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НАМ 85!

І завтра в нас іменини! А
сьогодні ми згадуємо як усе
починалося. Отже, 5 березня
1932 року, день народження
в Талалаївці прообразу сьогоднішньої «Трибуни хлібороба». Газета сама називалася
«Більшовицькі темпи» і кожне
слово в ній було просякнуте
тією епохою. Очолював редакційний колектив у перші
роки К. Музика, йому на зміну в 1934 – 37‑му прийшов
І. Кириченко, і з 1937‑го
по 1941-й — М. Комлик та
М. Олефіренко.
А потім була війна. І все,
що накипіло на душі за два
роки «германського окупаційного порядку», газета вихлюпнула на свої сторінки після
визволення в 1943-му. Вона
вже не захотіла йти до читача
«Більшовицькими темпами»,
їй, рупору селянства і колгоспного виробництва, більше до лиця був «Колгоспник
Талалаївщини». Її передавали з рук у руки, бо виходила
тільки півтисячним накладом,
і зачитували до дірок. Як там
на фронті, що пише Радінформбюро, коли ж, нарешті,
кінець війні? Нею в усі часи
зачитувалися. І тоді, коли виходила тричі на тиждень майже 7-тисячним тиражем, і тепер, коли її щосуботи чекають
2,5 тис. друзів біля поштової
скриньки чи на веб-сайті. Що
вона їм розповість?
У журналістського слова немає строку давності, бо
якщо вже ти журналіст — то
на все життя. І сьогодні з інтересом читаються газетні
публікації з минулого І. Нємченка, Г. Половка, В. Дворецького, Л. Лута, П. Нестеренка,
В. Климова… А В. Опришко,
Н. Цілина, та вони ніколи не
перестають бути журналістами! А фото Г. Сидоренка,
В. Чернявського — це ж така
історична глиба! А краєзнавчі нариси П. Ротача, поезії
Л. Овдієнко, Я. Ковальця,
перші газетярські кроки іменитих українських журналістів
А. Чирви і В. Мостового — все
це наша районка.
Її життя пов’язалося з березнем. От і «Трибуна хлібороба» прийшла до районного
читача в березні 1967-го. За
цей час її редагували І. Нємченко, В. Опришко, Н. Цілина,
О. Гостра. Сьогодні газета виходить з-під засновницького
крила влади і стане незалежною. Але залишиться залежною від читача, бо без нього
вона не житиме. Ми раді служити людям. Сподіваємось,
що попереду в газети ще багато ювілеїв. Із святом вас і
нас! З ювілеєм, «Трибуно»!
КОЛЕКТИВ редакції.

ТИ – ПРОСТО ЖІНКА, ПОСЛАНА НА ЗЕМЛЮ
ДОРОГІ ЖІНКИ!
Сердечно вітаємо вас із днем весни, кохання і вдячності!
Це жіноче свято для нас, чоловіків, наповнене особливого змісту. Ми захоплюємось вами повсякчас, але саме 8-го
Березня намагаємось освідчитися у своїй глибокій повазі й
безмежній вдячності. Жінка, як і весна, несе у світ унікальну
та високу місію початку всього сущого. Віримо, що ми — чоловіки, обов’язково облаштуємо наш український дім, а ваше
ніжне серце і лагідні руки наповнять його теплом і затишком!
Нехай не тільки сьогодні, а й завжди чоловіки дарують
вам квіти, з пошаною цілують руки, з любов’ю дивляться в очі.
Вічної весни вам і молодості, дорогі жінки!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
ДОРОГІ МАМИ І ДРУЖИНИ, СЕСТРИ,
ДОНЕЧКИ, ВНУЧКИ І КОХАНІ — ЛЮБІ ЖІНКИ!
Сьогодні вам найсонячніші вітання і найніжніші слова про
любов, весну і красу, найчарівніші, які тільки є на землі, квіти
і доземний уклін за те, що несете у світ життя і бережете домашнє тепло. Без ласкавого маминого слова, без теплої руки
коханої дружини на чоловічому плечі, без радісного «татку!»
і пригорнутого до грудей донеччиного личка ніщо не миле.
Вам, прекрасним, незрівнянним, наче сонечко весняне, —
цей букет вітань, що підібраний з любов’ю. Щастя! Радості!
Здоров’я! Здійснення бажань! Хай не тільки в день Жіночий,
наче зорі, сяють очі, усмішка цвіте. Бо у вас душа прекрасна,
серце золоте! Із святом!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.
ШАНОВНІ ЖІНКИ ЧЕРНЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ!
Виконавчий комітет Чернецької сільської ради вітає вас
із прекрасним жіночим святом — 8 Березня! Ви оточуєте нас
добротою і любов’ю, зігріваєте своєю турботою наші серця і
душі. Ви — надійні друзі, милі кохані, хранителі домашнього
вогнища, берегині роду. Ваші теплі слова і ніжні долоні іноді
підтримують надійніше, ніж міцне плече чоловіка. Ви ростите,
виховуєте дітей, створюєте затишок у сім’ях, сумлінні в роботі.
Нехай лагідна посмішка весняного сонця дарує всім вам міцне
здоров’я, красу та чарівність, родинне тепло та затишок.
Нехай ваша доброта, ніжність, жіночність завжди сповнюють серця радістю та любов’ю, будуть запорукою миру та
злагоди, здійснення кращих мрій та сподівань, а ваша праця
йде на користь справі, дає наснагу для здійснення задумів.
Щасливої вам жіночої долі, надійного чоловічого плеча, квітів
— ніжних та духмяних!
З повагою сільський голова
Сергій ДМИТРЮК.

ДОРОГІ ЖІНКИ!
Вітаю Вас із прекрасним весняним
святом!
Кожна з Вас — це і є весна! Адже Ви даруєте тепло та красу. Завдяки Вашій турботі
— затишно і радісно.
Від усієї душі бажаю величезного щастя,
У НАШОМУ поштовому
колективі працюють тільки
жінки. Це — дружний, відданий своїй справі колектив.
На їхніх тендітних плечах —
велика відповідальність, та
вони залишаються прекрасними, випромінюючи до своїх
клієнтів чуйність, тепло, любов. Їм притаманні мудрість,
доброта, увага, терпіння.
Щиро вітаю своїх колег, ветеранів праці, жінок, чия доля
пов’язана з поштою, зі святом! Від душі бажаю всім вам
міцного здоров’я, родинного
затишку, успіхів у нелегкій та
необхідній роботі, бадьорості духу та Божої благодаті.
Нехай людська шана буде
подякою за плідну працю.
Клавдія НЕСЛУЖЕНКО,
начальник МВПЗ Талалаївка.

