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19 липня в районі почалися жнива. Цього дня
вийшли в поле комбайни
у ТОВ «Горизонт», «Красноколядинське», 21 липня
почали жнивувати у ТОВ
«Понори».
Особливим
день початку жнив, 19
липня, був у ТОВ АФ «Обрій». Тут жниварів у поле
проводжали урочисто і
піднесено.
Зазвичай, до цієї події
особливо готувалися у ТОВ
АФ «Обрій», адже у тім, щоб
зібрати врожай вчасно і без
втрат, зацікавлені і керівники підприємства, і прості
механізатори. Адже саме
врожаєм вимірюється достаток господарства, заробіток
працюючих і ще багато-багато чинників. Бо крилатий вислів «Хліб всьому голова» не
втрачає свою суть із роками.
Від самого ранку на території майстерні товариства
тривають останні моменти
підготовки до виходу в поле.
Як завжди, у великих виробничих колективах, де працюють переважно чоловіки, лунають підбадьорюючі жарти.
Кожен розуміє, що настали
найвідповідальніші дні для
всіх, хто задіяний у жнивному процесі, а особливо для
комбайнерів. Адже від того,
наскільки професійно вони
спрацюють, залежить кінцевий результат.
Через погодні умови жнива розпочинають тут на тиждень пізніше, ніж завжди. «26
червня, 1 і 12 липня на території нашого господарства
гуляла стихія, градом були
пошкоджені посіви озимої
пшениці. Саме із тих ділянок
і починаємо жнивувати, щоб
пошкоджений колос не осипався, — розповідає дирек-

ВИЙШЛИ В ПО ЛЕ Ж НИВАРІ

На фото: першу загінку
робить сімейний комбайновий екіпаж Чепелів.

На фото: генеральний директор ТОВ АФ «Обрій» Олег ФІЩУК, директор Валерій БУГАЙ
проводять у поле комбайнові екіпажі.
тор господарства Валерій
Бугай, — звісно, планованого врожаю із цих полів уже не
візьмемо, та десь за 30 ц/га
повинно бути. Загальну врожайність плануємо не менш
як 45 ц/га. Сподіваємося, що
град більше не «молотитиме» замість комбайнів. Всього до збирання належить
2933 гектари озимої пшениці. За сприятливих умов плануємо зібрати ранні зернові
за 3 тижні».
І ось настав урочистий
момент. Всі десять комбайнів, які будуть задіяні у жнивах, вишикувані за ворітьми
майстерні. Біля кожного —
комбайнові екіпажі, які будуть
збирати і ранні, і пізні зернові
та інші культури: Л. Остапен-

ко і С. Шишко, О. Чепель із
сином Д. Чепелем, О. Жилка і А. Кузьменко, М. Пода із
внуком В. Пасєвіним, А. Паливода і Ю. Рудько, І. Кибенко і О. Черниш, Ю. Лизько і
С. Перепелиця, Б. Золотаренко і Л. Логоша, В. Ілляшенко і Г. Дидюк, С. Бельмега і В. Гмиря.
Генеральний директор
агрофірми Олег Фіщук сказав жниварям добрі напутні
слова — щирі, не пафосні.
Бо як би не змінювалося
наше суспільство і якою б
довершеною технікою не
збирали зернові, від вмілості, майстерності, свідомості
жниварів, в основному, залежить процес жнив.

Здається, звичайний робочий день, та все ж особливий! Всі комбайни завелися,
і ніби по-особливому загур
котали. Перші два із них у
супроводі спецавтомобілів,
адже їх шлях до поля пролягає через трасу Суми — Київ,
попрямували на пшеничне
поле. Першим зробив пробну загінку сімейний екіпаж
Чепелів.
Нині у господарстві є всі
можливості, щоб буквально
за кілька годин визначити
і вологість, і врожайність,
інші показники, за якими
вирішувати на яких полях
треба працювати першочергово. Для цього у поле
виїхала ціла група спеці-

алістів. Із ними керівники
господарства, агрономи Ігор
Дрозденко, Василь Гавриленко, Валентин Кабанов. В
найкращому розумінні цього
слова розпочалися жнива.
— Легше сказати, хто не
зайнятий у жнивах, ніж назвати тих, хто причетний до
цієї великої справи, — говорить Валерій Бугай. — Плануємо працювати на полі
всім комплексом, тобто заїхали комбайни, змолотили,
автомобілі вивезли, розпочинаємо інше поле. Для зручності відвантажування зерна
із комбайнів будуть задіяні
два перевантажувачі, які від
комбайна
перевозитимуть
зерно до автомобіля. Поля

ЧЕРНЕЦЬКЕ ЗАПРОШУЄ НА ДЕНЬ СЕЛА

Чернецька сільська рада запрошує жителів громади, земляків, гостей та всіх бажаючих на День села з
нагоди 320-ліття. Святкування відбудеться 29 ЛИПНЯ в
центрі Чернецького.
У програмі свята:
10:00 – 13:00 Турнір з міні-футболу.
13:00 – 13:30 Виставка виробів народної творчості від
місцевих умільців.
13:30 – 15:30 Урочисте відкриття свята та концертна
програма за участю сільських аматорів сцени.
16:00 – 20:00 Частування козацькою кашею та святкове
застілля.
21:00 – 0:00 Молодіжно-розважальна програма (святкова дискотека).
22:00 Святковий феєрверк.
У програмі свята дитячі атракціони (батути, електромобілі, солодка вата, попкорн). Працюватиме виїзна торгівля.
Чекаємо усіх на святі з гарним святковим настроєм.
ОРГКОМІТЕТ.

ПОГОДА
Неділя
23.07

Понеділок
24.07

Вівторок
25.07

Середа
26.07

Четвер
27.07

П’ятниця
28.07

Субота
29.07

Кафе «АРТЕМ»,

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

Фаза Місяця

На фото: колектив елеватора зустрічає першу
машину із зерном нового
врожаю.

