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БУДЕ МИР І ВОЛЯ – БУДЕ УКРАЇНА!

грамоти та подарунки Ганні
Топчій і Миколі Сергієнку.
Коли ведуча почала запрошувати на сцену учасників АТО, зал піднявся і
гучними оплесками проводжав їх на сцену. Голова РДА
Анатолій Дупа і представник Срібнянського міськ
військкомату
Костянтин
Омельченко вручили двадцяти п’яти учасникам бойових дій відзнаку начальника Генерального штабу
ЗСУ «Учасник АТО». А квіти
кожному захиснику України
вручили від місцевого підприємця Оксани Сенчі.
Особливо
святковим
був цей день для семи
юних жителів району, яких
Покладання квітів до банера Героям Небесної Сотні.
на сцені вручили паспорти.
Хвилиною мовчання зал вшанував пам’ять полеглих за
ВІДЗНАЧЕННЯ ювілею Незалежності на Талалаївщині
свободу і незалежність України її дочок і синів.
проходило масштабно і піднесено. Розпочалося святкування
Глядачі оплесками і оваціями підтримували самодіяльних
23 серпня, у День Державного прапора, із його урочистого
артистів. Жоден художній номер не залишав глядачів байдупідняття. Це право було надано шести кращим учням Талажими, адже кожен у його виконання вкладав душу. Наймолодлаївської школи. В урочистій церемонії взяли участь голова
ші учасники концерту — завтрашні першокласники, які роблять
райдержадміністрації Анатолій Дупа, заступник голови раперші спроби в танцювальйонної ради Станіслав Катрушенко, селищний голова Юрій
ному мистецтві, найстарші
Величко, працівники державних установ, органів місцевого
— народний фольклорний
самоврядування, організацій, учнівська молодь, громадансамбль «Народні наспіви»
ськість. Цього ж дня у краєзнавчому музеї працювала темаселищного клубу. Особливою
тична виставка. Від керівників району та громадськості були
окрасою концерту стали танпокладені квіти до пам’ятника Т. Г. Шевченку та банера Героцювальні номери та композиям Небесної Сотні.
ції дитячих і дорослих колекНеповторне святкове дійство відбувалося у районнотивів та виконавців.
му будинку культури. Приємно було споглядати, що зал був
Вперше на центральній
переповнений, а коли звучав Гімн, більшість теж його співала. Привітали земляків: голова РДА Анатолій Дупа і вручив площі селища відбувся парад
вишиванок. Від райдержадміграмоту райдержадміністрації підприємцю Сергію Чубарю,
грамоти та дипломи творчим колективам будинку культури ністрації до будинку культури
та школи мистецтв; голова райради Юрій Дзюбан, який після пройшла очолювана учасниками АТО святкова колона.
вітального слова вручив Миколі Залізному спільну грамоту
Тут зустріли їх хлібом-сіллю на
районної ради, селищний голова Юрій Величко, який вручив
вишиваному
рушнику.
За участі
дітей та молоді відбувся
і танцювальний флешмоб. Зворушувало багатьох аж до
сліз, коли його учасники запустили в небо 25
голубих та жовтих кульок, до яких прикріпили паперових голубів із своїми побажаннями. Діти озвучували їх у мікрофон і це було
дуже зворушливо, адже найзаповітніше бажання всіх — мир на Україні.
Потім діти взяли участь у конкурсі малюнка
на асфальті «Єдина Україна», караоке патріотичних пісень. Всі бажаючі мали змогу переглянути виставку виробів декоративно-прикладного мистецтва, яка діяла у фойє РБК.
У церквах району цього дня проводилися молебні за Україну. На селищному стадіоні пройшли спортивні змагання молоді з
міні-футболу, волейболу, легкої атлетики,
відбулося нагородження переможців шкільної спартакіади школярів.
(продовження теми святкування
Дня Незалежності — на 2-й стор.)
На фото: святкову колону параду вишиванок очолили воїни АТО.
Текст і фото Олександри ГОСТРОЇ.
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НА ФОТО: прапор піднімають кращі учні Талалаївської
школи Дмитро МИХНО, Альона ЯРЕСЬКО, Владислав
ДИННИК, Олександр ПАВЛИШ, Ірина БОНДАРЕНКО,
Олександр КУШНАРЕНКО (вгорі);
учасники танцювального флешмобу запускають у небо
повітряні кульки надії (внизу).

УВАГА!
АКЦІЯ ДО 1 ВЕРЕСНЯ!

МАГАЗИН «АЛЛА»
в Талалаївці

Запрошуємо відвідати відділ промислових товарів. Тут
вас чекають п
 окупки
із знижками 50%
на весняно-літній асортимент.
У відділі продовольчих товарів на
жителів Талалаївки та району чекає
ПОДАРУНОК — ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОШИК
ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКА!
Акція діє із 28 серпня по 1 вересня ц. р.
Приємні знижки та сюрпризи, а також
призи для сімей:
••із 3 школярів,
••із 5 школярів,
••для сімей, які мають більш як 5 школярів.

Завітайте! На вас чекають
приємні знижки та сюрпризи!
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БУДЕ МИР І ВОЛЯ – БУДЕ УКРАЇНА!
За вагомий особистий
внесок в розвиток
селища та району
з нагоди 25-ї річниці
незалежності України
НАГОРОДЖЕНІ:

На фото: шістнадцятилітня Анастасії ЯРМОЛЕНКО ставить свій перший в житті самостійний підпис у паспорті
громадянина України.
ДЛЯ НЕЇ, як і Євгенія Гері із Скороходового,
Наталії Комлик із Липового, Наталії Жгир, Максима
Падуки, Вячеслава Примака, Ольги Шарапової із
Талалаївки день вручення
їм паспортів залишиться у
пам’яті особливим днем.
Відбувалася ця церемонія
в урочистій обстановці на
сцені районного будинку
культури під час святкування 25-річниці незалежності
України та Дня Українського прапора. Мабуть вперше, стоячи на сцені, вони
відчули, що вже відтепер
не діти, а юнаки і дівчата — громадяни України.
Паспорти вручили їм голова
райдержадміністрації Анатолій Дупа та адміністратор
центру надання адмінпослуг РДА Ірина Шарапова.
Зворушені батьки, родичі,

друзі вітали юних громадян
квітами та обіймами.
Діти, шкільна та студентська молодь були головними учасниками впродовж двох днів святкування
ювілею нашої держави. Цей
факт додавав святу особливої краси. Таланти юних,
виплекані дорослими, зворушували серця всіх небайдужих. Вони розцвітали на
сцені будинку культури, у
різноманітних творчих виставках. А увечері в ювілейний день вони, неповторні
наші діти, просто заполонили центральну площу:
гордо пройшлися у параді
вишиванок, показали танцювальний флешмоб, малювали на асфальті, брали
участь у караоке — більшої
краси і щастя більшого просто не буває, як бачити їх,
наше майбутнє, такими!

