. Святкування розпочалось
із концертної програми. Ведучі від усього серця вітали односельців та гостей свята, дарували їм позитивні емоції та
святковий настрій. З теплими
словами до громади звернувся в. о. старости Євгеній
Чирва і вручив запашний коровай, яким почастували всіх
присутніх у залі сільського
будинку культури. До слова
запросили селищного голову
Юрія Величка. Він побажав
селу розквіту, міцного здоров’я та добробуту громаді,
наголосивши, що такі свята
дають людям надію на краще життя і спонукають вірити
в себе і свої можливості. Із
словами привітання виступив
помічник народного депутата
Валерія Давиденка Микола
Коновал. В. о. сільського старости вручив подяки, грамоти
та подарунки ліквідаторам
Чорнобильської катастрофи,
учасникам АТО, багатодітній
родині,
матерям-героїням,
найстаршій та наймолодшій
парам, найстаршій жительці села. Учасники АТО до
пам’ятника односельців, загиблих у Другій світовій війні,
та до меморіальної дошки
загиблого в АТО Володимира
Бахмача поклали живі квіти.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

18 жовтня 2018 року

Учасники художньої самодіяльності
подарували
односельцям та гостям цікаву концертну програму. Всю
душу у виступи вкладали
тріо «Маківки», дуети «Волошки» та «Мальви», фольклорна група «Черешенька».
Сценку «Кум і Кума на дні
села» поставили Алла Карпенко та Людмила Сидоренко. Колишні учасниці художньої самодіяльності Надія
Антипенко і Надія Скороход
співали під супровід Михайла та Григорія Костенків.
Бурю оплесків у залі здійняли солісти будинку культури
Яна Пустовар, Юлія Гречко,
Даша Корнієнко. Валерія Качура читала вірш «Моє село»
а також співала як солістка,
Ірина Мартюшова — в дуеті
з Юлією Корнієнко.
Гості та жителі села пригостилися польовою кашею і
варениками від доладних господарів і господинь Г. Ф. Качури, Н. К. Глушко, Т. М. Мартюшової, Г. І. Костенка, Г. М.
Бутенко, В. О. Чмут, Н. В.
Качури. Святкову дискотеку
із живою музикою подарував
музикант Олег Галаган.
Спонсори свята: Талалаївська селищна рада (голова Ю. Є. Величко), ТОВ
«Понори» (директор В. Л.
Сиса, власник Н. А. Горбачевська), народний депутат
Валерій Давиденко.
Юлія КОРНІЄНКО,
директор Понорівського
сільського будинку культури.

ОСВІТА

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНК ЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Інклюзивне
навчання
полягає в тому, що у звичайному класі вчаться звичайні діти, просто деякі з них
вчаться трішечки по-іншому
— наприклад, використовуючи шрифт Брайля, або за
спрощеною програмою. Але
в такому класі ні в якому разі
не має бути відокремлення одних дітей від інших. З
урахуванням рекомендацій
спеціалістів та настільки це
можливо, у такому класі налагоджується спільне навчання. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього
процесу здійснює асистент
вчителя.
Для відкриття інклюзивного класу батькам потрібно
звернутись із відповідною
заявою до директора шко-

ли, краще це робити заздалегідь, наприклад за рік
до навчання у школі. (Це
потрібно для того, щоб адміністрація та вчителі знали,
що наступного навчального
року їм потрібно буде прийняти учня з особливими
освітніми
потребами
та
встигли підготуватись, аби
зробити навчання вашої
дитини в школі комфортнішим). Керівник школи погодить відкриття такого класу
з місцевим відділом освіти,
культури, молоді і спорту та
видасть наказ.
Підставою для організації інклюзивного навчання
є заява батьків або офіційного представника дитини
та висновок про комплексну
психолого-педагогічну оцінку

