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ГЕРОЇ, ЯК І ГЕНІЇ – ПРОСТІ

ІМ’Я інспектора патрульної поліції Святошинського району столиці
двадцятитрьохлітнього
В’ячеслава ХАРЧЕНКА на
початку жовтня стало відомим в усій Україні. Телеканали, газети просто «вибухнули» повідомленнями
про те, як поліцейський,
ризикуючи життям, врятував родину, яка була заблокована вогнем у власній квартирі в 6-поверхівці.
Цей сюжет запам’ятався
багатьом глядачам і чи-

тачам нашого району, та
мало хто із них знав, що
цей відважний молодий
чоловік із Сильченкового.
Тут проживає його мама
Валентина Білянська, сестрички, бабуся з дідусем,
тут він закінчив місцеву
школу. Його класний керівник Гуля Тахірівна Чемерис, переймаючись гордістю за свого учня, чекала
того моменту, коли Слава
приїде до матері на вихідні, щоб запросити його
в рідну школу. Нарешті,

лише в грудні, він приїхав
додому — робота, навчання в Академії внутрішніх
справ, словом, справ та
справ…
Звичайно, не важко було
б узяти інформацію з Інтернету, але чекала моменту,
щоб познайомитися особисто із хлопцем. В’ячеслав
надто скромний, і не вбачає
подвигу у своїх діях. Розповідає як звично заступив на
нічне чергування, виїхав на
виклик, а діяв так, як підказували йому розум і серце:
«Година ночі. Більшість
людей у будинку сплять. Як
ми зрозуміли, вогонь від займання із коридору, перекрив
людям вихід із 6-го поверху, а
горіло саме там. Переконавшись, що східцями у квартиру не пробратися, повернувся у машину, ввімкнув сирену,
щоб почули і проснулися інші
жильці, а постраждалі вийшли на балкон». У палаючій
квартирі були батьки і дівчинка. Її передали через балкон
на 5-й поверх. Батьки все ще
залишалися в пастці. Поліцейський ризикував, стоячи
на підвіконні балкона п’ятого
поверху, тримаючись однією
рукою, а другою допомагаючи потерпілим по черзі ставати йому на плечі, а потім
спускатися вниз… Учні запитують чи було йому страшно,
на що рятівник посміхається:
«Звичайно так, я ж людина,
не супермен, та у ту мить я

ВАЛЕРІЙ ДАВИДЕНКО –
«БЛАГОДІЙНИК РОКУ»
Підсумки обласного конкурсу «Благодійник року»
імені меценатів Тарновських
підбили 9 грудня у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику
Михайла
Коцюбинського.
Традиційно нагороди отримують і народні депутати. Цьогоріч обласна влада подякувала Валерію Давиденку за
його добрі справи в області.
Для нього це була приємна
несподіванка, адже добрі
справи він робить не задля
винагороди.
День благодійництва в
Україні відзначається з 2008
року у другу неділю грудня.
З цього ж року на ЧернігівНеділя
18.12

щині проводиться обласний
конкурс.
Надійшла 51 заявка, у
тому числі на відзначення

благодійників та благодійних
фондів з Італії, США, Латвії.
Благодійні справи небайдужих людей важко оцінити,
стверджують
організатори
заходу, адже меценати не
лише допомагають розвивати інфраструктуру міст і сіл
області — вони підтримують
лікувальні заклади, школи,
садочки, турбуються про
дітей, людей похилого віку,
воїнів АТО і їх родини. А це
означає, що ті, хто потребує
допомоги, завдяки благодійникам не лишаються наодинці із своєю бідою.
Прес-служба народного депутата України
Валерія ДАВИДЕНКА.

про це не думав. Це вже потім тремтіло тіло, а серце раділо, що всі живі. До 5 ранку
допомагали рятувальникам,
вранці, як завжди, здали із
напарником Андрієм Калініченком зміну… Вважаю, що
кожна свідома людина, тим
більше поліцейський, і мали
б так вчинити. А як інакше,
коли на балконі волають
люди, у яких є вибір: згоріти
живцем, або стрибнути із 6
поверху?»
Багато питань щодо роботи в поліції виникало і у
вчителів, і у дітей. В’ячеслав
розповідає, що за фахом
він медик. Після закінчення Прилуцького медучилища працював у лабораторії
Бобровицької райлікарні у
прекрасному колективі. Коли
організовувалася нова поліція, вирішив спробувати
подати документи. Успішно
пройшов кілька екзаменаційних етапів, потім 4 місяці
навчань, а ще В’ячеслав закінчив курси з медицини, які
проводили канадці, та отримав сертифікат по наданню
невідкладної допомоги канадського зразка.
Хлопець розповідав, що
служба в поліції складна і
відповідальна. За зміну буває від 20 до 25 викликів.
Але йому вона подобається.
Діти з цікавістю розглядали відзнаки поліцейського: нагрудні знаки МВС «За
відвагу на службі» та «За
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У день святого Миколая
в магазині «АЛЛА» — святкова АКЦІЯ!
Першим 10 покупцям
на ім’я Микола — солодкі призи!
Знижки на фрукти та ковбасні вироби
та багато інших цікавих моментів чекають
вас на «солодкому святі» 19 ГРУДНЯ.
Завітайте, не пошкодуєте!
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ПРО СКЛИКАННЯ
11-ї СЕСІЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
7-го СКЛИКАННЯ
Скликати одинадцяту
сесію районної ради сьомого скликання 26 грудня 2016 року о 10 годині
в залі засідань районної
ради.
Внести на розгляд районної ради питання:
1. Про внесення змін
до рішення 3 (позачергової) сесії районної ради 7
скликання від 23 грудня
2015 року «Про районний
бюджет на 2016 рік».
2. Про районний бюджет на 2017 рік.
3. Про план роботи районної ради на 2017 рік.
4. Про Програму профілактики правопорушень
у Талалаївському районі
на 2017 – 2018 роки.
5. Інші питання.
На сесію запрошуються депутати районної ради,
депутат обласної ради,
сільські та селищний голови, керівники підприємств
та
організацій
району,
відповідальні працівники
райдержадміністрації
та
районної ради.
Голова районної
ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

