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ВІДКРИТІ ДВЕРІ «ВЕСЕЛКИ»

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ!

Вітаємо вас із професійним святом. Споживча кооперація на всіх етапах свого розвитку сприяла соціальному
та економічному розвитку села. Ваша ініціатива, підприємливість, працьовитість дозволять і в подальшому забезпечувати на належному рівні потреби сільського населення
району в товарах і послугах, закупівлі і переробці сільськогосподарської продукції та задоволення соціально-економічних і культурних потреб людей. Бажаємо вам здоров’я,
добробуту, щастя і родинного затишку.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ТА ВЕТЕРАНИ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ТАЛАЛАЇВЩИНИ!

Правління Талалаївського райст та райком профспілки
працівників від щирого серця вітають вас із Міжнародним
днем кооперації — святом єдності світового кооперативного руху.
Бажаємо вам, шановні кооператори, міцного здоров’я,
миру, благополуччя, щастя, родинного тепла і злагоди. Зичимо невичерпної енергії, стійкої віри в себе, нових здобутків та трудових перемог! Хай постійно зростають досягнення споживчої кооперації та добробут її працівників.
З повагою ПРАВЛІННЯ РАЙСТ.

З НАГОРОДОЮ!

Наказом директора Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської
обласної державної адміністрації трудовою відзнакою
«ЗНАК ПОШАНИ» нагороджений МАРЧЕНКО Ігор
Анатолійович — директор
СТОВ «Горизонт».

ПЕДАГОГИ –
МАЙСТРИ
ВИШИВКИ

У краєзнавчому музеї
в Зелену неділю все було
прикрашене травою та зеленню. На подвір’ї — уквітчана кольоровими стрічками
берізка. Поряд із нею розмістилася виставка робіт вишивальниць — педагогічних
працівників району трьох
поколінь. Вишивка гладдю —
колекція рушників сім’ї Галини та Анатолія Фуртатів. Вишивка хрестиком — колекція
ікон та рушників Оксани
Плюти. Свої роботи, вишиті
хрестиком, виставили Наталія Сидоренко, Ніна Галаган,
Лілія Синько, Юлія Пожидаєва, Надія Гвоздецька.
Відвідувачі
виставки
були приємно вражені від побаченого. Приємно, що сівачі
доброго, мудрого, вічного ще
й прекрасні майстри рукоділ
ля. А спонсором свята був
підприємець Віктор Прядка.
Олена ОГІЙ,
директор краєзнавчого
музею.
Неділя
3.07

АНОНС. УВАГА!
Перенесено
дату
виїзної громадської
приймальні голови
облдержадміністрації Валерія Куліча у
Прилуках
5 липня, у вівторок,
у місті Прилуки Чернігівської області відбудеться
виїзна громадська приймальня голови Чернігівської обласної державної
адміністрації
Валерія
Куліча, керівників правоохоронних органів, Державної фіскальної служби
в області та обласного військового комісаріату.
Громадська
приймальня
працюватиме
для громадян з м. Прилуки, а також Варвинського,
Ічнянського, Прилуцького,
Срібнянського, Талалаївського районів.
Початок
заходу:
11:00.
Місце проведення:
приміщення Прилуцького
міського будинку культури
(вул. Ю. Коптєва, 28).

ЗЕЛЕНОЮ
доріжкою зустрічав гостей
літній
табір
«Веселка» в
Чернецькому,
де, починаючи з 21 червня,
дітлахи
району насолоджуються
оздоровленням та відпочинком аж до
11 липня. 24
червня відбулося урочисте
відкриття табірної зміни,
на якому були
присутні
та
виступили голова РДА Анатолій
Дупа,
голова районної ради Юрій
Дзюбан,
заступник голови РДА Лариса Шевченко,
головний спеціаліст відділу
освіти РДА Тетяна Мізай. Із
вітальним словом виступив
незмінний директор ДЗОВ
«Веселка» Григорій Варчак.
Зала сільського будинку
культури наповнилась радісними усмішками дітей, дзвінкими співами та запальними
танцями. Учасники табору
презентували свої команди,
речівки, девізи.
Кожного дня юних відпочивальників чекає цікава
і насичена програма, яку
підготували студенти педагогічних університетів Юлія
Чепель, Анастасія Левада,

ПРЯМИЙ
ТЕЛЕФОН
У вівторок, 5 липня,
з 9 до 12-ї години на прямому телефонному зв’язку з населенням району
— голова районної ради
Юрій Володимирович
ДЗЮБАН. Пряма лінія за
тел. 2-12-30.

НА ІВАНА, НА КУПАЛА

Одне із улюблених народних свят — Купальське.
Цього року святкування в Талалаївці розпочнеться в
урочищі селищного парку 6 липня о 20-й годині.
8 липня о 21-й годині Купальське свято збиратиме своїх прихильників у Болотниці.

Максим Севрюк. Фізичним
вихованням дітей займається
Володимир Журавель. Вже
сьогодні можна побачити досягнуті успіхи у волейболі.
Я мала можливість трішки спостерігати за грою: важко було не помітити доброзичливе ставлення гравців
один до одного. Незважаючи
на вікову різницю (найменшому гравцю десь 9 років, а
найстаршому 16), під час гри
я не почула навіть образливого слова в бік молодших,
навпаки — старші підказували, допомагали, навчали.
Дружня атмосфера панує на

території табору. Саме тут
дітлахи можуть знайти собі
вірних друзів і наповнити
скарбничку дитячого серця
незабутніми спогадами на
все життя. Бо тільки тут для
них організують день творчості, день індіанця, телебачення, музики, олімпійця,
тільки тут їх пригощатимуть
смачними обідами, тут хлопчаки вперше запросять дівчину на танець, засумують
за батьками та рідними, а
надвечір кожного чекатиме
своє ліжко в затишній кімнаті, де можна поділитись
особистими таємницями і ти-

хенько заснути, адже завтра
чекає на них новий незвіданий день з цікавими відкриттями і досягненнями.
Як добре, що на сьогоднішній день нашим дітям є де
провести літні канікули. Цьому посприяли сільські ради,
перерахувавши кошти для
оздоровлення. Хотілося б
бачити в наступному році ще
більше діток і подарувати їм
багато уваги, тепла і любові,
на яку вони заслуговують.
Людмила ЦИГАНЕНКО.
На фото: вихованці
«Веселки» з гостями свята
та вихователями.