25 СЕРПНЯ виповнилося 92 роки нашій дорогій
мамі, бабусі і прабабусі Марії Федосіївні РЕМІНЕЦЬ
із Талалаївки. Із глибокою
вдячністю, шаною і любов’ю вітаємо її з днем народження. Бажаємо нашій
іменинниці найголовнішого
— міцного здоров’я, щоб ми
всі ще довго і довго могли
втішатися її присутністю у
нашому житті.
СИНИ, ОНУКИ та
ПРАВНУКИ.
* * *
СТИГЛОГО літа, теплої
серпневої пори — 25 серпня, відзначила 70-річчя наша
дорога дружина, турботлива
матуся та щедра бабуся Тамара Петрівна СЕМЕШКО
із Сильченкового. Вся наша
родина, зібравшись за святковим столом, вітає ювілярку.
Літа цвіли не просто цвітом,
а проростали у труді… Дорослими вже стали діти, а Ви
душею молоді. Пливуть літа,
мов тихі води, і вже минає 70.
Хоч як прожитих років шкода,
та не вернути їх назад. Хай
щастя панує у Вашому домі
і радість у ньому живе, здоров’я міцного і щирої долі хай
Бог посилає і Вас береже.
Всього, що найкращого в світі буває, для Вас, наша люба,
ми щиро бажаєм. Бажаємо
спокою й миру в родині, щоб
все усміхалось у кожній хвилині: тепла і поваги від добрих людей, любові й поваги
від рідних дітей!
З повагою чоловік
МИКОЛА, дочка ВАЛЯ,
зять РУСЛАН та внук
ЄВГЕНІЙ.
* * *
Валентині
Андріївні
ГОРОБЕЦЬ із Красного Колядина на її 65-річчя. Матусю рідненька, матусю єди-

на, Вас щиро вітає вся наша
родина. Усі ми Вас любим
і всі поважаєм, усі ми Вам
щастя, здоров’я бажаєм.
Ростила хліб Ти, і до хліба,
плекала нас, своїх дітей, хотіла дуже, ненько мила, щоб
було в нас все, як у людей.
Нам ніжність, ласку дарувала, навчала добре працювать. Із днем народження
матусю сьогодні хочем привітать. Бажаєм щастя і добра, щоб завжди-завжди в
нас була. І скажем спасибі
за щедре тепло, за людяність Вашу, безмежне добро,
за те, що зростила, за хліб
на столі спасибі, рідненька,
уклін до землі!
ЧОЛОВІК, ДОЧКИ,
ЗЯТІ, ВНУЧКИ.
* * *
НАШІ найтепліші і найкращі вітання від душі і серця
шлемо нашій подрузі Валентині Іванівні НАУМЕНКО
з Талалаївки, яка 26 серпня була іменинниця. У цей
святковий світлий день, коли
настав Твій ювілей, ми щиро
Тебе вітаєм, добра і радості
бажаєм! Хай обминуть Тебе
тривоги, хай Бог дасть щастя
на путі, хай світла, радісна
дорога щасливо стелиться
в житті! Тож не старійте і не
знайте в життя ні смутку, ані
бід, у серці молодість плекайте, живіть до ста щасливих літ! Сонця бажаєм на
землі й на обрії, долі бажаємо щедрої та доброї. Хай мрії
всі збуваються! Бажаєм всього, що щастям називається!
ПОДРУГИ.
* * *
60-РІЧНИЙ ювілей відсвяткувала дорога подруга Валентина Павлівна
БУРДЕНКО із Красного Колядина. Від щирого серця вітаю Тебе з цим ювілеєм! Твій

Спільною грамотою
райдержадміністрації та
районної ради:
активний учасник художньої самодіяльності Микола
Михайлович ЗАЛІЗНИЙ;
Грамотою
районної
державної адміністрації:
приватний
підприємець Сергій Олексійович
ЧУБАРЬ;
Грамотами Талалаївської селищної ради:
водій ВУЖКГ Микола
Григорович СЕРГІЄНКО;
депутат селищної ради
Галина Федорівна ТОПЧІЙ.
Голова райдержадміністрації Анатолій ДУПА та
представник Срібнянського
об’єднаного міськвійськкомату Костянтин Омельченко під
час урочистостей з нагоди
ювілею Незалежності вручили відзнаки начальника генерального штабу Збройних
Сил України «Учасник АТО»
двадцяти п’яти учасникам
бойових дій на сході України, які проживають у нашому
районі.

ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ

6 ВЕРЕСНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у
приміщенні відділу Держгеокадастру у Талалаївському районі (вул. Центральна, 5, смт Талалаївка)
проводитиме начальник Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській
області Олександр Костянтинович КОЛОТІЛІН.
Початок прийому о 12-й
годині.

На фото: нагороджений спільною грамотою райдержадміністрації та районної ради
Микола ЗАЛІЗНИЙ із колегами по сцені.
БІЛЬШ як тридцять років
свого життя Микола Залізний
дарує людям можливість отримувати задоволення від
музики та співу. Бог щедро
наділив його талантом, адже
далеко не кожен музикант
має ще й голос. А він має.
В середині 80-х молодий
освічений музикант приїхав
працювати в Талалаївку, та з
часом роботу у будинку культури довелося змінити на
роботу нафтовика. Та це не

завадило йому поєднувати
сцену із основною роботою.
Микола Михайлович акомпаніатор у художніх колективах:
«Мрія», «Олава», «Народні
наспіви» та ще кількох. Адже
коли колеги просять: «Колю,
підіграєш?», — ніколи не відмовить. Знайде час на репетиції і вийде на сцену із своїм
баяном. Він прекрасний соліст, співає в дуеті з Юрієм
Дзюбаном, Юрієм Богдановичем. І, взагалі, сцену ра-

йонного будинку культури без
Миколи Залізного важко уявити. Він знаходить спільну
мову і з юними, і з ровесниками, і з людьми поважного
віку. А ще — ніколи не підведе. Такої думки про нього
начальник відділу культури і
туризму РДА Сергій Копилов,
директор будинку культури
Галина Семінько. Тому із заслуженою нагородою у творчому колективі його вітали
тепло і зворушливо.