обкошуватимемо, чергуватимуть два пожежні автомобілі.
І ось комбайн відвантажив перший обмолот на автомобіль, за кермом якого
Микола Бухно. Від комбайна
— прямо на елеватор. Водій
із багаторічним стажем навіть не здогадувався, який
приємний сюрприз чекав
його там…
ПЕРША ПШЕНИЦЯ ВІД
ТОВ АФ «ОБРІЙ»
Святковий настрій був
цього дня і в колективу елеватора, хоч для нього настав
час великої роботи. Робота в
радість тоді, коли вона стабільна, оплачувана. Оскільки
є зерно, значить є робота. Водія із ТОВ «Обрій LTD», який
привіз першу машину нинішнього врожаю, зустрічав
весь колектив елеватора із
повітряними кульками, оплесками та оваціями. Директор
підприємства Сергій Шуміхін вручив йому і подарунок
— гайковий ключ, це символічно, щоб менше довелося
лагодити техніку під час жнив.
Ось так із гарним святковим настроєм почав всій
перший жнивний день хліборобський колектив ТОВ АФ
«Обрій LTD».
Проте, не лише господарськими справами відзначилося підприємство. ТОВ
АФ «Обрій LTD» спільно з
Благодійним фондом Сергія
Тігіпка — найбільший помічник місцевим громадам,
який намагається вирішувати гострі соціальні проблеми
селян. Цьогоріч більше 300
тисяч гривень заплановано
виділити на ремонт соціальної інфраструктури, встановлення дитячих майданчиків,
забезпечення медикаментами, придбання книг, меблів,
спортивної форми і інвентарю. Нещодавно в приміщенні
Чернецької ЗОШ було встановлено
енергозберігаючі
металопластикові вікна, а до
кінця року заплановано здійснити освітлення населеного
пункту. На території Староталалаївської сільської ради
відремонтовано фельдшерсько-акушерський пункт.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
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що у Харковому,
постійно приймає замовлення на обслуговування ВЕСІЛЬ, ДНІВ НАРОДЖЕННЯ,
КОРПОРАТИВІВ та інших подій.
Смачна домашня кухня,
належне обслуговування, помірні ціни.
Тел. 067-542-12-09 (Валентина Петрівна).
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

22 липня 2017 року

НОВІ ВИДАННЯ
БАГАТО людей думають, що робота в газеті легка: побалакав, написав або перекинув
із диктофона на електронку — і «гуляй, Вася»
(до речі, я і мої колеги-журналісти в «Трибуні
хлібороба», в обласній пресі були бездиктофонними; ручка, перо — і все. І районка тричі на тиждень. Але вправлялись. Насправді
робота журналіста — тяжка. Це вистраждане
і пропущене через серце кожне слово, це непередбачувані конфлікти із-за сказаної в газеті правди, це чергування на номері до ранку і після години-двох сну, а то й без нього,
знову в бій, таке солодке відчуття від своєї
першої статті в газеті і горезвісний ненормований робочий день, це гордість від того, що
твоя професія суспільно значуща. І, мабуть,
у того, хто йде працювати у пресу, повинна
бути іскорка, щоб підняти, перебороти ту
тяжкість, повинна бути любов до людей і сповідування порядності, правдивості, доброї,
чистої моралі.
У Михайла Онищенка є така іскорка-
іскра. А тут у нього іще друга тяжкість — піднімати просто свій почуттєвий і соціальний
голос — віршем. Поєднання журналістики
і поезії в одній людині — це дві добровільні
тяжкості перед людьми і Богом. Ось як пише
Михайло:
… І тільки й світу, що трибуна —
блокнот і ручка – все, що є:
твоє життя, твоя комуна
і хліб, що недарма жуєш.
Заради речення малого
йдеш хліборобом по землі,
дрібну відвіюєш полову,
а Слово сієш по ріллі.
І слово сходить, будить і «ручкоблокнотиста», і людей.
У Михайла — третя тяжкість — проблеми із фізичним здоров’ям, встановилась
якась заборонна генетична лінія. Але його
рятує Слово, якому він віддається сповна.
Рятує любов, в якій він постає навіть сильнішим, ніж є у фізичному чи й духовному вимірі. Бо вона додає сил. Це любов до рідного
краю, до Батьківщини, перша любов на все
життя до звичайної, а разом і божественної
дівчини.
Веду мову про його поетичну книгу «Соло
на пораненій струні», яка вийшла у Талалаївці. Занадто доскіпливий, але не до повної
достеменності дійшлий читач може запитувати: чому така назва книги. Ну соло, мовляв,
хай, зрозуміло, але як це металева, мідна,
скручена і не скручена струна може бути
пораненою. Ранять щось живе, каже. А хіба

струна жива? У автора — жива! «Від надриву
лопнула струна», — пише. Він має право її
оживити, тим паче, з точки зору письменства,
літературознавства — це образ, метафора.
Дорогий читачу, зрозумій, домислюй сам:
та це ж найбільше всього ідеться про її величність любов. Поранена струна — то, як
рана од любові. А рани од любові, як сказав
Джордж Байрон, якщо не завжди убивають,
то ніколи не заживають. Скажу, у мене є збірочка «Не розлучаються двоє». Хоч і розлучились, але в космосі — разом. Бетховен від
нерозділеного кохання напише знамениту
«Місячну сонату». Наш Борис Олійник видихнув і заплакав:

поцілунку, як любові трунок,
як приворотне зілля, пригубила і вона; щоб його самотні дні стекли і їй краплиною
на губи, щоб думи, терзання
зайшли і у її сни посеред
ночі. Отак і підуть вони рука
об руку. Тут я дещо, хоч і
не якийсь міритель, не згоден із своєї дзвіниці. Треба
б, мабуть, пожаліти її, не
причаровувати, аби й вона
страждала, як і він, «щоб
його пекельна мука» (Генріх
Гейне) почуттів перейшла

«ВВІЙДИ В ВОГОНЬ, В ЯКОМУ Я ЖИВУ»

У НАШОГО колеги, заступника редактора, відповідального секретаря Михайла
Олександровича
ОНИЩЕНКА — ювілейний
день народження! У його
трудовій книжці всього один
запис про прийом на роботу.
Було це давно, аж у жовтні
1979-го, і так, здається, недавно… Журналістика стала його долею, а це — на
все життя. Ми бажаємо щоб
у Вашій долі було більше
світлих днів, радісних подій.
Щоб писалося, щоб творилося, щоб здоровилося, щоб
сонечко липневе многая
літа у Ваш день народження
усміхалося!
КОЛЕКТИВ редакції
газети «ТХ».
* * *
Колектив редакції райгазети «ТХ» щиро здоровить із
днем народження листоношу із Петькового Валентину
Олександрівну ІВАНЬКО.
Вітаємо зі святом та зичимо
багато здоров’я та везіння,
міцнючого терпіння, любові
та поваги, таланту та наснаги. Легкої Вам роботи,
родинної турботи, доріг гладеньких, гарних, відносин
бездоганних, товаришів відмінних та буднів позитивних!
* * *
14 ЛИПНЯ відзначила
30-літній ювілей наша колега, медсестра Людмила
Віталіївна ЛУЦЕНКО. Бажаєм Тобі лише добрих подій,
ясного сонця, здійснення
мрій, друзів чудових, кохан-