ЗАСТЕРІГАЄ СЛУЖБА – 101

СНАРЯД ВИЯВИВСЯ ПОРОЖНІМ

30 червня до редакції зателефонував чоловік,
який назвав себе жителем
Липового. Він повідомив, що
між Липовим і Корінецьким
поблизу шлюзу ще у суботу
виявлено снаряд. Біля містка працювала техніка, яка і
викопала його. Як повідомив
цей чоловік, буцімто того ж
дня приїжджали рятувальники, подивилися на знахідку,
прикидали її землею і поїхали. І це викликає тривогу,
особливо у пастухів, які поблизу випасають худобу…
Провідний фахівець ра-

йонного сектору Управління
ДСНС в області Валентин
Прокопенко повідомив редакцію, що справді так і було.
Він особисто виїхав на місце
і оглянув снаряд. На щастя,
цей «подарунок» війни, снаряд калібру 122 мм, вагою
близько 20 кілограмів, виявився порожнім. Він справді
на той час залишив його на
місці, оскільки виїжджав на
виклик власним скутером,
згодом повернувся автомобілем і забрав знахідку. Для газети він зробив і цей знімок,

де чітко видно, що снаряд
порожній.
Тож причин для тривоги у
людей немає. Та все ж, як кажуть в народі: «Береженого і
Бог береже».
«Це добре, що люди так
зреагували на знахідку, —
продовжує Валентин Прокопенко, — у подібних випадках треба обов’язково
повідомляти спеціалістів.
Ні в якому разі не можна
„досліджувати“ самостійно подібні знахідки».
Кор. «ТХ».
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На фото: цей снаряд нікому не завдасть шкоди.
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СЕЛО І ЛЮДИ

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
Грицівка! Зраділа, заобіймалась,
зацілувалась,
засміялась і
заплакала!
Щастя-то яке,
стільки років
не бачились, і
ось вам! Земляків-земляків злетілось
на
гостини
до
Матері!
Хтось із організаторів порахував, що
до півтораста
прибуло.
Від сонячних посмішок
і
радісного

Лунали красиві, ліричні, задушевні слова ведучої, на
все село розліталися чарівні
голоси учасників художньої
самодіяльності, а люду прибувало й прибувало і стільки
було спогадів, що, мабуть,
старе, як світ, городище за всі
свої віки і тисячоліття стільки не переслухало. Душу
лоскотала ріднина, аромат
молодої трійцевої зелені, що
обступала з усіх боків, ніжна
прохолода прибережних луків і терпкий димок, що кучерявився над майданом десь
із-за скромної, старенької
будівлі нашої рідної школи.
Яке це щастя біля неї, сторічної, знову відчути себе
дитиною. Знову побачити
і школу, і людне (а не тепе-

Так і повинно бути, коли
збирається вся велика родина. Тоді душевні пориви
підносять до небес. Вони вирували й за обіднім столом
на подвір’ї біля школи. Було
так урочисто, так велично
і так молодо! Здалося, що
і школа помолоділа. Ні, то
не здалося: напередодні її
дбайливо «вмили», прикрасили клечанням та лепехою,
українськими оберегами, які
колись були в кожній грицівській
хаті — вишитими
рушниками,
скатертинами, серветками. На жаль,
шкільні меблі не збереглися,
оскільки школа перелаштована на ФАП, але зайшовши
до класу, кожен шукав місце, де висіла дошка, стояли

Ось і село…
Старий вітряк
Знайомим силуетом
журиться…
Спішусь. І поки кінь п’є воду,
По місячній доріжці
Босоніж побіжу
Поговорити із
дитинством…
ЛІТНІЙ червневий день
заходив у Грицівку тихим
рясним дощем. Дощ — то на
удачу, на щастя! І разом із
ним, звідусіль, різними стежками-дорогами зліталися до
своєї малої батьківщини, яка
народила, дала крила для
злету і підняла на них у безкрає життєве небо, колишні
її жителі. Очі самі шукають
знайомі ще з дитинства орієнтири: де місточок через
Роменку, чи гуляє у вітрякових крилах вітер, а «виха»
згукує на Зелену неділю?
Ага, ось і місточок стрічає,
і вітряк, наче обійми, крила
розставив, і «виха», лепехою і клечанням заквітчана,
з національним прапором і
гербом Грицівки на вершечку. Ідуть і їдуть люди. Життя
їх розкидало по всій Україні і,
навіть, далеко за її межами,
та що ті відстані, коли Мати
кличуть! Коли так кортить
прихилитися до Неї після
довгої розлуки, припасти до
рідної землі, стати на поріг
отчої хати, обняти дорогих
серцю однокласників, друзів,
сусідів, односельців. Їхали
у свої найкращі роки, у дитинство і юність, які відцвіли
синіми пролісками і буйним
рястом у грицівських гаях і
гайочках і з весняним повноводдям понесла Роменка
гай-гай як далеко. Ожила

блиску очей небо заясніло,
розгодинилось, і дощ потроху вщухав. Та на нього ніхто
і не зважав, адже який там
дощ, коли на душі свято! Всі
організаційні моменти продумані і з’ясовані і о десятій
ранку, як і планувалося, розпочалася офіційна частина.
Дощ, роздивившись, що його
сюди ніхто не запрошував
і він взагалі тут зайвий, пішов собі далі. А люди ще і
ще прибували. Аж ніяково
перед самодіяльними артистами районного будинку
культури за шум, який час
від часу вчинявся і заважав
концертній програмі. Ми часто не впізнавали прибулих,
адже минуло 20, 30, 40, а то
й більше років із часу останньої зустрічі.
Вітер розігнав останні
хмари і вже тепер сонячний
день додавав святковості.

рішнє напівпорожнє) село, як
було на Першотравень, коли
родинами, вулицями й кутками, усією Грицівкою збиралися на цьому вигоні і варили
саме таку, як зараз, смачнющу кашу, і саме так, як зараз,
гуляли і веселилися.
Такі миті із пам’яті ніколи
не зітреш! Та й навіщо? Це
історія, це наше життя, наші
люди. Сьогодні багато з них
відійшли в інші світи. Але
вони в цю урочу мить були з
нами, не могли не бути! Ми
згадали
кожного-кожного,
вклонилися святому місцю,
де поховані батьки і діди,
друзі, односельці, наші пращури, вшанували пам’ять загиблих у роки минулої війни і
героїв АТО з нашого району.
Палала свічка, привезена з
Єрусалиму, обпікаючи вдячною пам’яттю серця, а на очі
просилися сльози.

