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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СОЦІА ЛЬНОЇ СФЕРИ!

Щорічно, у першу неділю
листопада, Україна відзначає
День працівників соціальної
сфери. Це свято, засноване
на честь тих, хто опікується
життєвими проблемами пенсіонерів, ветеранів війни та
праці, інвалідів, дітей-сиріт,
багатодітних сімей та самотніх

людей. Ваша праця сповнена
гуманізму, милосердя, тепла.
Усі ви не байдужі до людських
проблем, завжди відкриті для
спілкування з тими, хто потребує вашої допомоги.
Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, миру та злагоди, вдяч-

ні за самовіддане служіння
обраній справі та ідеалам добра і справедливості, високий
професіоналізм та витримку,
любов і співчуття. Нехай ніколи не згасає ваш оптимізм і
прагнення надавати допомогу
тим, хто її потребує!

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОГИЛИ ВАСИЛЯ
ГОРЛЕНКА ТА ПОДАРУНКИ
ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ ШКОЛІ

ШАНОВНІ ЗА ЛІЗНИЧНИКИ,
ВЕТЕРАНИ ЗА ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТ У!

Галузь, в якій ви працюєте, займає важливу сходинку
в економіці України, сприяє
розвитку усіх інших галузей
господарства та задовольняє потреби кожного громадянина у перевезеннях.
На залізниці працює багато справжніх майстрів сво-

єї справи, які у свята й будні,
міцного здоров’я, добробуту,
вдень і вночі забезпечують
родинного затишку, профечітке функціонування залізсійних здобутків, безперебійничних артерій. Висловлюєної роботи залізниці й удачі
мо вдячність за добросовісну
в дорозі на просторах нашої
працю всім співробітникам Батьківщини. Нехай на всіх
цього виду транспорту. Шажиттєвих і професійних пеновні залізничники, з нагоди
рехрестях вас супроводжує
свята бажаємо вам щастя,
тільки зелене світло!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СОЦІА ЛЬНОЇ СФЕРИ!

Від щирого серця вітаю
вас із професійним святом —
Днем працівника соціальної
сфери! Ви щоденно піклуєтесь про ветеранів війни і праці, людей похилого віку, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт,
безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні
сім’ї, допомагаєте їм здолати
життєві труднощі, повірити в себе і свої можливості,
знайти вихід із найскрутні-

шої ситуації. Щиро вірю, що
ваша доброта, працьовитість,
компетентність і надалі служитимуть людям. Завдяки
вашій праці та турботі багато
талалаївців відчувають себе
потрібними суспільству, захищеними від усіляких негараздів! Для вас це не просто професійний обов’язок, а поклик
душі і серця.
Я щиро дякую вам за
ваше гуманне ставлення до

тих, хто потребує допомоги, за вашу небайдужість та
любов до своєї справи. Бажаю вам міцного здоров’я,
щастя, невичерпної енергії!
Нехай зроблене вами добро
множиться та повертається до вас сторицею! Нехай
вас та ваші родини оберігає
Господь!
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський
селищний голова.

ЧОМУ РАЙОНК А ТАК А ДОРОГА?

Від початку впровадження нищівної реформи «Укрпошти» дня такого не буває, щоб
до мене не телефонували люди із різних сіл і
не розповідали про ті проблеми і незручності, які спричиняє їм робота пересувних відділень. Крім того, що в багато сіл періодику доставляють через тиждень після виходу, ще й
гублять її. Реформатори красномовно обіцяли замінити сільських листонош високопрофесійними. На жаль, більшість працівників
пересувних лавок не мають уявлення про те,
як проводити передплату, як доставляти пресу. Ще й хамлять на зауваження. Про це розповідають наші читачі із Корінецького, Понір,
Обухового, Макаренкового, інших сіл.
У вівторок відчувався просто «бум»
обурень. Цього дня пошта зробила собі додатковий вихідний. Якщо у Новоселівці хоч
повідомили про те, що наступний маршрут
«передвижки» в село буде аж через 2 тижні,
то у Понорах люди зібралися в центрі і чекали поштовиків. Звичайно ж, на корпоративні
номери додзвонитися не могли ні в Талалаївку, ні в Срібне, ні в Прилуки. Дзвонили в редакцію. Наступного дня представники від понорівців прийшли особисто. Ми щиро вдячні
кожному, хто телефонує, заходить. Адже у
нас проблема одна із вами, наші читачі: ви
хочете отримувати вчасно нашу районку,
а ми хочемо випускати її. Ви говорите, що
вона дуже дорога вам, тобто дуже цінна. А
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ще дивуєтеся, чому вона так дорого коштує.
Дивувалися і ми, коли, оформляючи передплату на нинішнє півріччя, побачили ціну на
«Трибуну хлібороба» в каталозі. Вона суттєво різниться від видавничої і на 2019 рік.
РОЗКАЗУЮ: видавнича вартість газети на рік — 150,24 грн., послуги пошти —
38,16 грн., за доставку — 12,50 грн.; видавнича вартість газети на півроку — 75,12 грн.,
послуги пошти — 19,08 грн., доставка —
8,15 грн.; видавнича вартість газети на квартал — 37,56 грн., послуги пошти — 9,54 грн.,
доставка — 6,70 грн., на місяць відповідно —
12,52 плюс 3,18 і 2,90 грн. Тобто це тарифи
пошти, які накручує вона на вартість газети.
Такими занадто високими вони стали з початком реформи.
Крім цього, за передплату на минуле
півріччя «Укрпошта» із сум, які перераховувала редакції, відразу забирала ще 17%, із
нинішньої передплати обіцяють відраховувати більше. А ще редакція щомісяця платить
пошті за перевезення газети. Сума зростає
щомісяця. Ось чому районка така дорога.
Редакція нині працює над тим, як оформити редакційну передплату. Від понорівців
маємо пропозиції, як це зробити. Сподіваємося на співпрацю із сільськими радами.
Пропонуйте свої варіанти вчасної доставки
районної газети у ваше село.
РЕДАКТОР.
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14 ЛИСТОПАДА у Талалаївському
відділенні
поштового зв’язку проводитиметься ДЕНЬ ПЕРЕДПЛАТНИКА. Вже із 10-ї
години на вас чекають приємні сюрпризи від обласних періодичних видань.
ЗАВІТАЙТЕ!

Ж А Х!