МІСЯЧНИК

ЯКЩО У ВАС Є ЗБРОЯ

У жовтні в районі проводиться місячник добровільної здачі зброї. А це означає, що в поліцію належить
передати зброю і боєприпаси, що знаходяться у незаконному користуванні громадян. Тобто, екземпляри
військових зразків, знайдені
на місцях боїв періоду Великої Вітчизняної війни, та
ті, що залишилися у спадок
нащадкам від померлих родичів, оскільки після смерті
власника пістолета чи гвинтівки їх зберігання без належного переоформлення
стає незаконним; а також
зброю, яка була привезена
із зони АТО.
Такі заходи тільки на
загальну користь. Ніхто
не відміняв законодавчих

норм: громадяни, які добровільно здадуть до органів
поліції вогнепальну зброю
чи боєприпаси, звільняються від кримінальної відповідальності, передбаченої
законодавством
України
за незаконне їх зберігання.
При бажанні власник зброї,
згідно з установленим порядком, може зареєструвати її на своє ім’я або на іншу
особу за її бажанням.
За
додатковою
інформацією
звертатись
до інспектора дозвільної
системи
Талалаївського
відділення поліції за тел.
2-15‑63, 098-824-80-76.
Олександр ЛЕОНТОВИЧ,
інспектор дозвільної
системи Талалаївського
відділення поліції.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ЯК ЗБЕРЕГ ТИ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

У підлітковому віці та в
ранні роки зрілості відбувається багато життєвих змін
та відкривається маса нових
можливостей. Для багатьох
це цікавий час, але також і час
стресів та тривог. У деяких випадках такі переживання, які
не розпізнані та лишаються
без уваги, можуть поступово
призводити до розвитку психічних захворювань. Незважаючи на багато очевидних
переваг комп’ютерних технологій, вони можуть також
створювати додаткове навантаження для психічного здоров’я молодих людей у зв’язку
зі зростаючим використанням
віртуальних мереж у будьякий час дня або ночі.
За
даними
фахівців
ВООЗ, половина всіх психічних захворювань починається у віці до 14 років, але
в багатьох випадках захворювання не виявляються
та не лікуються. Депресія є

третьою за значимістю причиною тягаря хвороб серед
підлітків. Самогубство є другою за значимістю причиною
смерті серед людей у віці
15 – 29 років. Профілактика
починається зі знання і розуміння ранніх ознак та симптомів психічних захворювань.
Депресія — це захворювання, яке характеризується
постійним станом зневіри і
втратою інтересу до видів
діяльності, які, зазвичай, приносять задоволення, а також нездатністю робити повсякденні справи протягом
щонайменше двох тижнів.
У людей, які страждають депресією, присутні нестача
енергії, зниження апетиту,
сонливість або безсоння, тривога, зниження концентрації,
нерішучість, занепокоєння,
почуття власної нікчемності,
провини або відчаю, а також
думки про заподіяння собі
шкоди або самогубство. Діти

старшого віку можуть проявляти схильність до поведінки
з більш високим рівнем ризику, ніж зазвичай.
Якщо ви впали у відчай,
або вам здається, що у вас
може бути депресія, необхідно поділитися своїми почуттями з людиною, якій ви
довіряєте, звернутися по допомогу до фахівця. Доречно
звернутися до дільничного
або сімейного лікаря. Необхідно залишатися в контакті
з сім’єю та друзями, займатися фізичними вправами,
навіть, якщо мова йде про
невелику прогулянку, дотримуватися звичайного режиму
харчування та сну, відмовитися від вживання алкоголю
та утримуватися від використання заборонених психотропних або наркотичних
засобів; звертати увагу на
нав’язливі негативні думки
і зайву самокритичність та
намагатися замінити їх пози-

тивними думками.
Якщо вам здається, що у
вашої дитини депресія, необхідно обсудити з нею те, що
відбувається вдома, в школі
або поза школою, спробувати з’ясувати, що турбує вашу
дитину, поговорити з людьми, які її знають і яким ви
довіряєте; запитати поради у
вашого лікаря; сприяти тому,
щоб дитина достатньо спала, регулярно харчувалася,
займалася тими речами, які
їй подобаються, та вела фізично активний спосіб життя;
знаходити можливості проводити час із дитиною.
Якщо у вашої дитини є
думки про заподіяння собі
шкоди або вже були прецеденти самоушкодження,
негайно зверніться за допомогою до кваліфікованого
фахівця.
Лілія ЛУЦЕНКО,
лікар-невропатолог
Талалаївської ЦРЛ.

