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ВШАНУВАЛИ ПРАЦЮ СЕЛЯН

15 листопада в обласній
філармонії відбулися урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства
за участю голови ОДА та
голови облради. У святкуванні взяла участь і делегація нашого району. Вітання і
нагороди за віддану працю
з-поміж інших отримали й талалаївські аграрії.
Талалаївський район
нагороджено
Дипломом
переможця трудового суперництва в зоні Лісостепу
за зайняте друге місце.
Дипломом за перемогу
в номінації «Лідер з кормовиробництва» нагороджено сільськогосподарське
товариство з обмеженою
відповідальністю
Агрофірма «Горизонт». Директор Ігор МАРЧЕНКО.
● ● ●
Відзначення Дня працівників сільського господарства в нашому районі –
завжди подія. Адже це єдине
виробництво, до якого причетна кожна родина. У залі
районного будинку культури,
де традиційно відбувається
це дійство, велелюдно. Пахне свіжим короваєм і пізніми
хризантемами, лунає музика, щебечуть діти — учасники художньої самодіяльності.
Святковий настрій створює
тематично-концертна
програма «Будь щаслива,
наша доле, щедрим співом і
зерном!»
Аграріїв району з професійним святом привітали
голови райдержадміністрації Анатолій Дупа, районної
ради Юрій Дзюбан, селищ-

25 листопада – День пам’яті жертв голодоморів та 85-ті роковини
початку Голодомору 1932 – 1933 років в Україні – геноциду українського народу
В цей день увесь український народ
полі. Тому в центрі державної політики завжнизько схиляє голову в знак жалоби за мільди повинна бути людина, її права, свободи,
йонними жертвами тих років. Страшним либезпека та добробут.
холіттям відгукнувся Голодомор для кожної
Наше завдання — зберегти пам’ять
української родини, залишивши по собі глипро все, що відбулося на українській зембоку духовну рану. Тому на кожному з нас
лі. І героїчне, і трагічне. Спільна пам’ять
лежить велика відповідальність: винести та спільна історія мають об’єднувати нас,
належний урок з цих трагічних подій історії,
робити сильнішими. Це фундамент нашого
щоб ніколи не допустити їхнього повторенмайбутнього.
ня. Трагедія Голодомору є важким уроком
25 листопада о 16:00 церковними дзвонами,
для України, для всього людства. Страшні
хвилиною мовчання та запалюванням свічки проподії 1932 – 1933 років продемонстрували,
симо вшанувати пам’ять жертв геноциду україняк легко може бути зруйноване життя і як ського народу — Голодомору 1932 – 33 років,
важко воно відроджується на випаленому
голодоморів 1921 – 22, 1946 – 47 років в Україні.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

СТОВ
агрофірма
«Горизонт»
запрошує
на
роботу
ЕЛЕКТРО
ЗВАРЮВАЛЬНИКА,
ФУРАЖИРА, ОПЕРАТОРА
молокопроводу, К
 УХАРЯ,
БУХГАЛТЕРА. За додатковою
інформацією звертатися за тел.
095-507-98-34,
067-756-42-73.
ний голова Юрій Величко,
начальник
відділу
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації Віктор
Сіренко, Заслужений працівник сільського господарства,
директор групи господарств
ТОВ «Красноколядинське»
Павло Чмут, помічник-консультант народного депутата
Валерія Давиденка Микола
Коновал.
Всі вони висловили глибоку вдячність трудівникам
сільського господарства за
самовіддану працю, спрямовану на соціально-економічний розвиток району
і забезпечення добробуту
його жителів, а також вручи-

