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ГВОЗДИКИ І ОБЕРЕГИ-ЯНГОЛЯТКА

А ХІБА може війна залишити по
собі добрий слід? Віктор Олексійович
НЕМИЛОСТЯК із Чернецького — наймолодший із учасників афганської війни — вихідців із нашого району і один із
найстарших серед тих, кому і на цей час
довелося воювати на сході України. Він
надто скромний для того, щоб багато
розповідати про себе. Мовляв, склалося
все, як склалося у його житті. Чого найбільше хоче сьогодні, певно, як і всі свідомі, думаючі люди — щоб закінчилася
війна, яка тягнеться вже третій рік, і досі
під назвою АТО. У житті людському немає
нічого страшнішого, ніж війна. Він, навіки
сільський житель, всією душею ненавидить війни, та ніколи не ховався від них,
бо вважає, що комусь треба воювати, щоб
інші спокійно жили.

У ЙОГО ДОЛІ – ДВІ ВІЙНИ

стали символом вшанування учасників бойових дій на
території інших держав для
тих, хто прийшов вклонитися
пам’яті, волі і мужності солдатів. Відтоді, як в Талалаївці за кошти громадськості
збудований пам’ятний знак
в шану воїнам-інтернаціоналістам, це місце стало постійним місцем зустрічі тих, чиї
долі пов’язані з військовими
подіями. Особливо у день
Стрітення Господнього, 15
лютого — чергову, цього року
вже 28-у річницю виведення
радянських військ з Афганістану. Афганська війна тривала майже 10 років, 3340 днів.
Ще зранку тут лунає музика, а на білий сніг лягають
червоні гвоздики ще навіть
до початку мітингу пам’яті
— їх без свідків покладають
ті, в чиїх серцях відгукується
ця війна. Традиційний мітинг
вів заступник голови районної організації Української
Спілки ветеранів Афганістану Олександр Шагунов.
Учасників бойових дій вітали
голови райдержадміністрації Анатолій Дупа, районної
ради Юрій Дзюбан, селищної ради Юрій Величко. Здається, з кожним роком такі
хвилини вшанування стають
ще тривожнішими і щемливішими. Сподівання, що у нас
ніколи не буде війни, давно
розвіялися. Ветеранів тієї
чужої — афганської не може
не тривожити, що по той бік
війни, яка третій рік кровоточить в Україні, лишилися ті,
хто вчора був «брат». Снаряди падають в Україні. Війна
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знову забирає найкращих,
найсміливіших.
Учасників
бойових дій стає все більше,
все більше зранених доль і
сердець. І це у нас, в Україні, кінця-краю немає знову ж
неоголошеній війні… Про це
не можна не думати. Тому і
блищать очі учасників цього мітингу. Особливо зворушили всіх його найменші
учасники — вихованці Центру ДЮТ, які отримують тут
дошкільну підготовку. Для
них, шестилітніх, ветерани
афганської війни — вже дідусі. Разом із своїми вчителями дітки дуже старалися
і виготовили жовто-блакитні
обереги-янголятка, які вони
подарували ветеранам.
У ветеранів-афганців є
ще одна традиція. Щороку після урочистостей вони
відвідують могили побратимів, тих, хто навіки лишився юним, і тих, хто пішов із
життя у мирний час. Іван
Борщевський і Анатолій

Павленко «чекають» їх у
Красному Колядині, звідти
маршрут до Петі Тарасенка
у Рябухи. У цьому селі своїх
«дорогих синочків» ще чекає
його мати Ганна Пантеліївна
Тарасенко. Турбуються про
неї синові побратими не тільки у цей пам’ятний день. Не
передати словами щиру радість і вдячність літньої жінки
від цього спілкування.
Разом із представниками
районної Спілки воїнів-афганців був того дня і заступник голови районної ради
Станіслав Катрушенко.
У загальноосвітніх навчальних і культурних закладах району пройшли уроки
патріотизму і мужності, зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами.
На фото: таким складом цього разу зібралися
ветерани афганської війни
біля пам’ятного знака.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ВИРІШИЛА СЕСІЯ

Відбулася чергова сесія Талалаївської селищної ради.
Головний бухгалтер селищної ради Надія Петрова доповідала депутатському складу про виконання бюджету за минулий рік та про плани на нинішній. Приємно відзначити, що
бюджет селищної, як би не було складно, все ж спрацьовує і на розвиток, не тільки «проїдання». Часто виникають
обставини, які вимагають додаткових коштів. Цього разу
на часі впорядкування приміщення колишньої райлікарні,
яке завалилося під снігом, а воно передане селищній раді.
Депутати вирішили розібрати його, а на його місці зробити
зону відпочинку.
На сходці жителів селища обговорюватиметься повторна ініціатива селищної ради щодо об’єднання в Талалаївську ОТГ.
Кор. «ТХ».
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Односельці, сусіди, друзі,
які добре знають Віктора,
кажуть, що він добродушний,
м’якосердечний. Таким був
і в далекій молодості, коли
взірцем ще служили герої
фільмів та книг про війну. У
тій, Другій світовій, загинув
його дідусь Омелян. Таких
хлопчаків, чиї дідусі загинули
на війні, у селі було багато.
Їхні батьки вже не воювали
і були впевнені, що діти тим
більше не знатимуть війни.
Його покійний батько Олексій
Омелянович Немилостяк багато років працював головою
Чернецької сільської ради,
був один із тих, кого пам’ятають справжніми, ідейними
сільськими лідерами. Йому
б і в голову не збрело якимось чином відмазувати свого сина від армії. А служба в
ній у 80‑ті минулого століття
несла багато небезпеки, про
яку всі мовчали. Коли Віктор,
1970 року народження, вже
будучи студентом Прилуцького
гідромеліоративного
технікуму, де навчався на
електрика, призивався на
службу, із нашого району,
«виконуючи інтернаціональний обов’язок» (як і тепер,
війну намагаються назвати
красиво), вже загинуло троє
земляків. Ніхто із призовників не міг знати, куди потрапить він. Кожна сім’я проводжаючи сина на службу, мала
тривогу.
Із юнаків сіл Чернецької
сільради багато кому випав
Афган. І хоч вперті сільські
хлопчаки писали батькам,
що служать, як і всі, і все у
них добре, до того часу у
селах вже по номеру польової пошти рідні могли здогадуватися, де служить їхній
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син. Так було і у Віктора.
1988 – 1989 роки — час його
служби в Афганістані. Зв’язківець, він був серед тих небагатьох, хто залишався «за
мостом», ще й тоді, коли офіційно останній радянський
солдат покинув цю чужу країну. Їм треба було «підбирати
за собою всі дроти». Серця
переповнювала радість, що
війна для них вже закінчилася. Та радощі були завчасними, бо наступним етапом для
нього був Нагорний Карабах,
добре, що всього на кілька
місяців.
Віктор, як і більшість його
побратимів, не любить говорити про війну. Тривалий час
він був останнім солдатом із
нашого району, який воював.
Закінчив технікум, одружився, виховували з дружиною
доньку, працювали у місцевому господарстві і утримували чимале приватне. І
навіть у страшному сні не
снилося, що через 25 років
йому знову доведеться взяти
у руки зброю.
Віктор Олексійович, як
завжди із усмішкою, згадує
вересень 2014-го. «Викликали до військкомату разом
мене і Степана Мірошниченка із Макаренкового.
Нам не треба було довго
пояснювати, бо самі розуміємо, яка ситуація в країні.
Найгірше, що на той час під
хвилю мобілізації потрапляли молоді і недосвідчені, які
і в армії нормальній не служили, не тільки пороху не
нюхали. Такі, не обстріляні,
можуть стати якнайшвидше жертвами війни. Крім

