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ІЗ СВЯТОМ, СІ Л ЬСЬК І ТРУД А РІ!
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

господарстві останніх років стають
загальновизнаними.
Щиро бажаємо вам щедрих врожаїв, щастя, здоров’я, добробуту, сімейного затишку, невичерпної наснаги та
подальших успіхів.

Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом та з нагоди
завершення
сільськогосподарського
року, який приніс для багатьох вас певні здобутки.
Відзначення Дня працівників сільського господарства — це визнання
державою звитяжної хліборобської
праці на благо України, це хвала мозолястим рукам селян, які знають
справжню ціну хлібу! Це — свято усіх,
хто розумом і руками, серцем і душею,
у селі і в місті щодня долучається до
важливих аграрних справ. Це — свято
дбайливих господарів, незалежно від
форм власності та господарювання.
Нам відомо як нелегко сьогодні працювати на землі. Але лише завдяки вашій
наполегливій праці та умілому господарюванню, досягнення в сільському

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА!

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем
працівників
сільського
господарства, святом найпочеснішої і найсвятішої
професії на землі. Сільське господарство завжди
відігравало та відіграє важливу роль у житті кожної
людини. Від вашої діяльності значною мірою залежить здоров’я, добробут і
процвітання України, рідної
Талалаївщини.
Незважаючи на негаразди, складні погодні
умови, ви робите все, аби
вчасно посіяти, доглянути,
зібрати вирощений урожай,
забезпечити
мешканців
району необхідною продовольчою продукцією. За це
вам честь і хвала. Низький
уклін вам за хліборобську
мудрість,
самовіддану
працю, вагомий внесок у
зміцнення економіки країни, зростання добробуту
наших людей.
Бажаю вам здоров’я,
добробуту і благополуччя
у всьому. Нехай завжди і у
всіх справах вас супроводжує удача. Нехай збуваються всі ваші мрії. Миру
і злагоди вашим родинам,
а колективам — взаєморозуміння,
економічної
стабільності та подальшого процвітання на благо
кожного з нас і всієї нашої
Батьківщини!
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський
селищний голова.
П’ятниця
16.11

та та Інтернет стали інструментом, за
допомогою якого рівень контактування
і швидкість реагування підвищились у
тисячі разів. І щодня ви відкриваєте все
нові можливості спілкування.
Бажаємо всім вам професійного росту, творчих ідей та втілення їх у
життя, невичерпної енергії, натхнення і
процвітання, здоров’я, гарного настрою
сьогодні та завжди.

16 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ТА ЗВ’ЯЗКУ

Щиро вітаємо з професійним свя21 ЛИСТОПАДА ми вшановуємо
том! Це свято об’єднує людей різних
патріотизм і мужність наших співвіт
професій: журналістів, редакторів,
чизників, які у листопаді 2013 року —
видавців, листонош, операторів, сорлютому 2014 року стали на захист детувальників — всіх, чия благородна
мократичних цінностей, прав і свобод
праця забезпечує одне з основних
людини і громадянина, національних
прав громадян — право на отриманінтересів нашої держави та її європейня інформації. Життя сучасної людини
ського вибору. З нагоди відзначення
неможливе без засобів комунікації —
всього того, що дозволяє нам відчувати Дня Гідності та Свободи бажаємо всім
жителям району мирного неба, єдності,
свою причетність до суспільних процесів. Телебачення, радіо, телефон, пошблагополуччя та добробуту!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного
свята, яке увінчує напружений, сповнений клопотами
хліборобський рік. Саме він
переконливо доводить спроможність і вміння трудівників
села гідно виходити зі складних, почасти непередбачуваних ситуацій. В усі часи,
як повелося з діда-прадіда,
напружена
хліборобська
праця була і залишається ви-

значальною складовою розвитку держави, запорукою її
процвітання. Ваші працьовиті
руки, природна мудрість, невсипуща працездатність, багатий досвід живлять сьогодні
українську ниву, стверджуючи
істину: якщо є урожай, то в
народі — мир і спокій.
Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями
ваші ниви, хай втілюються в
життя ваші плани, задуми та
Віктор СІРЕНКО,
начальник відділу агропромислового розвитку РДА.

сподівання на радість вашим
рідним, на благо розквіту
краю та піднесення добробуту всього українського
народу. Хай обходять вас
природні стихії, а ваші родини живуть у затишку, щасті,
благополуччі та при доброму здоров’ї. У цей святковий день бажаю вам всім
прихильної долі, вагомих
здобутків, миру, невичерпної
енергії, професійної удачі!

РЕМ ІНФОРМУЄ

«ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ»

Відтепер його може створити кожен споживач
електроенергії, який користується послугами району
електромереж. Сервіс під такою назвою запрацював
на сайті ПАТ «Чернігівобленерго» (chernigivoblenergo.
com.ua) в розділі «Особистий кабінет» — Фізичні особи. Які його переваги? Тут споживач може самостійно
вносити покази свого електролічильника (при цьому
обов’язково вказуючи його заводський номер), переглядати та друкувати виставлені рахунки, знайомитися з історією оплат і стежити за показами лічильника. Заходьте в «Особистий кабінет», він зекономить
ваш час, адже користувачам можна також розраховуватися онлайн, а не стояти в черзі до каси.
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ЖАХ!

горів у Талалаївці вночі 12 листопада. Близько 3-ї ночі подружжя
Григорій і Людмила Пугачі прокинулося від сильного вибуху
та спалаху у дворі. Людмила
повідомила поліції, що до їхнього господарства проникла невідома особа та кинула на капот
автомобіля Toyota Highlander
пляшку із запальною рідиною.
Завдяки злагодженим діям місцевих рятувальників вдалося
швидко локалізувати пожежу,
вогонь не поширився далі. Але
автомобіль, можна сказати,
знищено. Toyota Highlander
зареєстрована на Л. Пугач.
Григорій Пугач — депутат Талалаївської селищної ради від
Аграрної партії, недавно отримав членство у Всеукраїнському комітеті по боротьбі з корупцією та захисту прав громадян,
працює старшим майстром у
НГВУ «Чернігівнафтогаз».
Правоохоронними
органами відкрито кримінальне
провадження.

