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ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

Сьогодні ми відзначаємо 26-ту річницю проголошення
Декларації про державний суверенітет України. 16 липня
1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила історичний документ, який закріпив основи Української Держави. Відтоді в
літописі нашої держави розпочалася нова сторінка, новий
відлік часу — епоха утвердження України як самостійної
держави. Прийняття Декларації стало першим кроком до
відновлення історичної справедливості, відродження української державності як ідеї соборності українського народу
та його земель. Сьогодні Україна знову переживає вирішальні часи. Справа захисту територіальної цілісності держави та водночас розбудови мирних сфер її життєдіяльності потребує максимальної самовіддачі кожного з нас.
Бажаємо усім добра, злагоди та нових звершень в ім’я
нашої держави.
Слава Україні!

ШАНОВНІ БУХГАЛТЕРИ!

Прийміть у цей чудовий літній день теплі вітання з вашим професійним святом — Днем бухгалтера. Кожному
бухгалтеру висловлюємо подяку і шану за скромну, але
вкрай необхідну клопітку працю, яка визначається ще й
найвищими моральними критеріями: порядністю, чесністю, принциповістю, законністю. Бо була і є основою і підґрунтям фінансового благополуччя трудового колективу, а
отже і кожного з його членів.
Хай життя ваше, шановні, з кожним днем наближається до досконалості, хай не підводить, а тільки гартується
ваше здоров’я. Добробуту вам і процвітання, рівноваги і
творчого неспокою!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
Управління Державної казначейської служби України
у Талалаївському районі щиро вітає всіх бухгалтерів бюджетної сфери із професійним святом — Днем бухгалтера!
Прийміть найщиріші вітання та подяку за сумлінну роботу. Адже не можна уявити собі бюджетний процес без
бухгалтера. Сильні духом, талановиті, яскраві, красиві,
працьовиті! Будьте зразковими клієнтами в нашому казначейському обслуговуванні розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів, ефективно й раціонально використовуйте державні кошти. Бажаємо всім міцного здоров’я,
миру та творчого натхнення, добробуту і затишку у ваших
родинах, а ваша плідна праця нехай буде надійною запорукою щасливого майбутнього нашої держави!
З повагою Валентина МАЙСТРЕНКО,
заступник начальника управління.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

30 ЛИПНЯ, починаючи з 10 години, в центрі села відбудеться святкування 319-ї річниці з часу першої згадки про
село Чернецьке.
У програмі свята:
••дитячі атракціони (батути, каруселі);
••турнір з міні-футболу;
••виставка виробів народних умільців;
••концертна програма за участю місцевих аматорів;
••кашоваріння;
••святкова дискотека.
Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до святкування. Також приймаються пропозиції щодо надання спонсорської допомоги на проведення свята.
ОРГКОМІТЕТ.
20 ЛИПНЯ з 10:00 до 13:00 в с. Липове відбудеться
громадська приймальня за участю начальника Талалаївського районного відділу державної виконавчої служби
Г. М. Ромахової, згідно з графіком роботи виїзних громадських приймалень за участю приватних та державних
нотаріусів Чернігівської області на III квартал 2016 року,
затвердженим в. о. начальника Головного територіального
управління юстиції в Чернігівській області від 30.06.2016.

ЖНИВА – 2016

ВИЙШЛИ В ПОЛЕ ЖНИВАРІ
Найпершими у цей відповідальний процес включилася група господарств ТОВ
«Красноколядинське». У ТОВ
«Красноколядинське» станом
на 12 липня вже намолотили
понад 600 тонн озимої пшениці із врожайністю 40,3 ц/га. У
ТОВ «Україна» пшениця у перші дні жнив давала по 37,2 ц/
га. Початок жнив у ПСП «Лан»
співпав із днем проведення на
базі цього господарства районного семінару-наради з питань організації та проведення
жнивної кампанії. У другій половині дня 13-го липня вийшли у поле жатки. Про підсумки
перших днів жнив ще говорити
рано, та хлібний колос обіцяє
непоганий врожай.
Вів пленарну частину
семінару начальник районного управління агропромислового розвитку Віктор
Сіренко, який інформував,
що у господарствах району
до збирання належить 8219
гектарів ранніх зернових, що
складає 25% посівної площі
всіх сільгоспкультур. Аграрії
готові зібрати врожай, звісно
ж за хороших погодних умов,
орієнтовно за 10 днів.
З давніх-давен початок
жнив в українців вважався
святом. Тому і привітали виробників голова райдержадміністрації Анатолій Дупа,
голова районної ради Юрій
Дзюбан. Головний спеціаліст
відділення ФСС від нещасних
випадків на виробництві та
профзахворювань Микола Герасименко, головний інспектор районного сектору Управління ДСНС Євгеній Мартіян,
провідний фахівець районного сектору Управління ДСНС
Валентин Прокопенко у своїх
виступах концентрували ува-

На фото: учасники семінару на полі озимої пшениці.
гу керівників виробництва на
необхідності посилення заходів щодо пожежної безпеки та
охорони праці під час жнив.
Потім слово мали господарі. У обробітку ПСП «Лан»
1576 гектарів землі. Зернові
вирощують на 777 гектарах,
579 із них — ранні. Директор
приватного аграрного господарства Володимир Лукаш
ділився з колегами власним
досвідом щодо обробітку грунтів, вирощування зернових.
Тут, на тракторному таборі
господарства, де й проходив
семінар, спеціально, щоб показати
землякам-колегам,
господарі виставили техніку.
Про кожну одиницю Володимир Григорович розказував
окремо. Серед найновішої —
два великовантажні автомобілі, якими господарство перевозить свої вантажі і надає
послуги, два зернові комбайни
«Агрос», два трактори мар-