ПОДЯКА

У січні цього року через газету я зверталася до всіх небайдужих людей допомогти
врятувати мого сина Ігоря, якому лише 16-й
рік і він має тяжке захворювання нирок. Лікарський висновок засвідчив, що шансом на врятування життя є пересадка донорської нирки.
Йому підходила моя нирка, але для складної
операції потрібні були великі кошти. І добрі
люди знайшлися. Нещодавно в одній із київських клінік Ігорю зробили операцію — тепер
у нього мамина нирка. Щиро дякую чуйним і
добрим моїм землякам і незнайомим людям,
які прийшли на допомогу в тяжку для мене
хвилину, зібрали частину коштів для ліку-

ювілей — щаслива дата. І
сумніватися не слід. Нехай
сьогодні мої привітання у
Твоїм серці залишать добрий слід. Отож прийми найкращі побажання здоров’я,
щастя та багато літ. Всю
доброту, яка існує в світі,
всю радість, що живе серед
людей, найкращі всі, що до
вподоби, квіти дарую в цей
святковий день. За справи
хороші хай люди шанують,

Скороходового.
Вітаємо.
Бажаєм здоров’я від чистих
джерел, а щастя від власної
долі. Щоб радісно й довго
у світі жилось, щоб горя не
знав Ти ніколи. Нехай душа
Твоя ніколи не старіє, на білій скатертині будуть хліб і
сіль, своїм теплом хай завжди сонце гріє й слова подяки линуть звідусіль.
СВАТИ із Скороходового та їх сім’я.

а віра й любов завжди поруч
крокують. Хай завжди веселістю повниться хата, родина вся буде щаслива й багата. Хай Бог милосердний
з високого неба дарує усе,
чого Тобі треба, а Матінка
Божа — Цариця свята дарує
щасливі і довгі літа.
З повагою подруга
ТАНЯ.
* * *
НАШ дорогий чоловік,
батько і дідусь Іван Миколайович АРТЮХ із Скороходового 30 серпня святкує
своє 60-ліття. У цей світлий
ювілейний день прийміть,
наш дорогий, вітання найщиріші. Тату рідний, милий
наш дідусю, Ви в нас є — і
милий нам цей світ. Хай Вам
смуток не спаде на думку, Ви
живіть на радість нам іще до
сотні літ. Хай ніколи не болять Вам руки, старість хай
обходить повсякчас. Тільки
радість хай приносять внуки
і всі люди поважають Вас.
ДРУЖИНА, СИНИ,
НЕВІСТКИ, внук СЛАВИК.
* * *
30 СЕРПНЯ святкує
свій 60-річний ювілей Іван
Миколайович АРТЮХ із

У ТЕПЛИХ обіймах літа
24 серпня святкувала своє
60-річчя наша дорога матуся, бабуся і сваха Надія Григорівна ПОПОВИЧ із Талалаївки. Спасибі, рідненька,
за ласку і ніжність, за душу
прекрасну, добро і привітність, за щире серденько
і вічну турботу, за слово
розради й буденні клопоти.
За те, що теплом зігріваєш
щораз, за те, що в щасливу
і в скрутну годину Ти завжди
підтримуєш нас. Ми Тебе
вітаєм із великим святом і
Тобі бажаєм радості багато.
Хай в житті Твоєму горя не
буває, на вустах усмішка маком розцвітає. Хай для Тебе
буде гарна кожна днина,
будь завжди здорова, будь
завжди щаслива.
З любов’ю ДОЧКА,
ЗЯТЬ, ВНУК і СВАТИ.
* * *
В ЯСКРАВІ сонячні дні
відзначають свої дні народження наші дорогі і рідні
люди з с. Українське — Микола Васильович та Тетяна
Костянтинівна БОРЕЙКО.
Для Тетяни Костянтинівни
це особливе свято, свято,
яке підкреслює прожиті роки

вання мого сина Ігоря Геращенка. Спасибі
народним депутатам Олегу Дмитренку та Валерію Давиденку, Юрківцівському сільському
голові Світлані Мірошниченко, колективам
Довгалівської, Харківської, Понірської і Корінецької шкіл, голові райдержадміністрації
А. П. Дупі, всім родичам і знайомим, моїм
колишнім однокласникам, жителям сіл Березівка, Юрківці і Поповичка, які відгукнулись
на моє прохання. Хай Господь береже ваше
здоров’я та благословляє вашу доброту і щирість. Материнське вам спасибі.
Алла ЗАРВА.
с. Довгалівка.

і намічує нові горизонти,
адже вона святкує золотий
ювілей. Тож прийміть найщиріші привітання. Журавлиним ключем відлітають
літа, сивина засріблила вже
скроні, та у ваших серцях та
ж струна золота, те ж тепло
незгасиме в долонях. Нехай
цвітуть під небом синьооким
ще довго-довго дні й літа, а
тиха радість, чиста і висока,
щоденно хай до хати заверта! Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, любові, доброти
і щастя повен дім, нехай у
серці розкошує літо і соняхом квітує золотим. Щоб діти
до землі вклонялись, і ваша
доброта в онуках проросла,
хай постійний успіх, радість
і достаток сиплються до вас,
немов вишневий цвіт, хай
життєвий досвід творить з
буднів свята, Господь дарує
довгих-довгих літ!
З повагою і любов’ю
мама НАДІЯ, брат САША
з сім’єю, сім’ї МОВЧАН,
ГУЖВА, БОНДАР.
* * *
26 СЕРПНЯ святкувала
свій 35-річний ювілей наша
дорога сестричка, тьотя і
бабуся Ірина Григорівна
СМОВСЬКА з Липового. Від
щирого серця вітаємо Тебе,
рідненька, та бажаємо. С
днем рожденья! — крикнул
громко белый аист на заре,
притащил с небес девчонку
и оставил во дворе. Много
лет с тех пор прошло, день
за днем, за годом год каждый год без промедленья
день рожденья настает. Мы
хотим, чтоб в этот вечер не
считала Ты года, чтобы молодость и радость не кончались никогда. С праздником!
СЕСТРИ, ЗЯТІ, ПЛЕМІННИКИ, ПЛЕМІННИЦІ,
їх сім’ї та внуки.