ДОРОГІ колишні і нинішні працівники господарств ТОВ «Україна», ТОВ «Красноколядинське», ПСП АФ «Відродження». Від щирої душі
вітаю всіх вас із професійним святом — Днем працівників сільського господарства. Дякую кожному із
вас за самовіддану і невтомну працю. Бажаю міцного
здоров’я, миру й злагоди в родинах, нових вагомих
трудових здобутків в ім’я процвітання рідної України і
нашого чарівного краю. Хай і надалі рясно колосяться
щедрими врожаями ваші ниви, хай втілюються в життя ваші мрії, задуми та сподівання. Хай обходять вас
стороною незгоди, а ваші родини живуть у сімейному
затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!
З повагою директор господарств
Олександр КРИСЬКО.

Субота
17.11

ШАНОВНІ ТРУДАРІ ЗЕМЛІ!

Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним
святом — Днем працівників сільського господарства
України!
Щоденно вашими невтомними стараннями, натхненною працею створюється добробут нашого краю.
Завдяки вашій роботі розвивається кожна громада і
вся Україна.
Висловлюю слова щирої вдячності за вашу відданість нелегкій праці, за любов до землі, за прагнення
зробити свій особистий внесок у добробут Чернігівщини і всієї України. Тож нехай ваші зусилля завжди увінчуються гарними врожаями, а ваша праця буде гідно
оцінена!
Бажаю миру, міцного здоров’я та щастя вам і вашим родинам! Постійного оптимізму і успіхів у вашій
нелегкій, але такій важливій праці!
З найкращими побажаннями
народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.
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У ТОВ Агрофірму «Обрій» LTD (с. Харкове, Талалаївський р-н, Чернігівська обл.) на постійну роботу потрібні:
••Фахівець із земельних
••Водій автокрана
питань
••Охоронці
••Головний економіст
••Зав. лабораторії
••Комірник
••Бухгалтер
Вимоги: освіта вища або середня спеціальна, повна
зайнятість, офіційне оформлення, гідна оплата праці.
Звертатись за телефоном:
067-334-64-78 (Людмила Ігорівна).

СТОВ агрофірма «Горизонт» запрошує на роботу
Фаза Місяця
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За даними http://sinoptik.ua

ТВАРИННИКІВ, ВОДІЇВ автотранспортних засобів.
За додатковою інформацією звертатися
за тел. 067-756-42-73, 099-771-73-03.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

15 листопада 2018 року

СЕЛО І ЛЮДИ
ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ густесенький, неначе справді
рай… Згадуючи унікальне
село Зелений Гай і його
людей, відразу на вуста
спливають слова української пісні, яка стала народною. Бо село це, всього
на кілька десятків дворів,
просто неповторне, і люди
тут особливі. Якби була
створена «Книга рекордів
селянського
терпіння»,
імена всіх зеленогаївців
можна було б занести туди
першими. Фактично в селі
проживає близько 40 людей, зареєстровано 53.
Сюди вже десятиліттями
не ходить автобус, хоча від
села до сіл навколишніх
— мінімум сім кілометрів.
Зелений Гай особливо
відчуває на собі «переваги» реформ, які доводять
українські села до крайнощів — зачинені ще раніше
садочок, магазин, клуб,
пошта, внаслідок медичної
реформи — медпункт. Та
ще в Зелений Гай заїздить
шкільний автобус, бо цього першовересня до школи
пішли маленька Софійка
Ханченден і випускник
Руслан Гончаренко, а найменшому і єдиному в селі
малятку Владику Сороці
ще немає і двох рочків. А
ще цього літа зеленогаївці
влаштували собі велике
свято душі — вперше день
села Зелений Гай. І ось ці
слова, не просто так надумані, а саме про тих, хто
живе у селі, яке їх єднає:
Веселі та дружні!
Завзяті і вправні!
Громада в Зеленому Гаї
єднається здавна…
Збираємось разом
не тільки у свято —
Ми вміємо дружно
гуртом працювати!
Зелений Гай в традиціях
гарних незмінний —
Разом ми — дружна
українська родина!
З особливим теплом про
жителів Зеленого Гаю розповідала колишній сільський
голова, а тепер в. о. Красноколядинського сільського
старости Людмила Киріченко: «Зеленогаївців ніколи не
треба на щось організовувати. Вони самі і суботник
влаштують у центрі села, і
пам’ятник загиблим землякам причепурять. Тільки повідомлять мне про те, скільки
їм треба вапна, фарби чи іще
чогось. Ось і день села так
організували. Звичайно ж,
Талалаївська селищна рада,
куди тепер входить село, виділяла на все кошти, концерт
із Красноколядинського СБК
був, але самі люди так щиро
хотіли свята, завдяки чому
воно і вдалося простим, невимушеним, теплим…»
Зеленого Гаю всього-то
три вулиці. Центр, тобто ву-

На фото ліворуч: поспілкуватися із журналістами з районки зеленогаївці зібралися у центрі села; праворуч
— найстарша жителька Зеленого Гаю Марія Леонтіївна
ДУДКА із правнучком Русланом ГОНЧАРЕНКОМ.

лиця, яку збудував радгосп,
і дві вулиці, які селяни вже
самотужки забудовували. У
радгоспі вирощували тютюн,
виробляли цеглу, займалися
свинарством і ще багато чим.
Словом, роботи для приїжджих було багато. Згодом
люди стали будувати власні
хати, але колегіальність не
втрачали.
Центр — це там, де у
30-х роках організовувався
радгосп. Сюди втікали на роботу та проживання селяни із
ближніх та далеких колгоспних сіл, навіть із далеких міст

придбати їм коня на громаду
допоміг тодішній директор
ТОВ «Красноколядинське»
Павло Михайлович Чмут.
Якраз тоді у господарстві
збували тваринництво, і
Павло Михайлович допоміг
селянам із оформленням
купівлі-продажу, адже розумів, що кінь їм дуже необхідний. Селяни не тільки коня
у складчину купили. Кожен
двір здає символічну абонплату на зарплату конюху
Василю Лисенку. А всією громадою обробляють город, де
вирощують овочі для коня,

