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ЗАВТРА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
І ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

ЧЕРГОВА , 12 СЕСІ Я
РАЙОННОЇ РА ДИ

сьомого скликання відбулася 10 березня ц. р. На сесію із 26 депутатів районної
ради з’явився 21 обранець.
У її роботі взяв участь заступник голови обласної
ради Валентин Мельничук.
До секретаріату були обрані депутати Володимир
Лукаш та Василь Матвієнко,
до лічильної групи — Ганна
Круподеря і Валерій Бугай.
Першим у порядку денному сесії, яку вів голова районної ради Юрій Дзюбан,
стояло питання про звіт голови райдержадміністрації
Анатолія Дупи про підсумки
роботи у 2016-му році.
Депутати
підтримали
звіт про виконання Програми
економічного і соціального
розвитку району за 2016 рік,
звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік та
внесли зміни до рішення 11
сесії районної ради 7 скликання від 26 грудня 2016
року «Про районний бюджет
на 2017 рік». Також депутати райради ухвалили низку
галузевих програм, які були
попередньо проаналізовані
та обговорені на засіданнях

профільних постійних комісій
та передали на баланс районної ради два приміщення
райдержадміністрації.
Дискусія
розгорілася
після звіту депутата райради Володимира Киричка,
який очолює робочу групу
по проведенню аудиту центральної районної лікарні.
В ході обговорення даного
питання депутати вирішили на наступному засіданні
заслухати звіт про роботу
головного лікаря ЦРЛ.
Заступник голови обласної ради Валентин Мельничук у своєму зверненні до
депутатів наголосив, що
будь-яка праця дасть свої
плоди лише за умови дотримання спільної думки та
підтримки двох гілок влади
— законодавчої та виконавчої. Створення об’єднаної
територіальної громади —
це один із шляхів вирішення
багатьох питань, коли не
буде розмежування у владі,
а життя громади буде в руках самої ж громади.
Детальніше про роботу сесії читайте в наступному номері.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ПОКЛИКАВ БЕРЕЗЕНЬ У ПОЛЕ

Сільгоспвиробники розпочали комплекс весняно-польових робіт. Восени вони посіяли озимі культури на 9390 га, в
т. ч. озиму пшеницю — на 8842 га, озиме жито — на 351 га,
озимий ріпак — на 155 га, озимі на зелений корм — на 42 га.
На цих площах і проводять роботи.
Сільгосппідприємства району в достатній кількості забезпечені мінеральними добривами та засобами захисту
рослин. Внесення оптимальних норм мінеральних добрив є
одним з важливих напрямків, які мають забезпечити високу
врожайність сільськогосподарських культур. Підживлення
озимих культур наразі в стадії завершення. Проводиться закриття вологи та підготовка до проведення посівної кампанії.
Алла АДАМ’ЯК,
головний спеціаліст відділу
агропромислового розвитку РДА.

СКОРО Й ГОРОДИ ОРАТИ…

Про це щодня нагадує березневе тепло. І розмови між
власниками городів все частіше про те, скільки ж доведеться
платити за сотку в цьому році?
Пропонуємо розрахунки, розроблені, виходячи з мінімальної заробітної плати 3200 грн. та вартості дизельного
пального 21 грн. за літр.
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Надія СЕРЕДА,
головний спеціаліст відділу
агропромислового розвитку РДА.

НЕВДЯЧНА робота у комунальників. Чи є кому сказати їм добре слово, чи ні, а
висловити своє невдоволення чи й просто полаяти або
побурчати для годиться наперед (мовляв буде ще за що,
встигнуть заробити) завжди
знайдеться
кому. А мені і
як селищному
голові, і як звичайному пересічному жителю нашого маленького райцентру хочеться
сьогодні їм подякувати. І не
тому тільки, що професійне
свято і треба хвалити та посада зобов’язує, бо ВУЖКГ
— це наше, селищної ради,
дочірнє підприємство. А тому,
що таки є за що.
Талалаївка в останні
роки почистішала, причепурилася, привабливою стала.
Це бачимо ми самі, про це
кажуть нам і приїжджі та земляки, які навідуються в селище на гостини. Звичайно,
скрізь у райцентрі навести
лад комунальна служба не
спроможна, але всі найбільш

людні його місця, центральні
вулиця і майдан, тротуари,
території біля пам’ятників, на
кладовищі ретельно прибираються. Треба було бачити:
ще скрізь лежав сніг, а на
ледь підсохлих тротуарних
проталинах уже підмітали ко-

рім цього, ще й автомобіль
для надання ритуальних послуг. На жаль, демографічна
ситуація і в самій Талалаївці,
і в районі та ближній окрузі
вимагає від комунгоспівців
постійної готовності — похорон за похороном. Просять

мунгоспівці. Через те й чисто.
Взагалі-то клопітне хазяйство у ВУЖКГ. На його
балансі артезіанські свердловини з водопровідною
мережею, каналізація, догляд за сміттєзвалищем і
вивезення сміття, ритуальні
послуги в повному їх об’ємі.
На все потрібні робочі руки.
Талалаївка ще спить, а комунальники вже працюють,
особливо після велелюдних
святкувань, коли до початку робочого дня на вулицях
треба навести порядок, або
взимку після рясних снігопадів. До речі, в полегшення їм
придбали трактор з відвалом
для снігоочисних робіт. А ок-

провести небіжчика його рідні навіть із сусідніх районів.
Як тут відмовиш!
Тому в комунальників
робота часто-густо без свят
і вихідних. І в усіх — незалежно шофер ти, рядовий
працівник, двірник, інженер
чи начальник. Мабуть, молодого керівника цієї служби Олександра Кобиша вже
знають в усьому районі. Ви
бачили, щоб він коли-небудь
відпочивав? Весь час у рухові з об’єкта на об’єкт, весь у
роботі. Треба — копає яму
для небіжчика на кладовищі,
коли більше просто нікому,
бо похорон не один, треба —
пиляє бензопилкою аварійне

КОЛИ ТАЛАЛАЇВКА СПИТЬ…

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЩИРО ВІТАЮ ВАС ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!
Сьогодні комунальні блага стали настільки звичною справою, що ніхто вже особливо і не замислюється над тим, скільки зусиль варто докласти для їх
стабільності. Від нашого з вами професіоналізму і
відповідальності багато в чому залежить благополуччя кожного будинку та кожної родини. Успіхів,
щастя і процвітання вам і вашим близьким! Бажаю
міцного здоров’я, добра, благополуччя, затишних
осель, мирного неба над головою, позитивних і доброзичливих споживачів, оптимізму та віри в майбутнє. І нехай слова вдячності від людей щоденно
зігрівають вашу душу.
Олександр КОБИШ,
начальник ВУЖКГ.

ПРО СХОДИ ГРОМАДЯН

У селах району пройшли збори жителів сіл
за участі керівників району та представників інвесторів, громадськості,
районних служб та управлінь. Одне із головних
обговорюваних питань —
створення Талалаївської
об’єднаної громади, адже
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6 лютого всі сільські ради
отримали друге звернення від Талалаївської
селищної ради з пропозицією об’єднатися в одну
Талалаївську ОТГ.
Про те, як проходили сходки у Слобідці та
Плугатарі, читайте у наступному номері.