Ти пішла з усмішкою лукавою,
А куди — я так і не спитав.
У Михайловій «Пораненій струні» пишеться про таке не прямо, по-своєму.
І я шептав, що думаю про вас,
що вас люблю, а ви мовчали більше
(«Танець снігу»)
Яке болісне поєднання в цьому вірші —
танець з нею і танець снігу проти ночі. Я вірю
і не вірю поету, коли він говорить:
Яке це щастя: ти у мене є!
одна-єдина, перша і остання.
Невже це вона? А він називає, признається, що це «зоря вечірня і сльоза порання».
Я так люблю, я так тебе люблю,
що аж боюся вголос говорити…
* * *
Зостаньтеся… Чуття іще не стерті.
Я вас люблю, як проклятий, до смерті.
* * *
До тебе все життя іду
через пороги незборимі.
Якщо між ними упаду,
твоя любов мене підніме.
* * *
Мені нема дороги — як до тебе,
мені нема тривоги — тільки ти.
Поет сумнівається: «І як прожить без
тебе, я не знаю». Стає чарівником: «Це не
вино. Це поцілунок мій. Настояний на травах
(щоб ти знала), на долі і любові моїй. Пий!»
І навіть скрипалем: «Я скрипаль, і ноти не
схололи. Полонез летить навстріч вітрам:
ні сьогодні, завтра і ніколи я тебе нікому не
віддам».
Глибокі почуттєві контрапункти… Часто
вживаються у книзі поняття біль, печаль,
недоля. В одному з віршів («Келих вина»)
згорьований персонаж воліє, щоб вино його

ня міцного, більше веселого,
менше сумного. Різних приємностей, класних відпусток,
щоб в гаманці Твоїм не було
пусто. Те, що задумала, хай
все вдається та добра доля
Тобі посміхнеться!
КОЛЕКТИВ інфекційного відділення ЦРЛ.
* * *
19 ЛИПНЯ святкувала
своє 65-річчя наша люба
донька, матуся, бабуся і
сваха Софія Михайлівна
САГЛАЙ із Болотниці. Вітаємо Вас щиро і сердечно,
хай радість триває в душі
безкінечно. Бажаємо, щоб
Ви були щасливі, щоб мрії
здійснили і плани сміливі.
Хай легко вдаються Вам
будь-які справи, нехай будуть зустрічі теплі й цікаві.
Хай сяє Вам сонце, даруючи ласку, нехай кожна мить
буде схожа на казку. Щоб
був успіх постійним, здоров’я міцним, непохитним,
надійним. Удача хай завжди
Вам помагає, Господь на все
добре благословляє.
МАМА, сини ВОВА,
ВАДИМ, невістки ОКСАНА, СЛАВА, свахи НАДЯ,
КАТЯ, внучки АЛІНА,
НАСТЯ, АНЯ.
* * *
ВІД усієї душі здоровимо
із світлим 65-літнім ювілеєм глибокошановану нами
щирої вдачі Софію Михайлівну САГЛАЙ із Болотниці.
Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні
й літа, а тиха радість, чиста

таким приворотним чином і на неї. Хай сама
дійде до того без привороту. Може я тут не
зовсім правий, бо он Михайлу на допомогу
приходить сам Петрарка, який говорить коханій Лаурі: «Ввійди в вогонь, в якому я живу».
У багатьох поетів постає освідчення в коханні. У Михайла рефренами іде «люблю». І
це не тільки в молодості, але коли і сивина
підступає. Видно, що на все життя. Без докорів, без зведення рахунків, якщо щось не так
виходить. Він не хоче таким бути як «Лютий»
і Петрарка: «Послушний вам. Люблю і ненавиджу». Михайло живе тільки першим і сповідує йому. У тих же Петрарки і Данте іде звертання до конкретних осіб — Лаури, Беатріче.
Михайло не називає імені. Чи то секрет, чи
скромність, чи наказ духовного оберегу.
У своїй передмові до книги В. М. Ткачов
зробив наголос на тому, що Михайло, перейшовши із сусідньої Ведмежопосадської
у Талалаївську школу, був узятий тут до
учнівського хору. Тонкий знавець дитячих
характерів, педагог, учитель музики і співів,
Заслужений працівник культури М. І. Литвиненко знав, кого брати. А я слухав Михайла
на лавочці біля нашої хати, куди він приходив
до мого племінника Юри, і співав так тонко,
проникливо. Мені здавалось, що він брав
найвищу ноту. Ну справжні ліричні і героїчні
серенади справляв. А хіба забудеш, як Михайло хорошою, доброю, «терапевтичною»
піснею проводжав у армію Юру. І може та Михайлова пісня стала твердим оберегом, коли
він рік воював та перебував на військовій і
дипломатичній службі в Афганістані.
Читаю далі вступне слово до книги і
натрапляю на згадку про свою рідну Пролетарську вулицю, де живе Михайло. Це
вулиця поетів, журналістів, лікарів, музикан-

і висока, щоденно хай до
хати заверта! Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, любові,
доброти і щастя повен дім,
нехай у серці розкошує літо
і соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість
і достаток сипляться до Вас,
немов вишневий цвіт, хай

ювілей наша дорога хрещена і кума Ганна Миколаївна
ВАСИЛЬЧЕНКО з Красного
Колядина. Ідуть літа, мов
тінь за перезвою, душевні
рани часом затягло, місця
побачень заросли травою,
та гріє серце, що в житті
було. Літа цвіли не просто

життєвий досвід творить з
буднів свята, а Господь дарує довгих-довгих літ!
Валентина ГОРБАНЬ,
Лідія ЧИКИШ, Марія
ГАННЕНКО, Катерина
МІРОШНИЧЕНКО.
* * *
НАЙЩИРІШІ вітання в
день славного ювілею моїй
дорогій подрузі Софії Михайлівні САГЛАЙ із Болотниці. Пропливає долі неспокійна річка, а за нею линуть
роки-журавлі. Ось і загорілась вже 65-а свічка Тобі на
ювілейному столі! Не сумуй,
що літа минають, ще до століття — довгий вік. Із ювілеєм Тебе вітаю, хай буде
радісним кожен наступний
рік! Нехай життя здається
добрим дивом, і плідні будуть справи та шляхи, нехай
живеться легко і щасливо,
благословенна будь і Богом,
і людьми!
З повагою подруга
НІНА зі своєю сім’єю.
* * *
24 ЛИПНЯ зустрічає свій