ДІТКИ В ЛІЖКУ,
МАМА У ПЕТЛІ

30 жовтня в одній із квартир, що по вулиці Геологів у
Талалаївці, було виявлено
неживою всю сім’ю. Інформацією про цей жах того
ж дня поділилося багато
телеканалів. Є різні версії
причини смерті першокласниці Софійки і дворічного
Максимка, 37-літня їх мама
Людмила Сінебок покінчила
життя самогубством через
повішення. Як повідомили
оперативники, ознак присутності сторонніх осіб у приміщенні та видимих тілесних
ушкоджень на тілі дітей не
виявлено. Всі, хто знав Людмилу і її діток, шоковані. Сусіди, вчителі, односельці в
один голос говорять про те,
що жінка була турботливою
мамою, шкідливих звичок
не мала. Остаточна причина смерті матері та дітей
буде встановлена після проведення
судово-медичної
експертизи.
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ОСІННЬОГО
погожого
дня — 26 жовтня 2018 року
— делегація Прилуцького
осередку Чернігівського земляцтва у складі заступника
голови осередку Миколи
Гордієнка, члена земляцтва
Івана Забіяки, оператора
Олексія Бароненка, представника роду Горленків,
що живе в Прилуках, Ігоря
Поспєлова прибула в село
Українське на презентацію
реконструйованої
могили
Василя Горленка. З району
приїхали голови Талалаївської райдержадміністрації
Анатолій Дупа, районної
ради Юрій Дзюбан, заступник голови РДА Лариса Шевченко, редактор газети «Трибуна хлібороба» Олександра
Гостра, директор районної
централізованої бібліотечної
системи Валентина Шкуратова, начальник відділу

освіти, молоді та спорту Ніна
Луценко, настоятель Талалаївської церкви святої Великомучениці Варвари отець
Віктор. Прийшла майже вся
місцева школа: учні, вчителі
разом із директором Тетяною Борейко.
Виступали
Анатолій
Дупа, Лариса Шевченко,
Тетяна Борейко, Володимир Киричок, Іван Забіяка.
Говорили про значення відродження та збереження
осередків культури, особистостей, які зробили великий
внесок у розвиток української культури і потребують
уваги ентузіастів, влади,
вкладення відповідних кош
тів, дякували за виконану
роботу.
Іван Забіяка повідомив
про створення громадського
(Закінчення на 3-й стор.).

РОЗПОЧИНАЄМО електронну передплату «Трибуни
хлібороба», завдяки якій газету зможуть читати в Україні
і за її межами. Для цього потрібно повідомити свою електронну адресу особисто, телефоном, або на електронну
адресу редакції. Вартість передплати на місяць — 10 грн.,
на рік — 120 грн. Цю суму треба перерахувати на рахунок
ТОВ «Трибуна плюс».
Електронна адреса редакції та банківські реквізити —
на останній сторінці газети внизу.

ДОРОГОГО сина, рідного
брата, любимого дядю Юрія
Михайловича КОСТЕНКА з
Талалаївки щиро вітаємо з
днем народження. Пропливає долі неспокійна річка, а
за нею — роки-журавлі. Ось
і запалала 45-та свічка на
Твоєму ювілейному столі.
Сьогодні день народження
у Тебе і ми Тебе вітаєм від
душі і вірим ми, що прийде
ангел з неба і принесе з собою три ключі. Цей перший
ключик від любові, любов
від Бога, друзів і рідні. І вірим ми, що дуже скоро Ти
матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від ща-

стя, і хоч воно не кожному
дано, та скільки б не було
багатства, а щастя треба все
одно. А третій ключик найдорожчий, його до серця ніжно
пригорни, бо третій ключик
від здоров’я, його найбільше
в світі бережи! То не біда,
що роки швидко плинуть,
то не біда, що 45 прийшло,
хай тільки спогади в душі
не гинуть про те все добре,
що в житті було. Добро хай
завжди панує у домі та злагода буде завжди, здоров’я
міцного і щирої долі зичим
Тобі назавжди!
БАТЬКИ,
родина ГРАБИНИ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
НАШІ ІНТЕРВ’Ю

СЕРЦЯ, ЩО СПОВНЕНІ ДОБРОМ

У ПЕРШУ неділю листопада святкують своє професійне свято люди однієї із найзатребуваніших професій — соціальні працівники. Про те, як працюють вони
у Талалаївській об’єднаній територіальній громаді, розповідає начальник відділу соціального обслуговування
Талалаївської селищної ради Тамара ДИТЮК.
— Наш відділ був створений на початку січня цього року. Більшість працівників перейшли до нас із
районного територіального
центру соціального обслуговування. І хоч робота для
них була не нова, виникали
певні труднощі. Та робота
налагоджується.
— Скільки
соціальних працівників у вашому
відділі?
— Нині у нашому колективі трудиться 19 соціальних
працівників, які надають малозахищеним верствам населення 46 видів послуг. Переважно це — закупівля та
доставка підопічним продуктів харчування і медикаментів, прибирання приміщення
і прибудинкової території,
обробіток присадибних ділянок, занесення у дім води,
овочів та інші послуги. Соціальний працівник Валентина
Чмут у Красному Колядині
займається
оформленням
документів, доручень, довідок, допомагає стареньким з
оформленням субсидій, оплатою платежів і т. ін.
Особливий попит у пенсіонерів на послуги, які надає
робітник Юрій Пугач. Його
чекають, щоб відремонтува-

ти паркан, покосити траву,
нарубати чи напиляти дров.
Юрій Юрійович всяку роботу виконує сумлінно. Взагалі
всі наші працівники — люди
сумлінні і відповідальні, на
їх роботу, практично, немає
ніяких нарікань. А ще для
людей стареньких, одиноких, важливішим за виконану роботу буває спілкування
із соціальним працівником.
Милосердя має бути в душі
у кожного, хто приходить
до нас працювати, саме на
ці якості ми звертаємо увагу при підборі кадрів у наш
відділ. Такими і є наші працівники, які впродовж років
заслужили повагу і довіру у
своїх підопічних. Це — Галина Муха і Тетяна Малій із
Талалаївки, Оксана Лобода
із Скороходового, Світлана
Брожка і Валентина Чмут із
Красного Колядина, Тетяна
Кукса з Липового, Юрій Пугач
із Талалаївки та інші.
— Скільки пенсіонерів
перебуває нині у вас на
обслуговуванні?
— На сьогодні — 166. Є
ще близько 30 осіб, бажаючих отримувати послуги соціального працівника. Всіх
обслуговуємо безкоштовно.
— Кого берете на об-

слуговування у першу
чергу?
— Першочергово — одиноких пристарілих, а також
тих, які не мають дітей або
ті проживають в інших населених пунктах, хворих людей
до встановлення їм групи інвалідності, або після перенесення тяжкої хвороби.
— Чому виникла така
черга з обслуговуванням?
— Тому що у нас трудиться лише 16 соцпрацівників. Згідно із нормами кожен
має обслуговувати 10 осіб,
а обслуговують уже по 12.
Збільшувати навантаження
ми не можемо.
— Чи переглядаються
списки тих, хто обслуговувався раніше?
— Звичайно, адже когось
не стає, хтось виїжджає за
межі району, хтось помирає.
При селищній раді працює
комісія із соціального обслуговування, яка при обстеженні умов проживання пристарілих і вирішує, кого брати на
обслуговування.
— Що б Ви побажали колегам у переддень
свята?
— Я щиро вітаю працівників сфери з професійним
святом, бажаю їм чесної і
сумлінної роботи, чуйності
і милосердя, благополуччя в родинах і найголовніше — вдячності від своїх
підопічних.
— Дякую за розмову.
Її вела Віра КЛИМОВА.