Шановні жінки!
Сердечно вітаємо Вас
із Міжнародним жіночим днем.
Хочемо побажати Вам міцного здоров’я,
сімейного благополуччя, щастя, миру і добра!
Щоб хороший настрій і життєвий
оптимізм ніколи не покидав Вас,
а всі мрії мали властивість збуватися.
Нехай віра, надія і любов
міцно тримають Вас за руки
і впевнено йдуть з Вами по життю!
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КОЖНА людина своїми діяннями, своїми справами і
вчинками залишає слід на землі. В Анатолія Гавриловича
МАРЧЕНКА він яскравий і незгладимий. Енергійний, завзятий, з творчим підходом, наділений талантом керівника, наш
ювіляр, де б і ким не працював — на посаді керуючого райсільгоспхімією, райсільгосптехнікою, голови райвиконкому,
райдержадміністрації, очолюючи сільгосппідприємство, безкорисливою, самовідданою працею вписав своє ім’я в історію
цих підприємств і району.
Шановний Анатолію Гавриловичу! День народження — це
чистий аркуш, новий розділ життя. Хай на нього у Вас лягають тільки світлі, проникнуті високими і чистими почуттями
рядки. Хай впишуться в нього слова щирої і глибокої людської вдячності Вам за те, що Ви зробили. Хай весняною зливою проллються на Вас здоров’я, любов і щастя. Душевної
Вам бадьорості, нехай життя тече під знаком добра і буде зігріте теплом рідних, а поруч завжди будуть віддані Вам люди.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

НА СВЯТО І НАЗАВЖДИ
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ПРАЦЯ в неврологічному відділенні лікарні не з легких.
Вимагає від колективу високої професійності, чуйності та
терпіння. Все це лягає на плечі тендітних жінок. Медсестри
та молодший медичний персонал виконують свою роботу
завжди відповідально і добросовісно. Вони ніколи не залишаються байдужими до людського горя і болю. Завжди допоможуть і підтримають у тяжку хвилину. Свій чарівний і дружний
колектив, всю неврологічну службу лікарні вітаю з жіночим
святом весни. Бажаю міцного здоров’я, щастя, великого задоволення від життя. Нехай у вашому домі та колективі завжди панує злагода та взаємопорозуміння. Нехай завжди вас
супроводжує успіх та радісний настрій. Бажаю вам сімейного
достатку, добробуту і щоб ваші серця зігрівала любов рідних
і повага оточуючих.
З повагою Лілія ЛУЦЕНКО,
лікар-невропатолог.

Знаю я, що в жінці
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любові, миру і добра! Нехай збуваються всі
Ваші мрії і побажання, а в душі завжди панує
весняний настрій.
Зі святом!
Щиро Ваш народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.
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кожній,

Сьогодні на Землі
живущій,
Божественна
храниться суть!
Нехай у всій земній красі
Розкриється вона у вас,
богині —
Жінки святої України!
У кожній з вас краса є
лиш своя,
Яку нічим і вимірять
не можна.
І та, яку бабусею
вже звать,
Іще не раз в житті
відчути зможе
Як то бува,

проснувшись на зорі,
Пройтися по росі,
Промінчиком
всміхнутись…
Того єдиного у себе
закохать,
Щоб серця все тепло
йому віддать.
Нехай же вам
не зраджує здоров’я,
Життя несе
любов і щастя,
У їх обіймах — ваша доля
Довіку буде і віднині,
Наші земні, наші богині —
Жінки святої України!
Із щирою повагою
уродженець Юрківців
Микола ЗАРВА.

Відсвяткуйте 8 Березня у кафе «Орхідея».
Гарантуємо затишну атмосферу, «живу» музику,
широкий вибір до святкового столу.
Замовлення за телефоном 050-953-15-23.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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ЮВІЛЕЇ

ГЛИБОКИЙ СЛІД АНАТОЛІЯ МАРЧЕНКА

У ЖИТТІ кожної людини
настають моменти, коли
щось підсумовуєш, робиш
якісь висновки із прожитого і пережитого. Іноді хапаєшся за соломинку, а іноді
так просто відпускаєш на
волю вчорашні біди, розчарування, образи, радості і від того на душі стає
легко… У людському житті
такий «вир» частіше всього припадає на життєві
ювілеї. Хтось дуже гучно,
хтось зовсім скромно відзначає їх, можливо, навіть,
наодинці лише зі своїми
думками. Людям публічним від таких моментів не
сховатися навіть тоді, коли
ювілеї їхні досить солідні і
вже не хочеться згадувати

про те, скільки
літ за плечима.
Та і навіщо про
літа — краще
про справи. Із
цього
приводу
згадалася народна мудрість: «Не
хвали сам себе,
нехай люди похвалять». І якщо
люди не забули
тебе тоді, коли
давно відійшов
від
суспільних
справ, значить не
даремно прожив
ти на світі свою
молодість,
зрілість, і старість
зустрічаєш з гордістю — як дарунок долі…
Це я і про Анатолія Гавриловича Марченка, якому у
другий день весни виповнилося 70 років. Його колишні
колеги нагадали про ювілейну дату в житті відомої у
районі людини. Звичайно ж,
захотілося із ним зустрітися
для розмови. І хоч ювіляр не
був у захваті від такої ідеї,
все ж погодився на розмову
за однієї умови: «Розхвалювати мене не треба. Характер у мене такий — як
узявся за якесь діло, то роби
достойно, а не можеш — не
берись. Цього ж вимагав і
від своїх підлеглих різних
рівнів. Обов’язково напиши,
що я вдячний всім своїм заступникам, з якими робили

одну справу, коли працював
керівником районного рівня,
вдячний своїм колективам.
Бо один же у полі не воїн! Не
було просто, не було гладко,
та разом доходили істини і
був результат…»
Про оті роки, коли спокій тільки снився, і ведемо
мову із подружжям Марченків. Люди їхнього покоління
пам’ятають, що у часи їхньої
активної життєвої та професійної діяльності Анатолій
Гаврилович і Алла Михайлівна сприймалися як єдине
ціле. Такими вони і залишилися, тільки тепер вже
у затишному домашньому
гніздечку. Їхньому життєвому дуету багато хто заздрив,
мовляв, добре Гавриловичу,
що у нього дружина керуюча
банком, інші ж навпаки —
добре Михайлівні, що у неї
чоловік керівник. І справді
добре, адже хто заперечить,
що серед людей успішних
більшість ті, хто має надійне
плече своєї половинки. Бо
як важливо, коли чоловік чи
дружина — найперший друг
і порадник, коли за переконання й ідеї своєї половинки ладен гори перевернути.
І тепер, коли життєва осінь
огортає їх своїм крилом,
вони і на кілька днів не люблять розлучатися… Чекають весну у природі, а майже
щовихідних — весну всього
життя — внучку-студентку
Аллу, для якої дідусь і бабуся

