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А Ж І Н К А В С ВІТ П РИ ХОД И Т Ь Д Л Я Л ЮБОВІ
ДОРОГІ ЖІНКИ!
жіночий такт, інтуїція, терпіння, витримка
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
— ті якості, яких так часто не вистачає чоМіжнародного дня прав жінок і миру.
ловікам.
Цей день є символом усього найкращого
Від усієї душі бажаємо вам щастя і блав нашому житті — сердечності, доброти, рагополуччя, здійснення усіх життєвих пладості і тепла.
нів, надій і мрій! Щоб кожен день вашого
Ви даєте нам нові сили, допомагаєте
життя був світлим і сонячним, дарував растати кращими, добрішими, впевненішими
дість творчого натхнення, приємні несподів собі. Для цього необхідний особливий
ванки і душевний комфорт!
Сергій КОЛОМАЙКО,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
ДОРОГІ ЖІНКИ СЕЛИЩА!
Сердечно вітаю вас із
найпрекраснішим святом весни — Міжнародним жіночим
днем. Від усієї душі бажаю
вам щастя, любові і добра!
Бажаю, щоб кожний день ви
зустрічали з посмішкою, з
передчуттям радості, із впевненістю і спокоєм. Хай сонце
заходить з весною у ваш дім,
хай з снігом розтануть і болі, і
гнів, хай білий підсніжник любов принесе і хай вам завжди
весело буде!
Селищний голова
Юрій ВЕЛИЧКО.

ДОРОГІ ЖІНКИ СІЛ ЧЕРНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ!
Від імені сільської ради, виконавчого комітету і від себе
особисто вітаю вас із чудовим весняним святом — Міжнародним жіночим днем.
Серед усіх свят 8 Березня відзначається своєю особ
ливістю, чарівністю, неповторністю. Цей день несе у світ
ніжність і красу. Адже все найдорожче, що є в нашому
житті — щастя, радість, надія, кохання — пов’язане з
жінкою. Без вас, жінки, не було б стільки світла, тепла
та любові. Ви наповнюєте світ яскравими барвами, спонукаєте до шляхетних вчинків та добрих справ. Я щиро
бажаю вам родинного щастя, міцного чоловічого плеча,
здійснення всіх найзаповітніших мрій. Нехай затишок,
благополуччя та велике кохання назавжди оселяться у
ваших домівках.
З повагою сільський голова
Сергій ДМИТРЮК.

ЖІНКА І АРМІЯ
32-літня Олена Корчаковська — єдина жінка із
Талалаївського району, яка
пішла служити в зону АТО,
до того ж, добровольцем. Це
було наприкінці липня минулого року. У нашому маленькому селищі, де більшість
людей знають одне одного,
тоді в новину про те, що ця
скромна дівчина із с. Жолобок (Липівської сільради за
2 км від райцентру), яка торгувала на базарі молочною
продукцією із домашнього
господарства, стала добровольцем, мало кому вірилося. Тому і обростала ця
новина різними домислами.
У лютому, вже вдруге, Олена
прийшла у відпустку. Зустрілися із нею у філії Срібнянського
міськвійськкомату,
куди дівчина зайшла із батьком Леонідом Яковичем. Нашими співбесідниками були
працівник військкомату Костянтин Омельченко, керівник
районного благодійного фонду «Прогрес» (і однокласник
Лєни) Олександр Смалько.
Лєна із захопленням розповідала про свої нелегкі будні і
казала, що нітрішечки не
шкодує, що зробила такий
вибір. Впевнена, що він
не на рік, а щонайменше,
доки закінчиться війна…

Шановні жінки-трудівниці: юні, молоді і завзяті, і поважні,
убілені сивиною, ті, хто своїми трудящими руками плекав врожаї, доїв корів, порав худобу, виконував всяку сільську роботу і
не скаржився на долю, шановні жінки-орендодавці. Всіх вас вітаємо із першим весняним святом, яке несе разом із жаданим
теплом світлу надію на мир і злагоду, на весняне прозріння.
Нехай ніщо і ніколи не затьмарює вашу долю, нехай не болять
натруджені руки, а діти та внуки дарують тільки радість, щоб у
різних ситуаціях вас підтримало надійне плече чоловіка, дорослого сина чи внука. Здоров’я вам і весняного тепла.
ДИРЕКЦІЯ СТОВ «Зоря».
ДОРОГІ ЖІНКИ!

Щиро вітаємо вас із Міжнародним жіночим днем
8 Березня!
Віки і тисячоліття світової історії осяяні жіночою мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою.
Спасибі вам за вашу твердість і ніжність, мудрість і
підтримку. Нехай вам завжди вистачатиме сил, щоб виконувати свій професійний обов’язок і оточувати турботою рідних і близьких, наповнювати свої оселі затишком.
Нехай весна живе у вашому серці, хай кожен день дарує
вам чудовий настрій.
Мир і любов вашому дому, Берегині нашої рідної
Батьківщини!

Микола БІЛАН,
голова Талалаївської районної партійної
організації ВО «Батьківщина».

ШАНОВНІ ТА ЛЮБІ
НАШІ ЖІНКИ!

Дозвольте привітати вас із
днем 8 Березня!
Від усієї душі бажаємо
величезного жіночого щастя,
любові, миру і добра! Міцного вам здоров’я, добробуту,
щедрої долі, чудового весняного настрою та Божої благодаті на довгі роки!
Чернігівська обласна організація ПП «НАШ КРАЙ»,
ФРАКЦІЯ «Нашого краю»
в районній раді.

КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ
ВІЙНА

(Закінчення на 2-й стор.).
Неділя
6.03

ДОРОГІ ЖІНКИ!
Прийміть від мене щирі вітання зі святом весни, кохання, першого сонячного
тепла!
Все, що ми — чоловіки — мислимо
і робимо, — усе заради вас. Для вашої
краси, ніжності та доброти. Ваші усмішки дають нам натхнення і змушують
бути кращими. Ви збагачуєте наші будні
яскравими несподіваними кольорами.
Зичу вам завжди залишатися сонячними і осяяними, як рання весна. Нехай
довкола вас панує кохання і спокій, хай
ваші оселі відчувають тепло і родинне порозуміння. Будьте щасливими і зберігайте надію. Лихі часи обов’язково минуть.
А ваші думки та усмішки нехай завжди
зігрівають усіх довкола вас. Добробуту
вам, сімейного затишку та мирного неба.
Зі святом!
З повагою і найкращими побажаннями — народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.
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2 БЕРЕЗНЯ виповнилося 80 років Володимиру
Яковичу НАЗАРЕНКУ із
Липового. З ювілеєм знаного в районі керівника, який
все своє трудове життя
присвятив розвитку села,

Все прекрасне у житті
— від жінок! Вони у житті,
як весна, прихід якої несе
зелені пагони, квіти, тепло.
Щиро вітаю із жіночим святом жінок, які працюють у
колективах територіального центру та стаціонарного
відділення для проживання
одиноких престарілих у Болотниці. Вітаю всіх жінок,
які перебувають під опікою
наших працівників. Шлю
святкові вітання всім жінкам
— жителькам Рябухівської
сільради, інтереси яких я
представляю в районній
раді. Бажаю кожній жінці
жіночого щастя! Щоб весна
подарувала вам ще більше
краси, молодості, здоров’я,
чудового настрою, душевної гармонії. Нехай всі мрії
збуваються!
Володимир МАРЧЕНКО,
директор територіального
центру, депутат
районної ради.

