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ЦЕЙ ДЕНЬ У КАЛЕНДАРІ
ВІТАЄМО ВСІХ ВАС З ДЕРЖАВНИМ СВЯТОМ – ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
державі розпочато процес децентралізації,
ведеться робота щодо об’єднання територіальних громад. У теперішній непростий час
епохальних змін нехай кожному вистачить
витримки, мужності, сили духу і патріотизму
для того, аби розвивати нашу країну, зберегти мир і суспільну злагоду. Бажаємо всім
міцного здоров’я, родинного затишку, добра,
впевненості у мирному майбутньому!

У цей день ми віддаємо
данину пам’яті загиблим під
час найбільшого в історії
людства збройного конфлікту. 76 років тому о четвертій ранку страшне слово
«війна» увірвалося в життя
мирних людей. Ця війна забрала життя мільйонів українців, частково або повністю
зруйнувала багато міст і сіл.
Кожна родина і кожна людина були втягнуті у надзвичайно жорстокий вир війни.
Територія України була одним з вирішальних театрів
бойових дій, де двічі проко-

тилися смертоносні фронтові вали.
Слава і пошана кожному, хто ціною життя відстояв
право на свободу і незалежність нашої держави.
Будемо сильними духом, як
вони! Адже сьогодні Україна
знову втрачає своїх синів та
дочок, які вже у XXI столітті
захищають вибір своєї країни. Вічна і світла пам’ять
всім загиблим оборонцям
рідної землі, вічна пам’ять
всім жертвам війни. Бажаємо всім нам миру, єдності,
сили та стійкості!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ!

Прийміть щирі вітання з
нагоди професійного свята.
Довіра до влади починається з державного службовця,
який має відігравати роль
посередника між нею і народом. Від вас значною мірою
залежать авторитет влади,

відновлення у громадян довіри до державних органів,
забезпечення відкритості і
доступності послуг. Бажаємо вам здоров’я, мудрості,
витримки у всіх життєвих
ситуаціях, добра і добробуту та професійних успіхів.

ДОРОГІ ВИПУСКНИКИ!

24 червня у вас знаменний день — шкільний
випускний вечір. Це свято найкращої пори в житті
людини — свято юності!
Сьогодні перед вами відкривається шлях у доросле
життя, на якому важливо не
розгубитися, не опустити
рук. Ви — покоління нове,
сильне й цілеспрямоване.

Вам будувати майбутнє держави. Гідно долайте труднощі, досягайте успіхів у самореалізації, здійснюйте свої
мрії. Завжди пам’ятайте:
ваші батьки, наставники покладають на вас великі сподівання. Ваші успіхи стануть
найвищою
винагородою
вашим учителям та рідним.
Щасливої життєвої дороги!

ШАНОВНА МОЛОДЬ ТАЛАЛАЇВЩИНИ!

Щиро вітаємо із чудоніми чудовими фахівцями,
вим літнім святом — Днем
прекрасними організаторамолоді. Молодість — фунми, талановитими митцями
дамент всього майбутнього
та успішними спортсменажиття, це час пошуків та реми. Бажаємо, щоб ви ніколи
алізації найсміливіших ідей.
не зупинялися на досягнуТому важливо використати тому, максимально реалізовсі переваги цієї прекрасної вували свій творчий потенпори: учіться, працюйте над
ціал. Щиро зичимо міцного
собою, досягайте успіхів і
здоров’я, кохання, добра,
обов’язково перемагайте! впевненості в собі, справВже сьогодні ми по праву
жніх друзів, натхнення,
пишаємося вами як майбутяскравих та творчих ідей!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

І В ЦЬОМУ переконалися всі, хто став учасником
обласної наради-семінару,
яка відбувалася у липівському СТОВ «Горизонт».
Жителі області мали змогу
послухати цікаві радіопередачі та подивитися телерепортаж про «Горизонт»,
створені журналістами обласних ЗМІ після наради.
Ми також
інформували
читачів
про обласну
відомої фірми. Саме вона
голів великої рогатої худоби,
нараду в Липовому. Дуже придає можливість заготовляти
300 голів — дійного стада.
ємно, що про наших місцевих
корми високої якості.
Доїльного залу немає, лише
виробників знають в області і
Звичайно, не кожне госмолокопровід, проте це не зав Україні. «Подібних сільськогосподарських підприємств подарство має можливість важає виробляти молоко ексвсього кілька в Україні, — закупити таку техніку. Вона тра-класу, яке закуповують
дуже дорога, але саме та, видля дитячого харчування.
говорив на нараді директор
користовуючи яку, можливо
СТОВ «Горизонт» —
департаменту агропромисмати успіх у тваринницькій
єдине господарство, де долового розвитку облдержадгалузі. Втрат при заготівлі
тримуються сівозмін, тут
міністрації Юрій Павлішен,
кормів немає. Всіх цих успівирощують озимину на 900
— дане господарство продає молоко екстра-ґатунку. хів треба було досягнути га, 600 га — ярих, 400 —
Цей факт найпереконливіше на різних етапах розвитку технічних культур, кукурудзи
на зерно — 400, на силос —
доводить, що розвиток мо- господарства.
«Запорука успіху підпри- 160 га, люцерна, вика, овес
лочного скотарства при правильному дотриманні техно- ємства — у ставленні людей — 170 га.
до роботи», — так небезОлександра ГОСТРА.
логій є рентабельним».
Не
даремно
говорять, що
краще
раз
побачити,
ніж десять
—
почути.
На час проведення
наради
у
господарстві
заготовляли
сінаж.
На
цю пору його
заготовлено
вже 480, сіна
— 80 тонн.
Звичайно ж,
всі корми —
високоякісні.
Директор СТОВ «Горизонт» Ігор МАРЧЕНКО дає інтерв’ю
Як відбуважурналістам обласних ЗМІ.
ється процес
підставно вважає директор
заготівлі сінажу, починаючи
агрофірми «Горизонт» Ігор
від скошування зелені, споМарченко, який очолює підглядали учасники наради. А
приємство вже десять років.
представники компанії «ПьоПро своє власне ставлення
тінгер-Україна» коментували
до роботи він довів своїм довсі процеси. Адже СТОВ «Госвідом, який уже переймають.
ризонт» на заготівлі кормів
У господарстві понад 700
використовує всю техніку цієї
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ПЕРЕДПЛАТА – 2017

22 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ
ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Останні дні червня. Кінець передплати! Як хочеш і
в липні «Трибуну» читати, замов у поштарки, на пошту
спіши — на друге півріччя «ТеХа» підпиши!
Не гайтеся, часу обмаль — до 29-го числа! Нагадуємо: ціна на місяць — 12,37; на квартал — 37,11; на півроку — 74,22 грн. плюс поштовий збір. Будьте з «ТХ»!