На фото: директор ПСП «Лан» Володимир ЛУКАШ проводить екскурсію на тракторному таборі.
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ки «Джон Дір». Щороку парк
поповнюється і грунтообробною технікою. Колеги-аграрії
зупинилися біля новітньої сівалки, культиватора із діжкою
для внесення рідких добрив,
лущильних дисків. Про можливості і переваги кожного
агрегату Володимир Григорович ділився із власного досвіду. Справді, краще раз побачити, ніж кілька разів почути,
адже сучасна грунтообробна
техніка удосконалена, багатофункціональна. «Мені приємно поділитися досвідом із
колегами. Тим більше, якщо
іще хтось і скористається
ним на практиці. Адже кожен
із нас, виробників, на чомусь
„набиває шишки“, а десь відчуває переваги. Подібні семінари просто необхідні для
обміну досвідом», — так говорив В. Лукаш.

Потім господар повів гостей на тік, до сушарки, яку реконструювали для роботи на
соломі. Минулого року пересушили весь врожай на місці,
готові надавати послуги і сусідам. І нарешті — пшеничне
поле. На ньому застосовували спеціальний препарат для
того, щоб пшениця за складних погодних умов, які були
нинішньої весни, не вилягла.
Результат помітний вочевидь.
«Постійно тримаємо на контролі вологість зерна. Лиш
зафіксуємо
оптимальну,
почнемо жнива на повну. Всі
хліба скошуємо у валки, потім молотимо, — розповідав
директор господарства, — це
затратніше, але цей метод
має свої переваги, які нас
влаштовують…».
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

СЛУЖБА – 101

ГАСИЛИ ПОЖЕЖУ,
РЯТУВАЛИ КОРОВУ

9 липня, близько 1-ї години ночі до Служби порятунку «101» у районі надійшло
повідомлення про пожежу
грубих кормів гр. Д., що в Болотниці. На момент прибуття
відділення 21 Державної пожежно-рятувальної частини
вогнем була охоплена копиця, а також частково навіс
для сіна. Значну допомогу
надало населення, яке відгукнулося на біду і почало
гасити водою та відкидати
сіно, яке ще не було охоплене вогнем. Звичайно, частину кормів знищено, частина
через продукти горіння стала непридатною для використання за призначенням,
але наслідки могли бути і
трагічніші. Щодо причини, то
основною розглядається занесення стороннього джерела запалювання невідомою
особою.
З початку року на території району зафіксовано 12
пожеж.
* * *
Вдень 9 липня до 21 Державної пожежно-рятувальної
частини (смт Талалаївка)

надійшло повідомлення від
мешканця районного центру
про те, що під час випасу великої рогатої худоби на території колишнього свинокомплексу, поблизу селища, до
колодязної шахти глибиною
приблизно 7 м впала корова.
Як з’ясувалося, двох верхніх
кілець не було, навколо шахти утворилася яма конусоподібної форми, тварина ще
деякий час була на поверхні,
адже провалилася лише задніми кінцівками, а вже потім
упала вниз. На місце пригоди прибули рятувальники,
також залучався автокран.
За допомогою мотузок один
з рятувальників спустився у
колодязь, обв’язав передні
кінцівки тварини. Це зробити
було складно через обмежений простір та положення її
внизу. Та все ж за допомогою
підйомної техніки корову дістали на поверхню. Тварина
майже відразу стала ноги, що
не могло не радувати всіх присутніх, особливо власників.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС в
області.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

У ТРУДОВИХ
КОЛЕКТИВАХ

ДО ПРИЙМАННЯ

УРОЖАЮ ГОТОВІ

Наближається жнивна
пора. Ось-ось почнеться
хлібозбирання і попливуть на елеватори потоки
золотого збіжжя. Для директора зернозберігальних складів ТОВ агрофірма «Обрій ЛТД» Максима
ОДІЖНОГО і його колективу — це найвідповідальніша пора. Про те, як підготувалися до неї, і розповів
при зустрічі директор підприємства.
— Зерносклади
агрофірми «Обрій» спроможні
прийняти на зберігання 40,6
тисячі тонн зерна. 17,4 тисячі можемо прийняти на
зберігання у напольні склади і 27,2 тисячі у силоси.
Вже повністю готові до його
приймання 7 об’ємних напольних складів — всі вони
очищені, побілені, продезинфіковані, проведено бетонування лебідок, під’їздів
і заїздів у приміщення.
Для приймання, очистки, сушіння, зберігання і
відвантаження зерна відремонтовано і перевірено всі
робочі агрегати і пристрої.
На одному із приміщень замінено покрівлю з шиферу
на металопрофіль. У силосах (ємкості для вертикального зберігання зерна)
поміняли аспіраційну установку (циклон), яка служить
своєрідним фільтром при
сушінні зерна. У серпні буде
повністю замінено 300 метрів під’їзного залізничного
полотна. До початку сезону
усучаснено
обладнанням