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

П Р О ФІ Л А К Т И К А Г Р И П У ТА Г Р В І

Серед інфекційних захворювань, які офіційно реєструються в Україні, грип та
ГРВІ в загальній сукупності
становлять понад 90%. Щороку хворіє практично кожний шостий українець.
Грип — це висококонтагіозне вірусне захворювання
з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Джерелом інфекції є хвора
людина. Період зараження
продовжується в середньому
4 – 7 днів. Передача інфекції
відбувається головним чином повітряно-крапельним
шляхом.
Щорічна вакцинація є
найефективнішим засобом
для захисту організму від
вірусів грипу. Вакцина захищає від усіх актуальних

штамів грипу, є безпечною і
ефективною. Важка форма
перебігу хвороби характеризується швидко прогресуючою первинною вірусною
пневмонією, яка, на відміну
від бактеріальної пневмонії,
не чутлива до антибіотиків і
без правильного лікування
може призвести до летального результату протягом 24
годин після появи перших ознак ускладнення.
Джерело вірусу — хвора
людина. Інфекція потрапляє
в організм через рот, ніс та
очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками. Ви тримаєте
гроші чи тримаєтесь за поручні, де кілька годин зберігаються в активному стані
віруси і бактерії, що залишились від дотиків рук інших

людей. Тому не торкайтеся
без потреби свого обличчя.
У період загрози вірусної
інфекції часто мийте руки
з милом або обробляйте їх
дезінфікуючим розчином із
вмістом спирту.
Витирати носа при нежиті необхідно одноразовими
серветками, які одразу викидати у смітник.
Регулярно провітрюйте
приміщення та робіть вологе
прибирання — як у помешканні, так і в робочих приміщеннях, щоб не залишати
навколо себе живі віруси й
бактерії, що можуть залишатися активними впродовж
декількох годин після перебування у приміщенні хворої
людини.
Дотримуйтесь здорового

способу життя, що передбачає повноцінний сон (не
менше 7 – 8 годин на добу).
У сезон застуд слід обмежити важкі силові тренування,
бо вони знижують імунітет;
рекомендована зарядка з
обов’язковими елементами
дихальної гімнастики.
У харчовий раціон слід
включати не менше 50%
рослинної їжі в сирому вигляді. Необхідно звести до
мінімуму споживання рафінованих та термічно оброблених продуктів. У раціоні
повинні бути бобові, горіхи,
які виконують роль природних імуномодуляторів.
Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує ваші шанси уникнути
небезпечного захворювання.

розвитку дитини, який надає
інклюзивно-ресурсний центр
(ІРЦ) первинним дітям або
за запитом з 2017 – 2018 навчального року чи висновок
обласної
психолого-медико-педагогічної консультації
(ОПМПК). У 2017 – 2018 навчальному році почали створюватися інклюзивно-ресурсні центри, тому попередні
висновки ОПМПК поки що
діють, оскільки ІРЦ ще не
достатньо.
У структурі загальної
середньої освіти є кілька
варіантів щодо того, як діти
з особливими освітніми потребами можуть здобувати
загальну середню освіту. Це
загальноосвітні школи з інклюзивними та спеціальними класами, спеціальні шко-

ли, навчально-реабілітаційні
центри. Окрім того, є індивідуальна форма навчання
для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати
освітній заклад (за рішенням
лікарської консультативної
комісії — ЛКК). Кожна школа за своєю філософією повинна бути інклюзивною. Це
означає готовність у будьякий час прийняти кожну
дитину, прагнучи створити
максимально
сприятливе
середовище для розвитку її
потенціалу.
Оксана МОВЧАН,
координатор із впровадження інклюзивного навчання
відділу освіти, культури,
молоді і спорту Талалаївської селищної ради.