ШАНОВНІ СУДДІ
ТА ПРАЦІВНИКИ СУДІВ!
Прийміть щирі вітання з професійним святом! Почесна й нелегка місія служіння правосуддю вимагає від вас високого рівня знань,
досвіду, чесності та гідності. Саме від вашої
самовідданої праці залежить дотримання конституційних прав і свобод людини, надійний
захист громадян від беззаконня. Нехай кожне прийняте вами рішення буде виваженим
та справедливим, а у людей не буде сумнівів
щодо справедливості ваших рішень. Міцного
здоров’я вам, добра, кар’єрного росту та родинного благополуччя.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова РДА.
голова районної ради.
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відвагу в надзвичайній ситуації» (ДСНС), які вручили
герою міністр внутрішніх
справ України Арсен Аваков
та голова ДНС України Микола Чечоткін. На згадку діти
подарували йому чашку для
чаю. А В’ячеслав вручив кожному учню книжечку-пам’ятку про те, що повинні знати
діти, коли виникає якась загроза їхній безпеці.
Приємно було поспілкуватися із хлопцем після загальної зустрічі. Скромний,
розумний, здається, ніби аж
приголомшений такою увагою. Зізнається, що в перші місяці роботи, а в поліції
він майже два роки, саме
на виклику познайомився і
з своєю дівчиною. У її двері
хтось «ломився» — викликала поліцію. Обмінялися
телефонами… На даний час
проживають разом.
А доки ми говорили, під
дверима класу його чекала
сестричка-другокласниця
Агата.
«Скучаєш за братом?»
— запитую малу. І вона у
відповідь міцно обійняла
його шию рученятами. Так і
сфотографувалися, а потім
брат узяв ранець малої, її за
ручку, і пішли алеєю додому. Провела їх поглядом і…
багато про що подумалося,
і про те, що Герої, як і Генії
— прості.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
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Продам паливні
БРИКЕТИ з лушпиння соняшнику. Брикет
використовується як
альтернативний
вугіллю та дровам вид
палива (паливо для
камінів, котлів, печей,
промисловості). Відмінно і довго горить, майже не
залишається золи. Упакований в мішки по 35 – 45 кг і
біг беги по 1 – 1,1 т.
Самовивіз: вул. Куйбишева, 1, смт Криве Озеро,
Миколаївська обл.
Можлива доставка при замовленні від 22 т.
Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: oilplant@ukr.net
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

17 грудня 2016 року

ІМЕНА: ЯКОВУ КОВАЛЬЦЮ – 70

РЯДКИ, РЯДКИ, А В НИХ – САМЕ ЖИТТЯ

У їхньому дворі дві хати.
Коли він приїжджав із Чернігова, завжди чомусь, минаючи простору, тільки збудовану, з великими світлими
вікнами на вулицю, повертав
до старенької і якось аж побожно, прочинивши скрипучі
сінешні двері, спинявся на
порозі: «Здрастуй, ну ось я й
приїхав». До кого вітається,
в хаті ж ні душі! А він, спершись на одвірки, хвилин мо’ й
на п’ять-десять отак застигав
і, просвітлений весь, ішов до
молодого дуба над дорогою
і до калини на межі і вже аж
тоді тільки — до хати нової.
До запівнічних розмов із батьком-матір’ю, щоб удосвіта
вже бути на косовиці (коси
коса, поки роса) або корчувати в лісі пеньки (взимку вони
аж гоготять у печі та в грубці). Яків приїхав! Щоб уже
наступної суботи озватися із
свого «Гарту» і розказати на
всю область, що був осьдечки у Талалаївці, і траву в пояс
косив, і дрова заготовляв, аби
не було, як:
Після війни у Липівському
лісі,
За Ниновим, як поле
перейти,
Збирала мати для
розпалу хмизу
У хаті до холодної плити.
І тут же зворушливо, терзаючи серця і душі, додасть:
Прощай і здрастуй те,
що проминуло…
І в хаті сволок —
як небесна путь…
Моя хатина голос мій

почула
(Прошепотіла:
«Ти родився тут»).
Це тепер, коли й самому
аж болить так хочеться стати
на поріг своєї родимої хатини,
якої вже немає, втямки чому
на мокрому місці були очі в
розчуленого ще молодого
тоді Якова Ковальця, а нам
із його племінником Юрієм
не до тих «розмов» із хатою,
калиною й дубом — нам, помішаним на спорті, більше
хотілося, аби він розказав, як
йому ото боролося на борцівському килимі, що аж доборолося до кандидата в майстри
спорту і чемпіона області. Які
там вірші! Ми до них ще не
доросли. А починали доростати, коли Яків Феофанович
заводив нас у кімнату, де на
зроблених власноруч стелажах книг та книг, тисяч зо дві,
мабуть, і всі ним прочитані,
брав до рук «Кобзаря» і вагомо казав: «Оце, хлопці, книга
життя, вона не одного вивела
в люди». Тарасів «Заповіт»,
«Катерину», «Наймичку» замість колискової читала малому Яші мати, а батько брав
у поле сіяти хліб. З Тарасовими «Думами…» і думою про
хліб він і вийшов на своє безкрає газетярське поле сіяти
рядки-вірші, рядки-нариси, які
проростали рядками життя.
Ми з Юрком таки доросли до
тих віршів — він, просиджуючи вечори на викорчуваних
пеньках, щось римував під гітару про юнацьке кохання (їм,
Ковальцям, поезія, мабуть, на

роду написана), а я, як висіяв
свої перші рядки в «Трибуні
хлібороба», та так і сію вже
роки-роки. Наш тодішній редактор І. П. Нємченко давав
ще «Комсомольський гарт»
і, значуще хитаючи головою,
казав нам, початківцям: «Яків
написав! Читайте і вчіться як
треба!»
Ми читали і вчилися.
Яків Феофанович часто сам
приїжджав на рідні терени
і обов’язково щось із «гарячого», прямо з-під пера
у «Трибуну» привозив. А як
же інакше! Звідси-бо почало
писатися ще на початку 70-х
його журналістське і літераторське життя. Відомий білоруський композитор Едуард
Ханок стверджує, що у творчих особистостей один-два
коротких піки, коли створюються найкращі твори. Чи то
так здається, чи й насправді
Яків Ковалець, одного разу
піднявшись на свій творчий
Еверест, більше з нього не
спускається. У нього й «Талалаївські тополі» у пісню-гімн
нашого краю виросли, і «Росте тополя у Чернігові», і
«Стрічка на кубанці», «Сіверянський слід», «Розрив-трава», «І вони оживуть», «До
серця кожного», «І дам вам
нове серце», «Моя Ніневія…»
(це все книги — поетичні, художньо-документальні,
публіцистичні), і «Гарт» ніколи
не забутий, і «Деснянка»,
тижневики «Чернігівські відомості», «Пульс тижня», республіканська «Демократична

