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ЗА Х ИСН И К А
Він добре розумів наше із
Сашком бажання служити
далі разом і поклопотав,
щоб нас не розлучали. Добре, що у військкоматі працює така душевна людина.
Весь час, 1 рік і 2 місяці день
у день ми відслужили удвох.
У нас навіть обоє дітей однокласники: моя Вікторія і
Роман Сашків навчаються
у 9-му, а мій Богдан і його
Владик — у 4-му. Любов і
підтримка сім’ї найважливіші. Сім’ям нашим у селі без
чоловіків було важко, та
витримали.
Спочатку місяць ми
тренувалися на полігоні в
Яворові, потім — в смт Черкаському на Дніпропетровщині. Із 3-го липня минулого
року і по 8 березня нинішнього обидва служили саперами у 93-й механізованій

У К РА Ї Н И!

Покрова Пресвятої Богородиці, що відзначається 14 жовтня, була одним із найголовніших свят запорозьких козаків, які
будували багато однойменних храмів та
шанували ікони Матері Божої. Саме тому
ця дата вважається днем українського козацтва. Закономірно, що у цей день відзначають ще одне свято — День захисника України. Адже сьогодні наша держава
так само славиться своїми вже сучасними
козаками — бійцями, які боронять нашу
Батьківщину в цей час. Молимося і за тих
воїнів, які віддали своє життя за нашу
незалежність.

З повагою — народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.

СИЛА НЕСКОРЕНИ Х
ЗАХИСНИК
України?
Який його образ сьогодні
в нашій уяві? Якими вони
є насправді? Здебільшого
про них, надто скромних
і небагатослівних, коли
мова йде про їхнє воєнне
минуле, навіть не скажеш,
що за плечима кожного —
війна, оця, якій ніби ні кінця, ні краю. Вона гнітить
їх сьогодні, хоч самі вже,
здається, і відвоювали,
та чи назовсім — ніхто не
відає, адже агресор не
зупиняється.
«Коли у січні 2015-го
мене і мого друга та односельця Олександра Лошку
викликали до військкомату
для проходження медкомісії,
відразу зрозуміли, що настав і наш час, — розповідає
Юрій БОВКУН (на фото вгорі) із Українського. — Тоді я
працював за спеціальністю
зоотехніком у ТОВ «Зоря»
в с. Займище. Пройшли комісію і відразу нам вручили
повістки. Відпросився у директора підприємства на
тиждень у відпустку, щоб
вдома підтягнути справи.
Звичайно, вдома у дружини,
дітей, мами (вона живе у
Грабщині), було набагато
більше переживань, ніж у
мене. Я знав, що як не важко в селі, вони витримають

без мене, а вони за мене
дуже переживали — не на
курорт зібрався ж. Спасибі
директору сільгосппідприємства Миколі Олексійовичу Діденку, який повністю
мене обмундирував. Взагалі,
мені в житті везе на хороших людей. Вийшло так,
що ми із Лошкою і призвані
були в один день, 28 січня.
Нас відправляв у Чернігів
на збірний пункт працівник
військкомату
Костянтин
Миколайович Омельченко.

бригаді. Заміновували, розміновували… Війна, як війна
— грязна, кривава, страшна. Та залишилися і приємні
спогади, знову ж — хороші
люди. У нашій бригаді, в
групі інженерно-технічного
забезпечення, служили чоловіки з різних регіонів України,
та це не різнило нас. Там
ми всі були брати: і з Закарпаття, і з Луганщини. У
нас служив контрактник із
Луганщини, в якого дружина
служить снайпером у сепа-

ратистів… Війна одних зробила ворогами, інших навік
зв’язала дружбою. До мене у
гості приїжджав товариш із
Сватового…».
Доки
Юрій
захищав
Україну, тваринництво у ТОВ
«Зоря» було ліквідовано і
він, як зоотехнік, став безробітним. Поки що стоїть
на біржі. Разом із дружиною
Валентиною, яка працює листоношею, утримують велике господарство. А ще його
без нього обрали депутатом
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районної ради. Мовляв, захищав Україну від ворога, а
тепер відстоюй інтереси селян у владі.
● ● ●
На другому фото, зробленому у квітні, бойовий
екіпаж: Микола ОХРІМЕНКО
із Талалаївки і Олександр
МАКЕЄНКО із Борзни. Війна
міцно пов’язала їх справжньою чоловічою дружбою.
Вони із тих, хто навіть у
свята не любить вдягати нагороди, а обидва удостоєні
високої державної нагороди
— ордена «За мужність».
Погодьтесь, не до кожного
солдата особисто приїдуть
в гості комбат і взводний, як
до Миколи і Сашка. А до них
приїжджали і не лише для
того, щоб вручити нагороди:
побачитись, поговорить…
Самі ж хлопці ні слова
про свої подвиги, мовляв,
на війні як на війні — робили
те, що вимагали обставини.
У січні 2015-го їх екіпаж БТР
утримував один із терміналів
Донецького аеропорту. Три
доби не стихали бої. Їх БТР
був підбитий. Пішки дісталися в розташування батальйону, дочекалися темряви
і, ризикуючи життям, повернулися до підбитої машини,
забрали з неї боєкомплект і
знову зайняли оборону терміналу. Повітря було насичене димом від пострілів і
туманом. За якихось кілька
десятків метрів від ворога
вони тримали оборону, а
коли заклинило башту в БТР,
Сашко видерся на броню і
вручну наводив дуло кулемета, а Микола «строчив». Певно, якби не командири, хлопці ніколи б і не розказали про
це, хіба що десь у вузькому
колі із тими, хто був у такому
ж пеклі, згадали.
Ось такі вони, справжні
сучасні захисники України.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ШАНОВНІ
ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ!
ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ!
Прийміть щирі вітання зі святами — Днем
захисника України та
Покрови Пресвятої Богородиці! Ці свята є
символом непорушного
зв’язку багатьох поколінь
захисників Батьківщини,
а також проявом поваги
українського народу своїм оборонцям. Це славні військові традиції, це
наша історія, сповнена
героїзму, подвигів, спрямованих на захист волі
та незалежності нашої
держави.
Ми схиляємо голови
перед тими, хто довів
високе звання Захисника власною кров’ю і доземно вклоняємось тим,
хто заплатив за це своїм
життям.
У цей день ми просимо Пресвяту Богородицю
взяти під своє покровительство усіх захисників
Вітчизни. Бажаємо вам
родинного щастя, сімейного затишку, міцного
здоров’я,
невичерпної
енергії та миру і злагоди!
Анатолій ДУПА,
голова
райдержадміністрації.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.
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життя. Там справді один
за всіх і всі за одного, там
всі рівні перед кулею чи
міною. Здавалося, що війна змінить не тільки тих,
кому випало воювати, а
всіх нас, змінить відношення влади і суспільства не
тільки до захисників, а взагалі, стане приводом для
переоцінки цінностей. На
жаль, як я вважаю, цього
не відбулося…
— Кажуть, до всього
людина звикає… Пригадую, як у перші тижні, місяці початку воєнних дій
більшість людей вслуха-