учительський стіл і саме його
учнівська парта. І як було не
згадати перших учителів Василя Матвійовича Комлика і
Петра Архиповича Щербака,
які без інтерактивних технологій вчили нас азам життя.
А столи гули: привітання,
подяки, світлини на пам’ять.
Справжнім іменинником почував себе Федір Матвійович
Трепачка. Якраз 19 червня
грицівська зозуля накувала
йому 90 літ. Все життя дідуся Федора пройшло за кермом автомобіля. «Що йому
подарувати на ювілей?» —
ламали голови організатори
зустрічі і згадали, як колись
він хвалився: страх як люблю
кавуни! Сьогодні такий день,
що всі бажання збуваються і
виконуються. І хоч і добряче
погріли чуби, поки аж у Києві знайшли, але ось: беріть,
дідуню, їжте на здоров’я —

НАШ однокласник Іван
Дмитрович ПРИМАК із Чернецького 4 липня святкує
свій ювілей — 65 років. Крізь
далекі кілометри розлуки ми
пронесли вогонь незламної
шкільної дружби і бажаємо
світлої радості й сили, ласкавої долі, добра і тепла, щоб
ласку Вам слало небесне
світило, здоров’ям наповнила рідна земля!
З повагою ОДНОКЛАСНИКИ із с. Адамівка
Носівського району.
* * *
ЩИРО здоровимо нашу
колегу, вчителя від Бога Ніну
Борисівну САМОЗВОН із
Корінецького з 55-річчям.
Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні
Ваші й літа, а тиха радість,
чиста і висока, щоденно хай
до хати заверта! Бажаємо
здоров’я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя повен
дім, нехай у серці розкошує
літо і соняхом квітує золотим. Хай постійний успіх,
радість і достаток сипляться
до Вас, немов вишневий цвіт,
хай життєвий досвід творить
з буднів свята, а Господь да-

рує довгих-довгих літ!
КОЛЕГИ.
* * *
НАПРИКІНЦІ
червня
святкував свій 60-річний
ювілей Володимир Миколайович КУЗЬМЕНКО із Болотниці. Хай будуть з Вами
здоров’я та сила, хай буде
доля ласкава і щира. Щоб
ніколи не знали Ви втоми.
Хай мир і злагода будуть у
домі, хай Господь дарує надію й тепло на довгі літа, на
щастя й добро.
З повагою кума НІНА,
хрещеники з сім’ями.
* * *
ЦИМИ літніми сонячними днями відзначає свій 60-й
рік народження дорога мама,
свекруха і бабуся Катерина
Василівна ОНИЩЕНКО із
Займища. Щиро вітаємо її з
цим ювілеєм. Матусю, голубко, не треба збирати до серця жалі. Поглянь, як волошками небо всміхається рідній
землі. Не треба, рідненька,
тужити, що коси сплела сивина, нелегко журавці прожити, коли зостається одна.
Нелегко, матусю, ми знаєм,
пораду давати в біді. Ба-

2 липня 2016 року
найбільший вибирали, найсолодший! Скільки людині
для щастя треба — одного
кавуна, бач як! І, звичайно,
музика — як же за столом без
музики!? А пісні оті — наші:
про рідну матір, рідне село,
пісні нашої юності. Особливо
приємно вразили Віктор Кунденко і Микола Пригара авторськими піснями про нашу
Грицівку. Котилося до обрію
лагідне вечірнє сонце і чи то
від нього, чи від зустрічі було
тепло, як в рідній хаті. Ждуть
вони, зарослі зеленню, тихо
руйнуються і в надії, що ось
торкнеться дверної клямки
хазяйська рука, виглядають
із далеких доріг сумними порожніми вікнами, коли ж ми
приїдемо. А як побачили —

А В ГРИЦІВЦІ СОЛОВЕЙ СПІВАЄ…

зраділи, ожили, вийшли на
ворота і розкрили свої обійми. Хато моя, біла хато!.. У
кожного є свій дім, сучасний,
упорядкований, але вони так
не зігріють душу, як старенька хатка із далекого дитинства з маминим із печі хлібом
і пирогами з картоплею.
Догорав день. Не хотілося розлучатися, та в життя
свої закони, не підвладні нашим почуттям. Розходились,
роз’їжджалися земляки з надією, що не зникне з карти
Талалаївщини рідне село, з
надією на нові зустрічі.
Наше життя складається
із сірих, буденних і святкових
і щасливих днів. Відтепер у
моєму життєвому календарі
додався ще один святковий,
щасливий день. І я вам, до-

рогі земляки, бажаю не засиджуватися у сірій буденності, перетворювати їх ось
на такі свята. Як це робити,
всім нам яскраво показали
організатори зустрічі Микола
Пригара, Віктор Кунденко,
Петро Луценко, Рябухівський
сільський голова Олександр
Прохорчук, учасники художньої самодіяльності районного будинку культури, спонсори. Спасибі вам, всім нам
сподобалось.
Світлана ТКАЧЕНКО
(ВИШНЕВСЬКА).
Грицівка — Кіровоград.
● ● ●
А В ГРИЦІВЦІ зацвіли
липи… І соловей все ще співає свою останню цьогорічну
пісню, підказуючи, якою не
зрадливою і безкорисливою
любов’ю потрібно любити
своє село і рідну землю.
І задумливий вітряк, і лелеки в сонячному гнізді, і тисячолітня мудрість древнього городища, що потопало в
росяних травах, і череда, що
спокійно паслась у туманах
квітучих луків, і чарівність
природи, в якій потонуло
село — все це було в такій
природній гармонії, дихало
таким теплом і такою щирістю, що все інше здавалось
дрібним і неважливим…
А десь там, на дорогах
країни, все далі від рідного
села мчали авто друзів-земляків, розчиняючись у проблемах сучасного шаленого
світу, в якому все так не просто. Та коли завтра Інтернет
зірветься нашими файлами
радості і смутку, ми знову
будемо думати про нову
зустріч, і так доречно в тон
душі та серця зазвучать музикою щемні слова:
Грицівко моя, —
рідна сторона!
Хоч від тебе я далеко,
Вітер — на крило,
У моє село
Прилечу, немов лелека…
Микола ПРИГАРА.
На знімках: «пригортав
крилами» дорогих земляків грицівський вітряк;
злетіла «виха» в сільське
небо на Зелену неділю,
заквітчана клечанням і
лепехою, з національним
прапором і гербом Грицівки; рідна земля прикликала до себе своїх синів і
дочок.
Фото Володимира ТОПЧІЯ.

