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ІЗ СВЯ ТОМ , СІ Л ЬСЬК І Т РУД А РІ!

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

ВІД БАТЬКА Й ДО СИНА…

Ігор Володимирович ДРОЗДЕНКО — головний агроном ТОВ «АФ
Обрій». Молодий і водночас досвідчений агроном, бо вже має трудового стажу до десяти років. Непросто працювати на цій посаді, адже
господарство обробляє тисячі гектарів землі.
Я хочу низько вклонитися людям, які люблять рідну землю-годувальницю, не на словах, а справами примножують її славу. У день їх професійного свята ми віддаємо данину пошани людям, що взяли на себе найважчу
і найважливішу турботу — працювати на землі і годувати
країну. Адже з маленького хлібного зернятка починається
потужність і сила нашої держави. Ваша праця свята і благородна, вона безперервна, як саме життя. Один урожай
в коморі, в засіках, а наступний вже стелиться зеленими
рунами, першими паростками осінньої озимини, уже чекає
сонця, вологи, людського догляду.
Бажаю всім сільським трудівникам Талалаївщини міцного здоров’я, радості. Хай щедра осінь обдарує вас своїми
плодами, принесе в кожну родину мир і спокій, достаток і
велике людське щастя. Нехай усі дні вашого життя завжди
будуть ясними, ниви рясними, а дощі вчасними.
Віктор СІРЕНКО,
начальник відділу агропромислового розвитку РДА.
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА!
Прийміть найщиріші вітання з вашим
професійним святом та з нагоди завершення
сільськогосподарського року, який приніс для
багатьох вас певні здобутки.
Це день, коли ми віддаємо данину пошани людям, що взяли на себе найважчу і найважливішу турботу — працювати на землі і
годувати країну.
Дозвольте від щирого серця подякувати
усім працівникам сільського господарства за
самовіддану працю, наполегливість, терпіння і витримку.
Бажаємо вам здоров’я, миру, щастя і
злагоди в кожну домівку. Нехай втілюються в
життя плани, задуми та сподівання!

І навіть тоді, коли земшукали іншого місця в житті.
ля, здавалося б, відпочиває
Ігор буквально виріс на комвзимку, в агронома спочинку байні із батьком та старшим
не буває: контроль за озимибратом. Іще хлопчиком роми, підживлення, підготовка
зумів, що земля не буває ронасіння. І весь цей велетендючою просто так, для цього
ський процес — щоденне
треба працювати. Тому і виспілкування із колегами, підвчився на агронома і працює
леглими. Не просто. Та агров рідному селі.
нома поважають. І є за що.
На фото: у ТОВ «АФ Обрій»
Весь рід Дрозденківський
розпочинаються жнива
— хліборобський, славний
2017-го. Головний агроном
він справжніми чоловіками,
Ігор ДРОЗДЕНКО проводжає
які ніколи не шукали легкої
у першу загінку комбайн.
долі. Коли судилося народиТекст і фото
тися і виростати в селі, то і не
Олександри ГОСТРОЇ.
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА-2018.
Не забудьте передплатити газету «Трибуна хлібороба».

сумлінній і наполегливій праці яких жителі
Талалаївщини мають можливість користуватися телефонним зв’язком, інтернетом, поштовими послугами.
Сьогодні неможливо уявити наше життя
без засобів масової інформації та зв’язку.
Адже без них неможливий суспільний прогрес, просування до європейських стандартів розвитку суспільства.
Бажаємо вам міцного здоров’я, натхнення на здійснення задумів та мрій, професійних успіхів.

21 ЛИСТОПАДА ми вшановуємо патріотизм і мужність наших співвітчизників, які
у листопаді 2013 року — лютому 2014 року
стали на захист демократичних цінностей,
прав і свобод людини і громадянина, націо16 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
нальних інтересів нашої держави та її євроРАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ
пейського вибору.
Щиро вітаємо з професійним святом!
З нагоди відзначення Дня Гідності та СвоУ сфері зв’язку в районі працюють чимало боди бажаємо всім жителям району мирного
висококваліфікованих спеціалістів, завдяки неба, єдності, благополуччя та добробуту!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ШАНОВНІ аграрії! Дорогі трудівники ТОВ «Красноколядинське», «Україна»,
«Понори», «Горизонт», ПСП
«Відродження»! Від усього
серця вітаю вас із професійним святом! Бажаю вам, хто
присвятив своє життя рідній
землі, працювати на ній так
само наполегливо і самовіддано, не опускаючи рук,
і щиро радіти плодам своєї праці, як радіємо ми їм.
Нехай ваші зусилля завжди
увінчуються
вражаючими
результатами, нехай посухи
та зливи минуть ваші угіддя,
а врожай перевищує ваші
найсміливіші задуми. Спасибі вам за нелегку, потрібну всім нам працю! Щастя
вам, миру, благополуччя вашим сім’ям, достатку вашим
будинкам! Хай ваше життя
буде наповнене здоров’ям
і радістю! З Днем сільського
господарства!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.
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Щиро
вітаю вас із професійним святом — Днем
працівників
сільського
господарства
України. Самовіддана
праця на землі є надійною
основою добробуту
нашої держави.
Адже всі, хто
вирощують
хліб, дбають
про
продовольчу
безпеку країни, закладають підвалини економічного
достатку кожної родини. Україна має давні традиції органічного землеробства, що нині знаходить
визнання в усьому світі. Ефективний розвиток
сільського господарства із використанням новітніх
технологій забезпечить відродження нашої економіки, подальший успішний поступ на міжнародному рівні. Українська земля — безцінна. Щиро зичу
вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя і
благополуччя, багатих врожаїв та гідної підтримки
державою вашої праці задля процвітання рідного
краю і України.
З повагою народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.

ТОВ «АФ СИЛЬЧЕНКОВЕ»
р е а ліз о вує
К УК У РУД ЗУ п о 4 г р н./к г,
кукурудзяну СІЧКУ по 3 грн./кг.
Тел. 068-583-57-00, 068-092-62-78.

У МИХАЙЛІВ ДЕНЬ,
21 ЛИСТОПАДА,

у магазині «ПЕРЕКУСКА»
в Талалаївці —

АКЦІЯ!

