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Почесною грамотою
обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий
професіоналізм та з нагоди
Дня журналіста — редактор
районної газети «Трибуна

НАГОРОДЖЕНІ

хлібороба» ГОСТРА Олександра Олександрівна;
Подякою районної державної адміністрації за
вагомий особистий внесок у
розвиток газети в період ре-

формування та з нагоди Дня
журналіста — завідуючий
сектором дизайну та реклами районної газети «Трибуна хлібороба» ТКАЧЕНКО
Роман Васильович.

ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА – НАШЕ СВЯТО
Раз у рік журналісти мають нагоду розповісти у газеті не про
когось, а про себе. Отож, ця розповідь про те, як колектив нашої
районки відзначав професійне свято.

На нас чекала маса позитивних вражень у районному
краєзнавчому музеї, де його
директор Олена Огій організувала для журналістів справжнє свято. Розпочалося воно із
перегляду виставки дитячих
малюнків — гуртківців Центру
ДЮТ «Мир планеті Земля», яку
розташували просто на вулиці.
Потім Олена Іванівна зробила
екскурс в історію районної газети. Нинішній рік ювілейний саме
для «Трибуни хлібороба» — у
березні 1967-го вийшов номер
під такою назвою, а до цього 35
років газета називалася «Більшовицькі темпи», «Колгоспник
Талалаївщини». Запрошені на
свято гості, школярі мали змогу
переглянути виставку підшивок
газет минулого століття. Журналіст-ветеран, колишній редактор нашої газети Наталія Цілина
добрим словом згадала колег,
які працювали в різні роки у колективі редакції. Вони писали історію нашого району, залишивши в ній і свої імена. Про сучасні
будні газети на завершальному
етапі реформування, про тих,
хто допомагає професійним
журналістам творити районку,
слово мала редактор Олексан-

дра Гостра. Понад сорок років
працює в редакційному колективі Віра Климова. Вона також
поділилася своїми спогадами.
Теплі слова про «найріднішу»
газету мовили наш активний дописувач впродовж багатьох років, бібліотекар за фахом Ольга
Касьяненко, ветеран праці Петро Дупа. Вітання та розповіді
перепліталися із піснями у виконанні солістів Катерини Смалько та Ніни Мартіян. У виконанні
Катерини вперше прозвучав
гімн Талалаївки, який написав
заступник редактора Михайло
Онищенко.
Прозвучали вітання від голови районної ради Юрія Дзюбана, заступника голови РДА
Лариси Шевченко, селищного
голови Юрія Величка. Голова
райдержадміністрації Анатолій
Дупа побажав колективу редакції творчих успіхів та оголосив
Подяку від районної державної
адміністрації завідуючому сектором дизайну та реклами газети Роману Ткаченку.
Від народного депутата Валерія Давиденка привітав наш
колектив його помічник Микола
Коновал.
Потім було вільне спілку-

вання — багато спогадів і хороших пісень.

Наступного дня редактор районки Олександра
Гостра взяла участь у відкритому форумі журналістів Чернігівщини.
Представники засобів масової інформації області відзначили власне професійне свято за
оновленим сценарієм. Святкова
зустріч журналістів відбулася
у великому залі обласного художнього музею імені Григорія
Галагана, куди представників
друкованого та електронного
слова прийшли поздоровити
голови обласної ради Ігор Вдовенко та облдержадміністрації
Валерій Куліч разом із керівництвом Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю ОДА, обласної
організації Національної спілки
журналістів України, ГО «Асоціація регіональних ЗМІ» та
«Професійної спілки працівників мас-медіа міста Чернігова»
Всеукраїнської «Незалежної медіа-профспілки України».
Керівники області були відкриті до спілкування і відповідали на всі, навіть незручні чи
неприємні для них запитання.
Наприклад, про найбільш дошкульний критичний матеріал
чи співмірність особистої та по-

На фото: живе спілкування журналістів з читачами райгазети і відвідувачами музею.
літичної відповідальності.
Після спілкування відбулося нагородження журналістів
почесними грамотами, відзнаками й подяками обласної адміністрації та обласної ради.
Приємним було спілкування
з колегами із США. І американські, і українські журналісти пишуть про людей та для людей.
Втім, деякі розбіжності у роботі
медійників різних країн є. Зокрема, українські ЗМІ часто розповідають про зміни в громаді, а
от американські — про те, що
житель може дати своїй малій
батьківщині.
На такі особливості контенту вказали журналісти видання «The Florida Times-Union»
(Джексонвіль, США) Марк Дженінкс і Френк Дентон.
Журналісти зі США не вперше в Україні. Цього разу вони ви-

вчали досвід роботи та ділилися
власними напрацюваннями з
редакцією Менського «Нашого
слова». Іноземних гостей цікавить хід та висвітлення децентралізації: за яким принципом
люди обирають, до якої громади
приєднуватися, та чи готові вони
до співпраці в рамках ОТГ.
Френк Дентон зауважив,
що існує 10 «ниточок», які зв’язують людину та громаду. Вони
і слугують орієнтиром для журналістської роботи. Зокрема, це
— духовність, освіта, ставлення
до влади та взаємодопомога.
Об’єднують медійників обох
країн «золоті правила» фаху:
формувати контент лише з огляду на потреби читача та писати
правду навіть всупереч власним
інтересам.
— Не важливо, де і в яких
умовах ти працюєш. Важливо, з

яким серцем ти це робиш, — зазначив Марк Дженінкс.
Приємною несподіванкою
для представників «The Florida
Times-Union» став формат та
й сам День журналіста. Адже у
США такого свята немає.
У центрі уваги під час форуму були не лише досвідчені
журналісти, а й слухачі «Школи
молодого журналіста» (ШМЖ).
Цей проект реалізується Департаментом
інформаційної
діяльності ОДА та Асоціацією
регіональних ЗМІ із 2014 року.
Багатьом своїм випускникам
ШМЖ допомогла визначитися
з професією, познайомивши з
азами журналістики.
На завершення медійного
форуму відбулося нагородження переможців конкурсних журналістських робіт «МЕДІАЧЕ».
Кор. «ТХ».
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На фото: директор музею Олена ОГІЙ проводить екскурсію для другокласників Талалаївської школи, які побували на журналістському святі.