ли нагороди за високі трудові
А від депутатського корпуздобутки.
су новоствореної громаЗа доброю багаторічди його привітала депутат
ною традицією підводяться
Оксана Сенча. Також із її
підсумки господарювання
ініціативи аграрії хвилиза десять місяців, а госпоною мовчання вшанували
дарство-переможець отрипам’ять Заслуженого прамує перехідний кубок «Зоцівника сільського госполотий колос». Вже кілька дарства В. П. Фесака.
років підряд повноправним
За традицією всім кеволодарем кубка залишарівникам сільськогосподарється СТОВ АФ «Горизонт».
ських підприємств та їхнім
Під оплески залу директору
колективам була оголошена
агрофірми Ігорю Марченподяка, а керівники райоку цю символічну нагороду
ну вручали хліб із нового
вручили керівники району.
врожаю.
На фото Інни ПОЛОВКО: голова райдержадміністрації Анатолій ДУПА вручає нагороду Ігорю МАРЧЕНКУ.
Подяку голови ОДА отримує Іван ТАРАН
(фото із сайту ОДА).

ЧЕРНІГІВЩИНА АГРАРНА

Сільським
господарством в області займається
1041 підприємство, у т. ч.
524 фермерських господарства. В аграрній галузі зайнято майже 24 тис. штатних
працівників, з них 17,1 тис.
чоловіків та 6,5 тис. жінок.
Питома вага Чернігівщини в
загальному обсязі виробництва сільськогосподарської
продукції країни за 9 місяців
цього року становила 3,6%.
Аграрії області мають
такі здобутки: на початок листопада всіма категоріями
господарств зібрано 2,3 млн
т зерна, реалізовано на забій
48 тис. т живої ваги худоби
та птиці, надоєно 468 тис. т
молока, вироблено 253 млн

ПОГОДА
Неділя
26.11

Понеділок
27.11

Вівторок
28.11

Середа
29.11

Четвер
30.11

штук яєць.
Сільськогосподарськими
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кращий, ніж торік, урожай
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ПЕРЕДПЛАТА – 2018

На календарі ще листопад 2017-го, а на нашому
журналістському — пора
говорити про передплату-2018. Незчулися і ми, і читачі, як вона вже розпочалася. В тім числі й на районну
газету «Трибуна хлібороба».
Наша «Трибуна» цьогоріч
пережила нелегкий період
роздержавлення. І сьогодні
ми доповідаємо своєму читачу, що «Трибуна» однією
з перших районок в області стала незалежною. Як
це позначиться на ній, що
зміниться? Хіба тільки форма господарювання. А так,
газета як була, так і залишатиметься рупором і літописцем життя району, співпрацюватиме зі всіма гілками
влади, висловлюватиме на
своїх сторінках думки і настрої талалаївців. Звичайно
ж, «Трибуна» йтиме в ногу з
часом, а то й намагатиметься триматися трохи попереду нього, ми, її журналісти,
шукатимемо нові теми, цікаві для нашого читача, старатимемось випускати між
люди кожен її номер насиченим, різноманітним, злободенним. І надалі головним
кореспондентом і автором
газетних публікацій залишатиметесь ви, шановні читачі.

Обличчя газети — наша
з вами співпраця і дружба. Чим плідніша і міцніша
вона — тим привабливіша
і читабельніша газета. Ми
зацікавлені в тому, щоб кордони цієї співпраці і дружби
в «Трибуні хлібороба»-2018
розширилися, ми будемо
раді вітати в газеті нових авторів, нові імена, юних дописувачів, котрі згодом, сподіваємось, прийдуть на зміну
старшому журналістському
поколінню. В це віриться, бо
такий закон життя. А поки
що ми запрошуємо кожного жителя району і друзів
«Трибуни» з інших регіонів
прийти у свої територіальні
поштові відділення чи звернутися до листонош і передплатити районку на перше
півріччя наступного року.
Життя наше щодень дорожчає.
Хочеш-не-хочеш,
зачіпає цей процес і районку. Але передплатну ціну на
неї редакція не піднімала.
Отже, за місяць доставки
«Трибуни»
передплатник
заплатить 12,72 грн. плюс
2 грн. за приймання передплати; за квартал відповідно 38,16 і 4,60; за півроку —
76,32 і 5,60; за рік — 152,64
і 8,60 грн. Поспішіть, дні минають швидко.