Із 10-ї год. і весь день — широкий
вибір продуктів та супутніх товарів –

від 1 грн.
На перших десятьох покупців

із ім’ям Михайло чекають подарунки.
ЗАВІТАЙТЕ! НЕ ПОШКОДУЄТЕ!
Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (для камінів, котлів, печей, промисловості). Відмінно і довго горить,
майже не залишається попелу. Упакований в мішки
по 40 – 45 кг і біг беги по 1 – 1,1 т.
Продам ОЛІЮ та МАКУХУ із соняшнику
Самовивіз: вул. Кобзаря, 1, смт Криве Озеро, Миколаївська обл. Можлива доставка при замовленні
від 22 т. Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: apsh@oliyatorg.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

18 листопада 2017 року

ВЕТЕРАНИ

ВДЯЧНИЙ ДОЛІ ХЛІБОРОБСЬКІЙ

Кожного року, коли працівники сільського господарства відзначають своє
професійне свято, у моїй
душі — особливе відчуття.
Бо село, його люди, сільська робота — це назавжди
моє. Багато чого змінюється і я багато із чим не погоджуюся у тих змінах щодо
ведення галузі сільського
господарства, які вважають
прогресивними, бо не можу
бути байдужим до сьогодення. Через кілька місяців мені виповниться вже
79 років. 42 із них я віддав
роботі в сільському господарстві. І за це я дякую
долі. Вона зводила мене

із прекрасними людьми —
простими хліборобами і мудрими керівниками.
У роки моєї юності у дипломах молодих агрономів
вказували фах — «Вчений
агроном». Все життя я залишаюся агрономом в душі.
Вже і будучи на пенсії, працював агрономом у ТОВ
«Агрофірма Обрій». Доля
звела мене із великою Людиною — Василем Петровичем Фесаком, який без перебільшення і без пафосу все
своє життя присвятив селу
і селянам. Він, хоч і був різким, був справедливим, чув
поради спеціалістів, бо дбав,
щоб земля наша була ро-

дючою не рік-два, а на віки.
З гордістю згадується, як
це господарство заслужено
отримувало головний перехідний кубок району «Золотий колос», і з невимовним
болем — тому що Василь
Петрович, людина-легенда,
відійшов у вічність. Хочеться, щоб згадали його селяни
добрим словом.
Низько вклоняюся я сільським трударям із агрофірм
«Обрій», «Зоря», жителям
сіл Займище, Українське,
Харкове, Новоселівка, Слобідка, Чернецьке, Харитонівка. Здоров’я всім вам і віри в
завтрашній день.
Володимир ДОНЧЕНКО.

О Д Н А , ТА НЕ С А МО Т Н Я

І СОК И РИ Н Е Т РЕ БА

НА ГАЗ надійся — та про
дрова дбай! Таким неписаним
правилом тепер має керуватися ледь не кожен. Хоч і дрова
не дешеві, та і шлях від лісу
до грубки не простий, а надто
трудомісткий. У ПСП «Лан» в
процесі завершення реконструкція зернотоку. Вже зовсім
скоро тут буде введена в дію
зерносушарка, печі в якій праРІДНУ матусю, бабусю,
прабабусю Ніну Антонівну
БІЛАН із Старої Талалаївки
щиро вітаємо з 90-річчям,
яке вона відзначила 14 листопада. Люба матусю, бабусенько мила, спасибі велике, що Ви нас зростили.
Спасибі, рідненька, за ласку
й тепло, за те, що навчили
робити добро, за руки робочі, за хліб на столі спасибі,
рідненька, уклін до землі. Ми
дякуєм Богу, що Ви у нас є,
хай силу й здоров’я Господь
Вам дає.
З любов’ю і вдячністю син ЮРІЙ, невістка
ВАЛЕНТИНА, ВНУКИ і
ПРАВНУКИ.
* * *
ЩИРО вітаємо із 90-річним ювілеєм нашу дорогу
Ніну Антонівну БІЛАН із
Старої Талалаївки. Вони
були такими непростими,
вони були завжди лише в
труді. Ми вдячні Вам за те,
що Ви для нас робили, за
душу й серце Ваші золоті.
Ви не скорились бідам і нещастю, родина Вам дорожча за усе. За це Вам вдячні!
Хай довіку щастя Ваш дім не
обмине, не обійде. Ми Вам
найбільше зичимо здоров’я,
щоб хризантеми довго Вам
цвіли. А ми завжди оточим
Вас любов’ю, щоб довго-
довго Ви іще жили.
Невістка ГАЛИНА,
ВНУКИ і ПРАВНУКИ.
* * *
ВІТАЄМО з днем народження голову сім’ї — турботливого батька, найкращого
друга і просто справжнього
чоловіка Миколу Петровича ЗАРОМЕНКА із Талалаївки! Дорогий наш, Ти для
нас найдорожча і найрідніша
на світі людина. Адже тільки Ти вмієш так підтримати,

цюватимуть на дровах. За технологією дрова при згорянні
повинні нагнітати температуру
1200 градусів. І поки продовжується будівництво сушарки,
у господарстві заготовляють
дрова. Коли почула, що керівник на наряді посилає робітників рубати дрова, чесно
кажучи, поспівчувала їм, та побачивши на власні очі, як вони

це роблять, була приємно вражена. Сокира сама рубає, бо
вона електрична, а робітники
колоди подають і дрова складають. І так хочеться сказати
словами Остапа Вишні «Якби
моя бабуся встали!»
На фото: працівники
ПСП «Лан» за роботою.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

підняти настрій, дати корисну пораду та вказати правильний шлях. Сьогодні багато хочеться сказати Тобі та
щиро подякувати за те, що
Ти є у нас такий — розумний,
турботливий, люблячий, трішечки строгий, але дуже
добрий. І якщо Ти хочеш,
щоб ми були щасливі, будь
завжди здоровий, бадьорий,
в хорошому настрої і просто
завжди будь поруч.
ДОЧКА, СИН, ДРУЖИНА.
* * *
16 ЛИСТОПАДА виповнилося
55
років
нашій
дорогій, любій,
милій мамі, бабусі і свасі
Надії Василівні КОМЛИК
із Талалаївки. З днем народження! Мамуля наша
лагідна, рідненька, така
ласкава, ніжна і тепленька,
Тебе від всього серця ми вітаємо, здоров’я на сто років
побажаємо. Завжди весела
будь та посміхайся, побережи себе, не наробляйся.
Хай щастя заглядає у віконце і світить Тобі вічно, наче
сонце! Хай Тебе люблять,
хвалять, поважають, сусіди, друзі хай не залишають,
гостинна хата всіх гостей
приймає, смачними стравами у свято пригощає. Щоб не
боліли добрі Твої руки і приїжджали діточки і внуки, а Ти
їх пиріжками пригощала і всі
ми Тебе ніжно пригортали.
Цілуємо! Цілуємо! Цілуємо!
З повагою і вдячністю
Твої донька ЯНА, зять
МАКСИМ, внучка СОФІЙКА, СВАТИ з Городні.
* * *
Надії
Василівні
КОМЛИК із Талалаївки на
її 55-річний ювілей. Дорога
наша, мила, люба донечка,