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ!

На підтримку творчої діяльності літературно-
мистецького об’єднання «Олава»
Акція проводиться в магазині «Лілея» (смт Талалаївка)
з 19 березня 2017 року
Ви вносите свої благодійні кошти і отримуєте книги
«ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ КРАЙ»
та збірку поезій М. Барвінка
«СОЛО НА ПОРАНЕНІЙ СТРУНІ»
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дерево, треба — поряд із підлеглими ліквідовує несправність у водо- чи каналізаційній мережі. Не начальницьке
це діло в яму лізти чи сокирою гілки обрубувати? Може.
Але якщо треба! І якщо треба, Олександр Григорович
може й тверде
начальницьке
слово сказати.
На керівника дивлячись і
решта совісно трудиться. Не
все вдається і не все від них
залежить, але під лежачий
камінь вода ніколи не потече. І саме за те, що у ВУЖКГ
не чекають з моря погоди, а
сподіваються на власні сили
і робочі руки, мені захотілося
сказати їм добре слово. Та й
нагода справді така — професійне свято. Хай вам, друзі, у всіх ваших справах добрим супутником буде удача,
хай буде щасливим і мирним
сьогодні і завтра, панує добробут, тепло і затишок у родинах. Із святом!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.
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За даними http://sinoptik.ua

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
НАШІ ЗЕМЛЯКИ

кою. І почалися
воєнні будні.
Вони ніколи не були для
Віталія сірими
і одноманітними, бо це був
його вибір. Молодий лейтенант отримав
н а п р а вл е н н я
працювати,
тобто
проходити далі військову службу
у Богодухівську
військову частину.
Там
із
молодих
призовників
виховував

приймальних комісій при військових вузах, де проводився відбір молоді на навчання.
Військова наука вела його на
вищі сходинки. У 2014 році
Віталій успішно захищає кандидатську дисертацію, у неповних сорок років отримує
звання полковника.
Це всього лише кілька
рядків із біографії, за якими
його роки служби в рядах
Збройних Сил України. Своїм життєвим прикладом він
сприяв тому, що багато хто із
юнаків, випускників шкіл Талалаївщини, вступав до військових вузів, успішно їх закінчував і ставав справжнім
військовим, знаючи, що доля
військового складна, повна

Як розповідає його мама Ніна
Іванівна, зовсім випадково у
випуску новин про бойові дії
дня впізнала свого сина. Відразу зателефонувала йому,
звичайно ж, як всі мами, із
тривогою, на що почула, як
завжди врівноважену і чітку
синову відповідь — тобто, він
там, де і має бути. Синова
врівноваженість і витримка
ніби і заспокоювали батьків,
та кожен, хто хоч кілька днів
був на їх місці, прекрасно
розуміє, що у них ні дня, ні
ночі не було спокійної, бо син
не просто служить — він на
війні. Батьківська тривога не
була безпідставною. І хоч у
слухавці завжди чули: «Все
у мене, мамо, добре, не пе-

ЗДАВАЛОСЯ Б, звідки у
Віталія Кирпенка, який народився і виростав в Українському, таке бажання стати
військовим? Можливо тому,
що у часи його дитинства,
а Віталій 1973 року народження, професія військового
була престижною, і військовими ставали сильні духом і
тілом молоді люди. У юнака
навіть альтернативи щодо
вибору професії не було і
тоді, коли навчався в Українській школі, і тоді, коли родина переїхала в Талалаївку
і він став старшокласником
місцевої школи. Віталій конкретно готував себе фізично
і морально до того, що він
обов’язково буде військовим.
Тож, отримавши атестат
про середню освіту, без
проблем відразу вступив до
Полтавського Червонопрапорного вищого зенітно-ракетного командного училища
імені генерала армії М. Ватутіна, яке закінчив із відзна-

справжніх воїнів. Перш за
все, своїм прикладом, адже
і вдень, і вночі був поряд із
ними. Відтак здобув повагу і серед солдатів, і серед
командирів. Адже у всіх
ситуаціях він був і залишається справжнім: справедливим,
добропорядним,
відповідальним.
Віталій
ніколи не обмежувався досягнутим — паралельно зі
службою у військовій частині
заочно навчався у Переяслав-Хмельницькому педагогічному інституті. Згодом, за
рекомендацією командира
військової частини його, як
високопрофесійного офіцера, направляють працювати
викладачем у Харківський
університет повітряних сил
ім. І. Кожедуба. Потім Віталій вступає до Військової
Національної Академії Оборони України, яку у 2005 році
закінчує з відзнакою. Талановитого офіцера неодноразово запрошують у склад

життєвих випробувань… А
прикладом для них став офіцер Збройних Сил України
Віталій Кирпенко.
Про свої військові будні
Віталій мало що розповідає
навіть найріднішим. А родина у нього велика. У Талалаївці багато хто знає його
батьків Миколу Петровича і
Ніну Іванівну, братів: Олександра, який живе у селищі
і працює перевізником, та
наймолодшого Володимира,
котрий із легкої руки старшого брата також став військовим і служить за контрактом
також у Харкові.
Віталій Кирпенко не з
тих, хто намагається якимось чином обійти складнощі
служби, і, як справжній боєць-захисник, ніколи не намагається викликати до себе
додаткову увагу навіть своєї
сім’ї. Коли розпочалися бойові дії на сході, він, будучи уже
полковником, не намагався
уберегти себе від цієї участі.

реживайте», — її серце не
мало спокою. Будучи у складі
розвідувальної групи поблизу Мар’їнки під час бойового
зіткнення, Віталій отримав
складне поранення. Батьки
тривалий час навіть не знали про це і довідалися тільки
тоді, коли земляки в Українській школі збирали допомогу на лікування… «Такий він
є — найстарший син, — з
тремтячою сльозою у голосі
розповідає мама, — він завжди береже спокій рідних…»
За заслуги перед Україною
Віталій Кирпенко нагороджений медаллю «Захисник
Вітчизни».
А незабаром, слідом за
старшим братом, отримав
тривале відрядження в зону
АТО і наймолодший із синів
Миколи Петровича і Ніни Іванівни — Володимир… І знову
для всіх потягнулися довгі
дні і ночі тривоги. Здається,
вже все це в минулому для
їхньої родини, та чи ж так,