АНОНС

привітали керівники району,
управління АПР. Наш земляк
Яків Ковалець написав про
Володимира Яковича нарис
«Нехворощ». Пропонуємо
читачам уривки із нарису.
(чит. на 2-й стор.)

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ПРО КВАРТИРИ ДЛЯ ЛІКАРІВ

Приємно відчувати, що
наші читачі уважні і не байдужі до інформації. Звернулися
із проханням уточнити, що
мав на увазі голова РДА Сергій Коломайко, сказавши, що
«Придбано три квартири для
лікарів» (матеріал на 1-й стор
про сходку «Звітували і сперечалися». Голова райдержадміністрації робить уточнення
з цього приводу: «У минулому

році придбано дві квартири
для лікарів на загальну суму
656 тис. грн. Таким чином
житлом забезпечено трьох
лікарів (двоє із них — подружжя), ще одна лікар отримала
квартиру, яка була придбана
для лікарів у 2009-му році. У
трьох квартирах на даний час
проживає чотири лікарі. Саме
цей зміст і носить речення,
викладене у статті».

До відома орендодавців ТОВ «Красноколядинське» та ТОВ «Україна», жителів сіл Красний Колядин
та Корінецьке.
Вказані господарства проводять укладення договорів
оренди на сінокоси та пасовища із громадянами, які мають право власності на такі паї. Прохання до бажаючих
укласти такі договори звертатися у контори вказаних господарств.
ДИРЕКЦІЯ ТОВ «Красноколядинське» та «Україна».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

Березень… Весна… Які прекрасні, милі лиця, усмішка
чудова на устах. Це свято жінки: матері, коханої, дружини.
Колектив поштовиків району — колектив чарівних, милих,
добрих, щирих жінок. У цей чудовий день світлого свята
краси і любові — 8 Березня щиро вітаю своїх колег, ветеранів праці, усіх жінок, чия доля пов’язана з роботою поштовика. Від душі бажаю вам добра і щастя, любові й радості.
Будьте здорові, будьте багаті! Хай чоловіки несуть вам квіти
й серця — не тільки у свято — щодня, без кінця. Надії на
краще й підтримки від Бога. Хай успіхи вас у житті не минають і усмішки в ваших очах розквітають. Весни вам, кохання, вічної молодості та щасливої долі.
З повагою Клавдія НЕСЛУЖЕНКО,
начальник МВПЗ Талалаївка.

КОЛИ
ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА

ЖІНКА І АРМІЯ

(Закінчення. Початок на
1-й стор.).

— Правда, що ти втекла з
дому на службу? — відверто
запитую Олену. Вона, лукаво
посміхаючись, поглядає на
батька, який теж усміхається
і у відповідь запитує мене: «А
ти б свою дитину відпустила?
Дядьки здорові ховаються від
служби, а моя Лєнка, бачте,
доброволець!».
— Що втекла, це правда. На базарі, де я постійно
торгувала, ті, хто працювали поряд, часто дошкуляли
мене, що у такі молоді роки
не тим займаюся. А чим? Я
молодша медсестра, у райлікарню на роботу не втовпишся. Ніякі підприємства у нас
не працюють. Їхати кудись
на тимчасові заробітки, аби
тільки із дому? Яка в цьому суть? А у лікарні дуже
хотілося працювати, тому і
курси закінчувала. Зайшла у
військкомат запитати, а коли
вже виходила звідти, поговоривши із військовими, була
переконана, що піду служити. Зібрала документи, пройшла медогляд. Вдома нічого не говорила. Звісно, що
батьки б не відпускали, була
б сварка між нами, а мені
цього не хотілося, бо я їх
дуже люблю, як і вони мене.
Отож, збирала необхідні речі
так, щоб ніхто не бачив, і пішла теж так…
— Не плакала, коли
йшла до Талалаївки? — чомусь схотілося запитати, уявивши на мить, що було тоді
в душі дівчини.
— Плакала… Я ніколи
далеко від дому не відривалася, а тут не просто далеко… Хотілося обняти батьків
і сказати їм правду, та не наважилася. Від цих переживань, тривог і плакалося.
Потім вже і Лєна, і її
батько, і працівники військкомату навперебій, із жартами, розповідали про літні
пригоди. Працівники військкомату на прохання дівчини
ішли на компроміси, аби
у неї не виникло конфліктів із батьками. Приїхали у
батьківський дім з повісткою
для Лєни, але, враховуючи
ситуацію, стали говорити із
Леонідом Яковичем про те,
що приїхали з метою відвідати його доньку, як військовозобов’язану. Ось що про
той момент, вже із усмішкою
розповідає батько:
— Я ж їм доказую, що
такі козаки, яким би тільки
служити, ховаються, а ви до
моєї Лєнки причепилися. Всі
медики військовозобов’язані, а вона всього-на-всього
санітарка із освітою. А Лєнка моя мовчить. Я ж і запитую її чи пішла б, якби приказали. Вона як сказала,
що пішла б, у мене і в душі
похололо. І подумати не міг,
що вона вже все вирішила,
що хлопці приїжджали з
повісткою… Чесно кажучи,
не знаю, що робив би тоді,
щоб її зупинити. Як пішла із
дому, не побачив. Вечір надворі, а Лєнки немає дома.
У жінки не допитаюся нічого, вона сама не своя. Дзвоню до родичів, знайомих, а
Лєнка моя вже далеко від

Талалаївки. Ми з матір’ю
не знали як і пережити такий її вибір. Наша старша
донька вийшла заміж, двох
діток має. Хотілося б, щоб
і в молодшої вже так було.
Навіть подумати не міг, що
Лєна отак вирішить… Вона
ж у нас і за дочку, і за сина.
Всяку роботу по хазяйству
робила: зі мною дрова рубає, з матір’ю сапує. Без
неї важко всюди. Та ми вже
змирилися, не сердимося.
Мені 20 лютого виповнилося 60 років. Якраз Лєнка на
ювілей приїхала. Мені бензопилку подарувала. Отака
у нас із матір’ю дівчина!
Повістку Лєні тоді так і не
вручили. Вона сама прийшла
у військкомат у вказаний час.
Олена розповідає, що
спочатку ази армійської
служби місяць і два дні
освоювала на Рівненському
полігоні. Разом із нею і медик Наташа Жук із Срібного.
Потім — служба у польовому шпиталі у Красноармійську. Відразу попросилася
в операційну. Її попередили, що там не кожен зможе
працювать, та Лєна свідомо
вибрала саме операційну.
Вона впевнена, що тут —
найпотрібніша,
особливо
тоді, коли привозять поранених і їх треба терміново
готувати до операції.
— Повірте, звикнути до
цього не можна, дуже шкода кожного пораненого. Я
буду їм допомагати аж доки
закінчиться війна. Зі мною
служать
прекрасні
жінки-землячки Оля Зданевич
із Бахмача, Віка Литвиненко із Прилук. Я щиро вдячна
своїм місцевим подругам
Валентині Лакизі, Валентині Доброгорській, Вікторії
Омельченко, Інні Середі, які
підтримали мій вибір. Вдячна своїй учительці Світлані
Костянтинівні Соляник, яка
у будь-якій ситуації підтримає, порадить, своїм однокласникам, які «балували»
мене гостинцями, дзвонять,
а учні Талалаївської школи на зібрані на ярмарку
кошти від проданих дитячих виробів, купили і через
фонд «Прогрес» переслали мені обігрівач. Ще коли
я
проходила
медогляд,
мене підтримав і тримає
під опікою хірург Микола
Васильович Бандурак, —
розповідає Лєна. — А ще я
хотіла б розвіяти всякі чутки
і плітки навколо моєї сім’ї.
Любителі ними посмакувати вигадують, що я втекла
на війну через батька, бо
він мене обіжав. Це все не
правда. Всі колись ідуть
своїм життєвим шляхом із
батьківського дому. Я дуже
люблю своїх батьків і вони
мене, вони сприйняли мій
вибір, скучають, і я за ними
теж, вони — мої найдорожчі
люди. А в якій сім’ї не буває
непорозумінь? Наш батько
строгий, так виховував нас
із сестрою. Хотів і хоче нам
тільки добра. Було б добре,
якби чужі люди менше лізли
не в свої справи. Я вірю,
коли закінчиться війна, світ
стане добрішим… ».
Олександра ГОСТРА.