НАМ ПИШУТЬ
2 ЛИСТОПАДА відзначає свій ювілей Анатолій
Іванович ДІДЕНКО з Талалаївки. Ваш ювілей — не
тільки Ваше свято, радіють
Ваші рідні й друзі теж. Хай
Бог пошле іще років багато,
здоров’я, щастя, радості без
меж! Нехай добром наповнюється хата, достатком,
щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в
ній багато, прихильна доля
огорта крилом!
З повагою сім’я ГУБАР.
* * *
ВІТАЄМО із 45-літтям
нашого дорогого чоловіка
і тата Володимира Миколайовича ОНИЩЕНКА із
Займища. Ми Тобі бажаєм
в свято: будь щасливим і
багатим. В домі хай панує
щастя, оминають всі напасті. Ти святкуй цей день,
як треба, і забудь про всі
проблеми. В 45 все лиш
почнеться, щастя річкою
поллється. Ювілей — чудове свято! Є сім’я — надійний тил. Сорок п’ять — це
не багато, сорок п’ять — це
розквіт сил. Не одна іще
удача Твої здійме прапори.
Серце ніжне і гаряче — тож
люби, радій, твори!
ДРУЖИНА, сини
СЕРГІЙ і РУСЛАН.

* * *
У НАШОГО дорогого
зятя Володимира Миколайовича ОНИЩЕНКА із
Займища — 45-літній ювілей. Ми Тебе щиро вітаємо
і багато добра та здоров’я
бажаємо! То не біда, що
роки швидко плинуть, то не
біда, що 45 прийшло, хай
тільки спогади в душі не гинуть про те все добре, що в
житті було. Добро хай панує
у вашому домі та злагода
буде завжди. Здоров’я міцного і щирої долі зичим Тобі
назавжди!
ТЕЩА і ТЕСТЬ.
* * *
31 ЖОВТНЯ святкував свій 45-й день народження Юрій Михайлович
КОСТЕНКО з Талалаївки.
Вітаємо його щиро і шлемо
низку теплих побажань. Хай
доля намітить ще років багато, доволі відпустить здоров’я й добра. Хай ласкою
повниться рідная хата й
багато в ній буде людського
тепла. Хай будуть прекрасними будні і свята, щодня й
щогодини в усьому щастить,
не раз щоб стрічать ювілеї і
дати й при добрім здоров’ї
до ста літ прожить.
ДРУЖИНА, ТЕСТЬ,
ТЕЩА, сім’я ЛОБАНЬ.
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ЦІНА НА ГАЗ НЕ ВДАРИТЬ ПО КИШЕНЯХ
пр о с ти х гр омад ян, о д нак доп ом оже
вб е р е г ти к р аїну від де ф о лт у

Уряд домігся у переговорах з міжнародним
валютним фондом максимально низького рівня збільшення ціни на
газ. Замість 60 відсотків
зростання, яких вимагав
МВФ, український Кабмін вийшов на показник у
23,5 відсотка. Підвищення
тарифів було основною
умовою отримання нового
траншу. Без нього країну
очікував би дефолт та економічна криза, яку можна
порівняти з кризою 90-х.
Зростання ціни на газ не
торкнеться найменш захищених верств населення,
адже Уряд посилює соціальний захист громадян
через спрощений порядок
призначення субсидій та
розширює програми утеплення будинків.
Наступного року Україна має віддати зовнішнім
кредиторам з Міжнародного
валютного фонду 400 мільярдів гривень. Це — борги
попередників, які держава
взяла в 2006 – 2013 роках.
Тоді загалом було позичено 50 мільярдів доларів. Як
не парадоксально звучить,
але ці запозичення можна
віддати за умови отримання
кредиту від МВФ. Економічні
експерти зазначають, що відмова віддавати борги означала б дефолт країни.
«Вирішення питання газових тарифів розблокує отримання чергового траншу
МВФ. Це є необхідним для
уникнення дефолту: протягом 2018 – 2020 років виплати за зовнішнім державним боргом становитимуть
близько 18,5 мільярда доларів, — зазначає заступник
керівника Стратегічної групи
радників з підтримки реформ
Павло Кухта. — Ці борги накопичені, в основному, у період 2009 – 2013 років».
За словами Павла Кухти,
відсутність траншу означатиме згортання державних
програм розвитку країни, це
або суттєве скорочення витрат бюджету, або ж взагалі
— дефолт з відповідними
наслідками. У такому разі загальний стан економіки можна було б порівняти з кризою
90-х.
Головною вимогою МВФ
для отримання кредиту було
підвищення ціни на газ для
населення до рівня промисловості. Це означало б збільшення вартості блакитного

палива на 60 відсотків. Після
тривалих і насичених переговорів урядовців з міжнародними кредиторами, вдалося
вийти на цифру 8500 гривень
за одну тисячу кубометрів,
замість 11 тисяч гривень як
того вимагав МВФ.
За словами експертів,
підвищення ціни — це вимушений крок, який дасть змогу країні розвиватися далі.
Україна підпише нову програму фінансування «Stаnd‑by».
Ця програма міжнародної
допомоги дається тим країнам, які вийшли з перед
дефолтного стану. Співпраця
з МВФ зміцнить економічне
зростання України, яке спостерігається останні 2,5 року.
У країні продовжаться розпочаті реформи, які зроблять
нашу державу економічно
сильнішою й енергетично
самодостатньою.
Разом із тим підвищення
ціни на газ не торкнеться тих,
хто оформив субсидію. У цьому запевняє Прем’єр-міністр
України Володимир Гройс
ман. «Держава захистить
тих, хто потребує її допомоги
— малозабезпечені громадяни отримають субсидію на
сплату житлово-комунальних
послуг, — переконує глава
українського уряду. — А вже
з січня 2019 року в Україні
запрацює монетизація субсидій. Українці будуть отримувати від уряду «живі» гроші
для оплати комунальних послуг. Все, що буде заощаджено завдяки розумному споживанню
енергоресурсів,
залишатиметься людям».
Вже сьогодні задля посилення соціального захисту простих громадян уряд
вніс низку змін до порядку
призначення субсидій, що
спрощують отримання цієї
допомоги.
«У Чернігівській області
всі, хто раніше отримував
субсидії, будуть ними забез-