дружина, матуся, бабуся і
сваха! Наша найкраща у світі, найдобріша, найгарніша,
найдорожча! У двері постукала ласкава красуня-осінь
— багата, щедра, справді золота, як нагорода за любов
і мудрість, за Ваші теплі, золоті літа. Вітаємо, рідненька,
з ювілеєм! Із радісним сімейним святом! Хай доля Вам
сміється журавлина, поля
розлогі колосом цвітуть,
нехай червоні ягоди калини щасливу осявають путь.

Хай у житті Вашім завжди
буде літо, а якщо осінь, то
тільки золота. Нехай у гості
їдуть внуки й діти, хай сміх і
радість на подвір’ї не стиха.
Нехай рясні дощі несуть для
Вас здоров’я, проміння сонячне торкає за вуста. Хай
діти і онуки зігрівають Вас
любов’ю, бажаєм довгого й
щасливого життя! Хай Ангел
Божий поруч з Вами буде, а
Матір Божа береже від зла.
Цілуємо. Любимо!
З повагою і любов’ю
СВЕКРУХА, ЧОЛОВІК,
СИН, НЕВІСТКА, ОНУЧОК,
СВАТИ із Скороходового.
* * *
14 ЛИСТОПАДА святкував свій 50-річний ювілей
наш синок, брат і дядьо Григорій Васильович МОРОЗ.
Годам прошедшим не вернуться, и люди неспроста
грустят, что не успели оглянуться, а за спиною — пятьдесят. Ваш опыт жизненный
богатый не оскудел и не угас,
и вот сегодня с этой датой
мы все пришли поздравить
Вас. Года летят, но не беда,
о них не нужно волноваться.

ДАЛЕКО не кожному вдається прожити цілі 90, та ще
й бути у повній формі на ці
роки, як Ніна Іллівна Калюжна із Слобідки. Життя ніколи не балувало її. У дитячій
пам’яті залишилися відбитки
голодних, холодних, воєнних років. А сапку сільські
дівчатка брали в руки значно
раніше, ніж шкільну книжку.
Земля давала їм своє тепло,
а вони, босоногі, навіки зросталися із землею. Сапувала
Ніна Іллівна колгоспні буряки, доїла колгоспних корівок
— із дня у день… Так і роки
злетіли молоді і зрілі. Долею
не судилося стати матір’ю,
та як справжня мати завжди
турбувалася і ще турбується
про племінників. І вони відповідають їй взаємністю. Жінка
не відчуває себе самотньою,
хоч і одна в хаті.
Про секрети бадьорого
довголіття ювілярка не розповідає — тільки посміхається. Бо і секретів ніяких не
має. «Треба більше робить
і менше їсти. Тепер у лавку
всього такого понавозять,

щоб тільки гроші забрать.
А їсти треба городину, яєчко, сала шматочок — те, на
чому ми виростали. Люди тепер нервенні, бо їм хочеться
всього, а зарплати малі, пенсії малі… Жили б простіше і
були б здоровішими…», —
розповідає бабуся.
Кличе на зиму до себе
племінниця, та їй ще і не
хочеться із своєї хати, своєї вулиці. По хлібець сама
ходить, з сусідами дружить.
Сама для себе приробляє
овочі на городі.
У день свого ювілею Ніна
Іллівна була зворушена увагою до себе. Її, ветерана с/г
виробництва, пайовика СТО
«АФ Обрій», приїхали привітати генеральний директор
агрофірми Олег Фіщук із
своїм заступником Валерієм Бугаєм. Подякували їй за
самовіддану працю в господарстві, квіти та подарунки
вручили. І на століття обіцяли привітати. Отож, є тепер
стимул у старенької!
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

Не зря поёт певец слова:
мои года — моё богатство.
З любов’ю МАМА,
племінник ІГОР, сестра ІРА
з сім’єю і сестра ЛЮДА,
брат ВЯЧЕСЛАВ.
* * *
ВІТАЄМО з ювілеєм дорогу донечку, люблячу матусю і бабусю Тамару Олександрівну ГАЛІЧ із Старої
Талалаївки. П’ятдесят — не
привід для печалі, п’ятдесят — це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
йдуть, не оглядаючись, літа.
Нехай Вам Бог
зішле здоров’я
й сили, весна
дарує молодості цвіт, щоб
Ви добро на цій землі творили з любов’ю в серці ще
багато літ.
МАМА, ДОЧКИ, ЗЯТІ,
онуки АРТЬОМКА і
МАР’ЯНКА.
* * *
У ДЕНЬ Святого Михайла іменинниця наша кохана
дружина і люба матуся Людмила Іванівна ДАНЬКО з
Талалаївки. Щиро здоровимо
дорогу ювілярку і зичимо їй
теплої життєвої осені, сонця у душу і радості в серце.
Осипаються дні пелюстками,
непомітно спливають роки,
не сумуй, а гордися літами,
бо не марно прожиті вони. Як
для Тебе — прожито ще мало,
доживи хоч принаймні до ста,
щоб Тебе всюди щастя стрічало, а для горя щоб час не
настав. Нехай любов незгасно світить, хай доля радісно
співа, для Тебе всі найкращі
квіти і найласкавіші слова.
Бажаємо життя прожити без
сліз, без горя, без біди. Нехай
воно щасливим буде сьогодні,
завтра і завжди!
ЧОЛОВІК, СИН.