хав, тому важко збагнути,
що звикати до життя після
війни надто складно… Ми
повинні підтримувати одне
одного морально, відстоювати свої права.
— З цією метою і
об’єдналися у спілку
учасників АТО?
— Саме так. Ми тісно
співпрацюємо із районним благодійним фондом
«Прогрес», який очолює
Олександр Смалько. Часто хлопці не знають як
самотужки вирішити якісь
незначні проблеми, нервують, замикаються в собі.

лася у кожну інформацію
із зони АТО, як масово
збирали гуманітарну допомогу, сподівалися, що
цей конфлікт буде вирішено за кілька місяців, та
антитерористична операція переросла у затяжну
війну. Здається, тепер
менше добровольців, а
ті, хто може потрапити
під чергову хвилю мобілізації, стараються різними методами її уникнути,
якщо ж у перші хвилі навпаки, як і подобає захисникам рідної землі, більшість без роздумів ішли
її боронити.
— Які могли бути роздуми, коли ти військовозобов’язаний. Викликали
на перепідготовку, але ж
кожен розуміє її суть у такий складний час. Захист
вітчизни із зброєю в руках
став для мене складним
іспитом — життя людське,
взаємолюдські
стосунки
тепер цінуєш зовсім по-іншому. І це не просто слова.
Не кожному вдається не
зламати силу волі і духу
на війні. Хто пороху не ню-

Більшість із учасників бойових дій вважають, що наша
громадська організація нам
просто необхідна. За час її
існування двічі збирали гуманітарну допомогу і самі
возили її хлопцям на війну.
Справді, коли займалися
цією справою наприкінці
минулого року, активність
керівників сільгосппідприємств, підприємців, жителів району була високою.
Наступного разу, влітку —
надто нижчою. Зрозуміло,
що одні й ті ж самі люди не
можуть постійно брати на
себе обов’язок допомагати
армії. Минулого року всі
сільськогосподарські підприємства перерахували
кошти на благодійний фонд
із розрахунку 1 грн. за гектар. Звернулися ми з таким
проханням до сільгоспвиробників і цього року. Та на
цей час кошти перерахувало тільки ТОВ «Фортуна».
Звісно, що це не обов’язок,
але допомога дуже потрібна нашій організації.
— Нині
займаєтеся
ремонтом
приміщення
реабілітаційного центру?

— Так. Своїми силами
ми багато що вже там зробили. Вдячні селищній раді
за те, що виділила нам приміщення, тепер її голова
Юрій Величко обіцяє нам
придбати котел для твердого опалення. 8 жовтня
вже у цьому приміщенні ми
провели свої збори, а потім
перевдяглися і працювали.
Заклали цеглою вікна, які
нам не потрібні, полагодили підлогу. Завершення
ремонту стримує опалення. Сподіваємося, що керівництво району посприяє
нам із коштами для нього.
Просимо також
усіх небайдужих
допомогти будівельними матеріалами, навіть вже не новими. Роботи ж ми виконуємо
самі.
Ми з хлопцями вдячні
педагогам, учням і їхнім
батькам за проведення
благодійних ярмарків у Талалаївській і Плугатарській
школах. Їх внесок у нашу
справу суттєвий. Добре
було б, якби й інші школи
долучалися до такої справи. Взагалі, вдячні всім,
хто розуміє і підтримує
нас.
Наша організація працює на громадських засадах, отож прохання до
хлопців, які скоро будуть
демобілізовуватися, долучатися до нас. Разом ми
сила, а поодинці — ні.
Дуже хочеться, щоб
настав той день, коли
прийшло справжнє свято
— МИР!
— Таке найзаповітніше бажання у всіх свідомих людей. А Вам і Вашій
команді успіхів у безкорисливій і дуже потрібній
справі.
Інтерв’ю вела
Олександра ГОСТРА.

Тобі, наша люба, за всю
турботу, любов, мудрість
і за Твоє вміння зберігати
домашнє вогнище. Бажаємо здоров’я на довгі роки,
безмежного щастя, життєвої енергії, сили і терпіння!
Прийми від нас щирі вітання: сьогодні свято в світлої
людини, і ще жовтневе сонечко радіє! У колі дружної великої родини стрічає
ювілей пані Надія. Чудова,
щира, мила й працьовита!
Підтримка головна нам у
житті! Вона і сильна, й вод-

ною йдуть собі тривоги! Надія, мамо, — ось Твоє ім’я!
З любов’ю та повагою вся РОДИНА.
* * *
ВІТАЄМО із 60-річним
ювілеєм нашу дорогу куму
і хрещену Надію Вікторівну ГОРЯНСЬКУ із Красного Колядина. Зорить чудова Ваша дата, цей світлий
день — Ваш ювілей. У дім
уже заходить свято з вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
багаті сонцем та добром,
веселим спів,
легкими кроки, хай доля
сповниться
добром.
Хрещениця ІРА, куми
МИХАЙЛО і МАРІЯ.
* * *
В ЦІ осінні жовтневі дні
святкує свій день народження наша дорога колега
по роботі, подруга і просто чуйна, ніжна і лагідна
жінка, чудова майстриня з
Болотниці Лідія Миколаївна ЧИКИШ. Желаем быть
Тебе счастливой! Цвести
пышнее всяких роз! Дорогу
счастья торопливо пройти
без горя и без слез! Желаем счастья, песен, смеха,
побольше радости, успеха. Прожить желаем сотню
лет, не зная горя, слез и
бед! З роси й води на многая літа! Нехай здоровиться усій Твоїй родині.
З повагою і найтеплішими побажаннями Марія ГАННЕНКО, Софія САГЛАЙ,
Валентина ШЕВЧЕНКО і
ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА.
* * *
12 ЖОВТНЯ відзначила