командирів, їх треба ще комусь навчати, тобто тим,
хто має бойовий досвід. У
мене єдина донька, та хіба
може не боліти душа за чиїхось синів, на яких чатує
небезпека? Такої ж думки і
земляк Степан. Отож сказали у військкоматі, що ми
готові іти захищать Україну, якби тільки «дітей»
не брали. Ми вже ж трохи
пожили на світі. І про війну
знаємо не із фільмів. Ось
так у вересні 2014-го і став
я знову солдатом».
Спочатку разом із другом Степаном тренувався
на Яворівському полігоні,
потім потрапили в різні частини. Я, як гранатометник із досвідом, служив
водієм-техніком на БМП-1.
Спочатку бої під Попасною,
потім Зайцеве, Горлівка,
Світлодарська дуга… Віктор ніколи не розкаже, що
пережив там, бо для цього
просто слів не знайдеться.
Рідні згадують той рік, коли
їх чоловік і тато воював, із
сльозами на очах. Найгірше, що кінця-краю немає
цій війні — хтось гине, когось щодня ранять. А скільки зранених душ, розбитих
доль українців. Він не може
говорити про це без болю і
тривоги. Як справжній чоловік-воїн, він зробив усе, що
зміг, заради миру. Та коли
він настане в Україні? На
жаль, це питання вже давно
звучить як риторичне.
Олександра ГОСТРА.
На фото: таким Віктор
воював на другій у його
житті війні.

Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (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

СІЛЬСЬКІ СХОДИ

ІТИ ЧИ ВИЧІК УВАТЬ?

Традиційно у лютому-березні в районі проходять
збори жителів сіл, на яких очільники сільських громад
інформують про зроблене за рік, повідомляють жителів
про найближчі плани, звичайно ж, враховуючи їхні пропозиції та доповнення. Такі збори, зазвичай, проходять
за участі керівників району та представників районних
служб і управлінь. Цьогоріч серед багатьох життєво
важливих питань на загальні збори виноситься одне,
можна сказати, найактуальніше на сьогодні — створення об’єднаних територіальних громад. Цей процес
відбувається уперше в Україні і тому надто бентежить
сільських жителів. З кожним роком чисельність сільського населення зменшується: помирають, виїжджають, звикають до суцільного безробіття, виживаючи хто
як може. Ніхто не знає, що чекає в об’єднаній громаді
тих, хто проживає на території своїх сільрад, хто має
довіру до обраних ними ж сільських голів. Очільники
Парафіївської та Кіптівської громад і на останніх зборах
громадськості у районному будинку культури переконували, що ОТГ має багато переваг. 6 лютого всі сільські
ради отримали вже друге звернення від Талалаївської
селищної ради з пропозицією об’єднатися в одну Талалаївську ОТГ. І ось тепер у сільських жителів є вибір —
об’єднатися добровільно у громаду, а чи чекати часу
доки «зженуть» не питаючись.
У жителів Старої Талапро смерть і лише 7 про налаївки, яка ще у зовсім неродження. 70% працездатдалекому минулому була
ного населення проживає
Сильченковим, є гіркий достільки за рахунок утримання
від із невиконанням Закоприватного господарства та
ну про декомунізацію — не
пенсії рідних. Більше 50 жиперейменували самі село
телів сіл змушені залишати
у визначений термін, то пемалолітніх дітей на родичів і
рейменували за них. Тому працювати у містах.
саме із питання об’єднання
На території сільради у
і розпочав свій звіт сільський Основі та Слобідці працюголова Василь Покришка. ють ФП, у Старій ТалалаївВін наголосив, що Староці ФАП, які хоч і на балансі
талалаївська сільська рада
райлікарні, але постійно під
є однією із найстаріших та
опікою сільради.
найбільших за площею і
Особливо
тривожить
кількістю населення, серед
сільського голову питання
лідерів і у фінансовому плаосвіти. Староталалаївська
ні. У 2016 році 7 сесія 7-го
школа I-III ступенів та ДНЗ
скликання сільської ради
«Веселка» мають необхідну
прийняла рішення звернутибазу для успішного навчання
ся до сусідніх сільських рад
та виховання дітей. Сільська
із пропозицією об’єднання.
рада з року в рік сотні тисяч
Письмово звернулися до
гривень укладає в ремонт
Харківської,
Березівської, приміщення,
утримання
Чернецької, Поповичківської пришкільного
оздоровчого
та Юрківцівської сільрад, на
табору, харчування дітей
що не отримали письмової 1 – 4 класів. У 2015 році замівідповіді. Усно ж усі утриманено газові котли та 9 віконлися від об’єднання. У вених блоків (це 120 тис. грн.),
ресні минулого року сільрав 2016 — 16 віконних блоків
да отримала звернення від
(майже 80 тис. грн.), виділедепутатського корпусу Талано 15,6 тис. грн. на пришкільлаївської селищної ради із
ний табір, 15 тис. на оздопропозицією об’єднатися в
ровлення дітей у районному
одну територіальну громаду
таборі. «Та існування школи
із центром в Талалаївці. На 8
під загрозою, — наголосив у
сесії 7-го скликання сільські
звіті голова, — на останньодепутати прийняли одногому засіданні колегії у РДА налосне рішення утриматися чальник відділу освіти О. П.
від об’єднання. Як повідомив
Плюта внесла пропозицію
Василь Покришка, днями нареорганізувати нашу школу
дійшла нова пропозиція від
у II чи I ступенів. Наша шкоселищної ради про об’єднанла розрахована на 560 місць,
ня. Згідно із ЗУ «Про доброа фактично навчається
вільне об’єднання громад»
тут тільки 34 учні, тобто
протягом місяця повинні пронаповнюваність — 6%». Він
йти громадські слухання, на
повідомив, що сільська рада
яких визначитися із вибором. готова купити житло для ба«Вибір за вами», — сказав
гатодітних сімей, які були б
сільський голова.
згодні переїхати у Стару ТаЯк і чим живе одна із
лалаївку. А також вважає, що
найбільш населених сільвчителі, батьки повинні бути
рад? До її складу, крім Стазацікавлені у збереженні
рої Талалаївки, входять ще
школи.
Основа і Слобідка. На почаСільський голова інфорток року в усіх селах зареємував, що в цілому бюджет
стровано 918 жителів, що на
за минулий рік виконано на
20 менше, ніж у минулому
144%, а також про те, куди
році. Звичайно, як і в усіх
і на що планують потратити
сільських населених пунктах, наявні кошти. Головні об’єккількість
зареєстрованих ти для майбутніх вкладень
надто перевищує кількість — ремонт доріг, продовжентих, хто реально проживає
ня будівництва вуличного
там. За минулий рік по сільосвітлення та ін.
раді зареєстровано 25 актів
На території сільської
ДЕПУТАТСЬКА фракція
ВО «Батьківщина» в районній раді — не чисельна, в
ній 3 обранці: голова фракції
Олег Василенко, він же очолює в раді комісію з питань
бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності; до складу
комісії з питань регламенту,
законності та протидії корупції входить депутат Юрій
Бовкун, а його колега по
фракції Василь Матвієнко
— член постійної комісії з
питань гуманітарної сфери,