28 червня 1996 року у Верховній Раді
України переміг політичний компроміс і мудрість. Ухвалений Основний закон остаточно
закріпив статус України як суверенної, незалежної, демократичної та правової держави.
Однак, із прийняттям Основного Закону процес конституційного становлення не завершився. Наразі ми долаємо складний шлях
входження у європейське співтовариство. В

ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ, ДОРОГІ
ЗЕМЛЯКИ!
28 червня ми святкуємо одне з визначальних державних свят — День
Конституції. Основний Закон — це
символ нашої державності та гарантія
дотримання прав і свобод громадян.
Це — основа, що єднає наше суспільство і забезпечує кожному з нас право
жити у справедливій, чесній, заможній
державі. Але водночас Конституція
вимагає від нас громадянської відповідальності і небайдужості. Ми маємо
любити і поважати свою рідну землю.
Саме завдяки нашому патріотизму і
єдності Україна стане сильною і самодостатньою країною. Зичу всім мирного неба, добробуту та віри у власні сили!
З повагою — народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.
ДОРОГІ ДРУЗІ!

Від щирого серця вітаю
нас усіх із Днем молоді.
Молодість — це неповторна та відповідальна
пора, коли людина вступає у самостійне життя,
ухвалює свої перші власні
рішення.
Сучасні і освічені, ви —
сьогодення нашого краю і
його майбутнє. Ваша невичерпна енергія і завзяття,
оптимізм і наполегливість
сьогодні, як ніколи, потрібні
нашій Талалаївці.
З нагоди свята бажаю
усім молодим талалаївцям
міцного здоров’я, успіхів у
навчанні і роботі, творчої
енергії, незалежних думок
та сил, щоб втілити в життя
все, до чого ви прагнете!
Найтепліші вітання випускникам школи з першим
у їхньому житті випускним
вечором. Нехай сьогодні
особливо яскраво світять
зірки, осяваючи своїм світлом дорогу, на яку ви вступаєте. Нехай буде вона рівною і гладкою. Ідіть по ній
завжди за своєю мрією і не
відступайте, знайдіть щастя в житті і не пропустіть
його. Удачі і успіхів вам на
складному, але дуже цікавому життєвому шляху.
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

24 червня 2017 року

МИ – В ОКОПИ, А ВАМ – ТРЕН А ЖЕР

НАРОД
І АРМІЯ

В СУБОТУ, 17 червня, мав нагоду провести 13 батальйон із Чернігова на схід. 13-й
окремий мотопіхотний батальйон — формування Сухопутних військ Збройних Сил
України — знаходиться в підпорядкуванні 58
окремої мотопіхотної бригади, створений у
2014 році як добровольчий 13 батальйон територіальної оборони в Чернігівській області.
Саме у цьому батальйоні служив наш земляк
Володимир Бахмач, який загинув за цілісність і незалежність України.
Пройшовши відповідну підготовку, захищати Україну на схід цього дня відправ-

лялися наші земляки із області. Серед
них — працівник Срібнянського військкомату Володимир Батюта із Талалаївки. Хлопці,
дізнавшись про створення нашого Центру
підтримки та реабілітації учасників АТО,
вирішили передати для нього тренажер орбітрек. Ми щиро вдячні побратимам за таке
рішення. Він справді стане нам у пригоді.
Слава Україні!
Богуслав БОРСУК,
голова ГРО учасників АТО.
На фото: Володимир БАТЮТА і
Богуслав БОРСУК.

АКТУАЛЬНО

МОНЕТИЗАЦІЯ НЕВИКОРИСТАНИХ
На виконання постанови
С У М С У Б С ИД ІЙ
Кабінету Міністрів України

ЖАХ!

ПОМЕР ПІСЛЯ ЗНУЩАНЬ

4 червня Микола Іванович Охріменко пригощав домашнім вином односельців,
які з’їхалися в Грицівку на
зустріч випускників Грицівської початкової школи усіх
поколінь. Жартували, сміялися, згадували… А 20 червня маленьке село, в якому
проживає близько 80 чоловік, більшість із яких одинокі
пристарілі, проводило його в
останню дорогу. Чоловік помер в обласній лікарні після
знущань над ним нелюдів.
Такої жахливої трагедії у нашій місцевості до цього не
знали.
77-річного М. І. Охріменка знали не тільки в рідному селі, де прожив усе своє
життя (в юності, закінчивши
Роменський технікум механізації, працював сільським
механізатором), а і в районі.
Чоловік не був байдужим до
питань розпаювання землі, виплати орендної плати.
Намагався на різних рівнях
захищати інтереси селян. Не
раз своїми емоціями і переживаннями щодо долі села і
селян ділився він і з нами в
редакції. Здавалося б, цьому енергійному чоловіку невисокого зросту, який часто
курсує вулицями райцентру
із сумкою через плече, і віку
не буде…
Як розповідає Рябухівський сільський голова
Олександр Прохорчук, Микола Іванович був мудрим
працелюбним
чоловіком.
Життя особисте не склалося. Одруженим не був, дітей
не має. До згубних звичок
не схильний. Дуже любив
землю і працю на ній. Любив квіти, вирощував розсаду, яку роздавав добрим
людям-односельцям. Жив
на кутку, де близько вже
немає сусідів. Зазвичай, що
по кілька днів одне із одним
можуть не бачитися. Тим
більше, Микола Іванович
їздив у район, навіть у область. Отож ніхто із сільчан
і увагу не звернув, що чоловік не з’являється «на людях» у селі. Хтозна як і коли
б знайшли його, якби одній
сусідці він не пообіцяв занести розсаду капусти…
Не діждавшись обіцяного,
та сама навідалася до сусіда і побачила «накинутий
замок». Запідозрила, що