свій день народження дорога наша матуся Людмила Михайлівна СМІЛИК із
Плугатаря. Ты наша опора,
Ты наша отрада, мамулечка, мама, Ты — наша награда! Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
слова пожеланий сказать
мы хотим. Желаем здоровья, удачи, добра, чтоб
радостной Ты и счастливой
была! Пускай от улыбки
сияют глаза, а дом Твой
обходят ненастья и гроза.
Невзгоды, печали забудь,
словно сон, и низкий прими от нас Ты поклон! Пусть
будет наполнена жизнь добротой, мамулечка, знай,
что всегда мы с Тобой!
Тебя мы очень нежно обнимаем, роднее ведь на
свете Тебя нет! И от души
Тебе желаем прекрасных,
светлых, долгих лет!
Пусть ангел-хранитель
Тебе помогает, и длинную
жизнь пусть подарит судьба!
А взгляд Твой, как солнце,
всегда пусть сияет, Ты помни, родная, мы любим Тебя!
З любов’ю ДІТИ.
* * *
В ДЕНЬ Святой Покровы встретил свой золотой
юбилей наш дорогой брат
и дядя Александр Анатольевич ВАРЧЕНКО з
Красного Колядина. Желаем искренне, сердечно не
знать волненья и помех,
чтобы сопутствовали вечно
здоровье, счастье и успех.
Пусть глаза Твои счастьем
сияют и улыбка не сходит
с лица, с юбилеем Тебя
поздравляем, знай всегда,
что мы любим Тебя!
СЕСТРА,
племянник САША.

СВЯТО БУДЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ

У ДЕНЬ свята Покрови Божої Матері, 14
жовтня, ми вдруге відзначаємо державне свято —
День захисника України. Свято встановлено указом
Президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і
територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому
зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Цим же указом скасовано указ Президента України Леоніда Кучми 1999
р., яким встановлювалося свято — День захисника
Вітчизни, яке відзначалося щорічно 23 лютого.
Тепер у цей день в Україні навіть вихідний. У кожного з нас своє ставлення і до свят, і до буднів. Хтось
святкує на повну, хтось і зовсім ні. Чи є відчуття свята у душах тих, хто на собі відчув, як то не на словах,
а на ділі захищати свою державу, свій народ? Про це
веду мову із головою районної громадської організації учасників АТО двадцятисемирічним Богуславом
БОРСУКОМ.
— Відчуття свята буде ного життя своїх синів чи
тоді, коли закінчиться війна чоловіків, які страждають
на сході, коли хлопці з пе- не тільки від тілесних, а і
редової повернуться у свої від тяжких душевних ран.
домівки і будуть займатися Саме цих, останніх, ніхто
мирними справами… Що- не уник, і не кожен може із
дня у випусках новин чує- ними справитися. Ніхто із
мо про те, що бої на сході тих, кому випало воювати,
не припиняються. За Укра- вже ніколи не буде таким,
їну, за її волю гинуть кращі як до війни. Є невидимі, несини. На жаль, це трагедії, виліковні рани… Я ніяк не
перш за все, їхніх сімей, кривлю душею, коли кажу,
яким жити із тяжкими втра- що на війні було легше, ніж
тами, чи, у кращому випад- тоді, коли повертаємось
ку, повертати до нормаль- до, здавалося б, звичного
ВІСІМДЕСЯТИЛІТНІЙ
ювілей прийшов до шанованої нами жінки Ганни
Пантеліївни ТАРАСЕНКО
із Рябух — матері нашого
побратима Петра Тарасенка, який загинув у Афганській війні. Прийміть наші
щирі вітання, наш найсердечніший привіт. Низько
вклоняємося перед Вашими роками, перед Вашою
мужністю. Нехай душа ніколи не старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом хай сонечко
зігріє і щиро привітання линуть звідусіль! Здоров’ячка
Вам, щоб іще довго чекали нас у своєму домі, а ми
обов’язково приїдемо.
Члени районної ГО
воїнів-афганців.
* * *
ШАНОВАНІЙ
нами
Галині
Михайлівні
КРУПОДЕРІ із Скороходового на день її народження. Хай ясняться літа, колосяться жита, зеленіють
луги, вміло скошені. Хай
сміється душа, хай вода
поспіша, та далеко хай
буде до осені. Хай роки золоті, ніби в казці, пливуть,
сумувати за цим не годиться. Хай здоров’я вони і добро принесуть і задумане
все хай здійсниться.
ДРУЗІ.
* * *
У ДЕНЬ святої Покрови
своє 80-річчя святкувала
найдорожча нам у світі людина — наша мама, бабуся
і прабабуся Пелагея Омельянівна ШМОРГУН із
Скороходового. У цей святковий день ми щиро всі Вас
вітаємо. Бажаємо здоров’я
міцного — без нього не

милі ніякі діла, в здоров’ї —
багатство і радість, і більшого щастя на світі нема.
Всього, що прекрасне є
у житті, від щирого серця
бажаємо всі. Хай щастя
панує у домі і радість хай
буде завжди, добра Вам і
щедрої долі хай Бог посилає на довгі роки. Багата
душею, метка, роботяща,
живіть вічно, мамо, бо Ви в
нас найкраща.
З любов’ю і повагою
дочка НІНА, внуки ОЛЕНА, КОСТЯ, СЕРЬОЖА
і МАРИНА,
правнуки НАСТЯ і САША,
сваха РАЯ,
син ГРИША із сім’єю.
* * *
ВІД усього серця поздоровляємо з днем народження нашу дорогу
дружину, любу матусю й
бабусю Лідію Борисівну
ЧЕМЕРИС із Корінецького. Хай доля дарує Вам
довгого віку, щоб втіхи і
радості було без ліку. Хай
обминають невдачі і грози,
хай тільки від сміху з’являються сльози. Міцного здоров’я з роси і води, бадьорість і радість хай будуть
завжди. Ми Вам посилаєм
ці вдячні слова, а Бог хай
дарує ще многі літа.
ЧОЛОВІК, СИН,
НЕВІСТКА, онуки
ЛЮДА і СОФІЙКА.
* * *
12 ЖОВТНЯ 60 років
виповнилося Надії Вікторівні ГОРЯНСЬКІЙ з Красного Колядина. Від усього
серця вітаємо близьку і
дорогу нам людину, яка
для нас є джерелом тепла,
світла і доброти. Дякуємо