ради працює аж 5 інвесторів:
АФ «Сильченкове», ТОВ «АФ
«Обрій ЛТД», ТОВ «Дружба-
Нова», ПП «Фенікс-К», ТОВ
«Агромат» та фермерські
господарства. І це на користь
жителям, адже інвестори намагаються якомога більше
зацікавити своїх орендодавців. На сходку приїхала ціла
делегація на чолі із генеральним директором ТОВ «АФ
«Обрій ЛТД» В. І. Сердюком,
юристи агрофірми. Валерій
Іванович інформував, що
господарство повністю розрахувалося із власниками
земельних паїв. Крім плати
за користування землею, яка
складає 10%, ці інвестори виплачують 400 грн. для оранки
городів, 2 тис. грн. на поховання. Директор агрофірми
«Сильченкове» А. В. Юзюк,
який мав слово другим серед
інвесторів, пообіцяв виплачувати у цьому році вже 11%
орендної плати, виплачувати
500 грн. на оранку, 3 тисячі
для поховання та 5 тисяч гривень сім’ям пайовиків, у якій
народиться дитина.
Ті, хто здає свої земельні наділи для користування
цим господарствам, були задоволені, а ті, хто уклав договори із ТОВ «Дружба-Нова»,
просто спантеличені. Представники цього господарства
не з’являються на сільські
сходи. Дуже хотіли б побачити їх і цього разу, але, на
жаль, не було кому висловити свої претензії і побажання.
Жителі села мали змогу поспілкуватися із керівниками управлінь та служб
соцзахисту
населення
Л. Карпенко, ПФУ в районі
В. Андріященко, геокадастру
О. Огієм, терцентру В. Марченком. Взяв участь у сходці депутат обласної ради
Г. Тригубченко.
Взяли участь у загальних зборах жителів Старої
Талалаївки голови районної
ради Юрій Дзюбан та райдержадміністрації Анатолій
Дупа. Обидва подякували
сільському голові за плідну
співпрацю. Звернення обох
було спрямоване на необхідність об’єднання у Талалаївську об’єднану територіальну громаду. Своє слово
сказав і сільський голова та
запропонував учасникам загальносільських зборів зробити своє волевиявлення
щодо об’єднання у громаду.
Натомість виникло більше
питань, ніж відповідей. Василь Петрович запропонував
провести попереднє голосування. Із двох разів пропозиції проголосувати на неї все
ж погодилися селяни. З присутніх у залі близько 80 осіб
підняли руку «за» всього 4.
Прозвучала із залу пропозиція обдумати, обговорити по
кутках, вулицях, врешті, по
хатах це важливе питання,
а потім донести інформацію
до депутатів сільської ради,
які винесуть на розгляд сесії
сільської ради питання про
приєднання Старої Талалаївки до Талалаївської ОТГ.
Олександра ГОСТРА.

РЕДАКЦІЯ
районної
газети «Трибуна хлібороба» щиро вітає із 25-літнім
ювілеєм листоношу із Березівки Яну Миколаївну
КЛАДКОВУ. Нехай здійсняться всі Ваші мрії, нехай
на життєвому шляху зустрічаються тільки хороші люди.
З роси й з води на многії літа!
* * *
ЗОЛОТИЙ ювілей подружнього життя зустрічають наші дорогі і шановані
батьки Іван Платонович
і Надія Хомівна ІЩЕНКИ
із Плугатаря. Ваше спільне життя — то приклад для
всієї родини. Наш батько
працював у сільській механізації, а мама все життя вчителювала — прищеплювала
любов до знань і до життя
сільським дітям,
а перш за все,
своїм
рідним.
Ми, діти і внуки,
щиро вдячні їм за батьківську любов і мудрість. За
добре серце і невтомні руки
нехай Господь воздасть належне вам, хай вашу щедрість переймають внуки,
а ласка служить оберегом
нам. Тож будьте нам здорові і щасливі! Хай спільний
шлях ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає
пісня про батьківське весілля золоте!
З любов’ю і вдячністю
сини АНАТОЛІЙ і МИКОЛА, невістки ОЛЬГА і
ВІКТОРІЯ, внуки ВАЛЕРІЙ,
ВІТАЛІЙ, внучка ЛЮДА з
чоловіком РУСЛАНОМ.
* * *
17 ЛЮТОГО ювілей у наших дорогих батьків Костянтина Петровича і Валентини Михайлівни ГОПКИ
із Сильченкового. Де взяти
слів, щоб вдячність передати за все добро, за ласку,
за любов, за світ оцей, що
нам подарували, і за тепло,
що даруєте знов. Минуло
вже піввіку з того часу, як в
вашому житті цвіла весна, і
стільки пережито і прожито
разом і скроні побілила сивина… А в двері стукає ласкава осінь — багата, щедра,
справді золота! Як нагорода
за любов і мудрість за ваші
в парі прожиті літа. За те,
що зберегли свою родину на
хвилях часу, в радості й біді.
За те, що долю порівну ділили і стали гідним прикладом
в житті. Тож будьте ви здорові і щасливі, хай спільний
шлях ваш довго ще цвіте.