щось не так.
Ось що із цього приводу повідомили із відділення
поліції.
«15 червня, тобто позаминулого четверга, до Талалаївського відділення поліції
надійшло повідомлення від
мешканки с. Грицівка про
те, що в одному із сільських
помешкань вона виявила чоловіка у притомному стані,
у якого були зв’язані руки і
ноги. Чоловік розповів їй, що
ще минулої п’ятниці, тобто 9
червня, близько 7-ї години
ранку до нього на подвір’я
зайшли двоє невідомих чоловіків у масках. Забачивши
господаря, який у цей час
був на городі, підійшли до
нього, взяли під руки і повели в будинок. Вже в хаті
почали вимагати гроші. Господар віддав їм ключі від
сейфа, де зберігав гроші.
Невідомі забрали із сейфа 5
тисяч гривень і вимагали ще.
Зробивши в хаті повний безлад, нічого не знайшли. Тоді
зв’язали чоловіку руки і ноги і
залишили помешкання.
Жінка, яка побачила зв’язаного чоловіка, викликала
поліцію і надала йому першу медичну допомогу. Після
цього допомогу потерпілому
надали у районній лікарні, а
через кілька днів направили
до обласної. У Чернігівській
лікарні чоловік помер. Розпочато кримінальне провадження. Ведеться слідство».
Хоронили Миколу Івановича родичі. Плакалося всім:
і від жалю за замордованою
людиною, і від власної безпорадності. І страшно всім.
Адже всі ми беззахисні. Колись люди боялися звірів, і
навіть хати та хліви у селах
не замикали, а тепер ми,
люди, боїмося людей. Важко
уявити з якими думками закриваються на замки одинокі
старенькі у наших опустілих
селах. Вони пережили сирітське воєнне і повоєнне
дитинство, підіймали колгоспи… і все вірили, що завтра
буде краще. А сьогодні у своїх одиноких оселях вони бояться ночувати. А люди-звірі
чатують на своїх жертв навіть удень.
Хочеться вірити, що
вбивці будуть знайдені і покарані. Якби ж то!..
Олександра ГОСТРА.

від 26.04.2017 року, якою
ухвалено рішення, що громадяни, які отримували субсидію в минулому опалювальному сезоні (2016 – 2017
рр.) та змогли зекономити
газ та електроенергію, що
використовувались для опа-

лення, управлінням соціального захисту населення
проводиться прийом заяв на
повернення частини невикористаної суми субсидії, що
в еквіваленті не перевищує
вартості (станом на 1 травня)
100 куб. метрів природно-

го газу або вартості 150 кВт
електричної енергії. Кошти
перераховуються на особовий рахунок одержувача субсидії, відкритий в банківській
установі.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу допомог.

У ТЕПЛУ червневу пору
відзначають день народження працівники місцевих
поштових відділень: Тетяна Григорівна ГАЛАГАН
із Красного Колядина та
Валентина
Сергіївна
ЧИГИРИНЕЦЬ із Рябух. Ми
щиро дякуємо вам за вашу
щоденну працю. Добра і
щастя вам бажаєм. Хай янгол-охоронець оберігає, а
лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілося вам
жити і не було хвилини, щоб
тужити, щоб друзі завжди
поруч були вірні, а вдома
щоби вас чекали рідні. Щоб
ввечері було з ким чай попити і тихо про життя поговорити. Хотілось би вітати і
вітати, та у віршах всього не
написати. Ми вам від душі
бажаєм удачі, і очі хай від
радості лиш плачуть.
Редакція газети «ТХ».
* * *
22 ЧЕРВНЯ відзначав
70-річний ювілей наш дорогий чоловік, тато, дідусь
і прадідусь Микола Петрович ПУСТОВАР із Понір.
Вже до хати прилетіли в край
рідненький журавлі, і берізки
розпустили вже листочки до
землі. Літо щедре і барвисте
завітало в нашу хату, щоб
калиновим цвітінням дідуся
вітати й тата. З ювілеєм із
роками, щоб прожив Ти щедро й плідно. Ти усім ділився
з нами, не жалів нічого, рідний. Ти працюєш без утоми,
у турботах день при дні, щоб
достаток був удома, тепло
й затишно в сім’ї. Дітям —
поміч і надія, люблячий дідусь — онукам, і робити все
уміють працьовиті Твої руки.
Те, що маємо сьогодні, ми
завдячуєм Тобі, найдорожчий, найрідніший, щастя Ти
даруєш всім. Скільки років
Тобі, не питаєм, хай зозуля
рахує в гаю. Ми із тими літами вітаєм, що постукали
в душу Твою. Те бажаєм,
що щастям звуть люди, хай
усмішка не сходить з лиця.
Хай життя Твоє піснею буде,
а тій пісні не буде кінця. Хай
над Тобою небо голубіє, не
знають втоми руки золоті,
душа нехай ніколи не старіє,
а серце не втрачає доброти.
З повагою ДРУЖИНА,
ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
* * *
22
ЧЕРВНЯ
відзначив 70-річчя Володимир
КУТНІЙ з Талалаївки. Ми
щиро вітаємо ювіляра. Улетают года, словно пух тополиный, не грусти, провожая
их взглядом. Ведь года — не
беда и совсем ерунда, коль
семья и друзья с Тобой рядом. Желаем здоровья на
долгие годы и чтоб стороной
обходили невзгоды. Чтоб
радость и счастье не знали

разлуки, чтоб душу согрели
и дети, и внуки.
З повагою сім’я
САЛОГУБІВ із Поповички.
* * *
65-й ЧЕРВЕНЬ ласкавим теплом і сонячною посмішкою пригорнув нашу
дорогу дружину, маму й
бабусю Галину Іванівну
САГАЙДАК із Старої Талалаївки. Люба дружино,
ріднесенька ненько, Вас з
ювілеєм вітаєм, серденько!
Хай у цей день веселий і багатий щастя й добро завітають до хати. Щоб у достатку,
здоров’ї довіку многії літа
прожити без ліку. І у вінок
привітань, як зерно до зернини, низький Вам уклін від
всієї родини! Спасибі, рідна,
за чарівну посмішку, за ніжний погляд Ваш, за рук Ваших тепло. За те, що лише
з Вами серцю затишно, за

крилах тримає. Господь хай
дарує надію й тепло на многії літа, на радість й добро.
З повагою СВАТИ.
* * *
ВІТАЄМО з 60-річним
ювілеєм дорогу куму Марію
Василівну СОРОКУ із Красного Колядина. Ювілей — це
не просто свято, це здобутки
всіх років у житті. Тож хай
у Тебе їх буде ще багато,
щоб здійснилися задуми всі!
Щоб раділа життю, скільки
б літ не минало, і щоб щедрою сонячна доля була.
Щоб не раз ювілейні пісні
ще лунали, щастя завжди й
людського тепла! Бажаємо
усмішок, щедрої долі, душу
хай гріє людська доброта.
Втоми не знай Ти ніколи ні
в чому, будь же здорова на
довгі літа.
З повагою куми
НАДІЯ і МИКОЛА.