Україна». Як Фігаро, встигає
всюди — на Олімпіаду в Москву, в Афганістан (там, до
речі, служив племінник Юрій),
у Чорнобиль, на революційний Майдан, із Президентом
Л. Кучмою, спікером І. Плющем про інтерв’ю домовитись, з Героєм-космонавтом
П. Климуком про зоряні світи поговорити і на засіданні
«Чернігівського земляцтва» в
Києві земляків обняти, а звідси А. Дімарова з ювілеєм привітати, і доньок Олю і Оксану,
і дружину Людмилу до серця
прихилити, і цим же зболеним
серцем над могилами батьків заніміти. Про себе він не
думає:
І себе я не бачу,
Тільки їх, тільки їх…
І далі в дорогу — журналіста ноги годують. І його
світла голова, й іскра Божа.
«Де не сій, там і Яків вродиться», — жартує. Жарти
жартами, але де б не бував,
звідусіль «привозив» як не
книгу, то цикл віршів, нарисів,
гарячих репортажів або пісні,
які заспівають заслужені й народні артисти України. Його
читають у Білорусі й Чувашії,
Польщі, вивчають на уроках
літератури рідного краю. Дописався Яків! До літературної
і журналістської премій імені
О. Десняка і В. Блакитного. І
до кількох рядків у Вікіпедії:
Ковалець Яків Феофанович (1946, с. Талалаївка,
Чернігівщина) — український
журналіст, поет, письменник.
Народився 1946 року в сели-

щі Талалаївка
на
Чернігівщині у простій
родині, батько
— водій, мати
—
бетонниця. Середню
школу
закінчив із срібною
медаллю.
Навчався на
ф і л ол о г і ч н о му факультеті Сумського
педагогічного
інституту, який закінчив з
відзнакою. Вчителював на
Сумщині. Після служби в армії працював у Талалаївській
районній газеті «Трибуна хлібороба», в обласній газеті
«Гарт», в тижневику «Чернігівські відомості». Вірші і прозові твори друкував в альманасі «Вітрила», в колективних
збірниках, в журналах України, Польщі.
Кілька рядків… А в них —
усе життя. І 70 Яковиних літ.
Через три дні, 20-го, у нього
ювілей. Які там його літа?!
Вийшовши з голоду і холоду післявоєнного дитинства,
прострелений романтикою і
духом бунтарства 60-х, гартований спортом і комсомолом 70-х, Яків Феофанович
вічно молодий. Він їде у свою
Талалаївку, бо все частіше
хочеться до землі, де «малесеньке хлібеня» врятувало в
голодний 47-й, до ластівчиного гніздечка на сволоці, де
«колисочка вихалася моя».
«Хай твориться вам…» —

як іще краще можна побажати
творчій людині, ніж словами із
назви її ж книги! І хай їздиться
«у свій маленький Нинів». А
він на те:
Мабуть, мене уже забули
У ріднім селищі давно…
Ні, не забули! Чекають
і люди, і кремезний дуб над
дорогою, і калина на межі, і
хата отча. Я повз неї ходжу
щодня. Вчора, закутана у віхоли снігів, притихла й похмура, мовчки проводжала мене
поглядом сумних очей. А сьогодні — веселий димок із димаря і навстріч вітрам розкрила груди, аж світиться вся, аж
біжить на дорогу розказати
свою радість: Яків приїхав! І
він сам із сінешніх дверей: до
кого там моя хата гомонить…
«А-а, привіт! Я зайду до вас у
редакцію. У дорозі щось під
хитавицю вагона трохи навіялось. Може глянеш та дасте».
А мені в голові значуще Нємченкове: «Читайте і вчіться як
треба — Яків написав!..»
Михайло БАРВІНОК.

20 ДЕКАБРЯ исполняется
75 лет Елене Александровне ДЗЮБЕ из с. Слобидка.
День рожденья — хорошая
дата, но немного грустно всегда, потому что летят незаметно наши лучшие в жизни года.
День рожденья — особая
дата, этот праздник ни с чем
не сравнить. Кто-то умный
придумал когда-то имениннице радость дарить. Радость
встречи, улыбки, надежды,
пожеланья здоровья, тепла.
Чтобы счастье безоблачным
было, чтоб успешными были
дела.
Сын ЮРА, невестка ОКСАНА, внуки ЖЕНЯ, РОМА,
правнучка АНГЕЛИНА,
подруга НИНА.
* * *
ЩИРО вітаємо із 70-річчям Миколу Денисовича
ВАСИЛЮХУ з Талалаївки.
Хай кожен день дарує радість, хай сонце світить Вам
завжди, роки ніколи Вас не
старять і не приносять в дім
біди. Людської шани зичимо
й тепла, достатку, злагоди та
дружби у родині, щоб вся біда
у безвість відійшла, а радість
залишилася віднині! Життя
Вам — довгі-довгі роки, без
сліз, без горя, без біди, хай
буде радість в Вашім домі
сьогодні, завтра і завжди.
ДІТИ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ.
* * *
ЦІ теплі вітання адресовані Миколі Олександровичу ТОПЧІЮ із Березівки на
його 65-річчя. Наш славний
і рідний, найкращий у світі, з
Тобою нам завжди затишно і
світло. Ти гарний господар і
батько чудовий, даруєш турботу та море любові. Спасибі
за ласку, за руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом,
що в рідному домі надійно та
щиро. Живи нам на радість
у щасті та мирі. Хай Бог милосердний з високого неба
дарує усе, чого Тобі треба, а
Матінка Божа — цариця свята
— дарує щасливі і довгі літа.
СИН, ДОЧКА і їхні СІМ’Ї.
* * *
ШЛЕМО щирі вітання із
65-літнім ювілеєм Миколі
Михайловичу КУРОЧЦІ з
Талалаївки. У цей святковий
світлий день, коли настав
Ваш ювілей, ми щиро Вас
вітаєм, добра і щастя Вам

бажаєм. Хай обминають Вас
тривоги, хай буде щастя на
путі, хай світла, радісна дорога щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте в
житті ні смутку, ані бід, у серці молодість плекайте, живіть
до 100 щасливих літ! Бажаємо світлої радості й сили,
ласкавої долі, добра і тепла.
Щоб ласку Вам слало небесне світило, здоров’ям наповнила рідна земля! Ми всі Вас
любимо і поважаєм, на довгі
роки ще здоров’я бажаєм.
З любов’ю і повагою
вся Ваша РОДИНА.
* * *
ЦИМИ днями нашій рідній, люблячій, коханій дружині, мамі й бабусі Варварі
Іллівні МАКАРЕНКО з Поповички виповнюється 60. Ми
Вас, рідненька, раді привітати у ці зимові гарні дні, бо
Ви для нас дружина, бабуся
й мати і кращої немає на землі. Ви всю свою ласку і тепло
віддаєте онукам і дітям. Хоч
нелегко Вам часто було, та
усіх Ви зуміли зігріти. Щоб Ви
ще онукам весілля справляли, щоб доля для Вас усміхалась весь час, щоб довго
здоров’я міцне іще мали, ми
молимо Бога за Вас.
Чоловік АНАТОЛІЙ,
дочка СВІТЛАНА, внук
АРТЕМ, ОЛЯ із Харкова.
* * *
У НАШОЇ матусі і бабусі
Варвари
Іллівни
МАКАРЕНКО з Поповички
свято — 60-річний ювілей.
Щиро і з любов’ю вітаємо
нашу найріднішу людину. Ростила хліб Ти і до хліба, плекала нас, своїх дітей — хотіла дуже, ненько мила, щоб
все було в нас, як в людей.
Ти ніжність, ласку дарувала,
навчала добре працювать.
Із днем народження, матусю,
Тебе ми хочем привітать.
Бажаєм щастя і добра, щоб
Ти завжди у нас була. І скажем спасибі за щедре тепло,
за людяність і за безмежне
добро, за те, що ростила,
за хліб на столі спасибі, рідненька, уклін до землі!
Син ОЛЕКСАНДР,
невістка ЛЄНА, внуки
МАКСИМ і ДАНЯ.
* * *
12 ГРУДНЯ святкував
свій ювілейний день народ-