тій в’язку ключів, щоб вона
збігала та взяла собі товар…
А кажуть, що нам далеко до
Європи! Куди ж бо їй до наших людей!
За пару годин спілкування із селянами скільки неймовірно цікавого дізналася,
що не вбереш в одну газетну
статтю, щоб розказати про
це й іншим селянам. Бо є
чому повчитися у зеленогаївців. Ось кілька фактів, які
вражають до сліз.
Поміж сільськими жінками впевнено відчуває себе
Оксана Ханченден і вважає

у теплу хату. А весною посадили разом город. Оксана
розказує про все це із сльозами, бо рідніших людей у
неї більше немає. Сільські
жінки навчили її всякої роботи: сварять, жаліють — як
би і власних дітей… У неї росте прекрасна дівчинка, вже
першокласниця.
Три роки тому страшна
трагедія трапилася в сім’ї
найстаршої жительки села
Марії Леонтіївни Дудки. Померла її внучка та й залишила бабусі неповнолітньо-

колишнього Союзу. Жили тут
люди різних національностей. Переваги радгоспу були
відчутні — за роботу платили
копійки, але розраховувалися грошима, а не трудоднями; радгосп будував бараки
для робітників та їхніх сімей.
Більшість сімей жили по дві
у двокімнатних квартирах.
Топили одну грубу, часто варили одну юшку, часто кілька
сімей і їли з однієї тарілки.
Тоді була велика бідність,
але саме у тій бідності була
щирість, яка передалася і нащадкам. І хоч радгосп — то
вже історія минулого століття, у Зеленому Гаю продовжують жити за традиціями:
село — це велика сім’я, де
повинна бути взаємовиручка, взаємопідтримка. Якщо
працювати, то разом, якщо
відпочивати — також разом.
Тут один за всіх і всі за одного! Не тільки на словах…
У селі всі гуртом утримують коня. Бо дуже вже він
потрібний у кожній сім’ї. Весною городи зорати у кожного,
щоб потім гуртом посадити.
Потім треба сіно перевезти,
потім врожай із городів, а чи
комусь поїхати у Красний чи
до поїзда у Дмитрівку. Селяни розповідають, що вже
більш як десять років тому

сінокіс. Грім, так звати коня,
любимчик громади.
Ще відтоді, коли був радгосп, зеленогаївці зберегли
традицію варити «майську
кашу», тобто зносили все,
що у кого є, і відзначали
травневі свята. Коли весілля
у когось — обов’язково гуляло все село, коли проводи в
армію — також. А коли хтось
помирав, то проводили в останню дорогу також всім селом. Ці традиції збереглися.
Кілька років тому вирішили
гуртом відремонтувати кімнату у приміщенні колишнього дитсадка, де можна було
б збиратися всім селом на
різні події. Зібрали кошти на
матеріал, власними руками
зробили ремонт. І тепер мають таке своєрідне спільне
«кафе». У цьому ж приміщенні працює і приватний магазин Оксани Якименко. Жінка місцева. Селяни їй дуже
вдячні, що та старається
забезпечити їх різними продуктами та товарами першої
необхідності. Не міг не вразити мене такий факт. Коли
ми спілкувалися з Оксаною
Миколаївною, яка виконувала роль «гіда» селом, до неї
підійшла жінка, котрій край
щось потрібно було купити в
магазині. Підприємець дала

себе вже місцевою жителькою. Ось яка її життєва історія. У селі жив її брат на прізвище Коновал, їх мати була,
як кажуть у народі, десь по
світах. Якимось чином він
дізнався, що вона народила
ще сестру і брата, які виховувалися у Великорибальському психоневрологічному
інтернаті на Одещині. Дітки
народилися сіамською двійнею, отож мали проблеми із
здоров’ям. Звичайно, якби
вони виховувалися у нормальній сім’ї, то цих проблем
ніхто б не знав. Брат забрав
неповнолітніх сиріт до себе
в село. Через деякий час
Андрій помер, а Оксана втекла назад, незважаючи на ті
знущання, яких зазнавала в
тому закладі, бо причиною
тому було… кохання. Вона
у парі з коханим, також вихованцем цього закладу, народила дівчинку Софійку. Та
життя не було. У відчаї Оксана написала листа у свій
Зелений Гай. Читали його
також усім село і вирішили
зібрати гроші їй на квиток.
Доки дівчина із немовлям
верталася «додому», їй відремонтували квартиру, завезли і нарубали дров, бо на
вулиці була зима. Поїхали і
забрали її з дитям од поїзда

го правнучка Руслана, для
якого старенька — єдина
рідна людина в цілому світі.
Хлопчик старанний, чемний.
Але оформити опіку 90-літній бабусі не просто. І знову
всією громадою відстоювали дитину в сім’ї. Особливу
опіку проявляла і проявляє тьотя Оксана — такою,
справді ніби рідною тьотею,
є для хлопчика Оксана Якименко. Вона все підкаже, допоможе, навчить. Громада
гордиться тепер уже юнаком-одинадцятикласником,
бо він і воду у дім провів, і
паркан ремонтує, і город
обробляє. Знову ж гуртом
зробили їм із бабусею
косметичний ремонт у хаті,
а порядок хлопчик підтримує. У нього і комп’ютер є,
і все, як у більшості старшокласників. Тільки дуже
переживає, коли бабуся
хворіє… Страшно подумати,
що коли б не сільська громада, доля і хлопчика, і бабусі
могла б скластися трагічно.
Руслан любить лірику і сам
пробує писати вірші. Кілька із них присвячені його
бабусеньці…
Гордість кожного села
— ветерани праці. Зелений
Гай був щедрим колись на
орденоносців. Привітно зу-

ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ – УНІКАЛЬНЕ СЕЛО

стрічають нас на власному
обійсті Олександр Володимирович
Климовський
із дружиною Валентиною
Олександрівною. Адже у селі
не часто бувають гості. Нині
господарю вже 80 років, все
життя трудове — на тракторі,
більшість ще і на відкритому. Тобто постійно на спеці,
під дощем чи на морозі, бо
працював і на завезенні кормів на ферму. Нагороджений
орденами «Знак Пошани»
та Трудового Червоного
Прапора. Такі ж державні
нагороди має і Віктор Іванович Єжов, орденом «Знак
пошани» нагороджена Антоніна Федорівна Яременко.
Ветеранів праці, серед яких
і Людмила Малюх, Наталія
Іванівна Єжова, Катерина
Леонтіївна Климуша, Ніна
Іванівна Богословець, Костянтин Володимирович Іваненко вшановували і на дні
села. А ще Наталію і Віктора
Єжових, які прожили в парі
понад 50 років. Всі вони — у
Зеленому Гаї.
Наймолодша
сільська
бабуся і рукодільниця Оксана
Сорока на дні села дарувала
землякам поетичні рядки.
Три жителі села захищали рідну Україну від агресора
на сході у наші дні. Це Анатолій Іванович Гавриленко, Федір Миколайович Новак, Вік
тор Павлович Чернов. Ніхто
із тих, хто отримував повістки, не намагався уникнути
цією участі… Це теж одна з
особливостей зеленогаївців.
Минулої зими, коли дуже
замітало, по кілька днів село
бувало відрізане від світу
білого — хліб завозили трактором із Красного, разом передавали і пошту… Але жителі цього села — унікальні
оптимісти, ніхто з них не хоче
нікуди виїжджати. Вони проводять воду у хати, роблять
ремонти і звідусіль спішать
ДОДОМУ!
Олександра ГОСТРА.
Фото Сергія МИХНА.
23 ЛИСТОПАДА об
11 годині в райлікарні відбудеться семінар на тему
«Діабет і його ускладнення». Хто бажає дізнатися,
як уникнути цієї хвороби та
як жити нормальним життям хворим на діабет — завітайте на лекцію.
Лілія ЩЕГЛЮК,
лікар-ендокринолог.

У ТОЧНЕННЯ

На фото: сільський орденоносець Олександр Володимирович
КЛИМОВСЬКИЙ із дружиною Валентиною Олександрівною.

На фото: Василь ЛИСЕНКО із громадським конем Громом.

У минулому номері
«ТХ» автором статті «Іскри
творчості запалюють серця» Валентиною Кравчук
допущено неточність. 20
тисяч гривень на придбання сценічних костюмів для
Корінецького СБК виділило ТОВ «Україна», а не
селищна рада, як було вказано у статті.

ДЕЩО ПРО АГРАРНИЙ БІЗНЕС

Згідно з Указом Президента України № 428/93,
датованим 7 жовтня 1993
року, у третю неділю листопада відзначається професійне свято працівників
сільськогосподарського
та
агропромислового комплексу, організацій і підприємств
по переробці сільгоспсировини, обслуговуючих та
заготівельних підприємств і
харчової промисловості. Це
свято всіх, хто живе і працює
в селі, обробляє землю, вирощує худобу, забезпечуючи
продуктами харчування свою
родину і не тільки.
Протягом останніх п’яти
років аграрний сектор економіки України підтримує тенденцію до зростання. Галузь
є однією з основних бюджетоутворюючих сфер економіки та займає друге місце у
товарній структурі експорту
(близько 40%). Також АПК
— основне джерело надходження валюти в Україну та
ключовий фактор у підтриманні торговельного балансу. Потенціал аграрної галузі
в Україні величезний. Уже
нині в сільському господарстві працюють майже 45 000
підприємств. З них близько
2500 — великих і середніх.
Та поки рослинництво нарощує обсяги, вітчизняне м’ясо-молочне виробництво у
періоді стагнації. Внаслідок
цього, провідні компанії АПК
займаються виготовленням
рослинної продукції, частка якої в загальному обсязі
складає близько 69%. Діяльність лідируючих підприємств приносить їм щорічно
близько 8 млрд дол. доходу.
Найбільшими
агрохолдингами країни є: «Кернел»,
«UkrlandFarming»,
«Нібулон», «Миронівський хлібпродукт», «ViOil».
Із найбільших сільгоспвиробників у Талалаївському районі представлений
агрохолдинг «Кернел» —
провідний у світі та найбільший в Україні виробник
та експортер соняшникової
олії, ключовий постачальник
сільськогосподарської продукції на світові ринки. Свою
продукцію Кернел експортує
більш ніж у 60 країн світу. За
2017 рік компанія виготовила
1,2 тис. тонн соняшникової
олії, що принесло їй 1,208
млрд прибутку. Підприємство випускає продукцію під
торговими марками «Стожар», «Щедрий Дар», «Чумак», «Маринадо», «Olio»,
«Kernel», «Premi», «Blanck».
Із менш потужних в районі представлені агрофірма
«Обрій» LTD (власник Сергій

КОЛЕКТИВ працівників Довгалівської школи
щиро вітає із 60-річним
ювілеєм директора школи
Володимира
Павловича
МИХАЙЛЮКА. Зичимо міцного здоров’я на багато довгих і щасливих літ. Нехай
душа у Вас ніколи не старіє,
на білій скатертині будуть
хліб і сіль, своїм теплом Вас
завжди сонце гріє, слова подяки линуть звідусіль. В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається
життя: любов, здоров’я,
щастя, дружба та вічно нестаріюча душа. Хай мудрість
літ не стане тягарем, нехай
душі не вигасне зірниця, хай
повниться до краю день за
днем добра і щастя золота
криниця.

*

*

*

НАШОМУ
дорогому
сину, чоловіку, батьку і дідусеві Івану Михайловичу
КАРПЕНКУ із Красного Колядина 20 листопада виповнюється 70 років. У світлий
ювілейний день прийміть,
наш рідний, вітання найщиріші. Тату рідний, милий