цвітом, радій, що 65 прийшло. Шанують люди, внуки,
діти. А скільки внуків у житті
було?! Бажаєм вогнику, добра, тепла в родині, щоб не
було проблем, біди, боргів.
А щедрих врожаїв життєвій
ниві, любові внуків, невісток,
синів. Нехай літа не забирають, а додають здоров’я,
енергію, бажання жити, нехай ще довго світить Тобі
сонечко.
З любов’ю і повагою
хрещениця ОКСАНА,
КУМИ.
* * *
МОЇ найщиріші вітання
з нагоди ювілею заступнику
редактора районної газети
Михайлу Олександровичу
ОНИЩЕНКУ. Летять літа,
мов бистрі води, і не вернути їх назад. Мені не віриться сьогодні, що Тобі вже 55.
Хай нових днів ще буде безліч, без ліку щастя і пісень,
прийми вітання найщиріші в
цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичу не на
рік — на все життя бажаю

тів, художників, овіяних славою ветеранів
Великої Вітчизняної. Михайло, як журналіст
публіцистичного накалу, виступив у «Трибуні
хлібороба», щоб на садибах ветеранів були
встановлені пам’ятні знаки. І громадськість
підтримала таку патріотичну ініціативу, спрямовану на спадкоємність поколінь. Про це
поет потвердив у віршах «Ніч після війни»,
«Іде з війни додому обеліск», «Під могильною
плитою, мов живі», «22 червня 41-го року»,
«Війна не раз, коли відкрию скриню» та доброму ряді інших. За простреленими кулею
рядками бачу Михайлового і свого батька,
ранених-переранених на воєнних дорогах від
порога рідної хати до Берліну. І Петра Микитовича Лута бачу, і Павла Олексійовича Демченка, і… Не називаючи імен, Михайло зумів
їх показати звичайними простими солдатами,
які на своїх плечах винесли весь тягар війни.
Мій батько дружив із Петром Микитовичем, а
я із його сином Юрієм, моїм однокласником.
В їхній хаті я вперше скуштував свіжого духмяного меду. Який він був незабутньо смачнющий для нас із Юрком, малолітніх хлопців,
родом із голодних 1946 – 47 років!
А через хату від Лутів — обійстя Михайла
Онищенка. Якось я ішов повз нього — і бачу
Михайло коле дрова за парканом. Я знічев’я,
а може з Божої принуки став читати Маяковського про дрова і любов:
Любовь — это значит в глубь двора
Вбежать среди ночи грачьей,
Блестя топором, рубить дрова,
Силой своей играючи.
Михайло трохи не погоджувався зі мною.
Але рубав дрова і писав книгу.
Яків КОВАЛЕЦЬ,
поет, журналіст, лауреат премій
В. Блакитного і О. Десняка.

його щиро. Щоб радісним і
довгим був твій вік — з добром, любов’ю, спокоєм і
миром.
З повагою П. Ф. ДУПА.
* * *
19 ЛИПНЯ — ювілей у
дорогої і шанованої нами Лідії Григорівни ТАРАСЕНКО
із Липового. Прийміть щиросердечні привітання від
усієї нашої великої родини.
Кажуть, що у п’ятдесят жінка знов цвіте, мов сад. Втім,
як бачимо усі, Ви завжди у
всій красі. Вас з нагоди ювілею ми віншуєм, як лілею. І
здоров’я Вам міцного ще й
всіляких благ до нього. І здобутків Вам рясних та достатку повен міх, а в кінці ми Вам
бажаєм, щоб життя здавалось раєм. Хай багато ясних
літ Вам дарує щедро світ!
ЗІНАЇДА, СВІТЛАНА,
ІГОР, УЛЯНА, ЮЛІЯ,
ТИМОФІЙ, АЛІСА, СОЛОМІЙКА, СВАТИ зі Львова
та Недри.
* * *
23 ЛИПНЯ святкує свій
40-річний ювілей наша дорога і люба донька, дружина, сестричка, племінниця і
тьотя Катерина Йосипівна
АВДЄЙ із Слобідки. Бажаємо, щоб у Твоєму житті,
як і сьогодні, панувало свято, і в гості лиш приходили,
хто лиш добро несе у Твою
хату. Хай вірних друзів лагідне плече підтримує Тебе
в скрутну годину, ріка удачі
й радості тече у Твою долю,
наче у долину. Ти прокидай-

сь з усмішкою щодня, нехай
збуваються Твої надії й плани. І хай Тебе підтримує рідня, кохай сама і будь завжди
кохана.
З любов’ю МАМА,
чоловік АНАТОЛІЙ, брат
СЕРГІЙ із сім’єю, тьотя
КАТЯ з Києва та її сім’я.
* * *
ІЗ СВІТЛИМ молодим
ювілеєм сердечно вітаю мою
любу Катерину Йосипівну
АВДЄЙ із Слобідки. 40 літ —
це два рази по двадцять, молодий і красивий вік. В такі
роки де смуткові браться,
в такі роки який там їм лік?
Вони лиш повернули у літо, і
для Тебе — увесь білий світ,
усе небо для Тебе відкрите,
і для крилець — високий політ. І Тобі вдвічі більше любові, щастя вдвічі і вдвічі краси.
Хай висоти підкоряться нові і
здоров’я — з води і роси!
Тьотя НІНА.
* * *
НАШІЙ дорогій хрещениці Даші РУДНИЦЬКІЙ із
Талалаївки 26 липня виповнюється 5 років. Від щирого
серця вітаємо цю сонячну та
чарівну дівчинку з днем народження. Світлий промінчику, сонечко ясне, квіточка
найзапашна! Квітни-сіяй на
Усесвіт незгасний, Ти чарівна, як весна. Хай Тебе, любонько, сонце зігріє, весни
здоров’я несуть, хай Тебе
доля в долонях леліє, щастям встеля життя путь.
З любов’ю ХРЕЩЕНИЙ
і його сім’я.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

НАРОДЖУВАЛИСЯ, ПОМИРАЛИ
У район протягом шести
місяців нинішнього року органами державної реєстрації актів цивільного стану
зареєстровано 27 новонароджених: 9 хлопчиків та
18 дівчаток, із них 13 дітей
зареєстровано по Талалаївці. Найбільше народжень
зареєстровано Харківською,
Красноколядинською,
Поповичківською
сільськими
радами.
Найпопулярніші
імена
серед дівчат: Анна та Ангеліна. Хлопчиків найчастіше
називали іменами Дмитро,
Назар. Також дітей називали
такими нетрадиційними іменами як Нікіта, Даніл, Аміна,
Каміла.
На жаль, за цей період
залишило життя надто більше, ніж народилося. Зареєстровано 123 померлих
осіб, з них 42 випадки — по