* * *
30 СЕРПНЯ святкуватиме 16-річчя наша дорога
донечка, сестричка і внучка
Жанна ІЛЬЧЕНКО з Красного Колядина. З днем народження Тебе ми вітаєм!
Бажаєм здоров’я міцного,
щастя рясного, неба безхмарного, настрою гарного,
добра і надії, щоб усі здійснилися мрії. Щоб не знала
ні лиха, ні болю, життя дарувало лиш радість і силу,
щоб завжди була молода і
красива. Хай легко учиться,
добре живеться, все вміється, можеться і удається.
Хай Господь здоров’я посилає, ангел-охоронець Тебе
оберігає.
З любов’ю
тато ВОЛОДЯ, сестричка ІВАНКА, бабуся ВІРА,
дідусь ВАНЯ, РУСЛАН,
МАРИНА і їхні діти.
* * *
СЕРПЕНЬ
подарував
нам нашу дорогу внучку
Аню ІЛЛЯШЕНКО із Талалаївки, якій виповнилося
5 років. Маленькая внученька, милая, пригожая,
подрастай, красавица, на
мамочку похожая. Будь,
родная, девочкой умною
и доброю и не бойся трудностей, храброй будь и
бодрою. Ты отрада мамина
и награда папина, дедушки
любимица, красотуля бабина! Мы целуем нашу внучку,
поздравляем
Я и ДЕД.
* * *
У вітанні з днем народження Сергію Івановичу
СЕРЕДІ від батьків, опублікованому у минулому номері
газеті, допущено неточність.
Він проживає у Талалаївці, а
не в Сильченковому, як вказано у вітанні. Вибачаємося.

27 серпня 2016 року

ДЕ ОТА ВУЛИЦЯ, ДЕ ОТОЙ ДІМ?

До редакції нерідко дзвонять читачі із проханням підказати, де знаходиться та чи інша перейменована
вулиця. Буває, що навіть не впевнені
у тім, яку назву має тепер їхня рідна
чи сусідній провулочок. Отож надаємо повний перелік назв вулиць та
населених пунктів Талалаївського
району, які були перейменовані протягом 2015 – 2016 років на виконання
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів та заборону пропаганди їх
символіки».
НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ:
с. Сильченкове — с. Стара Талалаївка;
с. Червоний Плугатар — с. Плугатар.
ВУЛИЦІ
смт ТАЛАЛАЇВКА:
вул. Ватутіна — вул. Комунальна;
пров. Ватутіна — пров. Комунальний;
вул. Ворошилова — вул. Сінна;
вул. Гнідаша — вул. Польова;
вул. Горького — вул. Незалежності;
вул. Жовтнева — вул. Енергетиків;
1-й пров. Жовтневий — 1-й пров.
Енергетиків;
2-й пров. Жовтневий — 2-й пров.
Енергетиків;
вул. Калініна — вул. Калинова;
1-й пров. Калініна — 1-й пров. Кали-

новий;
2-й пров. Калініна — 2-й пров. Калиновий;
3-й пров. Калініна — 3-й пров. Калиновий;
вул. Кірова — вул. Зернова;
вул. Комсомольська — вул. Молодіжна;
пров. Комсомольський — пров. Молодіжний;
вул. Котовського — вул. Затишна;
вул. Крупської — вул. Злагоди;
вул. Леніна — вул. Центральна;
пров. Леніна — пров. Центральний;
вул. Карла Маркса — вул. Вишнева;
вул. Маяковського — вул. Г. Сковороди;
вул. Першотравнева — вул. Травнева;
вул. Петровського — вул. Заруддя;
вул. Пролетарська — вул. Народна;
вул. Радянська — вул. Освіти;
вул. Фрунзе — вул. Лугова;
вул. Чапаєва — вул. Сонячна;
вул. Щорса — вул. Паркова;
1-й пров. Щорса — 1-й пров. Парковий;
2-й пров. Щорса — 2-й пров. Парковий;
3-й пров. Щорса — 3-й пров. Парковий.
с. СТАРА ТАЛАЛАЇВКА:
вул. Ватутіна — вул. Миру;
1-й пров. Ватутіна — 1-й пров. Миру;
2-й пров. Ватутіна — 2-й пров. Миру;

вул. Ворошилова — вул. Гора;
вул. Калініна — вул. Вишнева;
вул. Кірова — вул. Чернечина;
вул. Петровського — вул. Соляниківка;
вул. Пролетарська — вул. Затишна;
вул. Фрунзе — вул. Садова;
вул. Чапаєва — вул. Набережна;
вул. Щорса — вул. Хомівська.
с. КОРІНЕЦЬКЕ:
вул. Жовтнева — вул. Саливонівка;
вул. Леніна — вул. Центральна;
вул. Петровського — вул. Острів.
с. ЛИПОВЕ:
вул. Жовтнева — вул. Вишнева;
пров. Жовтневий — пров. Вишневий;
пров. Піонерський — вул. Арсієнко.
с. ОСНОВА:
вул. Кірова — вул. Молодіжна.
с. ПОНОРИ:
вул. 1-го Травня — вул. Травнева;
вул. Жовтнева — вул. Берегова;
вул. Карла Маркса — вул. Ярова;
вул. Кірова — вул. Центральна;
вул. Леніна — вул. Вишнева.
с. ПОПОВИЧКА:
вул. Ватутіна — вул. Вишнева.
с. РЯБУХИ:
вул. Першотравнева — вул. Лугова.
с. СКОРОХОДОВЕ:
вул. Жовтнева — вул. Енергетиків.
с. СЛОБІДКА:
вул. Радянська — вул. Калинова;
вул. Чапаєва — вул. Молодіжна.