ВІТАЄМО із прекрасним
ювілеєм соціального працівника із Красного Колядина
Валентину
Анатоліївну
ЧМУТ. Щоб Ви такою ж завзятою, добродушною, людяною залишалися на все своє
життя. Кажуть, що у 50 жінка
знов цвіте, мов сад: втім, як
бачимо усі, Ви завжди у всій
красі. Вас з нагоди ювілею
ми віншуєм, як лілею, і здоров’я Вам міцного, ще й всіляких благ до нього. Зичимо,
аби й надалі разом з нами
працювали. І здобутків Вам
рясних та достатку повен
міх. А в кінці ми Вам бажаєм,
щоб життя здавалось раєм,
хай багато ясних літ Вам дарує щедро світ!
КОЛЕКТИВ Красно
колядинської сільради.
* * *
ЩИРО вітаємо нашого шанованого соціального
працівника по Красноколядинській сільській раді Валентину Анатоліївну ЧМУТ
з прекрасним ювілеєм. Нехай життя Ваше буде завжди світлим і радісним, як цей
святковий день, а щиросердечні привітання від рідних,
друзів додадуть життєвої
наснаги у скарбничку Вашої
прекрасної і безвідмовної
душі. Наша і людська шана
нехай буде подякою Вам за
плідну працю, за Вашу мудрість, чуйність, уміння творити і дарувати усім оточуючим добро. Бажаємо Вам
міцного здоров’я, жіночого
щастя, успіхів і натхнення у
роботі, добробуту і миру.
КОЛЕКТИВ територіального центру.
* * *
СЬОГОДНІ у техпрацівниці Чернецької школи
Ольги
Миколаївни
ЛУЦЕНКО 55-річний ювілей.
Шлемо нашій колезі з нагоди родинного свята низку
теплих побажань. Дозвольте
Вас сьогодні привітати, бо
день такий буває раз на рік,

лабораторію, розширили тут
і штат працівників.
— Яка потужність зерноскладів?
— Добова
потужність
приймання — 2000 тонн,
відвантаження залізничним
транспортом складає 1200
тонн, автомобільним —
900 тонн.
— Обслуговуєте, звичайно ж, не тільки своє
господарство?
— До нас везуть на
зберігання із сусідніх Срібнянського,
Ічнянського,

Варвинського і Роменського
районів.
— Скільки працівників
трудиться на підприємстві?
— На сьогодні — 42 працівники. Це відповідальні,
сумлінні люди, які усвідомлюють покладені на них
обов’язки.
— Дякую за розмову.
Її вела Віра КЛИМОВА.
На фото: майстер
Олександр СЄНІН із робітниками бетонують заїзд в
одному із складів.

здоров’я, щастя щиро побажати, на все життя, на довгий-довгий вік! До сотні літ
дожить без горя і журби, від
гір, від сонця, від калини всіх
благ земних — з роси й води
бажаємо Вам всі ми!
КОЛЕКТИВ школи.

ти: веру в счастье, радость и
добро! Пусть на висках сияет серебро, но Ты для нас
всегда лишь молода, Тебя
не старят прожитые года. Ты
красива, заботлива, мила,
нежна, Ты нам ежедневно
и вечно нужна! Вечно моло-

НА 60-річний ювілей
Сергія
Олексійовича
ЛИСЕНКА із Сильченкового. Тобі сьогодні 60! А це
ніяк ще небагато. Бо серце
співає і прагне до свят, бо
в серці Твоїм розкошує ще
літо. Бо хоче воно доброти
і любові, бо мудрість зоріє
у кожному слові. І планів,
як мінімум, ще на піввіку, й
бажання творити незгасно
велике. Та й руки умілі, до
праці готові, живи до ста літ
в пошані, здоров’ї.
З найкращими побажаннями сім’я СЕНЬКО.
* * *
ЮВІЛЕЙНИХ 55 років
святкує Ольга Миколаївна
ЛУЦЕНКО з Чернецького.
Вітаємо з Днем народження!
Від усього серця бажаємо,
щоб на Вашому життєвому
шляху не з’являлись труднощі і негаразди. Нехай Ваша
доля буде довгою та щасливою і Вас завжди оточує сімейний затишок та гармонія
з навколишнім світом. Нехай
барвистими квітами дорога
життя рясніє, збуваються заповітні, найкращії мрії, нехай
не покидають Вас почуття
високі, нехай життя приносить лиш щасливі роки.
СУСІДИ, ДРУЗІ.
* * *
МНОГОУВАЖАЕМУЮ
жену, маму, бабушку Надежду Александровну ШТИМ
сердечно поздравляем с
днем рождения. Жизнь прожить — не поле перейти, но
Ты главное сумела в ней най-

дей! Дай Тебе Бог счастья и
здоровья без тревог!
МУЖ, ДЕТИ, ВНУК.
* * *
14 ЛИПНЯ святкувала свій ювілей Валентина
Анатоліївна РАДЧЕНКО із
Сильченкового. Щиро вітаю
і бажаю, щоб життя було
схожим на казку, сповнену
чудес і магії. Хай повниться
воно щасливими подіями й
моментами, нехай не буде
в ньому перешкод і бід, а
панує лише мир і добробут.
Нехай щодень здійснюються
найзаповітніші мрії, а душу
завжди зігріває радість від
позитивних вражень. А Твої
очі хай повсякчас палають
яскравими іскорками щастя і
любові, а над головою завжди світить яскраве сонечко і
буде чистим небо.
Подруга ЛАРИСА.
* * *
18 ЛИПНЯ відзначає
свій ювілей найкраща матуся, любляча дружина Людмила Григорівна ЯРМОШ
із Чернецького. Цього дня
їй рівно 50. Хай щастя і мир
зігрівають оселю і грає здоров’я, як добре вино. Будь
завжди щаслива і завжди
весела, 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.
ЧОЛОВІК, СИН.
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