селищу та 81 — по сільських
радах. Найвищий показник
смерті зареєстровано по Липівській, Староталалаївській,
Українській, Красноколядинській сільських радах.
Пропонуємо для вашої
зручності та уникнення черг у
відділах державної реєстрації актів цивільного стану
онлайн-сервіси Міністерства
юстиції України, такі як запис
на прийом до відділів державної реєстрації актів цивільного стану через мережу
Інтернет в режимі онлайн (на
порталі «Звернення у сфері
державної реєстрації актів
цивільного стану» Ви можете записатись на прийом до
відділу ДРАЦС у зручний
для Вас час, задати питання в онлайн-режимі, подати
заяви на реєстрацію актів
цивільного стану), електрон
ний сервіс з проставлення

апостилю на офіційних документах, що видаються
органами юстиції та судами,
а також на документах, що
оформляються нотаріусами
України.
Крім того, за бажанням
батьків чи одного з них або
інших законних представників, документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини можуть
бути подані через відділи
державної реєстрації актів
цивільного стану або працівників, що проводять державну реєстрацію народження
дітей при пологових або акушерсько-гінекологічних відділеннях, місцевих медичних
закладах, де приймаються
пологи, під час проведення
державної реєстрації народження дитини.
Наталія КОВГАН,
начальник відділу ДРАЦС.

НАМ ПИШУТЬ

ТІ, ЩО ДАРУЮТЬ СВЯТО
У складному сьогоденні
мало свят. Більше проблем,
рутинної роботи, розчарувань. А людська душа хоче
чогось світлого. Це світло і
свято душі дарують нам у
районному будинку культури. Стараємося не пропустити жодного концерту, чи
він з приводу якогось професійного свята, чи це масові гуляння, як нещодавно
традиційне Купальське свято біля ставу цегельного.
Здається, вже напам’ять
знаємо, що буде Водяний,
русалочки, танці дівчаток
біля вогнища, а ніби аж
по-дитячому — захоплено

ПОРТА Л
ЗВ’ЯЗКУ

Громадська організація «Талалаївська спілка
учасників АТО» запустила
в дію свій новий проект
«Пункт просвіти». Це виїзний пункт для підвищення
інформування населення
щодо реформ, пов’язаних
із децентралізацією. Тут
бажаючі можуть отримати
відповіді на питання щодо
децентралізації, залишити
контактні дані для подальшого навчання в головному
офісі «Просвіти», який працює в приміщенні спілки
учасників АТО, а також на
дошці залишити свої пропозиції та зауваження для
подальшого їх вирішення.
«Цей пункт просвіти слугуватиме порталом зв’язку
населення із владою. Я
знаю, що спільно ми змінимо життя на краще», —
говорить голова ГО «Талалаївська спілка учасників
АТО» Богуслав БОРСУК,
який нещодавно завершив
навчання у обласній «Школі активного ветерана». Тепер він має досвід і знання
як реалізовувати принципи
самодопомоги.
Кор. «ТХ».

чекаємо із ними зустрічі.
Радісно від того, що серед
учасників художньої самодіяльності багато молоді і
дітей. І у нас є внуки. Ті, які
живуть в селищі, займаються у різних гуртках в РБК, і
ми так раді бачити їх учасниками різних концертів.
Радіємо, бо дивлячись на
них, згадуємо свою юність,
коли увечері, ніби на крилах, летіли в сільський
клуб, де «крутили» платівку
і танцювали під таку музику
або під гармошку. Дуже добре, що молодь, діти мають
можливість брати участь
не тільки в розважальних
заходах, а і самі розвивати
свої таланти.
Коли співпадає так, що
до нас приїздять гості із

інших міст, і ми разом відвідуємо концерт у клубі чи
на вулиці, де виступають
наші місцеві артисти, так
приємно чути їхні схвальні
відгуки, що у нашому маленькому селищі живуть і
працюють для людей такі
таланти. Звичайно, ми не
професіонали, але вважаємо, що найвища оцінка
— глядацькі аплодисменти,
бажання прийти ще і ще
у клуб. Знаємо, що кілька творчих колективів районного будинку культури
мають звання народного
аматорського. А це вже високе визнання професіоналами. Проймає гордість
за дитячий танцювальний
колектив РБК, який здобуває нагороди на сценах

Новопетровському, але за
старою звичкою у хвилини
необхідності завжди за медичною допомогою звертаюся до Ірини Вікторівни.
Незалежно від пори року
і доби вона завжди візьме
слухавку, щось порадить,
а коли є така необхідність,
обов’язково примчить допомогти. Навіть не уявляю
як би складалося моє непросте життя, якби не було
у ньому нашого медика. У
мене хворе серце, «стрибає» тиск, крім усього я
багато років живу сама. Як
ніхто, розуміє мене Ірина
Вікторівна. Вона терпляче

великих міст. Діти не просто
танцюють, а водночас виховуються. Відродився ансамбль духових інструментів, створений молодіжний
ансамбль. Отже, працюють
у колективі справжні таланти, а очолює його Галина
Дмитрівна Семінько, людина, яка живе своєю роботою. Щира вдячність всім
вам за те, що даруєте людям свято.
Коли бачимо афішу чергового концерту біля будинку культури, чекаємо його з
нетерпінням, справляємося
із справами робочими й домашніми, аби тільки встигнути на концерт.
Лідія РАДЧЕНКО, Віра
ПОТЕРЯЙКО, Галина КОРОБКА, Неля МАРЧЕНКО.

вислуховує мої скарги і старається всіляко допомогти.
Я дякую їй, що живу, адже
якби не її допомога, хтозна
як би було. Все найкраще,
що в серці маю, я бажаю
моєму дорогому медику.
Дякую Вам, що маю маленькі життєві радості,
бачу білий світ, спілкуюся
із людьми, чекаю гостей.
Як би хотілося, щоб доля
нашій рятувальниці, у якої
я не одна така, одинока і
престаріла, дарувала тільки успіх, удачі, радості.
Низько вклоняюся Вам.
Лідія ПРЯДКА.
с. Новопетровське.