те, що так від Вас іде добро.
Нема прекраснішого і нема
сильнішого, ніж та Ваша
любов і Ваша доброта. Ви
— всесвіт і немає більшого, спасибі ще раз, наша
золота.
ЧОЛОВІК, СИН,
ДОЧКА, НЕВІСТКА, ЗЯТЬ,
ОНУКИ.
* * *
ВІТАЄМО із 60-річним
ювілеєм нашу дорогу матусю, дружину, бабусю Марію Василівну СОРОКУ із
Красного Колядина. Роки
відлітають птахами у вирій,
в далекі краї — за обрій летять, а Тобі, люба, на ниві
життєвій сьогодні уже шістдесят! Низько вклоняємось
Тобі, мамо, міцного здоров’я
з роси і води, нехай Твої добрії руки любов і тепло нам
приносять завжди. Нехай
стане реальним усе те, що
мрією і сном здавалося, щоб
щастя прикрашало наш рідний дім, а серце радістю наливалося. Нехай життя буде
чудовим, як та казка, ніжна,
щаслива, легка і прекрасна!
З любов’ю і повагою
ЧОЛОВІК, донька ІРИНА,
зять В’ЯЧЕСЛАВ, внучка
МАРТА.
* * *
25 ЧЕРВНЯ у нашої дорогої свахи Марії Василівни СОРОКИ із Красного Колядина — день народження.
Вітаємо. Бажаємо щастя,
даруємо квіти, щоб сонце
для Тебе плекало тепло,
щоб завжди здоров’я у Тебе
було! Щоб смутку не знала,
ми просимо в долі, добра
Тобі й радості, рідна, доволі.
Хай радістю в серці літо розквітає, хай мати Пречиста на

* * *
25 ЧЕРВНЯ відзначає
свій 60-літній ювілей моя
кума
Марія
Василівна
СОРОКА з Красного Колядина. Щастя й долі бажаю
любій ювілярці. Нехай в житті все буде, що потрібно, без
чого не складається життя:
здоров’я, щастя, радість,
вірні друзі і вічно юна, нестаріюча душа.
З найкращими побажаннями кума ЛЮДМИЛА.
* * *
НА СВІТЛИЙ молодий
ювілей нашої любої дружини
і матусі Світлани Миколаївни ТУРЧЕНКО з Харкового,
який вона відзначала 22
червня. В день народження
Твій ми з Тобою радієм і сердечно бажаєм, щоб збулись
усі мрії! Щоб пливло Тобі
щастя з роси та води, щоби
жить — не тужить і не знати
біди! А якщо б сумувати на
мить довелось, пам’ятай, що
про Тебе турбується хтось!
Бажаєм Тобі щастя без кордонів, а смутку щоб не знала
— жити без журби! Троянди
біля Тебе в вазі щоб стояли
весною, влітку чи морозною
зимою і квітни разом з ними
Ти завжди!
Люблячі Тебе чоловік
ОЛЕКСАНДР, син БОГДАН,
дочка АЛІНА.
* * *
23 ЧЕРВНЯ відсвяткував своє 25-річчя наш дорогий онук Ярослав ГУЖВА із
Красного Колядина, а 27‑го
— виповниться один рік
його малесенькій донечці,
а нашій радості і втісі правнучці СОФІЄЧЦІ. Вітаємо
вас, наші любі! Ти, онучку,
наша гордість, наша радість

ПІШАК
ВИХОДИТЬ
У ФЕРЗІ

А від ферзя нічого сильнішого на шахівниці немає. І от ці
найслабші пішаки в руках талалаївських шахістів Юрія Дзюбана
та Інни Лещенко на XVII обласній
літній спартакіаді держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування частіше,
ніж у суперників виходили у ферзі і приносили нашим перемогу.
Інна, визнаний лідер спартакіад
за всю їх історію, знову підтвердила свій чемпіонський клас,
вкотре ставши переможцем в
особистій першості, і в парі з
Юрієм Дзюбаном, якому півбалу
не вистачило до призового місця,
вперше за роки виступів стали
чемпіонами в командному заліку.
Медалі, грамоти і кубок — хороший подарунок на професійне
свято держслужбовців. Це вже
другий, після цьогорічного третього місця на депутатській спартакіаді, успіх наших шахістів. Талалаївський пішак став ферзем і,
схоже, виходить на гросмейстерський рівень.
Кор. «ТХ».