Все моє робоче життя минає між прекрасними жінками
— моїми колегами: медичними сестрами, молодшими медичними сестрами… Більш як за тридцять років моєї роботи у хірургічному відділенні районної лікарні тут працювало
кілька поколінь жінок: відповідальних, трудящих, співчутливих. Для кожної із них робота у відділенні — велика відповідальність, завдяки чому із ними працюється із задоволенням, і наша не проста робота завжди злагоджена. Дорогі
мої жінки-колеги, з якими працюємо сьогодні, і ті, хто вже
на заслуженому відпочинку. Всіх вас щиро вітаю і вклоняюся перед вашою співчутливістю, жіночністю. Нехай ваше
добро сторицею вертається до вас. Здоров’я вам, тепла і
злагоди у кожному домі, і найголовніше — миру, щоб ваші
сини робили тільки мирну роботу!
Микола БАНДУРАК,
завідуючий хірургічним відділенням райлікарні.
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ШАНОВНІ ЖІНКИ!
Щиро вітаємо вас із найпрекраснішим святом весни —
Міжнародним жіночим днем 8-го Березня!
Бажаємо вам усього того, що прикрашає наше життя,
що зігріває і наповнює серця: ніжності, кохання, доброти,
посмішок, сонячного проміння, аромату квітів.
Нехай доля завжди буде прихильною до вас, весна
живе у вашому серці щодня, за будь-якої погоди, а ті, хто
поруч, хто любить вас і кого любите ви, завжди дарують вам
хороший настрій, любов і щастя.
Невичерпна енергія і наполегливість, людяність та
доброта хай завжди будуть супутниками вашого життя.
А людська шана буде подякою за чуйність та вміння творити добро!
Віктор СІРЕНКО,
начальник райуправління АПР.

НЕ ХВОРОЩ

Голова липівського колгоспу «Дружба» Володимир Якович Назаренко.
Можна й зі справедливим захопленням говорити про досягнення колгоспу,
про трудовий шлях голови. Є це все в архіві, у музеї, у підшивках старих газет,
де й мої скромні розповіді про це господарство. Даремно тоді не давали нагород. А у Володимира Назаренка — орден «Знак Пошани», орден Трудового
Червоного Прапора, орден Леніна. Не кожен тодішній Герой Соціалістичної
Праці мав такі відзнаки.
Їду до ветерана — як
по злітній смузі аеродрому. Оце пишу про дорогу.
Так розповідав про неї і
Володимирові Яковичу.
Він рукою до чуба — а не
дозволяли.
Розповідав
про цілу епопею заборон. Та все ж побудували
«злітну смугу» на Липове.
А вже в селі потрапляєш під аркодужне
перевисання, як сказав
поет, тих же лип. І не одні
тут ці дерева. Знаю ще
з отоді, говорив мені голова, сподобалися йому
шеренги ялин у санаторії
«Хмільник». І зробив такі
шеренги у своєму селі,
поруч — туї. І декоративні красиві посадочки. Усе
це утворює витримані,
я сказав би, художні ансамблі. Праворуч — напис на високому будинку:
«Орхідея». Є в селі кафе.
Традицію Назаренка підтримують. Далі усі споруди двоповерхові, просто
величні для села. Знав,
як будувати голова, до
якого я йду-їду. А клуб
знаєте який — весь із
дуба. Де таке знайдете?
Мабуть, цінував культуру
цей Назаренко. Про все
не буду говорити. Це ж не
екскурсія. Але ще трохи…
Яка симпатична готика
альтанки, вражає монументальність пам’ятника
декабристові Якубовичу,
котрий тут народився,
який ішов на царя. А далі
церква. Гарне місце вибрали. А може, і сам Бог
підказав.
Отже, і стрілися. Чесно кажучи, я нечасто стрічався тоді з Назаренком.
Ну статтю в газету — і все.
А він оце зараз каже, що
знав мене добре, «слідкував» за мною. Може,
через те, що мати працювала в його колгоспі. А
він же повинен знати, які
діти виростають… Розказує про Березовицю, де
народився, про школу,
однокласників, про технікум, про трудову дорогу. І
лущить якесь стебельце.
Що то воно? Сорес, курей
годуватиме, як пшеницею
чи просом. Мені соромно,

що вперше чую про таку
курячу підмогу. Ти диви
— і тут вигадує щось своє
дідусь Назаренко. Та ні,
не вигадує. То підказують
природа і просто звичайна допитливість до всього. Абсолютно не змінилася «панорама» (ого як!)
його обличчя. Може, я й
трохи вигадую, але скажу.
Одне око примружене,
ніби вивчає, друге наче
ловить промінь і людську
балачку. Та в обох добрий
знак, уконтрольованість
попередності.
Залишається загадкова усмішка,
яка питає: «Хто ти єсмь?
Я тебе, шановний співрозмовнику, бачу, розумію
твій задьор».
А то забачив фотографію Назаренка після
закінчення ним зоотехнічного відділення Майнівського
радгоспу-технікуму. Він схожий, мені
здається, на відомого революціонера-народника
Сергія Степняка-Кравчинського. І звивисте волосся, і форсайтівське
підборіддя, а погляд —
відкритий, прямовисний,
націлений на роботу. Роблю для себе відкриття
— і в погляді Назаренка,
і в погляді Кравчинського
прочитую
революційну
роботу душі. Пам’ятаєте,
у народників було «ходіння в народ». І скажу, що
революційне ходіння в
народ Назаренка, може,
дало більше, ніж революційне ходіння в народ
Кравчинського. Ех, аналогії, ех, порівняння. Чи
завжди вони зіставні…
Сказав про таке порів-