КОМАНДА
МОЛОДОСТІ НАШОЇ
РЯДКИ ІСТОРІЇ

Вона ніколи не вийде
з пам’яті. Заплющую очі, а
хлопці осьдечки ось — на
відстані руки. Наче й не сорок літ між нами, наче щойно розминулись. Розгарячілі,
збуджені поєдинком, йдуть із
поля і все на них написано:
перемога! І навіть тепла літня злива, як не старається,
не може змити радості з їхніх
стомлених облич — не кожного ж дня виходиш у фінал
розіграшу першості області з
футболу.
Яка то команда була! Іншої такої Талалаївка не знала. Хіба що в середині 90-х,
але тоді за наш «Нафтовик»
грали легіонери з роменського «Електрона», а це не
одне й те ж. Зайшов якраз
до редакції Вітя Кунденко.
Це той Віктор Іванович, що
родом із Грицівки, а наприкінці 70-х — першій половині
80-х працював у нашій райраді ДСТ «Колос». Згадуємо
липень 1979-го, той матч під
акорди грози і кожного з наших поіменно. Дійсно, наче
тільки-тільки розійшлись: надійний у воротах Володя Бережний і його другий номер
Вітя Ткачов, ще юний Коля
Степко, його тезка Білик, сам
Віктор (Кунденко — авт.), Валера «Пом» (Пономаренко)
в захисті, Сашко Білан, Вася
Рубленик, який своїм невідпорним ударом сватався
тренерами до чернігівської
«Десни», Мишко Бубнів, Вітя
Джолос із тезкою Чмеликом,
Валера Савченко, Коля Зозуля, Толя Марченко — гравці
лінії атаки. «Це вони творили
футбольну історію району.
Ти ось знайди в «Трибунці»,
— каже Віктор, — замітку
Володі Назаренка по гарячих слідах після того матчу.
Може, щось забулося, а там
усе точно».
«Трибуна» від 24 липня
1979 року з потрібною публікацією «Попереду — фінал»
знайшлася швидко. Зримо
з її рядків через товщу літ
постали події і їх учасники. «Більше двох місяців
у чотирьох зонах тривали
змагання серед колективів
фізкультури на першість обласної ради ДСТ «Колос»,
— розповідає Володимир
Назаренко. — Від нашого
району за вихід у фінал разом із суперниками з Борзнянського та Ічнянського
районів боролася футбольна
команда радгоспу ім. 50-річчя Великого Жовтня. Лише
перемога в матчі останнього туру над борзнянською
командою вивела талалаївських футболістів у фінал.

Він відбудеться в серпні у
Новгород-Сіверському».
Чемпіонами наші тоді
не стали, але сам факт, що
Талалаївка нарівні конкурувала з командами Ніжина,
Чернігова та інших центрів,
здивувала всю футбольну
спільноту області. Наступного літа минає 40 років від
того успіху. У спортивних
колах такі події відзначають.
А що ж ми, ні на що путяще
не здатні? Віктор Кунденко
бачить на селищному стадіоні ціле футбольне свято за
сприяння керівництва району та селища. Він багато таких провів у своїй Балаклеї,
де живе зараз і працює. Уже
й Степка в однодумці записав. «Треба тільки зібрати
якомога повніший склад тієї
команди. Я допоможу…»
Як ти її збереш, Вітю?!
Ти, та Коля Степко, та Саша
Білан, та ще десь у західно
українських краях Вася Руб
леник з Мишею Бубнівим?
І на півкоманди не буде. А
Володя Бережний і Вітя Ткачов, а Коля Білик, Вітя Джолос, Валера Пономаренко,
а Валера Савченко і Толя
Марченко?.. Один за одним
зовсім молодими вони навіки
пішли із свого життєвого футбольного поля.
І хто тепер замість них
через 40 років вийде на
матч? І чи варто? Варто!
Хоча б заради пам’яті про
цих простих сільських хлопців, які, бувало, й оступалися
в житті, але яких згадують
талалаївські люди, що були
такі, вписали пам’ятну сторінку в книгу футбольної історії району. Віктор Кунденко,
котрий все своє вчительське
життя прививав юним любов до спорту, на прощання
сказав золоті слова: «Нам із
Біланом почестей не потрібно, і хлопцям, яких немає,
вони ні до чого. Це потрібно
сьогоднішнім хлопчакам, котрі не знають куди себе діти:
йти на стадіон, у спортзал чи
«зависати» в барі».
Заплющую очі, а хлопці,
наче осьдечки ось із поля
ідуть. Команда молодості
нашої. Часу на роздуми як
вшанувати її і відзначити
пам’ятний ювілей — провести своєрідний матч-реквієм
із залученням живих членів
команди зразка 1979 року,
інших футбольних ветеранів
по один бік та, скажімо, юних
любителів м’яча на другій
половині поля чи ще якимось
чином — відпущено рік. Навіть менше, адже відлік уже
пішов.
Михайло ОНИЩЕНКО.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДЯКА

Висловлюємо щиру подяку усім рідним, сусідам,
знайомим, хто відгукнувся та
допоміг у тяжкий для родини
час, розділив горе — втрату
чоловіка, батька, дідуся Миколи Івановича Колбасіна і передусім сусідам Ларисі Божко,

Людмилі Кривонос, Валентині Криві, Михайлу Солянику,
Олександру Мозкоту, нашим
кумам Падукам, нардепу Валерію Давиденку. Хай береже
вас Господь.
Людмила КОЛБАСІНА
та її сім’я.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, Л
 ОШАТ,
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.
МОТОЦИКЛИ М-72, К-750, Дніпро-12/16, Урал, В’ятка, ІЖ-49 та
інші, а також ЗАПЧАСТИНИ до них.
Тел. 099-487-70-53, 068-390-01-85.
КІЗ, ЦАПІВ та БАРАНІВ. Тел. 096-796-33-68.
КОТЕЛ на тверде паливо б/у в хорошому стані.
Тел. 099-771-73-03.
М’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ,
МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ.
Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та
ІНВЕНТАРЮ для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ВЛАШТ УЄМО
СВЯТО

для вас і ваших гостей! Жива
музика, конкурси та інше.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

КУПЛЮ

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0261295, виданий 20 серпня 1996 року на ім’я
ТИМОШЕВСЬКИЙ Віктор Іванович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0157086, виданий 29 серпня 1996 року на ім’я ДИННИК
Вячеслав Олександрович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250739, виданий 6.08.1996 року на ім’я БАБІЙ Анастасія
Тимофіївна, вважати недійсним.
14 ЖОВТНЯ минув рік, як пішов у вічність
наш дорогий, рідний і коханий чоловік, тато і
брат Віктор Михайлович КУНДЕНКО із Красного Колядина. Раптово перестало битись
Твоє
зболене,
добре серце, наш
дорогий. Ти і сам
до кінця не вірив,
що так швидко обірветься Твоя життєва стежина, бо планував повернутися додому і бути
з нами. Але не так сталось, як мріялось і гадалось. Чорним вороном на наші голови впала
та страшна звістка. Світ мороком покрився
для нас. Невимовно тяжко жити без Тебе. Ніяк не хотілося вірити, що
Ти вже ніколи не переступиш поріг рідного дому, ніколи не почуємо ми
рідного голосу. Приходь до нас хоч у снах і обізвись… Вже без Тебе
вперше білопінно квітував садок, полум’яніли Твої улюблені тюльпани і троянди. Цвіли вони і біля Твоєї могили. І так тепер буде завжди.
Плаче за Тобою душа, тривогою і сумом сповнене серце. Пробач,
будь ласка, рідненький, що не зуміли вберегти Тебе від невблаганної
смерті. Добрим словом згадують Тебе твої колеги і знайомі, бо Ти для
всіх знаходив слова підтримки і поради. Ти вічно житимеш у наших
серцях і помислах. Спочивай з миром, нехай земля буде Тобі пухом,
а душа Твоя знайде вічний спокій у Царстві небеснім.
Люблячі і сумуючі всі РІДНІ.