ночас тендітна, і має серце
й руки золоті! Мамині очі
розгонять печалі, привітно
стрічають з далекої далі.
А потім в сльозах до воріт
проводжають своїх пташенят, що з гнізда відлітають. Тихі, заплакані, майже
прозорі, згаслі, приниклі,
як стомлені зорі. Скільки
ж ці очі ночей не доспали,
скільки провин своїм дітям
прощали! Ще мама господиня пречудова, усе під
силу їй! Робота не злякає! І
в хаті смачно пахне знову й
знову — гостей завжди всіх
щедро пригощає! Ветеринаром працювала безліч
літ, сім’ю створила, діти є
й онуки! Душі Твоєї хай не
згасне добрий світ! Вклоняємося і Твої цілуєм руки!
Дружина краща, ніжна,
незрадлива! Надійний тил
і Муза чоловіка! Тому й кохання в парі цій — щасливе! Хай квітне воно рутою
довіку! Здоров’я, щастя,
довгої дороги! Тебе вітає
любляча сім’я! Хай сторо-

ПРО ВСЕ
ПОТРОХУ

БЕЗ ШТАМПУ
В ПАСПОРТІ

Із 1 жовтня ц. р. при реєстрації шлюбу органами
державної реєстрації актів
цивільного стану свідоцтво
про державну реєстрацію
шлюбу видається кожному з
подружжя. Також із цієї дати
при державній реєстрації
шлюбу та розірвання шлюбу
в паспортах, паспортних документах громадян України
не проставляються відмітки
про шлюб та про розірвання
шлюбу. Ці новації запроваджено у зв’язку з набранням чинності Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують
громадянство
України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус,
спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом
візового режиму для України» від 14.07.2016 № 1474VIII, яким внесено зміни до
статей 14 та 15 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
від 01.07.2010 № 2398-VI.
Наталія КОВГАН,
начальник районного
відділу ДРАЦС.

ДОПОМОГЛИ
ДЕПУТАТИ

Життя — то біла, то чорна смуга. От і в мене повернуло у темний бік, виникли
невирішувані
власноруч
проблеми з житлово-побутовими умовами. Кинулася за
допомогою в різні селищні
інстанції — і не отримала її.
Порадили люди звернутися
до депутатів районної і обласної рад В. І. Марченка та
Г. П. Тригубченка. Виклала
їм суть справи і Володимир
Іванович та Геннадій Павлович винайшли шляхи, аби
вирішити мої проблеми. Я їм
щиро вдячна за увагу і турботу, що депутатське слово
не розходиться в них із ділом
і серед безлічі сьогоднішніх
суспільних проблем вони бачать єдину і незначну одинокої людини.
Ольга МАЛЬЧЕНКО,
вчитель-пенсіонер.

ЗЕМЛЯ ПІД
ЗАХИСТОМ

В області під егідою ВО
«Батьківщина»
створено
штаб протидії земельному
рейдерству на чолі із народним депутатом Валерієм Дубілем. Головне його
завдання — правовий захист
фермерських
господарств
та оприлюднення фактів незаконного захоплення сільськогосподарських земель. У
штабі за тел. 096-546-17-12
працює «гаряча лінія» для
повідомлення про рейдерські дії щодо землекористувачів та інші порушення земельного законодавства.
Микола БІЛАН,
голова районної парторганізації ВО «Батьківщина».
20 ЖОВТНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у
с. Березівка (в приміщенні Березівської сільської
ради) проводитиме начальник відділу «Талалаївське
бюро правової допомоги»
Яна Михайлівна
МУДРЕВСЬКА.
Початок прийому
о 10-й годині.

БЛАГОУСТРІЙ

ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД СМІТТЯ

Купи бруду заполонили санітарну зону навколо
артезіанської свердловини,
що знаходиться на території колишнього маслозаводу.
Раніше споживачі не могли
нахвалитись якістю води із
неї. Тепер же у них виникають сумніви щодо цього, бо
вода має неприємний запах.
Що негативно впливає на її
якість, без належної експертизи сказати важко, а ось те,
що у санітарній зоні повна
антисанітарія, наглядно переконались члени інспекції з
благоустрою під час чергового рейду. Бур’яни, чагарники
в людський зріст, всілякий
мотлох заполонили територію навколо. Дві водонапірні
вежі, де колись відстоювалась вода, тепер в роботу
не задіяні, ржавіють у негоду.
Воду з підземних глибин качають і подають споживачам
гідроакумулятори, які закуплені і встановлені тоді, коли
свердловина
перебувала
в експлуатації Прилуцького ТОВ «Житлобуд-сервіс».
Коли це підприємство відмовилось
обслуговувати
талалаївських споживачів,
свердловина була передана

в експлуатацію Талалаївському ВУЖКГ. Чи створить
новий господар належні
умови для її утримання, чи
дочекаються талалаївці якісної питної води — запитання тепер до комунального
господарства.
У ході перевірки благоустрою селища члени інспекції поцікавились станом
й інших об’єктів, вулиць, прилеглих територій. На жаль,
на зауваження членів інспекції у нас чомусь реагують
по-різному: одні стараються
змінити щось на краще, як
це зробила селищна рада
спільно із комунгоспом задля впорядкування вул. Центральна, де випиляли старі
небезпечні дерева. І вулиця
стала світлішою, і перехожі
можуть ходити безпечно. А
ось на сусідній вулиці Сонячна зовсім не сонячно — надто вже вона заросла деревами, які господарі не кронують
та не викошують бур’яни.

лодязя. Ігор Анатолійович
уважно вислухав і дозволив трактору працювати на
об’єкті весь день, адже треба було розгорнути багато
землі, яка невпорядкована
після будівництва. Дякуючи
такій оперативності керівника господарства, тракториста та самих членів
об’єднання, які допомагали
виконувати земляні роботи,
із ними успішно справилися
до дощів.
Галина КРУПОДЕРЯ,
депутат районної ради.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ХВОРОБА НАСТУПАЄ

20 жовтня в Україні —
День боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Ця хвороба сьогодні
належить до найпоширеніших новоутворень в організмі людини і посідає перше місце (18%) в структурі
онкозахворювань у жінок.
Щороку в Україні реєструється близько 15 тис.
вперше виявлених хворих
на рак молочної залози
(РМЗ) і помирає від нього
майже 8 тис. жінок, причому 36 відсотків працездатного віку. Сумна статистика. Ризик захворіти на РМЗ
має кожна 9 – 10-а українка.
Тому кожна жінка, починаю-

Особливо неприглядна частина вулиці біля садиби
Рубежанського, де бур’янові
хащі псують і вигляд садиби,
і вулиці Сонячна. Та, мабуть,
господарям до того байдуже.
Заросли бур’янами та
кущами і приміщення колишньої лазні, що на ринковій
площі, територія колишнього
хлібзаводу, коопзаготпрому.
Всі ці території мають своїх
власників. Візитна картка селища — триповерхівка, що
на центральній площі, приходить у запустіння — випадають вікна, обдерті стіни, на
даху ростуть дерева — такий
вигляд має колись красива
споруда торгового центру.
Сьогодні вона теж не пустує,
там працюють люди, але відремонтувати її нікому, немає
коштів. Можливо, й немає. А
ось почистити бордюри, побілити їх, покосити бур’яни
під будівлями, парканами,
власними садибами — для
цього багато коштів не треба.