няння в нашій бесіді, де
торкалися всього потроху, а не діяли за якимось
планом. Мій співбесідник
загадково усміхнувся і
сказав таке: «А може, моя
революція почалася із
сьомого класу, як я вчився в Талалаївській школі.
Я щось нашкодив чи не
так сказав. Учитель фізкультури хотів мене просто відшмагати, виховати,
так би мовити, фізичним
методом впливу. Я не
піддався такому вихованню, вистрибнув у вікно. А
летіти треба було метрів
два. Трохи пошкодив ногу.
Та нічого. Було таке, така
моя революція».
Читаю, по живих борознах гортаю, перегортаю разом із Володимиром Яковичем історію
липівського колгоспу. Про
назву села не треба громіздко й довго втовкмачувати. Просто ніби цілорічно, і від кореня та крони,
й від самої назви буяли
зелен-чаєм, цвіли духмяно-духмяно, як співається
у пісні, питимі українські
липи. Й так пішло з покоління в покоління.
Одні джерела вказують дату 1939 року, другі — іншу, пізнішого часу.
А моя мати, повідомляю
Володимирові Яковичу,
казала мені, що вступили
до цього колгоспу в серпні 1938-го. І все життя —
в ньому. Перерва тільки
— як війна — 1941-1943
роки. А з 43-го, як звільнили район від фашистів, —
знову колгоспна робота.
Збереглася й довідка, яка
свідчить про це. І у графі

ЮВІЛЕЇ

«Дата організації колгоспу» — 1929 рік. Це вже
може стати й документом для архіву. І колгоспи
частенько
розділялися
за територіальним принципом, міняли назви: то
Жданова, то «Ударник»,
то третій Вирішальний,
то «20-річчя Перемоги».
А вже назва «Дружба»,
— додає Володимир Якович, — то, здається, було
назавжди. І вже з «Дружби» почалося розформування, розпаювання колгоспу.
Я нагадав Володимиру Яковичу про те, що в
сімдесятих роках за моїм
городом, неподалік від
ферми, де сторожував
мій батько, було поставлено величезний каркас
із металевих кутників з
ознакою на якусь будівлю.
«Що то воно планувалося?» — запитав. Мій співбесідник аж розсердився.
— Тьху! То один верхоплавний
енергійний
районний керівник затіяв
зробити теплицю, поставити там балони, обігрівати й отримувати свіжі
огірочки.Так я прямо сказав тому керівнику — не
роби дурницю. Зняли той
каркас.
Довго сердився енергійний верхоплав на голову колгоспу.
— Або ще було, перший секретар райкому
партії наполягає — сади
кукурудзу. Одчепися, —
сказав.
Добре, що колгосп
був мільйонером і голова
знав, що і як.
Моєму
Назаренкові
нині важкувато ходити.
Болить нога. Може, далося взнаки оте революційне стрибання зі шкільного
вікна. Радий кожному, хто
приходить до нього. Поруч син Володя й невістка Оля. Тужить за дружиною, яка рано пішла з
життя.

ЗОЗУЛЯ ОН ПО-ЛИПІВСЬКИ КУЄ…

Моєму духовному побратимові, колишньому голові колгоспу
Володимиру Назаренку.
Я йду землею липівською хлібною,
Зозуля он по-липівськи кує.
Я слухаю його, неначе Біблію,
Ви подивіться, люди, хто він є.
Невже це може так одна людина
Підняти і державу, і колгосп?
Він був і є боєць тоді і нині,
Моє життя з його
життям злилось.
Моя матуся у його колгоспі
І я із нею «пасли» буряки.

У Липове до нього я у гості
Приїхав на пенсійні мідяки.
Володю, Володимире, осанну
Співає тобі липівська земля.
У тебе не було ніколи крайніх,
Усім ти дав педалі і руля.
Я, може, перебільшую завчасно,
Але скажу без романтичних див:
Ніколи твоє Липове не згасне,
Назаренко його боготворив.
Яків КОВАЛЕЦЬ.

У ПАРТІЙНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

На звітно-виборній партконференції районної організації ВО «Батьківщина»
її учасники обговорювали
свою роботу у звітному періоді, обрали делегатом обласного партійного форуму

голову талалаївської організації Миколу Білана.
Друга подія в «Батьківщині» — об’єднання партії
з громадською організацією «Антикорупційний рух».
Мета
цього
об’єднання,

заявили їх лідери Ю. Тимо
шенко і В. Наливайченко,
— спільна робота однією
командою задля повернення
України на шлях гармонійного та ефективного розвитку.
Володимир РУБАН.

Сьогодні у приміщенні районної організації УТМР по вул.
Пролетарська в селищі — збори
мисливців і рибалок району, щоб
обговорити назрілі господарські
справи.
Віктор СОЛЯНИК.
голова РО УТМР.
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ДУХОВНІСТЬ

НА ЩАСТЯ, НА ДОЛЮ

ПЕРЕД відвідувачами
музею відкрилась прекрасна виставка вишивок
майстринь талалаївського краю. В основі колекції
весільні рушники «На щастя, на долю». Розпочала свято Олена Огій — з
історії вишивки та представлення майстринь. Це
О. Плюта, О. Шимченко,
К. Смалько, О. Огій та їх
вишиті роботи, а також
роботи А. Грицик, Г. Грабини, Ю. Пожидаєвої,
Я. Огій, Н. Кукси.
Роботи П. Полегешко,
які зберегла її внучка
В. Ілляшенко,
роботи
С. Тютюнник — зберегла
Н. Сніжко, роботи А. Куделі — зберіг внук О. Смалько, роботи родини Огій —
зберегла Я. Огій.
Все багатство орнаментів, що на сьогоднішній день зустрічається на
вишитих рушниках, можна об’єднати у три великі
групи: геометричні, рослинні, зооморфні. Про це
розповіла Оксана Плюта
та продемонструвала усі
три орнаменти вишивки
на своїх рушниках.
Про палітру кольорів
та досягнення її природними барвниками ознайомила присутніх Наталія
Пожидаєва. Олеся Шимченко цікаво розповіла
про рушники-обереги та
представила свої вишив-

СБУ
ПОВІДОМЛЯЄ
ВИНЕСЕНО
ВИРОК
ТОРГІВЦЯМ
ЗБРОЄЮ

Новозаводський районний суд м. Чернігова засудив двох місцевих мешканців, які незаконно торгували
зброєю і боєприпасами з
району проведення антитерористичної операції.
Співробітники СБУ затримали зловмисників у
липні минулого року після
чергового збуту зброї. Під
час обшуків правоохоронці
вилучили у них ручний кулемет Дегтярьова, автомат Калашникова калібру 7,62 мм
та понад 200 набоїв до них,
а також незареєстрований
карабін ТОЗ-8 калібру 5,6
мм та три гранати РГД-5.
Суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 263
(незаконне поводження зі
зброєю) Кримінального кодексу України та призначив
їм покарання у вигляді 5 та
4 років позбавлення волі з
встановленням
іспитових
термінів.
ПРЕС-ГРУПА управління
СБ України в області.