ження — 55-річчя дорогий
наш чоловік і тато Олександр
Михайлович ПИВОВАР із
Поповички. Хай сміється
доля, як калина в лузі, будуть
завжди поруч і рідня, і друзі.
Тихо, як струмочок, хай роки
спливають, вітру й урагану
ніколи не знають. За справи
хороші хай люди шанують,
а віра й любов завжди поруч крокують. Хай завжди
веселістю повниться хата,
родина хай буде здорова й
багата. Довіку у світі щасливо
живеться, достаток, удача у

пісень. Здоров’я міцного на
довгі роки, хай збудуться мрії,
бажання, думки. Хай доля
дарує щастя довіку, наснаги і
миру у домі без ліку. Життєву
стежину топчи до 100 літ, від
нас приймай палкий привіт.
Свати НАТАША і ТОЛЯ,
бабуся КАТЕРИНА ІВАНІВНА, сім’я ЦИГАНОК.
* * *
ДОРОГІЙ доньці і мамі
Світлані КАЛИТЦІ із Слобідки шлем вітання на 40-річний
ювілей. Зацвела черемуха в
мамы у окна, мамина улыбка

домі ведеться. А доля дарує
хай довгого віку, щоб щастя й
здоров’я було ще без ліку!
З любов’ю та повагою ДРУЖИНА і донька
МАРИНКА.
* * *
17 ГРУДНЯ святкує свій
55-річний ювілей наш дорогий батько Микола Вікторович НАУМЕНКО з Березівки.
Вітаємо. На Твій поріг нехай
не ступить горе, хай Бог охороня Тебе завжди. Бажаємо
любові й щастя море і не зазнай ніякої біди. Зичимо здоров’я міцного щодня, щастя
земного, людського добра, в
радості жити, душею не старіти, бути веселим і життю
радіти. Хай будуть веселі і
будні, і свята, хай доля Твоя
буде, як пісня крилата.
Син ВІТАЛІЙ,
невістка ЮЛЯ.
* * *
Миколі
Вікторовичу
НАУМЕНКУ з Березівки на
55-й день народження. Бажаєм здоров’я від чистих
джерел, а щастя від доленьки-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.
Сім’я ГУРИНЕЦЬ.
* * *
НАШОМУ дорогому свату
і внуку Миколі Вікторовичу
НАУМЕНКУ на славне 55-річчя. В цей дорогий для серця
день бажаєм сонця і море

будет навсегда. И гвоздики
алые принесли мы в дом, и
поздравим маму прямо за
столом. Желаем мира в семье, хлеба-соли на столе,
чтоб здоровье крепким было,
никогда не подводило. Чтоб
стучалась радость в дом
утром, вечером и днем.
МАМА, СИНИ.
* * *
17 ГРУДНЯ зустрічає
40-річний ювілей наша мама,
бабуся і сваха Світлана Анатоліївна КАЛИТКА із Слобідки. Вітаємо. Хай радість
і сонце заглянуть в віконце,
відчиняться двері для щастя
й добра. Хай сила прибуде,
здоров’я міцніє на мирні та
щедрі, на довгі літа. Бажаємо
світлої радості й сили, ласкавої долі, добра і тепла, щоб
ласку слало небесне світило,
здоров’ям наповнила рідна
земля.
СВАТИ, СИН,
НЕВІСТКА, внучка АНЯ.
* * *
ДОРОГУ, люблячу куму
і хрещену Світлану Анатоліївну КАЛИТКУ із Слобідки
щиро вітаємо із 40-річчям.
Як хочеться подарувати Тобі
долю і прихилить до Тебе білий світ, щоб в щасті Ти жила
без болю багато довгих і щасливих літ. Благополуччя Тобі
зичимо й удачі, здорова будь
й красива, мов весна. Щоб у
любові не було нестачі, бо
Богом раз дарується вона.
Нехай з Тобою буде поряд
веселий сміх і ніжний погляд,
хороші друзі й пісня тиха, що
розганяє тугу й лихо. Хай

омине Тебе нещастя, живи і
мрій, бажаєм щастя.
Куми КОЛОДНІ,
хрещеник СЕРЬОЖА.
* * *
8 ГРУДНЯ відсвяткувала
свій 25-річний ювілей дорога
хрещениця і кума Марина
Олександрівна ГУЖВА із
Красного Колядина. Тож ми
щиро Тебе вітаємо і бажаємо
тільки здійснення всіх найзаповітніших бажань. Двадцять
п’ять — це найкраща пора: і
квітує, й сміється життя, неповторність променить і тільки радість несе кожна мить!
Тож нехай так буде завжди,
щодня квітнуть щастя сади.
У всьому успіхів і процвітання! Хай здійсняться мрії,
бажання!
З найкращими побажаннями хрещена ЛІЛЯ та
кума МАРИНКА зі своїми
сім’ями.
* * *
З НАГОДИ 25-річчя Віти
Віталіївни ІЛЛЯШЕНКО з Талалаївки вся родина шле найкращі вітання. Хочем щиро
привітати ми Тебе з великим
святом. Хочем також побажати, щоб добро прийшло
до хати. Щоб була Ти завжди
мила, елегантна і красива,
ніжна, радісна, щаслива. Ще
бадьорості і сили, щоб кохав
Тебе Твій милий, були поруч
знов і знов надія, віра і любов.
ЧОЛОВІК і СИН, БАТЬКИ,
СЕСТРА із сім’єю, БАБУСІ.
* * *
15 ГРУДНЯ виповнилося 20 років нашому любимому і дорогому Артему
СОЛЯНИКУ із Красного Колядина. Ми Тебе вітаєм з ювілейним святом і Тобі бажаєм
радощів багато. Нехай Господь Тебе боронить від невзаємності і зла, нехай юнача
безтурботність не сходить із
Твого чола. Нехай ніколи не
міліє душі бездонне джерело,
хай в ньому родяться надії і
множиться тепло. Хай певні будуть Твої кроки, а небо
завжди голубе. Тобі сьогодні
20 років — тож з днем народження Тебе!
ДІДУСЬ, БАБУСЯ,
сім’ї КОНОНЧЕНКО,
МАКСИМОВИЧ.
* * *
В КАЗКОВИЙ зимовий
день 16 грудня відзначає