Триває
передплатна
кампанія на періодичні
видання на друге півріччя
2017 року і в тому числі й
районну газету «Трибуна
хлібороба». Її можна передплатити у відділеннях
зв’язку та листонош. Ціна
на неї: на місяць для фізичних осіб — 12,37; на
квартал — 37,11; на півроку — 74,22 грн. Для юридичних осіб: на місяць —
13,44; на квартал — 40,32;
на півроку — 80,64 грн.
Поштовий збір становить
1,48; 3,38 і 4,10 грн.
Передплачуйте і читайте свою улюблену газету.
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На фото: викладка «Трибуни» минулих років у залі музею.

ЛІТО РОЗПОЧАЛОСЯ… МОРОЗАМИ

Перша неділя літа — Зелена, залишиться у спогадах жителів нашого району
особливо пам’ятною тим, що
вночі із п’ятниці на суботу
добряче, тим більше як для
літа, приморозило. До нуля
знизилася температура повітря і наступної ночі. Жителі більшості сіл, які вранці
виганяли худобу на пасовище, ділилися емоціями —
трава забіліла від морозу, як
у жовтні. А що ж на городах?

Мороз, здається, пройшовся
по кожному: у кого картопельки по кілька лунок виклав,
у кого — перець, помідори,
квасолю, кабачки, огірки.
Отож, розсада на базарі,
яка вже була подешевшала,
миттю зросла в ціні. Адже
дехто вже по третьому разу
помідори насаджує. «Сарафанне радіо» пророкує,
що заморозки в червні ще
будуть.
Кор. «ТХ».

Запрошуємо на ВІДПОЧИНОК до Азовського моря.
Проживання за 7 ночей, 2-разове харчування та проїзд в
обидві сторони — 1700 грн. з чоловіка.
Від’їзд з Вашого міста 21.06, 24.06, 28.06 та 2.08.
Тел. 067-618-33-73, 097-384-36-64.
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ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

ЧЕРВОНИМИ І ЧОРНИМИ НИТКАМИ

Як у кожної майстрині
вишивки, ці кольори в її роботах найпоширеніші. Бо як
же без них, червоних і чорних
ниток. Це вже тепер багато
інформації про поєднання
цих кольорів можна знайти
в Інтернеті, можна придбати малюнки вишивки, нитки
будь-якого кольору і якості
(якби тільки гроші). А раніше
вишивалося так, як бажала душа. І хотілося більше
яскравого і в житті, і у вишивці. Бо було таке повір’я — що
нашиєш собі, таку й долю матимеш. І вона вишивала не з
маминого примусу, а із власного бажання, бо саме за роботою над вишивкою на душі
було легко і спокійно. Так і
тепер — коли віднайде візерунок, який припаде до душі,
не заспокоїться, доки не закінчить роботу. Звеселяють
вишивки їхню з чоловіком затишну, акуратну оселю — аж
сміються всюди! А у дворі —
від ранньої весни до пізньої
осені квітують живі квіти.
У неділю для Катерини
Степанівни і Геннадія Прохоровича Ішуткіних вони
цвістимуть по-особливому.
Саме у цей день вони святкуватимуть золоте весілля.
Жартують, вказуючи на фото
на стіні: «Оце ми такими

11 ЧЕРВНЯ золоте весілля відзначають дорогі і
рідні нам люди Катерина
Степанівна і Геннадій Прохорович ІШУТКІНИ з Талалаївки. Доля не балувала їх,
але вони ніколи не втрачали життєвого оптимізму. Ми
вдячні вам за добро душевне. У цей прекрасний день
святковий даруєм ми букет
чудовий на знак пошани і
любові. Хай доля вам дарує
довгого віку, щастя-радості
без ліку. Міцного здоров’я —
з води і роси, хай щедрість й
добро будуть з вами завжди.
Сім’ї БАТЮТИ,
БОРОДІНИ.
* * *

10 ЧЕРВНЯ відзначає
свій 91-й рік народження
наша дорогенька мама, бабуся і прабабуся Наталія
Антонівна КУНДЕНКО із
с. Степанівське.
Вітаємо.
Летять роки, мов лебеді у
вирій, життя іде, його не
зупинить. Прийми, рідненька, ці вітання щирі, і ще до
років 100 дожить. Бажаємо
здоров’я від весняного вітру, світла — від яскравого
сонця. Минули, наче мить,
десятки літ, вони, як дощик
на тоненькій шибці, вони,
як ніжний яблуневий цвіт,
вони, як тонкі струни в першій скрипці. Здоров’я Вам,
мамо, і ще довгих років
життя.
З повагою ДОЧКИ,
ЗЯТІ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ,
сестра КАТЯ.
* * *
12 ЧЕРВНЯ своє 75-річчя святкує наша подруга
Валентина
Макарівна
ТИМОШЕНКО з Талалаївки. Желаем счастья и добра, желаем жизни полной.
Желаем радости c утра до
самой ночи поздней. Желаем в жизни всё успеть и не
стареть, а молодеть. Здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить.
Ещё желаем, чтоб дети и

ІНФОРМАЦІЯ

одружилися!» Важко і самим
повірити, що стільки років
прожили разом.
Справді, долі своєї ніколи
не знаєш. Було в ній і червоного, і чорного. Катя зростала
в Галці Роменського району,
а Геннадій на півночі Росії.
Її старший брат вже поїхав у
Казахстан на освоєння цілинних земель, здавалося, і при-

жився там. Кликав до себе і
сестру, яка, закінчивши школу, працювала на сільській
фермі обліковцем. Багато
кому хотілося тоді виїхати із
села, та не кожному вдавалося вирватися із колгоспу.
У неї вийшло. І не шкодує. У
Джезказгані закінчила курси
кранівників і стала працювати на будівництві. Згадує, що

там працювала молодь різних національностей із усього колишнього Союзу. Робота
горіла в їхніх руках, а увечері
ходили в кіно, на танці. Скільки симпатій, які виникали в
робочі будні, переростали у
почуття. Створювалися сім’ї
і відзначалися гучні комсомольські весілля. Так вийшло
і в них, молодих і таких кра-