ки. Продовжила цю тему
Катерина Смалько, продемонструвавши вишивки батьківської родини та
родини чоловіка Олександра Смалька.
Важливі події у житті
народу ніколи не обходились без рушників. З рушником приходили до породіллі, ним благословляли
у самостійне життя дітей.
Він є символом гостинності — на ньому підносять
дорогим гостям хліб-сіль.
Під час будівництва хати
рушниками
піднімали
сволоки, потім ці рушники дарували майстрам.
Особливо значну роль
відігравав рушник у весільному обряді, як один із
найважливіших атрибутів.
В останню путь проводжають людину також із
рушником. У всьому декоративно-прикладному
мистецтві немає іншого
такого предмета, який би
концентрував у собі стільки різноманітних символічних значень — наголосила Ніна Гвоздецька.
Всіх присутніх вітала
Катерина Смалько — викладач школи мистецтв,
піснями
«Вишиванка»,
«Два кольори», «Мамина сорочка», «Пісня про
рушник».
Олена ОГІЙ,
директор
краєзнавчого музею.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
У ПЕРЕДДЕНЬ 8 Березня висловлюємо щиру
вдячність і вітаємо з наступаючим Жіночим святом
Українського
сільського
голову Ларису Володимирівну ЛИСЕНКО. Ця чарівна жінка завжди приходить
на допомогу школі. Сільрада виділяє кошти на харчування для учнів початкових класів, придбала для
шкільної їдальні обладнання на суму 15 тис. грн., виділила кошти на оздоровлення 53 учнів. Сільський
голова завжди приходить
на виручку колективу школи. З роси й води Вам,
Ларисо
Володимирівно,
на добру сотню літ, своїм
теплом хай завжди сонце
гріє, слова подяки линуть
звідусіль. В житті нехай все
буде, що потрібно, без чого
не складається життя, —
здоров’я, дружба та вічно
молода душа.
Педагогічний і учнівський колективи Української школи.
* * *
СЬОГОДНІШНІ
наші
сердечні вітання адресуємо іменинниці депутату
сільської ради Вікторії Михайлівні МИХАЙЛЮК. А
оскільки на порозі Жіночий
день 8 Березня, то разом
з іменинними побажаннями прийміть, шановна,
щирі слова, на які заслуговує жінка, — любові Вам,
яскравих квітів, весняної
свіжості, лагідних посмішок
березневого сонця, радості по вінця, доброї погоди
в домі і постійного відчуття
того, що потрібна іншим.
ПОПОВИЧКІВСЬКА
сільська рада.
* * *
2 БЕРЕЗНЯ відзначив
свій поважний 80-річний
ювілей
глибокошанований у селах нашої сільради Володимир Якович
НАЗАРЕНКО. За плечима
в ювіляра велике і багате, наповнене турботами і
плідними справами на благо сільської громади життя.
Вони, всі його добрі діла,
тут, наяву — в асфальтованих шляхах, добротних господарських приміщеннях,
школі, дитсадку, магазинах, соціально-культурних
об’єктах, житлі для сільчан,
які виросли за кількадеся-

тирічне головування Володимира Яковича в місцевому колгоспі. Спасибі Вам
за Ваш безцінний вклад у
розбудову наших сіл, хай
множаться Ваші літа, будуть щедрими на здоров’я
і хай повертається до Вас
сторицею все те добро, що
Ви зробили для людей.
ВИКОНКОМ, КОЛЕКТИВ
працівників Липівської
сільради.

ти, мирного неба, ясного
сонця, хай воно світить у
Ваші віконця. Хай наша
любов Ваше серце зігріє,
душа Ваша світла повік не
старіє, хай друзі щирі заходять у дім і буде і хліб, і до
хліба у нім. Хай Ангел Божий поруч крокує, Господь
свої милості щедро дарує.
Син ОЛЕКСІЙ, невістка
ЛЮДМИЛА, внук
МАКСИМ.

У ПОВАЖНИЙ вік завела
життєва стежина літа Людини з великої літери, нашого
старшого товариша, доброго наставника Володимира
Яковича НАЗАРЕНКА з
Липового. Бажаючи ювіляру
здоров’я, щастя, усіляких
щедрот і років та років на
білому світі, просто низько
вклоняємось йому до землі за життєву науку, щире
слово, мудру пораду, підставлене у скрутні моменти
дружнє плече. Від землі Вам
сили, Володимире Яковичу,
а з роси й води — енергії на
многая літа.
З повагою сім’я
А. І. КЛОЧКА.
* * *
6 БЕРЕЗНЯ святкуватиме 80-річний ювілей дорога мама і бабуся Ольга
Петрівна СЕЗИК із Талалаївки. Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих
дат, коли вітає вся родина
— Вам сьогодні 80. В цей
день ми вклоняємося дуже
низенько. За сонечко ясне,
за серце прекрасне, за те,
що добром зігріваєте нас;
за те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі
прихилитись до Вас. Хай
Вас обминають невдачі та
грози, нехай лиш від сміху
з’являються сльози; міцного здоров’я з роси і води,
бадьорість і настрій хай будуть завжди.
ДІТИ, ОНУКИ і
ПРАВНУКИ.
* * *
УЧОРА свій 70-й березень зустрів наш дорогий тато і дідусь Василь
Іванович СЕРДЮК із Талалаївки. Ми раді сердечно Вас привітати, добра і
здоров’я в житті побажа-

29 ЛЮТОГО відсвяткувала своє 60-річчя наша
кума Надія Миколаївна
МИЩЕНКО із Талалаївки.
З днем народження Тебе
ми вітаємо і бажаєм на довгі літа: будь такою, як ми
Тебе знаємо — проста, добра і всім дорога. Хай і щастя, і сонця вітрила мчать
Твій човен до тої землі, де
панує лиш радості сила, де
збуваються мрії усі. Троянди зів’януть колись від морозу, а Ти щоб цвіла і цвіла,
з очей щоб ніколи не падали сльози, щоб завжди
вродлива й здорова була.
Куми ОЛЯ і ЛІДА.
* * *
ВІТАЄМО із 60-літнім
ювілеєм нашого дорогого
всім Миколу Михайловича СІРЕНКА із Зеленого
Гаю. Юнацьких мрій прекрасний сад плоди дарує
в шістдесят! За працю всю,
усе знання і вміння, за серця небайдуже стукотіння —
подяка щира від людей, від
друзів, рідних і дітей! І хоч
на скронях сивина, нехай
у серці гомонить весна, в
очах сміється сонце золоте, а дерево життя зростає
і цвіте! Міцного здоров’я,
добра, любові, поваги.
ДРУЖИНА, ДОЧКА, СИН
із сім’ями, ВНУКИ, СЕСТРА, ПЛЕМІННИЦЯ.
* * *
7 БЕРЕЗНЯ святкуватиме своє 55-річчя Віра
Петрівна КОНДРАТЕНКО
з Талалаївки. У цей святковий світлий день, коли
настав Твій ювілей, ми
щиро Тебе вітаєм, добра
і щастя побажаєм. Хай
обминають Тебе тривоги,
хай Бог дасть щастя на
путі, хай світла, радісна

ШЕФ-КУХАРІ З «МІЛЕНІУМУ»

Якщо ти байдужий до
страждань інших, ти не
заслуговуєш
називатися
людиною. Чуйність, добродійність… Яким теплом
сповнюється серце при цих
словах! А як же не вистачає
цього тепла сьогодні! Доброта й милосердя, на жаль,
стали рідше проявлятися у
вчинках сьогоднішніх людей.
Та цього не можна сказати про милих, щедрих,
безкорисливих
жінок-трудівниць із кафе «Міленіум»
Світлану Сіденко, Катерину
Яковлєву, Людмилу Приймак. Це вони зуміють під-

тримати у хвилину розпачу,
коли нестерпний біль розриває душу, і тоді, коли радість
і щастя окрилюють вас.
Колектив цих умілих жінок очолюють Віра Іванівна
Остапенко та Галина Іванівна Гавриленко. Їхні моральні
принципи і стали головними
у роботі підлеглих. Теплота,
ввічливість, уміння приготувати і подати на столи стали
доброю візитною карткою
цього кафе.
Страви смачні, приготовлені з душею, смакують
всім. А ще радує те, що ніяких додаткових грошей, а

Колись сільські люди
впевнено говорили, що найкращий родич — хороший
сусід. А у селах, де жителів не багато, де всі знають
одне одного, то і справді,
односельці, ніби родичі. У
цьому наша родина пересвідчилася тоді, коли тяжко
захворів її глава Іван Павлович Яресько. Була потрібна
складна операція, реабілітація, постійне лікування.
Як приємно і щемно йому
і всій родині було відчувати, що його доля не байду-

жа односельцям, людям, з
якими працював все життя
у колишньому радгоспі. Матеріальну і моральну допомогу для лікування надало
ТОВ «Красноколядинське»
на чолі із П. М. Чмутом,
Красноколядинська сільська
рада. Дружина, діти, внуки і
правнуки Івана Павловича
дякують всім односельцям,
хто допоміг його врятувати.
Ви разом із нами повернули
в родину радість.
Оксана КОНОНЧЕНКО.
с. Красний Колядин.