печені автоматично», — переконує директор департаменту соціального захисту
Чернігівської облдержадміністрації Олег Русін.
За його словами, на
Чернігівщині нараховується
близько 440 тисяч домогосподарств, 150 тисяч з яких
отримувало житлові субсидії на кінець опалювального
періоду.
Серед нинішніх нововведень — субсидію перераховуватимуть двічі на рік. Уряд
значно спростив і порядок
отримання субсидій. Відтепер вони призначатимуться
на загальних умовах тим людям, за яких роботодавець
не сплачує ЄСВ. Субсидії
також зможуть отримати
безробітні, їм потрібно лише
стати на облік.
Щоб навчити українців
заощаджувати, вже наступного року Кабмін впроваджує
програму «теплих кредитів».
З 1 січня 2019 року запрацює
Фонд енергоефективності.
На заміну котлів, утеплення,
встановлення
лічильників
в бюджеті заклали близько
двох мільярдів гривень. Урядовою допомогою матимуть
змогу скористатися близько
150 тисяч українських родин.
Починаючи з нового року,
90 відсотків прибутків «Наф
тогазу» будуть забирати до
бюджету держави. Зараз
сплачується лише 75 відсотків. Це унеможливить виплату захмарних премій та бездумне витрачання коштів його
керівництва на власний піар.
Загалом, єдина реальна можливість у майбутньому знизити ціни на газ — це відмовитися від дорогого імпортного
газу, але це можливо тільки
після збільшення видобутку
українського газу. І це пріоритетне завдання для «Нафтогазу» і «Укргазвидобування»,
поставлене Урядом.
Северин ТРОЦЕНКО.

ГОСПОД Ь ЦЕЙ СВІТ СТВОРИ В Н А М Д Л Я ДОБРА

Це вже люди самі створюють у ньому безліч проблем і
для себе ж самих. А чи зробив ти сам щось хороше для
інших? Свого часу я організувала облаштування святої
кринички та каплички за Матлаховим, доклавши до цієї
справи і багато зусиль, і власних коштів. Душа радіє, що
люди користуються цим надбанням, що прихожани церкви
з Великих Бубнів підтримують
там порядок. Але ж могли допомогти й інші, ті, хто має кращі статки. Та, на жаль…
Я завжди була і є прихожанкою Сильченківської церкви, ще задовго до того, коли
збудували храм у Талалаївці.
Так склалося, що я її завжди
підтримую і, незважаючи на
те, що маю слабке здоров’я,
стараюся хоч у великі свята
найняти машину і поїхати
туди. Справді, побувши у
церкві, відчуваю приплив
позитивної енергії. Та є тут
і те, що вражає. Коли люди
ідуть до церкви, значить
вони її підтримують і повинні

підтримувати й матеріально.
Просто соромно за тих, хто
подає батюшці великі списки
за упокій чи за здравіє, і натомість дає на церкву по 1 – 2
гривні. А ми ж хочемо, щоб у
церкві було красиво, щоб був
порядок. То чому ж не думаємо, що треба і фарби купити,
і за світло заплатити. Була у
церкві на Покрову і так стало
негарно на душі, коли отець
Феодосій читав Акафіст, а
деякі прихожани так лізли
під ризу, що штовхали і одне
одного, і навіть батюшку.
Хіба подобає так себе вести
у храмі божому? Які ж тоді ці
люди в житті буденному? Що
в їхніх душах?
А тепер хотілося б ска-

зати добре слово про тих,
хто покликаний працювати
для людей, яким важко, які
не можуть самі справлятися зі своєю домашньою
роботою, які кожного разу
чекають свого соціального працівника. Багато років
нас, хто потребує допомоги,
обслуговували
працівники територіального центру,
очолюваного Володимиром
Марченком. Спасибі їм за
віддану роботу. Дуже шкода, що тепер це вже не одна
команда із терцентром, який
діє у громаді. В обох цих організаціях працюють справжні люди. Вдячна за таку організацію праці селищному
голові Юрію Величку, керів-

СТВОРЮЄМО ГРОМАДСЬКУ РАДУ ПРИ РДА

Повідомляємо про проведення установчих зборів по
формуванню нового складу громадської ради при Талалаївській райдержадміністрації. До участі у зборах запрошуються інститути громадянського суспільства, які зареєстровані
в установленому порядку і провадять діяльність на території. Всі подробиці за посиланням: http://taladm.cg.gov.ua/
index.php?id=319430&tp=page

нику центру — спеціалісту
з великим досвідом Тамарі
Дитюк і, звичайно ж, соцпрацівникам, як ми щиро їх називаємо милосердні. Вони
і справді такі. Хай дає Бог
здоров’ячка Вірі Потеряйко,
яка стала для мене рідною
людиною. На жаль, нині вона
не працює. Обслуговує мене
Марина Плужник, яка щира і
добропорядна. Такі ж і Таня
Малій та Катя Яковлєва, які
працюють, коли Марина буває у відпустці. А як ми, літні і
хворі, завдячуємо чоловікам,
які працюють у цій службі.
Юрій Пугач усе вміє зробити,
все його руки вміють. Такий
же В’ячеслав Мороз, який
працює нині не у громаді, та
добрі діла не забуваються.
Ви дуже багато робите для
одиноких і хворих людей. Так
— це ваша робота, але ж роботу можна по-різному робити. Ви виконуєте її із честю.
Тож нехай воздається вам за
це сторицею.
Віра ЛИХО,
жителька Талалаївки.