* * *
17 ЛИСТОПАДА свій
ювілейний день народження, 40-річчя, відсвяткував
наш дорогий Михайло Миколайович КУЛАКОВ із
Співакового. Хай завжди
всміхається доля, несуть
тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, хай збудуться
мрії, бажання й думки. Хай
радості келих доп’ється до
дна, нехай обминає година сумна. Здоров’я міцного
без ліку, пошани й добра від
людей, щасливого й довгого
віку бажаєм Тобі у цей день.
ДРУЖИНА, дочка
ОКСАНА, ТЕЩА, Оксана і
Аліна ЗАРІЧНІ.
* * *
20 ЛИСТОПАДА святкує
свій 35-річний ювілей коханий чоловік, турботливий
тато, люблячий син, брат
і зять Юрій Олексійович
МАРТІЯН з Талалаївки. Від
щирого серця в цей осінній
час прийми найкращі вітання від нас. Сьогодні день
народження у Тебе і ми Тебе
вітаєм від душі і вірим ми, що
прийде ангел з неба і принесе з собою три ключі. Цей
перший ключик від любові,
любов від Бога, друзів і батьків. І вірим ми, що дуже скоро Ти матимеш і сотню цих
ключів. А другий ключик є від
щастя, і хоч воно не кожному дано, та скільки б не було
багатства, а щастя треба все
одно. А третій ключик найдорожчий, його до серця ніжно
пригорни, бо третій ключик
від здоров’я, його найбільше
в світі бережи.
З повагою і любов’ю
ДРУЖИНА, ДОНЕЧКА,
ТАТО, МАМА, БРАТ,
ТЕСТЬ, ТЕЩА, ІГОР, ТАНЯ
і СЕРЬОЖА.

СЛОВО, ЩО
ЄДНАЄ СЕРЦЯ

9-го листопада вся
Україна писала вже традиційний, зініційований Першим каналом Українського
радіо, радіодиктант національної єдності. Девіз цьогорічного
радіодиктанту
— «Нас багато. Ми різні.
Але нас об’єднує спільна мета». До написання
диктанту долучилися всі
бажаючі перевірити свої
знання рідної мови, школярі, вчителі району, методисти райметодкабінету, працівники різних організацій
і установ. Символічно, що
диктант писався у День
української писемності та
мови. Про це інформації із
шкіл району.
З 6 по 10 листопада у
Староталалаївській філії I-II
ступенів проходив тиждень
української мови та літератури. Протягом нього були
проведені мовні змагання
між командами «Розумники»
(5, 7, 8 кл.) та «Мовознавці»
(6, 9 кл.) — у рівній боротьбі перемогли «Розумники»;
книжкова виставка «Наша
мова калинова»; конкурсно-
розважальна програма для
учнів 1 – 4 класів «Мова нас
єднає»; I етап Міжнародного
конкурсу з української мови
ім. Петра Яцика; учні й учителі приєдналися до написання XVII Всеукраїнського диктанту національної єдності.
У
Красноколядинській
школі проведено загальношкільне свято до Дня української писемності і мови, в
якому найактивнішу участь
взяли учні 6 та 10 класів. Цього ж дня стартував
шкільний етап Міжнародного
конкурсу з української мови
імені Петра Яцика.
У сусідніх Понорах шкільне свято носило назву «Рідна
мова чиста, як роса». Його
ведучі Діана Білецька і Яро
слав Форемський розповіли
про етапи розвитку письма,
значення української мови,
її багатство, мелодійність.
Школярі прослухали пісні
«Батьківська мова», «Мова
єднання», «Гімн українській
мові», читали вірші про
мову і, звичайно ж, писали
радіодиктант.
В 11 класі Талалаївської
школи під час години спілкування «Лунай, прекрасна
наша мова» з чудовими віршами українських поетів та
цікавими історичними фактами виступила бібліотекар
районної бібліотеки Світлана Джежуля. Того ж дня
за участі учнів 5 – 11 класів
з успіхом пройшов перший
етап Міжнародного конкурсу
з української мови ім. Петра
Яцика. 9-класники писали
радіодиктант «Наші пісні».
Із сайту відділу освіти
райдержадміністрації.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НЕ ВПЕРШЕ І НЕ ВОСТАННЄ

СХВИЛЬОВАНІ, усміхнені, щасливі та замріяні… Такі
наші юні танцюристи — знову
і знову доводять, що мають
непідробний талант — це
великий дар, який примножується величезною працею.
Вони продовжують тренуватися під керівництвом свого
улюбленого вчителя Ольги
Олегівни Синько. Завдяки її
відданості професії діти мають можливість брати участь
у багатьох дуже цікавих
фестивалях та конкурсах,
дивувати і доводити свою
бездоганність. Ось такі (на
фото) учасники зразкового
хореографічного колективу
«Каскад» районного будинку
культури на V Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «Planeta Dance
Fest», який відбувся 28 жовтня у Чернігові, після здобутої
омріяної перемоги!
У номінації «Народний
танок» колектив у кілько-

сті 39 учасників виступив із
танцем «Гопачок» і здобув
перше місце серед золотих
призерів, а також отримав
спеціальну премію за яскравий сценічний образ та високий рівень виконавської
майстерності. Найщасливіші
хвилини нагородження увінчались врученням сертифікату для участі у фестивалі за
кордоном у наступному році.
У номінації «ВТК» з танцем «Бугі-вугі» наші діти стали призерами — III місце. Два
танці, два «золота», I та III
місце — гордість, безмежна
радість за такі звершення…
Безмежно радісні, осяяні
посмішками від задоволення
обличчя, що ще може бути
кращою і найважливішою винагородою для батьків, як не
успіх власних дітей… Успіх,
який виголошують на обласній сцені; успіх, який виокремлюють з-поміж неймовірної
кількості учасників з усієї

України (та навіть Білорусі).
Успішні — і доводять це вкотре не лише у своєму селищі,
не лише батькам, а й тій, хто
вкладає свій безмежний талант у кожну особистість; тій,
хто вірить і не перестає дивувати своїми танцювальними
композиціями, ставлячи щоразу планку на рівень вище…
І нехай перемоги будуть не
завжди такими гучними, але
буде надія, віра та любов до
танцю, яку прищеплює Ольга
Олегівна.
І недаремно лунає «Знай
наших» — адже саме наші
діти, нашої Талалаївки вибороли на цьому фестивалі
почесні місця. І нехай ще не
один раз і не лише в нашій
області, а й в інших містах
саме наші діти, саме з нашої
Талалаївки запалюють серця
і домагаються все вищих і вищих вершин!
БАТЬКИ дітей танцювального колективу «Каскад».

УВАГА, РОЗШУКУЄТЬСЯ ЛЮДИНА!