У рейді взяли участь: Анатолій ШТИМ, голова
громадської інспекції з благоустрою, Федір КАШКА,
секретар інспекції, Владислав ЯКОВЛЄВ, інженер ВУЖКГ,
Галина БОЙКО, Анатолій ФУРТАТ, члени інспекції,
Віра КЛИМОВА, кор. «ТХ».

ТРАКТОР ВІД ТОВ «ГОРИЗОНТ»
Будівництво
водогону
у Скороходовому затягнулося на довгі місяці. Громадське об’єднання, яке
займається його будівництвом, має безліч проблем.
Як добре, що є люди, з
якими їх можна вирішувати
по-діловому. Від імені членів об’єднання звернулася
до директора ТОВ «Горизонт» Ігоря Анатолійовича
Марченка з проханням допомогти виконати роботи
трактором по перевезенню
кілець для розвідного ко-

чи з 15-річного віку, повинна щомісячно регулярно
проводити самообстеження
грудей і сама може виявити ущільнення в молочній
залозі чи в пахових ямках,
виділення із соска або його
витягнення, зміну шкіри
(зморщуватість або складчатість), больові відчуття.
Якщо проявився хоч один
із таких симптомів, потрібно
негайно звернутись до лікаря-онколога, хірурга або
гінеколога. Отже, не забувайте проходити онкопроф
огляди у ФАПі, амбулаторії
чи районній поліклініці.
Поліна КОВАЛЬОВА,
лікар-онколог.

Дивишся як син Петько
із дітлахами ганяють м’яч на
моїми ж і ровесниковими руками зведеному сільському
стадіоні і бачиш себе молодим і поруч таких же, як і сам,
любителів шкіряного. Яка то
команда була! Це сьогодні на
повноцінну збірну не завжди
набирається, а в наші роки
понорівський «Прогрес» таки
достойним конкурентом був
на різних місцевих турнірах.
Згадується перший його склад
у 80-х роках, який ходив у лідерах районного чемпіонату
— Віктор Бахмач, Андрій Скороход, брати Карпенки, Олександр Тимошенко, Михайло
Бахмач, Юрій Козел, Микола
Дупа, Євгеній Чирва, Віктор
Ложка, Микола Білецький. Їм
на зміну прийшло нове покоління гравців: Володимир Бахмач, Ярослав Качура, Володимир Зоря, Євген Мирончук,
Владислав Кривенко, Юрій і
Олексій Гречки, Олександр
Ткаченко, Валентин Васильченко, Ярослав Карпенко, Ігор
Кононіченко, Валентин Чирва,
Іван Козел, Василь В’язовець,
Анатолій Дупа, Сергій Поплавський, Володимир Кривенко.
Вони були хорошими футболістами і людьми достойними
стали. Володя Бахмач, світла
йому пам’ять, — справжній
патріот і герой України, поліг
смертю хоробрих, захищаючи територіальну цілісність
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якогось краму.
І як тільки непрохані гості
потраплять у будинок, починається масована психологічна атака на господаря,
мовляв, купи в нас хоча б
щось. У продавців обов’язково не буде здачі, щоб побачити, з якої схованки господиня дістане заощадження.
Тут вже в хід ідуть будьякі способи і методи, аби
лише відвести власників
подалі від схованки та обчистити її. Якщо мова йде про
солідну суму, не виключено,
що заброди можуть і вдертися в дім за відсутності хазяїна або коли той спатиме.
Вдаються
гастролери
і до ворожіння та «зняття
порчі». На ці пропозиції частіше погоджуються молоді

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

ДЕНЬ, ЯК СТОРІНКА ПІДРУЧНИКА

Гортаєш його сторінка
за сторінкою — так і шкільне
життя день за днем спливає. Уже й вересень позаду,
і чарівний жовтень відкриває
новий аркуш шкільної осені.
Так випало, що цього разу
першим рядком у ньому не
дзвінок на урок, не галаслива
велика перерва, а «вчителько моя, зоре світова…» —
лоскітливо-щемливий День
учителя. Здавалося б, що
там — звичайна собі професія, яких он скільки! А вдумаєшся — ні, не звичайна, не
проста. Нелегка, ой, нелегка,
творча, з індивідуальним підходом. То тільки вершина айсберга — перевірка зошитів,
написання конспектів, уроки,

СПОРТ

Вітчизни, Володя Кривенко
також АТОвець.
Тоді місцевою владою
більше уваги приділялось
футболу. У розпорядження
«Прогресу» на виїзні ігри виділявся автобус і певні кошти
на кожен поєдинок. Про силу
нашої команди добре знали
не тільки в районі, а й у сусідніх сумських селах Кошари,
Великий Самбір, Дептівка,
Ш е в ченкове. Згадується
як «Прогрес» вів боротьбу
із талалаївським «Нафтовиком» у першості району. Обидві команди поділяли першу
сходинку турнірної таблиці,
але краща різниця забитих
і пропущених м’ячів була у
селищних футболістів і нас
у вирішальному з ними матчі
влаштовувала тільки перемога. На 30-й хвилині поєдинку
ми вже вели в рахунку 3:0.
Все, чемпіони? Не тут-то
було! У 2 таймі пропускаємо
два голи, а потім у хід матчу
втручається суддя і призначає в наші ворота пенальті
замість штрафного, як мало
бути. 3:3 і нас несправедливо
позбавляють чемпіонства. На
жаль, був і такий випадок.
Сьогодні
понорівський
футбол переживає чергову
зміну поколінь. Спостерігаючи, як управляються з м’ячем Петя Карпенко, Владик
Дупа, Богдан Губар, Вася
Тотор, Максим Корнієнко,
Богдан Дупа, Артем Пирха,
Богдан Форемський, росте
гідна заміна ветеранам.
Тільки б трохи більше уваги
приділялось спорту у селі, як
у пам’ятні 80-і, щоб футбол
манив молодь на стадіон і
там не переставали дзвеніти
м’ячі.
Віктор КАРПЕНКО,
багаторічний капітан
понорівської футбольної
команди «Прогрес».