і надія! Хай душа Твоя від
щастя щосекундочки радіє!
Хай Тобі дарує доля шлях
цікавий, щедрий, плідний, з
днем народження, онучку, з
днем народження, наш рідний! Пригортаємо нашу крихітку Софієчку, рости здоровенька і щаслива на радість
батькам і нам на втіху!
Бабуся ГАЛЯ, дідусь
ВАНЯ з Липового.
* * *
ВЧОРАШНІЙ день видався святковим для нашої
родини — 25-е літо прийняло у свої теплі обійми
нашого найдорожчого племінника і брата Ярослава
ГУЖВУ з Красного Колядина. Племянник, братец наш
любимый и родной, сегодня
праздник — день рожденья
Твой! Стремись вперёд и
крылья расправляй, успехов
небывалых достигай. Сегодня от похвал не удержимся,
Тобою мы от всей души гордимся! Достигнешь ты побед и высоты, для всех нас
самый лучший в мире Ты!
Тьотя СВЄТА,
ВОВА, сестра ДІАНА,
братик БОГДАНЧИК із
Скороходового.
* * *
28 ЧЕРВНЯ святкуватиме повноліття наша дорога,
люба донечка Олександра
ДЕПУТАТ із Красного Колядина. Хай щастя сьогодні зорею світить, 18 — найкраща
пора. Для Тебе — усі найчарівніші квіти, ласкаві, і ніжні,
і добрі слова. Хай юність й
краса Твої процвітають, а
доля успіх безцінний несе,
теплом і любов’ю завжди
очі сяють, й задумане здійсниться все.
З любов’ю ТАТО,
МАМА.
* * *
28 ЧЕРВНЯ нашій дорогій внученьці Олександрі
Сергіївні ДЕПУТАТ із Красного Колядина виповнюється 18! Внучка — бабусине
щастя і дідусева квітка. З
днем народження, радість
наша — дівчинка ніжна і світла! Радістю хай повниться
цей день, квітами пахучими,
піснями. З нетерпінням всі
його ми ждем. Привітаєм гарними словами. Ти зросла на
радість всій родині, удалася
розумом, красою. Ми бажаєм
внучечці рідненькій радувати
всіх нас простотою. Милосердям, радістю, добром,
щоб душа була Твоя багата.
Щастя простягнеться килимком, хай удача вселиться у
хаті. Щоб в житті не знала
перешкод, впевнено іди до
мрій по ньому. ЩАСТЯ — хай
життєвий буде КОД! Йди до
нього і не бійся втоми.
З любов’ю дідусь
ВОВА і бабуся ВАЛЯ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕРЕМОГИ, ДОСВІД І ЗАХОПЛЕННЯ «КАСКАДУ»
Середня та молодша
групи зразкового хореографічного колективу «Каскад»
районного будинку культури
взяли участь у Міжнародному
фестивалі-конкурсі
«European Festival», що
проходив у Харкові. Виступ учасників відбувався
на сцені оперного театру.
Головою суддівської комісії
був Амадор Лопес — хореограф,
балетмейстер,
шоумен, засновник групи
«Rumbero’s».
Середня група колективу «Каскад» взяла участь
у номінаціях бальна хореографія та вільна танцювальна категорія, за що отримала дипломи за зайняті
два II місця, кубки, медалі
та пам’ятні подарунки. Молодша група «Каскаду» виступала в номінації вільна
танцювальна категорія, де
зайняла II місце, та номінації народна хореографія, в
якій посіла I місце і отримала дипломи, кубки, медалі
та пам’ятні подарунки.
Крім конкурсу, діти стали
учасниками флешмобу від
Амадора Лопеса та отримали велике задоволення від

На згадку учасники «Каскаду» сфотографувалися з Амадором Лопесом і Олегом Серафіним.

виступу групи «Rumbero’s».
Каскадівці повернулися
додому зі шквалом позитивних емоцій, з новими враженнями та натхненням до
праці. Щиро дякую батькам
за їхню підтримку, розуміння
та допомогу. Від колективу

«Каскад», батьків та від себе
особисто висловлюю подяку за фінансову підтримку
селищному голові Юрію
Величку та голові місцевої
організації Радикальної партії Олега Ляшка Людмилі
Лазоренко. Завдяки вашій

допомозі вдалося зменшити
фінансове навантаження на
батьків, а діти, крім нагород,
здобули неоціненний досвід
та незабутні емоції.
Ольга СИНЬКО,
балетмейстер РБК, керівник колективу «Каскад».

КОРИСНИЙ ВІДПОЧИНОК СВІТИЛО «СОНЕЧКО»
Перебуваючи у при
шкільному таборі «Романтик» Талалаївської школи,
ми взяли участь у багатьох
цікавих заходах, які проводились у школі і Центрі дитячої і юнацької творчості.
Та особливо запам’яталися
цікаві майстер-класи. Один з
них, майстер-клас із фітнесу,
провів викладач хореографії
Іван Петрусенко. А ще ми
навчилися виконувати цікаві
фізичні вправи, корисні для
здоров’я. Керівники гуртків
Центру ДЮТ Валентина Науменко, Раїса Півторацька,

Наталія Троценко навчили
нас виготовляти сувеніри із
кави, прикраси для волосся,
плести фенічки. Навіть той,
хто ніколи не вмів цього робити, зміг створити своїми
руками нескладний виріб.
Вдячні всім, хто наповнив
наш день корисним дозвіллям — вчителям, керівникам
гуртків і завідуючій сектором
молоді і спорту райдержадміністрації Ніні Луценко за
надані матеріали для проведення майстер-класів.
УЧНІ англомовного
загону табору «Романтик».

«БАТЬКІВЩИНА»
ПОСІЛА ПЕРШЕ МІСЦЕ

В РЕЙТИНГУ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Якби вибори до Верховної Ради проводилися
наступної неділі, то 13,9%
тих, хто має намір голосувати та визначився, обрали
б ВО «Батьківщина». Такі
результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».
До речі, саме ця політична сила тримає першість у
рейтингу симпатій українців
уже другий рік поспіль. На
другій сходинці «Опозиційний блок» із 10,4%. Третє
місце посів Блок Петра Порошенка — 10,2%. Саме
ця політична сила протягом
двох років катастрофічно
втрачає свій рейтинг. На виборах до ВР 2014 року БПП
отримав 22% голосів. Загалом прохідний бар’єр долають такі партії: РПЛ — 9,5%,
партія «За життя» — 9,2%,
«Громадянська позиція» —
7,7 %, «Самопоміч» — 7,1%
та «Свобода» — 6,6%. Провладна партія «Народний
фронт» нині має рейтинг
0,9%, що навіть нижче за
статистичну похибку. Ця політсила на минулих виборах
також набрала 22%.
Ще українцям поставили запитання, за кого б
вони проголосували на президентських виборах, якби
такі відбулися наступної
неділі. З-поміж тих, хто має
намір голосувати та визначився, 15% голосів віддали
б лідеру партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. За
чинного президента Петра
Порошенка проголосували
б 12% респондентів. 10,2%
опитуваних сказали б «так»

представнику «Опоблоку»
Юрію Бойку, 10,1% — лідеру партії «За життя» Вадиму
Рабіновичу і стільки ж громадян воліли б бачити очільником держави главу політсили «Громадянська позиція»
Анатолія Гриценка. 9,6%
респондентів симпатизують
«радикалу» Олегу Ляшку.
Тож і цей рейтинг зберігає попередні тенденції:
перше місце вже традиційно отримує Тимошенко, а
Порошенко стрімко втрачає
свій електорат. Навіть на
початку 2016 року, за даними тієї самої соціологічної
служби «Рейтинг», за нього
готові були віддати свої голоси 22% опитуваних, нині
ж ця цифра зменшилася
майже удвічі.
У респондентів поцікавилися також, як вони
ставляться до ідеї розпуску
парламенту і проведення
дострокових виборів до
Верховної Ради. 25% із них
цілковито підтримують, ще
25% скоріше підтримують,
13% вагаються із відповіддю, 23% скоріше не підтримують, 14% зовсім не
підтримують.
До речі, кількість тих,
хто виступає за дочасне волевиявлення, трохи
збільшилася порівняно з
минулим роком. Тоді за перезавантаження ВР було
лише 20% респондентів, а
категорично проти — 18%.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