ДО РЕДАКЦІЇ звернулися рідні В’ячеслава Петро-

вича КАРПЕНКА із Старої
Талалаївки, який 1 листопада увечері в період із 17-ї до
18-ї год. вийшов із дому і не
повернувся.
Був одягнутий у чорну
теплу куртку поверх светра
темно-синього кольору з пропаленою діркою. (Також зник
із дому інший светр, чорний
з білим, можливо він одягнув
його), зеленкуваті джинси,
чорну шапку, взутий у берці.
В’ячеслав 1980 р. н.,
вдома на нього чекає троє
малолітніх дітей. Працював

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

20 листопада — с. Співакове, свердловина.
21 листопада — с. Грабщина, с. Плугатар, с. Березовиця, с. Петькове, с. Степанівське, с. Рябухи (села повністю);
с. Обухове (частково), ФАП.
22 листопада — с. Колядин, с. Довгалівка (села повністю), с. Юрківці, вул. Колгоспна, вул. 40-річчя Перемоги.
28 листопада — с. Поповичка
(село
повністю,
9:00 – 13:00).
28 листопада — с. Грабщина, с. Плугатар, с. Березовиця, с. Петькове, с. Степанівське, с. Рябухи (села повністю);
с. Обухове (частково), ФАП (12:00 – 16:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПОМИНАННЯ

20 ЛИСТОПАДА минає 40 днів, як
немає із нами нашого дорогого тата
Миколи Дмитровича ДЕМИДЕНКА.
Як недавно ми ще всі були щасливі,
здавалось, що так буде завжди. Жорстока, підступна смерть так рано забрала Тебе від нас. Відтоді погасла радість
у наших душах, печаль і смуток огортають серце. Домівка, до якої ми завжди
повертались — порожня. Не віриться,
що це вже назавжди. Твоя смерть стала для нас незагойною раною. Прости, рідненький, що не
врятували, не вберегли. Погасла Твоя свіча, Ти ніколи не
помреш у нашій пам’яті. Не заросте ніколи та стежина, що
провела Тебе в останню путь. Ми будемо молитися, щоб
Тобі було затишно у Твоєму Царстві небесному. Спи спокійно, наш дорогенький, хай ніщо не тривожить Твій вічний
спокій. Пом’яніть разом з нами нашого Миколу Дмитровича,
хто знав і цінував його.
У глибокій скорботі донька НАТАША, її сім’я,
СВАТИ і всі РІДНІ і ДРУЗІ.

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

у Талалаївці на приватній
пилорамі.
Як повідомили із місцевої прокуратури, за заявою
відкрито кримінальне провадження, ведеться розшук.
Можливо хтось щось
знає про місцезнаходження
зниклого. Повідомте про це у
поліцію чи прокуратуру.
Тел. 2-19-71 (мама Марія
Андріївна), 098‑733‑65‑07
(дружина Рита).

ЛЮДИНА
І ЗАКОН

НА ЗАХИСТІ

ДЕРЖ АВНИХ ІНТЕРЕСІВ

Незважаючи на законодавчі зміни, внаслідок яких
органи прокуратури були
позбавлені функції нагляду за дотриманням вимог
законодавства, Бахмацька
місцева прокуратура, користуючись повноваженнями,
визначеними ст. 23 Закону
України «Про прокуратуру»,
продовжує вживати заходи
цивільно-правового та кримінально-правового характеру
до попередження та поновлення порушених інтересів
держави у найбільш пріоритетних сферах — земельній
та охорони природи, в т. ч. і
на території Талалаївського
району.
Нинішнього року нашим
відділом до суду було направлено 2 обвинувальні
акти про незаконне зайняття

ПРОБЛЕМА

БЕЗ ЗВ’ЯЗКУ

Вже понад 4 місяці не
працюють стаціонарні телефони в Чернецькому. Можливо, хтось і відмовляється
від послуг Укртелекому там,
де є належне мобільне покриття. А от у нас із цим дуже
складно. Щоб подзвонити по
мобільному, шукаємо «точку», стаціонарні телефони
мовчать… Без зв’язку у наш
час дуже складно, а особливо людям літнім, які живуть
на віддалених вулицях ще
й одиноко. Після літнього
буревію і досі просто висять
на дротах, або повністю на
землі опори. А що буде як
випаде сніг? Як розчищати
дорогу? Телефон не працює
у Н. М. Гончаренко, О. В.
Потеряйко, А. І. Дмитрюка, Н. І. Найди, В. М. Бухно,
І. Д. Примака, В. Ф. Бережка, Н. В. Остапенко, В. В.
Співака, Г. М. Варчака, В. А.
Співака, А. І. Бухна, А. М.
Згонника. Від імені всіх цих
людей звертався у відділення Укртелекому в Талалаївці,
на гарячу лінію за номером
080-050-65-08. Але ніхто нас
не чує. Як бути? Чому ніхто
не зважає на проблеми сільських людей?
Іван ПРИМАК,
голова ветеранської
організації с. Чернецьке.

ПОМИНАННЯ
ВЖЕ ось і рік минає, як востаннє ви
йшов за поріг рідної хати, щоб більше ніколи не повернутися назад, наш дорогий
і незабутній чоловік, батько і дідусь Анатолій Якович ЧЕЧОТЕНКО з Талалаївки. А наче вчора, бо серце й досі плаче і
болить, не втихає душа, сумує осиротіла
без господаря хата. Так хочеться озватись до Тебе, попросити поради, по-родинному поговорити — все б віддали за
одну лише мить побачити Тебе живим.
Скільки б не минуло часу, ми завжди пам’ятатимемо й любитимемо Тебе, будемо згадувати ті найкращі моменти з нашого життя, коли ми були разом. Спи спокійно, Ти заслужив
Божого тепла і Царства небесного.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СИНИ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ.
Колективи хірургічного і реанімаційного відділень Талалаївської ЦРЛ висловлюють щирі співчуття колишнім працівникам відділень Світлані Михайлівні Павлиш та Лесі Миколаївні Пацай з приводу смерті їх чоловіка і батька
Миколи Петровича ПАВЛИША.
З глибоким сумом зустріли звістку про відхід у потойбічний світ нашої колишньої колеги по роботі в райкомі компартії Лідії Василівни ФЕДУСЬ. Співпереживаємо невтішне
горе і розділяємо біль тяжкої втрати з рідними та близькими
покійної.
О. М. ШЕВЧЕНКО, В. С. ШЕВЧЕНКО, Н. А. КРИВОУС,
Г. М. ДЕНИСЕНКО, В. Ф. МАЗІЙ, В. Г. ЛУЦЕНКО,
Н. М. САВЧЕНКО, В. М. ГЕЦ, В. В. ОВЧАРЕНКО.
Висловлюємо щирі співчуття Юрію Григоровичу Артюху
та його родині із Скороходового з приводу болісної, непоправної втрати — передчасної смерті брата
МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА.
Сім’я С. В. ЗАДОРОЖНЬОГО із Скороходового.