ТОВ «АФ СИЛЬЧЕНКОВЕ»
р е а ліз о вує

К УК УРУД ЗУ п о 4 г р н./к г,
кукурудзяну СІЧКУ по 3 грн./кг.
Тел. 068-583-57-00, 068-092-62-78.
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

ПЕРША СЕСІЯ ПІСЛЯ ВИБОРІВ

16 листопада відбулася,
можна сказати, історична подія для нашого регіону — 1
сесія новоствореної територіальної громади — Талалаївської селищної ради. Як
передбачено законом, сесія
розпочалася із оголошення
результатів виборів до територіальної громади, які відбулися 29 жовтня 2017 року.
Голова виборчої комісії Раїса Буша оголосила вибори
такими, що відбулися в усіх
виборчих округах.
До територіальної громади за результатами виборів
обрано 26 депутатів, 9 з яких
представляють районну організацію партії «Наш край»,
8 — Аграрну партію, 4 —
Радикальну партію Олега
Ляшка, 1 — «Батьківщину»,
1 — «Укроп», 3 — самовисуванці. Також голова виборчої
комісії оголосила результати
виборів голови об’єднаної
територіальної громади. За
підсумками голосування переважною більшістю голосів
головою громади обрано
колишнього голову Талалаївської селищної ради Юрія
Євгеновича Величка, який в
присутності депутатів прийняв присягу. У своєму короткому вступному слові новообраний голова відзначив,
що перед ним та депутатами
громади постає багато нових
завдань: «Будемо вчитися
разом, щоб жителі громади
відчули позитивні зміни у їхньому житті».
Крім того, він запевнив
усіх присутніх в тому, що чутки про закриття шкіл в селах,
які ввійшли в громаду, а це

Липове, Понори та Красний
Колядин, не відповідають
дійсності. Юрій Величко наголосив, що школи, дитячі
садки, будинки культури будуть функціонувати, як і раніше. Після виступу голови
депутати приступили до розгляду питань, які були винесені на розгляд першої сесії.
Вона пройшла досить
злагоджено, практично усі
питання були підтримані
депутатами
одноголосно.
Секретарем селищної ради
шляхом таємного голосування одноголосно обрано
Тетяну Вікторівну Михайлюк,
яка і до цього працювала на
посаді секретаря Талалаївської селищної ради. За
пропозицією Юрія Величка,
заступником голови громади обрано Миколу Сердюка,
який до цього працював у Талалаївському РЕМ.
На сесії депутати обрали
виконком ради в кількості 13
чоловік. До складу виконкому ввійшли голова ради, його
заступник, секретар, чотири
виконуючі обов’язки старост,
якими автоматично стали колишні голови сільських рад
сіл Липове, Понори, Корінецьке, Красний Колядин, а
також В. Г. Лукаш, С. В. Задорожній, Г. П. Тригубченко,
О. Г. Кобиш, І. А. Марченко,
О. П. Плюта.
Депутати створили 4
постійні депутатські комісії та обрали голів комісій.
Бюджетну комісію очолила
Людмила Огій, земельну комісію — Олег Максимейко,
гуманітарну комісію з питань
освіти, культури, молоді та