Ну а сьогодні ж хай лунає
пісня про батьківське весілля золоте!
З повагою ДІТИ,
ВНУКИ і ПРАВНУКИ.
* * *
ВІД щирого серця, від
усієї душі вітаємо Лідію
Григорівну ТИМОШЕНКО з
80-річним ювілеєм, який вона
святкуватиме 20 лютого. Вже
сивий туман покриває волосся, вже діти дорослі й онуки
ростуть. Люба матусю, бабусенько мила, спасибі велике,
що Ви нас зростили, що Ви
нас любили, усім помагали,
молились за нас, добра нам
бажали! Бажаєм здоров’я багато-багато, хай щастя і мир
панують у хаті, хай горе обходить Ваш дім стороною, а
радість щоденно в нім ллєть-

СІЧНЕВІ КРАДІЖКИ
Якщо для більшості
жителів району січень був
місяцем суцільних свят, то
злодії і в ці дні «працювали» — до поліції частенько
надходили
дзвінки
про крадіжки. 16 січня до
чергової частини поліції з
письмовою заявою звернувся житель Талалаївки
Д. і повідомив, що в його
нежиле приміщення, яке
розташоване в с. Стара
Талалаївка, проникли злодії, вибили шибки у вікнах
та прибої на вхідних дверях. 18 січня в поліцію
зателефонував
житель

Талалаївки Ш. і повідомив,
що з його господарства
було викрадено бензопилку «Дніпро-М», а 25
січня надійшла заява від
ще одного жителя Старої
Талалаївки Л., в якій він
просив провести перевірку по факту викрадення з
його гаража бензопилки
та навігатора «Піонер». 25
січня начальник охорони
ПСП «Фортуна» повідомив про затримання ним
злодія на кукурудзяному
полі господарства.

ДЕПУТАТ І ЙОГО СПРАВА

НАС МАЛО, АЛЕ МИ АКТИВНІ

сім’ї та молоді.
Наші депутати через активну участь у роботі сесій,
постійних комісій, депутатські запити і звернення (їх
було 8) намагаються вирішувати животрепетні для
громади району проблеми.
За безпосередньої роботи фракції було прийнято
22 районні програми. Депутати від «Батьківщини»
стали одними з ініціаторів

розгляду на сесії і в міжсесійний період питання про
входження нашого району
до складу Прилуцького госпітального округу; сприяли вирішенню конфліктної
ситуації в Красноколядинському дошкільному закладі, актуальних аспектів навчально-виховного процесу
в Талалаївській школі, при
добудові районної лікарні і
багатьох інших.
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Ряд нагальних проблем
вирішуються депутатами під
час регулярних прийомів населення (вівторок, середа,
четвер з 10-ї до 13-ї год.) у
громадській приймальні, яка
працює при офісі райорганізації ВО «Батьківщина».
Члени фракції за місцем
проживання чи роботи постійно спілкуються із виборцями, задовольняють окремі
їх запити і прохання. З депу-

ся рікою! Бажаємо довго
прожити, а ми Вас любили і
будем любити!
З любов’ю СИНИ,
НЕВІСТКИ, ОНУКИ і
ПРАВНУЧКА.
* * *
21 ЛЮТОГО святкуватиме 55-річний ювілей наш дорогий тато і дідусь Микола
Вікторович СОКОЛ із Красного Колядина. Наш славний та рідний, найкращий
у світі, з Тобою нам завжди
затишно і світло, Ти гарний
господар і татко чудовий.
Даруєм турботу і море любові. Спасибі за ласку, за руки
умілі, що вмієш підтримати
словом і ділом. Щоб в рідному домі було нам надійно та
щиро. Живи нам на радість у
щасті та мирі, хай Бог посилає здоров’я і сили у дружній
родині усі ми щасливі.
З повагою ДІТИ з
Чернігова.
* * *
21 ЛЮТОГО святкуватиме 55-річний ювілей наш
дорогий сват Микола Вікторович СОКОЛ із Красного
Колядина. Хай ладиться
скрізь на роботі, в родині.
Щоб радісний настрій у серці не згас. Все світле і гарне, що треба людині, хай
завжди і скрізь супроводжує
Вас! Хай щастя приходить і
ллється рікою, хай горе обходить завжди стороною,
хай доля дарує Вам довгі
літа, а в серці завжди хай
живе доброта.
З повагою СВАТИ з
Красного Колядина.

СЛУЖБА – 102

ПОВІРИВ ШАХРАЯМ
3 лютого до чергової
татських коштів надавалася
допомога учасникам АТО
А. І. Кісільову, М. А. Донцю, на потреби Української
школи, Красноколядинської
медамбулаторії, Зеленогаївського ФАПу.
Так, депутатів від «Батьківщини» в районній раді
мало, але вони суттєво впливають на вирішення найважливіших суспільних проблем
місцевого характеру.
Микола БІЛАН,
голова райпарторганізації
ВО «Батьківщина».

* * *
14 ЛЮТОГО святкуватиме свій день народження
наша дорога і люба дружина, мама і невістка Яна
ПОВШАЛ із Талалаївки.
Вітаємо Тебе щиро. Хай
сміється сонце з голубого
неба, і троянда перша зацвіте для Тебе. Хай в житті
Твоєму горя не буває, на
вустах усмішка маком розквітає. Хай для Тебе гарна
буде буде кожна днина. Дорога Ти наша, будь завжди
щаслива!
ЧОЛОВІК, доня АЛІСА,
СВЕКРИ, ВІТЯ, ЛЮДА,
АРТЕМ, ЛІЛЯ, БАБУСЯ.
* * *
16 ЛЮТОГО святкувала ювілейний день народження Маринка СТУПНИК
із Красного
Колядина.
20 — це
зовсім
небагато, це чудове і радісне
свято. Наша мила і люба,
найкраща у світі, бажаємо
щастя, даруємо квіти. Щоб
сонце і зорі плекали тепло,
щоб завжди здоров’я у Тебе
було. Щоб смутку не знала,
ми просимо в долі, добра
Тобі й радості, рідна, доволі.
Хай радісно в серці весна
розцвітає, хай Мати Пречиста на крилах тримає, Господь хай дарує надію й тепло на многії літа, на радість
й добро!
З любов’ю ТАТО,
МАМА, БАБУСЯ, БРАТ з
сім’єю.
* * *
ДВАДЦЯТЬ років тому
у ясний день Стрітення Господнього народився наш
дорогий і рідний синочок і
внучок Ярослав Олександрович ДЗЮБАН із Талалаївки. Ти, як той промінчик
сонця, зігріваєш завжди
нас! Хай життя складеться
в Тебе просто супер, просто клас! Хай до щастя Тебе
кличуть всі шляхи Твої й дороги і чекають хай на Тебе
тільки злети й перемоги! Ти,
рідненький, наша гордість,
наша радість і надія! Хай
душа Твоя від щастя щосекундочки радіє! Хай Тобі
дарує доля шлях цікавий,
щедрий, плідний! З днем
народження,
Ярославе!
З днем народження, наш
рідний!
З любов’ю ТАТО із
сім’єю, бабуся ЛІДА із
Скороходового, тьотя
ТАНЯ із сім’єю з Ромнів.