Організатори свята-зустрічі висловлюють щиру подяку
за підтримку і допомогу М. А. Колодьку — директору будівельної організації (м. Київ), І. А. Марченку — директору СТОВ
«Горизонт», О. В. Прохорчуку — Рябухівському сільському
голові, Г. П. Тригубченку — начальнику Талалаївського цеху-промислу НГВУ «Чернігівнафтогаз», депутату обласної
ради, П. М. Чмуту — директору ТОВ «Красноколядинське».

грянцями осінь згоряє і літа
спливли молоді. Та дітям,
ріднесенька, треба, щоб матінка поряд була, як пісня,
як сонце, як небо, довіку між
нами жила.
Син САША, невістка
ЛЄНА, онуки МАКСИМ і
ДІМА.
* * *
30 ЧЕРВНЯ відзначила свій ювілей наша дорога
сваха Катерина Василівна
ОНИЩЕНКО із Займища.
60 — не праздник старости,
пусть не чувствует сердце
усталости. Это зрелость
во всем и всегда, это опыт
большого труда, это возраст
совсем небольшой, ежели не
стареть душой. Счастья Вам
полную чашу за труд и отзывчивость Вашу. Вы доброй и
нежной быть не устали, остались красивой и в 60. Всего
Вы достигли, детей воспитали, и мы Вам желаем дальнейших побед. Пусть будет
закат у Вас ярче рассвета,
и осень согреет надежней,

чем лето. Счастья, здоровья,
безоблачных дней мы желаем свахе своей.
З повагою СВАТИ з
Плугатаря і їх сім’я.
* * *
У ПЕРШИЙ день липня
святкує свій 60-річний ювілей наш дорогий чоловік,
зять і просто хороша людина Петро Миколайович
РОДЕНКО із Слобідки. Вітаємо! Хай щастя і мир зігрівають оселю і грає здоров’я,
як добре вино. Будь завжди
щасливий і веселий, життя
бережи, бо єдине воно. Нехай Тобі усміхається доля,
несуть тільки радість з собою
роки. Хай щастя й здоров’я
не зрадять ніколи, збудуться
мрії, бажання, думки. Довіку у світі щасливо живеться, достаток, удача у домі
ведеться.
ДРУЖИНА, ТЕЩА, ДРУЗІ.
* * *
ВІТАЄМО з ювілеєм
нашого люблячого тата і дідуся Івана Михайловича

 ЛИЗНЮКА з Болотниці.
Б
Вам — 60, та хіба ж це літа,
коли очі горять і душа молода? Не старійте літами,
очима, устами. Ми всі любимо Вас і пишаємось Вами.
Щоб посміхались люди Вам
завжди, щоб від подяки в них
сльозились очі, щоб Ваших
рук і розуму плоди родили,
де посієш і захочеш. Рясних
Вам Божих благословінь.
З любов’ю ДІТИ і ВНУКИ.
* * *
1 ЛИПНЯ ювілярка Галина Василівна МУСІЄНКО
із Макаренкового. Сьогодні
рівно шістдесят у Вашому
житті минає, а скільки їх ще
на шляху, про це ніхто не
знає. Тож зичимо в здоров’ї
вік довгий прожити, щоб усіх
на сторіччя могли запросити. Щоб у мирному небі Вам
сонце всміхалося, а всі Ваші
мрії та плани збувалися. Хай
здоров’я, щастя і достаток
сиплються, як липи цвіт. Хай
малює доля з буднів свято, а
Господь дарує ще багато літ!
МАМА, БРАТ із сім’єю.
* * *
30 ЧЕРВНЯ святкує свій
день народження прекрас-

на, мила, ніжна жінка Людмила Борисівна ДРОЗД
із Сильченкового. З днем
народження, подружко! Бажаєм, подруго, чого Тобі
треба, хай сонечко світить із
синього неба. Хай доля дарує щасливого віку, здоров’я
сили, ласки без ліку. Оселю
Твою обминають тривоги,
під ноги лягають широкі дороги. І серце Твоє зігріває
тепло, назавжди в душі поселилось добро! Щоб сонце
і зорі плекали тепло, щоб
завжди здоров’я у Тебе було,
щоб смутку не знала — ми
просимо долі, добра Тобі й
радості, рідна, доволі. Бо
людям для щастя багато не
треба, сімейного затишку й
мирного неба. Будь весела,
наче пташка, працьовита, як
мурашка. Наче бджілка, вмій
крутитись, як метелик, не журитись. Будь прониклива, як
мишка, а живуча, наче кішка,
будь, як лялька, симпатична,
як ворона, довговічна. Як та
пава, будь убрана, як лебідка, будь кохана! Цілуємо!
Твої друзі: ЯНА,
СОФІЙКА, МАКСИМ із
Талалаївки.

БЛАГОУСТРІЙ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ЇХАТИ ЧИ НІ…

ТАМ, ДЕ БУВ ПАМ’ЯТНИК

ЩО БУДЕ там, де стояв
пам’ятник Леніну? Це питання хвилює небайдужих
до майбутнього нашого
селища людей. Хтось хотів би бачити на тому місці
районну сцену, хтось —
пам’ятник чи погруддя комусь із українців-патріотів,
чиї імена відомі всьому
світу. На жаль, більшості
зовсім байдуже, що буде
на тому місці, де залишився постамент.
Найперший, хто пропонує свій макет замість
демонтованого пам’ятни-

ПРОБА ПЕРА
Я ЗНАЮ…
Я знаю сильне
батьківське плече,
Я знаю мамину пораду,
Я знаю в грудях як пече,
Коли хворобі
не зарадить.
Я знаю ціль свою в житті,
Я хочу людям помагати,
Щоб недуги минали всіх.
Це правило —
і це для мене свято…
* * *
А НА МОЇЙ ЗЕМЛІ
А на моїй землі
війна триває,
Вмирають люди,
відлітають журавлі.
Сьогодні, мамо, вже
війна в розпалі, —
Говорять славнозвісні
молоді сини.
Як хочеться нам жити
в мирі, злагоді, любові,
Не знати слів «війна»,
«кордони», «град»,
Як хочеться нам вірить
в перемогу,
Війну ми маємо
здолать…
* * *
ТВЕРЕЗИЙ
СПОСІБ ЖИТТЯ
В народі кажуть:
«Алкоголь — це зло!»
І, мабуть, важко
схаменутись,
Коли в болото занесло.
Стає душа байдужа,
Серце кам’яніє
І тільки про чергову чарку
Нестерпно серце мріє.
Як боляче дивитись
На молодь, що втопає
І тільки у спиртному
Своє життя вбачає.
Я прошу, схаменіться,
Допоки ще не пізно
З снігами хай розтане
Залежність сумнозвісна.
Алла ЧЕРГИНЕЦЬ.