НЕ ТАК ДАВНО про амброзію полинолисту у нашому районі згадували лише
як про небезпечний карантинний бур’ян.
Незначна його кількість не спонукала ні
сільгоспвиробників, ні приватних землевласників вживати щодо цього бур’яну якихось екстрених заходів. Прийнята у 2008
році обласна програма «Виявлення та
ліквідація амброзії полинолистої на території Чернігівської області на 2008 – 2017
роки» практично не виконувалась. І лише
коли ця небезпечна рослина заполонила вулиці
і придорожні смуги у селищі і в селах, а
багато громадян стали відчувати на собі
негативні наслідки її цвітіння, проблема
набула значимості. На жаль, суб’єктами
господарювання не виконуються рекомендації карантинної служби щодо дотримання агротехнічних, хімічних та фітоцентричних заходів з локалізації вогнищ
амброзії полинолистої.
Доведено, що при наявності в посівах
кукурудзи 1 – 2 рослин на одному квадратному метрі, впродовж вегетаційного періоду в грунт потрапляє 250 – 500 тис. насінин,
а в повітря — більше 1 млрд зерен пилку
цього бур’яну. Втрата врожаю кукурудзи,

наприклад, при цьому становить більше 7
центнерів з гектара. Така висока агресивність амброзії зумовлена високим коефіцієнтом насіннєвого розмноження, потужною
кореневою системою та надземною масою, відсутністю природних ворогів. Найчастіше страждають від неї ярі зернові і
просапні культури (буряк, кукурудза, овочеві та інші), різко знижуються кормові якості
сіна і випасів. На луках і пасовищах бур’ян
витісняє злаково-бобові трави, корисні для

вання алергії, викликане пилком амброзії,
тривале і важке. Цей бур’ян нерідко стає
причиною шлункових отруєнь тварин.
Розповсюдження амброзії полинолистої у нашому районі потребує вжиття негайних заходів щодо ліквідації її скупчення. У грудні минулого року Талалаївською
райдержадміністрацією було видане розпорядження «Про запровадження карантинного режиму», в якому, зокрема, зазначено, що здійснення заходів з локалізації
вогнищ амброзії
полинолистої проводиться за рахунок землевласників і землекористувачів,
юридичних і фізичних осіб на закріплених
територіях. Селищний і сільські голови,
філія «Срібнянський райавтодор» щомісячно до 5 числа з червня по вересень
включно мають інформувати управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації про виконання заходів по ліквідації вогнищ амброзії. Кожен господар
садиби повинен дбати про те, щоб на її
території, та на прилеглих ділянках не
розкошувала така шкідлива амброзія.
А приклади, варті наслідування вже
є. Наприклад, житель Талалаївки Юрій
Черевик викосив зарослі амброзії по периметру колишньої сільгосптехніки, що на
вул. Комунальній. Запрошую всіх активно
долучитися до цієї потрібної справи.
Анатолій ШТИМ,
голова громадської інспекції з благоустрою при селищній раді.

АМБРОЗІЯ І ЇЇ НАСЛІДКИ
тварин. На полях і луках, засмічених амброзією, знижується врожайність сільськогосподарських культур: ячменю — на 28,3
відсотка, картоплі — на 21,1 відсотка, буряків — на 18 відсотків.
Та гірше всього, що цей бур’ян завдає
значної шкоди здоров’ю людей. Її пилок
є однією з причин захворювання людей
на такі алергічні хвороби, як «осіння пропасниця», «бронхоспазм», «бронхіальна
астма», «поліноз», «гострий бронхіт». У
хворого пухнуть слизові оболонки верхніх
дихальних шляхів і очей, болить голова,
посилюється виділення мокроти, настає
задишка, сльозотеча, погіршується зір,
з’являються приступи бронхіальної
астми, підвищується
температура,
втрачається працездатність. Ліку-

ПРО НЕЩАСНІ ВИПАДКИ,
НЕ ПОВ’ЯЗАНІ
З ВИРОБНИЦТВОМ

Травми невиробничого
характеру на сьогоднішній
день, на жаль, досить часті
явища. Лише за I півріччя
2016 року по Варвинській
міжрайонній
виконавчій
дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду
соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності зафіксовано більше
200 випадків невиробничого
травматизму. Як не дивно,
але найчастіше травмування відбувається у побуті —
будинках, дворах, на присадибних ділянках, під час
відпочинку та ігор тощо.
Звичайно, від таких випадків ніхто з нас не може
бути застрахований на 100
відсотків, однак про елементарні заходи власної безпеки варто пам’ятати.
У разі, коли уникнути нещасного випадку невиробничого характеру все ж таки не
вдалось, слід користуватися
Порядком розслідування та
обліку випадків невиробничого характеру, затвердженого Постановою КМУ від
22.03.2001 р. № 270 (далі —
Порядок). Згідно з пунктом 2
Порядку, під нещасними
випадками невиробничого
характеру слід розуміти не
пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, у
тому числі отримані внас-

лідок заподіяних тілесних
ушкоджень іншою особою,
отруєння,
самогубства,
опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою,
травми, отримані внаслідок
стихійного лиха, контакту з
тваринами тощо. Пунктом 3
Порядку № 270 чітко визначено нещасні випадки невиробничого характеру, які
підлягають розслідуванню.
Ця процедура проводиться з
метою визначення обставин
та причин нещасного випадку, а на підставі результатів
розслідування вирішується
питання соціального захисту потерпілих. У разі, коли
застрахована особа за результатами розслідування
отримала травму внаслідок
алкогольного,
наркотичного, токсичного сп’яніння
або дій, пов’язаних з таким
сп’янінням, їй буде відмовлено в наданні допомоги по
тимчасовій непрацездатності. Хочеться зазначити, що
більшості травм можна запобігти. Ми самі здатні вплинути на обставини, які призводять до різних пошкоджень.
Будьте гранично уважні і завбачливі, бережіть себе.
Л. КАЛЕНІЧЕНКО,
провідний спеціаліст
Варвинської міжрайонної
виконавчої дирекції.
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ЦЕ ВАЖЛИВО
ВПАЛА ОПОРА – ПОВІДОМТЕ