ПРОГРАМА «ТУРБОТА»:
ХТО ЗА І ХТО ПРОТИ

Після публікації в газеті статті під таким заголовком до редакції надходять листи-відгуки, в яких
жителі висловлюють свої думки щодо доцільності відкриття в Талалаївці соціального магазину для
малозабезпечених громадян. Ось що пишуть наші
читачі.
Ми, жителі Талалаївки, по-друге, можливо б, піддуже любимо свою «Три- приємці не так з кожним
бунку». Кожної п’ятниці з днем піднімали ціни.
нетерпінням чекаємо, коли
Дуже прикро, що наші
листоноша принесе її. Із районні депутати так скепнеї ми дізнаємося про ра- тично поставилися до цьойонні новини.
го питання. Чомусь в інА ось газета від 8 лип- ших райцентрах керівники
ня 2016 року нас дуже якось піклуються про своїх
вразила. Вірніше не газе- жителів, а наші просто сміта, а стаття в газеті депу- ються над нами.
тата районної ради ВолоМи дуже просимо роздимира Киричка «Чому я глянути це питання на сесії
голосував проти відкриття районної ради і сподіваєсоціального
магазину». мося, що такий магазин у
Яким же це треба бути Талалаївці буде. Просиегоїстом, щоб таке напи- мо опублікувати у газеті
сати? Тепер тільки й мови «Трибуна хлібороба» наше
про цю статтю. Кожен прохання.
обурюється і кожен говоЖителі Талалаївки:
рить: «Мабуть, у Киричка
ЛУЦЕНКО, ГАЙДАМАКА,
не такі статки, як у майже
ОХРІМЕНКО, СИДОРЕНкожного пенсіонера — не
КО, ПЕТРУК.
1300 гривень».
* * *
Невже люди обирали
Ми, жителі селища
депутатів для того, щоб (вул. Лугова — колишня
вони так глумилися над Фрунзе) обговорили опунами? Усім відомо як важ- бліковану в «ТХ» статтю
ко живеться бідним людям. депутата райради В. А.
Ми тепер не живемо, а ви- Киричка, який майже на
живаємо. Тож чому ж не півсторінки
шанованої
відкрити у Талалаївці соці- нами газети розповідав,
альний магазин?
що не потрібен нам, проПо-перше, бідні люди стим трудівникам, людям,
могли б зекономити якусь які отримують мінімальні
копійчину, купивши у цьо- пенсії, соціальний магаму магазині якусь річ. А зин. Це не так.
Я ВВАЖАЮ, що в таких жахливих матеріальних
умовах малозабезпеченому населенню району, а це
близько 6 тисяч чол., магазин необхідний. Звісно, продукти харчування (крупи,
* * *
18 ЛИПНЯ у моєї хрещеної Людмили Григорівни ЯРМОШ із Чернецького
ювілей. Где взять одних
благополучий? Так не бывает — это факт. Но пусть
побольше будет «лучше» и
меньше будет «кое-как». Мы
Вам желаем в день рожденья
улыбок,
радостных
хлопот, здоровья, счастья
и веселья сегодня, завтра,
круглый год.
Хрещениця ТАНЯ з
сім’єю.
* * *
ВІТАЄМО Володимира
Михайловича ІЛЛЯШЕНКА
із с. Діброва з днем народження. Прийміть наші найщиріші побажання міцного
здоров’я, особистого щастя,
невичерпної енергії та наснаги у всіх Ваших добрих
справах. Хай у Вашому домі
завжди панують мир і злагода, у серці — доброта, а
у справах — мудрість та
виваженість. Нехай доля і
надалі буде прихильною до
Вас, даруючи радість життя,
незрадливу удачу, вірних і
надійних друзів.
Сім’я ПРИМАКІВ.
* * *
14 ЛИПНЯ 20-річний
ювілей відзначив наш хрещеник Едуард СЕМІНЬКО із
Липового. Щиро вітаємо нашого любого ювіляра і сердечно зичимо йому: нехай з
Тобою буде поряд веселий
сміх і ніжний погляд, хороший друг і пісня тиха, що
розганяє тугу й лихо. Очей
коханих два озерця, неспокій думки Твого серця. Хай
омине Тебе нещастя, живи і
мрій, бажаю щастя.
ХРЕЩЕНИЙ і Х
 РЕЩЕНА.

●

●

●

●

●

борошно, хліб, олія, цукор і
т. ін.) по оптових цінах або
ж навіть по цінах від виробника, трішки завдадуть незручності депутатам-бізнесменам. Адже товари першої
необхідності у дорогих магазинах втратять попит, а це
завдасть шкоди бізнесу.
Пропоную соціальним
працівникам (а вони є в
кожному селі) отримувати
через соціальний магазин
та доставляти до кожного