завжди єдине ціле.
Як і в кожної людини,
спочатку було дитинство. У
Анатолія Гавриловича — не
просте, бо народився у другий рік післявоєння. Ще хлопчаком мав багато обов’язків,
не забулося відчуття і першого, заробленого своїми руками карбованця. Особливо
любив механізацію, до знань
у якій тягнулася прогресивна
сільська молодь. Відповідна
професійна освіта була затребуваною і престижною. Її
і здобув Анатолій Гаврилович у Роменському сільськогосподарському технікумі. А
вже із 1970-го почав очолювати виробничі підрозділи
у Талалаївській райсільгосптехніці. Отож зовсім не
випадково згодом і очолив
це, на той час одне із найбільших виробничих підприємств району, яке надавало
послуги всім колгоспам та
радгоспам.
Де б не працював Марченко, всюди старався будувати. І хоч сьогодні самокритично говорить, що тоді
був такий час, коли гріх було
не будувати, далеко не всі
використали той час. Адже
будівництво — це додаткові
клопоти для керівника. Та
він свідомо брав їх на себе.
Відтак сільгосптехніка збудувала 16-квартирний будинок, адмінприміщення, інші
будови на території, під’їзні
дороги. Такого ж принципу

дотримувався він на посаді
керуючого
сільгоспхімією.
Є що згадати йому і його
колегам. Ветеран праці А.
Штим в деталях розповідає
як працювалося йому на посаді заступника голови райвиконкому у той час, коли А.
Марченко — на посаді голови: «Це був період розбудови району! Облаштування
території ринку, перебудова
приміщень
заготконтори,
встановлення м’ясного павільйону. Водночас будувався стадіон, де вперше в
Талалаївці працювали професійні асфальтоукладчики,
дитячий майданчик. Збудована школа в Довгалівці і
розпочато будівництво школи в Українському, районної
лікарні. Перебудовувалися
цехи місцевого хлібокомбінату, куди прийшов газ. До речі,
саме Анатолій Гаврилович
вирішив питання проведення
газопроводу через залізницю… І це далеко не все. Із
ним було цікаво працювати,
бо завжди був результат…»
А. Марченко увійшов в
історію нашого району серед
тих небагатьох особистостей, хто у «лихі» 90-ті зміг
підняти з прірви і зберегти
сільськогосподарське
підприємство. Після розвалу
колгоспної системи Липівський
колгосп-мільйонер
«Дружба» був доведений, як
кажуть в народі «до ручки».
Тоді сільські активісти звер-

нулися до Гавриловича (так,
зазвичай, його називають) із
проханням врятувати господарство. Мій співрозмовник
із вологим блиском в очах
згадує ті часи, коли починав
господарювати із позики в
сусідніх господарствах хоч
поганенької соломи для худоби. Годували корів навіть
гілками хвойних дерев, а у
перші дні березня вже вигнали пасти на болото. Занедбані вкрай «молочниці»
тоді прибавили надій аж до
900 грамів… А через кілька
років уже ТОВ «Горизонт»
стало лідером по надоях —
понад 3 тис. кг на корову.
Лідирувало господарство і
по врожайності зернових,
першим започаткувало вирощування кукурудзи на зерно,
але з дотриманням сівозмін.
Багато цікавого можна було
б розказати про Марченка
— керівника сільгосппідприємства, яке неодноразово
нагороджувалося районним
перехідним кубком «Золотий
колос». Та найголовніше, що
всі ці досягнення не стали
просто історією — вони примножилися. Справу батька
продовжив син Ігор Марченко, який не «здався» інвесторам, а очолюване ним господарство на сьогодні в районі
є справді зразковим.
Його слід на землі глибокий, який не зійде разом
із снігом, який не змиють
дощі…
Олександра ГОСТРА.
На фото із сімейного
альбому А. Г. МАРЧЕНКО.

5 БЕРЕЗНЯ в нашому
домі велике свято. Ми святкуємо золоте весілля наших
рідних батьків, дідуся та
бабусі — Василя Даниловича та Галини Микитівни
ГРИЦЕНКІВ із села Рябухи. У цей чудовий день для
вас прийміть вітання ви від
нас. Ваш спільний шлях не
встелено квітками, не раз
доводилося тернами іти,
та ви завжди опікувались
нами, за що ми вдячні будемо завжди. За добре серце і
невтомні руки нехай Господь
воздасть належне вам, хай
вашу щедрість переймають внуки, і ласка служить
оберегом нам. Хай зозуля
довгий вік вам кує, а доля
радість, удачу і щастя дає.
Здоров’я міцного з роси і
води, щоб не стрічали ви
більше лиха і біди. Хай ангел-хранитель вас оберігає,
Господь многая благая літ
посилає. Хай до ста літ ваші
весни будуть легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам,
нехай здійсняться ваші мрії,
а добрії серця не скоряться
рокам. Дай, Боже, вам навіть найменших прикрощів
не знати і соту річницю з
нами зустрічати. Нехай хліб
на столі і Бог на небі завжди
рятують від біди. Тож будьте
ви здорові і щасливі, наші
рідні батьки!
З найщирішими привітаннями та безмежною
любов’ю ваша велика
РОДИНА, ДІТИ та ВНУКИ.
* * *
8 БЕРЕЗНЯ виповнюється 74 роки нашій дорогій
хрещеній, бабусі та подрузі
Марії Павлівні СЕНЧІ з Талалаївки. Тебе, рідненька,
раді ми вітати і в будні, і в
святкові дні, бо Ти одна у
нас хрещена мати і кращої
немає на землі. У цей святковий день ми вітаємо Тебе
з днем народження, бажаємо міцного здоров’я, щоб
смутку не знала, ми просимо долі, добра, радості доволі. Бажаємо жити довго й
щасливо, щоб кожен день
був схожий на диво. Хай
діти й онуки приносять лиш
радість, дорогу до хати за-