сивих. От тільки не довелося
мамі придане разом із нареченою на весіллі віддавати.
Чекали її вишиті власноруч
простирадла та наволочки в
Україні. Бо як би там добре
не було, хотілося в рідні краї.
Здавалося, що тут і повітря
інше. Геннадію дуже подобалося приїжджати в гості до
тещі, отож бажання дружини
повернутися на Україну підтримував повністю. Повернулися в рідні краї і брати Катерини Степанівни теж уже
із сім’ями. Їх у неї було три і
всіх так рано не стало. У сестри, з якою у кожного були
теплі стосунки, і досі на серці
незгойна рана. Та радують
племінники, які у всьому підтримують і живуть із тіткою
справді однією родиною.
Сорок років живе подружжя в селищі. Геннадій
Прохорович, який давно
себе вважає українцем, працював трактористом у капремонті, Катерина Степанівна
— головним бухгалтером у
колишній кіномережі. Збудували тут свій затишний дім.
Ніколи не було просто, не
було ідеально, та разом долають біди і разом радіють
уже піввіку.
Кор. «ТХ».
На фото із сімейного архіву: такими 50 років тому
одружувалися Ішуткіни.

внуки не дали умереть от
скуки!
Подруги ШУРА, МАША,
ВАЛЯ, ГАЛЯ.
* * *
11 ИЮНЯ у нашей дорогой, любимой мамочки и
бабушки Валентины Илларионовны КИРИЧОК из
Красного Колядина юбилей!
От всей души мы поздравляем, всего наилучшего желаем! Сегодня в семье нашей праздник — мамулечке
семьдесят пять. Здоровья
и только здоровья мы все
ей хотим пожелать. Живет
пусть она без заботы, печаль не приходит пусть к
ней. От слов наших искренних самых на сердце пусть
будет теплей!
СЫН, ДОЧЬ, внуки
САША и ЮРА.
* * *
15 ЧЕРВНЯ святкуватиме свій 70-річний ювілей
наша мама і бабуся Ніна
Павлівна
КОСТРИКА з
Талалаївки. На
родинне свято
шлем їй найщиріші вітання. Літа цвіли не
просто цвітом, а проростали
у труді. Дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
і вже минає 70. Хоч як прожитих літ не шкода, не повернути їх назад. Хай щастя
панує у Вашому домі і радість у ньому живе. Здоров’я
міцного і щирої долі хай Бог
посилає і Вас береже.
СИН, НЕВІСТКА,
ВНУКИ, правнучка
АНГЕЛІНКА.
* * *
ЦИМИ днями святкує
свій день народження і
День медичного працівника наша дорога, прекрасна
жінка з великої літери Ольга Афанасіївна ЛИХО з
Талалаївки. Шлемо їй свої
найщиріші вітання. Нехай
сьогодні наші привітання
у серці Вашому залишать
добрий слід. Отож прийміть найкращі побажання,
здоров’я, щастя та багато
літ. Всю доброту, яка існує
в світі, всю радість, що
живе поміж людей, найкраще все, що є у світі, даруєм
Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде, а Мати Божа береже від зла. Бажаєм Вам
здоров’я, щастя й сили, ра-

дості земної і тепла.
З повагою сім’ї ГУБАР,
ПАВЛИШ.
* * *
12 ЧЕРВНЯ наша люба,
найкраща у світі матінка,
мила бабуся й прабабуся
Олександра
Василівна
БУГАЙ із Новоселівки —
іменинниця. Щирі їй вітання і
наші найтепліші побажання.
Бажаємо здоров’я міцного — без нього немилі ніякі
діла, в здоров’ї — багатство
і радість, і більшого щастя
нема. Всього, що прекрасне
є у житті, від щирого серця
бажаємо всі. Хай щастя панує у Вашому домі, і радість
хай буде завжди. Здоров’я
міцного і щедрої долі хай Бог
посилає на довгі роки!
СИН, НЕВІСТКА,
ВНУЧКИ, ПРАВНУЧКА.
* * *
З ПОЧУТТЯМ глибокої
поваги і шани сердечно вітаємо нашу дорогу сваху

* * *
ВІТАЄМО із 70-річним
ювілеєм нашу дорогу сестру
і тьотю Олександру Василівну БУГАЙ. Люба сестричко, 70 квіток у букет складаєм, з днем народження Тебе
вітаєм. Дай, Боже, Тобі днів
щасливих, дай добра, здоров’я, сили. Дай любові,
згоди, втіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом
щирим, теплим, лагідним,
правдивим. А сьогодні, у це
свято, щастя зичимо багато.
Хай Тебе Бог благословляє і
многих літ Тобі посилає! Ми
Тебе любим і цілуєм міцно.
Брат ГРИГОРІЙ і його
родина.
* * *
ЗАВТРА відзначає свій
золотий ювілей Лариса
Миколаївна КУБЛО з Талалаївки. Желаем счастья
и добра, желаем жизни полной, желаем радости утра
до самой ночи поздней. Желаем в жизни
всё успеть и не
стареть, а молодеть, здоровье, бодрость
сохранить и много, много
лет прожить. Чтоб дети и
внуки не дали умереть от
скуки.
З повагою брат
ВОЛОДИМИР з дружиною ОЛЬГОЮ, племінники
ЯНА і ВІТА із сім’ями.
* * *
6 ЧЕРВНЯ святкувала
свій 50-річний ювілей наша
дорога донька, сестра і
тьотя Надія Миколаївна
ЗОЛОТАРЕНКО з Талалаївки. Шлем їй найщиріші вітання. Летять роки, мов чайки
над водою, і разом з ними
доля не проста. А Ти ли
шайсь, як зараз, молодою й
живи у щасті ще років до ста!
Хай доля відміря ще років
багато, відпустить здоров’я,
щастя і добра. Хай повниться ласкою рідная хата й багато в ній буде людського
тепла.
МАМА, сестра ОЛЯ з
ЧОЛОВІКОМ, племінник
САША з дружиною,
племінник ДІМА.
* * *
ВІТАЄМО із золотим
ювілеєм нашу дорогу дружину, маму, невістку і бабусю Надію Миколаївну
ЗОЛОТАРЕНКО з Талалаївки. Бажаємо міцного здоров’я, щастя й добра і дяку-