1 листопада 2018 року

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРЕЗЕНТАЦІ Я МОГИЛИ ВАСИЛ Я ГОРЛЕНКА ТА ПОДАРУНКИ
ТА Л А Л А Ї ВСЬК І Й Ш КОЛ І
(Закінчення. Початок на
1-й стор.).
благодійного фонду «Бібліотека альманаху «Вітряк»
імені
Василя
Горленка,
завданням якого є видання
творчої спадщини як самого
Василя Горленка, так і творів
місцевих авторів та історико-
краєзнавчих досліджень, документальних джерел історій
сіл району, громади, а також
про заснування премії імені
Василя Горленка, яка вручатиметься авторам за кращі
літературні твори, краєзнавчі
дослідження та благодійникам, які активно співпрацюватимуть із фондом. Повідомив про перше надходження
на рахунок фонду коштів у
сумі 29920,02 грн. від особи, яка живе в Харкові, але
народилася в Куликівському
районі Чернігівської області.
Про фонд і умови премії буде
повідомлено окремо.
Держава має зміцнюватися не лише збільшенням
урожайності гектарів на землях України, а й насамперед
відродженням та розвитком як загальної культури,
так і особистої кожного її
громадянина.
Могила одного з найвиз-

начніших українських культурологів кінця ХІХ — початку
ХХ століття була досить
тривалий час у занедбаному
стані. Були часи, коли практично не можна було знайти
її в заростях кущів та бур’янів. З ініціативи вихідця з
села, дослідника творчості
Василя Горленка Івана Забіяки та підтримки керівника
Прилуцького осередку Чернігівського земляцтва Павла
Кривоноса було розпочато
реконструкцію могили. Іванові Забіяці вдалося залучити помічників — місцеву
владу, кількох небайдужих
мешканців села, вихідців із
нього, депутатів районної та
обласної рад на реалізацію
задуманого плану. Було розчищено значну частину території кладовища, навколо
надмогильного пам’ятника
покладено тротуарну плитку,
залито бетоном доріжку від
дороги до пам’ятника. Могила набрала зовсім іншого
вигляду і стала туристично
привабливим об’єктом.
Виступаючи після освячення пам’ятника, отець Вік
тор сказав, що ноша, взята
на плечі тим, хто відроджує
такі пам’ятники, дорівнює
ноші побудови храмів. Укра-

їні потрібні такі храми.
І хоча вже докурочується
в Українському один із вказівників до могили Василя
Горленка, у вандалізмі якого
спрацював людський фактор, і тепер достатньо лише
вітру, щоб цей вказівник остаточно відпав від стовпа, є
сподівання, що презентація,
виступи внесли значний позитив у душі вчителів, учнів
школи, мешканців села, змінили на краще ставлення
до факту реконструкції, до
особистості Василя Горленка. Особливо це стосується
учнів, що прийшли з букетами живих квітів і поклали їх
на надмогильну плиту, яка
майже вся була в квітах, у
різнобарв’ї осені. Більшість
із цих дітей назавжди запам’ятають і триматимуть у
своїх душах цю подію, свою
присутність на ній.
Земляки привезли й поставили до могили корзину з
квітами.
Від імені Чернігівського
земляцтва та особисто Павла Кривоноса відзначено
ентузіастів реконструкції могили. Відзнакою Генеральної
дирекції іноземних представництв нагороджено Івана
Забіяку, якому в цьому році

На фото: момент зустрічі в Талалаївській школі.
виповнилося ще й 65 років.
Микола Гордієнко вручив
Похвальні грамоти Володимирові Киричку та Михайлові
Логвиненку, Подяки — Ларисі Лисенко, Геннадію Тригубченку, Олександру Романенку та Олександру Сулименку.
У Шевченківській світлиці Талалаївської школи,
облаштованій земляцтвом
цього року, Микола Гордієнко
вручив директору Світлані
Михно довідник лауреатів

Шевченківської премії, художній альбом з портретами
Шевченка, годинник із гербами земляцтва, Прилук, Срібного і Талалаївки. Іван Забіяка від імені земляка Миколи
Мірошниченка
подарував
школі волейбольну сітку.
Ці події фіксували на
камери Олександра Гостра,
Олексій Бароненко та водій

спорту, своїми силами, ми
поїхали до Прилук.
Похоронили Толю четвертого дня. На похорон зійшлося багато односельців,
за що їм щира вдячність.
З’їхалася рідня з Києва, Чернігова, Полтавщини. Ті, хто
має роботу, переживали, як
би її вберегти, не втратити.
Скільки зіпсовано нервів. Підігрівала пристрасті й літня
погода, якій тільки ми й не
були раді.
Доречно сказати, що окрім всього, довелось іще й
добре витратитися на бальзамування тіла. Одним словом, дуже дорого обійшлося
все це і в матеріальному, і в
моральному плані.
Та навіщо я про це розповідаю? У нас же не людина головне, а закон. Скинути
б оці всі непередбачувані
і невиправдані витрати на
тих, з вини кого вони сталися. Це було б законно. Або
щодо медицини. Думаю, що
лікарі діяли в межах закону.
Хотілось би, щоб не тільки в
подібних випадках проявляли вони таку тверду солідарність із ним. Бо хіба законно
те, що в моєму рідному селі
Понори, де проживають 330
осіб і функціонують ферма,
тракторний стан, школа, дитсадок, інші установи і де в
будь-який момент може статися щось неладне з людиною, фельдшер працює наїздами, а не проживає в селі.
Чому так? Чиєсь недопрацювання чи вибрики медичної
реформи, що йде вперед
7-мильними
впередногами? Китайці кажуть: не дай,
Боже, жити в часи реформ.
Це ми відчули і продовжуємо
відчувати на собі.
Претензій ні до кого не
маємо. Але висновків для
себе зробили багато. Напевне їх повинні зробити й усі до
цього причетні. Хоча б ради
того, щоб таке не повторялося. І хоч ми, рідні, старалися
провести Толика в останню
путь більш-менш гідно, докори совісті і вина перед покійним не дають спокою. А
ти, брате, спи спокійно. Твоя
душа там, де закон до всіх
однаковий і справедливий,
хоч і жорстокий.
Наталія ЦІЛИНА.
смт Талалаївка.

Щорічно на Чернігівщині
в умовах осінньо-зимового
періоду через пустощі з вогнем, піротехнічними виробами, самовільне користування
печами, газовими або електричними приладами, порушення правил перебування
на льоду водойм, недотримання заходів безпеки в разі
виявлення боєприпасів або
інших підозрілих предметів
діти отримують травми, іноді
це призводить до трагічних
наслідків. Часто біда трапляється, коли діти залишаються без належного нагляду
дорослих і в пошуках розваг
вигадують небезпечні ігри.
Так, у Ічнянському районі
пустощі з вогнем двох дітей
8 та 10 років призвели до пожежі. Залишені поза увагою
дорослих, хлопці вигадали
небезпечні ігри з сірниками у
сараї. За аналогічних обставин виникла пожежа господарчої будівлі у Срібнянському районі, де її винуватцями
стали двоє хлопчиків 5 та 6
років. На щастя, в обох випадках діти не постраждали.
У Борзнянському районі в