буде хай старість. Живи у
здоров’ї, у щасті та силі, літа
проти Тебе хай будуть безсилі. Нехай обминають незгоди
і грози, лиш тільки від сміху
з’являються сльози.
З повагою хрещеники ВАЛЯ та ВІТЯ, внучка
ВІТАЛІНА, подруги ОЛЯ,
НІНА та КАТЯ.
* * *
З ПОЧАТКОМ весни, 2
березня відзначив свій ювілейний день народження
шанований нами Анатолій
Гаврилович МАРЧЕНКО з
Талалаївки. Щирий працелюб, який завжди любив і
цінував свою роботу. Досвідчений керівник впродовж
років, хороший друг, який у
скрутну хвилину міг завжди
підставити своє плече, дати
цінну пораду, поділитись
життєвим досвідом. Ми вітаємо ювіляра, зичимо йому
міцного здоров’я і довголіття, поваги і шани від друзів
і знайомих.
Сім’я Н. Г. і М. А.
ПЕДЬКІВ.
* * *
6 БЕРЕЗНЯ буде святкувати свій ювілейний день
народження люблячий чоловік, турботливий батько та
дідусь Микола Васильович
РОТАЧ, житель села Стара
Талалаївка. Є ювілеї досить
різні… Та є одна з найкращих дат, коли вітає вся родина, Тобі сьогодні — 70! Хай
життя Твоє квітує буйним
цвітом, і день народження приходить знов і знов, а
доля хай дарує з кожним роком міцне здоров’я, щастя і
любов! Хай Мати Божа Тебе
оберігає від зла, хвороби та
журби. Нехай Господь здоров’я посилає сьогодні, завтра і завжди! Хай Вас роки
ніколи не лякають, ні сивина
на скронях, ні зима. Хай біди
і хвороби Вас минають і щастя Вам, і сили, і добра!
З любов’ю і повагою
дружина НАТАЛІЯ,
син ВІКТОР та донька
ЛЮДМИЛА з сім’ями.
* * *
8 БЕРЕЗНЯ відзначає
60-літній ювілей наш дорогий тато Володимир Йоси-

пович ДЕПУТАТ із Красного
Колядина. З днем народження рідного тата дуже хочеться всім привітати. Побажання найкращі лунають: щастя,
сил та наснаги бажають!
Любий тату, здоров’я міцного, вірних друзів, та затишку
вдома. Люби що є сили, турботи долай, надію та віру у
серці плекай, вітаємо Вас,
наш ріднесенький тату, хай
завжди у серці у Вас буде
свято!
Дочка НАТАЛІЯ,
сини СЕРГІЙ, ДІМА
та їхні сім’ї.
* * *
28 ЛЮТОГО святкував
свій ювілей люблячий чоловік, дорогий тато, найкращий
у світі дідусь Олексій Миколайович ПАВЛИШ із Плугатаря. Летять роки, мов бистрі
води, і не вернути їх назад. А

ясна хай мінімум ще сотню
років сяє!
Куми СОРОКИ.
* * *
В ОСТАННІЙ день зими
зустріла свій 55-літній ювілей наша дорога донька,
сестра, тьотя Катерина Іванівна КУКСА з Липового. У
цей святковий світлий день,
коли настав Твій ювілей, ми
щиро Тебе вітаємо, добра і
щастя бажаємо. Хай обминають Тебе тривоги, хай Бог
дасть щастя на путі, хай світла, радісна дорога щасливо
стелиться в житті! Бажаємо
щастя, добра і тепла, хай
буде достаток і добрі діла.
До сотні років щоб дожить
довелось, усе, що чекалось
в житті, щоб збулось!
МАМА, БРАТ, СЕСТРА
і їхні сім’ї, ВАЛЕНТИНА
АНДРІЇВНА.

нам не віриться сьогодні, що
вже пробігло 60! Були нитки
і чорні, і червоні на рушнику
дороги Вашого життя. Нехай
насипле доля повнії долоні здоров’я щедрого і літ до
ста. Хай Вас роки ніколи не
лякають, ні сивина на скронях, ні зима. Хай біди і хвороби Вас минають і щастя
Вам, і сили, і добра.
З любов’ю і повагою
ДРУЖИНА,
ДІТИ і ОНУКИ.
* * *
8 БЕРЕЗНЯ у нашої дорогої куми Людмили Никифорівни ВАСИЛЬЧЕНКО
із Красного Колядина 60-річний ювілей. Твій день народження, кума, прийшов, а це в
житті важливе свято! Нехай
несе він радість і любов,
і щирих привітань багато!
Хороша подруга — ріднесенька кума, щасти, щасти,
щасти Тобі, рідненька! Таких
єдиних, неповторних більш
нема, любима наша, славна, дорогенька! Бажаємо
Тобі щасливих днів як можна
більше і добра багато! Завжди будь молодою, як весна!
Нехай Господь Тебе оберігає! І посмішка, кума, Твоя

* * *
5 БЕРЕЗНЯ відзначає
свій 50-літній ювілей наш
найдорожчий син, чоловік,
батько Віктор Анатолійович ПЛЮТА з Болотниці. Ми
всі Тебе вітаємо з ювілеєм!
Життя летить, летить, не наздогнати. І на душі зібралось
так багато подяки, і любові, й
щирих слів. Не хочемо подалі їх ховати, нехай проб’ються, як весняний цвіт, аби
змогли усе-усе сказати тому,
хто робить наш яскравим
світ. Бо знаєм, що не можна відшукати: один-єдиний
на землі такий, як син, наш
чоловік і тато — хороший,
щирий, чуйний, дорогий. Господар добрий, ніде правди
діти, все до ладу, усе як має
буть, бо любить для сім’ї усе
робити, аби комфорту всюди
досягнуть. Вік за кермом, не
звик байдикувати — і повз
кабіну ринули літа. Старайся, рідний, більш відпочивати, щоб довго ще текла ріка
життя. Про кожного із нас з
любов’ю дбаєш, найкращий
син, і тато, й чоловік. Чого
ж іще ми можем побажати в
день ювілейний, світлі 50?
Ми хочемо просто міцно

обійняти, подарувать енергії заряд. Щоб на всі плани
сили вистачало, здоров’я
щоб міцним було завжди, а
серце в грудях солов’єм співало, щоб Ти лишався завжди молодим! Тебе ми любим
і цінуєм дуже. Спасибі, що Ти
у нас є такий. Турботливий і
добрий, небайдужий. Із ювілеєм, здійснення всіх мрій!
З любов’ю і повагою
МАТИ, ДРУЖИНА,
ДОЧКИ, ЗЯТІ.
* * *
5 БЕРЕЗНЯ — золотий
ювілей у Віктора Анатолійовича ПЛЮТИ з Болотниці
і ми від душі його вітаємо. 50
— не привід для печалі, 50
— це зрілість золота. Хай до
ста, а може ще і далі, йдуть,
не оглядаючись, літа. Хай
щастя та мир зігрівають оселю і грає здоров’я, як добре
вино. Будь завжди щасливий і веселий, життя бережи,
бо єдине воно. Нехай Тобі
завжди всміхається доля,
несуть тільки радість з собою роки, хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя
Твоє квітло, весною буяла
душі доброта. Любові, добра
Тобі, чистого неба, поваги,
пошани й людського тепла
Куми ВОЗНІ,
ОБІЖИСВІТ.
* * *
28 ЛЮТОГО відсвяткував
свій 50-річний ювілей Юрій
Миколайович КАРТАВИЙ
з Талалаївки. Вітаємо щиро.
Хай кожен день приносить
радість, хай сонце світить
Тобі завжди, роки ніколи хай
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 — залишалася віднині. Життя Тобі довгі роки
без сліз, без горя, без біди,
хай буде радість у Твоїм домі
сьогодні, завтра і завжди.
Дружина ОЛЕНА;
СЕРГІЙ, ІННА,
НАТАША, ТОЛЯ.
* * *
МОЇЙ дорогій внучці Сніжані Миколаївні ЛЕЩЕНКО