рибним добувним промислом, внаслідок чого було
завдано матеріальні збитки
державі. За результатами судового розгляду кримінальних проваджень на винних
було накладено покарання
у вигляді штрафу, а також
задоволено позовні заяви
прокурора про стягнення
збитків, завданих водним
біоресурсам, які на даний
час відшкодовані в повному
обсязі.
Крім того, завдяки вжитим Бахмацькою місцевою
прокуратурою заходам представницького характеру, на
території району припинено
порушення у сфері земельного та природоохоронного
законодавства і у власності
держави залишено землі
природно-заповідного фонду

загальною площею майже 7
га лісового фонду.
Також після вжиття прокуратурою заходів представницького характеру було розірвано договір оренди землі
державної власності, укладений з порушенням вимог, і
ділянка площею 35,5 га вартістю понад 800 тис. гривень
повернута державі.
Одним із проблемних
питань є боротьба з незаконними порубками лісу.
За незаконну порубку лісу
передбачено
кримінальну
відповідальність (ст. 246 КК
України передбачає покарання від 5100 грн. штрафу
до п’яти років позбавлення
волі).
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ПОПЕРЕДИТИ ХОХЛ
Про цю недугу у нашій країні говорять не так часто. Проте на сьогодні вона займає у
світі четверте місце за рівнем
смертності. Це — обструктивне захворювання легень або
ХОХЛ, смертність від якого, за
прогнозами ВООЗ, в найближчі 10 років зросте на третину,
якщо не будуть вжиті заходи
щодо усунення факторів ризику хвороби. Хвороба вбиває
в середньому одну людину в
світі кожні 10 секунд. Вона підстерігає не лише курців (в тому
числі і пасивних), але і тих, хто
живе в регіонах з неблагополучною екологією, працівників шкідливих виробництв та
жителів сільської місцевості,
які використовують пічне опалення. І тільки одна третина
випадків ХОХЛ діагностується
лікарями, причому вже на пізніх стадіях. Найчастіше люди
не знають про захворювання,
а лікарі не можуть вчасно поставити їм діагноз, а хто і знає
про хворобу, боїться проходити обстеження, бо розуміє, що
це може бути пов’язано з інвалідністю та втратою роботи.
У міжнародній класифікації під назвою ХОХЛ розуміють
поєднання хронічного обструктивного бронхіту з одним із
наступних захворювань: емфізема, бронхіальна астма,

бронхоектатична
хвороба,
муковісцидоз. Головною причиною ХОХЛ є тютюновий дим,
серед інших причин — забруднення атмосферного та повітря
приміщень в результаті приготування їжі та опалення за
допомогою біопалива, запиленість та хімічне забруднення на
робочих місцях, часті інфекції
дихальних шляхів у дитинстві.
ХОХЛ — прогресуюча
хвороба, яка вражає не лише
легені, а й негативно впливає
на серцево-судинну систему,
нервову систему, кістково-м’язову систему.
Методами профілактики
ХОХЛ є: повна відмова від
куріння, усунення навіть самої можливості пасивного куріння, починаючи з дитячого
віку, виключення контакту з
професійними полютантами,
своєчасна профілактика та лікування ГРВІ, загартовування
організму, дотримання чистоти в побуті і на робочому місці.
Хронічна
обструктивна
хвороба легень невиліковна, однак доступне лікування
може допомогти полегшити
симптоми, поліпшити фізичну
працездатність, якість життя
та знизити ризик смерті.
Любов ГРАБОВА,
завідуюча терапевтичним
відділенням ЦРЛ.

У родині наших сусідів Валентини Вікторівни і Олександра Володимировича Павленків із Талалаївки — непоправна втрата. Проживши довге життя, пішла у вічність їх мама,
а наша сусідка Надія Мусіївна МАЛІЙ. Сумуємо і щиро
співчуваємо всім рідним і близьким покійної.
ЖИТЕЛІ вул. Дружби.
У родині наших сусідів Бутків — непоправна втрата,
пішов із життя її глава АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ. Глибоко
сумуємо і розділяємо біль нерозрадного горя з дружиною
Тамарою Миколаївною, синами Юрієм та Сергієм і всіма
рідними й близькими покійного.
Сусіди М. ГРИЦАЄНКО, Г. ТОВКАЧ, Л. ДЖЕЖУЛЯ,
С. РУБЕЖАНСЬКИЙ, А. СЕРДЮК, Л. ОВЕРЧЕНКО,
Р. НЕБАБА із сім’ями.
Закінчився земний шлях Миколи Олексійовича
 УХОЛОВСЬКОГО з Талалаївки. Багато хто пам’ятає його
С
по багаторічній роботі в управлінні сільського господарства,
інспекції держтехнагляду. Він завжди активно співпрацював
із редакцією райгазети і не тільки тому, що цього вимагала
посада — йому подобалося писати. А ще у нашій пам’яті
Микола Олексійович назавжди залишиться справжнім чоловіком — зразком батька і дідуся. Щиро співчуваємо дружині
Ользі Іванівні, сину і доньці, внуку Володимиру.
О. О. ГОСТРА, С. В. РОМАНЕНКО.
Відійшов у вічність дорогий і близький нам Микола Петрович ПАВЛИШ із Скороходового. Плачуть наші душі і
серця, бо дуже не вистачатиме його у цьому житті. Добрий
слід він на землі залишив, бо був доброю і щирою людиною,
таким і лишиться у нашій пам’яті. У глибокій скорботі низько
схиляємо голови, щиро співчуваємо його родині.
Сестра НІНА, хрещениця ЛІДА і їхні сім’ї.
Непоправне горе спіткало родину колишньої молодшої
сестри медичної хірургічного відділення райлікарні Світлани Михайлівни Павлиш — передчасно відійшов у вічність її
чоловік МИКОЛА ПЕТРОВИЧ. Щиро співчуваємо і розділяємо біль важкої втрати з рідними та близькими покійного.
Колишні колеги Л. М. і М. В. БАНДУРАК, Л. К. ЗАГАЙКО, Л. М. КОБЗИСТА, Г. М. ТАРАСЕНКО, В. Д. КРАВЧЕНКО, О. І. КУБЛО, Л. І. КРИВОНІС, В. М. ШИШКА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ГОЛОСУЙТЕ ЗА «БРИГАНТИНУ»!
18 листопада о 21:00 обласне телебачення демонструватиме 3 гру обласного чемпіонату «Віват, інтелект!» за участю
команди «Бригантина» (Талалаївка). Переглянути гру можна
буде також на сайті https://www.youtube.com
Голосування глядацьких симпатій по 3-й грі відбудеться з
22:00 18 листопада до 22:00 19 листопада на сайті обласного
телебачення http://chodtrk.com.ua в рубриці «Віват, інтелект».
Підтримайте наших розумників!