СЬОГОДНІ своє 75-річчя відзначає Євдокія Яківна СЕРДЮК із Талалаївки.
Щиро вітаємо її. Бажаємо
здоров’я і довгих років життя. Журавлиним ключем
відлітають літа, сивина посріблила вже скроні. Тільки
в серці у Вас та ж струна золота, те ж тепло незгасиме
в долонях. Хай калиновий
кущ зацвіте у дворі, солов’ї
защебечуть грайливо. Хай
ще довго Вам сонце сіяє
вгорі, а життя буде щедро
щасливим.
Сім’я ЯНИНИ, ВІРА, ОЛЯ.
* * *
ЦИМИ весняними днями завітав ювілей до нашої
колеги, вчительки Тетяни
Володимирівни БІЛОКУР
із Чернецького. Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат, вітаєм щиро ми
— колеги у день, коли Вам
— 50. Хай пахучим цвітом
стелиться дорога, хай відходять в далеч горе і біда,
хай же будуть щастя і міцне
здоров’я, радість і повага на
многії літа. За пройденим
не треба сумувати, попереду щаслива жде пора. Хай
буде щедрим ювілейне свято, здоров’я Вам, любові і
добра! Нехай цей день Вам
зморшок не прибавить, старі нехай розгладить і зітре,
здоров’я зміцнить, від негод
позбавить, добра і щастя в
дім Вам принесе.
КОЛЕКТИВ працівників
Чернецької школи.
* * *
18 БЕРЕЗНЯ ювілейні
60 зустрічає наш дорогий
Микола
Володимирович
ЧЕРНЕНКО з Березівки. В
Божий день цей пречистий,
у весняне це свято журавлі
принесли Вам весну шістдесяту. Як летіли, спішили,
натомили крилята, та хорошу людину не гріх привітати.
Прилетіли додому, заглядали в віконце, а господар, як
пісня, а господар, як сонце.
Працьовитий і мудрий, і ду-

шею багатий — він глава у
сім’ї і турботливий тато. І без
нього ніяк, золоті має руки.
Колосяться літа, і ростуть
вже онуки… Тож хай Матінка
Божа Вам всякчас помагає,
а незгоди й невдачі Вашу
хату минають. Хай здоров’я і
щастя будуть з Вами у змові.
Сонця, неба, достатку і, звичайно, любові!
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ВНУКИ, МАМА, ТЕЩА.
* * *
ВІТАЄМО із 60-річним
ювілеєм нашого дорогого чоловіка, тата і дідуся Миколу
Федоровича БЕРЕЖКА із
Чернецького. Повиростали
діти, як квіти у дворі. І 60-ліття вже стало на порі. Не збавилось любові, не збавилось
тепла, мудріше стало слово,
щирішою душа. За працю
всю, усе знання і вміння, за
серця небайдуже стукотіння
— подяка щира від людей,
від друзів, рідних і дітей! І
хоч на скронях сивина, нехай у серці гомонить весна,
в очах сміється сонце золоте, а дерево життя зростає і
цвіте.
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ВНУКИ.
* * *
14 БЕРЕЗНЯ шістдесятий день народження зустрічав Микола Федорович
БЕРЕЖКО з Чернецького.
Щиро вітаємо ювіляра. Летять роки, мов бистрі води,
і не вернути їх назад. А нам
не віриться сьогодні, що вже
Тобі 60. Були нитки і чорні,
і червоні на рушнику Твого
життя. Нехай же доля насипле повні долоні здоров’я щедрого і літ до ста. Хай роки
Тебе не лякають, ні сивина
на скронях, ні зима, а біди й
хвороби нехай обминають, і
щастя, і сили Тобі, і добра.
Брат ВІКТОР, невістка
СВІТЛАНА, ПЛЕМІННИКИ.
* * *
16 БЕРЕЗНЯ 55-річний
ювілей святкував Сергій
Васильович СІДЕНКО з

Талалаївки.
Летять роки,
мов бистрі води,
Не повернути їх назад,
А нам не віриться
сьогодні,
Що Вам, наш любий, 55.
Не згледілись —
повиростали діти,
«Дідусю» внуки вслід
кричать.
Чого ще треба?
Жити і радіти,
Гостей у хаті дорогих

щоб жила — не тужила, Ти
найбільшого щастя в житті
заслужила. Нехай для Тебе
не згасає сонце, не віють
в душу холоди. Хай тільки
радість прикрашає дім, хай
ладиться і на роботі, й вдома, хай Тобі щастить завжди
в усім. Зичим здоров’я міцного щодня, щастя земного,
людського добра, в радості
жити, серцем горіти, бути
веселою, сонцю радіти. Нехай у домі щастя буде і сил

стрічать.
Нехай душа у Вас
ніколи не старіє,
На білій скатертинці
будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай
завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть
звідусіль!
Бажаєм Вам століття
ще прожити,
Здоров’я доброго
на всю ту сотню літ,
І внуків всіх ще
одружити,
І правнуків
благословить на світ.
З повагою та любов’ю
ДРУЖИНА, дочки ВАЛЯ
та НЕЛЯ, зяті ВОЛОДЯ
і КОЛЯ, внучки НАСТЯ і
АНЯ.
* * *
СЬОГОДНІ
відзначає
свій ювілей наша дорога
і люба донечка, мама, сестричка і бабуся Наталія
Борисівна ГОРБАНЬ з Юрківців. Щиро Тебе, рідненька,
вітаємо, цілуємо міцно і обіймаємо. Бажаємо сонця, весняного цвіту, хай ранки Твої
будуть сонцем зігріті. Нехай
Тобі, рідна, у будні і свята
лиш радісна звістка приходить до хати. Хай збудуться
легко всі добрі надії, а серце
від щастя завжди молодіє.
Хай Тебе обминають і біди,
і горе, щоб здоров’я було,

приплив, немов потоки рік,
нехай життя цвіте і поважають люди і довгим буде, як
століття, вік.
З великою любов’ю і
повагою МАМА, дочка АЛІНА, внучка ІРОЧКА, син
ЖЕНЯ, сестра ЛІДА, брати
ЛЬОНЯ і ЮРА із Самари.
* * *
НАША дорогая, любимая
Наташа ГОРБАНЬ (Руденко) из с. Юрковцы сегодня
празднует свой день рождения. Сердечно поздравляем! Нам всегда чего-то не
хватает: то любви, то денег,
то тепла. По окошку дождь
не так стекает, праздник выпал не того числа. Не того
любили почему-то, а того
простыл уже и след. Дом,
работа, дети — ни минуты…
Жизнь — сплошная суета
сует. Лето убежало слишком
быстро, осень затопила все
вокруг. Ворвалась внезапно
и со свистом полоса незваная разлук. Ну а если присмотреться все же, жизнь
— она из разных кирпичей:
дети-ангелы, что всех дороже, внуки подрастают —
свет очей. Музыка любви и
боль потери, грабли, ямы и
прозренья час. Забежав в
распахнутые двери, счастье
вряд ли встанет напоказ.
Счастье — это мир, и дом,
и дети, счастье — это близ-

ВІЙСЬКОВА ДИНАСТІЯ КИРПЕНКІВ
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ОФІЦІЙНЕ

коли війна продовжується? А
вони, Кирпенки, професійні
військові, готові в будь-який
момент захищати Україну.
Після тривалої реабілітації
Віталій продовжує працювати завідувачем кафедри
в його рідному вузі. Батьківською стежкою пішов його
син Євгеній, який навчається
нині на третьому курсі Харківського університету повітряних сил ім. І. Кожедуба.
Віддавши два десятиліття службі у Збройних
Силах України, будучи вже
полковником, Віталій Кирпенко проживав разом із
дружиною, сином-студентом
і
донькою-першокласницею у сімейному гуртожитку. Нарешті справедливість
восторжествувала! Минулого року на полігоні в Чугуєві
Президент України Петро
Порошенко передавав військовим
бойову
техніку,
потім кільком вручив ключі
від нових квартир. Отримав
ключі з рук Президента і Віталій Кирпенко. Звичайно ж,
земляки побачили, почули
цю новину і пораділи. Бо як
же інакше! Ми повинні знати
своїх героїв, які щодня ризикують найдорожчим — життям заради сьогоднішнього
і завтрашнього дня України.
Вони, справжні герої, здається, навіть соромляться своїх
подвигів. А їх мами… просто
плачуть. Нехай же тільки від
гордості за своїх синів!
Галина ТОПЧІЙ.
смт Талалаївка.
Від редакції. Багатьом
нашим читачам подобаються розповіді під рубрикою
«Наші земляки». Ми будемо
вдячні всім, хто розповість
нам про своїх іменитих земляків, як ось Галина Федорівна. Розповідайте, пишіть,
повідомляйте.