частини поліції звернувся
житель району С., який
повідомив, що невідомі
особи шахрайськими діями отримали від нього
кошти у сумі 3500 гривень
— потерпілий сам перерахував гроші на картку
шахрая.

«ЗАБЕРІТЬ МЕНЕ
КУДИ-НЕБУДЬ», —
із таким проханням до
поліцейських
звернувся
житель Скороходового Г.
після сварки з дружиною.
Він просив поліцейських
залагодити небажаний сімейний конфлікт.

УТОЧНЕННЯ

У минулому номері газети у повідомленні
Талалаївської
районної
державної
адміністрації
про проведення конкурсу
з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті
загального користування,
що не виходить за межі Талалаївського району (приміський маршрут), допущено неточність, а саме:
Документи на конкурс
приймаються з 13 по 24
лютого. Конкурс відбудеться 14 березня.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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ВІ Д Р ОД Ж ЕН Н Я ЕКОНОМ І К И – В П І Д Т РИ М Ц І
Н А Ц ІОН А Л ЬНОГО ВИ РОБН И К А

Ефективний розвиток вітчизняної економіки та подолання бідності можливий лише завдяки прерогативній підтримці національного товаровиробника. В цьому твердо переконаний лідер Радикальної партії Олег
Ляшко. Народний депутат впродовж багатьох років послідовно відстоює інтереси національних підприємств.
Одне з таких розташоване в селищі Ладан Прилуцького
району Чернігівщини. Незважаючи на скрутні часи для
українського машинобудування, ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина», що спеціалізується на виробництві
вітчизняної пожежної техніки та обладнання, поступово
відновлює колишню славу світового лідера.
вітчизняного підприємства,
Завод
«Пожмашина»
яке виробляє сучасну похоча і називають Прилуцьжежну техніку і дає роботу
ким, насправді він розташосотням українців, я запитую:
ваний за п’ятнадцять кіломеа чиї інтереси треба відстоютрів від районного центру, в
селищі Ладан. Підприємству вати? Німців, поляків, чехів
чи може росіян? — виступив
вже понад вісім десятиліть.
перед колективом заводу наАналогів йому в Україні неродний депутат. — Хто б що
має. Головна спеціалізація
не казав, але завдяки спіль– виробництво пожежної техніки та обладнання. Завдяки
колосальному науково-технічному та виробничому потенціалу, високій кваліфікації
працівників, а також сучасним виробничим потужностям, підприємство посідає
лідируючі позиції по забезпеченню замовників України
і інших країн пожежною, аварійно-рятувальною та спеціалізованою технікою.
Важко переоцінити внесок підприємства в соціально-економічне
становище
регіону. Ладанська «Пожмашина» — один із основних
наповнювачів бюджету Прилуцького району. Ще доненим зусиллям нашої командавна унікальне вітчизняне
ди та працелюбного колектипідприємство
переживало
ву «Пожмашина» отримала
глибоку кризу. Однак завдянове дихання».
ки зусиллям команди РадиНині на заводі працює
кальної партії його фактично
більше 700 вузькопрофільбуло відновлено з руїн. З поних спеціалістів, а середня
чесним візитом на прилуцьку
щомісячна заробітна пла«Пожмашину» завітав лідер
висококваліфікованого
українських радикалів Олег та
робочого складає 12 тисяч
Ляшко.
«Мені надзвичайно при- гривень.
«У минулому році фонд
ємно зустрічатися з вами,
працівниками заводу, в жи- заробітної плати, що сплавому, працюючому цеху. І тило підприємство своїм роколи мені закидають лобію- бітникам склав 35 млн грн.
вання інтересів унікального Також сплачено 30 мільйонів

гривень податків до бюджетів усіх рівнів, — констатує
очільник обласного осередку Радикальної партії, депутат Чернігівської облради
Олег Авер’янов. — Я хочу
подякувати колективу, який
попри значні навантаження
вклався в потрібні терміни і
вчасно виконав державне замовлення, — говорить Олег
Авер’янов. — Принагідно
хочу подякувати Олегу Валерійовичу за те, що він робить
для нашого підприємства. Ви
всі знаєте, що Олег Ляшко
першим простягнув свою
руку заводу у 2009 році і допомагає нині. Завдяки йому
ми маємо змогу працювати
та виготовляти продукцію».
Олег Ляшко завітав на

завод не з пустими руками —
годинниками та грамотами
для передовиків виробництва. Особливу увагу лідер
Радикальної партії звернув
на жінок. Кожній працівниці
заводу він вручив троянду
як знак подяки за невтомну
працю в ці нелегкі для нашої
країни часи.
«Єдина можливість відродити економіку нашої
країни полягає через відродження національного виробництва, — переконаний
Олег Ляшко. — Ми показу-

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ЗА ТРИСТОРОННЬОЮ УГОДОЮ

Із 1 січня діє новий механізм оплати послуг із санаторно-курортного лікування
громадян,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи. Суть його в
тім, що постраждалій особі буде забезпечено право
самостійного вибору санаторно-курортного
закладу
для оздоровлення чи відпочинку.
Укладатиметься
трьохстороння угода між
санаторно-курортним закладом, постраждалою особою
та управлінням соціального
захисту населення.
Право на безоплатне
санаторно-курортне оздоровлення мають:

••громадяни, віднесені до
категорії 1, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи;
••діти з інвалідністю,
інвалідність
яких
пов’язана
з
Чорнобильською
катастрофою.
Для взяття на облік для
забезпечення путівкою громадянам необхідно подати
до управління соціального
захисту населення РДА (вул.
Центральна, 5, кабінет №4)
такі документи:
1) для громадянина, віднесеного до категорії 1:
••заяву про взяття на
облік для отримання путівки
за формою, затвердженою

Мінсоцполітики
медичної
установи;
••довідку для одержання путівки на санаторно-
курортне лікування за формою 070/о;
••копію посвідчення громадянина, віднесеного до
категорії 1 (із вкладкою);
••копію паспорта.
Облік громадян для забезпечення путівками у наступному році формується
управлінням соціального захисту населення до 15 жовтня поточного року.
Людмила ОГІЙ,
головний спеціаліст
відділу допомог управління
соцзахисту населення.

Рішенням сесії районної ради прийнято Програму «Про вирощування
молодняку качок на м’ясо
підприємствами (особистими селянськими та фермерськими господарствами) на
2017 – 2020 роки». Програма

фінансується з районного бюджету. Її мета — підвищення
рівня економічної активності,
самозайнятості
сільського
населення. Ця програма є
альтернативною щодо «Програми утримання свиней».
Якщо ви вирощуєте ка-

чок і маєте можливість зайнятися цією справою для
отримання прибутку, звертайтеся за рекомендаціями
та роз’ясненнями до відділу агропромислового розвитку Талалаївської РДА.
Тел. 2-18-81.