Ви, шановний, стоїте
поряд із іншими депутатами-підприємцями і думаєте, що нам не зрозуміла ваша думка. Іще й як
зрозуміла — боїтесь, що
дорога до магазинів цих
депутатів заросте, то воно
до цього йдеться. Ну тож
які Ви приймаєте рішення
— як би більше «вижать»
із оцих бідних людей. Не
старайтесь отак «дотошно» розписувать у газеті,
чому ви проголосували
проти відкриття соціального магазину. Вас, у минулому педагога, а нині
керівника-бізнесмена,
люди обрали депутатом
райради, але на цей час
зрозуміли, що глибоко
помилились.
Ви пропонуєте створювати соціальні аптеки, ми
«за» — але це не суперечить одне одному, щоб відкрити соціальний магазин
по продажу продуктів споживання, хліба.
У нас, простих жителів, виборців, складається
враження, що чекати від
подібних депутатів-бізнесменів якихось позитивних
зрушень не доводиться.
Р. П. ЗАЛІСЬКА,
В. М. НУДЬГА,
НАУМЕНКО, СЕНЧА,
ГОРЯНСЬКА, О. О. ЛУЦЕНКО, Н. І. ДУДКА, Т. М.
ОХОТНИКОВА,
М. Д. ДЕМИДЕНКО.
села раз на місяць продукти харчування за нижчими цінами, адже це так
необхідно.
Тому на наступній сесії
я теж підтримаю питання
відкриття соціального магазину у нашому районі.
Вважаю, що депутат, який
має свій бізнес, повинен
дбати не тільки про бізнес,
а й про людей.
Галина КРУПОДЕРЯ,
депутат районної ради.

●

Питання, що викликало гострі дискусії, ми попросили прокоментувати заступника голови райдержадміністрації Ларису ШЕВЧЕНКО:
— На даний час в Україні склалася ситуація, коли
пенсіонери, безробітні, інваліди та інші категорії громадян не можуть прожити на мінімальний розмір пенсії чи
соціальної виплати. У районі діє програма «Турбота» соціальної підтримки малозахищених та малозабезпечених
верств населення району на 2012 – 2016 роки, прийнята
рішенням районної ради від 27 грудня 2011 року.
На сесії районної ради, що відбулася у червні, було
запропоновано внести зміни до програми «Турбота», зокрема доповнити наступними позиціями:
1. Створити на базі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
соціальний магазин, що надасть можливість покращити
матеріальне становище соціально вразливих категорій
населення району. Відкриття соціального магазину передбачає надання товарів першої необхідності по закупівельних цінах наступним категоріям громадян: людям
похилого віку; громадянам, які перебувають у складних
життєвих ситуаціях у зв’язку із безробіттям і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають
роботу; потерпілим від стихійного лиха чи катастрофи;
малозабезпеченим; інвалідам, учасникам бойових дій,
вдовам, дітям війни, ветеранам війни і праці, багатодітним і іншим пільговим категоріям громадян згідно із законодавством України.
Продукти харчування продаватимуться вищезазначеним категоріям громадян по закупівельних цінах.
Соціальні магазини (відділи, секції) — це об’єкти торгівлі, які призначені для продажу товарів (продовольчих,
промислових) малозабезпеченим громадянам. Основною функцією соціальних магазинів є реалізація малозабезпеченим верствам населення соціально значимих
товарів за низькими цінами. Досвід створення магазинів
є у районах нашої області. Перш ніж пропонувати зміни
до Програми, фахівці управління соціального захисту населення спілкувались із своїми колегами з інших районів,
де такі магазини створені.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ВИТОКИ

СВЯТО ЛІТА, ЛЮБОВІ Й ВОГНЮ

Учасники свята Віка ЯРЕМЕНКО, Оксана ЛИСЕНКО, Ірина КОНДРАТЕНКО та
Іван ПЕТРУСЕНКО.
СВЯТО Сонцекрес відзначається
українським
народом з давніх давен.
Надвечір люди збирались
біля річок та ставків, прикрашали Марену, виготовляли опудало Купала, розпалювали жарке і пекуче
багаття, водили хороводи,
дівчата плели віночки із
запашних трав, співали
пісень, ворожили, парубки
шукали чарівний цвіт па-

пороті, щоб розуміти мову
будь-якого створіння і знати, де заховані скарби. А в
988 році князь Володимир
Святославович запровадив християнство як державну релігію і свято дістало назву Івана Купала, що
є слов’янським варіантом
імені Іоанн Хреститель.
Назва змінилась, а звичаї
та обряди залишились.
До сьогоднішнього дня

і на Талалаївському урочищі селищного парку відбуваються святкування. З
усіх куточків селища ідуть
великі й малі на святкову
програму, щоб відпочити і розважитись. Цього
року ансамбль районного
будинку культури «Мрія»
піснею «Ой, купало зелен
свято» відкрив насичену
піснями, танцями і гуморесками програму, після

якої привітальне слово
мав селищний голова
Юрій Величко. Глядачі
мали можливість побачити зі сцени Лісовика, Мавку і Русалок. Запам’яталась незвична поява
Водяного, який приплив
до берега на човні. А далі
під іскри купальського
вогнища всіх присутніх
розважала
концертна
програма, в якій взяли
участь Юлія Чикиш, Юлія
Гадючка, Галина Семінько, Світлана Гучок, Юрій
Штим, Іван Петрусенко та
Оксана Лисенко, Іра Кондратенко, Тетяна Мякіннікова, Вікторія Яременко,
Ніна Ступнік, Євгенія Мусієнко, Микола Залізний, а
також ансамбль «Народні
наспіви» селищного клубу
та танцювальний колектив «Каскад» РБК. Розвеселяв присутніх глядачів
яскравими гуморесками
Петро Дупа. Ведучим голосом свята була Таїсія
Мироненко.
Свято Івана Купала
багате звичаями, обрядами, ворожінням. Дівчата
плетуть віночки із квітів та
трав, потім пускають їх на
воду. Чий віночок потонув
або крутиться на місці —
та дівчина в цьому році
заміж не вийде, якщо ж вінок поплив далеко і десь
пристав до берега — ймо-