єм Богу за все, що дає, ну
а найперше — що Ти у нас
є! Щоб лихо і труднощі Тебе
обминали, зозулі сто років
життя накували. Хай будуть
поруч Віра і Надія, як два
крила, що впасти не дадуть.
Хай Матір Божа Тебе оберігає, міцне здоров’я посилає.
Хай майбуття буде гарним і
світлим, хай Тебе люблять і
шанують всі на світі.
ЧОЛОВІК, СВЕКРУХА,
дочки ТАНЯ і ІРА, зять
ВОВА і онук ЖЕНЯ.
* * *
6 ЧЕРВНЯ відзначив
свій 40-річний ювілей дорогий наш чоловік, добрий татко і найкращий у світі зять
Руслан Іванович ШИШКА
з Талалаївки. Наш славний і
рідний, найкращий у світі! З
Тобою нам завжди затишно
і світло. Ти гарний господар
і татко чудовий — даруєш
турботу і море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі,
що вмієш підтримати словом
і ділом, що в рідному домі —
надійно і щиро. Живи нам на
радість у щасті та мирі! Хай
Бог посилає здоров’я і сили,
бо в дружній родині усі ми
щасливі. Зятю милий, зятю
любий, зятю дорогенький!
Хай у Тебе завжди буде гаманець тугенький! Хай Тебе
Твоє здоров’я зроду не підводить, хай ніщо Тобі не вадить, хай ніщо не шкодить.
Щоби зміг Ти покорити будьяку вершину, щоб любив Ти
і голубив лиш свою дружину.
Щоб позаздрити міг кожен
Твоєму завзяттю. З днем народження, наш любий, дорогий наш зятю!
З повагою і любов’ю
дружина ВАЛЯ, син
ЄВГЕНІЙ, ТЕСТЬ і ТЕЩА.
* * *
6 ЧЕРВНЯ відзначив
свій 40-річний ювілей Руслан Іванович ШИШКА з
Талалаївки. Сміється щиро
небо голубе, яскраву радість
сиплячи завзято. Вітаємо
із ювілеєм ми Тебе. Бажаєм снаги трудової без ліку,
пошани й добра від людей,
щасливого й доброго віку
ми зичим Тобі у цей день.
Хай квітне, не в’яне з роками доля, хай щасливих літ
зозуля накує, хай вода дасть
сили, а роса здоров’я. Все,
що треба більше, хай Господь дає.
З повагою сім’ї
ЯРЕМЕНКІВ та БОГДАШІВ.

Олександру
Василівну
БУГАЙ із Новоселівки з її
світлим іменинним святом.
Хай все у Вашому житті буде
гаразд. Літа цвіли не просто
цвітом, а проростали у труді.
Дорослими вже стали діти, а
Ви душею молоді. Пливуть
роки, мов тихі води, і вже
минає 70. Хоч як прожитих
років шкода, та не вернути
їх назад. Життя хай квітне,
мов вишневий сад, і кожен
день усміхнено радіє, а доля
подарує зорепад здоров’я,
миру, успіхів, надії. Бажаєм
прожити у силі й здоров’ї,
Вам многії літа! Щедрої долі!
Свати ГОЛОВКИ.
* * *
У МОЄЇ дорогої сестрички Олександри Василівни
БУГАЙ значимий життєвий
ювілей — 70! Хай несе він
Тобі тільки радість. Летять
роки, мов бистрі води, і не
вернути їх назад. А нам не
віриться сьогодні, що вже
пробігло 70. Були нитки і чорні, і червоні на рушнику Твого
життя. Нехай насипле доля
повнії долоні здоров’я щедрого і літ до 100. Хай Тебе
роки ніколи не лякають, ні сивина на скронях, ні зима. Хай
біди і хвороби обминають,
щастя Тобі, сили і добра!
Сестра ОЛЯ.

В МУЗЕЇ Й
ПОЗА НИМ

Міжнародний
день
захисту дітей символізує
початок літа. У краєзнавчому музеї до цього свята
відбулась виставка дитячого малюнка «Майбутнє
— це ми». Потім малюнок
на асфальті «Мир планеті
Земля» малювали крейдою учні підготовчого класу
ЦДЮТ. Майбутні художники отримали книжки-розмальовки від спонсорів ПП
Світлани Позняковської та
кольорові олівці від голови
громадського об’єднання
спортивного клубу «Пітон»
Андрія Карпенка за співпраці із депутатом селищної ради Юрієм Штимом.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

ДІТИ СПІВАЛИ
ПРО МАМУ,
МИР І ЛІТО

У селищному клубі за
сприяння селищного голови Юрія Величка 1 червня
для дітей провели конкурсно-розважальну програму «Наше щасливе
дитинство».
Розпочалось свято концертною програмою дітей,
які прийшли на свято. Діти
читали вірші, співали пісень про маму, мир, веселі
канікули, за що і були нагороджені призами.
Потім були конкурси на
кращий малюнок та проведено багато веселих ігор. В
кінці свята діти отримали
ще й солодкі подарунки.
Свій вклад у проведення заходу внесли
підприємці селища Дарина Алєксєєва та Олена
Лазоренко.
Валентина ЛИЗЬКО,
завідуюча Талалаївським селищним клубом.