Жителі Талалаївки, сіл Основа, Харкове та ін. ще пам’ятають як позаминулого четверга вдень, при хорошій погоді
мигало світло. Особливо це заважало працювати банкам та
установам у райцентрі. Того дня ремонтна бригада із Прилук
працювала на підстанції Талалаївка-2, для забезпечення
струмом об’єктів, відключених на час ремонтів, була задіяна
лінія, яка живить Основу, Харкове. Надходили чисельні дзвінки до чергових і дирекції РЕМ. Кілька годин енергетики були
змушені шукати пошкодження на лінії. Згодом виявилося, що
ліквідувати пошкодження можна було б значно швидше і легше, якби про це повідомили ті, з чиєї вини воно трапилося.
А трапилося ось що: на полі ТОВ «АФ Обрій» комбайнер не
зловмисно звалив опору, і, нікому про це не повідомивши,
ніби нічого і не трапилося, продовжував свій робочий день.
На щастя, обійшлося без жертв, а вони могли бути, адже
спрацьовувала автоматика — світло мигало, отже струм періодично подавався у дроти. А от великих збитків не вдалося
уникнути.
Звертаємося із проханням до всіх, хто якимось чином
може бути причетним до пошкодження лінії електропередач — якщо з вашої вини чи вини когось іншого щось і трапилося, і ви розумієте, що без втручання спеціалістів-енергетиків тут не обійтися, повідомте про це РЕМ, чи, перш за все,
на місці керівників господарств або підрозділів. Цим самим
ви убезпечите життя і здоров’я себе і оточуючих, а підприємства — від збитків.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

1 вересня – с. Українське, вул. Петра Глиги, вул. Шев
ченка.
1 вересня – смт Талалаївка, вул. Горького.
2 вересня – с. Чернецьке (село повністю, 9:00 – 16:00).
2 вересня – с. Понори, вул. Кірова (9:00 – 16:00).
5 вересня – с. Чернецьке, вул. Грушевського, вул. Першотравнева, вул. 8 Березня.
5 вересня – с. Понори, вул. Першотравнева.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ЛЮДИНА – ЛЮДИНІ

НЕ ЗАЛИШИЛИ
НАОДИНЦІ З БІДОЮ

Вроджена вада серця —
з цим діагнозом мій син Володимир живе майже чверть
століття. За цей час переніс
три операції на відкритому
серці у Київському інституті
серцево-судинної хірургії ім.
М. М. Амосова. Перші дві
були зроблені за державний
кошт, хоча поки я обійшла
всі державні установи, щоб
таке фінансування відбулося, пройшов час і вартість
другої операції зросла на
третину. І лише дякуючи тодішньому директору Червоноплугатарської школи В. А.
Киричку та її педколективу,
які організували збір коштів
з усього району, сина оперували. Це був 2000 рік. Пройшло 16 років. Консультації,
лікарні… Син закінчив школу, здобув повну вищу освіту.
Наприкінці
минулого
літа, під час планового обстеження, йому сказали, що
треба міняти аортальний
клапан. На саму лише операцію потрібно було 60 тис.
гривень. Та не це було шоком, хоча для нашої родини
така сума просто непідйомна. Справжнім шоком було
те, що за півроку, оббивши
пороги всіх державних установ, причетних до охорони
здоров’я, ми зрозуміли, що
допомоги від держави не
буде. За цей час вдалося
зібрати половину коштів. У
відчаї, що можу втратити
сина, звернулася за порадою до В. А. Киричка. І він,
будучи депутатом райради, написав лист-звернення до народного депутата
України В. М. Давиденка з
проханням віднайти недостатню суму і таким чином
врятувати життя Володі.
Його підтримали і підписали
звернення С. О. Коломайко,
Ю. В. Дзюбан, С. В. Катрушенко, О. П. Василенко,
І. М. Москаленко. До речі,
Володимир
Андрійович
суттєво допоміг і власними
коштами. Значну підтримку
і допомогу, щоб якнайвигідніше вирішилося питання
фінансової допомоги нашій
родині, надав помічник-консультант народного депутата В. М. Давиденка Коновал
М. П. А у лютому на сходку
жителів Талалаївки приїхав
сам Валерій Миколайович
і при особистій зустрічі пообіцяв мені, що допоможе,
і сину операцію обов’язково
зроблять.
Вже наступного дня
подзвонила мені Леся Миколаївна Сингаївська, безпосередній помічник народ-

ного депутата. Сказала, що
вона займатиметься нашою
справою і щоб я не сумнівалася — Валерій Миколайович свої обіцянки виконує. Я
їй безмежно вдячна за підтримку. За те, що коли б я
не звернулася до неї з якимось питанням, складалося
враження, що вона тільки й
опікується нашою проблемою. І за те, що ні на мить
не давала згаснути надії на
успішний вихід із нашої непростої ситуації. Хоча Леся
Миколаївна
надзвичайно
зайнята, бо веде не лише
наш район. А через два тижні від нашого депутата В. М.
Давиденка до благодійного
фонду інституту ім. Амосова «Серце майбутнього» на
проведення операції моєму
сину було перераховано
27 тис. гривень. Це був порятунок. Я дуже рада, що
ми не помилились у виборі
і нашим депутатом у Верховній Раді став Валерій
Миколайович.
Отже, операцію сину
було зроблено. Її провів
кардіохірург інституту Амосова В. І. Кравченко зі своєю бригадою. Молодий,
талановитий лікар і просто
хороша людина. Низький
уклін йому. Був ще довгий
і важкий реабілітаційний
період. У цей час грошова
допомога надійшла від депутата облради Геннадія
Павловича
Тригубченка.
Допоміг коштами і В. О. Дубіль з Чернігова. А ще вразило те, що в цей кризовий і
важкий для людей час наші
односельці підставили нам
плече: і добрим словом, і
коштами — хто скільки зміг.
Особливо вдячна Ларисі
Миколаївні Олефіренко, яка
передала на операцію моєму сину значну суму — від
себе і від підприємця з Прилук А. М. Рожка.
Висловлюю
величезну подяку за моральну і
фінансову підтримку моєї
сім’ї всім односельцям,
місцевому фермеру О. Ю.
Солянику, учителям і учням
Плугатарської школи, Рябухівській сільській раді, лікарям нашої райлікарні, СТОВ
«Дружба-Нова» і кожній небайдужій людині. Низький
уклін усім за те, що не залишили нас із сином наодинці
з бідою. Бажаю всім тільки
світлих і радісних днів! Хай
ваші домівки обминає лихо.
З глибокою
шаною та повагою
Надія БЕСАРАБ.
с. Плугатар.