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ
ЗА МАЙЖЕ 40-річний період своєї роботи журналістом ніколи не виносила на сторінки газети своє особисте
чи якісь проблеми рідних. Вважала це за нескромність,
не могла ігнорувати правила журналістської етики, якої
навчали тоді у вузах. Та цього разу пережите якось ніби
саме вихлюпується назовні. Та й особистим його важко
назвати, бо може стосуватися будь-кого.
14 жовтня. Неділя. Покрова. Прекрасний сонячний
день, полудень, надворі понад +20°C. Осінь у найкращих своїх проявах нагадує
всім про тепле літо. І вмить
усю цю красу для нашої родини затьмарює гірка звістка: помер двоюрідний брат
Анатолій. Смерть рідних у
будь-якому разі раптова. Та
несподіваною вона для нас
не була. Брат проживав у
селі Понори. Рік тому померла його мати і він мешкав
сам. Як міг, боровся із важкою хворобою, що спіткала
його в останні роки. Періодично лікувався у районній,
а більше — в обласній лікарнях. 19 червня цього року
МСЕК вчергове підтвердила
його інвалідність.
Я не відношу свого брата до сонму святих. Як і всі
на цій грішній землі, мав свої
гріхи і вади. Хоча навіть при
цьому ніколи нікого не образив, ніколи не потрапляв у
поле зору правоохоронців.
Навпаки, був людиною доброзичливою, комунікабельною, іноді дещо дитинно-
наївною, через що ми його
називали так, як у дитинстві:
Толик. У свої 54 він не надбав ніякого добра, жив дуже
скромно на свою інвалідську
пенсію. Навіть обробляти
город йому ставало все важче й важче. Єдиною втіхою і
розрадою в житті брата був
його син. З ним він тісно
контактував, коли лікувався
в Чернігові (той проживає
там), батько з сином постійно підтримували телефонний зв’язок.
Дружно,
по-братськи
складалися стосунки Толі
і з братом Колею та його
сім’єю, що проживає на протилежному кінці села. І коли
Анатолій повідомив брату,
що йому зле, той відразу
мопедом примчав до нього.
Толя силкувався щось сказати, та в нього не виходило. І доки спантеличений і
переляканий брат набирав

службу 103, Анатолій перестав дихати. «Швидка»
з медиками із Талалаївки
примчала без затримки. У
довідці про факт встановлення смерті констатувала:
«Видимих ознак насильницької смерті не встановлено».
Не забарились відреагувати
на трагічне повідомлення і в
райвідділі поліції. Приїхали

мила дівчина у формі ошелешила нас: «Видати направлення не можемо, оскільки
на виклик не виїжджав слідчий. Там були просто два
поліцейські, а в них немає
таких повноважень…»
Оце так. Після довгеньких телефонних консультацій
чергова запропонувала нам
шукати авто, щоб звозити в
село до покійника слідчого.
Не хотілось, та довелось
сказати, що брат одинокий,
грошей на свої похорони не
мав і нам доводиться хоронити його за принципом
«з миру по нитці». Основні
витрати взяли на себе його

двоє поліцейських, оглянули
тіло покійного. Аби похоронити брата, приїжджі веліли
звернутися в понеділок у
райлікарню за відповідною
довідкою.
Механізм передпохоронної підготовки запрацював
відразу. З’їхались рідні. Тіло
небіжчика нарядили. Взялися за роботу кухарі, щоб
готувати поминальний обід,
адже запланували похорон
на понеділок, бо справжня
літня спека не давала можливостей розтягувати час.
Не буду детально описувати всі нюанси отримання
довідки про смерть у лікарні.
Був вихідний. Чергова лікарка не могла видати довідку
через вік померлого. Йому
немає 60 років, а значить
необхідна судово-медична
експертиза. Такий її вердикт
після телефонних перемовин із старшими за посадою
лікарями нас просто приголомшив. Чому не сказали
цього приїжджі в село служби, чому не дали направлення в морг? Аргументи про
хворобу брата, через що він
став інвалідом, те, що помер
не за загадкових обставин, а
на очах у брата серед білого
дня, були непереконливими.
Закон не дозволяє — і все,
тільки через розтин тіла.
У морг без направлення
поліції не приймають, і ми
подалися до районного відділу МВС. Із віконця чергового

племінники, допомогли інші
родичі, друзі. Додаткові витрати через чиєсь недопрацювання ніяк не вкладалися
в наш бюджет, тим більше,
що попереду нас чекало
транспортування покійного
в Прилуки і ряд непередбачуваних витрат. Врешті,
поліцейські, в тому числі
й слідчий, відбули в село
транспортом поліції, а ми
залишились чекати їхнього
повернення, щоб тут, у райвідділі, отримати направлення і пришвидшити поїздку до
Прилук.
Додався нам іще один
клопіт: змусили нас привезти до покійного медпрацівницю із Красного Колядина,
яка обслуговує жителів села
Понори (воістину, як мертвому припарка). Одним
словом, все закрутилося
по-новому.
Наші надії швидше поїхати до Прилук і, врешті,
захоронити тіло розбилися
об іще одне несподіване
повідомлення: справа про
смерть брата буде передана
на розгляд суду. Після цього
з його ухвалою ми повинні
в прокуратурі взяти дозвіл
на видачу тіла з моргу і з
цими документами патологоанатоми зроблять розтин
тіла. До честі наших судді та
прокурора, вони не змусили
нас довго чекати, оперативно прийняли рішення і після
безнадійного пошуку тран-

Я К М И Б РАТА
ХОРОНИЛИ

Михайло Цвік. Отже, захід не
став одномоментним фактом місцевого, районного
значення, а буде відомим як
у друкованих, так і електронних ЗМІ, стане відповідним
внеском у загальнонаціональну культуру, залишиться
історичною подією для майбутніх поколінь.
Олександр ГОРБАНЬ.

СЛУЖБА – 101

ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ
ставку потонув хлопчик 2005
року народження.
Це вказує на те, що підростаючому поколінню необхідно роз’яснювати, до яких
тяжких наслідків призводить
порушення заходів безпеки
та як себе поводити, щоб
уникнути лиха.
ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Управління ДСНС України у Чернігівській області
та Управління освіти і науки
облдержадміністрації звертаються до вас із
наполегливим проханням
не залишати дітей без відповідного нагляду та частіше контролювати їхні
розваги. Виховуйте у дітей
навички культури безпечної поведінки та періодично роз’яснюйте правила
поводження з вогнем, на
водоймах, під час користування пічним опаленням,
електричними та газовими
приладами, вибухонебезпечними предметами, піротехнікою тощо. Пам’ятайте, що безпека ваших дітей
залежить, насамперед, від
вас самих!