ДОПОМОГЛИ ОДНОСЕЛЬЦІ

саме: за оренду приміщення, за підготовку їжі та обслуговування не вимагають.
Нам довелося їхніми послугами скористатися у важкий для нашої родини час.
Майже одночасно пішли з
життя дружина і мама, син
і брат. І якраз ми зустрілися
з людьми, які зуміли підтримати, допомогти. Велика
вдячність вам, милі жінки,
нехай Бог допомагає вам у
всьому. Мені здається, що
немає вищої святині, ніж
сяйво ваших душ.
Петро ГОНЧАРЕНКО
та його сім’я.

ЗВЕРТАЄМОСЯ
ДО ВСІХ
НЕБАЙДУЖИХ!
В інформації під таким
заголовком, опублікованій у минулому номері,
допущено
неточність.
Правильний номер картки ПриватБанку

Романа СТЕЦЕНКА,

якому
необхідна
допомога
на
лікування
№ 5168757249466162.

дорога щасливо стелиться в житті! Тож не старій
Ти і не знай в житті ні
смутку, ані бід, у серці молодість плекай, живи до
ста щасливих літ! Бажаємо світлої радості й сили,
ласкавої долі, добра і тепла, щоб ласку Тобі слало небесне світило, здоров’ям наповнила рідна
земля!
ОДНОКЛАСНИКИ з 10-Б
класу Болотницької школи 1978 року випуску.
* * *
СЕРДЕЧНО вітаємо з
днем народження дорогу нам Яну Анатоліївну
ВАКУЛЕНКО з Обухового. Хай будуть поруч віра
і надія, як два крила, що
впасти не дають, і сам Господь по милості наділить
багато літ, що сонцем виграють! Хай повняться
радістю й щастям літа,
хай завжди сяє з неба
зірка золота, хай буде
друзів відданих багато.
Добра бажаємо в усьому
й скрізь, добробуту і успіхів на кожнім кроці. Нехай
любов цвіте у серці веселково і буде завжди на душі
святково.
Свекруха КАТЕРИНА та її
сім’я, сім’я СОЛЯНИКІВ.
* * *

2 БЕРЕЗНЯ святкувала
свій 35-й день народження
наша найрідніша донечка
Маргарита Володимирівна ЗУБОВА. Як хочеться
подарувати Тобі долю і
прихилить до Тебе білий
світ, щоб в щасті Ти жила
без болю багато довгих і
яскравих літ! Благополуччя
Тобі зичимо й удачі, здорова будь, красива, мов
весна, і щоб в любові не пізнать нестачі, бо Богом раз
дарується вона!
З любов’ю ТАТО і МАМА
із с. Сильченкове.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

9 березня – с. Юрківці, вул. Колгоспна, вул. 40 років Перемоги.
11 березня – с. Березівка, вул. Кочубея (9:00 – 16:00).
11 березня – с. Чернецьке, ТОВ «Обрій», сушарка (9:00
– 16:00).
12 березня – с. Березівка, вул. Жовтнева.
12 березня – смт Талалаївка, вул. Перемоги, Ватутіна,
Шевченка, Котовського, Комсомольська, АЗС, ТОВ «Обрій»
(зернозберігальне), ВУЖКГ.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

УВАГА!!!
ТІЛЬКИ 6 і 7 БЕРЕЗНЯ!
МАГАЗИН «АЛЛА»

(смт Талалаївка)
ЗАПРОШУЄМО завітати до магазину та
зробити покупки із знижками до свята. На
вас чекають приємні сюрпризи (дегустація
тортів, безпрограшна лотерея, розіграш
квітів) та доступні ціни.
Завітайте до нас і ми вас приємно
здивуємо!
ПОЇЗДКИ: Голосіївська пустинь, могила матушки Аліпії, Густиньський жіночий монастир, Корицький жіночий монастир, Свято-Успенська Почаївська Лавра — чудотворна ікона Почаївської
Божої Матері, печера, мощі святих, Божа гора, хрест Нікіти Столпніка; в с. Катюжанка до о. Олександра за зціленням від цукрового
діабету, епілепсії, безпліддя, гіпертонії, алкогольної, тютюнової і наркозалежності та інших хвороб.
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

Терміново САДИБА в с. Охіньки Прилуцького району: цегляний
будинок 70 м2, 2 гаражі, 2 погріби, сарай, колодязь у дворі, 0,3 га
приватизованої земельної ділянки, поряд ліс і 2 ставки.
Тел. 093-518-05-24, 095-756-27-84.
Газифікована САДИБА в центрі с. Новоселівка. Є водогін, господарські будівлі, асфальтований двір. Тел. 096-173-42-25.
Добротний газифікований БУДИНОК з усіма господарськими будівлями у Талалаївці, є водогін. Хороше місце для ведення господарства. Тел. 067-273-56-57, 050-981-86-19.
Недорого БУДИНОК (60 м2) у м. Прилуки неподалік залізничного
вокзалу — газ/вода, часткові зручності. Тел. 066-546-99-11.
САДИБА в с. Сильченкове. Є газ, вода. Тел. 099-011-45-39.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на
2 ходи, земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Терміново САДИБА в Талалаївці. Є літня кухня, сарай, газ, вода.
Тел. 067-706-64-49, 050-709-44-90.
МАГАЗИН «Шанс» у Талалаївці, 115 м2, земельна ділянка приватизована. Недорого ХОЛОДИЛЬНИК «Норд», висота 80 см.
Тел. 099-203-47-32, 096-858-57-46.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10.
ПРИЧІП до автомобіля УАЗ; БУРЯКИ кормові.
Тел. 099-310-03-65, 099-164-16-65.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ДОШКУ,
БРУС, ДРОВА рубані, ШЛАКОБЛОК, ПЛИТИ перекриття, ПЕРЕМИЧКИ, фундаметні БЛОКИ, БІЙ ЦЕГЛИ.
Тел. 098-423-93-05.
СІНО, КІНЬ, ЗБРУЯ, ВІЗ, САНИ. Ціна договірна.
Тел. 050-719-58-16, 050-327-33-83.
Дитяча КОЛЯСКА зима-літо трансформер, дитячий ВЕЛОСИПЕД 5–10 років, КАБЕЛЬ трьохфазний (алюмінієвий, мідний).
Тел. 068-639-07-09.
КОРОВА чорно-рябої масті. Тел. 097-873-88-99.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою. Тел. 097-450-72-26.
СІНО. Тел. 098-810-04-13, 068-847-04-00.
КОРОВА у с. Дмитрівка. Тел. 067-890-16-91.
Тільна ТЕЛИЦЯ чорно-рябої масті від продуктивної корови гол
штинського типу (безрога). Тел. 068-583-57-00.
БОЙЛЕР електричний, 100 л, виробництво СРСР. Недорого.
Тел. 098-730-75-45.
СВИНИНА необрізна. Тел. 096-758-94-07.
ОВЕС. Тел. 098-423-57-97.
ТЕЛИЧКА 10 місяців, червоно-ряба, від хороших батьків.
Тел. 067-375-32-76.