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

ТОВ «Метал-Ком», що розташоване за адресою: 14014,
м. Чернігів, вул. Музична, 1, корп. 1, повідомляє про намір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на проммайданчику, розташованому за адресою: 17200, Чернігівська обл.,
Талалаївський р-н, смт Талалаївка, вул. Робітнича, 5.
При роботі виробничого устаткування в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять: речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок, оксиди заліза, оксиди марганцю, оксиди азоту, оксид вуглецю. Концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі по даному об’єкту, не перевищують значень гранично допустимих концентрацій.
Адміністрація ТОВ «Метал-Ком» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного
середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання.
За додатковою інформацією звертатися за адресою:
17200, Чернігівська обл., Талалаївський р-н, смт Талалаївка,
вул. Робітнича, 5.
Зауваження громадських організацій та окремих громадян можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Талалаївської райдержадміністрації за адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна, 3.
Адміністрація ТОВ «Метал-Ком».
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ЗА БЕЗПЕКУ РУХУ

НА КОНТРОЛІ —
ПАСАЖИРСЬКИЙ
АВТОТРАНСПОРТ

Із 15 по 31 серпня в районі проводиться профілактичне відпрацювання пасажироперевізників. Під час
проведення профілактичних
заходів на пасажирському
автотранспорті
першочергова увага приділяється
виявленню та документуванню грубих порушень
ПДР, які є безпосередніми
причинами дорожньо-транспортних пригод: керування
транспортними засобами у
стані сп’яніння, перевищення встановленої швидкості,
порушення правил проїзду
перехресть, залізничних переїздів, проїзду тротуарами
та пішохідними доріжками,
зберігання автобусів поза
встановленими місцями, відповідність технічного стану

автомобілів вимогам норм і
стандартів.
З метою перевірки технічного стану та обладнання
автобусів, які залучені до
перевезення учнів, будуть
проводитись їх огляди. Перевірятиметься проходження зазначеними засобами
технічного контролю, наявності чинних договорів на
їх зберігання, забезпечення
контролю технічного і санітарного стану транспортних
засобів перед виїздом на
маршрути, проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв, наявності у них
медичних довідок.
Леонід КЛИМОВ,
старший інспектор
Талалаївського
відділення поліції.

ПРОДАМ

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.
Однокімнатна КВАРТИРА по вул. Горького, 15, кв. 1 у
Талалаївці. Недорого. Тел. 068-662-02-50.
САДИБА в Талалаївці — благоустроєний і добротний
будинок з усіма зручностями і господарськими будівлями
(літня кухня, гараж). Європаркан. Поблизу місце для ведення господарства. Ціна договірна.
Тел. 097-659-72-21, 067-273-56-57.
1-кімнатна КВАРТИРА по вул. Леніна, 45 кв. 14.
Тел. 098-610-90-88.
Благоустроєна САДИБА з усіма зручностями.
Тел. 098-937-53-18.
Терміново САДИБА в с. Сильченкове: будинок 75 м2,
газ, вода, котел на тверде паливо, каналізація, земельна
ділянка 48 соток, господарські будівлі. Тел. 097-939-76-58.
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 з усіма зручностями. Є сарай, погріб, літня кухня, сауна, 40 соток городу. Тел. 097-577-70-64.
САДИБА 0,15 га по вул. Леніна 90: будинок 8×10 м на
5 кімнат, є ванна кімната; два сараї, гараж, погріб вхідний
окремо, курник, є каналізація, колодязь, город 0,6 га. Ціна
помірна, торг. Тел. 095-717-94-63.
Терміново САДИБА в с. Березівка. Є газ, вода, всі господарські приміщення, земельна ділянка приватизована;
ТРАКТОР Т-40АМ; АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2108.
Тел. 098-440-43-86.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація; ПІАНІНО «Україна» в хорошому стані.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОМОБІЛЬ «Газель» у відмінному стані. Суцільнометалевий, салон «термо», газ пропан, нова гума, двигун 406
(16-клапанний). Ціна 2600 $.
АВТОМОБІЛЬ Москвич-2141 1994 року випуску, газ пропан, у хорошому стані, вкладень не потребує. Ціна 1500 $.
Тел. 068-348-27-17.
МОТОЦИКЛ ІЖ Юпітер-3 у робочому стані.
Тел. 068-645-99-25.
Чорно-ряба КОРОВА.
Тел. 066-772-03-02, 098-919-01-33 (після 20:00).
Терміново КОРОВА віком 8 років, червоно-ряба, 14 тис.
грн.; ТЕЛИЦЯ 6 місяців тільності, 9 тис. грн. Оптовому покупцю знижка. Тел. 067-542-89-66.
Терміново 2 тільні КОРОВИ: одна з 2-м телям, друга —
з 3-м; ТЕЛИЧКА віком 1,5 року (с. Степанівське, Талалаївський р-н). Тел. 098-961-90-72, 067-685-40-03.
КОРОВА. Тел. 093-757-61-40.
ТЕЛИЧКА 4 місяці тільності; СІНО, СОЛОМА у великих
тюках. Тел. 098-411-49-24, 097-107-69-75.
ДРОВА рубані (тверда порода). Недорого.
Тел. 098-843-02-56.
СІНО тюковане; ВІВЦІ. Тел. 093-122-61-69.
СІНО (клевер). Тел. 068-966-37-76.
ДРОВА рубані (тверда порода). Тел. 097-194-28-82.
БОЧКА 3 м3, СТІНКА меблева (с. Сильченкове).
Тел. 068-085-51-73.
ЗЕРНО (пшениця) у с. Грицівка. Можлива доставка.
Тел. 066-995-23-91.
Управління АПР Талалаївської РДА повідомляє, що у
зв’язку з реорганізацією управління, вимоги кредиторів приймають протягом 2-х місяців з дня повідомлення державного реєстратора про початок процедури реорганізації.
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.