МОЯ КОМАНДА

УЧАТЬ, НАС УЧАТЬ…
Скільки вже казано нашим
людям: будьте пильними, стережіться заїжджих осіб, які під
приводом ворожіння, зняття
порчі, купівлі металобрухту,
пір’я, старих телевізорів тощо
видурюють гроші та цінності.
Наче на вітер ці слова. А як
що — до поліції: пробі, рятуйте, ошукали, обікрали! Рябіє
у поліцейських зведеннях від
повідомлень потерпілих громадян, яких заїжджі гастролери обкрадають і обдурюють,
використовуючи старі, як світ,
але досі дієві схеми.
Наприклад, ватага жінок і
чоловіків на старенькій автівці з номерами іншого регіону
приїжджає до господаря і цікавиться чи не продасть він
їм картоплі, або чи не купить
він у них меду, сковорідок чи
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дівчата та літні пенсіонерки,
А далі, почувши про наслані
на сім’ю порчу і прокляття,
під дією гіпнозу та навіювання самі віддають аферистам
гроші й цінності.
Учать, нас учать, та ніяк
не научать. Поліція закликає
селян реально дивитися на
речі і бути готовими вжити
превентивних заходів для
збереження свого майна, а
подекуди й життя. Обов’язково повідомляйте дільничного
інспектора поліції, чергову
частину і сільраду про приїзд
у село «чужих» автомобілів,
особливо коли пасажири цікавляться самотніми пенсіонерами для купівлі/продажу
усілякого непотребу.
Обов’язково
запишіть
номерні знаки транспортних

засобів, занотуйте прикмети непроханих гостей, щоб
у разі потреби повідомити
правоохоронцям.
Проявляйте толерантність до незнайомців, але водночас не
втрачайте пильності, разом
із громадою контролюйте пересування «комерсантів» селом і дайте їм зрозуміти, що
в разі скоєння протиправних
діянь вони не зможуть безкарно зникнути.
Зрозуміло, що безглуздо підозрювати всіх підряд,
але етнічна злочинність має
глибоке історичне коріння й
вона нікуди не зникла. Чесні
люди поставляться до ваших
законних вимог з розумінням, а лиходіям ви продемонструєте, що тут живуть
не роззяви, а міцна дружна
сільська громада.
Юлія МЕХУР,
інспектор Талалаївського відділення поліції.

уроки, уроки. А заглянути в
душу, а достукатись до серця дитини, а посіяти в них
зерна добра, поваги, побачити і розвинути приховані таланти й здібності, прищепити
людяність. Он скільки роботи
у вчителя!
За нею, буває, не те
що ніколи угору глянути,
а й на себе збоку подивитися, оцінити, що ти і хто
ти є для своїх учнів. Такий
урок, незвичайну театральну постановку з нагоди Дня
вчителя підготували для
своїх педагогів учні Плугатарської школи. Гумористичний мюзикл створив чудову атмосферу і святковий
настрій і добре зіграними

Д. Донець, В. Іщенко, Я. Чепель, А. Акименко, М. Гнип,
К. Абов’яном, Д. Кравченко,
С. Мазурою,
А. Середою,
Я. Сліпко,
А. Семінько,
Д. Охріменко ролями дав
відповідь
наставникам,
яка, хоч і терниста, але
вірна їх вчительська стезя.
Ще більше їх переконали і
утвердили в цьому яскраві
стінгазети, випущені радою
старшокласників.
Перегорнуто і цю сторінку шкільного календаря. І
знову — уроки, уроки, уроки.
Для вчителя кожен ціною в
життя.
Світлана МАРТІЯН,
педагог-організатор
Плугатарської школи.

ВІКНО В ПРИРОДУ

НА ПОРОЗI ОСIНЬ
О С І Н Ь …
Яка ніжна, надзвичайна
пора
року! Закохалася
в неї ще з дитинства. Зовсім
малою вибігала
на подвір’я, щоб
наповнити душу
ароматом осені.
Вона зачаровує і більше не
відпускає зі свого золотого
полону. Багряним мереживом простяглися ліси обабіч доріг. Вони ще дихають
теплом, заманюють до себе
літом. А над головою — безмежний блакитний простір,
що десь там далеко поєднується з жовтогарячою
смугою землі. А я стою, як
укопана, ковтаю чарівне зіл
ля природи.
Осінь… Прислухайтесь,
як вона пошепки кличе до
себе. Чуєте шепіт? Заглянула у віконце, поманила
рукою. Я вийшла. Осінь
стояла посеред мого двору
— чарівна, золота красуня.
Раптом побігла на вулицю,
потім майнула до саду. А я
знову і знову відчиняла двері, аби запросити її до хати.
Вона, наче гралася зі мною:
то торкнеться черешні в су-

сідньому садку, то горіха, то
курличе над хатою. Раптом
запалає багряним багаттям
листопаду.
А як смачно вона пахне
достиглими яблуками, виноградом, грушами, терпкими
чорнобривцями,
ніжними
айстрами!
Я знову відчинила двері
— а на порозі Осінь!
Почувся стукіт в двері,
Я відчинила —
там нікого.
Лише чогось
схвильована береза
Вплела багряну стрічку
в коси,
І впали на траву холодні
роси…
Іще раз стукіт в двері.
Я відчинила —
на порозі Осінь!
Тамара
АРТАМОНОВА.
смт Талалаївка.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

17 жовтня – с. Довгалівка, вул. Братів Ведмедів, пров.
Польовий.
18 жовтня – с. Основа (село повністю).
19 жовтня – с. Скороходове, вул. Прибережна, вул.
Садова.
20 жовтня – с. Красний Колядин (село повністю).
21 жовтня – с. Болотниця, вул. Дружби (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОНОРИ»
заявляє про намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного устаткування
на проммайданчиках, розташованих за адресами: 17221, Чернігівська обл., Талалаївський район, с. Понори, вул. Вишнева,
буд. 13 (адміністративна будівля), вул. Вишнева, 16 (машинно-тракторний стан), вул. Травнева, 31 (зернотік), вул. Травнева (ферма), вул. Центральна, буд. 7 (їдальня).
Джерелами впливу на стан атмосферного повітря є сільськогосподарські тварини та продукти їх життєдіяльності, технологічне устаткування. При цьому в атмосферне повітря надходить: азоту оксиди, оксид вуглецю, оксид діазоту, діоксид
вуглецю, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок, аміак, сірководень, аміни, неметанові леткі сполуки, сірчана кислота, метали та їх сполуки.
Концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі
по об’єкту не перевищують значень гранично допустимих
концентрацій.
Адміністрація ТОВ «ПОНОРИ» зобов’язується виконувати
норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин
відбуваються в межах допустимих норм.
Для ознайомлення з більш детальною інформацією про
отримання дозволу ТОВ «ПОНОРИ» звертатися за адресою:
17221, Чернігівська обл., Талалаївський район, с. Понори, вул.
Вишнева, буд. 13, тел. (04634)2-14-90, (04634)2-66-40.
Зауваження громадські організації та окремі громадяни
можуть направляти протягом 30 календарних днів з моменту
публікації Заяви до Талалаївської райдержадміністрації.
Адміністрація ТОВ «ПОНОРИ».
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ПРОДАМ