своє 10-річчя дорога, любляча онучка, рідна племінниця
Каріна ВОРОБЙОВА з Талалаївки. Хай для Тебе будуть
ранки золоті і цвітуть троянди у Твоїм житті. Збудуться
всі мрії, задуми, бажання.
Будь завжди весела, привітна, щира і весняно красива!
Хай Господь береже Тебе від
болю і біди, посилає щастя й
долю світлу, дарує чарівність,
здоров’я, добро. Ми дякуєм
Богу, що Ти у нас є.
З любов’ю ДІДУСЬ,
БАБУСЯ, ДЯДЬО, ТЬОТЯ.
* * *
16 ГРУДНЯ виповнилося
5 років Аделіні БІЛЕЦЬКІЙ
із Понір. Люба наша донечко, сяй, неначе сонечко, як
веселка вигравай, як промінчик зігрівай! Щебечи, неначе пташка, розквітай, як та
ромашка, як тополька будь
струнка, як струмочок будь
дзвінка. Будь, неначе вир,
бурхлива! Люба доню, будь
щаслива!
ТАТО, МАМА,
сестрички ІЛОНА і ДІАНА.
* * *
У вітанні з днем народження Галині Михайлівні
ДМИТРЮК допущено помилку. Вибачаємося.
ВІТАЄМО дорогу дружину, маму, люблячу бабусю,
рідненьку
сваху
Галину
Михайлівну ДМИТРЮК із
45-річним ювілеєм. Кажуть,
що у сорок п’ять жінка знов
цвіте, мов сад; втім, як бачимо усі, Ти завжди у всій красі.
Бо літам наперекір збереглася до сих пір. Й видно з ніг до
голови, що в чудовій формі
Ти. Щиро Ти зізнайся нам, як
таке вдається? І розкрий свій
секрет, як струнким буть без
дієт. Бо, на жаль, нам невтямки, як сповільнити роки, що
летять, немов стріла, й душу
жалять, як бджола. Тебе з нагоди ювілею ми віншуєм, як
лілею. Здоров’я Тобі міцного,
ще й всіляких благ до нього.
Хай здійсняться сподівання,
а в душі горить кохання; і
щоб любий чоловік на руках
носив весь вік. А в кінці Тобі
бажаєм, щоб життя здавалось раєм. Хай багато ясних
літ Тобі дарує щедро світ.
З любов’ю ЧОЛОВІК, діти
АЛІНА, АЛЬОША, внучка
ЄВА, СВАТИ з Понір.
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КАМПАНІЯ З ОББРІХУВАННЯ АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА
КОШТУВАЛА 780 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

ДЕПУТАТ-УТІКАЧ
ДАВ СЕНСАЦІЙНІ
СВІДЧЕННЯ

Британська
газета «Індепендент» (The
Independent) 2 грудня
цього року розмістила
статтю про корупцію в
Україні. Публікація базується на свідченнях
Олександра
Онищенка
— народного депутата
та бізнесмена, який цього літа втік з України на
Захід. Онищенко говорить про схеми підкупу
парламентарів,
хабарі
за преференції в бізнесі
та фінансування атак на
прем’єр-міністра Арсенія
Яценюка.
Онищенко контролював крупні фірми, що видобували газ та торгували
ним. Через махінації уникав належних відрахувань
до державного бюджету.
Ці схеми покривав «один
із високопоставлених чиновників». Вимагав 2 тис.
грн. з кожної 1 тис. куб. м
проданого газу.
Одного дня високопоставлений чиновник повідомив Онищенку, що в
їхніх бізнес-планів є перешкода — прем’єр-міністр
Яценюк.
«Я ВБИВ ЙОГО
ЗА ОДИН РІК»
«Він (Яценюк. — Ред.)
наш ворог, і знищить все,
що ми хочемо зробити, —
передає слова чиновника
Онищенко. — Ви повинні
допомогти мені викинути
його, тому що з цим хлопцем ми ніколи нічого не

КУЛЬТУРА

А ЧОМУ б і ні? Хіба
тільки
асфальтом
єдиним повинна жити філія
Срібнянського райавтодору. Свого часу навряд чи
було таке підприємство,
яке б не мало в себе хоча
б підшивки кількох газет,
не кажучи вже про солідні підприємства, на яких
були бібліотеки, книжковий
фонд нараховував десятки
тисяч одиниць, і складався
не лише з галузевої літератури, а й художньої, політичної (особливо). Якщо
за підшивки, в крайньому
разі, «відповідали» секретарі в приймальнях, то на

досягнемо».
О н и щенко організував
пропагандистську
к а м п а нію проти
прем’єра —
фінансував
антиурядові
акції,
підк у п о ву в а в
ЗМІ, в яких
ш е л ь м у в а л и
Яценюка.
«Це те
саме,
що
купувати
рекламу», — пояснює британцям Онищенко.
Онищенко каже, що
його «пропагандистський
відділ» знайшов практично
всіх ворогів Яценюка. Їм
надали можливість виступати проти прем’єра в засобах масової інформації.
На запитання журналістів, чи були звинувачення
правдивими, нардеп відповів: «Я ніколи не перевіряв. Для мене важливо
було просто влаштувати
скандал».
За словами Онищенка, кампанія зі знищення
прем’єра Яценюка тривала близько 10 місяців. На її
«роботу» він витратив $30
млн. Тобто більше 780 млн
грн.
«Я вбив його за один
рік», — говорить Онищенко й уточнює: рейтинг Арсенія Яценюка впав із 30%
до 1%.

Онищенко народився в
Росії. Його перше прізвище — Кадиров. Закінчив
Харківське військове училище тилу, де поглиблено
вивчав німецьку. Служив
на території Німецької Демократичної
Республіки.
Після падіння СРСР зробив стрімку кар’єру українського газового бізнесмена
й політика.
Біографія
Онищенка
дивовижно нагадує шлях
іншого діяча, який поміняв
мундир на діловий костюм,
— Путіна. Ця схожість,
можливо, поверхнева, але
про неї варто пам’ятати.
Онищенко
залишив
Україну після того, як Національне антикорупційне
бюро заявило про викриття організованого бізнесменом злочинного угрупо-

вання, що завдало збитків
державі на 3 млрд грн. Депутат «образився» на своїх
покровителів у владі.
УРЯД ПІД ІНФОРМАЦІЙНИМИ УДАРАМИ
Нагадаємо,
прем’єрство Арсенія Яценюка,
особливо останній його рік,
позначилося численними
атаками на уряд та його
особисто.
Ширилися чутки про
міфічний «перший мільярд
Яценюка».
Звільнений
голова
Держфінінспекції
Гордієнко заявляв про нібито вкрадені Яценюком
7,5 млрд грн., що згодом
спростувала Генеральна
прокуратура. Під Кабміном
шумів «Тарифний майдан», який потім безслідно розчинився. Невідомі
не пошкодували коштів на
образливі рекламні щити
«Біжи, Сєня, біжи».