У торбині літа багато
принад приготовано для
дітвори, і, звичайно ж, канікули з-поміж них — понад
усе. Гуляй скільки душі заманеться: засмагай до чорноти,
бовтайся у ставку з ранку до
вечора, ганяй по луках, рибалка, ліс, захопливі подорожі, гостини. Що іще з цим
зрівняється!? Ну, хіба весела
табірна зміна. Хай і в школі,
але отам життя так життя —
ні тобі уроків, ні домашніх
завдань. Тут новий світ для
школяра, нехай і тимчасовий, але дуже важливий, тут
сфера активного відпочинку,
різноманітна суспільно значуща діяльність, тут немає
відмінників і невстигаючих,
усі на рівних. Як у такий табір
не підеш!
Наше «Сонечко» «зійшло» для місцевої дітвори 1 червня. Табірна зміна
гостинно відкрилася для 42
учнів — 5 дітей-напівсиріт,
6 з багатодітної родини, 8
обдарованих школярів, 4
дітей учасників АТО, 14 дітей, батьки яких працюють в
агропромисловому комплексі та в соціальній сфері, 5 учнів, що перебувають на дис-

пансерному
обліку. Фінансувала
відпочинок юних жителів села
Українська сільська рада.
Життя в таборі упродовж
усіх сімнадцяти днів було насичене різноманітними подіями. Вже саме урочисте відкриття «Щасливе дитинство»
викликало в дітей бажання
прийти до школи і завтра, і
післязавтра, і після-після…
Бо що не новий день, то якісь
вікторини, веселі старти, розвиваючі усні журнали, розважальні з елементами ігор
програми і заходи патріотичного спрямування. Вихованці
відвідали сільську бібліотеку,
де її господарка провела з
юними відвідувачами цікаву
годину спілкування «Дім без
книги — день без сонця», вікторину знавців українських
народних казок, а найактивнішим читачам — ще й грамоти та невеличкі подарунки.
Від цього інтерес в юних до
книги ще більше виріс.
Але все це у школі і в рідному селі, де кожен закуток
знайомий і ходжений-переходжений. Інше діло поїздка за межі, а якщо іще й у

ШКІЛЬНЕ ЛІТО

ТЕРИТОРІЯ РАДОСТІ
З яким нетерпінням чекали діти на літо, яке відкриває
дороги у неповторний світ,
сповнений тепла, радості і
краси, в якому вони не лише
відпочивають, а й загартовують своє здоров’я.
З такою метою у Довгалівській школі протягом 14
днів працював пришкільний
табір відпочинку «Веселка»,
де оздоровилося 24 дітей.
У день урочистого відкриття
табору відбувся святковий
концерт «Табір — територія радості». А кожен день
тут розпочинався з ранкової
зарядки на спортмайданчику або у спортивному залі
школи. Щодня проводилася
лінійка, на якій підводилися
підсумки відпочинку за день
та оголошувалися завдання
на наступний день. Діти грали в різноманітні ігри, проводили конкурси, змагання,
вікторини, екскурсії, а також
отримували повноцінне дворазове харчування.
На урочистій лінійці з нагоди закриття «Веселки» діти
отримали грамоти та призи
за активну участь у роботі
табору.
Були проведені піші
екскурсії «Віконце в природу», «Аптека навколо нас»,

І ГРІ ЛО
зоопарк, то радості не було
меж. Діти побували в Менському звіринці. Там — просто чудово! А далі — більше,
самої Мени нам було мало,
і ми відвідали Меморіальний комплекс Героїв Крут,
побували у славнозвісній Качанівці. Щоб уникнути небажаних пригод (бо це діти!), з
нами подорожувала фельдшер Займищанського ФАПу
О. І. Мірошніченко. Дітвору
в цих поїздках спонсорували
депутат районної ради М. М.
Логвиненко і директор ПСП
«Фортуна» І. М. Пащенко.
Вражень від поїздок,
від життя в таборі — на
все літо. Залишається тільки подякувати сільській
раді, адміністрації школи,
вихователям,
бібліотекарю, кухарю, водію, нашим
спонсорам — всім-всім, хто
забезпечив дітям цікавий,
змістовний, активний та корисний відпочинок. Світило
нам «Сонечко» і гріло.
Ірина ЛОБОДА,
начальник табору «Сонечко» при Українській школі.

На фото: вихованці табору «Сонечко» на подвір’ї школи.
У зв’язку з відкриттям нових об’єктів
ТОВ служба безпеки «Вітязь» проводить набір на роботу ОХОРОНЦІВ чоловічої і жіночої статей. Метод роботи вахтовий. Проживання і харчування за рахунок
роботодавця.
Звертатися за адресою:
м. Ромни, вул.Руденка, 10 (2-й поверх).
Тел. 068-289-96-94, 050-529-08-03.

ПРОДАЄТЬСЯ

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).
СІЧКАРНЯ в робочому стані.
Тел. 098-789-73-86.

по
ТОВ
«Батьківщина»
(до тваринницької ферми
та тракторного стану), під
час яких діти спілкувалися з природою. Вихованці
«Веселки», завдячуючи нашим спонсорам директору
СТОВ «Батьківщина» Олегу Дмитренку, керуючому
відділком Івану Тарану та
сільському голові Світлані
Мірошниченко, здійснили
екскурсії та поїздки до пожежної частини в Талалаївку та в Менський зоопарк.
Крім того, на оздоровлення
дітей спеціально були виділені кошти сільською радою (голова С. М. Мірошниченко), за батьківські кошти
оздоровилися 4 дітей.
Табір зачинив свої двері.
На жаль, нікому ще не вдавалося «спіймати» веселку.
Вона, справді, невловима й
недовговічна, дарує радість
лиш на мить, а потім швидко
тане на очах, залишаючи почуття задоволення, легкої задуми з приводу швидкоплинності всього, що наважується
радіти життю. Закінчилася
зміна… До зустрічі, «Веселко», наступного року!
Тетяна ПЕЗОВА,
заступник начальника
табору «Веселка».