ЗА КРОК ВІД
П’ЄДЕСТАЛУ

Завершився
чемпіонат області з футболу в
першій лізі серед юнаків
2002-го та 2000 років народження. В обох турнірах
брали участь і наші юні
футболісти. Успішніше виступили старші. Упродовж
усієї довгої дистанції чемпіонату талалаївська команда трималася в числі
головних претендентів на
нагороди. На фініші не вистачило зовсім трішки, щоб
піднятися на п’єдестал пошани. На жаль, четверте
місце, за крок від бронзи.
Однак, це — успіх. Його в
безкомпромісних поєдинках здобувала вся команда, в якій на провідних ролях зарекомендували себе
воротар В’ячеслав Примак,
захисники Сергій Іваненко, Дмитро Михно, гравці
лінії півзахисту Станіслав
Таран, Владислав Динник,
нападник Євгеній Чемерис.
Команда Талалаївської
ДЮСШ вдячна селищній
раді (Ю. Є. Величко, Т. В.
Михайлюк) та приватному
підприємцю А. А. Чечотенку за постійну матеріальну
підтримку та піклування
про розвиток дитячого футболу в райцентрі.
Сергій ЛУЦЕНКО,
тренер команд.
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ІННОВАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ: НЕ БА Ж АЄМО
С ИДІТИ НА МІСЦІ
«Ми живемо на зламі
епох, коли відходить у минуле сировинний період
і настає час економіки
знань. Завдання UNIT.City
— допомогти українському IТ-бізнесу стати більш
конкурентоспроможним у
контексті глобальних змін.
Наша ініціатива дозволить
створити до 15 тисяч високооплачуваних робочих
місць, а головне — надасть
талановитій молоді можливості для самореалізації
у своїй країні. Такі проекти,
як UNIT.City, у світі прийнято називати інноваційними
парками. Але ми хочемо
створити в Україні щось
більше — ціле інноваційне містечко, яке стане унікальною екосистемою для
компаній, що працюють у
сфері високих технологій
та креативних індустрій.
Задля цього ми плануємо інвестувати в UNIT.City
до $200 млн протягом чотирьох років», — Василь
Хмельницький, засновник
фонду K.Fund, ініціатор
створення парку (зі статті
http://kfund.ua).
Сучасні темпи науково-технічного прогресу вражають своєю швидкістю та
різноманітністю винаходів,
їх багатофункціональністю.
Часи телевізорів без дистанційного керування, дискових
телефонів, DVD закінчилися,
все змінилося за короткий
час. Відкрився новий світ —
світ безмежної інформації.
Цікаво пізнавати його
зі сторінок онлайн-видань,
зручно замовляти квитки для
родинної подорожі, спілкуватися з рідними через скайп.
Мандрувати світом також
стає простіше і українцям.
Бажання пізнавати, подорожувати і відкривати нове
— це стиль сучасного життя.
Варто захотіти і можна побачити іншу, невідому сторону
технологій. Одна справа —
це соціальні мережі, блоги,
безліч сайтів тощо, а інша —
задати собі питання «Звідки
це все? Хто ті генії, які створюють ІТ-сферу послуг?»
Дуже хочеться породжувати подібні цілі у своїх учнів.
Читаючи статті про розвиток науки та технологій, я
натрапила на інформаційний
сайт, який розповідав про
сучасну кардинально нову
модель навчання, про містечко, яке є натхненням для
програмістів, місцем роботи
і навчання, що відкрите в
Україні та сприяє розвитку
сфери послуг у ІТ-галузі. Інформації в мережі було багато. Писалося і про головного
інвестора проекту Василя
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Перший
конкурсний
день,
понеділок,
розпочався ранковою зарядкою,
яку жителі табору назвали руханкою, а проводив її
комендант при учасниках,
старший суддя конкурсу
«Таборування», справжній
козак Валерій Вовк. Конкурсом, що дав джурам старт
на запеклу боротьбу, стала
«Туристсько-спортивна смуга перешкод». І знову досвід
і гарна підготовка допомогли
нашим туристам показати
високий результат, набрали
ми лише 1 штрафний бал і
подолали складну дистанцію
за 6 хвилин. Учасники команди Костянтин Самойленко,
Тимофій Решетнік, Дмитро
Михно, Еліна Чуба, Станіслав Рябчун та Ірина Коваленко показали свої вміння
та довели професіоналізм і
чемпіонство.
Наступним проводився
конкурс «Рятівник», в якому

проявили себе і додали шансів на перемогу. Костянтин
Самойленко став 10, штовхнувши 16-кілограмову гирю
111 разів, Владислав Динник
— 101 поштовх, Олександр
Кушнаренко — 100.
24 травня… Заключний
етап гри. Вранці наш рій прокинувся і не повірив власним
очам: ми були на другому
призовому місці. Третій день
став вирішальним і невдалим. На другій сходинці п’єдесталу втриматись ми не
змогли. Інтелектуальний конкурс «Відун» — конкурс на
знання історії України доби
козаччини, українських військових формувань різних
епох, сучасних Збройних
Сил України — 29 місце.
«Теренова гра» — тактична гра з елементами топографії та орієнтування,
що складалася з визначення
азимуту на предмет, метання
гранати на точність, бухтовки

«МИ КОЗАКИ, МИ

На знімку: талалаївські школярі під час відвідин інноваційного містечка UNIT City в Києві.

УКРАЇНИ СИЛА. ДОВЕДЕМО Ж ЦЕ, БРАТТЯ!»

Хмельницького,
відомого
українського
підприємця-
новатора. Також містечко
відвідував В. Б. Гройсман,
багато фоторепортажів, інтерв’ю. Тоді, зі своїми вихованцями — учнями 7 – 8
класів, ми і вирішили поїхати
подивитися на диво-місто.
UNIT City — це молоде
містечко, яке розбудовується у серці Києва на території
колишнього Київського мотоциклетного заводу. Сьогодні має кілька напрямків
діяльності, зокрема це UNIT
Factory — сучасна вища школа з незвичними умовами
навчання, бізнес-кампус для
передових компаній. Інфраструктура розвивається, а в
затишному хай-тек садочку
поміж вуличних екологічних
ліхтарів розмістилося Unit
CAFE.
В організаційних питаннях моїми співрозмовниками
стали менеджери містечка
Валерія Заболотна (кандидат філософських наук) та
Ольга Сафіна (керівник проектів та подій) — приємні молоді та ініціативні люди, які з
радістю запросили нас.
У календарі подій 31
травня наша група вирушила
до Києва за запрошенням.
Територія містечка UNIT
City — це контраст між минулим і сучасним.
Щойно ми стояли біля
старої будівлі заводу, а зробивши один лиш крок уперед, опинилися в сучасному
естетично приємному місці.
Потрібне враження ми отримали з перших хвилин, воно
було неймовірне.
Що ж нас чекає далі?
Ми
насолоджувалися
красою навколо. Все було
по-новому. У супроводі адмі-

Саме так рій «Братство імені Івана Сірка» презентував себе на обласному етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

16 ЧЕРВНЯ ц. р. в приміщенні Талалаївського відділу
Бахмацької місцевої прокуратури буде проводити особистий прийом громадян заступник прокурора Чернігівської
області Сергій Володимирович ІВАШКО.
Попередній запис та довідки за телефоном 2-15-44.