САДИБА у с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, 80. Опалення дров’яне та електричне. Є колодязь, погріб, сарай, 3-фазка,
город. Тел. 067-705-40-09.
Недорого дві САДИБИ у Талалаївці. Можливо з правом викупу.
Тел. 097-955-93-38.
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 у смт Талалаївка по вул. Лугова (колишня Фрунзе). Будинок 96 м2, опалення комбіноване газ або груба, централізоване
водопостачання, каналізація. Будинок продається з усіма меблями і
технікою. Господарські будівлі: 2 гаражі, літня кухня, сараї, приватизований город біля будинку, сад. Тел. 096-222-28-59 (Євген).
САДИБА в селі Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, 129. Будинок газифікований, площа 76,6 м2, є сарай, вхідний погріб, колодязь.
Приватизовані земельні ділянки 0,37 га та 0,50 га (садиба №134).
Ціна договірна. Тел. 099-485-18-41.
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.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
СІНО в тюках. Тел. 093-791-28-16, 063-483-74-98.
ВЕРСТАТИ для роботи по дереву. Тел. 099-415-04-23.
ГУМА (пробіг 200 км) і нові ДИСКИ R16 до «Ниви». ГУСИ на
завід з гніздом (крупні). Тел. 066-992-06-55.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ. Тел. 099-618-54-92.
М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс» з
 акуповує від
населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ, а також КОНЕЙ. За потреби можливий виїзд за вимушеним дорізом.
Тел. 097-432-92-44, 098-214-86-18,
050-972-33-83, 063-586-06-26. Порядність гарантуємо.

Фермерське господарство

продає
КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

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

ВАГОНКА (сосна, липа, вільха
— від 130 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, БРУС,
ДОШКА столярна. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Надам ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ по перевезенню вантажів
автомобілями «Газель» 16 м3,
12 м3 по району та області.
Тел. 097-186-56-80 (Олег).

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір тканини.
Доставка. Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
Звертатися щосереди в готель
(1-й поверх)
КУПЛЮ
АВТОМОБІЛЬ,
МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу
техніку в будь-якому технічному стані з документами чи без.
АВТОРОЗБОРКА
ВАЗ,
ГАЗ, Москвич, МТ.
Тел. 097-105-90-44,
095-935-03-35.
КНИГИ на всі смаки і художня література, книги та товари для дітей, посібники для
навчання. Навчальна ЛІТЕРАТУРА, КАНЦТОВАРИ.
Звертатися щосереди в готель
(1-й поверх).
Тел. 096-269-32-76.

ЦИМИ днями
минає 7 років, як
перестало
битися серце мого
дорогого синочка Віктора Анатолійовича
СИНЬКА з Довгалівки. Цей день став найсумнішим у нашому житті і ми не в силах щось
змінити. Тебе не стало, мій дорогенький, а
серце так хотіло жити. Пройдуть роки, спливуть тумани, над світом знов зійде зоря, та не
зітруться тії рани, що принесла нам смерть
Твоя. Так пусто стало на душі і серце плаче
кожен день від болю і огортає смутком все
навколо. Рідненький наш, сумуєм за Тобою, не вистачає усмішки
Твоєї і слова, й погляду ласкавого й простого. А поки пам’ять житиме
в віках, живий Ти будеш у наших серцях. Хай Тобі земля буде лебединим пухом і Царство небесне.
Сумуючі МАМА, БРАТ, ДІТИ.