Головним територіальним управлінням юстиції у
Чернігівській області 22 лютого 2017 р. за №20/1109 зареєстровано наказ начальника фінансового управління
Талалаївської районної державної адміністрації «Про
затвердження Інструкції з
підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим
методом».
Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Бюджетного кодексу України,
пункту 4 підпункту 10 Положення про фінансове управління Талалаївської районної державної адміністрації
Чернігівської області, затвердженого
розпорядженням
голови районної державної
адміністрації від 21 січня
2014 року №15 НАКАЗУЮ:
затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів
за програмно-цільовим методом (далі — Інструкція), що
додається.
1. Бюджетному відділу
фінансового управління довести Інструкцію до відома
головних розпорядників коштів районного бюджету.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти
на заступника начальника
фінансового управління, начальника бюджетного відділу Циганенко С. О.
3. Цей наказ набирає
чинності з дня його офіційного опублікування.
Начальник фінансового
управління
В. В. ГОРКАВЕНКО.
Ознайомитися з Інструкцією можна на сайті Талалаївської районної державної
адміністрації за адресою
http://taladm.cg.gov.ua.

кие, друзья. Счастье очень
трудно не заметить, счастье
— это радость бытия.
Сестра ЛИДА, зять
ВИКТОР, ВОВА,
СВЕТА, ИЛЮША,
семья ТКАЧЕНКО.
* * *
18 БЕРЕЗНЯ святкує свій
50-річний ювілей наш дорогий чоловік, батько і дідусь
Віктор Олексійович ГЕЙ із
Харкового. Ми вітаємо його
з ювілеєм і шлем щирі слова
побажань. 50 — це сонце у
зеніті. Саме жить — літами
дорожить. Хай все найкраще
буде Тобі в світі і довго ще
не хмариться блакить! Хай
Твою оселю біда оминає,
хай щастя барвінком дорогу
встеляє, хай доля дарує літа
і літа, а в серці завжди хай
живе доброта!
ДРУЖИНА, ДІТИ, внук
КІРІЛ, ЗЯТЬ і СВАТИ.
* * *
22 БЕРЕЗНЯ святкує
свій 50-річний ювілей наш
дорогий син, брат і дідусь Микола Васильович
СЕНЧА з Талалаївки. Прийми від нас щирі вітання і
найкращі побажання. В цей
дорогий для серця день бажаємо квітів і море пісень.
Від друзів щирих привітань,
від зірок — здійснення бажань. Від сонця світла і
тепла, щоб доля щедрою
була. Щоб міцним було здоров’я і приємними новини,
щоб достатком хата повна
була в Тебе щогодини. Щоб
частіше зустрічались і з приємної нагоди, і щоб міцно всі
тримались гілочки одного
роду. Щоб натхненим був
завжди, благ людських з
роси й води!
БАТЬКО, МАТИ, брат
ЮРІЙ, невістка НАТАША,
хрещениця ЯНА, внучка
КАРІНА.
* * *
19 БЕРЕЗНЯ ювілейний день народження святкує моя люба хрещениця
Валентина
Миколаївна

 УСТОВОЙТ із ТалалаївП
ки. Я Тебе вітаю із великим
святом, я Тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце з голубого неба, і троянда перша зацвіте для Тебе.
Хай в житті Твоєму горя не
буває, на устах усмішка маком розцвітає. Хай для Тебе
гарна буде кожна днина, дорога Валюша, будь завжди
щаслива.
ХРЕЩЕНА.
* * *
21
БЕРЕЗНЯ
святкує свій день народження
Іванна
Володимирівна
ІЛЬЧЕНКО з Красного Колядина. Наша дорога донечка,
сестричка і внучка Іваночка,
бажаємо Тобі щастя і здоров’я. З днем народження
вітаєм, щастя, радості бажаєм! Будь весела, наче
пташка,
працьовита,
як
мурашка, наче бджілка, вмій
крутитись, як метелик, не журитись. Будь прониклива, як
мишка, а живуча, наче кішка.
Будь, як лялька, симпатична, як ворона, довговічна, як
та пава, будь убрана, як лебідка, будь кохана!
З повагою ТАТО,
СЕСТРИЧКА, БАБУСЯ,
ДІДУСЬ, РУСЛАН і його
родина.
* * *
18 БЕРЕЗНЯ — радісний
день у нашій родині. Тому,
що весна, перше тепло і перші квіти і тому, що іменини в
маленького нашого сонечка,
моєї безцінної внучки Катрусі ЗОЛОТАРЕНКО із Новоселівки. Чарівній, як сама
весна, ніжній, як проліскова
пелюстка, Катюші сьогодні виповнюється 6 років. В
небеснім просторі, де світяться зорі, де ніч неземної
краси, ти, доле із неба, Катрусі всміхнися і щастячка їй
принеси. Ти, сонця промінчик, невидимий янгол, світи
їй усюди і сядь на плече. За
мене цілуй, обіймай її ніжно,
життя хай її у любові тече.
Бабуся ТАМАРА.
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ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про прокуратуру» Генеральний прокурор, керівники регіональних
та місцевих прокуратур, їх
перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків, здійснюючи
нагляд за додержанням
законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання,
досудове слідство, координують діяльність правоохоронних органів відповідного рівня у сфері протидії
злочинності. Координаційні
повноваження
прокурори
здійснюють, в тому числі, і
шляхом проведення спільних нарад. Керівником Бахмацької місцевої прокура-

тури за участю начальника
Бахмацького відділу поліції
та начальників відділень
поліції в Борзнянському,
Коропському і Талалаївському районах проведена
координаційна нарада, на
якій розглянуті результати роботи правоохоронних
органів за минулий рік, визначені основні причини та
умови зростання рівня злочинності на окремих територіях, а також розроблені
конкретні спільні заходи
для подолання негативних
тенденцій, протидії злочинності, зміцнення законності
та правопорядку.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

СЛУЖБА – 102

ПОДІЇ МИНУЛОГО ТИЖНЯ
Під час здійснення патрулювання поліцейськими
в Талалаївці було виявлено
бійку між двома місцевими
жителями Ш. та С. Працівники поліції встановили, що ці
особи на грунті особистих неприязних стосунків зчинили
бійку, в результаті якої громадянин Ш. завдав громадянину С. тілесних ушкоджень.
До чергової частини

відділення поліції із заявою
звернулася жителька Липового Ф., в якій повідомила,
що її співмешканець К. на
грунті ревнощів завдав їй
тілесних ушкоджень. В ході
слідчих дій було встановлено, що громадянин К. завдав
їй удару по нозі працюючою
бензопилкою.
По обох фактах порушені
кримінальні провадження.