ністратора та студентів школи ми поринали в незвіданий
світ ІТ-фабрики, який не здавався вже таким недосяжним. Завдяки цікавій розповіді про історію та сьогоднішнє
функціонування школи майбутнє ставало ще ближчим.
У UNIT Factory навчання
відбувається у вільній ігровій
формі за моделлю французької Школи 42. Студент
сам обирає час навчання.
Вікова категорія: 18 – 30 років. Навчання безкоштовне.
Обов’язкова умова: після закінчення пропрацювати три
роки в українській ІТ-компанії. Відбір відбувається за
результатами онлайн-тестів.
Дуже демократично.
Ми почули цікаві історії
про життя в школі з перших
вуст від студентів та про перспективи після навчання. Ознайомча розповідь студентів
з дітьми переросла в цікавий
діалог.
Далі Ольга Сафіна супроводжувала нас до бізнес-кампусу, в якому вже
розмістилося немало інноваторів, які пов’язують технології з умінням заробляти.
Із захопленням ми спілкувалися з різними людьми,
всіх їх об’єднували погляди,
знання, бажання змінювати
Україну.
Обговорення не стихали
навіть по дорозі до Талалаївки, було видно як горіли очі у
дітей. Це нове для них. Інакше бачення.
Ми вдячні за прекрасне
ставлення. За культуру. За
освітню роботу з дітьми.
Суть, друзі, в радості
життєвій, у пізнанні і у вмінні
змінюватися та змінювати.
Оксана МАНЬКО,
вчитель економіки
Талалаївської школи.

21 ТРАВНЯ у мальовничому с. Количівка на базі
сучасного дитячого табору
«Юний турист» розпочали
свою боротьбу за перемогу
33 рої з усієї області. І поміж
них талалаївські «Сірки». Вже
декілька років поспіль наша
команда представляє район
на обласному етапі гри.
Як і завжди, все почалося
з урочистого відкриття. Привітати учасників цьогорічних
змагань та побажати їм успішної гри завітали член Ради з
питань національної єдності
при Президентові України,
директор Міжнародної благодійної установи «Центр
національного відродження»
Тарас Рондзістий, начальник
Управління освіти і науки облдержадміністрації, голова
обласного штабу гри «Сокіл» («Джура») Микола Конопацький, головний спеціаліст
Північного міжрегіонального
сектору державної служби
України у справах ветеранів
війни та учасників антитерористичної операції Альберт
Черешко. До заходу також
долучилися
представники
громадської організації «Єдина родина Чернігівщини», а
на добрі справи й успішну гру
благословив юних соколят
клірик Собору Святої великомучениці Катерини Української Православної Церкви
Київського патріархату отець
Миколай.
Вечір того ж дня приємно втішив учасників гри запланованим тренінгом для
ройових на формування командної взаємності, виховним патріотичним заходом
«Хоробрі серця», зустріччю з
учасниками АТО та вечором
художньої
самодіяльності
«Ми таланти твої, Україно».

наш рій посів 12 місце, набравши за теоретичні знання
4,99 бала і 5 із 9 балів у практичній частині. А от конкурс
строю та пісні «Впоряд» потішити вражаючим ефектом
не зміг, через недостатню
кількість тренувань та застарілу форму «Братство імені
Івана Сірка» зайняло місце в
третьому десятку.
Завершився день, наповнений радощами та хвилюванням, переглядом відеофільму до Дня пам’яті жертв
політичних репресій, дискотекою та нічною тишею.
Руханка
допомогла
пробудитися і додала сил
учасникам ранком вівторка.
«Стрільба» — конкурс, де
наш рій продемонстрував
вміння поводження зі зброєю та влучність. Вкотре кращим серед стрільців нашого
рою, набравши 28 очок із 30
можливих, став Олександр
Кушнаренко, наступним був
Станіслав Рябчун — 26, Костянтин Самойленко показав
результат 24 очка, а Дмитро
Михно — 21, серед дівчат
Еліна Чуба набрала 25 очок.
25-ми «Сірки» стали на
творчо-мистецькому
звіті
«Ватра» («У колі друзів»),
що, на щастя, до загального заліку не входив. Великим недоліком став незадовільний стан костюмів,
але незважаючи на це саме
до нашого табору завітала
заступник голови, керівник
апарату облдержадміністрації Наталія Романова і була
приємно вражена нашою
підготовкою, чудовим сценарієм, артистичністю та виконавською майстерністю.
Знову одним з найважчих конкурсів було «Штовхання гирі», де хлопці-козаки

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 17:30

12 червня — с. Харкове, ТОВ «Обрій», зернотік, трак
торний табір; с. Шевченкове, с. Новоселівка (села повністю); ТОВ «Укрнафтогазінвест».
12 червня — с. Плугатар (село повністю).
13 червня — с. Болотниця, вул. Гагаріна, вул. 40-річчя
Перемоги, вул. Миру, вул. 8-го Березня, псп «Лан», будинок
престарілих.
13 червня — смт Талалаївка, вул. Заруддя (9:00 – 16:30).
14 червня — с. Шевченкове (село повністю).
14 червня — с. Довгалівка,
вул.
Литвиненків
(9:00 – 16:30).
15 червня — с. Харкове,
ТОВ
«Обрій»,
зернотік
(9:00 – 16:30).
16 червня — с. Чернецьке, ТОВ «Обрій», зерносклад
(9:00 – 15:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

На знімку: заступник голови ОДА Н. Романова в гостях у талалаївських «Сірків».