ПРОДАМ

САДИБА (0,11 га приватизована) в смт Талалаївка, вул.
Лугова (Фрунзе): будинок 78,9 м2 з газовим і дров’яним опаленням, сараї, погріб, гараж, колодязь у дворі.
Тел. 099-056-26-49.
Двокімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями в районі
нафторозвідки в Талалаївці.
Тел. 096-364-44-39, 067-900-91-02.
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.
КВАРТИРА по вул. Садова, 5/20 у Талалаївці. Торг.
Тел. 095-637-86-29 (Валентина).
БУДИНОК з усіма зручностями. Тел. 097-577-70-64.
САДИБА в смт Талалаївка по вул. Польова, 21 з приватизованою присадибною ділянкою 1,5 га: будинок дерев’яний, обтягнутий цеглою (газ, водогін), загальною площею
78 м2. Є літня кухня, гараж, сарай, сінник, погріб. У дворі
колодязь, сад, підведена електромережа 380 В.
Тел. 096-081-03-85.
БУДИНОК за адресою: 1-й пров. Енергетиків, 17 у Талалаївці. Є вода, газ, а також котел під тверде паливо. Земельна ділянка 0,07 га. Тел. 098-796-83-38, 067-209-29-90.
САДИБА по вул. Злагоди, 19 у Талалаївці.
Тел. 098-850-39-35.
АВТОМОБІЛІ ВАЗ-21065 2000 року випуску, ВАЗ-2109
1993 року випуску. Тел. 098-800-49-73, 066-166-60-81.
АВТОМОБІЛІ Daewoo Sens 2002 року випуску, 1,3 л газ/
бензин, сріблястого кольору; ЗАЗ-1103 «Славута» 2006 року
випуску, 1,2 л бензин, зеленого кольору. Тел. 067-540-36-48.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ВІВЦІ. Тел. 096-309-85-17, 066-153-26-47.
Тільна ТЕЛИЦЯ. Тел. 098-050-64-97, 099-564-79-05.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 097-564-02-71, 096-694-64-77.
КОРОВА тільна 6 місяців і ТЕЛИЦЯ. Тел. 096-173-42-99.

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
ТОВ «КРИВООЗЕРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
запрошує на постійну роботу на такі посади: лаборант-технік, лаборант-хімік, охоронець, працівник олійного
цеху, електрик, майстер КІП, працівник брикетувального
цеху, працівник відділу наливу олії, вантажник, завідуючий
кадрами, слюсар, зварювальник.
Офіційне працевлаштування, високу з/п та гарні умови
праці гарантуємо.
Адреса: вул. Кобзаря (Куйбишева), 1, смт Криве Озеро,
Кривоозерський р-н, Миколаївська обл.
Тел. 050-355-29-74 (Дмитро Олегович).
ВІСІМ років минуло від того трагічного дня, коли не стало нашого дорогого
чоловіка і тата Володимира Васильовича ШОВКУНА з Талалаївки. Людина
високого професійного обов’язку і честі,
шанований людьми, у родині він був прекрасним батьком, турботливим, добрим,
щирим, хазяйновитим. Так швидко плине час… Вісім років без його телефонних дзвінків, без батьківських бідкань:
«Як ви, не хворієте?» А про себе, про
своє здоров’я, хоч сам уже був хворий,
лаконічне: «У мене все нормально». Ми так скучаємо, тату,
по тих Твоїх дзвінках — аж рука тягнеться до телефона. Він
озивається, та тільки не Твоїм голосом. А хочеться ж почути
ще хоча б разочок: «Як ви там? У мене все в порядку». Не
почуємо. Але пам’ять завжди буде повертати нас у ті чудові
миттєвості, де ми разом були щасливі. Пам’ятаємо, тужимо,
любимо.
Вічно сумуючі ДІТИ та їх сім’ї, ДРУЖИНА.
МИНАЄ сорок днів, як не стало нашої колеги — фельдшера швидкої допомоги центральної районної лікарні Людмили Степанівни САЄНКО. Сорок днів туги і безнадії, що
все так швидко і несподівано сталося і нічого вже змінити не
можна. Згадуємо ті часи, коли Люда прийшла до нас у відділення молодою і красивою жінкою, яка чудово вписалася
в наш дружний колектив і працювала з нами аж до виходу на пенсію. Люда була грамотним фельдшером, чудовою
дружиною, матір’ю, подругою. Ми всі вчились у своїх наставників, із щемом у серці згадуємо покійних Олексія Карпця,
Наталію Топчій, Віктора Дояренка, Наталію Боклаг, водіїв
Іваненка, Решетнікова, Чепура, Бровка, Бойка, Шкуратова…
Люда любила життя, свою єдину доньку Олену, внуків. Вічна
пам’ять Тобі, Людо.
Колишні КОЛЕГИ.
Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

18 листопада 2017 року

КУПЛЮ

26 ноября г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, Л
 ОШАТ,
СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ. Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій. Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
БИКІВ від 180 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. Працюємо оптом. Тел. 068-747-32-55, 066-166-67-81.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою.
Тел. 066-820-16-04, 098-415-96-02 (м. Суми).
МОТОЦИКЛИ К-750, Урал, МТ-10, МТ-12, МТ-16, М-61, М-72.
Тел. 067-385-66-59, 066-325-20-58.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, ЯЧМІНЬ, СОЮ. Тел. 097-670-38-31.

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-734-39-98, 068-918-93-74.