ТУРИЗМ

ЄВРОКАРПАТИ – 2016

Під такою назвою на
Закарпатті проходив Кубок
України з пішохідного туризму. В мальовничому лісі
під Ужгородом зібралися 18
команд. Не залишилися осторонь цих змагань і талалаївські туристи. За підтримки
селищного голови Ю. Є. Величка стала можливою поїздка команди на ці Всеукраїнські змагання. В порівнянні
з минулим Кубком України,
на якому наші спортсмени
стали переможцями, склад
команди був підсилений
двома туристами з м. Новгород-Сіверський. Тож Костянтин Самойленко, Еліна Чуба,
Ірина Коваленко, Віталій
В’ялий, Анастасія Таралика,
Альона Загурська, Максим
Ведмідь та Сергій Жук і Валерія Хохленко вирушили
на Закарпаття. Першого
змагального дня була особисто-командна дистанція.
Спортсмени індивідуально
проходили смугу перешкод.
І знову в особистому заліку
серед хлопців перемогу здобув Костянтин Самойленко.
А серед дівчат третє місце
виборола Валерія Хохленко.
Командним результатом на
цій дистанції було друге місце. Наступного дня команди
змагалися на довгій дистанції крос-похід. Ця незвичайна дистанція довжиною
в 4 кілометри вимагала від
спортсменів не тільки вміло
долати перешкоди, а й добре орієнтуватися в лісі за
картою, мати добру фізичну
форму. Команда впоралася
з завданням, безпомилково
знаходила всі етапи та контрольні пункти в лісі. І лише
невелика помилка ціною в
один штрафний бал опустила команду з першого на четверте місце. Все вирішувалося третього змагального дня
на командній дистанції. Ми
стартували другими. Велике

Вадим БУРДЕНКО у ролі Водяного.
вірніше за все, туди дівчина вийде заміж. Якщо в
купальський день перелізти через дванадцять городів, здійсняться бажання.
Якщо вночі напередодні
Івана Купала зірвати квітки брат-і-сестри та покласти по кутках дому,
злодії не зможуть підійти
до дому, бо квітки рослини розмовлятимуть, створюючи видимість присутності господарів. І це ще
далеко не всі прикмети й
обряди купальської ночі.
На сьогоднішній день небагато людей дотриму-

ються цих звичаїв, а більшість, навіть, і не знають
їх, бо для них свято Івана
Купала — це історія українського народу. Можливо
й те, що багато людей не
знають, що це язичницьке
свято і зовсім не християнське, хоч і пов’язують
його з народженням Івана Хрестителя, але це дві
різні події. І так з року в рік
ми святкуємо це свято, не
задумуючись про його походження і про саму суть
обрядових дійств.
Текст і фото
Людмили ЦИГАНЕНКО.

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

18 липня – с. Слобідка, вул. Радянська.
19 липня – с. Поповичка, сільська рада, АТС, поштове відділення.
19 липня – смт Талалаївка, ветлікарня, відділення поліції, санепідемстанція, вул. Медична.
20 липня – с. Українське, вул. Перемоги.
20 липня – с. Грицівка (село повністю).
22 липня – с. Українське, ТОВ «Фортуна», контора
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

УТОЧНЕННЯ
Підпис під добіркою віршів на 3-й сторінці «Трибуни
хлібороба» (від 2 липня ц. р., №27) правильно слід читати Яна ЧЕРГИНЕЦЬ.
нервове напруження не дало
змоги спортсменам показати
всі свої вміння. Допущений
ряд невиправданих помилок закріпив за нами восьме
місце на цій дистанції. І ось
настав час підбивати підсумки трьох змагальних днів.
Команду «Арабіка» з Києва
нам вже було не наздогнати.
Вона посіла перше місце. Ми
ж боролися за друге місце з
командою з Херсонської області і змогли закріпити це
місце за собою, залишивши третє призове місце для
херсонців. Радощам не було
меж. Знову Кубок України,
вже вдруге в цьому році, прямує до Талалаївки. Діти та
батьки висловлюють щиру
подяку селищному голові
Ю. Є. Величку за фінансову
підтримку. Маємо надію, що
ця підтримка нашої команди
не була одноразовим жестом
доброї волі, адже коли в команди виходить боротися на
рівних з кращими командами
України, то це треба підтримувати і надалі.
Олег ЧУБА,
тренер команди.