У РАЙЦЕНТР – АВТОБУСОМ

Здавалося б, що у цім
надзвичайного? Адже всі
бажаючі і повинні їздити
громадським
транспортом, якщо він, звичайно,
є. Жителі Красного Колядина, Корінецького, Понір мали із цим велику
проблему.
Зверталися
за допомогою в районну

державну адміністрацію,
адже попередній перевізник обслуговував населення досхочу. Вже
кілька місяців маршрут
Талалаївка — Красний
Колядин обслуговує приватний підприємець Н. І.
Кирпенко. Все дуже змінилося на краще. Водії цього

СЛУЖБА – 102

ЗАДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ АВАРІЙНОСТІ
З 18 по 26 липня працівниками патрульної поліції
спільно із співробітниками
Державної служби України з безпеки на транспорті
проводяться профілактичні
заходи, спрямовані на стабілізацію аварійності на пасажирському транспорті.
Зокрема, буде забезпе-

120 ТИСЯЧ ПІДПИСІВ ПРОТИ
ПРОДА ЖУ ЗЕМЛІ

Майже 120 тисяч небайдужих жителів Чернігівщини
підписалося під вимогою не
продавати
сільськогосподарські землі. Про це заявив
народний депутат України,
голова обласної партійної
організації ВО «Батьківщина» Валерій Дубіль під час
зустрічі з журналістами. Він
наголосив, що кожен українець має право вирішувати
долю українських земель.
Воно закріплене у Конституції, ст. 13. Влада не дозволила людям реалізувати це
право, коли ЦВК заборонила проводити референдум.
Земля — це головне багатство країни.
«Я звертаюся до всіх
українців. Не вірте замилюванню очей, і що ми заживемо добре, якщо продамо
свою землю. У нас найкращі
чорноземи світу. Сільське
господарство зможе зробити нашу країну, кожного
нашого громадянина заможним. Але за умови, що землю оброблятимуть ті, хто
на ній живе, хто її любить
над усі багатства на світі.

НАША РІДНА МЕДСЕСТРА

Хочу безмежні слова подяки висловити медсестрі
від Бога Ірині Вікторівні Потеряйко. Кілька десятиліть
минуло від того часу, коли
Ірина Вікторівна почала
працювати медиком у Плугатарі. Та цінують і поважають її не тільки в Плугатарі.
Багато що не входить в її
обов’язки. Ніде і ніколи у
посадових інструкціях не
прописують такий пункт, як
людяність. Та він невід’ємний від роботи справжнього
медика.
Відповідальною,
людяною, не байдужою до
чужого горя знають у окрузі Ірині Вікторівну. Я живу у

чене обов’язкове документування допущених водіями
автобусів порушень Правил
дорожнього руху, а особливо фактів керування у стані
сп’яніння, керування автобусом без відповідних документів, перевезення пасажирів на маршруті протяжністю
понад 500 км одним водієм,
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керування технічно несправним транспортом, що здійснює перевезення пасажирів,
порушення вимог дорожніх
знаків та розмітки, правил
зупинки, стоянки тощо.
Микола СИНЄБОК,
в. о. інспектора ОДР
Талалаївського відділення
поліції.

перевізника завжди чемні,
дотримуються
встановленого графіка. Ми дуже
вдячні їм за це, а районній
владі за те, що дослухалися до наших проблем і
допомогли їх вирішити.
Любов КАЛИТА,
жителька Корінецького.
УСТАНОВКА безлімітного Інтернету — абонплата від 40 грн.; супутникових антен: РЕМОНТ та
РОЗКОДУВАННЯ каналів
VIASAT-Extra TV.
Тел.
096-087-33-50,
066-645-57-23.
Чистимо КОЛОДЯЗІ,
якісно за помірними цінами
(ручна робота).
Тел. 095-011-62-50,
068-499-63-42.

Сьогодні в Україні всього 38
тисяч фермерських господарств. Наша стратегія це,
як у Польщі, створити їх 2,6
млн!» — закликав Валерій
Дубіль.
Попри перешкоди, які
створює влада, а саме заборону Окружного адміністративного суду Києва
проводити Всеукраїнський
референдум щодо продовження мораторію на продаж
земель, «Батьківщина» розпочала власний збір підписів
на бланках за зразком ЦВК.
«Батьківщина» об’єдналася з Асоціацією фермерів.
Ми поїхали у кожне село, у
кожний хутір і запитали у
людей — а чи хочете ви,
щоб за вас вирішувалася
доля нашої землі? Сьогодні на Україні зібрано вже
понад 2 млн підписів проти
продажу землі. Вдивіться у
цю цифру! Не понад 2 млн
людей, які виступають категорично проти методів діючої влади», — повідомив

Валерій Дубіль.
Проте, є люди, які з різних причин готові продавати
свої ділянки. До таких частково належать і власники паїв, що отримали їх у
спадок, але проживають у
містах. «Батьківщина» вважає, що кожен повинен мати
право на продаж свого паю.
Але купити його може тільки
держава, і виключно за реальною ринковою ціною. Ці
землі в подальшому здаватимуть в оренду фермерам.
Саме про це йдеться в проекті Закону №5476 за авторства Юлії Тимошенко.
Свої підписи проти продажу сільськогосподарських
земель небайдужі громадяни можуть залишити у наметах або громадській приймальні ВО «Батьківщина»,
які розташовані в усіх районах Чернігівської області.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

ОБЕРЕЖНО, ША ХРАЇ
Почастішали
випадки спроби вивуджування
особистої інформації від
абонента про персональні
дані його банківської карти.
Здебільшого це стосується
клієнтів Ощадбанку України. Шахраї телефонують від
імені працівників Ощадбанку і говорять, що в зв’язку
з кібератакою на банківську
систему, яка мала місце в
кінці червня, зникли дані з
бази даних клієнтів банку,

а тому просять повідомити свої персональні дані.
Керівництво
Ощадбанку
України запевнює, що база
персональних даних їхніх
клієнтів є захищеною і не
постраждала від кібератак.
Працівники банку ніколи в
телефонному режимі не дізнаються від клієнтів про їх
персональні дані. Тому будьте пильні і ніколи і нікому не
повідомляйте їх.
Кор. «ТХ».

ПОДЯКА

Проживши довге трудове життя, пішла у вічність
наша мама, бабуся і прабабуся Євдокія Петрівна
Дупа. Понад усе вона любила свою родину, обожнювала важку сільську працю.
Незалежно від віку, відхід
у вічність рідної людини
дуже болісний. Дякуємо за
підтримку у тяжкі хвилини
директору ТОВ «Горизонт»
І. А. Марченку, Понорівсько-

му сільському голові Є. В.
Чирві, В. Г. Сіренку, Ю. А.
Чепіку, М. М. Бахмач, В. З.
Винограденко, А. Г. Ковалю,
А. С. Дупі, І. С. Поплавському, О. В. Донченку. Дякуємо всім добрим людям, хто
розділив із нашою родиною
біль тяжкої втрати. Хай Господь віддячить вам за добрі справи.
Сім’я П. С. ДУПИ.
с. Понори.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