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

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%

Вологу КУКУРУДЗУ. Тел. 097-069-98-52.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»).
Тел. 066-437-77-43, 097-115-88-38, 098-768-28-04.
Фермерське господарство закуповує дорого БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 098-381-92-90,
095-562-26-05.
Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
НИЗЬКІ ЦІНИ ТА ВИСОКА
ЯКІСТЬ:
КРІВЛЯ, ВІКНА, ДВЕРІ,
САЙДИНГ, профнастил,
металочерепиця.
Робота, доставка, замір
БЕЗКОШТОВНО!
Тел. 096-947-37-27.

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 110 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА, БРУС.
Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ЗНІМУ
приміщення
будь-якої площі у центрі
Талалаївки на тривалий
термін. Тел. 066-367-25-45.

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

ПРОДАЄМО БРИКЕТ,
виготовлений з відходів
олійних культур. З великим
ККД теплотворності. Брикет використовується для
опалення житлових та промислових приміщень.
Тел. 098-428-50-53,
050-387-22-10.

Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.

АВТОРОЗБОРКА
ВАЗ, ГАЗ, Москвич, МТ.
КУПЛЮ
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в будь-якому технічному
стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44,
095-935-03-35.

Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-079-52-87,
099-637-46-34.

КУРИ-НЕСУЧКИ

кращих яйценосних
порід, вирощені
на домашніх
кормах віком
10 місяців.
Яйця несуть крупні. Доставка.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.

ЗАКУПОВУЄМО КРГ:
биків, корів, коней, баранів. Вимушений доріз, терміновий виклик.
Цілодобово.
Тел. 097-035-45-03,
099-665-56-95.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

14 ЛИСТОПАДА минуло два
роки, як раптово помер наш онучок Назарчик СТАСЬ. Дуже болісно переносимо його смерть
і вічну розлуку з ним. Життя
Назара проходило між Києвом і
Талалаївкою. Як ми його чекали
завжди, як любили, старалися,
щоб зростав він мужнім, сильним і здоровим. Не судилося…
Не судилося виростити і пустити
в самостійне життя. У Назара в
селищі було багато друзів, з якими грав у футбол, мчав велосипедом на став купатися, ходив
на вечорниці, а нам допомагав на городі вибирати картоплі,
відповідав любов’ю, увагою і турботою. І ось усе обірвалося.
Небо його до нас не відпускає. Наше горе ніколи не виплачеться, наші сльози ніколи не висохнуть. Хто знав Назарчика,
пом’яніть його чисту душу.
Вічно сумуючі Г. С. і В. О. СТАСЬ із Талалаївки.
19 ЛИСТОПАДА минає рік, як зупинилося серце нашого
дорогого батька і дідуся Анатолія Андрійовича ПРОЦЕНКА
з Талалаївки. У житті він був простим чоловіком, звичайним
водієм, який любив свою роботу, а ще із задоволенням столярував, будував. Любив усіх нас теж просто, як міг. Нам так тепер його не вистачає. На душі — біль, жаль і сум. Вас немає і
більше вже не буде з нами. Та пам’ять про Вас вічно житиме
в наших серцях. Царство небесне і вічний спокій Вам. Хто
забув, — згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть.
СИНИ, НЕВІСТКИ, внуки АНЯ, НАДІЙКА і МАРК.
Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.
ПАРКАНИ БЕТОННІ

глянцеві,
кольорові;
ПАМ’ЯТНИКИ
бетонні (35 видів), 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.
ЗДАМ в оренду приміщення 30 м2 з окремим
входом по вул. Степова, 1
у Талалаївці (на території
АЗС) під магазин, склад.
Тел. 099-294-32-14.
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).

Микола Олексійович СУХОЛОВСЬКИЙ багато років був
нашим колегою, працював у відділі механізації, очолював інспекцію Держтехнагляду. Він був розумним, врівноваженим,
відповідальним, надійним. У нього було чому повчитися і в
роботі, і в прикладі сім’янина. У наших душах — найкращі
спогади про ті часи і світла пам’ять про Миколу Олексійовича. Щиро співчуваємо його дружині, колишньому агроному
сільгоспуправління Ользі Іванівні, сину Володимиру, доньці
Світлані, внукам Володимирам та всій його дружній рідні.
КОЛЕКТИВ колишнього управління сільського господарства.

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0317284, виданий 04.06.1997 року на ім’я БОВКУН Олександра Луківна, вважати недійсним.
Втрачений ЗАПОВІТ (заповідач ШЕВЧЕНКО Петро Миколайович) за реєстраційним №2, посвідчений виконавчим комітетом
Болотницької сільської ради Талалаївського району Чернігівської
області 23 лютого 1994 року, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Української сільської ради, серії
ЯБ №910270, виданий 27 грудня 2005 року на ім’я ПОПОВ Анатолій
Єгорович, вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

ДВА роки тому, 17 листопада, віді
йшов у вічність наш незабутній чоловік,
найдорожчий у світі тато і дідусь Василь Якович СЕНЧА з Талалаївки. Ми
заходим до рідного дому, він похмурий,
кімнати сумні, бо немає господаря в ньому, тільки фото його на стіні. Ми ніколи
Тебе не побачим, в нашім серці холодна зима. За Тобою сумуєм і плачем, бо
на світі Тебе більш нема. Ти ж для всіх
нас у вічній потребі, в горі, радощах, в
буднях, святах. Твоя зірка сіяє на небі —
нам життєвий освітлює шлях. Вічного Тобі життя в Царстві
небесному та спокою Твоїй душі. Хто знав та зберіг пам’ять
про Василя Яковича, пом’яніть його щирим словом та святою молитвою.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
14 ЖОВТНЯ перестало битися серце
нашого дорогого чоловіка, батька і брата Віктора Михайловича КУНДЕНКА
із Красного Колядина. Той день став
найстрашнішим у нашому житті. Вже
40 днів минає, як Тебе, дорогесенький,
немає. Не хочеться вірить у це, усе чекаємо, що Ти повернешся, обізвешся,
порадиш, допоможеш. Тебе забрала,
очевидно, Матінка Божа плекати прекрасні сади в Царстві небесному, бо Ти
був агрономом. Ти так любив квіти. Ми
посадимо біля Твоєї могилки Твої улюблені червоні тюльпани і троянди. Спи спокійно, наш рідненький. Хай земля буде
Тобі пухом. Усі, хто знав Віктора Михайловича, пом’яніть добрим словом.
Вічно люблячі і сумуючі ДРУЖИНА, СИН,
НЕВІСТКА, БРАТ.
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