із Березівки 2-го березня
виповнилося 16 років. Щиро
вітаю Тебе, рідненька. Нехай збудуться мрії, бажання
й думки, божим сонечком
день кожен сяє, мов весна,
молодіють прийдешні роки,
доля щастям рясним процвітає. Шлю вітання свої я з
великим теплом для найкращої дівчинки в світі. Сонце
— серце Твоє, а проміння
— добро, що для рідних лиш
ласкою світить. Залишайся
завжди такою. Міцно обіймаю Тебе.
Бабуся ТАМАРА.
* * *
4 БЕРЕЗНЯ нашій дорогій внучці і сестричці Маринці НЕГОТЬКО із Старої Талалаївки виповнюється 14.
У Тебя сегодня день рожденья, это самый радостный из
дней. Пусть же это поздравленье также будет радостью
Твоей. Пусть любовь придет
к Тебе большая, не на год,
на вечность, навсегда. И
пусть будет жизнь Твоя, родная, светлой, словно родниковая вода. Тебе четыр
надцать. Ура! А было три и
пять когда-то, жаль, детства
славная пора уже уходит
без возврата. Но Ты возьми
улыбку в путь, тепло и свет в
стихах и песнях, и до ста лет
Ты не забудь своих родных,
друзей чудесных.
Бабуся ЛІДА, тьотя
ЗОРЯНА, братик ЖЕНЯ із
Слобідки.
* * *
У ХОЛОДНИЙ лютневий
день народився наш дорогий синочок, внучок і братик
Олександр ДРОЗДЕНКО із
Старої Талалаївки. І відтоді
цей день несе нам сонячне
тепло, яким багате єство
нашого юного іменинника,
котрому виповнилося 11 років. Все задумане нехай
здійсниться, все хороше хай
запам’ятається. Нехай очі
Твої щастям світяться, люди
добрі в житті зустрінуться.
Щоб справжнім чоловіком
— розумним, сильним виростав, був здоровим і друзів
справжніх мав.
МАМА, БАБУСЯ,
брат РОМА.

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Я – УКРАЇНЕЦЬ,
І Я ЦИМ ПИШАЮСЬ

Цією темою перейнялися
всі учасники загальної виховної години в Березівській
школі. У народі кажуть, що
без минулого немає майбутнього. Отож спочатку
згадували трагічні і радісні
сторінки нашої історії. Багато років Україна не знала
війни. Наш народ пишався
цим. Але війна не обійшла
нашу державу. Наші земляки
зі зброєю в руках захищають
крихкий східний кордон України. Учасниками АТО є наші
односельчани
Олександр
Миколайович Кравченко, Василь Анатолійович Дмитрюк,
Володимир
Миколайович
Сенько, Віталій Олександрович Кизим, Віталій Миколайович Науменко.
Була хвилина мовчання
та палахкотіла свічка пам’яті.
Це шкільне свято було

різнобарвним. Звучали українські пісні, проводилась вікторина «Моя держава Україна». Нагадали про історію
та місце в сучасному житті
національному одягу, вишиванкам, віночкам. Вишитий
рушник, хліб і сіль є символами гостинності. А ще українці
полюбляли свої національні
страви вареники та пиріжки.
Мами допомогли своїм дітям
приготувати до свята вареники та пиріжки з різноманітними начинками, якими потім
всі поласували.
Сільський
бібліотекар
Світлана Мартіян підготувала книжкову виставку «Молюсь за тебе, Україно», в
якій представила книги про
історичні події, традиції, звичаї та обряди українського
народу.
Ірина АВРАМЕНКО.

ДЛЯ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ
Учнівський
колектив
Української школи взяв активну участь у благодійній
волонтерській акції «Допоможи воїну АТО». Учні і
вчителі влаштували міні-ярмарок, на якому продавали
тістечка, торти, карамель,
чіпси, кекси та іншу духмяну
випічку. Отримані гроші перераховано у фонд підтримки воїнів, які на сході України

захищають рідну землю та
відстоюють
незалежність
нашої держави. Учні написали листи солдатам, намалювали малюнки-обереги, в
яких висловили свою щиру
вдячність, сказали слова
підтримки для тих, хто оберігає кордони рідної держави, дбає про мир і спокій в
Україні.
Лариса ТРИТИННИК.

ПЛЕКАТИМЕШ МОВУ –
ЦВІСТИМУТЬ СЛОВА

під таким гаслом у Красноколядинській школі вшанували Міжнародний день
мови. Учні 9 класу провели
змістовне свято, перегорнули сторінки минулого і
дослідили розвиток рідного
слова. Рідне слово — мальовниче, співуче, поетичне. Це воно найдорожче, бо
просте, доступне, зрозумі-
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ле. Учні 5 – 11 класів випустили стіннівки, а старшокласники написали диктант
«Україна — наша земля,
наша Батьківщина». Всі ще
раз переконалися в тому,
що доля нашої мови залежатиме від нас самих.
Таміла ГУЖВА,
вчитель української мови
та літератури.

БІЛЬШЕ НЕЗАХИЩЕНИХ СУСПІЛЬНИХ ГРУП ОТРИМУЮТЬ
ДОСТУП ДО БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

3 січня 2017 року Петро
Порошенко підписав Закон
України «Про Вишу раду
правосуддя», як повідомляє
офіційне інтернет-представництво Президента України.
Цим документом, зокрема,
внесені зміни до Закону
України «Про безоплатну
правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які
мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу. Зазначені зміни набрали
чинності з 5 січня 2017 року
(«Голос України» опублікував Закон України «Про
Вищу раду правосуддя» 4
січня 2017 року).
Метою зазначених законодавчих новацій є посилення соціальних гарантій шляхом розширення кола осіб,
які мають право на гарантовану державою безоплатну
вторинну правову допомогу
(тобто, можливість отримати
адвоката за рахунок держави для вирішення життєвих
питань у правовий спосіб).
Насамперед,
йдеться
про внутрішньо переміщених
осіб та осіб, які до сьогодні
лише претендували на отри-