спорту — Олег Кобзистий, з
питань комунальної власності — Федір Кашка.
Депутати прийняли рішення про утворення 4
старостинських
округів:
Липівський,
Понорівський,
Корінецький та Красноколядинський, які діють у межах
колишніх сільських рад за
винятком Липівського старостинського округу, який діє
тепер у межах лише села Липове, а села Скороходове та
Жолобок віднині відносяться
до Талалаївської селищної
ради, за побажанням жителів цих сіл.
Одночасно
прийнято
рішення про припинення діяльності Липівської, Понорівської, Корінецької та Красноколядинської сільських рад.
Депутати прийняли рішення про утворення апарату
селищної ради. Вирішили
створити відділи: фінансовий, бухгалтерського обліку, освіти, молоді та спорту,
земельний, центр надання
адміністративних послуг, територіальний центр, загальний відділ. У подальшому в
залежності від необхідності
можуть бути створені й інші
відділи.
Також депутати прийняли рішення про умови оплати праці голови селищної
ради та працівників апарату, затвердили положення
про преміювання. Депутати
прийняли рішення надати
дозвіл голові селищної ради
придбати автомобіль для
потреб Талалаївської селищної ради.
Сергій МИХНО.

ВІТАЄМО із прекрасним
ювілеєм нашу шановану
колегу — вчительку Харківської школи, справжнього
вчителя Валентину Михайлівну ГОЛОВКО. Від щирого серця бажаєм здоров’я,
без нього немилі всі добрі
діла, в здоров’ї — багатство,
і радість, і сила, а більшого
щастя на світі нема. А Ваша
енергія, мудрість та сила
нехай не згасають ніколи з
літами. Душа ж Ваша чиста,
велика й красива та посмішка щира хай буде між нами.
Здоров’ям міцніти, життям
радіти. Хай радість приносять онуки і діти. Хай Ваша
родина
росте-розквітає,
на добрі діла хай Господь
наставляє!
КОЛЕКТИВ
Харківської школи.
* * *
ЦЬОГОРІЧНІ листопадові дні 26 і 27-го числа принесли в нашу родину незабутнє
і радісне свято: його винуватці — наші батьки Любов
Павлівна і Віталій Васильович ЯРЕМЕНКИ та Віра
Кирилівна і Петро Тимофійович КОНОВАЛЕНКИ з
Талалаївки — в них ювілеї
подружнього життя. Любов
Павлівна і Віталій Васильович прожили в любові й злагоді 35 років, а у Віри Кирилівни й Петра Тимофійовича
— золоте весілля. Зі святом
вас, мамо і тату! У цю урочисту дату бажаєм, щоб в домі
було весняного сонця тепло,
щоб радість серця ваші гріла і щоби ніщо не боліло ніколи-ніколи у вас. Життя, як
барвистий палас, стелилося
б вам попід ноги і ваші життєві дороги, які пострічались
колись, навіки переплелись.
Життя промайнуло, проте,
весілля коралове і золоте ви
раді зустріти удвох. І хай помагає вам Бог!
ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУК.
* * *
25 ЛИСТОПАДА ювілярка наша дорога матуся Лідія
Яківна ДУДКА з Новоселівки. Мамі вже 80! І ми щиро
вклоняємося Вам за Ваш

великий материнський труд,
за те, що все своє життя присвятили дітям і внукам. Не
легке життя судилося нашій
матусі, але вона ніколи не
втрачала оптимізму, завжди
старається стати у пригоді
всім нам. Нехай Вам сонечко
світить, а серце співає, нехай печаль дороги до серця
не знає, Нехай щастя буде у
Вашому домі, і радість нехай
з Вами буде завжди. Здоров’я міцного і справедливої
долі нехай Господь Бог дає
на довгі роки.
Дочка ОЛЯ, внуки ЮЛЯ
і ВІТА, зяті ВОЛОДЯ і ПЕТЯ
правнуки АНДРІЙ, ВЕРОНІКА, АРТУР, ТИМОФІЙ.
* * *
ВІТАЄМО із 80-літнім
ювілеєм нашу дорогу маму,
бабусю і прабабусю Лідію
Яківну ДУДКУ з Новоселівки. Спасибі, матусю, спасибі
бабусю, за те, що добром
зігріваєте нас, за те, що в
щасливу і скрутну годину
ми можемо серцем схилитись до Вас. Вже срібні нитки заплелися у скроні, вже
діти дорослі і внуки ростуть,
а серце таке молоде ще і
досі, і руки спочинку ніяк не
знайдуть. Хай квіти зів’януть
з морозу, а Ви щоб цвіли і
цвіли, з очей щоб ніколи не
капали сльози, щоб завжди
щасливі Ви з нами були. Хай
Бог Вам здоров’я дає, а зозуля сто літ накує.
Доньки ГАЛЯ і КАТЯ із
своїми сім’ями, ВНУКИ із
сім’ями і ПРАВНУКИ.
* * *
27 ЛИСТОПАДА святкує
свій 70-річний ювілей найкраща в світі мама, бабуся,
прабабуся Ганна Панасівна
РОТАЧ із Талалаївки. Матуся наша рідна, ці ніжні рядки — Тобі. Бо поки є мама,
доти є сонце, доти пташина і цвіт під віконцем, доти
краса, доти поміч, розрада.
Спасибі, мамо, за те, що Ти
живеш, нас любиш, жалієш і
бережеш. Ти — наша єдина
у світі розрада, Ти — наша
любов, наше щастя й порада. Хай береже Тебе доля