мотузки, визначення відстані та складання карти. Наш
рій показав погану фізичну
підготовку і зайняв лише 20
місце.
Фінальним
конкурсом
були силові змагання «Перетягування линви». Вперше
за декілька років ми не стали
переможцями, проте гідно
боролися і прагнули здобути
титул переможців. І в результаті посіли місце від 6 по 18.
А на завершення обласного
етапу гри головна суддівська
колегія вирішила підготувати
джурам фаєр-шоу та заключну дискотеку.
Конкурс «Таборування»,
в якому оцінювались патріотичність оформлення табору, побут, чистота, дотримання санітарно-гігієнічних
норм, стан спорядження,
особистих речей та побуту.
Огляди біваку проводилися
систематично протягом усіх
днів проживання. Перемогу
в цьому конкурсі розділило 14 команд, серед них і
талалаївська.
Вже вдруге наш звіт
«Добре діло» став переможним, хоча й не входив до
загального заліку, але довів
керівникам гри нашу патріотичність, проявлену у проведених ярмарках, виручені
кошти з яких пішли на допомогу учасникам АТО, висаджені клумби квітів, що милують око біля реабілітаційного
центру воїнів АТО.
Четвер, 25 травня: день
від’їзду та нагородження переможців. Наш рій втримався в першій десятці і посів
9 місце. На завершення гри
учасники вишикувалися в
урочисте козацьке коло на
головній площі. Захід розпочався покладанням квітів
до стели Небесної сотні та
загиблим героям АТО. Серед
гостей церемонії — голова
облдержадміністрації
Валерій Куліч і заступник Міністра освіти і науки України,
голова штабу з організації
та проведення ІІІ (Всеукраїнського) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») Павло Хобзей. І
ось урочиста мить — нагородження трійки роїв-переможців. Новгород-Сіверський рій
«Сіверяни» посів третє місце, рій «Нащадки козаків» із
чернігівської школи №20 —
друге, а перше місце та Кубок переможця перейшов до
ніжинського рою «Фортеця»
(ліцей при Ніжинському державному університеті імені
Миколи Гоголя).
Еліна ЧУБА,
учасник змагань.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДЯКА

Магазин «ВОДОСНАБ» м. Ромни пропонує:

ПРИНТЕР ДЛЯ «ШВИДКОЇ»
Сама назва «Швидка
допомога» говорить, що
вона не тільки на словах,
а й на ділі повинна бути
швидкою. У цьому їй мають
сприяти багато чинників.
Минули ті часи, коли наша
служба асоціювалася з поняттям: карета швидкої,
фельдшерська валіза з
медикаментами, екіпаж —
і все. Змінилися не тільки
назва підрозділу і підхід до
роботи, змінилася дещо й
сама служба. На допомогу їй, щоб «Швидка» стала ще швидшою, прийшла
комп’ютерна техніка, адже

сьогодні без неї не може
обійтися жоден підрозділ.
До комп’ютера нашому відділу медицини катастроф
певний
час
бракувало
принтера. З розумінням до
ситуації поставилися в селищній раді. Тепер ми маємо комп’ютерний комплект,
за що весь колектив відділу
щиро вдячний керівництву
селищної
ради
(голова
Ю. Є. Величко, секретар
Т. В. Михайлюк).
Алла ЧЕРГИНЕЦЬ,
керівник структурного
підрозділу Талалаївського
відділу медицини катастроф.

ВДЯЧНИЙ ВАМ, МЕДИКИ
Нещодавно по необережності травмував собі
ногу. Спочатку до лікарні
не звернувся, подумав, що
само минеться. Але з часом стан погіршувався, отож
зрозумів, що без лікарні вже
не обійтись. Мене оглянув
лікар-хірург Анатолій Михайлюк, невдовзі він і прооперував ногу. Тепер мій стан уже

поліпшується, я видужую,
доводиться ходити лише на
перев’язки. Я щиро вдячний
лікарю і медсестрі Валентині Білан, які надали мені
кваліфіковану допомогу, проявивши при цьому чуйність і
уважність.
Володимир
АНТОНЕНКО,
житель Талалаївки.

КУПЛЮ

Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
Дорого КОРІВ цілодобово.
Тел. 095-593-46-14, 063-621-37-70, 098-992-03-70.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, СОЮ. Тел. 097-670-38-31.
Безрогу дійну КОЗУ. Тел. 096-176-52-26.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні
КОТЛИ. Працюємо за державною програмою, компенсація 35%.
м. Ромни, вул. Коржівська,
17
(магазин
«Європа»).
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38, 098-768-28-04.

У середу, 14 червня, в приміщенні ЦРЛ
проводитимуть прийом
лікарі-окулісти з обласної лікарні.

КОТЛИ твердопаливні
та газові Барського машинобудівного заводу та інших виробників. Доступна
ціна. Висока якість.
Тел. 097-339-28-45,
067-602-24-76,
093-296-84-01.
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).

12 ЧЕРВНЯ
минає 4 роки
світлої пам’яті
нашого дорогого й незабутнього чоловіка і тата Юрія Григоровича СПІВАКА
з Талалаївки. Так пусто й досі на душі,
і серце плаче кожен день від болю, і
огортає тихим смутком все навколо.
Рідненький, ми сумуємо за Тобою. Не
вистачає усмішки, і слова, і погляду ласкавого й простого. Добрий слід Ти у житті залишив і скільки всім добра зробив.
Любив життя, любив людей, пішов достойно в небуття, Тобі
не буде забуття. І поки пам’ять житиме в віках, живим у наших будеш Ти серцях.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ.

ГАЗОВІ ТА ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ,

ВУГІЛЛЯ ТА ПАЛИВНИЙ БРИКЕТ,
радіатори, труби, газові колонки, бойлери, насоси, каналізація
АКЦІЯ!!! Кредит «ПриватБанк Теплий кредит»
з компенсацією 20 – 35%
м. Ромни, вул. Маяковського, 77 ТЦ «Берізка»
Тел. 096-276-15-66, 050-392-31-23.

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

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.