ка — керівник районної
організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода»
Олександр Смалько. Ми
подаємо на ваш розгляд
цей макет. На передньому
плані, тобто там, де був сам
пам’ятник, Олександр пропонує розмістити тризуб, із
титульного боку — зображення прапора України на
металевій конструкції. Ліворуч — Гімн держави, а
праворуч — титульна сторінка Конституції України.
Автор макету стверджує,
що виконати такі роботи

зовсім не складно і сам готовий сприяти цьому.
Зі своїми пропозиціями щодо цього всі бажаючі можуть звернутись
до редакції газети «Трибуна хлібороба» або за
телефоном 2-13-53. Всі
вони будуть передані
на розгляд до Талалаївської селищної ради.

СТАТИСТИКА
За розрахунками Держ
стату показник рівня інфляції у травні 2016 р. в області
становив 99,5%, в Україні —
100,1%; з початку року в області — 105,6%, в Україні —
105,2%.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої в області в травні зни-

зилися на 0,8%. Найбільше (на 16%) подешевшали
овочі, на 10,2% — сало, на
0,9 – 3,5% — цукор, макаронні вироби, молоко, сметана та яловичина. Водночас яйця зросли в ціні на
9,4%, крупи гречані — на
4,7%.
Тютюнові вироби подо-

На сьогодні право пільгового проїзду на залізничному та автомобільному транспорті у нашому районі
мають 3480 пенсіонерів та 450 учасників бойових дій.
Чи користуються пільговики наданими їм пільгами —
попросила розповісти начальника відділу персоніфікованого обліку управління праці і соцзахисту населення Лесю Григорівну РОЙ.
— Це
питання,
на рада з перевізниками, які
жаль, постійно є предме- здійснюють
пасажирські
том гострих дискусій між перевезення на автобусперевізниками та пред- них маршрутах загального
ставниками пільгових ка- користування згідно з дотегорій населення, адже говорами, укладеними з
відшкодування за переве- облдержадміністрацією та
зеного пільговика перевіз райдержадміністраціями,
ники здебільшого чекають щодо вирішення питання
довго. Тому і перевозити пільгового перевезення гроцих людей безкоштовно мадян на внутрішньообласніхто не бажає. Минулого них автобусних маршрутах
року держава відшкоду- загального користування.
вала кошти за пільговиків
— І до якого висновку
лише залізничникам в сумі прийшли її учасники?
58,7 тисячі гривень, на ав— Оскільки
Законом
топеревізників коштів не «Про Державний бюджет
вистачило.
України на 2016 рік» суб— Але ж люди мають венція з державного бюзаконне право?
джету місцевим бюджетам
— Безперечно.
Але на компенсацію за пільгове
нині така ситуація, що перевезення окремих катеправо є, а коштів немає. горій громадян не була пеВостаннє виплати із держ- редбачена, для зменшення
бюджету на такі цілі виді- соціальної напруги серед
лялись лише позаминуло- населення облдержадмініго року.
страція пропонує здійсню— А що чекати пільго- вати ці виплати з місцевих
викам у цьому році, адже бюджетів.
вони не перестали кори— У нашому районі
стуватись залізничним і щось зроблено в цьому
автотранспортом?
напрямку?
— У квітні цього року
— Управлінням
соців області відбулася на- ального захисту населення
рожчали на 4,3%, алкогольні
напої — на 3,0%.
Паливо та мастила зросли в ціні на 6,4%.
Відбулося зниження тарифів на природний газ на
4,3%.
Головне управління
статистики в області.

СЛУЖБА – 102 ЗАСТЕРІГАЄ

ПОДВІЙНЕ «ОБЛИЧЧЯ» МАКУ
Мак — звичайна для
українців рослина. Бабусі з
любов’ю готують для онуків
пиріжки з маком. На Маковія щороку освячують букет
квітів, в якому обов’язково
має красуватись маківка.
Та серед усього позитиву з
давніх-давен відома ще одна
особливість цієї культури:
опій, що міститься у соку,
має знеболювальну та заспокійливу властивості. Тому
згодом мак з промислової
сільськогосподарської культури перетворився на наркозілля. Зупинити цей процес
не вдалося й сьогодні.
Починаючи з травня і
до кінця вересня, на території району проводиться
оперативно-профілактичне
відпрацювання «Мак-2016»,
спрямоване на виявлення
незаконних посівів маку та
конопель, перекриття каналів
надходження цих рослин у незаконний обіг та притягнення
винних до відповідальності.
Чинне
законодавство
забороняє посіви снодійного
маку та конопель. Працівники Талалаївського відділення
поліції проводять роз’ясню-

вальну роботу серед населення щодо відповідальності
за посів нарковмісних рослин, а також перевірку осіб,
які раніше притягалися до
кримінальної відповідальності за виготовлення чи розповсюдження наркотиків.
За незаконний посів
маку чи конопель законом
передбачена
адміністративна та кримінальна відповідальність. Згідно зі ст.
310 Кримінального кодексу
України незаконний посів
або вирощування снодійного
маку чи конопель карається
штрафом до 850 гривень чи
арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням
волі на строк до трьох років.
Якщо це зробила особа, яка
була засуджена за цією статтею, або за попередньою
змовою група осіб з метою
збуту, а також незаконний
посів або вирощування маку
чи конопель у кількості 500 і
більше рослин — караються
позбавленням волі на строк
від 3 до 7 років.
Незаконний посів або
незаконне
вирощування
снодійного маку в кількості

СБУ ПОВІДОМЛЯЄ

до ста рослин чи конопель у
кількості до десяти рослин
тягнуть за собою накладення штрафу від вісімнадцяти
до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
з конфіскацією незаконно
вирощуваних наркотиковмісних рослин.
Невжиття землекористувачем або землевласником
на закріплених за ними ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи
маку карається штрафом від
10 до 30 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян,
а на посадових осіб — від
30 до 70 неоподатковуваних
мінімумів.
Тож закликаємо громадян не бути байдужими і
повідомляти про відомі насадження наркотичних рослин
до Талалаївського відділення поліції. У разі виявлення
подібних «плантацій» на території району телефонуйте
до чергової частини за номером 2-15-63 або 102. Конфіденційність гарантується.
Юлія МЕХУР,
інспектор Талалаївського відділення поліції.