ПОМИНАННЯ

19 ЖОВТНЯ минає 5 років, як не стало нашого дорогого чоловіка, батька і дідуся Володимира Івановича ЧИКИША із Старої Талалаївки. Пройшли дні, місяці, роки, та не проходить біль в душі від
тяжкої втрати, він залишиться в наших серцях надовго. Ми не забуваємо про Тебе, згадуєм і пам’ятаєм. Хай над Твоєю могилою світить
сонце і щебечуть пташки, а на квіти спадає роса — то наші сльози.
Нехай рідна земля буде для Тебе лебединим пухом, а душі вічний
спокій. Хто знав Володимира Івановича, пом’яніть разом з нами.
ДРУЖИНА, діти ОЛЕКСІЙ і СВІТЛАНА.
20 ЖОВТНЯ минає рік, як зупинилося серце найдорожчого у світі
чоловіка, батька і дідуся Петра Григоровича СТЕЦЕНКА з Болотниці. Великий біль у серці, бо все перед очима той страшний день, як
Ти назавжди покинув свій дім. Забути неможливо, повернути ту ласку, турботу, доброту, гостинність, чоловічу мудрість, безмежну Твою
любов до дітей і онуків. У Тебе вистачало тепла для всіх нас. Ми
не можемо повірити у те, що більше ніколи не зігрієш нас усіх своїм
теплом, не порадиш і ніколи не посміхнешся. Пробач, що не змогли
врятувати і продовжити Твоє життя, наш дорогий. Ти пішов у Царство
небесне і ми віримо, що Господь буде вічно оберігати Тебе на тім
світі. Вічного Тобі життя У Царстві небесному та спокою Твоїй душі, а
земля хай буде лебединим пухом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ і РІДНІ.

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.

СЬОГОДНІ минає дев’ять днів, як на святі небеса відлетіла світла душа нашого найдорожчого чоловіка, тата й дідуся Миколи Івановича КОЛБАСІНА з Талалаївки. Ти не пішов від нас у небуття, Ти
в наших душах будеш вічно жити. Бо щирим, відданим було Твоє
життя, Ти будеш в небі ясною зорею нам світити. Тебе немає — скільки хочеш клич, сама печаль повисла над землею. І сумно, що серед
тисячі облич більш не зустрінем усмішки Твоєї. Нехай в цей день згадають добрим словом усі, хто Тебе знав. Спи спокійно. Земля Тобі
пухом, а душі — Царство небесне.
У вічній скорботі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ.

ПАМ’ЯТІ ДІДУСЯ

Вже дев’ять днів Ваш усміх
нам не сяє,
Злетіли пташкою від нас Ви
назавжди.
Дідусю рідний, так
не вистачає
Турботи Вашої, любові,
доброти.
Та смерть підступна відіграла
Останню ноту із мелодії
життя.
Родину огорнула чорна
хмара,
Тремтять на вітрі

суму почуття.
Гортає пам’ять сторінки
життя,
А жаль пече і тисне
наші груди.
Щемить душа і капає сльоза,
І туга нас не покидає всюди.
Сльозою умиваюся рясною,
І час ніколи не загоїть рани.
Я вірю, знаю:
ранньою весною
Повернеться дідусь
із журавлями.
Онука КАРИНА.
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НАТЯЖНІ СТЕЛІ
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%

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).

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.
Звертатися щосереди в
готель (1-й поверх)