БІБЛІОТЕЧКА У РАЙАВТОДОРІ
підприємствах, у яких були
бібліотеки, працювали фахові бібліотекарі. А в селах
— навіть у бригадних клубах були хоча й невеликі,
але бібліотеки…
У Талалаївській філії
Срібнянського
райавтодору, звичайно, ні секретарки,
ні тим більше бібліотекаря
— немає. Але бібліотечка є.
І зручність полягає в тому,
що й в бібліотеку не треба
ходить. Прийшов на роботу,
а з роботи йдеш із книжкою.

ДОБРА ТРАДИЦІЯ
Доброю традицією серед спортсменів району
стало вшанування спортивними змаганнями пам’яті
вчителів, які передчасно
пішли з життя.
У листопаді в спортивному залі Талалаївської школи
відбувся традиційний, вже
3-й, районний турнір з волейболу серед ветеранів на
Кубок пам’яті М. І. Шевченка
з Болотниці, який своє життя
присвятив фізичній культурі
та спорту. Змагання були організовані учнями Михайла
Іларіоновича, яким він прививав любов до спорту, до
здорового способу життя.
Традиційно турнір розпочався хвилиною мовчання.
Перед початком змагань перед спортсменами-ветеранами виступив один з їх організаторів, ветеран спорту
району В. Савенко.
У турнірі традиційно взяли участь три команди: ветерани з Талалаївки та Болот-

БІЗНЕСМЕН, ЯКИЙ
ЗМІНИВ ПРІЗВИЩЕ

Так вирішив майстер підприємства Василь Семенович
Суворов.
Склад цього книжкового
фонду хоча ще й невеликий,
але не якась там пікантна
література чи сучасні бойовики, а історична: література, яка ще чверть століття
тому була під суворою забороною, за читання якої
руйнувалися долі багатьох
людей, бо розкривала, описувала справжню історію
України, її патріотів, героїч-

ні бої за незалежність. Небайдужим до цього проекту
виявився й Іван Забіяка,
передавши кілька примірників патріотичного змісту
зі своєї бібліотеки. Серед
книжок: Микола Аркас «Історія України-Русі», Володимир Білінський «Країна
Моксель або Московія»
(перша й друга книги), Юрій
Горліс-Горський «Холодний
Яр» та інші. Поповнення
триває.
Олександр ГОРБАНЬ.

ПАМ’ЯТЬ

Між тим
Уряд
послідовно
втілював
політику
легалізації
ринку енергоносіїв.
Зокрема,
збільшення
відрахувань
до бюджету
за видобуток корисних копалин
— ренти. За
перше півріччя 2015го
надходження до
бюджету від збільшення
ренти склали 10 млрд грн.
Олігархічні групи та корумповані чиновники позбавилися величезних коштів. «Онищенкам» було
за що воювати. Те, що тепер надходило в бюджет,
не потрапляло до кишень
ділків.
ЛЮБІ ДРУЗІ ПУТІНА

Підводна, значно шир
ша, частина цього корупційно-інформаційного
айсбергу відкрилася минулого серпня — з оприлюдненням листування російської пропагандистки Марії
Столярової.
Громадянка
Росії
Столярова
очолювала
«Подробиці тижня» на
телеканалі «Інтер» два післямайданівські роки. Листи
свідчать, роботу Столярової курирували кремлівські
політтехнологи.

Пріоритетом
інформаційних кампаній було
висвітлення
«Тарифних
майданів», розкрутка «затятих»
критиків
уряду
Яценюка з «Партії простих людей», «Народного
контролю». Столярова знімала їм рекламні ролики,
зробила героями телевізійних новин і політичних шоу.
Популісти діяли як добре
зорганізована зграя.
Ворогом №1 московські пропагандисти і популісти називали Арсенія
Яценюка та партію «Народний фронт». Тверда позиція «Фронту» в питаннях
зміцнення оборони, «вибілення» ринку енергоносіїв
підривала плани Путіна на
окупацію України як шляхом війни, так і гібридними
методами — через підкуп
можновладців та політиків-популістів. «Дешевий
газ» — перевірений інструмент Кремля.
Біда, що Кремль таки
знайшов
союзників
в
Україні. Вони задіяли корумпованих бізнесменів з
каламутним минулим як
Онищенко, який на замовлення високопоставлених
корупціонерів фінансував
брудну кампанію проти
уряду Яценюка. Потім
Онищенко посварився зі
своїми корумпованими покровителями і втік. Тепер
змушений
розповідати
правду на Заході. Обманювати тамтешніх слідчих
небезпечно. І це лише
фрагмент великої гри, яка
далека від завершення.
Олег САВЧУК.

СЛУЖБА – 101

ПОПЕРЕДИТИ ЗАГРОЗУ

Автоматизовані системи
раннього виявлення загрози
виникнення
надзвичайних
ситуацій та оповіщення населення (СРВНСО) — це системи, в яких суміщено автоматичні процеси виявлення
загрози виникнення надзвичайних ситуацій, спостереження та обробки інформації
щодо поточного стану об’єктів та будівель, інженерних
споруд, мереж, розташованих на територіях з ризиком
прояву небезпечних процесів, оперативне надання
фактичної та прогнозованої
інформації, а також оповіщення працівників та керівника об’єкта, відповідальних
за стан техногенної безпеки,
посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та населення.
Для зменшення ризику

виникнення НС, загибелі або
нанесення шкоди життю та
здоров’ю людей, частиною 1
статті 53 Кодексу цивільного
захисту України встановлено
вимогу щодо обов’язкового
влаштування систем на всіх
об’єктах підвищеної небезпеки. На території Талалаївського району 4 об’єкти, що
підлягають обладнанню системами — АЗС №40, автомобільний газозаправний пункт,
2 об’єкти Талалаївського
ЦВНГ. Лише на об’єктах ПАТ
«Укрнафта» розроблені та
погоджені технічні завдання
та робочі проекти. Змонтованих систем немає. За невиконання заходів по обладнанню
об’єктів передбачена адміністративна відповідальність.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

19 грудня – с. Болотниця, вул. Миру, вул. 40-річчя Перемоги; с. Українське, вул. Невідомого Солдата.
20 грудня – с. Зелений Гай, вул. Молодіжна; с. Поповичка, вул. Гагаріна.
21 грудня – смт Талалаївка, вул. Калинова, пров. Калинові, АТП, вул. Перемоги.
26 грудня – с. Чернецьке, вул. Шевченка.
27 грудня – с. Чернецьке, вул. Грушевського.
28 грудня – с. Красний Колядин, пошта, контора ТОВ
«Красноколядинське».
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

На фото Яни ЧЕРГИНЕЦЬ: учасники змагань.
ниці, а також збірна вчителів
району. Волейбольні баталії
проходили в напруженій боротьбі. І знову, вже традиційно, у змагань новий переможець — вчителі фізичного
виховання.
Друге місце посіли вете-

рани райцентру, на третьому
— болотницькі волейболісти.
Учасники змагань отримали
пам’ятні медалі, а переможець ще й перехідний кубок.
Сергій НУЖНЕНКО,
психолог Талалаївської
школи, учасник змагань.