ЗАТРИМАЛИ «МОЛДАВСКОГО КАЗАКА»

Співробітники
Служби
безпеки України спільно з
митниками та прикордонниками затримали громадянина Молдови, який перевозив
холодну зброю з «казачими»
атрибутами. Під час догляду на митному посту «Сенківка» рейсового автобуса
«Москва — Тирасполь»
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правоохоронці вилучили у
пасажира три шаблі та ніж,
приховані під сидінням. Серед особистих речей співробітники спецслужби виявили
закордонний паспорт громадянина України, паспорт
невизнаної
Придністровської республіки, військовий
квиток того ж утворення,

шеврони з написами «Российское казачество», «Россия. Казачьи войска» та
нагрудні знаки з російською
символікою.
Згідно з відмітками у виявлених документах чоловік
проходив строкову службу у
Придністров’ї в підрозділі
артилерійської розвідки у

2002 – 2005 роках.
Слідчими Управління СБ
України в Чернігівській області відкрито кримінальне
провадження. Перевіряється
причетність «казака» в участі у незаконних збройних
формуваннях ЛНР-ДНР. Триває досудове розслідування.
Прес-центр СБ України.

РДА було розроблено Програму надання інших пільг
окремим категоріям громадян Талалаївського району
на 2016 – 2020 роки, якою,
зокрема, передбачено і виділення коштів з місцевого
бюджету на компенсацію
за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян
шляхом надання компенсації перевізнику згідно з
порядком перевезення приватним автопідприємством
пільгових категорій громадян та відшкодування втрат
за надані послуги, затвердженим рішенням шостої
сесії V скликання районної
ради та Інструкції про порядок обліку пасажирів, що
перевозяться громадським
транспортом. Дана програма знаходилась на розгляді
постійних комісій районної
ради з метою подальшого
її затвердження на сесії районної ради.
— І яким було рішення останньої сесії районної ради щодо цієї програми?
— Коштів з місцевого
бюджету на компенсацію
за пільговий проїзд автомобільним транспортом у
цьому році не виділено.
— Дякую за роз’яснення.
Віра КЛИМОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Рак молочної залози — типово жіноча онкологічна хвороба. На жаль, кількість померлих
від раку з кожним роком збільшується, адже це смертельно
небезпечне захворювання, яке
зазвичай виявляється на пізніх
стадіях.
Перші симптоми раку грудей
порівняно видимі і явні. Насамперед, жінку повинні насторожити
будь-які новоутворення в грудях.
Потрібно терміново звернутися
до лікаря, якщо спостерігається
набряк або подразнення грудей,
біль у сосках, лущення шкіри. Ці
зміни також можуть бути ознаками інфекції або кісти. У будь-якому випадку втручання лікаря
вкрай н
 еобхідно.
Виділяють такі стадії раку
молочної залози
••Нульова стадія — неінвазивний рак молочних залоз. Термін «неінвазивний» означає, що
немає ніяких ракових клітин за
межами осередку пухлини.
••Перша стадія є інвазивним
раком, а це означає, що відбулось вторгнення ракових клітин
в сусідні тканини. Перша стадія
характеризується пухлиною довжиною до двох сантиметрів.
••Друга стадія раку молоч-

ної залози настає, коли пухлина
розростається не більше, ніж на
п’ять сантиметрів. Друга стадія
також означає, що рак проникнув
у лімфатичні вузли навколо молочної залози.
••Третя стадія раку грудей
умовно поділяється на дві підкатегорії: IIIA і IIIB. Третя стадія
A є інвазивним раком молочної
залози, з пухлиною більше п’яти
сантиметрів, і значною кількістю
патологічних клітин у лімфатичних вузлах. Стадія IIIB визначається пухлиною в молочній залозі
будь-якого розміру, яка розрослася на шкіру грудей, внутрішні лімфатичні вузли і грудну стінку.
••Четверта стадія — це пухлина, яка розрослася за межі
молочної залози, пахвової зони,
а також на лімфатичні вузли, розташовані біля основи шиї, легенів, печінки.
Стадії 0, І, II вважаються
ранніми. Якщо рак молочної залози виявили на ранній стадії, то
ймовірність виживання зростає
на 70%. Пізні стадії вимагають
більш агресивного лікування,
а значить, відсоток виживання
значно падає.
Марія ДВОРНИК,
лікар-гінеколог.

ДОПОМОЖІТЬ МАМІ І ДИТИНІ

Рідні Юлії Олександрівни Яковлєвої із Сильченкового звертаються до всіх небайдужих людей із проханням допомогти видужати їй і новонародженому синочку. Трапилося так, що Юля
передчасно його народила. Була операція. І для матері, і для
дитини тепер потрібен складний курс реабілітації. Для цього потрібні серйозні кошти.
Р/р 5167 4900 4282 7551 у відділенні Ощадбанку відкритий на ім’я матері Юлі Олени Михайлівни Яковлєвої. Її телефон
067-918-81-09. Сподіваємося на вашу небайдужість до їх долі.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІРИ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Комунальна організація (установа, заклад) Талалаївська
центральна районна лікарня код ЄДРПОУ 02006538, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селища Талалаївського району Чернігівської області має наміри
щодо передачі в оренду нерухомого майна, а саме: частина
вестибюлю на першому поверсі поліклінічного відділення ЦРЛ
(біля входу до лабораторії та фізіотерапевтичного відділення)
загальною площею 18 м2 за адресою: смт Талалаївка, вул.
Центральна, 63, 17200. Вартість майна об’єкта оренди складає
21487,00 грн. (без ПДВ).
Мета використання орендованого об’єкта — для роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
Заявки щодо оренди об’єкта комунальної власності приймаються з 8:00 до 17:00 години (перерва з 13:00 до 14:00
години) за адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна, 63, приймальня головного лікаря.
Кінцевий термін прийняття заяв 15.07.2016 року.
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10 июля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