24 липня — с. Довгалівка, вул. Литвиненків, вул. Шевченка; с. Липове, вул. Якубовича.
25 липня — с. Липове, вул. Колгоспна; с. Корінецьке,
вул. Саливонівка, вул. Гора.
27 липня — с. Основа (село повністю, 9:00 – 17:30).
28 липня — с. Липове, вул. Вишнева, вул. Першотравнева, пров. Першотравневої.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
ДОГЛЯД ЗА МАЛЮКАМИ в будні та на вихідні, в пізній
час. Ранній розвиток дитини: розвиваючі ігри, читання, математика, англійська мова, фізичний та інтелектуальний розвиток. смт Талалаївка, тел. 098-373-43-00, 067-542-64-88.
ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої Матері,
печера, мощі святих, Божа гора, скит, могила новомученика Петра), Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії,
Густиньського, Кримінецького і Корицького жіночих
монастирів;
с. Катюжанка — до о. Олександра за зціленням від цукрового діабету, алкогольної, тютюнової і наркозалежності
та інших хвороб; в с. Сукачі — до о. Миколи (індивідуальний
прийом з різних питань); урочище Кип’яче (жіночий і чоловічий монастирі).
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).
Магазин «Товари бджільництва» пропонує інвентар
для бджолярства, медогонки, електромедогонки. Постійно
ЗАКУПОВУЄМО МЕД липи нефарбований (65 грн./кг), ВІСК
(130 грн./кг), ПИЛОК (140 – 150 грн./кг), МЕРВА (30 грн./кг),
ПРОПОЛІС (650 грн./кг). Обмін воску на вощину.
м. Ромни, вул. Полтавська, 61 (район школи №7),
щодня з 9-ї ранку, понеділок вихідний. Тел. 096-797-52-47.
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.
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ПРОДАМ

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.
2-кімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями в Талалаївці по
вул. Центральна, 41. Тел. 050-307-07-26, 067-720-03-02.
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 по вул. Мічуріна, 10 у Талалаївці. Вода, газ, гараж,
сарай, літня кухня, город. Тел. 050-155-00-86.
Терміново 4-кімнатна КВАРТИРА після капітального ремонту в Талалаївці (з меблями) в дуже хорошому стані з усіма зручностями. Тел. 099-226-28-10.
САДИБА у с. Харкове по вул. Науменка, 25: є газ, вода, літня
кухня. Тел. 093-734-35-04.
Терміново САДИБА по вул. Польова, 21 у Талалаївці.
Тел. 096-081-03-85.
САДИБА по вул. Народна (Пролетарська), 37: будинок зі
зручностями, газ, вода; є погріб, сарай, колодязь у дворі, город
0,10 га. Тел. 068-639-66-62.
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.
САДИБА 0,18 га по вул. Енергетиків (Жовтнева), 44 в Талалаївці. Приватизована, з усіма зручностями. Ціна договірна.
Тел. 068-396-35-98.
Терміново 3-кімнатна КВАРТИРА в центрі Талалаївки.
Тел. 066-260-06-44, 098-928-56-39 (Анатолій).
Терміново АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21099 2001 року випуску, сірий
металік. Тел. 098-513-25-66.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2107 1988 року випуску. Тел. 066-439-77-71.
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-211040 2009 року випуску в хорошому
технічному стані. Бензин, фаркоп, магнітола, колір сірий, пробіг
38 тис. км. Тел. 068-319-77-59.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2103. Тел. 068-106-76-73.
МОТОЦИКЛ «Ява» 12 В. Тел. 063-324-74-23.
МОПЕДИ «Альфа» та «Карпати» в ідеальному стані. Ціна договірна. Тел. 098-742-11-61, 050-877-51-81.
ТРАКТОР на базі мотоблока; МОТОБЛОК з причепом.
Тел. 050-061-46-34, 099-487-77-63, 097-619-19-27.
Дитяча КОЛЯСКА зима-літо б/у в ідеальному стані.
Тел. 099-111-24-41.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, РАКУШНЯК, ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, ДРОВА. Тел. 068-530-41-23.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, БІЙ цегли, ПЕРЕМИЧКИ, ШИФЕР, РАКУШНЯК, ПЛИТИ перекриття, СТРОПИЛА,
ШАЛІВКА. Тел. 098-423-93-05.
1) ТЕЛИЦЯ чорно-рябої масті, тільна 3 місяці; 2) АВТОМОБІЛЬ «Таврія» 2000 року випуску, червоний, на ходу.
Тел. 096-015-13-65.
Терміново нове ШИНОМОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ.
Тел. 099-505-31-77.
ІНДОКАЧКА з каченятами. Тел. 050-683-07-69, 096-063-89-15.
Молода КОРОВА. Тел. 097-539-96-04.
Дійна КОЗА. Тел. 098-352-18-32, 066-708-58-20.
ПІВТУШІ кабана. Тел. 099-450-25-40.
Зерно ЯЧМЕНЮ. Ціна 4 грн./кг. Тел. 068-085-51-06.

23 ЛИПНЯ минає 23 роки, як назавжди перестало битися серце моєї дорогої
мами, бабусі Любові Пантелеймонівни
ВАСЮК із Липового. Плачеться і тужиться, біль стискає серце від розлуки з Тобою. Мамо, Ти пішла в інший світ, коли
ще можна було жити і радіти дітям і внукам. Як швидко плине час, як Ти пішла
від нас. Твоє серденько вже не б’ється
і на душі в нас гіркота. Мовчить могила,
як і все довкола, і огортає душу тихий
жаль, що не побачимо Тебе ніколи, ні
Твою радість, ні печаль. Хай над Твоєю могилою завжди
світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах буде
роса — то пам’ять про Тебе. Скільки не мине часу, Ти завжди
будеш поряд із нами. Спи спокійно, наша дорогенька, лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі — вічний спокій і
Царство небесне. Нехай Тебе згадають добрим словом усі,
хто знав і пам’ятає.
ДОЧКА, ВНУКИ.
МИНАЄ 9 днів світлої пам’яті нашого рідного і дорогого
Григорія Олександровича КАЙНАРИ з Харкового. Тебе немає, серце плаче, душа згорьована болить. Ми кожен день
Тебе чекаєм і виглядаємо щомить. Закрила хижа смерть
повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним сном навіки
людина добра і проста. 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. Спіть спокійно, наш дорогенький. Лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі — вічний спокій і
Царство небесне. Пом’яніть разом із нами нашого Григорія
Олександровича всі, хто знав і пам’ятає його.
ДРУЖИНА і всі РІДНІ.
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.

ПРОДАЄТЬСЯ два нежитлові ПРИМІЩЕННЯ по
вул. Робітнича, 16 і вул. Леніна, 21-А під комерційну
діяльність або під розбір.
Тел. 067-585-40-51,
050-746-61-07.

22 липня 2017 року

ПРОДАЄТЬСЯ

30 июля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 100 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ЛЕЧЕНИЕ

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.