ПОДЯКА

ХАЙ ПРОЦВІТАЄ «ОРХІДЕЯ»

Про кулінарні здібності й уміння догодити своїм
клієнтам працівників кафе
«Орхідея» ми часто чули.
Тому, коли перед нами постало питання, де відбути
поминальний обід по померлому татові і дідусеві
Віктору Йосиповичу Цілині,
альтернативи «Орхідеї» не
було. Дарма, що людей треба було перевозити з Понір
до Липового, ми залишились

дуже задоволені своїм вибором. І ось через рік знову
поминки по татові. І знову в
«Орхідеї». Сучасно, вишукано, смачно, комфортно,
культурно — подібні епітети
можна нанизувати іще й іще.
Того дня для нас якнайсумлінніше постаралися Наталія Петрівна Кобиш і Тетяна
Володимирівна Лебідь. Спасибі вам велике.
РІДНІ В. Й. ЦІЛИНИ.

ТЕПЛІЄ В ДУШІ,

коли зустрічаю щораз на своїм порозі цю щиру привітну
жінку — соціального працівника Марину Василівну Сенчу. Для мене, людини в літах
та ще й одинокої, вона — мов
сестра, турботлива, чуйна,
привітна. Вона допомагає
мені не лише в хатній роботі,
з нею говоримо по щирості
про житейські справи, обговорюємо новини, радимось у
різних питаннях. Марина Василівна приходить до мене

не лише за визначеним графіком, а й коли випадає у неї
вільна хвилинка, доглядає,
коли захворію.
Я щиро вдячна цій молодій жінці за таку турботу
і піклування. Вітаю її із професійним святом — Днем
соціального працівника, зичу
здоров’я та благополуччя в
родині, поваги від дорогих її
людей.
Віра ЧЕРНЯК,
жителька Талалаївки.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

СВІТЛА НЕ БУДЕ з 9-ї до 16:30

5 листопада — с. Чернецьке, школа.
6 листопада — с. Березівка, вул. Перемоги, вул. Першотравнева, вул. Слави; с. Новопетрівське, вул. Молодіжна.
7 листопада — с. Стара Талалаївка, вул. Соляниківка,
вул. Гора, вул. Горького.
9 листопада — с. Стара Талалаївка, вул. Миру; с. Харкове, вул. Науменка (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПРОДАМ

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.
Газифікована САДИБА по вул. Комунальна (Ватутіна) в
Талалаївці. Будинок площею 64,6 м2, літня кухня (газифікована), 2 сараї та господарські будівлі, колодязь. У дворі центральне водопостачання, повз двір проходить центральна
каналізація. Приватизована земельна ділянка 0,0737 га.
Тел. 098-423-56-81.
1) Терміново САДИБА по вул. Заруддя (Петровського) у
Талалаївці. Є газ, вода, сарай, погріб, літня кухня, колодязь.
Загальна площа 0,28 га; 2) БІДОНИ молочні. Тел. 2-24-67.
2-поверховий КОТЕДЖ у с. Великі Бубни Роменського
району. Є газ, холодна/гаряча вода, каналізація, санвузол,
господарські приміщення, 6 соток городу. Поряд ставок та ліс.
Тел. 097-852-56-69.
2-кімнатна КВАРТИРА у центрі Талалаївки (вул. Травнева, 6/4), є газ, вода, сарай, літня кухня. Ціна 8,5 тис. дол.,
можливий торг. Тел. 073-406-31-40 (Оля).
АВТОМОБІЛІ ВАЗ-21099 1997 року випуску та АЗЛК
М-412 «Москвич» 1987 року випуску. Тел. 099-015-18-65.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101 у робочому стані.
Тел. 095-253-39-01.
ЧОВЕН металевий, заводського виробництва, в хорошому стані. Тел. 096-631-06-54, 096-061-99-86.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
СІНО тюковане, ДРОВА рубані.
Тел. 093-791-28-16, 063-483-74-98.
КОРОВА. Тел. 098-623-68-35.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою.
Тел. 093-804-61-85, 068-958-58-96.
У родині нашої колеги, медсестри дитячого відділення
Тетяни Вікторівни Гопки — непоправна, тяжка втрата —
помер її батько Віктор Михайлович ВОВК. Ще б пожити,
життю порадіти, та… не судилося. Розділяємо із Вами біль
гіркої втрати, щиро співчуваємо.
КОЛЕКТИВ дитячого відділення ЦРЛ.
Пройшовши довгий життєвий шлях, після тяжкої хвороби пішов у вічність Олександр Гаврилович НАЛИВАЙКО з
Українського. Трудовий колектив Української ЗОШ I-III ст. висловлює глибоке співчуття вчительці Тамарі Володимирівні
Наливайко з приводу втрати свекра.
Тривалий час нас об’єднувала робота. Враховуючи
її специфіку, можна сказати, що з Іваном Петровичем
ШУЛЕЖКОМ більшість із нас були не просто колегами, а ще
і хорошими друзями. Тяжка хвороба відняла його здоров’я і
обірвала життя. У наших серцях назавжди залишиться добрий спогад про колегу. Вічна пам’ять йому і Царство небесне, а наші щирі співчуття — його дружині, доньці, внучці,
всім рідним і близьким.
Колишні КОЛЕГИ по роботі в сейсмопартії №9 КГРЕ.
Відходять батьки, і наче одразу не стає цілого світу з
його любов’ю, затишком і турботою, де ти, хоч і давно дорослий, був дитиною. Обірвалася для нашого однокласника Івана Михайловича Можневського єдина сполучна з тим
світом нить із відходом у вічність його батька МИХАЙЛА
МАКСИМОВИЧА. Щиро співчуваємо Івану Михайловичу
і розділяємо з ним і всіма рідними та близькими покійного
біль тяжкої втрати.
ВИПУСКНИКИ 10-Б класу Талалаївської школи 1987
року, класний керівник Т. Г. ШЕСТОПАЛ.
Щиро співчуваємо нашій кумі Тетяні Вікторівні Гопці із
Старої Талалаївки в її непоправному горі — смерті найріднішої людини — батька Віктора Михайловича ВОВКА. Нехай буде пухом покійному свята земля.
Від кумів О. Ф., О. О. САГАЙДАК,
В. А., Н. В. ХРИСТЕНКО.
Надто рано, ще б жити і жити, обірвався життєвий шлях
нашого доброго друга Віктора Михайловича ВОВКА —
людини з великим серцем, якого вистачало на всіх нас. І
воно не витримало. Так боляче!.. Горюємо разом із рідними
покійного. Царство небесне Вам, Вікторе Михайловичу, світлу пам’ять про Вас пронесемо через усе наше життя.
Сім’ї БАСКО, МАРЧЕНКО, ІВАЩЕНКО,
ДЖОЛОС і КУРИСЬ.
У наших кумів Валентини Олександрівни і Олексія Андрійовича Рябчунів із Талалаївки в сім’ї велике горе — помер батько Валентини Олександрівни Олександр Гаврилович НАЛИВАЙКО. Розділяємо з родиною гіркоту тяжкої
втрати.
Куми Р. А. і О. І. ОВЧАРЕНКИ.
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.