ємо це на прикладі Ладана.
Минулого року завод виробив продукції на загальну
суму 450 мільйонів гривень,
цього року отримав держзамовлення на суму 600 мільйонів гривень. Ми послідовно
відстоюємо інтереси національного товаровиробника».
Як зазначив Олег Авер’янов, 2016 рік був вдалий
для заводчан. Підприємство
уклало контракт на постачання 98 пожежно-рятувальних автомобілів для Державної служби з надзвичайних
ситуацій України. Наразі замовник прийняв перші тридцять пожежних автоцистерн.
Оновили техніку і чернігівські рятувальники, зокрема
Олегу Авер’янову приємно
було особисто вручити своїм
землякам, прилуцьким рятувальникам сучасну пожежну
машину.
«Я нещодавно вашу одну
машину подарував у Ромнах.
Там розташований Міжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС. М’яко кажучи, рятувальники чуманіють
від вашої продукції. Кажуть,
що двадцять років не бачили
такої техніки й такої машини, — говорить Олег Ляшко.
— Що стосується самих рятувальників, то на вимогу
Радикальної партії з нового
року вони отримуватимуть
не 3000 гривень, а щонайменше 5000. Це мінімум,
який ми можемо зробити
для людей такої важливої
професії».
Завдячуючи
роботі
«Пожмашини» в Україні поступово оновлюється парк
пожежно-рятувальної
техніки. Так, рятувальники Донецької, Волинської, Хмельницької, Київської областей
та міста Києва вже отримали
нову техніку та автоцистерни
з Прилуччини. Ладанський
завод працює стабільно та
має амбітні плани.

Заступник
директора
виробництва Валерій Іващенко понад три десятиліття він віддав рідному заводу. Чоловік пройшов шлях
від майстра до заступника
директора.
«Мене
переповнюють
емоції. Я щасливий з того,
що завод відновлює минулу
славу, — каже він. — Дякую
команді Радикальної партії
за те, що вони роблять для
підприємства. Дякую керівництву країни за високу оцінку нашої роботи».
Олег Борщ в компанії
працює вісім років. Останні два — в кріслі директора
ТОВ «ПК «Пожмашина».
«Вдячний нашому земляку Олегу Валерійовичу за
підтримку, за те, що впродовж багатьох років послідовно відстоює інтереси
національного
виробника,
— висловлює слова вдячності на адресу нардепа директор підприємства. — У цей
важкий для країни час, коли
машинобудівна галузь в занепаді, ми не тільки зберегли
унікальне виробництво, але
й поступово розвиваємося».
У 2017 році ладанці
планують працювати з подвійною енергією. Держава
замовила обладнання та
техніки на 600 мільйонів гривень. На заводі впевнені, що
виконають контракт вчасно,
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бо ці гроші забезпечують підприємство роботою, а колектив зарплатою.
Упевнений у цьому і Олег
Ляшко.
«Заводи мають працювати не за кордоном, а тут
в Україні, — наголошує лідер українських радикалів.
— Зарплату і роботу треба
давати своїм, українцям, а
не годувати кого завгодно,
як це відбувається впродовж
останніх 25 років. Такі роботодавці — на вагу золота.
Тому ми їх і підтримуємо по
всій Україні».
Прилуцький завод «Пожмашина» свого часу був монополістом з виготовлення
пожежної техніки на території колишнього СРСР. Його
продукцію експортували в
29 країн світу, виробляючи
в найкращі часи щорічно
3,5 тисячі пожежних машин
і близько тисячі водовозів.
Підприємство забезпечувало роботою понад 4 тисячі
працівників. Нині завод поступово повертає колишню
славу, працюючи та вдосконалюючи нові розробки.
Керівництво
підприємства
переконане, тільки розвиток
вітчизняного
виробництва
дасть запоруку зростання
економіки України та подолання бідності. Над цим і
працюють.
Святослав ЖОЛУДЬ.

ОСВІТА

МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ
В СІЛЬСЬКОМУ СА ДОЧК У

У Красноколядинському
дошкільному навчальному
закладі «Дзвіночок» відбулося районне методичне
об’єднання вихователів дошкільних навчальних закладів району. Його учасники
— вихователі та завідуючі
навчальних дошкільних закладів району, методист РМК
Т. В. Гриценко, голова методичного об’єднання Л. П.
Ляшенко, директор місцевої
школи Е. М. Сокол, Красноколядинський сільський го-

лова Л. І. Сорочинська.
Практичний блок семінару розпочався переглядом
тематичного заняття із дошкільниками на тему «Екскурсія в українську світлицю». Його із дітками провели
вихователь Н. М. Лобода та
завідувач Г. В. Левада.
Діти роздивлялись світлицю, ознайомлювалися з
традиційним українським посудом, розгадували загадки,
гралися в гру «Звари борщ».
Дошкільнята продемонстру-

вали свої знання з народознавства, художньо-естетичного розвитку, у музичних
паузах виконували танок з
віночком, співали пісню про
рушничок.
Спілкування
педагогів
було жвавим. Учасники семінару відзначили, що педагоги сільського дошкільного
закладу плекають у своїх вихованців паростки патріотизму. У них є досвід, який варто
наслідувати.
Кор «ТХ».

ВИРОЩУВАТИ КАЧОК ВИГІДНО

БЕРЕЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади спеціаліста сільської ради. Вимоги
до кандидата: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра, володіння державною мовою та основними навиками роботи на комп’ютері.
Документи на конкурс приймаються
протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: Талалаївський район, с. Березівка, вул. Слави, 1.
Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати
праці, переліку необхідних документів для
участі в конкурсі за тел. 2-43-21.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

20 лютого — с. Липове, вул. Кільцева.
20 лютого — с. Корінецьке, вул. Гора,
вул. Саливонівка.
21 лютого — с. Чернецьке, вул. Дружби.
21 лютого — с. Українське, вул. Братів
Вишнівських.
22 лютого — с. Слобідка, вул. Калинова, вул. Червона, вул. Польова.
23 лютого — с. Стара Талалаївка, вул.
Садова, вул. Хомівська, вул. Набережна.
24 лютого — с. Обухове, вул. Чоботька
(9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

На фото: вихованці дитсадка знають, що таке справжня колиска, у якій виростали
їхні прабабусі і прадідусі.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

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.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Постійно ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій. Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Дорого ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо
ЯЛОВИЧИНИ. Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
Цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ, КОРІВ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
Найдорожче БИКИ, КОРОВИ, ТЕЛЯТА, КОНІ, ЛОШАТА, СВИНІ, КНУРИ, НУТРЯКИ, а також М’ЯСО яловичини
та свинини. Тел. 066-667-66-89, 067-299-50-40.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПЛИТИ пустотні
1,2×6 м, ГІПСО- і ШЛАКОБЛОК. Тел. 097-267-16-10.
КІЗ, ЦАПІВ незалежно від віку. Тел. 096-796-33-68.
Дрібну КАРТОПЛЮ. Тел. 067-756-18-53.
Здам БУДИНОК у центрі Талалаївки на тривалий
період молодому чоловікові або молодій парі.
Тел.
096-949-53-99,
063-335-37-97.