КУПЛЮ

БУДІВЛІ під розбір, пустотні ПЛИТИ, фундаментні БЛОКИ, ШИФЕР, віконні ПЕРЕМИЧКИ, ЦЕГЛУ б/у.
Тел. 097-267-16-10.
Постійно найдорожче КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ та БИЧКІВ вагою понад 300 кг. Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
МЕД і ВІСК оптом. Тел. 066-094-11-17, 067-132-64-25.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ, НУТРЯКІВ, а
також М’ЯСО ЯЛОВИЧИНИ ТА СВИНИНИ.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз.
Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
Дорого цілодобово СВИНЕЙ, КНУРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, КОРІВ,
БИКІВ, ТЕЛЯТ, а також яловичину та свинину (М’ЯСО).
Тел. 095-606-55-31, 098-343-20-99.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ЛОШАТ,
СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
ВІСК, ПРОПОЛІС, МЕРВУ. Тел. 067-983-45-54.
Молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО яловичини, конини. Доріз. Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і НУТРЯКІВ.
Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.
ВІКНА металопластикові,
ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38, 098-768-28-04.

РЕМОНТ МЕБЛІВ:

перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір тканин, доставка.
Тел. 093-553-17-76,
097-974-50-71.

К УРЧАТА ВЖЕ ЗАВТРА.

Курчата Фокстер Чік — на 6 березня. Бройлери КООБ‑500 —
на 7 березня. ІНДИЧАТА
БЬЮТІ-8 — на 8 квітня. КОМБІКОРМ «Калинка» по заводських цінах.
Прийом замовлень у ветаптеці ФОП Горбань або за
тел. 2-19-34 (з 9-ї до 13-ї год.),
097-256-84-85.

Приймаємо замовлення
на ДОБОВИХ ПІВНИКІВ Браун
Нік і Ханлайн Браун. Ціна — від
6 грн. за голову.
Тел. 095-106-13-17,
096-796-27-26.
Приймаємо замовлення
на ДОБОВИХ КУРЧАТ: бройлерів та голошию іспанку. А також
на дорослих КУРЕЙ-несучок.
Тел. 096-034-29-63,
050-682-99-51, 097-632-37-01.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ:
ДОШКА обрізна, необрізна,
БРУС, ЦВЯХИ будівельні.
Тел. 093-553-17-76,
097-974-50-71.
Нові ОП, обприскувачі, сіялки 1,8 м, лійки, плуги, БДН,
культиватори, котки, косарки,
гребки, саджалки, ШПАГАТ,
ЗАПЧАСТИНИ до пресів, інше
до с.г. www.sipoma.com.ua
Тел. 099-318-10-39.

електромонтером на залізниці, навчався в університеті повітряних сил ім. І.
Кожедуба, за кілька днів мав захищати
дипломну роботу. Тепер всього цього немає.
Немає і вже більше ніколи не буде й Серьожі.
Нестерпно боляче. Горе б’ється у серце і біль
не відпускає. Не висихають сльози, падають
на рідну могилку, але вже нічого не зміниться.
І це — страшно. Спи, рідний наш. Хай душа
Твоя долюбить, домріє, дорадіє у тому, своєму світі.
Ми глибоко вдячні усім-усім добрим людям,
які нас підтримали у тяжку годину: сусідам з вул.
Фрунзе, Серьожиним і нашим однокласникам,
колегам, родичам, близьким, друзям і знайомим.
Хай береже вас Бог.
МАМА і РІДНІ.

ПОМИНАННЯ

5 БЕРЕЗНЯ минає 7 років з дня
смерті люблячої матері, сестри О
 лени
В а с и л і в н и
СТУПАК із Талалаївки. Ніколи нам не забути
той страшний день і ту страшну хвилину, коли
підступна смерть вирвала Тебе від нас, коли
перестало битися Твоє серденько. Ти пішла
в інший світ, звідки вже немає вороття. Хай
сонечко зігріває Твою останню домівку, хай
м’якою і теплою буде Тобі земля, хай добрі
янголи охороняють Твій спокій. Царство Небесне, наша дорога, рідна і незабутня. У цей
скорботний день, хто її знав, пом’яніть тихим
словом.
Сумуючі ДІТИ, БАТЬКИ, БРАТ і його сім’я.
5 БЕРЕЗНЯ — 40 днів як пішов від нас
назавжди наш дорогий і любимий син, чоловік, батько, дідусь Михайло Миколайович
ДМИТРЕНКО із с. Харкове.
Никто не смог Тебя спасти, ушел из жизни
очень рано, но светлый образ Твой родной мы
будем помнить постоянно. Нашу боль не умерить и в слезах не излить, мы Тебя как живого
будем вечно любить.
Сумуючі БАТЬКО, ДРУЖИНА, СИН,
НЕВІСТКА, ВНУК, усі рідні.
СЬОМОГО березня минає десять років
від дня смерті дорогого, завжди живого в наших серцях чоловіка, батька, дідуся, прадідуся Івана Павловича РУЧКИ з Талалаївки.
Пішов, рідненький, з дому і нема, тяжка хвороба повела до Бога. А наша печаль лишилась сама, могила в квітах та журба й тривога. Той день, коли Твій вогник згас, а серце
перестало биться, став найстрашнішим днем
для нас, і ми не можем з ним змириться. Дні
ідуть, скільки їх ще таких болючих попереду?
Час не лікує такі рани. Як же хочемо побачити
Тебе, рідний. Пробач, що не змогли відвести горе від Тебе, захистити. Царство Тобі небесне і легкий спочинок.
Вічносумуючі ДРУЖИНА, СИНИ, НЕВІСТКИ,
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ.
2 БЕРЕЗНЯ минає рік, як невблаганна
смерть вирвала з наших рук неоціниму, найдорожчу дружину, матусю, рідненьку бабусю
Любу Олексіївну САМОЙЛЕНКО. Тільки Господь знає, як нам гірко без Тебе. Зовсім не
хочеться вірити і переконувати себе, що ця
розлука назавжди. Туга, біль, розпач і плач
нестерпний на душі. Ти була мудра, весела,
добра, безкорисна, усміхалася, поки сонечко
світило Тобі. Із сумом, скорботою і вдячністю
схиляємо голови над Твоєю могилою. Нехай
ніщо не тривожить Твій сон. Не заросте ніколи
та стежина, що провела Тебе в останню путь.
Похилиться зажурено калина і добрим словом люди пом’януть.
Сумуючі ЧОЛОВІК, ДОНЬКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ і ДРУЗІ.
ЯК СТРАШНИЙ спалах, трагічна, раптова, несподівана смерть
обірвала прямо на злеті молоде життя нашого сина, внука і правнука
Сергія ВЕРБИЦЬКОГО із Талалаївки. Обірвалися мрії, сподівання,
плани: після закінчення залізничного технікуму в Харкові працював

Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».