від тяжкої недуги, від злої
обмови, від нещирого друга.
Хай дарує Господь, як святеє причастя — здоров’я і
силу, довголіття і щастя.
З любов’ю дочка ІРИНА,
сини СЕРГІЙ та ОЛЕКСАНДР, зять ВОЛОДИМИР,
невістка ОКСАНА, онуки
МАРИНА та ВЛАД і пра
внучка ВІКУСЯ.
* * *
23 ЛИСТОПАДА іменинниця наша дорога і
шанована колега Марія
Зосимівна ЛЕВАДА із Скороходового. Наша робота
була не простою — будували, ремонтували… І з такою
ностальгією згадуються ті
роки нашої спільної роботи
у міжколгоспбуді. Ми людям
несли радість новобудов — і
вона живе у наших серцях.
Сьогодні цілуємо і обіймаємо нашу Машу, для якої
ми, колеги, стали родиною.
Добра бажаємо, здоров’ячка
міцного, ніколи оптимізму не
втрачати і про нас, подружок
із роботи, не забувати. Не
беда, что виски серебрятся, и, как тройка, промчатся
года. Нужно жить и судьбе
улыбаться, и душой не стареть никогда. Улетают года,
словно пух тополей, не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года — не беда, а совсем ерунда, коль семья и
друзья с Тобой рядом!
В. ТИМОШЕНКО,
О. МИРОНЕНКО, Г. САВЧЕНКО, В. КАБАНОВА.
* * *
ВІТАЄМО із днем народження дорогу сестричку
Таїсію Іванівну СИНЬКО з
Талалаївки. Сестричко моя,
мила і люба, найкраща у
світі, бажаємо щастя й даруємо квіти. Щоб сонце і зорі
плекали тепло, щоб завжди
здоров’я у Тебе було. Бажаємо довго і довго прожити, Я
тебе люблю і буду любити!
Хай Матір Божа Тебе охороняє, а Господь щастя і сили
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ОБЕРИ ПРОФЕСІЮ – ОБЕРИ МАЙБУТНЄ
На ринку праці склалася парадоксальна ситуація — безробіття і дефіцит
кадрів. Значна частина молоді після закінчення навчального закладу змушена
працевлаштовуватися не за
фахом, одержувати статус
безробітного або взагалі виїжджати в пошуках роботи за
межі області чи держави.
Проблема вибору професії завжди була актуальною і залишається такою в
сучасних умовах. Яку професію обрати — одне з головних завдань у житті кожної
молодої людини.
Тому з метою запобігання молодіжному безробіттю
шляхом створення перед
умов цілісної системи професійної орієнтації молоді,
формування відповідального
ставлення учнівської молоді
до планування професійної