ПОДЯКА

Вже 10 років моя мама А в перші хвилини, коли тільФедора Андріївна позбавки отримали цей подарунок,
лена можливості самостійно ми з мамою поїхали на могипересуватись. Для неї — це
лу до тата. Тепер, коли у нас
справжня мука і мені боляче
з’явилась можливість вільнодивитись на її страждання.
го пересування, світ для неї
Якою ж була наша радість,
став світлішим і цікавішим.
коли днями нам повідомили,
Ми щиро вдячні за такий
що про нас подбали працівподарунок голові районної
ники районної організації Тоорганізації Товариства Червариства Червоного Хреста
воного Хреста Галині Стусь
— вони привезли для мами та медсестрі Наталії Кобиш,
інвалідську коляску. Тепер які виконують потрібну і блавона по-новому побачила
городну місію, — допомасвіт — ми з нею можемо прогають нужденним робити їх
гулятись по вулиці, з’їздити в
життя кращим.
церкву, чого вона дуже хоче.
ДОЧКА.
● ● ●
5 жовтня померла наша
із світлою душею була наша
дорога мама Тетяна Михаймама. Ми, її родина, безмежлівна Вітер. Вона не дожила
но вдячні всім нашим друзям,
місяця до свого 62-річчя. Коли
колегам, маминим кумам за
це сталося, для нас весь світ
їхні добрі і щирі слова про
стиснувся до меж маленької
неї та теплі спогади. Ви в
кімнати, де ми залишилися,
той день трохи відігріли наші
задавлені горем. Потім почисерця і душі, розділили наше
нався ранок, день і поступогоре, полегшивши його. Ви всі
во будинок і двір заповнився
були для мами підтримкою й
людьми, які прийшли провеопорою впродовж життя, дости нашу маму в її останню
стойно провели її до вічного
путь. Це все були чудові люди,
спочинку. Схиляємось до земкотрі знали маму багато років
лі перед вами. Хай ваші родиі своїми спогадами підтверни ніколи не спіткає горе.
дили, якою доброю людиною
Сім’я ВІТЕР.

КУПЛЮ

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.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
Найдорожче БИКИ, КОРОВИ, ТЕЛИЦІ, КОНІ.
Тел. 066-712-58-73, 097-299-56-86.
ХАТИ, БУДІВЛІ під розбір, б/у ШИФЕР, фундаментні
БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття.
Тел. 098-423-93-05, 066-357-27-87.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.

РЕМОНТ МЕБЛІВ:

перетяжка, шліфування,
лакування. Широкий вибір
тканин, доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

ВІКНА, ДВЕРІ

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

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 15 соток у Талалаївці, в районі магазину «Галич». Будинок і літня кухня газифіковані, земельна ділянка
(город) не приватизована.
Тел. 066-590-64-31 (Люба).
САДИБА з усіма зручностями по вул. Жовтнева, 44 в Талалаївці. Ціна договірна. Тел. 068-396-35-98.
1) Терміново продається 2-кімнатна КВАРТИРА зі зручностями в центрі Талалаївки; 2) газова КОЛОНКА нова;
3) ВЕЛОСИПЕД підлітковий «Салют». Тел. 096-293-74-57.
АВТОМОБІЛЬ Нива «Тайга» 2012 року випуску. Не битий, не фарбований, газ/бензин. Ціна договірна.
Тел. 066-624-22-68.
ТРАКТОР МТЗ-80. Тел. 096-124-64-63, 096-063-15-31.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНДВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР,
ПЕРЕМИЧКИ, ПЛИТИ перекриття, ДОШКА, БРУС, ШЛАКОБЛОК, ГІПСОБЛОК. Тел. 098-423-93-05, 066-357-27-87.
КОРОВИ червоно-рябої масті віком 7 і 10 років.
Тел. 095-533-56-43, 097-194-35-63.
КОТЕЛ у пічне опалення. Тел. 097-492-07-93.
МЕТАЛОШУКАЧ Garrett 350 Euro. Ціна 5000 грн.
Тел. 068-092-62-64.
Б/у ЦЕГЛА силікатна, РАКУШНЯК.
Тел. 097-414-31-22, 050-740-99-31.
КОЗА заанівської породи; ЕЛЕКТРОКУКУРУДЗОТЕРКА;
ВУЛИКИ. Тел. 097-490-90-89, 063-931-45-48, 068-085-35-75.
ВОДОВІДЛИВИ віконні, 3 шт. 0,3×1,5 м; 4 шт. б/у
0,25×1,5 м. Тел. 096-173-42-25.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
ШЛАКОБЛОК, ДОШКА, БРУС, ПЛИТИ перекриття, фундаментні БЛОКИ, ПЕРЕМИЧКИ.
Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
ЦУЦЕНЯТА породи Алабай, ЛОША (коник 1 рік 8 місяців). Тел. 098-412-59-92.
ПОРОСЯТА корейської породи 2-місячного віку (виростають до 120 кг). Ціна договірна. Тел. 096-173-41-78.

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.

ЗДАЮ БУДИНОК у Талалаївці по вул. Енергетиків (Жовтнева), 42.
Тел. 050-169-82-81.
ЗДАМ БУДИНОК для
проживання сім’ї безстроково. Тел. 098-800-48-88.

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.

ПОМИНАННЯ

14 ЖОВТНЯ
минає 5 років,
як перестало битися серденько мого дорогого синочка Віктора Анатолійовича
СИНЬКА з Довгалівки. Вже згасла свічка і зав’яли квіти, нема без Тебе світла
і тепла. Скажи, рідненький, як без Тебе
жити, як зрозуміти, що Тебе нема. Нема
Тебе, хоч скільки хочеш клич, сама печаль повисла над землею, у світі серед
безлічі облич вже не зустрінеш усмішки
Твоєї. Твій пам’ятник мовчить, як все довкола, і огортає душу тихий жаль, що не побачимо ніколи ні
Твою радість, ні печаль. Не заросте ніколи та стежина, що
провела Тебе в останню путь, похилиться зажурена калина і
добрим словом люди пом’януть. Хай земля Тобі буде пухом,
а душі Твоїй — Царство небесне.
Вічно сумуючі МАМА, БРАТ, ДІТИ.