ПРО ОБІГ ЗЕМЕЛЬ

До набрання чинності
законом про обіг земель
сільськогосподарського призначення, але не раніше 1
січня 2017 року, не допускається:
{Абзац перший пункту 15 розділу X із змінами,
внесеними згідно із Законом
№ 107-VI від 28.12.2007 —
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду № 10рп/2008 від 22.05.2008; в
редакції Закону № 309-VI
від 03.06.2008; із змінами,
внесеними згідно із Законом
№ 1783-VI від 19.01.2010; в
редакції Законів № 4174-VI
від 20.12.2011, № 5494-VI
від 20.11.2012}
а) купівля-продаж
земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної та комунальної
власності, крім вилучення
(викупу) їх для суспільних
потреб;
{Підпункт «а» пункту 15
в редакції Закону № 309-VI

від 03.06.2008}
б) купівля-продаж
або
іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення
(використання) земельних
ділянок, які перебувають у
власності громадян та юридичних осіб для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва,
земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості)
власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних
часток (паїв), крім передачі
їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу
земельну ділянку відповідно до закону та вилучення
(викупу) земельних ділянок
для суспільних потреб, а
також крім зміни цільового
призначення (використання)
земельних ділянок з метою
їх надання інвесторам —
учасникам угод про розподіл
продукції для здійснення ді-

яльності за такими угодами.
{Абзац перший підпункту «б» пункту 15 розділу X
із змінами, внесеними згідно із Законом № 5406-VI від
02.10.2012}
Купівля-продаж або іншим способом відчуження
земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та
«б» цього пункту, запроваджується за умови набрання
чинності законом про обіг
земель
сільськогосподарського призначення, але не
раніше 1 січня 2017 року, в
порядку, визначеному цим
Законом.
{Абзац другий підпункту «б» пункту 15 розділу X
із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від
28.12.2007 — зміну визнано
неконституційною згідно з
Рішенням
Конституційного Суду № 10-рп/2008 від
22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008;
із змінами, внесеними згідно

із Законами № 1783-VI від
19.01.2010, № 4174-VI від
20.12.2011, № 5494-VI від
20.11.2012}
Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії
заборони на купівлю-продаж
або іншим способом відчуження земельних ділянок та
земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та
«б» цього пункту, в частині
їх купівлі-продажу та іншим
способом відчуження, а
так само в частині передачі
прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх
укладення (посвідчення).
{Пункт 15 розділу X із
змінами, внесеними згідно
із Законами № 2059-IV від
06.10.2004, № 3415-IV від
09.02.2006; в редакції Закону № 490-V від 19.12.2006;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 767-VIII від
10.11.2015}
Олександр ОГІЙ,
в. о. начальника
Держгеокадастру.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУПЛЮ

ЦИМИ літніми сонячними днями відзначає свій
50-й рік народження наша
люба, мила, найкраща у
світі сестричка, тьотя, бабуся Людмила Григорівна
ЯРМОШ із Чернецького.
Пожелать Тебе хочется счастья, широты, изобилья,
добра, чтоб сегодня жилось
интересней, чем минуту назад, чем вчера. Чтоб в душе

теплота не угасла, чтобы
сердцу стучать и стучать,
и такого огромного счастья,
что руками его не обнять!
Пусть в день рожденья
Твоего тепло родных Тебя
согреет, а с ним не страшно
ничего — хоть снег летит,
хоть ветер веет!
Сестра НАТАЛІЯ із
сім’єю, ПЛЕМІННИКИ,
ВНУКИ.

ПРОДАМ

1-кімнатна газифікована мебльована (телевізор, стінка,
диван і т. п.) КВАРТИРА в Талалаївці. Є літня кухня, погріб,
сарай. Тел. 096-064-99-53, 097-166-76-99, 068-061-01-31.
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 газ, телефон, трьохфазка. Будинок і земельна ділянка приватизовані. Ціна договірна.
Тел. 099-723-67-28, 066-423-01-21.
САДИБА 0,17 га: будинок (дерев’яний, обкладений очеретом, цеглою, плиткою), сарай, гараж, колодязь, літня кухня, погріб, водогін. Каналізація своя. Тел. 066-433-98-66.
САДИБА в Талалаївці з усіма господарськими будівлями: сарай, літня кухня, погріб. Тел. 097-385-53-99.
МОПЕД «Вентус» 2009 року випуску, об’єм 110 см3 у хорошому стані; КОЛЯСКУ дитячу. Тел. 097-751-24-24.
Саморобний ТРАКТОР. Тел. 097-126-13-18.
КОЛЯСКУ оригінал Zippy 2 в 1 шоколадного кольору в
ідеальному стані. Була у використанні всього 8 місяців.
Тел. 099-904-34-09.
КОЗЕНЯТА. Тел. 093-917-08-72.
КОРОВА, 6 років. Тел. 097-338-18-42, 099-481-05-63.
Нове дерев’яне ЛІЖКО (ясен) 1,6×2 м, СТІЛ дерев’яний
1,2×0,8 м. Тел. 098-224-05-85.
Терміново КОРОВА. Тел. 097-632-48-23.
Молода КОРОВА віком 4 роки, тільна з третім телям.
Масть червоно-ряба. Тел. 050-659-18-92, 099-482-66-86.
КОРОВА. Тел. 067-680-11-56.
ДРОВА рубані (тверда порода). Тел. 097-194-28-82.
Магазин «ВОДОСНАБ» м. Ромни, пропонує:

ГАЗОВІ ТА ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ,

ВУГІЛЛЯ ТА ПАЛИВНИЙ БРИКЕТ,
радіатори, труби, газові колонки, бойлери, насоси, каналізація
АКЦІЯ!!! Кредит «Ощадбанк зігріває» з компенсацією 30%
Громадянам, які отримують субсидію — компенсація 70%
м. Ромни, вул. Маяковського, 77 ТЦ «Берізка»
тел. 096-276-15-66, 050-392-31-23
ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої Матері,
печера, мощі святих, Божа гора, хрест Нікіти Столпніка), Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії, Густиньського і Корицького жіночих монастирів; в с. Катюжанка — до
о. Олександра за зціленням від цукрового діабету, алкогольної, тютюнової і наркозалежності та інших хвороб; в с. Сукачі
— до о. Миколи (індивідуальний прийом з різних питань).
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).