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.

ТЕБЕ немає так давно, та біль в серцях все не стихає… 25 років тому 4 березня
обірвалося життя нашого рідного, найдорожчого Петра Андрійовича ГУБАРЯ із Новоселівки. Йому було всього 39… З кожним роком
все більш розуміємо яким надто коротким
було його життя. А скільки разів подумки
звертаємося до Тебе, тату, в радості і тоді,
коли хочеться, щоб Ти почув, пожалів, поміг,
порадив. Ні на мить не забуваємо Тебе, і Твоїм двом внукам і двом внучкам розповідаємо
яким був їхній дідусь, який залишився завжди
молодим. Хто знав і пам’ятає нашого Петра
Андрійовича, пом’яніть разом із нами у ці дні.
Сумуючі ДРУЖИНА, доньки ЛАРИСА і ЛЮДМИЛА, ЗЯТІ, ВНУКИ.
МИНУВ рік світлої пам’яті Ганни Григорівни ГОПКИ із Сильченкового. «Навчила дітей,
як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і
тихо пішла за межу…» — ці слова пісні і про
Вас, мамо. Адже впродовж складного життя
простої сільської жінки-трудівниці, Ви старалися жити так, щоб нікому не спричиняти зайвих
турбот. Самі ж турбувалися про всіх, втрачали
рідних і, перемагаючи біль, горе, жили для живих. Чекали, чекали, чекали, як ніхто і ніколи…
На рідному порозі Ви не стрічаєте тепер, та тепло Вашої материнської душі, Ваша любов —
вічні. Пам’ять про Вас всюди і у всьому, вона і кличе додому здалека, і
дорога додому завжди близька. Низько схиляємо голови перед Вашою
світлою пам’яттю. Пошліть Царство Небесне нашій Ганні Григорівні,
хто знав і пам’ятає її.
СИН і його сім’я, рідні.
СУМНИМ і болючим ось уже 8 років
залишається для нашої родини святковий
день 8 березня — трагічна смерть у дорозі
дорогої мами і бабусі Лариси Михайлівни
ЩЕРБИНИ із Талалаївки непереборним горем увірвалася в серця. І хоч минають літа,
біль цей не втихає, а прихід жіночого свята
весь час нагадує про той страшний день.
Мамо, бабусю, любимо Вас, пам’ятаємо Вас!
Згадуємо Вашу життєрадісну вдачу, Ваші
пісні. Так хочеться їх почути від Вас знову і
знову! Прийдемо 8-го на Вашу могилку, щоб
привітати Вас і розказати як ми сумуємо.
СИН, НЕВІСТКА, внуки АРТЕМ, ВЕРОНІКА.

Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Леніна, 3
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ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

АВТОБАЗАР проводить розпродаж б/в автомобілів. Куплю/продам
або обміняю ваш автомобіль, можна проблемний
або після ДТП. Реставрація шарових опор та рульових наконечників. Авторозборка.
Тел.
096-361-06-51,
099-205-02-27.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право на земельну ділянку серії
ЯГ №881933, виданий 10 липня 2007 року на ім’я БАСКО Василь
Іванович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право на земельну ділянку серії
ЯГ №869273, виданий 20 липня 2007 року на ім’я БРОЖКА Анатолій
Васильович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на земельну частку (пай) серії ЧН
№0261872, виданий Талалаївською райдержадміністрацією 28 серпня 1996 року на ім’я СИДОРЕНКО Ганна Михайлівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право на земельну ділянку, розташовану на території Красноколядинської сільської ради серії ЯГ
№881993, виданий 20.07.2007 р. на ім’я ПУГЛАЧЕНКО Микола
Олексійович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право на земельну ділянку, розташовану на території Понірської сільської ради серії II–ЧН №027674,
виданий 23 жовтня 2000 року на ім’я ДУПА Степан Петрович, вважати недійсним.

Відділ освіти райдержадміністрації і райком профспілки
працівників освіти з глибоким болем сповіщає про кончину
вчительки-пенсіонерки Липівської школи Варвари Федорівни
БЕЗЖОН і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійної.
Методичне об’єднання учителів української мови та літератури району глибоко сумує з приводу смерті колишньої
колеги, мудрого наставника молодих педагогів, учительки Липівської школи Варвари Федорівни БЕЗЖОН. Висловлюємо
щирі співчуття рідним та близьким покійної.
Педколектив Липівської школи глибоко сумує з приводу
смерті вчительки-пенсіонерки Варвари Федорівни БЕЗЖОН
і розділяє біль тяжкої втрати з рідними та близькими покійної.
ВИПУСКНИКИ Липівської школи 1992 року глибоко сумують з приводу смерті свого колишнього класного керівника
Варвари Федорівни БЕЗЖОН і щиро співчувають рідним та
близьким покійної в їх непоправному горі.
Колектив районного будинку культури висловлює
щирі співчуття методисту по роботі з дітьми і молоддю Юлії Вікторівні Золотопер з приводу смерті її батька
Віктора Олексійовича ГАВВИ.
З глибоким сумом зустріли звістку про смерть нашої вчительки, класного керівника Варвари Федорівни БЕЗЖОН.
Щиро співчуваємо, сумуємо і розділяємо біль втрати з Галиною Михайлівною, сином Олександром, сестрою Ольгою і всіма рідними та близькими покійної.
О. МАМУЛЯК, О. СЕНЧА, В. КОБИШ, О. ПУГАЧ,
К. ЛУКАШ, Т. ДЬОМШИНА — випускники Липівської
школи 1980 року.
Закінчився земний шлях нашої улюбленої вчительки Варвари Федорівни БЕЗЖОН. Це був талановитий педагог і гідна любові людина. Горюємо і схиляємо голови перед пам’яттю
Варвари Федорівни.
Г. А. ФЕЛОН, С. І. БУТКО, С. І. МАРЧЕНКО, В. А. ЛУКАШ і
всі випускники Липівської школи 1981 року.
Для нас наш класний керівник Варвара Федорівна
БЕЗЖОН була не просто вчителем. Вона відчувала дитячу
душу, була мудрою, терплячою, доброю. Такий її образ пронесемо життям. Глибоко сумуємо з приводу її смерті і висловлюємо щирі співчуття її рідним і близьким.
ВИПУСКНИКИ Липівської школи 2006 року.
У розквіті сил переступив поріг вічності наш однокласник
Віктор Олексійович ГАВВА. Глибоко сумуємо і щиро співчуваємо в непоправному горі родині покійного.
ВИПУСКНИКИ Березівської школи 1973 року.
З глибоким сумом зустріли звістку про смерть шанованої
в Липовому людини, чудового вчителя Варвари Федорівни
БЕЗЖОН. Щиро співчуваємо і розділяємо біль непоправної
втрати з рідними та близькими покійної.
Сім’ї ПОДИ, ХОМЕНКО, СЕМІНЬКО.
Щиро співчуваємо рідним і близьким покійної Варвари
Федорівни БЕЗЖОН. Вічна їй пам’ять і вічний спокій її зболеній душі.
Сім’я В. О. ЄРЕМЕНКО, с. Сильченкове.
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