КУПЛЮ

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

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.
Через ваги КОРОВИ, БИКИ, ТЕЛЯТА, КОНІ і СВИНІ. Доріз цілодобово. Тел. 068-127-05-75.
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.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПІНОБЛОК, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. Тел. 097-267-16-10.
АВТОЗАПЧАСТИ ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ; карданные валы.
Тел. 095-516-29-57, 098-841-72-05.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

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.

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).

КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

від виробника швидко, якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
093-514-13-94.

Колишні працівники Понорівської молочнотоварної
ферми розділяють біль гіркої втрати із Петром Степановичем Дупою та його родиною з приводу непоправної втрати
— смерті його матері ЄВДОКІЇ ПЕТРІВНИ.
Відійшла в потойбіччя одна із найстарших жителів наших Понір Євдокія Петрівна ДУПА. Тут вона працювала
в колгоспі, ростила дітей, тішила внуків. У них лишила свій
вічний слід на землі. Щиро співчуваємо родині її сина Петра Степановича.
ВИКОНКОМ та ДЕПУТАТСЬКИЙ корпус
Понорівської сільради.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0250378, виданий 10 липня 1996 року на ім’я ПАВЛИШ
Анатолій Васильович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯБ №933309, виданий 24 лютого 2006 року на ім’я
КОНДРАТЕНКО Любов Андріївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0317179, виданий на ім’я КОНДРАТЕНКО Катерина Савівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0317001 від 4.06.1997 р., виданий із земель колишнього
КСП «Суворова» на ім’я МАКОВЕЦЬКИЙ Володимир Лук’янович,
вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану у с. Макаренкове, вул. Кооперативна,
16, серії IV‑ЧН №008552, виданий 22 листопада 1999 року на ім’я
ПОТЕРЯЙКО Борис Іванович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право приватної власності на
землю серії IV-ЧН №034500, виданий 14 червня 2001 року на ім’я
КИСЛЯК Надія Степанівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0157397 від 4.07.1996 р., виданий із земель колишнього
КСП «Колос» на ім’я ГОЛОВКО Анатолій Миколайович, вважати
недійсним.

25 ЛИПНЯ минає два роки, як невблаганна смерть навіки забрала від нас
безмежно дорогу нам людину — чоловіка, батька, дідуся Олександра Дмитровича ГОСТРОГО з Новоселівки. Кажуть,
Бог забирає найкращих. Він і був найкращим у родині: безмежно добрим, мудрим,
нашою опорою, нашим порадником. Тяжке дитинство, клеймоване дитиною ворога народу, голод, війна не зневірили його
світлу душу. Освоював цілинні землі, служив у армії, працював водієм, а потім довгі роки на зерновому складі — готував
зерно до посіву, а приходили жнива, то буквально жив на роботі. Та у цій життєвій суєті він встигав бути вірним, люблячим чоловіком, турботливим батьком. Його день народження
13 липня співпадав із початком жнив. Він так любив цю важку
пору, не скаржився, що важко… Липень дав йому життя, липнем він жив і радів, бо в липні одружувався, у липні вперше
став батьком, у липні рідна новоселівська земля взяла його у
свої обійми. Ця рана ніколи не перестане нам боліти, бо вже
ніколи не буде люблячого чоловіка, найкращого у світі батька
і дідуся. Не стало батька, не стало батьківського дому, де нас
завжди чекали…
Спасибі, рідненький, за турботу, життєву мудрість. Світла пам’ять про Вас — завжди з нами. Вічного Вам життя у
Царстві небеснім та спокою Вашій душі. Пом’яніть із нами
нашого Олександра Дмитровича в ці липневі дні.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
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

ПОТРІБНА добропорядна ЛЮДИНА ПО ДОГЛЯДУ за літньою жінкою.
Тел. 095-543-51-56.

Колектив відділу АПР райдержадміністрації висловлює щирі співчуття колишньому керівнику ТОВ «Понори»,
а нині фермеру Петру Степановичу Дупі і його родині з
приводу смерті матері і бабусі ЄВДОКІЇ ПЕТРІВНИ.

ВІКНА, ДВЕРІ

ПОМИНАННЯ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Колектив працівників Понорівської сільської ради розділяє біль тяжкої втрати із родиною Петра Степановича
Дупи, яка в ці липневі дні провела у вічність матір і бабусю
ЄВДОКІЮ ПЕТРІВНУ.
Недавно ми провели в останню путь Володимира
Гнатовича КРИВУНА з Талалаївки, для якого наша вулиця була завжди рідною. Сумуємо від такої втрати і висловлюємо щирі співчуття його доньці Лесі Володимирівні
і зятю Анатолію Івановичу Сухоловським.
ЖИТЕЛІ вулиці Заруддя.
У родині Любові Іванівни, Василя Петровича і Володимира Васильовича Фесенків із Талалаївки — болісна, тяжка втрата. Передчасно обірвалося молоде життя їхнього
племінника і брата ГЕННАДІЯ. Співпереживаю разом із
вами, щиро співчуваю.
Кума НІНА.

НЕ ВІРИТЬСЯ і не хочеться вірити,
що вже 4 роки нема з нами нашого любимого синочка, чоловіка, брата, дяді
Сергія ХАНДОГИ із Липового. Раптово Ти пішов з життя, рідненький. Але
здається нам, що Ти в дорозі, що скоро
станеш на порозі… Прости, що не змогли Тебе спасти, сто тисяч раз за все
прости. Тебе ми будем вічно пам’ятати.
Горбок землі мовчить, як все довкола, і
огортає душу тихий жаль, що не побачимо ніколи ні Твою радість, ні печаль. Не заросте ніколи
та стежина, що провела Тебе в останню путь, похилиться
зажурена калина, і добрим словом люди пом’януть. Любимо, пам’ятаємо, сумуємо.
МАМА, ДРУЖИНА і всі рідні.
22 ЛИПНЯ минає рік з дня смерті нашої дорогої і любимої мамочки і
бабусі Надії Іванівни КЛИМЕНЧУК із
с. Болотниця. Згасла свічка і зів’яли
квіти, нема без Тебе світла і тепла.
Скажи, рідненька, як без Тебе жити, як
зрозуміти, що Тебе нема. Горбок землі
мовчить, як все довкола, і огортає душу
тихий жаль, що не побачимо ніколи ні
Твою радість, ні Твою печаль. Не заросте ніколи та стежина, що провела Тебе
в останню путь, похилиться зажурено калина і добрим словом люди пом’януть. Царство Тобі небесне, рідна, земля
пухом і вічна пам’ять. Хто знав і пам’ятає нашу мамочку,
пом’яніть разом із нами.
Вічно сумуючі ДОЧКА, ЗЯТЬ і ОНУКИ.
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