Талалаївське міське
відділення
поштового
зв’язку приймає платежі
за послуги, які надає виробниче управління житлово-комунального господарства (ВУЖКГ): вода,
каналізація, сміття.

З метою забезпечення інформування населення з питань надання житлових субсидій при управлінні соціального захисту населення РДА працює телефон «Гарячої лінії».
Щоденно з 9:00 до 13:00 години за тел. 2-15-54 громадяни
можуть звертатись з будь-яких питань, що стосуються порядку надання житлових субсидій.
21 ГРУДНЯ об 11-й годині у приміщенні Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури буде проведено
особистий прийом громадян прокурором Чернігівської області Володимиром Володимировичем КОМАШКОМ.
Попередній запис і довідки за тел. 2-15-44.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ІНФОРМАЦІЯ

ЗВИЧАЇ ТА ПРАВО В УКРАЇНІ

Такий навчально-правовий захід відбувся в Талалаївському краєзнавчому музеї.
Підготували його працівники
музею та начальник відділу
«Талалаївського бюро правової допомоги» Яна Мудревська. Учні шостих класів
Талалаївської школи ознайо-

мились із звичками, на сонові
яких сформувався звичай. У
формі цікавих загадок, уривків
із казок учні ознайомились із
правами та обов’язками. Звичай — це закон. Мораль —
його виконання.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

МАРШРУТ ПОТЯГА ЗМІНЕНО

З початком грудня змінено маршрут потяга підвищеного комфорту «Кременчук — Київ». Відтепер через
нашу станцію він не проходить, а курсує попередній
поїзд «Кременчук — Бахмач». Час його відправлен-

ня з Талалаївки: на Бахмач
— о 5:34, на Кременчук — о
12:04. Як мовиться, хорошого потроху.
Анатолій КУНДЕНКО,
начальник
залізничної станції
Талалаївка.

ПОДЯКА

ЧАСТКА ДУШІ, ПОДАРОВАНА ДІТЯМ

Розвивати, підтримувати
і заохочувати дітей, наш найдорожчий скарб — обов’язок
сім’ї, школи, влади і громадськості. Це добре розуміють
Чернецький сільський голова
та депутати сільської ради.
Педагогічний, учнівський та
батьківські колективи висловлюють найтепліші слова подяки депутатському корпусу
Чернецької сільської ради,
сільському голові С. Б. Дмитрюку за кошти, виділені на
харчування учнів, нову плиту
в їдальню, новорічні подарунки, допомогу в ремонті шкільного приміщення та шкільного
обладнання. Ваша підтрим-

ка — свідчення небайдужого
ставлення до проблем освіти
і розуміння важливості шкільного виховання.
У ці грудневі дні ми також
вітаємо Сергія Борисовича
Дмитрюка з днем народження. Хай щастя завжди супроводить Вас, людська повага
й шана не минають, а Вашу
мрію й працю повсякчас лиш
визнання вінчають!
Бажаємо Вам здоров’я,
злагоди, взаємопорозуміння,
душевного спокою та достатку. Хай Господь сторицею
віддячить за Ваше розуміння, підтримку і за частку
душі, подаровану нам.

ВДЯЧНІСТЬ ЗА СПІВЧУТЛИВІСТЬ

Він був добрим, щирим,
простим. Любив життя, вперто боровся за нього і дуже
хотів жити, виховувати синів,
любив дуже свою сім’ю, і ми
всі його дуже любили і навіть
у страшному сні не могли
уявити, що доведеться жити
без нього. Одна мить — і все
обірвалося, ми всі осиротіли
у ту мить, коли зупинилося
серце нашого сина, чоловіка,
батька Олександра Миколайовича Гайдамаки. Тепер
треба усвідомити, що все це
треба пережити і йти далі, бо
у нас є сини і внуки. Заради
них і варто жити.
Ми щиро вдячні всім
тим добрим людям, які підтримали нас у неймовірно
тяжкі хвилини життя. Це родина В. А. Смика, у ПП якого
працював Олександр, наші
колеги — колективи територіального центру управління
соцзахисту населення, коопзаготпрому, районного спо-

живчого товариства, жителі
вулиць Злагоди та Енергетиків. Ми відчули щиру допомогу однокласників нашого
чоловіка і сина Сашка, однокласників, батьків, вчителів
наших синів Артема і В’ячеслава, всіх наших друзів.
Його найщирішими друзями
були О. Соляник, Р. Івко,
П. Васильєв. Якщо когось
і не назвали поіменно, вибачте. Адже у такій ситуації
дуже не просто, але справжні друзі, справді, пізнаються
в біді.
Коли Саші не стало, якраз ми проводили у дім воду.
І тут на допомогу нашій сім’ї
прийшли селищний голова
Ю. Є. Величко, начальник
ВУЖКГ О. Г. Кобиш. Завдяки
їм, у нас є вода, як ми і планували із господарем. Спасибі вам усім.
Віра і Галина
ГАЙДАМАКИ.
смт Талалаївка.

25 декабря 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.

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
I РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ЛОХВИЦЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ»
проводить набір студентів на денну форму навчання у
2017 році на спеціальності:
на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.):
••Сестринська справа (термін навчання 4 роки);
••Лікувальна справа (термін навчання 4 роки);
на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):
••Сестринська справа (термін навчання 3 роки).
Запрошуємо на День відкритих дверей: 21 січня,
18 лютого, 25 березня та 22 квітня 2017 року об 11:00
Запрошуються випускники шкіл та всі бажаючі навчатися в медичному училищі.
Наша адреса:
вул. Шевченка, 27, м. Лохвиця, Полтавська область.
Тел./факс: (05356) 3-12-32, сайт: http://lohvitcamed.at.ua
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.

ПЕРЕДПЛАТА – 2017

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА:

НА ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВИДАННЯ — ДО 21 ГРУДНЯ.
ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА ОБЛАСНІ ВИДАННЯ ТА
РАЙОННУ ГАЗЕТУ «ТРИБУНА ХЛІБОРОБА».
Передплатна ціна на районку: на місяць для фізичних
осіб — 12,03 грн., на квартал — 36,09 грн., на півроку — 72,18
грн., на рік — 144,36 грн. Відповідно поштовий збір: 0,95 грн.,
2,15 грн., 2,60 і 4,00 грн.
Передплатна ціна для юридичних осіб: на місяць —
13,10 грн., на квартал — 39,30 грн., на півроку — 78,60 грн.,
на рік — 157,20 грн.