У світі сучасних технологій шахраї вигадують все
нові й нові способи обману
громадян. Найпоширеніший
спосіб шахрайства — це відвідування шахраями громадян, особливо літніх людей,
та отримання від них коштів
в українській валюті під розписку з подальшим поверненням в іноземній валюті.
Так трапилось із жителькою
Болотниці М., до оселі якої
з її дозволу зайшли дві невідомі жінки з пропозицією
обміняти українські гроші на
іноземну валюту. А заволодівши коштами, безслідно
зникли. По справі нині ведеться слідство.
Один із поширених видів
шахрайства — нібито вирішення проблем із правоохоронними органами внаслідок
потрапляння ваших рідних
у небезпечні ситуації та затримання їх працівниками
поліції. Подібне трапилося
із жителькою Талалаївки С.
Як пояснила заявниця, на її
мобільний телефон подзвонив нібито її син і повідомив,
що він побив чоловіка, і той
знаходиться у тяжкому стані
в реанімації. Потрібні гроші.
Не замислюючись, жінка знайшла потрібну суму і перерахувала. Пізніше зрозуміла,
що її обманули. Шахраї виманили кошти і в К. із Талалаївки, який на рахунок невідомої особи через банкомат
Приватбанку
перерахував
аж 18 тисяч гривень.

Поширеним видом шахрайства є продаж чи купівля
товарів через інтернет-сайти. У подібний спосіб ошукали жительку Талалаївки Р.,
яка перерахувала невідомим
особам на картку Приватбанку гроші за пропонований їй
товар. Товар жінка не отримала, контактний телефон
було відключено. Список
подібних фактів, на жаль,
продовжується.
Вкотре звертаємося до
вас із проханням: утримайтеся від необдуманих вчинків,
нікому не повідомляйте по
телефону номери і PIN-коди
своїх банківських карток.
Якщо запитують по телефону термін дії банківської
картки, код безпеки, який
розміщений на її зворотному боці, банківські паролі із
SMS — не повідомляйте —
це шахраї.
Якщо хтось телефонує,
що родича затримала поліція
і вимагає гроші на його порятунок — не піддавайтеся на
провокацію, а телефонуйте
на службу 102.
Розраховуєтесь за товар,
придбаний через Інтернет,
після його отримання. Не перераховуйте завдаток — це
обман.
Пам’ятайте, лише ваша
пильність застереже вас від
біди.
Олександр
БОРИСЕНКО,
начальник Талалаївського
відділення поліції.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ ОШУКАТИ

ПОДЯКА

ЖИВЕМО ПОМІЖ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ

Часто говоримо з подругою про нелегке теперішнє
життя і, заодно, пригадуємо
ті часи, коли працювали,
були молодими і здоровими.
І ось настав той період життя, коли все частіше виникає
необхідність звертатись по
допомогу до інших людей.
Найчастіше знаходимо цю
підтримку у територіальному центрі, який очолює Володимир Іванович Марченко — людина вимоглива до
себе і до свого колективу, в
якому працюють чуйні і добрі
люди, з особливим ставленням до людей похилого віку.
Серед них — Тетяна Андріївна Малій та Олена Володимирівна Шевченко. Ці щирі
турботливі жінки стали не

лише нашими помічниками
у різних господарських справах, а й нашими життєвими
цілителями. Коли вони до
нас з’являються, в оселі ніби
світлішає. Не буває так, щоб
чогось не зробили чи відмовилися щось допомогти. А
Олені Володимирівні багато
в чому допомагає і її чоловік
Віктор Васильович, який відноситься до нас із повагою
і розумінням. За увагу і турботу ми щиро вдячні нашим
помічникам із територіального центру. Нехай людська
шана і вдячність будуть вам
нагородою за працю, а міцне
здоров’я, успіх і злагода ніколи не полишають.
О. І. ПОНОМАРЕНКО,
З. Г. БАШТА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (2-й пов.)
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90

м. Ромни, вул. Соборна, 8, м-н «Каштан», тел. 097-482-04-49
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ПРОДАЄТЬСЯ

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

КУПЛЮ

Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого цілодобово СВИНЕЙ, КНУРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, а також яловичину та свинину
(М’ЯСО). Тел. 095-606-55-31, 098-343-20-99.
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.
БИКІВ, КОРІВ живою вагою. Дорого.
Тел. 099-980-95-72, 097-138-51-21.
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.
ШИФЕР 6 – 8-хвильовий на паркан.
ПРОДАМ ГОЛОВКУ двигуна МТЗ-80, РАДІАТОР і РЕДУКТОР заднього мосту ГАЗ-53. Тел. 097-539-93-17.
БИЧКА молочного для відгодівлі. Тел. 098-034-37-83.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯГ №427465, виданий 20 вересня 2006 року на ім’я
УЛОЗОВСЬКИЙ Петро Дмитрович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349198, виданий 09.12.1999 р. на ім’я ЧЕПЕЛЬ Марія Василівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0325808, виданий 24.04.1997 р. на ім’я ЛИТВИНЕНКО Микола
Федорович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0261458, виданий 04.07.1996 р. на ім’я КАЛІНІЧЕНКО Надія
Василівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250352, виданий Талалаївською РДА 4 липня 1996 року на
ім’я ТАРАН Володимир Андрійович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0261321, виданий 20 серпня 1996 року на ім’я ХИМУЛЯ Ганна
Павлівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай), розташовану на території Української сільської ради, серії
ЧН №0261678, виданий Талалаївською РДА 20 серпня 1996 року на
ім’я БУРКУН Лідія Степанівна, вважати недійсним.

ПТИЦЯ ВІД
ВИРОБНИКА!

Приватний інкубатор (м.
Бахмач) 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.

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).

РЕМОНТ силової і
освітлювальної ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ,
винесення
електролічильників на фасад і в під’їзди будинків.
Тел.
096-112-72-01,
095-896-39-59.

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.

Молодий
самотній
хлопець ТЕРМІНОВО ЗНІМЕ КВАРТИРУ (можна
будинок). Важливо, щоб
було ліжко та холодильник. Порядок і оплата
гарантуються.
Тел.
096-193-73-07,
095-863-84-10.