КАЧАНІВКА,

СОКОЛИНИЙ ХУТІР
І ПАВЛЕНКОВЕ
ДЖЕРЕЛО

Швидко пролетів час за
розвагами, іграми, конкурсами у дітей пришкільного
табору відпочинку «Сонечко» при Красноколядинській
школі. Метою нашої роботи
було прагнення подарувати дітям радість. Тому незабутньою стала екскурсія
до Качанівки, знайомство зі
звичаями та побутом козаків у Соколиному Хуторі. А
скільки вражень від туристичного походу із наметами.
Смачна польова каша в обіймах природи запам’яталася
кожному. Керівник турпоходу
В. Кунденко доклав багато
зусиль, щоб цей вихід на
природу не залишив нікого
байдужим. Цікавими були
заняття-розваги з англійської
мови, проведені Л. Якименко, яка очолювала мовний
літній табір.
Були наші учні і біля
Павленкового джерела, що
в Красному Колядині. Смак
справжньої джерельної води
додав сили і наснаги. Щодня
грали на свіжому повітрі, на
кожного чекали цікаві конкурси, вікторини, спортивні
змагання, свята, козацькі
забави, інтелектуальні ігри,
конкурси малюнків на асфальті, настільні ігри, інсценізації, виставки малюнків,
дискотеки. Смачні і калорійні
обіди готувала кухар шкільної їдальні Н. Батюк. Овочі,
фрукти, соки, солодощі припали до смаку кожному.
Відпочинок не був би
таким змістовним і цікавим,
якби дозвіллям дітей не переймалися сільський голова
Л. Сорочинська, яка виділила кошти на оздоровлення,
директор ТОВ «Красноколядинське» П. Чмут, який надав
спонсорську допомогу та за
його сприяння було здійснено екскурсії; ПП О. Батюта,
яка вчасно завозила якісні
продукти та надала спонсорську допомогу.
Тому вихованці табору
«Сонечко» з нетерпінням чекатимуть наступного літа.
Таміла ГУЖВА,
директор оздоровчого
табору «Сонечко».
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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%

КУПЛЮ

Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
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.
КОРОВИ, БИКИ, ТЕЛЯТА, КОНІ і СВИНІ.
Тел. 068-687-76-82 (Оксана).
ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел. 067-918-83-66.

РОЗПРОДАЖ

зимового та літнього О
 ДЯГУ
в Талалаївці в приміщенні
готелю, кімната №5.
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.
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.

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

КУПЛЮ
дорого
БИЧКІВ
вагою
від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35,
066-544-35-94.
М етал опластик ові
ВІКНА, вхідні ДВЕРІ за
державною програмою з
відшкодуванням 35%. Найкраще співвідношення ціни
та якості. Замір. Доставка.
Встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).
Фермерське господарство ЗАКУПОВУЄ у населення БИКІВ, КОРІВ і
ТЕЛИЦЬ.
Тел.
098-446-62-52,
095-562-26-05.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 90 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

Світлій пам’яті Романа ШЕВЧЕНКА із Харкового, життя якого трагічно обірвалося 22 червня рік тому,
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
Відлетів ти, синку,
Від моєї хати…
Сизим голуб’ятком
Захотів літати.
— Повертайся ж, синку! —
Стою край дороги.
— Вже не можу, мамо,
Я іду до Бога.
— Синку мій, синочку!
Дорога дитино!
Та чому ж так рано
Ти мене покинув?
Забери ж, синочку,
І мене з собою.
— Ні, не час ще, мамо,
Не спішіть за мною.
Ти живи ще, мамо,
Для онучки й брата.
Я ж у Царстві Божім
Буду вас чекати.
Я вже вдома, мамо.
Ви в гостях ще й нині.
Прийде час й всі рідні
До мене прилинуть.
Не спішіть збиратись
В дальнюю дорогу.
Ви за мене, мамо,
Помоліться Богу.
А як прийде час вам
Все земне лишати, —
Буду вас я, мамо,
В вічності стрічати.
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.

РОБОТА

24 червня 2017 року
2 июля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

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.
Магазин «ВОДОСНАБ» м. Ромни пропонує:

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

ГАЗОВІ ТА ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ,

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

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.

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.
САДИБА в Талалаївці за адресою 1-й пров. Енергетиків, 15: будинок, літня кухня, 2 сараї, погріб, колодязь у дворі, підведений газ. Тел. 068-064-62-69.
Терміново САДИБА 0,15 га в Талалаївці: газифікований
будинок 100 м2, 5 кімнат, ванна. Є погріб, 2 сараї, гараж, колодязь. Поряд лікарня, магазин, школа. Ціна 9000 $, торг.
Тел. 096-087-33-61, 050-523-13-06, 097-195-26-69.
КВАРТИРА площею 73 м2 з усіма зручностями у благоустроєному будинку в Талалаївці. Тел. 099-261-12-34.
ПІВБУДИНКУ в центрі Талалаївки по вул. Робітнича, 4/1,
площа 63 м2. Земельна ділянка 0,05 га приватизована. Всі
зручності, погріб, сарай, телефон. Ціна договірна.
Тел. 2-17-45, 095-549-53-26.
САДИБА в с. Стара Талалаївка (Сильченкове): будинок,
сарай, погріб, сад.
Звертатися: c. Петькове, Рудяк Григорій Володимирович.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
КОСАРКА КС-2,1 в робочому стані із запчастинами.
Ціна 2000 грн. Тел. 099-775-85-81.
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.
ТРУБИ чавунні каналізаційні, 6 шт. по 4,15 м, діаметр
16,5 см. Тел. 098-742-14-07, 099-155-31-37.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Меблі в гарному стані: книжкова ПОЛИЦЯ, ТРЕЛЬЯЖ.
Тел. 098-353-80-92.
Терміново КОРОВА червоно-рябої масті (на вибір: вік 7
і 4 роки, тільні, дояться апаратом), недорого.
Тел. 097-612-97-06.
ПІСОК, кількість не обмежена. Тел. 097-194-28-82.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

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.