хвороба Тебе переборола. Рідненький наш, ми всі Тебе дуже любимо,
сумуємо і ніколи в житті Тебе не забудемо. Нам дуже Тебе
не вистачає. Хто знав Івана Микитовича, пом’яніть його добрим словом. Хай холодна земля буде Тобі лебединим пухом, а на душі Царство небесне.
Вічно сумуючі СИН, НЕВІСТКА, ДРУЖИНА,
ВНУКИ і всі рідні.

6 ЖОВТНЯ минув рік, як пішла із життя наша дорога і незабутня Катерина
Дмитрівна СПІВАК із Чернецького. Не
віриться нам, що Ви назавжди залишили
цей світ. Тяжка хвороба забрала Ваше
здоров’я, а безжальна смерть вирвала з
життя. А серцю так хотілось жити, та ми
не в силах щось змінити. Спи спокійно,
наша дорога баба Катя. Не заросте ніколи та стежина, що провела Вас у останню путь, похилиться зажурена калина і
добрим словом люди пом’януть.
ВАЛЕНТИН, ЛЮДА, САША.

15 ЖОВТНЯ минає 2 роки, як перестало битися серце дорогого чоловіка,
люблячого батька, дідуся, брата і сина
Анатолія Олексійовича КУЛІША із Талалаївки. Так пусто стало на душі, і серце плаче кожен день від болю. І огортає
тихим смутком все навколо. Рідненький, ми сумуємо за Тобою. Не вистачає
усмішки і слова, і погляду ласкавого й
простого. Великий слід у житті Ти залишив і скільки всім добра зробив. Любив
життя, любив людей, прожив Ти для онуків і дітей. Пішов достойно в майбуття. Тобі не буде забуття.
А поки пам’ять житиме в віках, живим Ти будеш у серцях.
Лебединим пухом Тобі земля і Царство небесне.
Вічно сумуючі МАМА, ДРУЖИНА, ДІТИ,
ВНУКИ, СЕСТРИ з сім’ями.

13 ЖОВТНЯ минуло 40 днів, як не стало нашого дорогого батька, дідуся, чоловіка, свекра Івана Микитовича
САВЧЕНКА. Як Ти боровся, терпів нестерпний біль, але
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.

14 ЖОВТНЯ минає 40 днів з дня смерті Валерія Миколайовича СОЛОНЦОВА із Сильченкового. Біль утрати не
згасне ніколи, в наших спогадах житимеш Ти. Твою посмішку,
погляд і голос будем ми пам’ятати завжди. Вже скільки днів
пройшло без Тебе і скільки їх зіллється у роки, та ми ніколи
не забудем, що є могила ця під небом, де вічно спочиваєш
Ти. Всі, хто знав Валерія Миколайовича, згадайте його в цей
день разом з нами.
Вічно сумуючі РІДНІ, СУСІДИ.
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Тел. 067-536-11-50,
099-318-10-39,
050-404-13-00.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

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.
КУПЛЮ ПШЕНИЦЮ,
СОЮ, насіння СОНЯШНИКУ, КУКУРУДЗУ від 1 тонни. Можливий автовивіз.
Тел. 050-766-61-31.

Пиляю
небезпечні
ДЕРЕВА в проблемних
місцях.
Тел.
096-112-90-31,
063-229-23-78.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.

УВАГА! У м. Бахмач біля ринку «Колос»
навпроти магазину «Стройбат» з 7:00 до 12:00
купуємо: гарбузове НАСІННЯ — до 35 грн./кг,
ГОРІХИ — до 25 грн./кг.
Тел. 096-813-91-81.

Тел. 066-553-33-82,
093-553-17-76, 097-974-50-71.

ЧИСТИМО
подушки, перини.
ЗАМІНЮЄМО
напірники.

Послуги ЕЛЕКТРИКА та РЕМОНТ
побутової техніки, пральних машин.
Тел. 050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).

ковдри (будь-які
розміри).
Телефони:
068-085-51-67,
067-369-78-73.

ПИЛОМАТЕРІАЛИ:

ДОШКА, БРУС будь-якого перетину.

РАБОТА

Финансовой организации требуется на работу
сотрудник. З/п + бонус.
Знание компьютера. Можно без опыта.
Тел. 097-943-72-47.

ВИГОТОВЛЯЄМО

БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН,
встановлення
насосного
обладнання.
Тел.
096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0325840, виданий на ім’я ДЕМЧЕНКО Оксана Валеріївна,
вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0157011, виданий 29.08.1996 р. на ім’я ТРОЯН Віталій Сергійович, вважати недійсним.

Колектив поштовиків району висловлює глибоке співчуття листоноші Харківського відділення поштового зв’язку
Олені Анатоліївні Чистенко з приводу тяжкої втрати — смерті
МАТЕРІ.
Непоправна втрата у родині члена нашого громадського об’єднання Сергія Юрійовича Лисенка із Талалаївки — померла його мама МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА. Прийміть
наші щирі співчуття.
Члени ГО рибалок «Ставидло Сінне».
У родині наших друзів Сергія Юрійовича і Тамари Миколаївни Лисенків із Талалаївки тяжка втрата — не стало їх матері МАРІЇ ОЛЕКСІЇВНИ. Сумуємо разом із вами,
щиро співчуваємо.
Сім’ї ЛОКОШКО, БОЙКО, БІЛАН, ГАРЯЧКА.
Нашого сусіда Романа Васильовича Вітра і його сім’ю
спіткало непоправне горе — пішла з життя їх мама Тетяна Михайлівна ВІТЕР. Щиро співчуваємо і розділяємо
біль і гіркоту втрати з ними та всіма рідними і близькими
покійної.
Сусіди КУЗЬМЕНКИ.
Гіркотою і болем у серцях озвалася сумна звістка —
не стало прекрасної жінки, людини щирої вдачі і великої
душі, а нашої подруги і однокласниці Тані (як ми її всі називали) — Тетяни Михайлівни ВІТЕР. Зболене серце раптово перестало битися. Це страшно, болить у душах аж
до крику! Не віриться нам, що Ти назавжди залишила цей
світ, що вже ніколи не поговоримо по щирості, не почуємо
Твій голос. Щиро співчуваємо сестрі, дітям, внукам, всій
родині покійної. Тримайтеся і будьте мужніми.
В. П. СОЛЯНИК (ЮЖИК) від випускників
Болотницької школи 1972 року.
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