27 серпня 2016 року

КУПЛЮ

4 сентября г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
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.
БИКІВ дорого від 360 кг.
Тел. 050-407-55-01, 096-702-22-34.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз.
Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ,
НУТРЯКІВ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ПРИМІЩЕННЯ під розбір, б/у ЗАЛІЗО покривне оцинковане, ШИФЕР малий, БІДОНИ молочні. Тел. 097-433-81-82.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
МАКУЛАТУРУ, ПОЛІЕТИЛЕН. Дорого. Самовивіз.
Тел. 050-183-84-58, 098-092-23-74.
Дрібну КАРТОПЛЮ. Тел. 096-124-41-93.
Металопластикові
ВІКНА з високоякісного німецького профілю Rehau
та вітчизняного WDS. Найнижчі ціни. Повний сервіс.
Можливий кредит.
м. Ромни, вул. Рудника,
23, загальний вхід з магазином «Алло».
Тел. 096-773-79-83.
ЗАКУПОВУЄМО оптом
бджолиний МЕД та ВІСК.
Тел.
068-070-14-84,
099-352-49-81.

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.

На території коопзаготпрому з 7 серпня проводиться
ЗАКУПІВЛЯ
ЯБЛУК.
Тел.
066-648-68-28,
066-235-91-35, 096-148-9002, 096-974-01-02.

Тел. 098-417-84-45.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа;
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ТАЛАЛАЇВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ Талалаївського району Чернігівської області о 10 годині 00 хвилин
12.09.2016 року будуть проводитись відкриті торги із закупівлі «Капітальний ремонт дитячого ясла-садка „Сонечко“
(заміна вікон) в смт Талалаївка Чернігівської області» — очікувана вартість закупівлі 501257,00 гривень з ПДВ;
Місце виконання робіт: смт Талалаївка, вул. Центральна, 32 Талалаївського району; строк виконання робіт: до кінця 2016 року; кінцевий строк подання тендерних пропозицій
до 08 години 30 хвилин 12.09.2016 в тендерний комітет Талалаївської селищної ради.
Отримати тендерну документацію можна за адресою замовника: Талалаївська селищна рада смт Талалаївка, вул.
Вокзальна, 3, Талалаївський район, Чернігівська область.

УТЕПЛЕННЯ
будинків пінопластом. Помірні
ціни. ЗРОБЛЮ грубу, піч,
барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

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

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
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.

ВІКНА, ДВЕРІ

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.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:
067-118-98-80;
факс (04634) 2-11-18; 2-12-81.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0349093, виданий 09.12.1999 р. на ім’я
ПУГЛАЧЕНКО Ганна Миколаївна, вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ

29 СЕРПНЯ
минає рік, як
не стало нашого дорого синочка, брата
і внука Антона ПАНКРАТОВА із Петькового. Чим більше днів, тим гіршає печаль, тим більше горе роз’їдає наші душі.
Як жаль Тебе, який нестерпний біль… Та
жити і без Тебе все ж ми мусим. Нехай
Твій вічний сон оберігають ангели, легкою буде Тобі земля. А Ти житимеш із
нами вічно. Ти в наших думках. Сумуємо
і плачемо, рідненький, за Тобою.
МАМА, БРАТИ, БАБУСЯ.

30 СЕРПНЯ минає 40 днів, як пішла із життя наша
дорогенька і любима мамочка і бабуся Надія Іванівна
КЛИМЕНЧУК із Болотниці. Рідна мамочко моя, дорогенька,
любима, як важко нам жити без Тебе. Тяжка хвороба забрала Твоє здоров’я, а безжальна смерть вирвала із життя. Ти
вже ніколи не повернешся до рідної домівки, не переступиш
свій поріг, не зустрінеш нас усмішкою, не даси поради. Матусю моя рідненька, спи спокійно із Богом у мирі, а ми будемо ходити у гості до Твоєї могили. Царство небесне Тобі,
наша рідна. Хай земля Тобі буде пухом. Хто знав нашу маму,
пом’яніть разом із нами.
Вічно сумуючі ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ.
28 СЕРПНЯ 10 років тому в таку ж
чудову пору Ти назавжди пішов від нас,
не стало нашого дорогого Анатолія Андрійовича КОРНІЄНКА з Понір. Який
нерадісний без Тебе світ! Щемить душа
і капає сльоза, скроні нестерпно біль
стискає. Тебе, синочок, з нами вже немає, і туга серце не лишає. Твій погляд з
обеліска я ловлю, схиляюсь над Тобою,
любий сину, і Господа прошу, моя дитино, щоб був Ти у раю. Наш біль не виразять слова, спи, синок, Ти наша біль і
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

рана, рідненька пташечко Ти наша,
як гірко, тяжко на душі. А серце ніби
навпіл розірвали, пробач, синочок наш… не вберегли. Земля Тобі хай буде пухом і вічне Царство в небесах. Тебе ніколи не забудем, назавжди в наших Ти серцях. Хто знав Толю,
пом’яніть разом з нами.
Вічно сумуючі МАМА, ДОНЬКА, СЕСТРИ і всі рідні.
29 СЕРПНЯ минає 4 роки, як невблаганна смерть відняла у нас нашу
донечку і сестру Тетяну Володимирівну АНТОНЕНКО із Талалаївки. Серце
плаче і болить душа, скільки б не шукали очі в рідній хаті — найдорожчої
людини вже нема. Як тяжко без тебе,
рідненька, печаль не проходить і серце
болить. Якби Ти могла жити, були б щасливі ми усі. Доню, донечко рідненька,
навіщо покинула Ти нас, дорогенька…
Без Тебе, люба, сумно й важко, і серце
плаче кожен день. Помолимось, рідненька, і свічка тихо спалахне. Спи, спочивай і забудь тривогу, а ми, доки житимемо,
будемо долати дорогу до Твоєї могили.
У вічній скорботі МАМА, ТАТО, БРАТ і його сім’я.
СЬОГОДНІ минає 3 роки відтоді, як
немає із нами Юрія Анатолійовича
АНТІШКА із Талалаївки. Так рано і так
безглуздо прийшла твоя смерть, що
ми і досі не можемо від того отямитися. Не знайти слів, щоб передати наше
горе і біль душі. Тебе немає і більше
вже не буде. Любимо Тебе, і в пам’яті
нашій Ти завжди живий. Прости, що не
вберегли, не відвели біду. Усі, хто знав
нашого Юру, пом’яніть добрим словом
і тихою молитвою. Царство небесне і
вічний спокій Твоїй душі.
Вічно сумуючі БАТЬКИ і вся велика родина.
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