Тігіпко), агрофірма «Батьківщина» (власник Олег
Дмитренко), ТОВ «Понори».
У сфері агровиробництва
району працюють і місцеві
сільгоспвиробники
СТОВ
АФ «Горизонт» (власник
Ігор Марченко), ПСП «Лан»
(власник Володимир Лукаш),
агрофірма «Сильченкове»
(власник Андрій Юзюк) та
фермерські
господарства
Ігоря Качура і Миколи Зарічного. Ось такий спектр
аграрного сектору Талалаївського району. Великі агровиробники району, сплачуючи левову частину податків
до місцевих бюджетів, водночас створюють чимало
проблем жителям району.
Найболючіша з них — руйнування доріг. Адже саме їхній
надпотужний автомобільний
транспорт довів наші дороги до жахливого стану, а
додаткових коштів на їх відновлення від цих агрогігантів до місцевого бюджету не
надходить. До речі, найгірші
дороги у тих селах, де землю обробляє найпотужніший
агрохолдинг «Кернел», маю
на увазі Красний Колядин та
Корінецьке.
Можливо, місцевій владі
потрібно жорсткіше ставити
питання відновлення доріг
місцевого значення перед
тими, хто їх методично руйнує. Ще одну проблему жителям Талалаївки створює
робота елеватора, що належить компанії Сергія Тігіпка. Вже кілька років підряд
в осінній період Талалаївку
накриває кукурудзяний пил.
І скільки місцеві жителі не
зверталися в різні інстанції з
приводу цієї екологічної проблеми — результату нуль.
Продовжує залишатися
гострою в Україні проблема земельного рейдерства.
Особливо це стосується відносин між фермерами та великими агрофірмами. «Віджимання» землі та бізнесу
сьогодні, на жаль, стають
звичним явищем. Причин
цьому декілька. По-перше,
це проблеми в запровадженні нової системи реєстрації
прав на землю. У 2013 році
в цій царині відбулись значні зміни, і функція реєстрації
прав на землю була передана від органів земельних
ресурсів до органів юстиції
(сьогодні реєстраційні функції під крилом Мін’юсту виконують органи місцевого
самоврядування, райдерж
адміністрації та нотаріуси).
Але увесь масив реєстраційної інформації, накопичений
органами земресурсів до
2013 року, не був перенесе-

наш дідусю, Ви в нас є — і
милий нам цей світ. Хай Вам
смуток не спаде на думку, Ви
живіть на радість нам іще до
сотні літ. Хай ніколи не болять Вам руки, старість хай
обходить повсякчас, тільки
радість хай приносять внуки
і всі люди поважають Вас.
МАТИ, ДРУЖИНА,
СИН, ДОЧКА, внучки ЛІЗА,
ЯРОСЛАВА, КАТРУСЯ.

*

*
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16 ЛИСТОПАДА святкує
свій 70-й ювілейний день
народження наш дорогий
чоловік, тато і дідусь Михайло
Володимирович
КОНОНІЧЕНКО з Понір.

ний до Мін’юстівського Реєстру. У результаті ми отримали проблему з подвійною
реєстрацією оренди землі,
коли
«зверху»
договору
оренди земельної ділянки,
зареєстрованого до 2013
році, скажімо, у 2017 році реєструється право оренди цієї
ж ділянки за іншою особою.
Реєстратори прав (свідомо
або через «незнання») не
помічають старого договору.
Найбільш
вразливими
жертвами цих схем є саме
фермерські
господарства
та невеликі аграрні господарства: вони мають те, що
найбільш цікаве рейдерам
— землю, врожай, сільськогосподарську техніку, і не
мають значного кадрового
потенціалу для відбиття рейдерських атак. Навіть юрист
у штаті фермерського господарства є швидше винятком, аніж нормою. Відверто
кажучи, і якість юридичного
оформлення документів у
сільській місцевості далеко
не «на висоті».
Тому завдання держави
в плані захисту цієї категорії
фермерів, перш за все, гарантія їх прав. По-друге, для
їх ефективного розвитку необхідне забезпечення сучасною матеріально-технічною
базою, новітніми технологіями, кредитними ресурсами.
Інакше в конкурентній боротьбі з великими аграрними
корпораціями вони зазнають
поразки. Важливою складовою державного впливу на
розвиток фермерів та особистих селянських господарств
має бути всебічна підтримка
сільськогосподарської
кооперації. Саме вона має
забезпечити ті проблеми,
які вирішити самотужки селянам дуже важко. Йдеться
про забезпечення зберігання, переробки та збут вирощеної продукції, створення
відповідної інфраструктури.
Наших районних фермерів такі проблеми також не
обійшли стороною. Наскільки відомо, підтримки з боку
державних структур району
вони не отримують.
Та все ж, напередодні
свята хотілося б про святкове — привітати всіх працівників сільського господарства і, перш за все, тих, хто
безпосередньо причетний до
виробництва сільськогосподарської продукції — механізаторів, тваринників, агрономів, зоотехніків, працівників
бухгалтерії, — і побажати їм
не втрачати надії на те, що
їхня нелегка праця буде належно оцінюватись.
Сергій МИХНО.

Сьогодні раді Вас вітати із
вдячністю за всі Ваші турботи про родину. Хай доля
дарує Вам довгого віку, щоб
втіхи і радості було без ліку.
Хай Вас обминають невдачі
і грози, хай тільки від сміху
з’являються сльози. Міцного
здоров’я з роси і води, бадьорість і радість хай будуть
завжди. Ми Вам посилаєм ці
вдячні слова, а Бог хай дарує ще многії літа.
ДРУЖИНА, ДІТИ
із сім’ями.

*

*

*

НА ПОРІГ свого 60-річчя
завтра ступає наша добра
подруга Тетяна Вікторівна
ДЖОЛОС із Талалаївки. З
ювілеєм, шановна, з роси
й води Вам на добру сотню
літ. 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,

ОНЛАЙН-ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ВІД
СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Послуги служби зайнятості стають ще доступнішими. Якщо ви плануєте свій
професійний шлях або не
можете визначитися з вибором професії, у нагоді стане
онлайн-платформа
державної служби зайнятості
з професійної орієнтації та
розвитку кар’єри. Створена
вона з метою безкоштовного
надання послуг із профорієнтації у дистанційному режимі, тобто без відвідування
центру зайнятості. Скористатися нею може кожен, у кого
є потреба у виборі або зміні
професії, виборі майбутнього напряму професійного
навчання, визначенні схильності до підприємницької діяльності, оцінці власних здіб
ностей та навичок.
Онлайн-сервіс дає можливість створити власний
профіль з особистим паролем, тобто ніхто інший не
зможе переглянути результати тестування. Запропоновані тести допоможуть
визначити швидкість мислення, аналітичні здібності,
здатність до логічного мислення, лідерські та управлінські якості, стресостійкість та