Приймаємо
замовлення на добових та підрощених ПІВНИКІВ Брау Нік.
Ціна 6 – 8 грн.
Тел. 095-106-13-17.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯГ №869154 від 30 липня 2007 року, виданий на ім’я
ЧЕПЕЛЬ Микола Данилович, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО про право власності на житло №83 від
10.03.1989 року, видане на ім’я ЗАБАРНА Катерина Герасимівна,
вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ про право власності на земельну
ділянку серії ЯГ №868991 від 20 липня 2007 року, виданий на ім’я
ПЕТРІЙ Дмитро Михайлович, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО про право власності на нерухоме майно
від 10.12.2008 року, видане Красноколядинською сільською радою
на ім’я ПЕТРІЙ Дмитро Михайлович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Рябухівської сільської ради, серії
ЯГ №878671, виданий Талалаївською РДА 10 грудня 2007 року на
ім’я ТОВСТА Любов Андріївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0325299, виданий 22 квітня 1997 р. на ім’я МАКАРЕНКО Віра
Ананіївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250746, виданий 06.08.1996 р. на ім’я ВАРНАВА Марія Данилівна, вважати недійсним.

18 ЛЮТОГО
минає рік, як
обірвалось життя найдорожчої, найріднішої нам людини з світлою душею, доброго, люблячого
чоловіка, батька, дідуся Володимира
Яковича ФЕДОСЕНКА з Талалаївки.
Ось і минає рік, прожитий без Тебе,
наш рідненький. Кожен день в душі Ти з
нами, у наших земних радощах та розчаруваннях. Знаємо, як радів би разом з
нами успіхам єдиної любимої внучки, як
підтримував би всіх нас порадою, добрим словом, жартом,
розпитував би про наші справи, радів би кожній зустрічі у
будні та у сімейні свята, коли збирались разом. Так важко
і сумно від того, що Тебе немає поруч, що ніколи не повернути все назад… Не почути Твого голосу, не побачити Твого
люблячого погляду, не пригорнутись, не обійняти… Наш рідненький, Ти був для нас найкращим чоловіком, батьком, дідусем. Немає таких слів, щоб вимовити біль у наших серцях.
Не вистачає Тебе, частинки Твоєї душі, яку віддавав нам,
батьківської любові і підтримки.
Працюючи лікарем, Ти завжди допомагав людям, ніколи
не відвертався від чужої біди. Твій світлий, дорогий образ
завжди у нашій пам’яті. Спасибі Тобі за добре, любляче серце. Нехай земля буде пухом, а душі Твоїй, наш рідненький,
вічний спокій. Завжди будемо Тебе любити і пам’ятати. Всі,
хто знав Володимира Яковича, згадайте і пом’яніть добрим
словом.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКА, ЗЯТЬ,
ВНУЧКА і всі рідні.

ПРОДАМ

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. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним
опаленням. Загальна площа складає 102 м2, є літня кухня,
гараж, сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь, великий сад плодових дерев, підведена електромережа 380 В.
Ціна по домовленості. Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
САДИБА у центрі Талалаївки, є газ, вода, телефон, сарай, літня кухня. Ціна по домовленості.
Тел. 067-706-64-49, 097-691-80-52.
3-кімнатна КВАРТИРА зі зручностями за адресою вул. Садова, 5, кв. 17 у Талалаївці. Тел. 096-890-89-20, 068-816-96-26.
Однокімнатна КВАРТИРА на 2-му поверсі по вул. Центральна, 45 в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
3-кімнатна КВАРТИРА (з усіма зручностями, 64 м2) в Талалаївці по вул. Центральна, 51, кв. 5. Є гараж.
Тел. 096-173-31-44, 095-469-85-77.
САДИБА в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у
дворі, є телефон, 3-фазка, земельна ділянка 0,82 га приватизована. Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
Цегляний БУДИНОК у Талалаївці 100 м2, газифікований,
5 кімнат, коридор, кухня з російською піччю. Садиба 15 соток, є фруктовий сад, город, колодязь з питною водою, гараж, 2 сараї. Зручний асфальтований під’їзд, поряд лікарня,
школа, магазин. Ціна договірна.
СТОЛИ кухонні та письмові, ТРЕЛЬЯЖ, ШИФОНЬЄР, ТУМБОЧКА під телевізор, ЛІЖКО дерев’яне з матрацом, КИЛИМИ на стіну 2×1,5 м, ПОСУД, домашній ІНВЕНТАР.
Тел. 050-523-13-06.
АВТОМОБІЛЬ Нива-21214 «Тайга» 2012 року випуску.
Не битий, не фарбований, в хорошому технічному стані.
Пробіг 51 тис. км, колір «Вишня».
Тел. 066-624-22-68, 096-176-47-12.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ДРОВА (чурбани та рубані), РАКУШНЯК, ШИФЕР, ПЛИТИ 1,5×6 м, РИГЕЛІ 6 м, ПЕРЕМИЧКИ, БІЙ цегли. Тел. 098-423-93-05.
Посівне НАСІННЯ соняшнику та кукурудзи вітчизняного
та зарубіжного виробника, ЗАСОБИ захисту рослин.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
Віяна ПШЕНИЦЯ, пусковий ДВИГУН ПД-45.
Тел. 096-412-22-57.
Тільна ТЕЛИЦЯ червоно-рябої масті, строк 6,5 місяця.
Тел. 067-375-32-76.
ЦЕСАРКИ. Тел. 096-687-65-84.
СІНО, СОЛОМА (малі тюки). Тел. 098-709-03-87.
КУПЛЮ ВІСК (120 – 130
грн./кг), ПРОПОЛІС (650
грн./кг), МЕРВА (30 грн./кг).
Тел. 096-797-52-47.

Потрібен ВОДІЙ категорії D на постійну роботу.
Тел.
097-124-93-40,
099-511-27-65.