КУПЛЮ

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.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ та СВИНЕЙ через ваги.
Тел. 097-756-90-00 (Костя).
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.
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.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
КУПЛЮ мисливського СОБАКУ породи гонча. ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК з усіма зручностями у м. Прилуки: газ,
вода; є гараж, сарай, літня кухня. Тел. 050-136-41-76.
Дрібну КАРТОПЛЮ. Тел. 097-641-01-78, 097-194-45-61.

ПРОДАМ

КВАРТИРА двокімнатна з усіма зручностями в Талалаївці по вул. Центральна, 41.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26.
САДИБА 0,06 га по вул. Нафтовиків у Талалаївці: будинок з усіма зручностями, погріб, сарай, гараж, літня кухня та
кілька господарських будівель. Ціна 9000$, торг, можливий
варіант здачі під квартиру.
БОЧКИ під зерно (металеві, дерев’яні), СКРИНЯ, ПРЯДКА, МОТОЦИКЛ ІЖ з коляскою та багато запчастин до нього; ІНСТРУМЕНТ; ДВИГУНИ і РЕДУКТОР для міні-трактора.
Тел. 050-600-07-16, 095-460-02-51.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (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 в с. Стара Талалаївка (Сильченкове). Є газ,
вода, господарські будівлі, поряд город.
Тел. 096-491-74-31, 099-011-45-39, 099-522-67-76.
3-кімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями за адресою:
смт Талалаївка, вул. Садова, 5, кв. 17.
Тел. 068-816-96-26, 096-890-89-20.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
СІНО, можлива доставка. Тел. 096-358-98-34.
Електрозварювальний АПАРАТ, КУЛЬТИВАТОР до
трактора. Тел. 096-064-99-92 (Юра).
ПІВТУШІ кабана. Тел. 096-124-41-93.
Меблі б/у: ШАФА тридверна, ШАФА дводверна, 2 ТУМБОЧКИ. Тел. 097-386-93-24, 066-086-16-39.
КОРОВА, КОБИЛА. Тел. 096-176-41-35.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні
КОТЛИ. Працюємо за державною програмою, компенсація 35%.
Тел. 066-437-77-43, 097115-88-38, 098-768-28-04.
Приймаємо
замовлення на виконання робіт:
ШПАКЛІВКА, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ПЛИТКА та
інші. Тел. 067-494-99-10,
066-115-68-37.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА та ДВЕРІ

за низькими цінами. Можливо в кредит. Встановлюємо до −10°C морозу.
Тел. 096-773-79-83,
066-409-73-15.

ГРОШІ ТА ТОВАР
В КРЕДИТ
до 50 000 грн.

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

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

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

17 грудня 2016 року

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
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

Втрачене СВІДОЦТВО про право особистої власності на домоволодіння, видане 10 червня 1963 року на ім’я БОЙКО Феодосій
Васильович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право приватної власності на землю серії IV-ЧН №034084, виданий Понорівською сільською радою 20
березня 2001 року на ім’я КОМЛИК Петро Кононович, вважати
недійсним.
Втрачений державний АКТ на право приватної власності на землю серії IV-ЧН №034085, виданий Понорівською сільською радою
20 березня 2001 року на ім’я КОМЛИК Марія Кирилівна, вважати
недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0157397, виданий Березівською сільською радою
18.09.2000 року на ім’я ГОЛОВКО Анатолій Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯБ №925589, виданий Талалаївською РДА на ім’я
НАЛИВАЙКО Іван Васильович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку
серії ЯБ №910384 та серії ЯБ №914014, видані Талалаївською РДА
на ім’я БАЖУРКО Михайло Андрійович, вважати недійсними.
Втрачені СВІДОЦТВО про особисте право на домоволодіння,
видане виконкомом Талалаївської селищної ради 06.05.1977 р. за
№88 на ім’я ІВАЩЕНКО Володимир Микитович, та СВІДОЦТВО
про право власності, видане Талалаївською державною нотаріальною конторою 11.09.1978 р. за №639 на ім’я ІВАЩЕНКО Людмила
Павлівна, вважати недійсними.

Колектив працівників району електричних мереж висловлює щирі співчуття контролеру з енергонагляду Тимофію Юрійовичу Моргуну з приводу тяжкої, непоправної
втрати — смерті
БАТЬКА.
Бригада та колектив ПРЦ ЕЗУ НГВУ «Чернігівнафтогаз» глибоко сумують з приводу передчасної смерті свого
колеги Юрія Вікторовича КОСТЮЧЕНКА і висловлюють
щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Глибоким болем у наших серцях обізвалася звістка
про передчасну смерть нашого колеги по роботі у Філії
аграрного ліцею Івана Михайловича КОМЛИКА. Сумуємо і щиро співчуваємо його дружині Ніні Володимирівні,
дітям, всім рідним.
КОЛЕГИ по роботі у Талалаївській філії
Дігтярівського ПАЛ.
З гірким болем зустріли звістку про передчасну, раптову смерть нашого однокласника Юрія Вікторовича
КОСТЮЧЕНКА із Скороходового. Щиро співчуваємо в тяжкому горі його матері, дружині, сину, сестрі та всім родичам.
ВИПУСКНИКИ 10-А класу Талалаївської школи
1982 року.
Щиро співчуваємо нашому однокласнику і учню Олегу
Івановичу Комлику та всій його родині в їх тяжкому горі —
передчасній смерті батька
Івана Михайловича КОМЛИКА.
ВИПУСКНИКИ 11-А класу Талалаївської школи,
їх батьки та класний керівник С. К. СОЛЯНИК.
Немає страшнішого для батьків, як хоронити своїх
дітей. Доля вготувала спізнати таке непомірне горе моїй
подрузі Людмилі Василівні Костюченко з Талалаївки —
раптово і передчасно пішов із життя її син ЮРІЙ. Щиро
співчуваю Людмилі Василівні, її доньці Наталії, всім рідним та близьким покійного і розділяю з ними біль безповоротної втрати.
Л. В. ЛУТ із Талалаївки.
Розділяю біль гіркої втрати і щиро співчуваю Людмилі
Василівні Костюченко з Талалаївки та всій її родині з приводу передчасної смерті сина ЮРІЯ.
А. А. ДОНЕЦЬ із Скороходового.
З болем у серцях зустріли звістку про передчасну кончину нашого родича Юрія Вікторовича КОСТЮЧЕНКА із
Скороходового. Глибоко сумуємо і розділяємо біль непоправної втрати з усією родиною покійного.
Сім’ї ПАЛЯНИЧКИ, ЛЕНЕЦЬ і ЛЕВАДИ.
Висловлюємо свої щирі співчуття Ользі Миколаївні
Рубежанській із Талалаївки та її родині з приводу непоправної втрати — смерті її матері ВІРИ МИХАЙЛІВНИ.
М. І. РУБЕЖАНСЬКА, П. Ф. ДУПА.
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