мання такого статусу, яким
надаватимуть всі види правових послуг, передбачених
частиною другою статті 13
ЗУ «Про безоплатну правову
допомогу».
Така ж соціальна гарантія встановлена для осіб, які
претендують на отримання
статусу учасника бойових
дій. Крім того, безоплатна
вторинна правова допомога ветеранам війни, у тому
числі учасникам бойових дій,
іншим особам, на яких поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», надаватиметься не
лише з питань їх соціального
захисту, як це було до прийняття зазначених змін, а з
будь-яких інших питань.
Також суттєво змінилися
підходи до визначення рівня
малозабезпеченості:
••по-перше, особа матиме таке право, якщо її дохід
не перевищує двох прожиткових мінімумів;
••по-друге, враховуватиметься
середньомісячний
дохід особи, яка звертається
за допомогою, а не серед-

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30
6 березня — с. Березовиця, с. Петькове, с. Степанівське,
с. Рябухи (села повністю).
6 березня — с. Юрківці, вул. Колгоспна, вул. 40-річчя
Перемоги.
7 березня — с. Красний Колядин, вул. Робітнича
(9:00 – 16:00).
7 березня — с. Довгалівка, ТОВ «Батьківщина», тракторний табір (9:00 – 16:00).
9 березня — с. Стара Талалаївка, с. Слобідка, с. Діброва
(села повністю).
10 березня — с. Красний Колядин, вул. Павленка, дитсадок (9:00 – 15:30).
10 березня — с. Слобідка, вул. Червона, вул. Калинова,
вул. Польова (9:00 – 15:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

СПОРТ

ЗИМА ФУТБОЛУ – НЕ ЗАВАДА
12 лютого в спортивному залі Талалаївської
школи відбувся матч 7
туру 2 кола чемпіонату
району з футзалу. Змагалися команди «Совхоз»
(смт Талалаївка) та ФК
«Липове». Доклав зусиль
до перемоги з рахунком
12 : 5 нападник «Совхозу»
Ярослав Карпенко.
У змаганнях беруть
участь 6 команд. За результатами вже зіграних
матчів місця розподілились таким чином:

Команди
І
В
Н
П
РМ
О
ФК «Берегиня»
7
6
1
0 72-22
19
ФК «Совхоз»
7
6
0
1 55-39
18
ФК «Ветерани»
7
4
1
2 62-47
13
ФК «Талалаївка»
7
2
0
5 36-68
6
ДЮСШ
7
1
0
6 37-58
3
ФК «Липове»
7
1
0
6 48-76
3
Детальнішу інформацію всі небайдужі до футболу можуть
знайти за посиланням: http://vk.com/fc_sovhos.
Ніна ЛУЦЕНКО,
завідувач сектору сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.

Соціальні і демографічні групи
населення
Працездатні особи
Особи, які втратили
працездатність

*

У місті Кролевець Сумської області відбувся баскетбольний турнір серед
дівчат в рамках Дня відкритих дверей факультету
педагогіки і психології Глухівського
національного
педагогічного університету
імені Олександра Довженка.
Змагалися чотири команди:
збірна шкіл м. Кролевець,
команда кафедри теорії і

*

*

методики фізичного виховання, Конотопської ДЮСШ
і Плугатарської школи, яка
виступала під егідою Талалаївської ДЮСШ. В активі
наших дівчат дві перемоги
над господарями та поразка
від Конотопу і друге місце в
турнірі.
Володимир КОБИШ,
директор Талалаївської
ДЮСШ.

нувати норми і правила з охорони навколишнього природного
середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання.
Для ознайомлення з більш детальною інформацією про
отримання дозволу ТОВ «АВТИВ СТИЛЬ» звертатись за адресою: 14014, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи,
буд. 62а, тел. (0462) 65-31-45.
Із зауваженнями або запереченням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря звертатися протягом 30 календарних днів з моменту
публікації Заяви до районної адміністрації по місцю розташування об’єкта.
Адміністрація ТОВ «АВТИВ СТИЛЬ».

інших членів сім’ї у питанні
звернення за безоплатною
правовою допомогою. Насамперед, це уможливить
звернення за такою допомогою осіб, законні інтереси
та права яких порушуються
в сім’ї.
Закон
України
«Про
Державний бюджет на 2017
рік» стаття 7 передбачає
протягом року поступове
збільшення
прожиткового
мінімуму:

Прожитковий мінімум (грн.)
1.01 – 30.04 1.05 – 30.11 1.12 – 31.12
1600

1684

1762

1247

1312

1373

Отже, відтепер пенсіонерам та особам з інвалідністю, які отримують
пенсію або допомогу у розмірі, що не перевищує двох
прожиткових мінімумів для
непрацездатних осіб, правові послуги надаватимуть з
будь-яких правових питань.
За більш детальною
інформацією можна звернутися до відділу «Талалаївське бюро правової до-

помоги», що знаходиться
за адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна, 5,
тел.
(04634) 2-10-73,
(04634) 2-10-85, а також до
Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги: м. Ніжин, вул. Богуна, 8
(3-й поверх) або за телефоном (04631) 2-10-05 та за номером цілодобової телефонної лінії: 0 800 213 103.

ПОДЯКА
Горе приходить зненацька, так прийшло воно і у
мою сім’ю. У розквіті сил, у
свої 34 роки, пішов із життя мій син Олександр Гапоненко, який працював у
Києві. У таку тяжку хвилину не милий білий світ, не
знаєш, за що братися. Та
світ не без добрих людей.
Першим відгукнувся батько
мого сина Іван Олександрович Гапоненко, з яким
ми не проживаєм більше 30
років. Він взяв на себе найвідповідальніші моменти в
організації похорону — своєю машиною привіз сина із
Києва для поховання. Велике спасибі за чуйне і добре
серце селищному голові
Ю. Є. Величку, начальнику
комунгоспу О. Г. Кобишу, де
я пропрацювала 27 років,
директору територіального центру В. І. Марченку за
●

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТИВ
СТИЛЬ» заявляє про намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від устаткування на
об’єктах господарювання — АЗС, розташованої за адресою:
смт Талалаївка, пров. Ватутіна, 3.
При роботі виробничого устаткування в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел надходять: бензин, сірководень, вуглеводні, сірки діоксид. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм та не впливають на стан здоров’я людини. Концентрації забруднюючих
речовин у приземному шарі по даному об’єкту не перевищують значення ГДК.
Адміністрація ТОВ «АВТИВ СТИЛЬ» зобов’язується вико-

ньомісячний сукупний дохід
сім’ї, як це було дотепер.
Внесені зміни враховують об’єктивну потребу
у забезпеченні доступу до
безоплатної правової допомоги особам, які мають
дохід, що дорівнює прожитковому мінімуму або навіть
більше, проте є недостатнім для самостійної оплати
правових послуг. Крім того,
прийняті зміни зроблять особу незалежною від доходів