20 ЛЮТОГО
— річниця світлої пам’яті нашого рідного, єдиного для всієї родини, незабутнього до кінця наших днів
синочка, внучка, племінничка Сергія
ВЕРБИЦЬКОГО із Талалаївки.
Він був одним для всіх нас — нашим сонячним промінчиком, єдиною
надією. Йому було всього 23 роки.
Добрий, уважний до своїх рідних, він
поспішав жити, бо попереду було багато планів. Серьожа працював на залізниці у Харкові, водночас закінчував
університет повітряних сил ім. І. Кожедуба. А найголовніше — він для всіх нас був одним-єдиним. Ми всі раділи
його дитячій, потім юнацькій непідробно-щирій усмішці.
Як можна змиритися із тим, що вже ніколи він не скаже:
«Мамо». Не подзвонить, не приїде. Як можна змиритися
із тим, що він не усміхнеться, не заговорить, що ніколи не
прихилюся до дорослого синового плеча… Цей страшний рік випробувань, бо всі ми згадуємо, коли ще торік він
дзвонив, приїжджав. Мріяв, любив життя, свою родину.
В одну мить ми всі осиротіли, серця болять і душі — як
кривава рана. Не віриться, плачеться і тужиться. Бо ніде
і ніколи вже не зустрінемо нашого Серьожку. Хочеться думати, що він просто поїхав кудись далеко і не може повернутися, а ми всі любимо і чекаємо синочка і внучка. Бо як
усвідомити те, якою страшною і жорстокою була його остання хвилина? Минуть роки, впадуть тумани, над світом
знов зійде зоря. Та не вгамується та рана, що принесла
нам смерть Твоя. Ми любимо Тебе, щодня говоримо із Тобою. Спасибі долі, що Ти був у нас, що ми були з Тобою
щасливими. Спи спокійно, дорогий наш, любимий синочку,
хай легкою периною буде Тобі земля.
Ми глибоко вдячні усім-усім добрим людям, які нас підтримали у тяжку годину. Добро не забувається. Багато хто
знає і пам’ятає нашого Серьожку. Пом’яніть його разом із
нами у ці дні.
Завжди сумуючі МАМА, бабуся ОЛЯ, прабабуся
НІНА, дядьо СЕРГІЙ, тьотя РАЯ, ХРЕЩЕНА і всі рідні.

ПОМИНАННЯ

21 ЛЮТОГО минає 5 років, як навіки
зупинилося добре та щире серце нашого дорогого Павла Яковича ЛУЦЕНКА,
уродженця с. Понори.
Пробач нам, рідний, і прощай — із
тих країв немає вороття. Лишились нам
печаль і біль душі, а ще дім, де пам’ять
свята. Пройдуть роки, спливуть тумани. Над світом знов зійде зоря, та не
зітруться в серці рани, що завдала нам
смерть Твоя. Хто забув — згадайте, хто
пам’ятає — пом’яніть його разом з нами…
Вічно сумуючі мати УЛЯНА та рідні покійного.
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.
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18 лютого 2017 року
ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ
ТАЛАЛАЇВЩИНИ

У зв’язку з відкриттям в
смт Талалаївка інформаційної служби «Економ-таксі»
до співпраці на взаємовигідних умовах запрошуються
ВОДІЇ з власним авто.
Довідки за тел. 067-510-72-58,
097-048-70-48
(Оксана Іванівна).
Металопластикові В
 ІКНА
та ДВЕРІ за найнижчими цінами. Можливо в кредит. Встановлюємо до −10 градусів
морозу.
Тел. 096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія Василівна).

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 90 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
ПТИЦЯ ВІД
ВИРОБНИКА!

Приватний інкубатор (м.
Бахмач) з 25.02 реалізує
добовий молодняк птиці:
БРОЙЛЕРІВ РОС-708, м’ясо-яєчних КУРЧАТ (Мастер
Грей, Голошийка, Колорпак, Грізбар), КАЧЕНЯТ,
ГУСЕНЯТ породи Велика
Сіра, МУЛАРДІВ, бройлерних ІНДИЧАТ БІГ-6.
Тел.
098-096-95-59,
066-925-10-00.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

КРЕДИТ ГОТІВКОЮ
НА БУДЬ-ЯКІ ЦІЛІ
до 50 000 грн.

Без довідки про доходи.
Можливість дострокового
погашення. Адреса: вул.
Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел.
096-778-54-10,
095-281-96-53.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

Виконавчий комітет Красноколядинської сільської
ради висловлює щирі співчуття депутату сільради Оксані
Іванівні Кононченко та її родині в тяжкому, непоправному
горі — смерті її батька
Івана Павловича ЯРЕСЬКА.
Відділ освіти райдержадміністрації та райком профспілки працівників освіти щиро співчувають бухгалтеру
відділу освіти Антоніні Павлівні Дем’яненко з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті
МАТЕРІ.
Мисливський колектив с. Красний Колядин розділяє
гіркоту тяжкої втрати із своїм односельцем Сергієм Івановичем Яреськом з приводу тяжкої і непоправної втрати —
смерті його батька
ІВАНА ПАВЛОВИЧА.
Пройшовши довгий життєвий шлях, пішов у вічність
шанований нами Микола Васильович МАЗИЛО з Талалаївки. Щиро співчуваємо сину Віктору Миколайовичу
і його дружині Людмилі Іванівні, розділяємо з ними біль
тяжкої втрати. Царство небесне Миколі Васильовичу, вічний спокій його душі.
Сім’я А. Б. СОВИ.
Тяжке горе спіткало наших сватів Олександру Федорівну, Сергія Івановича Яреськів і Оксану Іванівну Кононченко та їх родину, яка втратила чоловіка, батька і дідуся
Івана Павловича ЯРЕСЬКА. Глибоко сумуємо і розділяємо біль непоправної втрати.
Свати МАКСИМОВИЧ.
Висловлюємо щирі, глибокі співчуття подружжю Сергію Івановичу і Ользі Анатоліївні Яреськам із Красного Колядина з приводу тяжкої, непоправної втрати у їхній родині — смерті батька
Івана Павловича ЯРЕСЬКА.
Сім’ї СУСІД, ГУЖВА, МІРОШНИЧЕНКО.
Сумна звістка, з запізненням, про те, що пішла із життя наша дорога кума, людина щирої душі і доброго серця
Лідія Олександрівна БАРАНОВА з Грицівки сколихнула
наші серця і душі. Сумуємо і щиро співчуваємо, розділяємо біль гіркої втрати з рідними і близькими покійної.
Куми КЛІНГЕРТИ і ХРЕЩЕНИКИ.
Висловлюємо щирі співчуття та розділяємо гіркоту
тяжкої втрати з Ніною Володимирівною Ішутченко та Надією Макарівною Холявенко із Скороходового з приводу
смерті дорогої людини — їх батька і чоловіка
Володимира Олександровича ХОЛЯВЕНКА.
Сім’ї Ю. В. СЕМІНЬКА, О. П. РУДЯКА,
С. В. ЗАДОРОЖНЬОГО.
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