САДИБА в с. Червоний Плугатар: є вода, сарай, погріб,
город 32 сотки, недобудований газ.
Тел. 068-085-91-36, 095-532-72-88.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на 2 ходи, земельна ділянка приватизована, надвірні
будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є колодязь.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
САДИБА з меблями по вул. Фрунзе, 16: літня кухня, гараж, погріб, сараї; колодязь у дворі. Є телефон, трьохфазка.
Будинок і земельна ділянка приватизовані. Ціна договірна.
Тел. 099-723-67-28, 066-423-01-21.
Терміново САДИБА в с. Березівка. Є газ, вода, всі господарські приміщення, приватизована земельна ділянка. Ціна
60 тис. грн.; АВТОМОБІЛЬ ЛуАЗ («Волинь») на запчастини — 5 тис. грн.
Тел. 098-440-43-86, 093-852-08-93.
3-кімнатна КВАРТИРА в центрі Талалаївки з усіма зручностями. Тел. 096-924-70-00.
АВТОМОБІЛЬ «Славута» 2004 року випуску, колір сірий, у хорошому стані. Тел. 096-061-99-86, 099-748-83-14.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року
випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 096-504-78-08, 066-705-11-10.
МОТОЦИКЛ Musstang MT150-7 2013 року випуску, пробіг 5000 км, в хорошому технічному стані.
Тел. 097-638-05-35.
МОПЕД «Альфа». Ціна договірна. Тел. 098-424-06-17.
ТЕЛИЧКА, вік 2 місяці. Тел. 067-722-39-33.
КОРОВА червоно-ряба з третім телям; АВТОМОБІЛЬ
Renault Kangoo 2003 р. в., дизель; МОТОБЛОК 8 к. с., дизель, 2 роки. Тел. 096-729-18-06, 099-736-52-95.
Дійна КОЗА. Тел. 095-716-57-04.
КОРОВА червоно-ряба з третім телям; КАБЕЛЬ трьохфазний (алюмінієвий, мідний). Тел. 068-639-07-09.
ЕЛЕКТРОКОРМОРІЗКА-СІЧКАРНЯ (2 в 1) з трьохфазним двигуном. Тел. 097-144-83-06, 063-856-99-51.
СІНО тюковане, 2 грн./кг.
Тел. 096-358-98-34, 093-122-61-69.
СІНО з доставкою. Тел. 066-528-36-28.
Молода КОРОВА, тільна третім телям (с. Липове).
Тел. 050-659-18-92, 099-542-48-52.
ДРОВА рубані (тверда порода). Тел. 097-194-28-82.
ПОНОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА повідомляє про виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна —
нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська
область, Талалаївський район, с. Понори, вул. Травнева,
буд. 23-А (рішення 6 сесії сільської ради 7 скликання від
23.05.2016). Власників вказаного майна, з підтверджуючими
правовими документами, просимо звернутися до сільської
ради з метою зняття з обліку протягом року з дня оприлюднення цього оголошення.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ,

ЖАЛЮЗІ вертикальні, горизонтальні;
ТК А НЕВІ РОЛЕТИ
Висока якість — помірні ціни.
Консультація та замір БЕЗКОШТОВНО!
смт Талалаївка.

Тел. 097-829-27-57, 050-683-13-20.
ВІКНА, ДВЕРІ

РЕМОНТ силової і
освітлювальної ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ,
винесення
електролічильників на фасад будинку.
Тел.
096-112-72-01,
095-896-39-59.

Швидко, якісно, недорого.
Виїжджаю по району
безкоштовно.
Передплати не беру.
Діє програма «мінус 70%».
Тел. 068-662-02-21.

Організовується поїздка на Азовське море в
смт Кирилівка з 15.07.16 по
22.07.16. Довідки за тел.
097-124-93-40,
099-511-27-65.

У районі цегельного
заводу до одного з господарств прибився гурт каченят. Їх господар може
звернутися за телефоном
068-092-62-56.

ЛЕЧЕНИЕ

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

КУПЛЮ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
За найвищими цінами БИЧКІВ вагою від 350 кг.
Тел. 096-777-94-68, 066-428-50-20.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
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.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Постійно КОРІВ, КОНЕЙ, найдорожче ТЕЛИЦЬ та
БИЧКІВ вагою 300 кг.
Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз.
Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
КОРІВ, БИКІВ, СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ і КІЗ. Цілодобово. Можливий доріз.
Тел. 097-756-90-00, 097-609-85-78.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
КОНЯ. Тел. 050-246-00-07, 063-332-98-55.
Дрібну (фуражну) КАРТОПЛЮ. ПРОДАМ необрізну
СВИНИНУ 45 грн./кг. Тел. 096-114-20-06.
СКРИНЮ. Тел. 098-863-64-94.

ГАЗ НА АВТО
2 – 4-го покоління
Гарантія 1 рік
або 20 тис. км
Тел. 099-132-02-03.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа;
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Металопластикові
ВІКНА за державною програмою з відшкодуванням
від 30 до 70%. Маємо всі
дозволи та сертифікати!
Робимо замір, доставку,
встановлення!
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).
Куплю БУДИНОК у
центрі. Тел. 050-130-66-69,
096-094-81-45.

Установка ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ другого
покоління на авто інжектор,
карбюратор. Усе нове, гарантія 12 місяців. Документи для РСЦ МВС (МРЕВ).
Тел.
096-360-80-23,
066-528-21-46
(Сергій
Олексійович).
БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН, встановлення насосного обладнання.
Тел.
096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua

ПОВЕРНІТЬ
ЗА ВИНАГОРОДУ

На День молоді у Талалаївці на площі був загублений мобільний телефон Samsung Corp2, білий.
Дуже просимо повернути
його власнику, винагороду
гарантуємо.
Тел. 066-286-15-26.