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.
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.
Одно- або двокімнатну КВАРТИРУ в Талалаївці з усіма
зручностями. Тел. 066-825-86-25, 097-968-08-24.
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.
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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).
ВІДДАМ СОБАКУ в хороші руки. Німецька вівчарка, чорна, вік 2 роки.
Тел. 096-242-02-35.

КУПЛЮ

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

М’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.

З глибокою скорботою зустріли сумну звістку про те, що
несподівано перестало битися серце нашого доброго товариша, порадника Віктора Михайловича ВОВКА. Світлий і
незгасний спомин про його добрі земні справи назавжди залишиться в наших серцях. Щиро співчуваємо його дружині
Галині Вікторівні, донькам Тані і Валі, синові Юрі і їх сім’ям.
Сьогодні, у цей важкий час, ми разом з вами низько схиляємо голову у жалобі. Нехай Господь упокоїть його душу.
Л. М. ШЕВЧЕНКО, О. М. ІВАСИК, З. К. ТРИКОЗ, С. М.
та А. М. ОМЕЛЬЧЕНКО, В. І. ПОПОВИЧ, А. І. ДІДЕНКО.
У родині наших друзів — тяжка непоправна втрата: помер батько Тетяни Вікторівни Гопки Віктор Михайлович
ВОВК. Ця втрата надто болюча для його дітей і внуків.
Співпереживаємо і щиро співчуваємо їм.
Сім’я С. М. і Н. М. КИРИЯКОВИХ.
Після довготривалої тяжкої хвороби пішов із життя Іван
Петрович ШУЛЕЖКО з Талалаївки. Висловлюємо щирі
співчуття і розділяємо гіркоту втрати із дружиною Наталією
Петрівною, всіма рідними і близькими покійного.
Куми Н. Г. і М. А. ПЕДЬКО.
Після важкої тривалої хвороби пішов із життя чоловік колишньої колеги по роботі на Талалаївському цегельному заводі Наталії Петрівни Шулежко ІВАН ПЕТРОВИЧ. Глибоко
сумуємо і розділяємо з рідними покійного біль непоправної
втрати.
І. М. та Н. М. ЛЕЩЕНКО.
У родину Наталії Петрівни Шулежко з Талалаївки прийшло непоправне горе — відійшов у вічність глава сім’ї
ІВАН ПЕТРОВИЧ. Важка на серці рана для рідних та близьких покійного, яку не загоїти ніякими словами співчуття і розради. Горюємо разом із вами.
Сім’ї НАЗАРЕНКО, КУКСА, ФЕДЮК, ОГІЙ.
На жаль, невідворотний той час, коли відходять у
вічність батьки. Таке горе спіткало Валентину Олександрівну Рябчун. Помер її батько Олександр Гаврилович
НАЛИВАЙКО. Щиро співчуваємо Вам і всій родині.
Колишні колеги В. БІЛАН, С. ПРОХОРЕНКО,
Н. КРИВОЛАП.
Нам сумно і боляче, що з нами вже ніколи не буде нашого хорошого сусіда Віктора Михайловича ВОВКА. Серця
наші сповнені сумом і болем. Щиро співчуваємо в тяжкому
горі його дружині Галині Вікторівні, дочкам Тані та Валі, синові Юрію і їхнім сім’ям. Царство небесне та вічна пам’ять.
Родини В. М. ЛИХОДІДА, Л. Л. КОВТУН,
Л. М. ДІДЕНКА, П. В. МАРТІЯНА, М. Д. ГОГОЛЯ,
М. М. ЗАЛІЗНОГО, В. А. ЛАКИЗИ, Ю. В. ДІДЕНКО,
В. Г. ДІДЕНКО, К. П. ЗАРВА, А. М. ІЛЛЯШЕНКО і
Л. М. МАКСИМЕНКО, Т. І. КАЛІНІЧЕНКО.
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17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
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Наші реквізити:
ТОВ «ТРИБУНА ПЛЮС»
р/р 26009300076903 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

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

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.
ВСТАНОВЛЮЮ безлімітний Інтернет, супутникові антени, РОЗКОДОВУЮ телеканали.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.

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.

ПОМИНАННЯ

4 ЛИСТОПАДА минає півроку світлої пам’яті нашого дорогого, рідного,
люблячого чоловіка, батька, дідуся
Станіслава Борисовича БУТКА з
Талалаївки. Когда ушел Ты — свет
померк и время вдруг остановилось!
А жить хотели вместе век… Ну почему так всё случилось?! Мы помним,
милый, и скорбим, на сердце стужей
ветер веет. Навечно нами Ты любим,
никто Тебя нам не заменит. Как мы
любили — знают только Боги. Как мы
страдали — знали только мы. Ведь мы прошли с Тобою все
невзгоды, а смерть перешагнуть мы не смогли… Хай наші
теплі спогади про Тебе, рідненький, приймуться Всевишнім, як слова щирої молитви за Тебе і Твою душу у вічнім
Царстві небесному. Хто знав і пам’ятає Станіслава Борисовича — пом’яніть разом з нами.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
3 ЛИСТОПАДА минає 10 років світлої пам’яті нашої рідної і незабутньої
Віри Степанівни ДУПИ з Талалаївки.
Якби могла Ти довше жити, — були б
щасливі ми усі, 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, як Ти — лиш вічно пам’ятають.
Царство Тобі небесне, рідненька.
Ти заслужила Божого тепла і Царства небесного. Хто знав і пам’ятає
Віру Степанівну, пом’яніть разом із нами в цей скорботний
для родини день.
ЧОЛОВІК, ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ, ПРАВНУЧКА.
МИНАЄ 40 днів світлої пам’яті нашого рідного і дорогого Павла Григоровича ЛАВРІНЕНКА з Талалаївки.
Такого рідного, святого, такого доброго,
як Ти, такого щирого, простого вже нам
ніколи не знайти. Рідний наш, і вдень, і
вночі болить душа і плачуть очі, сльози
течуть — не висихають, а думи душу
розривають. Одна мить — і перестало
битися серце. Жорстока смерть забрала Тебе від нас. Плаче серце і болить
душа. Як Ти усім нам потрібний. Хай
Твій спокій оберігають краплини роси — то наші сльози.
Спи спокійно, любий, ріднесенький наш. Ти заслужив Божого тепла і Царства небесного.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

Редактор О. О. ГОСТРА.

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій.
За достовірність фактів і цифр, за відповідність їх вказаним джерелам, згідно із законом про пресу, несе відповідальність автор.
Газета набрана і зверстана на комп’ютерному обладнанні в
редакції, віддрукована в Талалаївській районній друкарні.
Замовлення 323. Тираж 2261.