кар’єри, сприяння професійному
самовизначенню
школярів, їх орієнтації у виборі майбутньої професії на
потреби регіонального ринку
праці в області проводиться
профорієнтаційний проект
«Обери професію — обери
майбутнє».
Метою Проекту є:
••формування в учнівської молоді стійкої мотивації до праці, прагнення жити
і працювати на Чернігівщині;
••сприяння професійному самовизначенню учнів, їх
творчому та інтелектуальному розвитку;
••формування відповідального ставлення молодих людей до планування
професійної кар’єри за рахунок розширення знань
про світ професій та спеціальностей, які особливо
актуальні на ринку праці

області;
••популяризація
професій, які користуються попитом на місцевому ринку
праці;
••запобігання молодіжному безробіттю шляхом створення передумов цілісної
системи професійної орієнтації молоді.
В рамках цього Проекту
районна служба зайнятості передбачає проведення в навчальних закладах
і н ф о р м а ц і й н о - р оз ’ я с н ю вальної та профорієнтаційної роботи, що сприятиме формуванню у підлітків
стійкої мотивації до ефективного вибору майбутньої
професії.
Ольга ТИМОШЕНКО,
заступник директора начальник відділу сприяння
зайнятості у Талалаївському
районі Срібнянського РЦЗ.

посилає. Хай завжди ведеться з легкої руки на добрі і
довгі безхмарні роки.
Сестра ТОНЯ і її сім’я.
* * *
24 ЛИСТОПАДА — ювілей в Алли Полікарпівни
ТРОЯН із Корінецького.
Щиро її вітаємо. Дни бегут,
как ветер, без оглядки, светит солнце и метут снега.
Только, знаешь, на любом
десятке Ты для нас всё так
же дорога. Всем нужна, никем не заменима, любим
очень-очень мы Тебя. Пусть
печали пронесутся мимо,
будь здорова, береги себя!
Сім’я ДИННИК.

22 ЛИСТОПАДА свій
день народження відзначав
наш дорогий Василь Іванович ТРІНЧЕНКО із Слобідки. У день цей святковий, в
прекрасний цей час вітання
Ти щирі прийми від всіх нас.
Усе, що найкраще у серці
маємо, ми від душі Тобі бажаємо: довгого віку, щастя
без ліку, долі золотої, теплої
людської, багато успіхів й наснаги, в сім’ї — любові і поваги. Хай Бог милосердний
з високого неба дарує усе,
чого Тобі треба, а Матінка
Божа — Цариця Свята — дарує щасливі і довгі літа.
З любов’ю та повагою
ДРУЖИНА, ЮРІЙ і БОРИС
із сім’ями.
* * *
СЬОГОДНІ з усім світом
хочеться поділитися своєю радісною вістю: у моєї
доньки Надії Василівни
КРАСНОЖОН із Харкового
— іменини, 30-річний ювілей. Твій день народження
прийшов, а це таке важливе свято! Хай буде радість,
і любов, і ніжних почуттів
багато, зоря найкраща з
усіх зір і квітів шелест, пісня
ночі… У своє щастя Ти повір
— і матимеш усе, що хочеш!
А ще бажаю у цей день багато квітів і пісень. Від друзів
щирих привітань, від зірки
— здійснення бажань, від
сонця — світла і тепла, щоб
доля щедрою була. Хоч не
спинити часу лік, нехай щастить весь довгий вік!
МАМА.
* * *
ЩИРО здоровимо нашу
любу сестру Надію Василівну КРАСНОЖОН з
її молодим ювілеєм. Так
всього багато зичим, що
й не полічить. В мирі, радості, здоров’ї все життя
прожить. Хай воно прекрасним буде, як вишневий
сад, хай Тобі приносить
щастя вічний зорепад. Хай
приходять ранки з добрими надіями, щоб завжди усі
збувались задуми і мрії.
Брат МИКОЛА, сестра
ЛЕСЯ із сім’ями.
* * *
ДОРОГІЙ сестричці Надії Василівні КРАСНОЖОН
на її 30-річчя. Мов хризантеми, зорі золоті зберем Тобі
на щастя й світлу долю, щоб
мала стільки радості в житті,
як струн вітрів у пізній пісні
поля. Бажаєм долі щедрої,
тепла, удачі, добрих вірних
друзів, щоб врода не зів’яла,
а цвіла, немов калина у широкім лузі! Здоров’я Тобі міцного, щастя людського, щирості у спілкуванні, в житті
— ніжного кохання! Хай Матір Божа Тебе оберігає, а Господь із неба долю посилає!
Сестра НАТАША і її
сім’я.