адаптивність, здатність до
командної роботи, емоційний інтелект, підходящу сферу зайнятості, комунікаційні
та організаторські здібності,
здатність до підприємницької діяльності, орієнтацію на
результат чи процес тощо.
На думку фахівців служби
зайнятості, такий широкий
набір
профорієнтаційних
тестів дозволить людині пізнати себе якнайкраще. А
за бажанням можна звернутися за додатковою консультацією до фахівців служби
зайнятості.
Віднедавна на базі цієї
платформи діє веб-базована
платформа для профорієнтаційного онлайн-консультування «Моя професія: консультаційна мережа». Її мета
— надання послуг із проф
орієнтації в дистанційному
режимі як старшокласникам,
які ще тільки стоять на порозі професійного вибору, так і
дорослим, котрі бажають змінити професію. Тестування
проводиться за науковими,
стандартизованими, перевіреними роками методиками
та дає можливість пізнати
людині свої професійні інте-

реси і цінності, рівень розвитку інтелекту, психологічні
особливості та отримати узагальнені рекомендації щодо
вибору професії. Проте в
службі зайнятості радять
проаналізувати ці результати з профконсультантом,
що дозволить сформувати
більш розширений звіт, враховуючи уподобання людини, її життєву ситуацію, стан
здоров’я, фінансові та сімейні можливості.
В Інтернеті онлайн-платформу державної служби
зайнятості з профорієнтації
та розвитку кар’єри можна
знайти на сайті державної
служби зайнятості за адресою
www.profi.dcz.gov.ua.
Веб-базована
платформа
«Моя професія: консультаційна
мережа»
розташована за адресою http://
myprofession.com.ua/.
Отже, проходьте тестування та дізнайтеся про себе
більше!
Ольга ТИМОШЕНКО,
заступник директора –
начальник відділу сприяння
зайнятості у Талалаївському
районі Срібнянської районної філії Чернігівського ОЦЗ.

НАПИШІТЬ МЕНІ ПОД ЯКУ…

Останнім часом подяка в
нашій газеті стала дуже популярною. Здавалося б, то і
добре, адже добрі років п’ять
як така форма виразити свої
почуття вдячності за зроблене кимось добро, в газеті стала платною послугою.
Як і за вітання, оголошення,
співчуття, поминання, за подяку добросовісні наші читачі платять відповідну суму.
Подяки бувають надто різні,
і працівники редакції завжди
стараються не просто заробити 60 грн. (стільки коштує
подяка), а зрозуміти, за що
хтось хоче комусь дякувати.
Однозначно, якщо людина
дякує тим, хто зібрав кошти
рідним на лікування чи на ремонт після пожежі, або щось
подібне, ми даємо подяку
безкоштовно, тим самим підтримуючи людину, яка опинилася у складній життєвій
ситуації.
Враховуючи те, що живе
газета за рахунок передплатників та рекламодавців,
скажу відверто — рахуємо
кожну копійку. Та навіть за
таких умов не можу промовчати про те, що вкрай
обурює. Це тоді, коли до редакції приходять із подяками депутатам різних рівнів
(від народного до сільських)

нехай у серці розкошує літо
і соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість
і достаток сиплються до Вас,
немов вишневий цвіт, хай
життєвий досвід творить з
буднів свята, а Господь дарує довгих-довгих літ!
Сім’ї друзів БАСКО,
ІВАЩЕНКО, МАРЧЕНКО,
БОКЛАГ.

*

*

*

17 ЛИСТОПАДА відзначає свій ювілей наша дорога
мама і бабуся Валентина
Миколаївна КИРИЧЕНКО з
Обухового. У цей святковий
світлий день, коли настав
Ваш ювілей, ми щиро Вас
усі вітаєм, добра і радості
бажаєм. Хай обминають
Вас тривоги, хай Бог дасть
щастя на путі, хай світла,
радісна дорога завжди Вам
стелиться в житті. Тож не
старійте і не знайте в житті
ні смутку, ані бід, у серці молодість плекайте, живіть до
100 щасливих літ. Сонця ба-

і дякують їм за те, що вони
дали на щось гроші. Такі
ходоки, переважно, норовлять не платити за подяку,
бо дякують вони не простим
смертним, а депутатам, або
ж селищному чи сільському
голові за те, що дав гроші на
проведення якогось свята
у селі. Та це ж просто «туман в очі» тим, хто не дуже
розбирається, звідки у депутатів кошти, звідки вони у
селищній чи сільській раді і
яким чином вони потрапляють до бюджету і яким чином розподіляються. Як депутати «із барського плеча»
виділяють кошти на щось у
селі чи в селищі або ж дають
на лікування. Та коли настає
час наступних виборів, бабусі і дідусі згадують тих хороших керівників та депутатів,
які «роздають гроші». Люди
добрі, схаменіться! Депутатські кошти — це частина
податків, які сплачують всі
працюючі, підприємства, організації і мають бути використані депутатами всіх рівнів
для забезпечення вирішення
проблемних питань виборців. Ваші обранці зобов’язані
це робити! І якщо хоч один
із депутатів та керівників
так перейметься вашими
бідами, що витягне на їх ви-

жаємо на землі, на обрії долі
бажаємо щедрої та доброї.
Хай мрії всі збуваються, бажаємо всього, що щастям
називається.
Люблячі ДІТИ та ВНУКИ.

*

*

*

13 ЛИСТОПАДА відсвяткував свій день народження
наш шановний сват і тато
Володимир Миколайович
ЯКИМЕНКО з Чернецького, з чим ми його і вітаємо
сердечно. Вже осінь золото
усе своє згубила, та наше
золото — це, свату, Ви. Як
добре дітям, що є кому сказати: «Тату, ще літ чимало в
здравії живи». Бажаєм Вам
гараздів багато-багато, хай
щастя і мир лиш панують у
хаті. Хай горе Ваш дім обмине стороною, а радість
щоденно ллється рікою. Хай
будуть успішними будні й
веселими свята. Хай завжди
в усьому щоденно щастить,
щоб довго, ще довго ми могли зустрічати ювілеї і дати, а
Ви у строю до 100 літ змогли
гарно прожить!
СВАХА, донька ЛЮДА,
зять ВІТАЛІЙ.