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

ВІКНА, ДВЕРІ

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.
Терміново 4-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці (з меблями) в дуже хорошому стані з усіма зручностями.
Тел. 099-226-28-10.
Терміново САДИБА по вул. Чкалова у Талалаївці: будинок з газовим і дров’яним опаленням, підведена вода. Є
погріб, сарай, земельна ділянка 0,21 га приватизована.
Тел. 089-424-05-38, 099-505-36-19.
Однокімнатна КВАРТИРА на 2-му поверсі по вул. Центральна, 45 в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
Газифікована САДИБА по вул. Перемоги 120-А в Талалаївці. Тел. 095-333-85-60.
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.
Терміново САДИБА за адресою вул. Польова, 21 (Гнідаша) у Талалаївці. Будинок дерев’яний обтягнутий цеглою,
газифікований, з водяним опаленням. Є літня кухня, гараж,
сарай, сінник, погріб. Підведено мережу 380 В. Земельна ділянка 1,5 га приватизована. Ціна договірна.
Тел. 096-081-03-85.
БУДИНОК у Талалаївці по вул. Злагоди (Крупської) №1.
Загальна площа 86 м2, новий газовий котел (також можливе
опалення твердим паливом). 3 кімнати, усі зручності у будинку. Є присадибна ділянка, літня кухня, господарські будівлі, 2 погреби. Ціна договірна.
Тел. 096-998-65-20 (Людмила Василівна).
САДИБА за адресою 1-й пров. Парковий, 9 у Талалаївці. Є газ, вода, 2 погреби, 2 гаражі, сарай, літня кухня, є
телефон, 3-фазка, земля приватизована 15 соток городу з
садибою №23. Тел. 096-193-26-65.
Продається САДИБА в Талалаївці по вул. Робітнича: будинок, земельна ділянка, надвірні будівлі (сарай, погріб), є
колодязь. Тел. 067-730-31-16, 093-081-36-15.
1) САДИБА 0,15 га в Талалаївці: газифікований будинок
100 м2, 5 кімнат, ванна. Є погріб, 2 сараї, гараж, колодязь.
Поряд лікарня, магазин, школа. Ціна 10 тис. доларів, можливий торг.
2) АВТОМОБІЛЬ Москвич-412 1991 року випуску, на ходу.
3) ЛІЖКО залізне з ватяним матрацом, ШИФОНЬЄР,
СТОЛИ кухонні, ПОСУД, КИЛИМИ 2×1,5 м, ДОРІЖКИ домоткані, БОЧКА для зерна/води 200 л, БАЛІЯ, МОТИЛЬНИЦЯ, ВИВАРКИ, КОРМОРІЗКА ручна, ГРАБЛІ, ВИЛА.
Тел. 096-087-33-61, 050-523-13-06.
БУДИНОК у с. Скороходове (Нинове) з усіма зручностями, телефон, інтернет, господарські будівлі, приватизована
земельна ділянка в розмірі 0,32 га.
КУПЛЮ ЯЙЦЯ гусячі. Тел. 068-248-61-65.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106. СІНО і БУРЯКИ недорого.
Тел. 098-440-93-35.
МОПЕД «Альфа» 110 см3 2012 року випуску, пробіг 6000
км, у хорошому стані. Тел. 097-638-04-67.
Дитячий триколісний ВЕЛОСИПЕД «Profi Trike».
Тел. 098-224-92-81.
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.
ДРОВА рубані, МЕТРІВКИ, ГНІЙ, ЦЕГЛА б/у, ШИФЕР,
ПІСОК з доставкою. Тел. 097-157-84-02, 050-987-62-78.
Посівне НАСІННЯ соняшнику та кукурудзи вітчизняного
та зарубіжного виробника, ЗАСОБИ захисту рослин.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
ТЕЛЕВІЗОР «Горизонт». Тел. 096-758-94-07.
Поршнева ГРУПА до ГАЗ-53. Ціна договірна.
Тел. 068-745-65-05.
Колодязні КІЛЬЦЯ. Тел. 068-070-15-19.
ТЕЛИЦЯ парувального віку. Тел. 095-541-87-80.
КОРОВА 8 років, КОРОВА-первістка. Тел. 095-893-72-56.
КОРОВА після розтелу. Тел. 099-433-20-98.
КОРОВА червоно-рябої масті. Тел. 066-906-53-73.
ПРОДАМ ГНІЙ і ПЕРЕГНІЙ з доставкою; КРОЛІ.
ПОТРІБЕН МАЙСТЕР для ремонту мопеда Верховина-3
(КПШ). Тел. 097-450-72-26.
Недорого СІНО в тюках. Тел. 096-358-98-34.
Тюковане СІНО люцерни. Тел. 068-186-78-78.
ПІВТУШІ поросяти. ГНІЙ — безплатно (самовивіз) в Талалаївці. Тел. 096-124-41-93.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

20 березня — с. Діброва (село повністю).
21 березня — с. Стара Талалаївка, вул. Соляниківка,
вул. Гора, вул. Горького.
21 березня — смт Талалаївка, вул. Чкалова, АЗС «Оріана» (9:00 – 14:00).
22 березня — с. Липове,
вул.
Колгоспна,
вул.
Центральна.
23 березня — смт Талалаївка, вул. Геологів, вул. Наф
товиків, кафе «Міленіум».
24 березня — с. Глибока (село повністю).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

4
РОБОТА
В ПОЛЬЩІ

Віза без проблем.
Широкий вибір вакансій.
Висока зарплата. Допоможемо швидко і якісно
відкрити ВІЗУ в будьякій області України.
Тел. 068-542-28-12,
093-023-29-49.
Приймаємо
замовлення на добових та підрощених ПІВНИКІВ Брау Нік.
Ціна 6 – 8 грн.
Тел. 095-106-13-17.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.
Виготовлення
та
встановлення твердопаливних КОТЛІВ. Монтаж
системи опалення та металоконструкцій різної складності. Тел. 067-168-57-03,
095-468-29-94.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
СТРАШНЕ горе прийшло
в нашу родину так несподівано, в одну мить обірвалося життя нашого батька,
чоловіка, дідуся, свекра,
тестя, брата Василя Івановича Кукси з Липового. Тяжкі
моменти переживає наша
родина, дуже важко і боляче
на душі. Ми низько вклоняємося всім добрим людям, які
разом із нами достойно провели в останню дорогу нашу
дорогу людину і допомогли

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

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 90 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Пиляю
небезпечні
ДЕРЕВА в проблемних
місцях.
Тел.
096-112-90-31,
063-229-23-78.