ЗАЯВА ПРО НАМІР ОТРИМАТИ Д
 ОЗВІЛ
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ
РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«ЮКРЕЙН-СПЕКТОР» заявляє про намір отримати дозвіл
на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
устаткування на об’єктах господарювання — АЗС, розташованої за адресою: смт Талалаївка, пров. Ватутіна, 3.
При роботі виробничого устаткування в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел надходять: бензин, сірководень, вуглеводні, сірки діоксид. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм та не
впливають на стан здоров’я людини. Концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі по даному об’єкту не
перевищують значення ГДК.
Адміністрація ТОВ «ЮКРЕЙН-СПЕКТОР» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього
природного середовища та вимоги екологічної безпеки на
всіх етапах експлуатації технологічного обладнання.
Для ознайомлення з більш детальною інформацією про
отримання дозволу ТОВ «ЮКРЕЙН-СПЕКТОР» звертатись
за адресою: 14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Менделєєва, буд. 5а, тел. (0462)65-31-45.
Із зауваженнями або запереченням щодо отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Талалаївської райдержадміністрації
по місцю розташування об’єкта.
Адміністрація ТОВ «ЮКРЕЙН-СПЕКТОР».
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.

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.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ,
НУТРЯКІВ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.

ТОВ АФ «ОБРІЙ LTD»

надає сертифіковані послуги
з приймання, очищення і зберігання
зернових та олійних культур.
Закуповуємо зернові та олійні культури.
ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
17200 Чернігівська обл., смт Талалаївка,
вул. Кірова, 5.
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
(04634) 2-11-18, (04634) 2-37-16,
факс 2-14-81, 067-334-64-87.

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).
ЗДАЮ БУДИНОК по
вул. Карла Маркса, 11 для
проживання сім’ї.
Тел. 098-800-48-88.

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

ВІКНА, ДВЕРІ

Швидко, якісно, недорого.
Виїжджаю по району
безкоштовно.
Передплати не беру.
Тел. 068-662-02-21.

16 липня 2016 року
24 июля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

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.
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.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім.
Гарантія. Оплата будьяка.
Тел. (05447)6-04-16,
097-235-41-47.

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.
23 липня у районній
лікарні проводитимуть
прийом лікарі із Прилук.
УЗД суглобів, органів
черевної
порожнини,
серця. Прийом лікарякардіолога.
Довідки за тел.
2-13-57.

СТОВ АФ «Горизонт» на постійну роботу
потрібні оператори машинного доїння.
Тел. 099-771-73-03.

ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ЗНАХІДКОЮ

В районі ветлікарні знайдено загублені КЛЮЧІ. Просимо
власника звертатись за тел. 098-423-56-77.
* * *
Зверніться до редакції за КЛЮЧАМИ, загубленими при
в’їзді у двір райдержадміністрації.

ПОМИНАННЯ

14 ЛИПНЯ минуло 5 років як немає із нами нашого рідного Сергія
Анатолійовича КОРКАЧА. В одну
мить обірвалося Твоє юне життя. Ще
звечора у нас був дорогий син і брат, а
наступного дня Тебе вже закрила свята земля у своїх обіймах. Не можна
забути ті страшні моменти, як ніколи
не забути Тебе живого: веселого, турботливого, доброго, у якого було так
багато планів на життя. Воно обірвалося, Тебе немає і ніколи не буде. Ми пам’ятаємо Тебе
і ніколи не забудемо. Ти житимеш у нашій пам’яті, доки
нашого віку.
Хто пам’ятає і хто забув нашого Серьожку, згадайте
разом із нами. Хай лебединим пухом буде Тобі важка могильна земля, а пам’ять наша — вічною.
У глибокій скорботі БАТЬКО, МАМА, сестра ВІРА
із сім’єю, ЛЕСЯ, всі РІДНІ.
18 ЛИПНЯ 20 років тому не стало дорогої для нас
людини — чоловіка, батька і дідуся Олександра Кириловича ЖИГАЙЛА із Талалаївки. Скільки минуло літ, та
не вщухає біль у серці, не стирається в пам’яті Твій дорогий образ. Ти був люблячим чоловіком, турботливим
батьком і дідусем, гарним господарем, шанованою людиною, тож пам’ять про Тебе завжди буде світлою. Спи
спокійно, наш дорогий!
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
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Колектив районної державної адміністрації висловлює глибокі співчуття своїй колезі Людмилі Іванівні Перепелятник і її сім’ї з приводу тяжкої, непоправної
втрати — смерті матері
КАТЕРИНИ ПЕТРІВНИ.
Пішла з життя Тамара Георгіївна ЛІСНА. Тяжка хвороба забрала
Твоє здоров’я, а безжальна смерть
вирвала з життя. Ти вже ніколи не
повернешся до рідної домівки, не
переступиш свій поріг, не зустрінеш нас усмішкою чи порадою. Зі
сльозами на очах низько схиляємо
голови над Твоєю могилою. Спи
спокійно. Пам’ять про Тебе навіки
залишиться в наших серцях. Нехай
земля буде Тобі лебединим пухом, а душі — вічний
спокій і Царство небесне.
ДОЧКА, ВНУЧКА, ЧОЛОВІК і всі рідні.
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