ФОТОСТУДІЯ «ФЕНІКС» пропонує
Термінове фото для документів — 5 хв. Художнє фото,
фотоальбоми. Реставрація пошкоджених знімків. Проявка
плівок та друк фото з них. Друк фото з цифрових носіїв.
Зйомка урочистих подій. Таблички для пам’ятників.
смт Талалаївка, готель, фотостудія. Тел. 098-649-89-18.

ПОМИНАННЯ

ТАК рано і так несподівано
не стало нашого дорогого і незабутнього сина, чоловіка, тата Валерія Михайловича
СИВЕНКА із Талалаївки. Вірили і не втрачали надію,
що врятуємо Тебе. Та не судилося. Навіки стулилися
Твої вуста, а у наших серцях — болюча рана, яку ніхто
і ніколи не згоїть. Прости, рідненький, і спочивай із миром. Тужимо безмежно за Тобою.
У глибокій скорботі МАМА, ТАТО, ДРУЖИНА,
ДОНЬКА, брат СЕРГІЙ, хрещена, дядьо МИХАЙЛО.
● ● ●
Важко передати словами біль трагедії, яка несподівано прийшла у нашу родину із хворобою та передчасною смертю сина Валерія. Ми щиро вдячні всім
небайдужим людям, які розділяють із нами наше горе.
Це наші куми В. М. Зарічний і Л. В. Тарасенко, сусіди
із вулиці Жовтневої в Талалаївці, однокласники і друзі
нашого Валери. Від їх усіх, добрих людей, ми відчули
величезну підтримку. Вибачте, що, можливо, не кожного і знаємо, але всім вам вклоняємося і щиро дякуємо.
Сім’я СИВЕНКО із Талалаївки.
Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 255 від 15.12.2001 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

1 ЛИПНЯ
виповнюється 4 роки як зла, підступна смерть
забрала життя найдорожчої нам
людини, коханого чоловіка, любого батька і найкращого дідуся Григорія Олексійовича СКРИПКИ з
Талалаївки. Тебе нема 4 роки, а
ми все не збагнем: Ти не живеш.
Прислухаємося ще й досі до Твоїх кроків, але до нас, любий, Ти не
йдеш. Тебе нема… а ми не віримо, шукаєм погляд
Твій серед людей. Не сподіваємося, не надіємося,
що зустрінемо, душі замерзли без Твоїх очей. Тебе
нема… а ми чекаємо, а ми благаємо: Ти нас згадай.
У журавлиному ключі Тебе шукаємо, який весною повертає в рідний край. Тебе нема… Тебе нема, і тільки
квіти нам шепочуть щось ніжно, крадькома. Вчимося
без Тебе на білім світі жити з підбитими крильми, бо
Тебе ж нема.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
Телефони: 2-13-53 (редактор, реклама), 2-13-50 (заступник редактора,
сектор листів). Факс: 2-13-53.
E- mail: trybuna@meta.ua

Редакція газети
«ТРИБУНА ХЛІБОРОБА»
р/р 26009301102531 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

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

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
Приймаємо
замовлення на виконання робіт:
••пиляння дерев у важкодоступних місцях будьякої складності;
••крівля дахів;
••цегляна кладка;
••штукатурка;
••шпаклівка;
••гіпсокартон;
••електрика;
••бетонування;
••стяжка підлоги та ін.
Тел. 098-413-60-48,
066-981-67-15.

ГРОШІ ТА ТОВАР В
КРЕДИТ до 50 000 грн.

Без довідки про доходи.
Адреса: вул. Вокзальна, 5 (магазин «Побутова
техніка»).
Тел.
096-778-54-10,
095-281-96-53.

ДО ВАШОЇ УВАГИ!

У зв’язку з продажем
магазину «Шанс», що знаходиться у Талалаївці,
здійснюється РОЗПРОДАЖ
товару (одяг, взуття) за
дуже низькими цінами. Графік роботи: з 9 до 13-ї год.

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Працюємо за державною програмою, компенсація до 70%.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.
Чистимо КОЛОДЯЗІ,
якісно за помірними цінами
(ручна робота).
Тел.
095-011-62-50,
068-499-63-42.

ДО ВІДОМА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ

З усіх питань оплати
земельного податку та
орендної плати за орендовані земельні ділянки
звертатись у селищну раду
щодня, крім вихідних.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії РН №958060, виданий 20 червня 2001 року на ім’я ГУЗЬ Олександра Олексіївна, вважати недійсним.

Колектив працівників Харківської школи глибоко співчуває
вчительці англійської мови Людмилі Миколаївні Шевченко з
приводу тяжкої, непоправної втрати — трагічної смерті її сина
РОМАНА.
Колектив Харківського дитячого садочка «Ранок» засмучений з приводу тяжкого горя в родині вчительки місцевої школи Людмили Миколаївни Шевченко — трагічної смерті її сина
РОМАНА. Щиро співчуваємо Людмилі Миколаївні та її родині.
Тяжке горе спіткало родину нашого однокласника Вячеслава Анатолійовича Новохатнього із Харкового. Так раптово і
несподівано обірвалося життя його сина ВАЛЕРІЯ. Сумуємо і
розділяємо біль непоправної втрати.
ВИПУСКНИКИ Сильченківської школи 1966 року.
Наші серця і душі оповиті смутком від звістки про передчасну смерть нашого однокласника Валерія СИВЕНКА із Талалаївки. У нашій пам’яті він назавжди залишиться молодим. Щиро
співчуваємо його батькам, рідним і близьким.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1993-го року випуску, класні керівники О. В. ДРОЗД, Н. І. ДІДЕНКО.
Випускники Харківської школи 2003 року випуску щиро співчувають своїй однокласниці Людмилі Олександрівні Саливон з
приводу непоправної, болісної втрати — смерті батька
ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА.
Тяжка втрата у родинах наших односельців Зої Григорівни
Задорожньої та Володимира Григоровича Химулі із Скороходового — передчасно померла їхня сестра ГАЛИНА ГРИГОРІВНА. Прийміть наші щирі співчуття.
Н. М. ОБУХ, Т. О. МЯКІННІКОВА, Ю. М. САБАДАШ,
К. Є. ГРИЩЕНКО, Г. П. АРТЮХ.
Горе спіткало сім’ю Новохатніх із Харкового — пішов із життя їх син і батько Валерій Вячеславович Н
 ОВОХАТНІЙ. Щиро
співчуваємо і розділяємо біль гіркої втрати із його рідними і
близькими.
Хрещеник СЕРГІЙ і куми із Слобідки.
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