Релігійна громада церкви святої великомучениці Варвари висловлює глибоке співчуття подружжю Місяйлів
— матушці Анні Василівні і настоятелю храму о. Віктору
(Віктору Васильовичу) та їх родині з приводу тяжкої втрати
— смерті матері
ПЕЛАГЕЇ ВАСИЛІВНИ.
Колектив терапевтичного відділення райлікарні щиро
співчуває молодшій медичній сестрі відділення Людмилі
Василівні Куксі в її непоправному горі — смерті батька
ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА.
Колектив району електромереж висловлює глибоке
співчуття співробітниці РЕМу Галині Григорівні Ярмош
з приводу непоправної втрати — передчасної смерті
чоловіка
ВАЛЕРІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА.
Наш однокласник і учень Ігор Ярмош переживає біль
важкої втрати. Після тяжкої тривалої хвороби передчасно
помер його тато Валерій Віталійович ЯРМОШ. Співпереживаємо і щиро співчуваємо Ігорю і всій його родині.
ВИПУСКНИКИ 11-Б класу Талалаївської школи
2015 року, їх батьки, класний керівник С. К. СОЛЯНИК.
Фольклорний колектив «Надвечір’я» Сильченківського
будинку культури щиро співчуває Ніні Андріївні Манівській
з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті її сестри
ГАЛИНИ АНДРІЇВНИ.
Глибоким болем у серцях озвалася трагічна звістка
про передчасну кончину нашого сусіда Валерія Віталійовича ЯРМОША. Співпереживаємо, сумуємо і розділяємо непомірну втрату з дружиною Галиною Григорівною,
синами В’ячеславом та Ігорем, всіма рідними і близькими
покійного.
Сім’ї Л. В. ФЕНЮК, Ю. В. СЕМІНЬКА, О. П. РУДЯКА,
М. А. ПЕДЬКА, В. В. СЕМІНЬКА, Л. І. МАТКО,
М. І. ГВОЗДЕЦЬКИЙ із Нинового.
У нашої колишньої колеги по роботі Раїси Іванівни Сердюк з Талалаївки — непоправна втрата. Пішла із
життя її мама МАРІЯ ФЕДОСІЇВНА. Прийміть від усіх нас
щирі співчуття.
Колишні колеги: Н. ЮРЕВИЧ, В. КРАВЧУК,
Л. ФЕСЕНКО, В. ЛИЗЬКО, Г. КИЗИМ, О. КІСІЛЬОВА,
Л. РАДЧЕНКО, В. БУША, Л. ЯРМОЛЕНКО,
Н. БАБКА, О. ТОПЧІЙ, Л. ЧУБА.
У родині нашої куми і хрещеної Раїси Іванівни Сердюк — тяжка і непоправна втрата: померла її мама МАРІЯ
ФЕДОСІЇВНА. Висловлюємо всій вашій родині свої щирі
співчуття.
Кума ВАЛЕНТИНА, хрещениця МАША.
Щиро співчуваємо нашій сусідці Раїсі Іванівні Сердюк
та її родині з приводу тяжкої втрати — смерті матері
МАРІЇ ФЕДОСІЇВНИ.
Сім’ї ТИТУХ, ТИМОШЕНКО, КУЗЬМЕНКО, ТКАЧОВИХ.
Щиро співчуваємо Раїсі Іванівні Сердюк з приводу
тяжкої, непоправної втрати — смерті її мами
МАРІЇ ФЕДОСІЇВНИ.
П. Ф. ДУПА, О. ПАЛАУС.
У розквіті молодих сил перестало битися серце нашого племінника Юрія СТЕФАНОВСЬКОГО з Талалаївки.
Неймовірна втрата для всієї нашої родини і неперебутній
біль на все життя для його мами, а нашої сестри Лідії Стефановської. Тужимо і плачемо за Юрою. Царство йому
небесне і вічний спокій.
Олена РИПАЛЕНКО,
Любов МІРОШНІЧЕНКО із сім’ями.
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.

у час розпачу — родичам,
колегам,
однокласникам,
сусідам, кумам, знайомим.
Не будем називати поіменно, аби нікого не обминути.
Спасибі вам за людяність і
доброту, всім вам низький
уклін, а Господь хай береже
вас і ваші сім’ї.
РІДНІ.
● ● ●
ОДИН день не дожив до
свого 37-річчя мій син Юрій
— тяжка хвороба повела

ПОДЯКА

його стежиною, звідки немає
вороття. Це неймовірно —
хоронити своїх дітей! У такі
хвилини ні моральних, ні фізичних сил — тільки заціпеніння від нестерпного болю і
горя. Допомогли добрі люди.
Глибока материнська вдячність керівнику київської фірми, де працював син, моїм
сестрам Олені й Любі та їх
сім’ям, директору ВУЖКГ
О. Г. Кобишу, селищному голові Ю. Є. Величку, синовим

18 березня 2017 року
друзям, всім нашим рідним
та близьким, котрі підтримали в тяжку годину, взяли на
свої плечі похоронні клопоти.
Спасибі вам, хай ваші сім’ї
обходить горе.
Лідія СТЕФАНОВСЬКА.
смт Талалаївка.
● ● ●
ВАЖКО передати словами той стан, коли втрачаєш рідну людину. Так було
і у нас, коли раптово помер
наш чоловік і батько Воло-

димир Григорович Лазоренко. Смерть застала його за
роботою. Йому виповнилося
тільки 52 роки. А треба було
відкинути страх, біль, розпач
і організувати похорони. Я
щиро дякую всім своїм односельцям, які відгукнулися на
нашу біду, рідним, сусідам,
друзям, колегам по фермі, де
я працюю. Спасибі, що не залишили в біді.
Ольга ЛАЗОРЕНКО.
с. Новоселівка.

ПОМИНАННЯ

Нам не дано в майбутнє заглянути, —
Пустеля там чи непроглядна хаща,
Та через смуток б’є надія в груди, —
А може, їм на тому світі краще?..
Ця надія, мій любий єдиний Сину,
надає мені сил триматися в цьому світі,
— надія на те, що Там, у Твоїх світах,
в яких Твоя світла душа перебуває ось
уже цілих чотири роки, «… есть город
золотой с прозрачными воротами и с яркою звездой… А в
городе том — сад, всё травы да цветы, гуляют там животные
невиданной красы…» Нехай Тобі, Синку, буде добре, спокійно, затишно у Твоєму Царстві небесному… А я, допоки
існую в цьому світі, весь час буду молитися, щоб Тобі було
там саме так.
16 березня минає чотири роки, як раптово покинув свій
такий короткий земний шлях мій син Костя, Костянтин
СОРОКА. Пом’янімо, хто його знав…
МАМА.