ЗАВТРА — іменинниця
наша донечка і внучка Анжела ГУЖВА із Красного
Колядина. З днем народження Тебе ми вітаємо, щастя
й радості щиро бажаємо, і
здоров’я щоб міцним було,
а життя, як маків цвіт, цвіло! Щоб збувались мрії і бажання, не втрачались віра,
сподівання, серце радість
щедро полонила, Бог давав
і розуму, і сили! Дім хай буде
щирим і привітним, і кохання
в ньому хай розквітне. Гості
за столом і вся рідня, буде
повним, радісним життя!
ТАТО, МАМА, бабуся
ВІРА і дідусь ВАСЯ.
* * *
НАШІЙ милій і любій внучці Анжелі ГУЖВІ завтра —
18! Це так прекрасно, це розквіт юних сил, весна життєва
в цвіті й повноводді! Бажаєм
Тобі фантастичного щастя,
безкрайнього моря чудових
подій. Хай все, що бажаєш,
швидесенько вдасться, а також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість Тебе
осипає, природа здоров’ям
наділить міцним. Тебе з
днем народження щиро вітаєм. Хай щира любов завітає
в Твій дім!
Бабуся ЛЄНА, дідусь
МИША, сім’я СУСІДІВ із
Києва.
* * *
КОЛИ Тобі 18, все-все у
житті ще попереду. Ми бажаємо, щоб на нашу внучку, куму і хрещену Анжелу
ГУЖВУ попереду чекали
тільки щастя, здійснення
всіх мрій і сподівань та всілякі приємні і радісні сюрпризи.
Вітаємо зі святом та зичимо
багато здоров’я і везіння,
міцнючого терпіння, любові
та поваги, таланту і наснаги,
любимої роботи, родинної
турботи, доріг гладеньких
самих, відносин бездоганних, товаришів відмінних і
буднів позитивних!
Бабуся НАДЯ, хрещеник ЯША, куми СКЛЯР.
* * *
МОЇЙ дорогій хрещениці Анжелі ГУЖВІ виповнюється 18 років. Вітаю, Тебе,
ріднесенька, і всіх гараздів
бажаю. В Тебе заложена
природой очаровательная
суть. И Ты умеешь это модой
изящно, тонко подчеркнуть.
И тут не нужно арифметик: в
свои чудесные года Ты идеальна без косметик, свежа,
нежна и молода. Желаю счастья и восторга, удачей ловко управлять. Событий светлых в жизни столько, чтоб
мир сияньем наполнять.
Друзей отличных, чувств ответных, стабильной жизни
без помех, свершений грез
Твоих заветных. Пусть будут
радость и успех.
ХРЕЩЕНА.