їхню підтримку. Своє плече
допомоги мені підставили
родичі, друзі, знайомі, колеги-пенсіонери, з якими я
працювала, сусіди, однокласники мої і мого сина,
моя сестра милосердя, сусіди-жителі із вулиці Енергетиків, друзі мого сина, які
приїхали з Києва провести
його в останню дорогу.
У кафе «Зустріч» ПП
О. Л. Сенчі відбували поминальний обід. У нас таки є
справжні жінки, які готують
так смачно! Так тримать!
Спасибі вам, добрі люди,
за вашу підтримку всім.
Дай, Боже, вам здоров’я,
хай горе обминає ваш дім, а
Матінка Божа Цариця свята
береже від біди.
Валентина
ГАПОНЕНКО,
мати покійного.
смт Талалаївка.
●

Невблаганна
смерть
відняла життя нашого дорогого чоловіка, батька, дідуся
і прадідуся Івана Павловича
Яреська із Красного Колядина. Ми довго боролися
за життя із його тяжкими
недугами. Нам неодноразово допомагали його колишні
колеги, друзі, знайомі. Здавалося б, все стало на свої
місця і він ще житиме, адже
не було Івану Павловичу ще
і сімдесяти. Та ми були безсилі перед долею. 14 лютого
його не стало. Неймовірно
важко у це повірити. Невимовно боляче. Ми всі безмежно вдячні всім добрим
людям із нашого Красного
Колядина, які щиро відгукну●
Наша родина переживає
горе одне із найтяжчих — не
дай, Боже, нікому і ніколи хоронити своїх дітей. Для нас
наш син, чоловік, тато Віталій Миколайович Король,
родом із Плугатаря, був, ніби
ангелом-охоронцем. Турботливий, люблячий і ще такий
молодий. Підступна хвороба відняла його у всіх нас в
одну мить. В ту мить ми всі
осиротіли і не можемо із цим
змиритися. Почувши про
наше горе, на нього відгукнулися куми, друзі, колеги,
однокласники, знайомі наші
і нашого сина. Рана ще настільки свіжа, що у нас, до-

●
лися на наше горе. Все своє
трудове життя Іван працював у господарстві «Красноколядинське» на різних
посадах. Провести його в
останню дорогу і по-справжньому поспівчувати нам
прийшло, здається, все
село. Щиро вдячні за таку
підтримку директору ТОВ
«Красноколядинське» П. М.
Чмуту, його сьогоднішньому
колективу і ветеранам, всім
односельцям, друзям. Таке
чуйне ставлення сприйняли
як щиру повагу до нашого
Івана Павловича, яку він
справді заслужив. Низький
уклін вам, люди добрі.
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ВНУКИ.

●

●
рослих, не знаходиться слів
висловити розпач. Надзвичайно тяжка втрата у юної
донечки покійного Ані, для
якої тато був найріднішою
людиною. Неоціниму допомогу надала нам у скрутну
хвилину сільський фельдшер Ірина Потеряйко, працівники дитячого відділення
районної лікарні. Особлива
вдячність хрещеній Ані Інні
Дмитрівні Батюті, яка допомагає дівчинці справитися з
горем. Щиро дякуємо всім,
хто відгукнувся на наше невимовне горе.
Сім’ї КОРОЛЬ,
ЖОВТЕНКО.
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КУПЛЮ

ПРОДАЄТЬСЯ

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.
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.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
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.
МЕД, ВІСК, ПРОПОЛІС, МЕРВУ. Тел. 096-124-64-63,
096-063-15-31, 095-012-64-61, 063-220-46-99.
Приймаємо
замовлення на добових та підрощених ПІВНИКІВ Брау Нік.
Ціна 6 – 8 грн.
Тел. 095-106-13-17.

КУПЛЮ ВІСК (120 – 130
грн./кг), ПРОПОЛІС (650
грн./кг), МЕРВА (30 грн./кг).
Тел. 096-797-52-47.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349083, виданий 09.12.1998 р. на ім’я ТОКАРЄВ Іван Трохимович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0325965, виданий 21 травня 1997 р. на ім’я ДЕНИСЕНКО Катерина Петрівна, вважати недійсним.
Втрачене ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ серії ААИ №768753, видане на ім’я ВАСИЛЬЧЕНКО Надія Іванівна, вважати недійсним.

МИНУЛИ
вже роки. Трагедія трапилася
у святковий день — 8 березня 2008-го
наша дорога мама, бабуся і сестра Лариса Михайлівна ЩЕРБИНА із Талалаївки навіки зупинилася на півдорозі
додому. І тепер нам свято — не свято, а
глибокий сум і вічний біль. Так і не виспівалась Твоя життєва пісня, обірвавшись
на півноті. 8 березня ми, як і щороку,
прийдемо до могилки, щоб привітати і пом’янути, розказати
як ми Тебе любимо і горюємо за Тобою, що ось уже знову
жебонить струмками весна, повертаються до своїх домівок птахи, а Тебе все нема і нема. І ніколи більше не буде.
Так тяжко це усвідомлювати. Навіть, через роки. Пом’яніть
добрим словом нашу Ларису Михайлівну всі, хто її знав і
пам’ятає.
СИН, НЕВІСТКА, внуки АРТЕМ і ВЕРОНІКА,
сестра ВАЛЕНТИНА із сім’єю.

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

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.

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).
Виготовлення
та
встановлення
твердопаливних КОТЛІВ. Монтаж системи опалення та
металоконструкцій різної
складності.
Тел.
067-168-57-03,
095-468-29-94.

М етал опластик ові
ВІКНА, вхідні ДВЕРІ за
державною програмою з
відшкодуванням 35%. Найкраще співвідношення ціни
та якості. Замір. Доставка.
Встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).
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.

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
В кафе-бар «Міраж»
потрібен
працівник
—
БАРМЕН-ОФІЦІАНТ. Звертайтесь у колишнє кафе на
2-му поверсі триповерхівки.
Тел.
050-877-81-29,
097-613-01-01 (Лариса).

ПОМИНАННЯ

4 БЕРЕЗНЯ минає півроку, як не
стало нашого дорогого чоловіка і сусіда
Валерія Миколайовича СОЛОНЦОВА
із Старої Талалаївки. Тяжка хвороба
забрала Твоє здоров’я, а безжалісна
смерть навіки вирвала з життя. Ти вже
ніколи не повернешся додому, не переступиш поріг рідного дому. Так боляче нам без Тебе. Із сльозами на очах
схиляємо голову над Твоєю могилою.
Спи спокійно, ми назавжди збережем
пам’ять про Тебе. Хто знав і пам’ятає Валерія Миколайовича, пом’яніть разом з нами.
Сумуючі ДРУЖИНА,
РІДНІ, СУСІДИ.
5 БЕРЕЗНЯ минає 8 років, як не стало найдорожчої і найріднішої для нас
людини — мами, доньки та сестри Олени Василівни СТУПАК з Талалаївки.
Перестало битися Твоє добре, турботливе серце, у котрому вистачало тепла
для всіх. Ти пішла з життя, залишивши
нас у розпачі. Дім став пусткою, а життя втратило свої барви без Тебе. Немає
таких слів, щоб висловити нашу печаль.
Скільки не мине часу, Ти завжди будеш
поряд із нами. Спи спокійно, наша дорога. Лебединим пухом
хай буде Тобі земля і Царство небесне.
ДІТИ, МАМА, БРАТ.
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.