рішення кількасот (тисяч) із
власної кишені, отоді щиро
подякуйте йому!
Здається, що іноді суть
подяк виходить за межі здорового глузду — це тоді, коли
працівники бюджетної сфери
дякують керівникам району,
громади за те, що вони дали
кошти на фінансування комунального закладу чи придбання якогось необхідного
обладнання,
інструментів.
Іноді «дякувальники», оглядаючись навколо себе, зізнаються, що їх «вони» просили, щоб їм подякували…
Абсурд! Давайте тоді будемо
дякувати вчителю за те, що
він провів цікавий урок, лікарю, що правильно підібрав
ліки, а поліцейському, що
приїхав на місце пограбування і… так далі — продавцю,
покупцю і взагалі всім, хто
сьогодні прокинувся і вчасно
прийшов на роботу…
Люди добрі, не принижуйте себе і не дозволяйте
робити це із вами іншим. Дякуйте тоді, коли вам підказує
серце, а не тоді, коли вас гнітить вдаваний обов’язок: «Та
приказував
(приказувала),
що треба в редакцію зайти
йому (їй) подякувати, бо ж
іще прийдеться…»
РЕДАКТОР.

ДО ВІДОМА
ГРОМАДЯН

СВІТЛА
НЕ БУДЕ з 9-ї
до 16:30

19 листопада — с. Корінецьке, вул. Гора, вул.
Саливонівка; с. Харкове,
вул. Науменка.
20 листопада — с. Скороходове,
вул.
Гагаріна, вул. Першотравнева;
с. Новопетрівське, вул.
Молодіжна.
21 листопада — с. Обухове, вул. Чоботька; с. Лавіркове, вул. Гагаріна.
22 листопада — с. Граб
щина, вул. Лісова; с. Лавіркове, вул. Гагаріна.
23 листопада — с. Скороходове, вул. Прибережна, вул. Садова, вул. Братів
Головенків; с. Болотниця,
вул. Дружби (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
СПОРТ

Завершилося перше коло
чемпіонату області з футзалу
серед юнаків 2002 – 2004 р. н.,
в якому виступають і вихованці нашої ДЮСШ. Останні два
матчі перед перервою в першості команда провела успішно. У домашньому поєдинку
талалаївці зіграли внічию
(2:2) із борзнянськими ровесниками та здолали поточного лідера чемпіонату збірну
Бобровиці з рахунком 3:2, що
дозволило зайняти місце в
середині турнірної таблиці —
Талалаївка поки що п’ята серед восьми команд-учасниць.
Добре
зарекомендували
себе в нашій збірній в осінній

стадії змагань і були лідерами на полі Микола Грицик, Віталій В’ялий, Володимир Лут,
Денис Плужник.
Чемпіонат області — багатоетапний турнір, що передбачає певні матеріальні
затрати на поїздки в інші
райони. Без підтримки тут
не обійтись. Її ДЮСШ отримує із районного бюджету.
Тільки це дозволяє спортивній школі не припинити своє
існування, а отже й молоді
займатись улюбленими видами спорту.
Сергій ЛУЦЕНКО,
тренер-викладач Талалаївської ДЮСШ з футболу.

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.

19 ЛИСТОПАДА виповнюється 25 років Людмилі
 АСИЛЬЧЕНКО з Корінецького. 25 — це найкраща пора:
В
і квітує, й сміється життя, неповторність променить і тільки
радість несе кожна мить! Тож нехай так буде завжди, щодня квітнуть щастя сади. У всьому успіхів і процвітання, хай
здійсняться мрії, бажання!
ХРЕЩЕНИЙ та його сім’я.

ПРОДАМ

Терміново 1-кімнатна КВАРТИРА по вул. Перемоги, 64/1
у Талалаївці. Тел. 099-564-17-35, 068-982-06-06.
Недорого дві САДИБИ у Талалаївці. Можливо з правом
викупу. Тел. 097-955-93-38.
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).
Однокімнатна КВАРТИРА по вул. Робітнича, 16-Г у Талалаївці. Тел. 068-534-13-41, 066-795-22-15.
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, 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.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109 (Балтика) 1998 року випуску, в
хорошому технічному стані, ціна помірна.
Тел. 068-647-64-49, 099-624-37-22.
Терміново ТРАКТОР Т-25 в хорошому стані з агрегатами.
Тел. 096-539-79-82.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЖЕРЕБЕЦЬ темно-гнідої масті, вік 2,5 року.
Тел. 068-470-53-99.
Тільна ТЕЛИЦЯ. Тел. 097-539-96-04.
ХОЛОДИЛЬНИК «LG Nofrost». Тел. 068-351-29-80.
КОРОВА (с. Красний Колядин). Тел. 095-554-21-86.
ЦУЦЕНЯТА породи Сибірський хаскі, 2 дівчинки і 4 хлопчики, усі з голубими очима. Тел. 095-505-65-65.
КОРОВА. Тел. 099-469-84-02.
Меблі: СТІНКА, ЛІЖКО 2-спальне, ДИВАН, ШАФА для
одягу, СТІЛ розкладний, СЕРВАНТ, СТІЛЬЦІ, СТОЛИК журнальний (3 шт.). Тел. 099-226-28-10.
Три молодих КОРОВИ. Тел. 093-122-61-69 (Людмила).
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.

РІК
тому,
16
листопада, відійшла у
вічність наша дорога і незабутня Лідія
Михайлівна НОВАК із Талалаївки. Ещё
не раз придёт весна, зацветут тополя и
берёзы, но они не разбудят Тебя, нам не
высушат горькие слёзы. Рыдает сердце день и ночь, ведь Ты ушла в святую
Вечность, и имя боли — бесконечность.
Сказать легко, но выразить так трудно
всю грусть и боль родных сердец. Пом’яніть разом із нами всі, хто знав Лідію Михайлівну. Ти завжди із
нами в нашій пам’яті, в наших серцях.
У вічній скорботі всі РІДНІ.