18 июня г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

РОБОТА

Підприємство набирає РОБІТНИКІВ на консервне виробництво та виконання польових робіт. Без досвіду роботи, з/п 3500 – 5000 грн. на місяць; а також ОХОРОНЦІВ, з/п
2400 – 3000 грн. на місяць. Повне забезпечення.
Тел. 066-850-37-38, 098-776-87-84.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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

ПРОДАМ

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (Радянська), 17: будинок на 2 ходи, в одній половині пічне опалення, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є
колодязь. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Терміново 4-кімнатна КВАРТИРА після капітального ремонту в Талалаївці (з меблями) в дуже хорошому стані з
усіма зручностями. Тел. 099-226-28-10.
САДИБА в центрі Талалаївки.
Тел. 099-077-72-07, 097-632-38-41.
САДИБА в с. Липове. Будинок газифікований, земля
приватизована. Тел. 096-355-24-74, 066-409-55-42.
САДИБА в Талалаївці по вул. Освіти, 41. Будинок
10×12 м, сарай, два погреби, гараж. Газ, вода, телефон, город. Земля приватизована.
Тел. 050-212-34-31, 096-422-93-28 (Світлана).
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-21053 в хорошому технічному стані.
Тел. 066-345-73-05.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2115 2014 року випуску, люксова
комлектація, газ-бензин. Можлива оплата частинами.
Тел. 098-684-27-96.
МІНІ-ТРАКТОР з навісним обладнанням.
Тел. 095-149-72-84, 067-456-22-90.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ, ДРОВА. Тел. 068-530-41-23.
Тільна ТЕЛИЦЯ. Тел. 068-351-29-80.
Робочий КІНЬ, ТЕЛИЦЯ парувального віку, КОРОВА
тільна з 4-м телям, КОЗИ дійні (білі). Тел. 096-173-41-78.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Терміново б/у ЦЕГЛА. Тел. 067-597-10-26.
У с. Болотниця чорно-ряба КОРОВА з 5-м телям, 5 місяців тільності. Тел. 096-173-49-13.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №869177, виданий 20.07.2007 р. на
ім’я МАЗЕВИЧ Віра Іванівна, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЯО №856736 та серії ЯО №856737, видані
7.12.2012 р. на ім’я ГУРІНЕНКО Варвара Пилипівна, вважати недійсними.

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ 40 днів світлої пам’яті нашої
дорогої і незабутньої сестри Ніни Василівни БУХНО з Чернецького. Душа спочила… відійшли турботи, покинув біль,
тривога відлягла. Нема куди спішить
— нема роботи, а Ти ж без неї й миті не
могла. Була Ти дуже гарна, енергійна, за
все життя спочинку не знала. Так щиро
обробляла землю рідну, і так не просто
все життя жила. Минуло все… полинула
у вічність, не повернеться повсякденна
суєта. Відпочивай, вповай на Божу милість. Низький уклін
Тобі від нас і вічна пам’ять.
СЕСТРА і її сім’я.

10 червня 2017 року

12 ЧЕРВНЯ

минає

три роки із дня трагічної смерті
дорогого сина, брата і племінника, хорошого товариша і друга
Богдана Віталійовича ЧИРВИ.
Чому ніхто не зупинив ту мить
жахливу, не врятував Тебе від злої смерті? Світ
став похмурим, чорним, нещасливим, так боляче,
що хочеться померти. Тепер Ти вже не тут, Ти вже
не з нами, ніколи не заб’ється серце знову. Враз
стерлася межа між кольорами… Це схоже на якусь
фатальну змову. Чому Твій ангел був в той день
далеко? Чому він не прийшов на допомогу? Ти ж
так любив життя! За що так легко його забрали в
Тебе? Це запитання до самого Бога. Немає горя
більшого на світі, коли від нас навік відходять діти.
Вічно сумуючі БАТЬКИ, РІДНІ і БЛИЗЬКІ.
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Запрошується на роботу ПРОДАВЕЦЬ в магазин «Конфіскат».
Тел. 067-520-55-01.

УТЕПЛЕННЯ будинків
пінопластом. Помірні ціни,
якість гарантуємо. ЗРОБ
ЛЮ грубу, піч, барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВІКНА, ДВЕРІ

від виробника швидко, якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
093-514-13-94.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.

КУПЛЮ
дорого
БИЧКІВ
вагою
від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35,
066-544-35-94.
ПАРКАНИ БЕТОННІ

глянцеві,
кольорові;
ПАМ’ЯТНИКИ
бетонні,
ПЛИТИ під пам’ятники та
інші архітектурні вироби.
м. Ромни, вул. Полтавська, 49
та вул. Київська 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.
Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

Обслуговуючий кооператив з будівництва підвідного газопроводу «Сяйво» повідомляє про ліквідацію.
Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з
дня повідомлення державного реєстратора про ліквідацію
за адресою: 17241 Чернігівська обл., Талалаївський район,
с. Плугатар.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації, колектив районного будинку культури висловлюють глибоке
співчуття керівнику духового оркестру Вадиму Анатолійовичу Бурденку з приводу тяжкої втрати — смерті батька
АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА.
Колектив працівників Талалаївської школи мистецтв
висловлює щирі співчуття викладачу Вадиму Анатолійовичу Бурденку та його родині з приводу болісної, непоправної втрати — смерті батька
АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА.
Вихованці районної школи мистецтв та їх батьки висловлюють щирі співчуття викладачеві класу духових та
ударних інструментів Вадиму Анатолійовичу Бурденку з
приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті батька
АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА.
У нашої колишньої однокласниці Лариси Анатоліївни Бурденко тяжка втрата — помер батько АНАТОЛІЙ
ГРИГОРОВИЧ. Щиро співчуваємо їй та її родині з приводу
непоправного горя.
ВИПУСКНИКИ Корінецької школи 1995 року та їх
класний керівник В. О. ГРАБИНА.
Пішла з життя любляча мама, щира трудівниця Олександра Миколаївна ДМИТРЮК із Чернецького. Висловлюємо щирі співчуття дочці Лідії Миколаївні Чикиш та її
рідним і близьким з приводу тяжкого, непоправного горя.
М. Я. ГАННЕНКО, С. М. САГЛАЙ, В. М. ШЕВЧЕНКО,
Н. І. ЛОБОДА, С. Г. БОНДАРЕНКО, Н. Є. ЧИКИШ.
Закінчився земний шлях Анатолія Григоровича
 УРДЕНКА — добропорядної і шанованої в КорінецькоБ
му людини. Сумно і боляче. Висловлюємо щирі співчуття і
розділяємо біль непоправної втрати з дружиною Галиною
Тарасівною та всіма рідними й близькими покійного.
Сім’я В. Г. СІРЕНКА.
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