6 БЕРЕЗНЯ минає 40 днів, як
перестало битися серце найдорожчої і найріднішої для нас людини —
люблячої мами і бабусі Галини Максимівни КИРИЧЕНКО з
Талалаївки. Згоріла, як свічка, швидко, не завдавши нікому
клопоту. Її доброті не було меж. Біль утрати ні на хвилину
не покидає наші серця. Як не вистачає Тебе, ріднесенька
мамочко. Царство небесне і вічний спокій Тобі, наша люба,
найдорожча. Хай Твоя душа завжди буде в раю. Ти завжди
будеш жити в наших серцях, поки вони будуть битися.
● ● ●
Ми глибоко вдячні усім-усім добрим людям, які нас підтримали у тяжку годину. Добро не забувається.
Вічно сумуючі ДІТИ і ОНУКИ.
ЛЮБИМОЙ МАМЕ, КОТОРОЙ БОЛЬШЕ НЕТ
Мама, мамочка, я просила:
«Погоди, не бросай меня!»
Я молилась впервые Богу,
Смерть Твою отгоняя прочь,
Подожди, ну ещё немного,
А потом наступила ночь.
Ты далеко… Ушла внезапно
Туда, где мир совсем иной,
Туда, где холодно и зябко,
Где ждут нас вечность и покой.
Не верю… плачу и тоскую,
Кричу, зову… не уходи!
И в тишине Ему шепчу я:
Верни, пожалуйста, верни.
Ты далеко… но Ты и рядом,
Я чувствую Твое тепло.
Как будто прошептала нежно:
Всё будет, дочка, хорошо.
Ты далеко… но я же знаю,
Что в доме Ты моем всегда.
И снова я Твой взгляд встречаю,
Родные вижу я глаза.
Прости меня за те минуты,
Что провела я не с Тобой,
За расставанья, за разлуки,
За сумасшедший мир иной.
Ты жди меня… не очень скоро.
Хоть не подвластна нам Судьба,
Всё остановится однажды,
Мы будем вместе навсегда.
Ты знаешь, как Тебя мне не хватает,
Я буду вечно помнить про Тебя.
Покупаю цветы для мамы
Как же ласков весенний свет!
Это — нежность любимой самой,
Милой маме, которой нет.
Дочка ЮЛЯ.
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4 березня 2017 року
КОРІНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади — головного бухгалтера
сільської ради на період відпустки основного працівника
по догляду за дитиною до 3-х років. Вимоги до кандидата:
вища бухгалтерська або економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за
фахом на державній службі та/або службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років. Вільне володіння
комп’ютером, знання державної мови.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів
з дня опублікування оголошення в газеті за адресою: Талалаївський р-н, с. Корінецьке, вул. Центральна, 10А. Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру
та умов оплати праці, переліку необхідних документів для
участі в конкурсі за тел. 2-33-45.
КУПЛЮ дитячу
педальну МАШИНКУ «Зіронька», як
на фото. Такі машинки вироблялись
у м. Львів за часів
СРСР. Будь ласка,
зверніть увагу, що
перед продажем самостійно ремонтувати не потрібно.
З конкретними пропозиціями
096‑227‑44‑54, 066-061-29-91.

звертатись

за

тел.

ВІКНА, ДВЕРІ

від виробника швидко, якісно, недорого. Діє державна
програма 35%. 5 років гарантії. Передоплати не беру.
Тел. 068-185-62-40, 068-662-02-21.

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
(102 м2) дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним опаленням. Є літня кухня, гараж, сарай, сінник, кладова,
погріб. У дворі колодязь, великий сад плодових дерев, підведена електромережа 380 В. 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 (з усіма зручностями, 64 м2) в Талалаївці по вул. Центральна, 51в, кв. 5. Є гараж.
Тел. 096-173-31-44, 095-469-85-77.
Однокімнатна КВАРТИРА на 2-му поверсі по вул. Центральна, 45 в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
САДИБА по вул. Мічуріна, 10 у Талалаївці. Вода, газ, гараж, сарай, літня кухня, город. Тел. 050-155-00-86.
3-кімнатна КВАРТИРА по вул. Робітнича в Талалаївці.
Тел. 096-924-70-01.
САДИБА за адресою 3-й пров. Парковий (Щорса), 21 у
Талалаївці. Будинок дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним і пічним опаленням. Є літня кухня, сарай,
погріб, гараж. Земельна ділянка 0,15 га приватизована. Ціна
договірна. Тел. 095-131-81-98.
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. Ціна договірна Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2110 2002 року випуску, газ/бензин в
хорошому стані. Ціна договірна. Тел. 096-899-95-09.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101, об’єм 1,3 см3, в хорошому стані.
Тел. 097-663-12-07.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року
випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
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.
ТЕЛИЦІ чорно-рябої масті, тільні — отел у березні;
ТЕЛИЦІ від 8 міс. і більше року. На завід. М’ясників прошу
не турбувати. СІНО в тюках, еспарцет, люцерна 2300 грн./т.
Тел. 098-789-51-32 (Людмила).
Інвалідна КОЛЯСКА для вуличної їзди; кінні САНИ.
Тел. 098-919-01-33, 066-772-03-02.
ДИВАН кутовий «Тріумф» (майже новий).
Тел. 097-883-50-40, 095-839-78-76.
Посівне НАСІННЯ соняшнику та кукурудзи вітчизняного
та зарубіжного виробника, ЗАСОБИ захисту рослин.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
Кормові БУРЯКИ, дрібну КАРТОПЛЮ.
Тел. 096-993-73-14, 2-16-71 (до 20-ї год.).
ГНІЙ і ПЕРЕГНІЙ з доставкою; КРОЛІ. Тел. 097-450-72-26.
Тюковане СІНО люцерни. Тел. 068-186-78-78.
Виконком Української сільської ради висловлює щирі
співчуття соціальному працівнику Аллі Іванівні Мусієнко,
кочегару дитячого садка Сергію Івановичу Карпенку та їх
родинам у тяжкому, непоправному горі — смерті їх матері
Лідії Сергіївни КАРПЕНКО.
Тяжке горе спіткало сім’ю нашого дорогого сусіда Руслана Олексійовича Гордієнка з Талалаївки — померла його
мати НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА. Висловлюємо щирі співчуття
і розділяємо гіркоту тяжкої втрати, а покійній нехай земля
буде лебединим пухом.
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