17 БЕРЕЗНЯ минає 9 днів, як перестало битися серце дорогого чоловіка,
батька, дідуся, брата, тестя Василя
Івановича КУКСИ з Липового. Не існує
таких слів, щоб висловити біль і горе,
від якого плачуть наші серця, як нам не
вистачає батьківської любові, поради.
Ти був доброю, працьовитою, чуйною
людиною. Любив сім’ю, робив все, щоб
нам жилося краще. Як не віриться, що
не почуємо Твого голосу, не відчуємо дотику рідної руки. Рідненький, ми сумуємо за Тобою, щодня
згадуємо Твої мудрі поради і повчання. Ти так хотів жити,
багато планував, але невблаганна смерть забрала Тебе від
нас. Тебе ми будемо вічно пам’ятати. Горбок землі мовчить,
як все довкола, і огортає душу тихий жаль, що не побачимо
ніколи ні Твою радість, ні печаль. Нехай світ, в якому зараз
Ти, буде для Тебе раєм, а земля лебединим пухом і легкий у
нім вічний спочинок. Ти завжди будеш жити в наших серцях,
поки вони будуть битися. Вічного Тобі життя в Царстві небесному та спокою Твоїй душі.
Хто знав і пам’ятає Василя Івановича, пом’яніть разом з
нами добрим словом і святою молитвою.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, ЗЯТІ, НЕВІСТКИ.
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ доброго и любимого нами Евгения ИГНАТЕНКО из
Красного Колядина на 2-ю годовщину
его смерти. Наш Красный Колядин грустит о Тебе, все помнят здесь парня с
открытой улыбкой. Второй уже год вопреки злой судьбе Тебя ждём домой по
тропиночке зыбкой. Кто-то скажет: со
временем боль отойдет. Ну зачем нам
такие слова в утешенье? Кто детей не
терял, никогда не поймёт каково это
нам непростое лишенье. Время… Время пройдёт в череде
поколений. Кто-то вспомнит, что в Красном Колядине жил
добрый юноша с именем нежным Евгений и кому-то ещё
он любим был и мил. Не зайдёт, не обнимет, не скажет, как
обычно: «Привет, мам, привет». Нам тропинка к могилке
подскажет за какой Ты чертой и Твой свет. Ты на этом так
мало прожил, Ты на этом мог столько успеть. Вечно с нами
Ты будешь и был, вечно будешь из неба смотреть.
Любим. Помним. Скорбим.
МАМА, ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ, СЁСТРЫ, БРАТЬЯ, ДЕТИ, ПЛЕМЯННИКИ, БАБУШКИ.
УЖЕ Й РІК минає, як немає із нами
нашої мами і бабусі Ганни Іванівни
УТОЧКИ з Талалаївки. 22 березня зупинилося її серце. І хоч надворі була
весна, серця наші заполонило морозом і
холодом без мами. Ми давно вже дорослі, та як добре було залишатися для неї
дітьми, чути пораду, пригорнутися душею і серцем… Наша мама присвятила
своє життя вихованню маленьких діток у
дитсадочку, любила дуже їх і свою роботу. А як тільки любила нас, рідних дітей! Важко і холодно без
маминої любові. Та треба змиритися. З вдячністю схиляємо
голови перед світлою пам’яттю про маму. Відпочивай, рідненька, ми любимо і пам’ятаємо Тебе. Хто знав і пам’ятає
Ганну Іванівну, пом’яніть разом із нами.
ДОЧКА, СИН із сім’ями.
Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
Телефони: 2-13-53 (редактор, реклама), 2-13-50 (заступник редактора,
сектор листів). Факс: 2-13-53.
E- mail: trybuna@meta.ua

ВЖЕ цілий рік, як сина в нас
нема… Не віриться… Так хочеться
почути як зайде в хату, нас заобійма. Пече сльоза, що вже
цьому не бути… Торік 18 березня не стало нашого Саші,
Олександра ЖОЛОБКА з Талалаївки. Ти був нашою єдиною
радістю, надією і підтримкою, а став довічним болем. Похилилась додолу калина, пелюстками осипала слід, де пройшла найдорожча дитина у далекий незвіданий світ. Нам так
боляче, рідний, без Тебе, хай пробачать святі небеса. Буть
живому — душевна потреба, а в житті уже сина нема. Не загубиться в серці стежина, що у вічність Тебе повела, і впаде
та сльоза на калину, щоб душа Твоя спокій знайшла. Любов
до Тебе, рідний синочку, помре лише разом із нами. І наш
біль, нашу скорботу не висловити словами. Слова безсилі,
пам’ять — вічна. Царство небесне і вічний спокій Сашиній
душі. Пом’яніть нашу дитину разом із нами.
У нерозрадному горі БАТЬКИ.
МИНУВ рік, а на душі біль, жаль,
сум. На очах сльози. В час, коли пробуджується природа, невблаганна смерть
забрала Тебе від нас: такого молодого, ніжного і чуйного чоловіка, татуся
і дідуся Олександра Миколайовича
ЗАБОЛОТНОГО з Талалаївки. А Тобі б
ще жити та жити! Ми не змогли Тебе врятувати. І від того на серці не втихає біль.
Як жаль, який нестерпний жаль… Як
пусто стало враз на цій землі, коли спинилось Твоє серденько. Болить душа,
плаче серце. Спи спокійно, наш рідненький. Твій вічний сон
нехай оберігають ангели, легкою буде могильна земля. Ти
завжди у наших серцях і думках. Ніколи не заросте та стежина, що провела Тебе в останню путь. Вічного життя Тобі у
Царстві небеснім, спокою Твоїй душі. Хто знав Олександра
Миколайовича, пом’яніть його разом з нами 19 березня.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУЧКИ ТА ВНУЧОК.
21 БЕРЕЗНЯ минає 10 років, як залишив цей світ наш дорогий чоловік, батько,
дідусь і прадідусь Олексій Васильович
САБАДАШ (30.09.1922 – 21.03.2007) із
Скороходового. Десять років не стерли
з пам’яті Твій світлий образ. Ми любимо
і пам’ятаємо Тебе, як пам’ятають Твої
мудрі настанови сотні Твоїх вихованців. Директор школи, вчитель, чуйна,
доброзичлива і справедлива людина.
Все життя Твоє було пов’язане зі школою, віддане дітям. Світла пам’ять про
прекрасну людину, педагога, наставника
назавжди залишиться в серцях тих, хто
мав щастя працювати, спілкуватися, дружити з Олексієм
Васильовичем.
Завжди сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКА, НЕВІСТКА,
ЗЯТЬ, ПРАВНУКИ і всі рідні.
МИНАЄ два роки, як пішов із життя
мій дорогий і любимий синочок Микола
Олексійович НАУМЕНКО з Талалаївки.
Пішов від мене, синочку, Ти так дуже
рано. Я вже старенька і не могла Тебе
спасти. На серці в мене така глибока
рана. Поки живу я на цьому світі, то кожний день зі мною Ти, я жду і виглядаю
Тебе, мій рідненький синочку. Як мені
важко без Тебе! Прости мене за все.
Вічна пам’ять Тобі, Колю, і Царство
небесне, дорога моя дитиночко. Хай
земля Тобі буде пухом.
Вічно сумуюча Твоя МАМА і всі РІДНІ.
22 БЕРЕЗНЯ минає 40 днів, як відійшла у вічність наша дорога сестричка Лідія Олександрівна БАРАНОВА
з Плугатаря. Ніколи нам не забути той
страшний день і ту страшну хвилину,
коли підступна смерть вирвала Тебе від
нас, коли перестало битися Твоє серденько. Ти пішла в інший світ, звідки вже
немає вороття. Нема Тебе, хоч скільки
хочеш клич, сама печаль повисла над
землею. У світі серед безлічі облич вже
не зустріти усмішки Твоєї. Не заросте
ніколи та стежина, що провела Тебе в останню путь. Похилиться зажурена калина, і добрим словом люди пом’януть.
Скільки не мине часу, Ти завжди будеш поряд із нами. Хай
над Твоєю могилою світить сонце, жалібно співають пташки,
а на квітах буде роса — то пам’ять про Тебе. Лебединим
пухом хай буде Тобі земля.
Сестри ВАЛЯ і НАДЯ із сім’ями.
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