Правління Талалаївського районного споживчого товариства
висловлює щирі співчуття ветерану споживчої кооперації Людмилі
Іванівні Колбасіній в її тяжкому, непоправному горі — передчасній
смерті чоловіка Миколи Івановича КОЛБАСІНА.
У родині нашої колишньої колеги Людмили Іванівни Колбасіної з Талалаївки — тяжке непоправне горе — передчасно обірвалося життя її чоловіка Миколи Івановича КОЛБАСІНА. Щиро
співчуваємо Людмилі Іванівні, дочкам Інні і Олені, внукам, рідним
і близьким покійного.
Колишні ПРАЦІВНИКИ торгівлі райст.
Ми й сьогодні пам’ятаєм її теплий материнський погляд, спокійний, тихий голос і перші літери, каліграфічно виведені на класній дошці… виведені рукою нашої першої вчительки Таїсії Михайлівни МИРОНЕНКО. З нею був початок нашого шкільного шляху,
з нею ми навчились пізнавати світ і любити його так, як любила
вона. В ці теплі осінні дні наша вчителька відійшла у вічність. Сумуємо і залишимо в серцях добру згадку про неї на все життя.
УЧНІ 1-В класу Талалаївської школи 1979 року.
Закінчився земний шлях нашої першої вчительки Таїсії Михайлівни МИРОНЕНКО. Вона була справжнім вчителем, бо раділа нашими радощами, хворіла нашими болями. Вона знала і
пам’ятала поіменно всіх своїх учнів, переймалася нашими долями. А як раділа, коли ми відвідували її. Їй судилося довге життя,
варте людської шани і поваги. Низько схиляємо голови у глибокій
скорботі. Щиро співчуваємо її доньці Надії, внукам і правнукам.
ВИПУСКНИКИ 10-А класу Талалаївської
школи 1974 року.
Наша дорога, незабутня перша вчителька Таїсія Михайлівна
МИРОНЕНКО з першого дня у школі полюбила нас, а ми її нашими маленькими дитячими сердечками, щиро і на все життя. Її не
стало у цьому світі, але у наших серцях вона буде жити, доки і
ми. Схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Вчителя.
Щиро співчуваємо її родині.
ВИПУСКНИКИ 10-А класу Талалаївської
школи 1986 року.
Днями рідні, друзі, односельці провели в останню дорогу Петра Вікторовича РОСОВСЬКОГО з Харкового. Це неймовірно
тяжка втрата для його доньки Юлії, а нашої однокласниці. Висловлюємо Юлі і всім її рідним щирі співчуття.
ВИПУСКНИКИ 11 класу Харківської школи
2003 року, класний керівник Н. М. ТИТАРЕНКО.
Цими днями пішов у потойбіччя Микола Васильович
 ОРОБЕЦЬ із Красного Колядина. Сумуємо і щиро співчуваємо
Г
його дружині Валентині Андріївні, доньці Наталії, всім рідним.
Сім’я ПУСТОВАР.
Минає 9 днів світлої пам’яті шанованої нами Таїсії Михайлівни МИРОНЕНКО з Талалаївки. Розділяємо гіркоту непоправної
втрати і щиро співчуваємо в тяжкому горі дочці покійної, внукам
і всім рідним.
Сім’ї М. Ф. ТАРАН, І. М. МАЙСТРЕНКО,
О. П. ЛИСЕНКО, Н. В. ШЕПКО, Л. І. КРИВОНОС.
У родині Віктора Олексійовича і Ніни Борисівни Пивоварів із
Талалаївки непоправне горе — пішла із життя мама Ніни Борисівни Євгенія Сергіївна ЖИГАЙЛО. Висловлюю щире співчуття
родині покійної, всім її рідним і близьким.
О. В. КОРЧМЕНКО.
Розділяємо гіркоту тяжкої втрати і щиро співчуваємо родині
Пивоварів із Талалаївки у зв’язку зі смертю матері Ніни Борисівни
ЄВГЕНІЇ СЕРГІЇВНИ.
Від родичів Н. О. і О. М. РОЙ, Ю. М., О. О. ТОПЧІЙ.
Все своє трудове життя Галина Іванівна Кужель віддала вчительській роботі. Не одне покоління вивела в люди. Випускники
Єлисеївської школи, що на Запоріжжі, щороку вітали її з Днем
учителя. Цьогоріч вітання Галина Іванівна прийняла востаннє. 15
жовтня на 87 році вона покинула земне життя і відійшла у вічність.
Останні п’ять років проживала разом з дочкою. Сумуємо і щиро
співчуваємо в горі нашій сусідці Ларисі Володимирівні Сороці з
приводу тяжкої втрати — смерті мами Галини Іванівни КУЖЕЛЬ
та розділяємо біль гіркої втрати з сином, внуками і правнуком покійної. Світла Вам пам’ять, Галино Іванівно, Царство небесне і
вічний спокій.
ЖИТЕЛІ будинку 4А по вул. Комунальна.
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