Чому, синку? Чому? Я провела тебе в дорогу, а наступного дня тебе не стало. Ти пішов у вічність, залишивши всі
свої справи незавершеними, а плани нездійсненними. Ти
пішов молодим, юним соколям, дорогою, золотою дитиною,
відданим і надійним братом, добрим і чуйним онуком. Ти зупинився на півдорозі свого життя…
Я збиралася до тебе, а ти не дочекався мене і пішов.
Чому, синку? Чому? Я так поспішала і не встигла… Ти був
моєю втіхою, моєю радістю, моєю надією, моїм меншеньким. Ти хотів побудувати дім і забрати мене до себе. «Потерпи, мамо», — ти говорив мені. І я терпіла, надіялась на
краще і чекала, чекала… Але в одну мить розбились всі надії і сподівання. Чому, синку? Чому? Я і зараз чекаю, синку.
Я чекаю тебе, дорога моя дитино. Ти приходиш до мене в
снах: то маленьким, то дорослим. Ти обіймаєш мене і говориш, говориш, говориш…
— Відпочинь, мамо, я приїду і сам все зроблю…
— Добре, синку.
— Як ти, мамо? Чи нічого в тебе не болить?
— Та ні, Слава Богу, синку. Все так же, город ще тільки
не весь прополола, воду треба провести, щоб грядки полити.
— Я зроблю все, мамо, як приїду, ти дочекайся мене.
— Гаразд, синку. Я буду тебе чекати…
Бог дав, Бог і взяв. Як тяжко і непросто мені тебе було
ростить, синку, разом із старшеньким і як легко і просто ти
пішов, навіть не попрощавшись зі мною. Прости ж мене, синочку, за твою недоспівану пісню… Ти завжди в моєму серці,
в моїх думках, в кожній хвилині мого життя. Тепер ми, твої
рідні, співаємо твою пісню… Ми несемо свій Хрест по життю.
Чому ж, синку, так? Чому?
Всі, хто знав нашого Рому і хто не знав, пом’яніть його
добрим словом, будь ласка. Царство Небесне тобі, синочку!
Ти в моєму серці, синочку, а значить — ти живий.
У вічній скорботі МАМА, БРАТ та всі рідні.
Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
Телефони: 2-13-53 (редактор, реклама), 2-13-50 (заступник редактора,
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E- mail: trybuna@meta.ua

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

ПОМИНАННЯ

ЧАС невмолимо відлічує дні і місяці, пройняті болем
і невимовною тугою за найдорожчою у світі людиною —
сьогодні якраз півроку як немає зі мною моєї любої матінки Ганни Петрівни ДАНИЛЕЙКО із Старої Талалаївки.
Мамо-мамо, якби-то Ти знала, як же важко без Тебе мені!
Серце щемить і душа плаче кожен день від суму й печалі.
Ти була для мене надійною опорою, мудрою порадницею,
чудовою, люблячою мамою. Все своє життя постійно турбувалася про мене, не думала про себе, не берегла себе.
Спасибі, матусю, за життя, яке дала, за материнську ласку
та любов. Низько вклоняюся перед Твоєю світлою пам’яттю, яка завжди буде зі мною в серці, стаю на коліна перед
Твоєю могилкою і скроплю святу землю на ній сльозою.
Мамо, я так люблю Тебе!
Твій СИН.
24 ЧЕРВНЯ минає півроку, як відійшла у вічність наша дорога матуся
Надія Дмитрівна АРТЮХ із Скороходового. Сумно без Вас, рідненька. Та
життя не безкінечне, Ви пішли у вічність. Душа спочила… відійшли турботи, покинув біль, тривога відлягла.
Нема куди спішить — нема роботи, а
Ви ж без неї жити не могли. Хай тихо
скотиться сльоза за те, що Ви колись
були, за руки невтомні з мозолями, тепло душі і ніжне серце мами. З невтішним серцем і думками
— ми завжди, мамо, з Вами. У скорботі голови схиляємо,
сумуємо, любимо, пам’ятаємо. Хто забув, — згадайте, хто
пам’ятає, — пом’яніть. Нехай свята земля береже Ваш вічний сон.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, СИНИ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
20 ЧЕРВНЯ минає три роки світлої
пам’яті нашого дорогого, незабутнього,
люблячого і турботливого тата, дідуся
й прадідуся Миколи Герасимовича
БЛАЖКА з Талалаївки. Життя людське, мов тоненька нитка, обривається.
Не існує тих слів, щоб висловити біль,
горе, від якого плачуть наші серця. Ми
всі дуже сумуємо за Тобою. Не можемо повірити в те, що навіки перестало
битися Твоє турботливе серце. Тяжка
хвороба забрала Твоє здоров’я, а безжальна смерть на 87 році вирвала з життя. Ти був для нас
опорою, порадником і дуже гарним господарем. Ти прожив
життя для дітей, рідних, завжди про всіх піклувався. Будучи головою райвиконкому, працював для людей, а вже ви
йшовши на пенсію, впродовж 16 років очолював районну
ветеранську організацію. Проймався проблемами ветеранів, намагався всім допомогти, вислухати кожного. За своє
довге життя зробив багато хороших справ, бо мав золоту
душу і щире серце. В наших серцях Ти житимеш вічно, ми
завжди пам’ятатимемо Тебе. Лебединим пухом хай буде
Тобі земля, а душі — Царство небесне. Хто знав Миколу
Герасимовича, пом’яніть його разом з нами.
Вічно сумуючі ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
ГІРКО плаче душа, біль стискає
серце. Більшого горя нема, ніж втрата
Твого життя. 29 червня минає рік, як
пішов у інший світ наш дорогий синочок Валерій НОВОХАТНІЙ із Харкового. Світла пам’ять нашому любимому
і дорогому синочку. Життя людське,
мов та нитка, обривається, зупиняючи
людину на життєвій дорозі. Уже рік, як
наперекір злій долі ми чекаємо на Тебе
додому. Хтось скаже, що з часом біль
пройде. Хто дітей не лишався, той ніколи не зрозуміє, яка
це для нас непомірно тяжка втрата. Час пройде в черзі
поколінь, а біль не вщухне. Хтось згадає, що в Харковому
жила добра людина на ім’я Валерій і комусь він був любим і
милим. Уже не зайде, не обніме нас, не скаже, як звичайно:
«Привіт, старики!» Нам стежка до могилки підкаже, за якою
Ти гранню і Твій мир. Ти на цьому світі мало прожив. Ти на
ньому міг стільки встигнути. Вічно з нами Ти будеш і був,
вічно будеш дивитися на нас з неба.
Вічно сумуючі ТАТО, МАМА.
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