17 ЛИСТОПАДА три роки
тому відійшов
у вічність наш любий чоловік, тато й
дідусь Василь Якович СЕНЧА з Талалаївки. Тебе не стало, серце плаче,
ніяк не гоїться душа. Пустою стала хата
наша, бо в ній Тебе уже нема. Рідненький наш! Ти пробач нам, що не змогли
Тебе врятувати. Хоч добре усвідомлюємо, що нічого не зміниш, Тебе не повернути і на все в житті Божа воля, але
жаль і ностальгія по часах сімейного щастя, коли ми були
разом, не проминають. Тебе ніколи не забудем, бо Ти в житті для нас був всім — коханим чоловіком, люблячим татом,
турботливим дідусем і ним Ти будеш назавжди. Пухом Тобі
земля, рідненький.
У вічній скорботі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

14 ЛИСТОПАДА минуло 3 роки, як
несподівано перестало битися серце
нашого внука НАЗАРА. Всі ці роки, які
ми без Тебе, не можемо повірити і усвідомити, що Тебе немає і більше ніколи
не буде. Ми Тебе виростили, випестили,
та не зуміли випустити в самостійне життя. Ти не помер — Тебе не стало, Тебе
забрав до себе Бог. У цьому світі був так
мало — і не пізнав ще всіх тривог… Ти
не відчув ще щастя всього, не виплакав
всіх сліз своїх, недоказав Ти рідним того, що у думках було…
Затих. Ти не помер — Тебе не стало. Та в серці житимеш
завжди. У цьому світі був так мало — та залишив навік сліди.
Царство Тобі небесне, наш рідненький.
Вічно сумуючі В. О. і Г. С. СТАСЬ.
13 ЛИСТОПАДА рік тому пішов із життя наш дорогий
чоловік, батько і дідусь Микола Петрович ПАВЛИШ із Скороходового. Тільки рік сплив відтоді, як Ти залишив рідну
домівку і всіх нас, а здався він нам вічністю. Щодень ми
згадуєм Тебе, так хочеться почути Твій голос, Твої мудрі поради, не вистачає погляду ласкавого і простого. Ти любив
життя і залишив у ньому добрий слід, любив людей, прожив життя для дітей та внуків. Пішов достойно в небуття,
Тобі не буде забуття. Хто знав Миколу Петровича, пом’яніть його разом із нами.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУЧКИ,
БРАТ і його сім’я.
Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Свідоцтво видавця серії ДК № 6474 від 8.11.2018 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

19 ЛИСТОПАДА минає 40 днів гіркої розлуки, світлої і
незабутньої пам’яті дорогої, доброї, рідної людини — чоловіка, батька, дідуся Миколи Івановича КОЛБАСІНА з Талалаївки. А серце не вірить, душа не сприймає, що серед
живих Тебе вже немає. Свідомість до спокою кличе, а серце
щемить і щемить. Тебе, наш рідненький і любий, ніколи не
зможем забуть ні на мить. Спи спокійно, нехай печаль і наші
сльози не тривожать Твій вічний сон. Нехай у цей день всі,
хто знав Тебе, згадають і пом’януть. Царство небесне і вічний спокій Твоїй світлій душі.
У нерозрадній скорботі ДРУЖИНА, ДОЧКИ, ВНУКИ.
19 ЛИСТОПАДА минає 40 днів, як хвороба і безжалісна
смерть вирвали з життя нашу найріднішу людину — Миколу Васильовича ГОРОБЦЯ з Красного Колядина. Минає
сорок днів тяжкої печалі, як Тебе немає з нами. У Твоєму
зболілому серденьку вистачало любові і тепла для кожного
з нашої родини. Твоя турбота про нас, вміння радіти життю
допомагали нам вірити в себе. Важко вчитися жити без Твого
теплого погляду, голосу, рук, тепла. Кожного дня в молитвах
ми згадуємо Тебе із вдячністю за любляче серце та щедру
душу. Низько вклоняємося перед Твоєю світлою пам’яттю,
яка завжди буде жити у наших серцях. Нехай свята земля
береже Твій вічний сон, а Господь дарує Царство небесне.
Ще раз дякуємо родичам, сусідам, друзям, колегам, знайомим та всім, хто нас підтримав і підтримує в тяжкий для
нас час втрати рідної людини.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДОНЬКИ, ЗЯТІ, ВНУЧКИ.
Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

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

15 листопада 2018 року
Драматичний колектив «Млин» районного будинку
культури відновлює свою роботу. Запрошуємо талановитих людей будь-якого віку приєднатися до магії драматичного мистецтва! Дзвоніть 2-12-51; 096-059-67-53 або звертайтеся до методичного кабінету РБК.
Андрій СУЩИК,
художній керівник.

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%

Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS. Вхідні ДВЕРІ.
ЖАЛЮЗІ. Натяжні СТЕЛІ економ- та преміум-класу.
Найкраще співвідношення ціни та якості.
Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).

ПОСЛУГИ

Пасажирські і вантажоперевезення по Україні.
Мікроавтобус 5 пасажиромісць, вантаж 1 тонна.
Тел. 096-176-47-12.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
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.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЮ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ПРОДАЄМО БРИКЕТ,
виготовлений з відходів
олійних культур. З великим
ККД теплотворності. Брикет використовується для
опалення житлових та промислових приміщень.
Тел. 098-428-50-53.

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).

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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.

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.

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

Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-456-02-49,
095-139-82-86.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений ДИПЛОМ (спеціальність «провідник»), виданий Київським вищим професійним училищем залізничного транспорту в
червні 2009 року на ім’я ІЛЬЮШЧИЦЬ Аліна Павлівна, вважати
недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0317270, виданий на ім’я СКЛЯР Олександра Макарівна,
вважати недійсним.

Лікар від Бога — такою була Данута Францівна
 АМАТОВИЧ — лікар-рентгенолог нашої лікарні впроШ
довж багатьох років. Проста, доступна… Навіть в останні
роки, коли їй дошкуляла хвороба, Данута Францівна не зачиняла двері перед хворими, які ішли до неї за порадою. Бо
справжній лікар — це на все життя. Днями її не стало. Ця
втрата болюча для всіх, хто її знав. Вічна пам’ять Лікарю.
АДМІНІСТРАЦІЯ ЦРЛ.
У нашої сусідки Надії Вікторівни Шепко з Талалаївки
тяжка втрата — не стало дорогої людини, батька Віктора Андрійовича ПОКИДЬКА. Розділяємо гіркоту болісної
втрати і щиро співчуваємо Надії Вікторівні та всім рідним і
близьким покійного.
Сусіди з вул. Пушкіна Н. І. МИРОНЕНКО, І. М. МАЙСТРЕНКО, М. Ф. ТАРАН, О. П. ЛИСЕНКО, Л. М. БОЖКО.
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