У ДОРОГОЇ всім нам жінки Валентини Михайлівни
ГОЛОВКО із Харкового 25
листопада 50-літній ювілей.
Проходить час, роки минають, їх не спинити, не здогнать. Душа, здається, ген
співає, а за плечима — 50.
50 — немало й небагато,
50 — це золота пора. Це
прекрасне ювілейне свято,
це минулого й майбутнього
вага. Роки лягають на обличчя зручно і осінь вже запрошує на вальс. Але щебечуть
невгамовні друзі і повертають у минуле час. Роки, мов
птахи, у вирій відлітають, а
спогади мережать далі голубі. Хай Твою стежку квіти
застеляють, і залишайся Ти
бадьорою завжди. Зібрались діти, внуки і знайомі, і
неповторним став звичайний день. Вітання, квіти і
слова любові теплом зігріли
славний ювілей. Хай Тобі
здоров’я тільки додається, а
віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добром і водограєм ллється і щастя ділиться на многії і благії літа!
Ми Тебе всі дуже любимо.
З найкращими побажаннями мама НАДІЯ, чоловік
ВАЛЕНТИН, донька ВІКТОРІЯ, син АНДРІЙ, невістка
ЯНА, зять ВІТАЛІЙ, внуки
НАЗАРЧИК та АРІНКА.
* * *
СВОЇ найтепліші вітання
у цей день адресуємо нашій
кумі та хрещеній Валентині Михайлівні ГОЛОВКО.
Нехай дарують радість Вам
літа, душа сто літ хай буде
молодою, хай Вам рясні
колосяться жита, джерела
б’ють цілющою водою. Хай
друзі щиро в Ваш заходять
дім, і буде хліб й до хліба на
столі! Здоров’я й щастя зичим від душі!
Куми АНТОНІНА та ВАЛЕНТИНА, куми АНАТОЛІЙ
та СЕРГІЙ, хрещеники
ОЛЕГ та ВІКТОР.
* * *
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ЗА ВИСОКІ ТРУДОВІ ЗДОБУТКИ ТА З НАГОДИ ДНЯ

ПРАЦІВНИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НАГОРОДЖЕНІ
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ обласної державної адміністрації — директор ТОВ АФ «Зоря» Микола Олексійович ДІДЕНКО.
ПОДЯКОЮ голови обласної державної адміністрації — завідуючий
відділком СТОВ «Батьківщина» Іван
Васильович ТАРАН.
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ
обласної ради — механізатор ТОВ «АФ
Сильченкове» Віктор Анатолійович
ХРИСТЕНКО.
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації — директор
СТОВ АФ «Горизонт» Ігор Анатолійович МАРЧЕНКО.
ПОДЯКОЮ Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації — тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
ТОВ АФ «Обрій» LTD Валерій Вікторович КЕРОСІНСЬКИЙ.
ВІДЗНАКОЮ Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації «Знак Пошани» — заступник директора з виробничих питань
СТОВ АФ «Горизонт» Михайло Григорович КЛОЧКО.
СПІЛЬНОЮ ГРАМОТОЮ РДА та
районної ради — перший заступник генерального директора ТОВ АФ «Обрій»
LTD Валерій Миколайович БУГАЙ.
ГРАМОТОЮ районної ради —
агроном СТОВ «Батьківщина» Микола
Іванович МАЗУРА.
ГРАМОТОЮ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:
••генеральний директор ТОВ АФ
«Обрій» LTD Олег Ростиславович
ФІЩУК;
••головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Алла Миколаївна АДАМ’ЯК;
••завідуюча
зернотоком
СТОВ
АФ «Горизонт» Галина Михайлівна
ТАРАСЕНКО;
••бригадир
тракторної
бригади
СТОВ «Батьківщина» Віктор Михайлович МІРОШНІЧЕНКО;
••водій автотранспортних засобів
ТОВ «Красноколядинське» Василь Іванович ЛИСЕНКО;
••механізатор ТОВ «АФ Сильченкове» Сергій Олексійович ЦЕНЦЕРЯ;
••комбайновий екіпаж ПСП «Лан»
Олександр Сергійович СМОВСЬКИЙ
та Юрій Володимирович ЖОХА;

••механізатор ПСП «Фортуна» Михайло Олексійович КИБА;
••механізатор ТОВ АФ «Зоря» Микола Анатолійович ГУРА;
••механізатор СТОВ «Дружба-Нова»
Олександр Валерійович МУХА.

ГРАМОТОЮ РАЙОННОЇ РАДИ:
••водій автотранспортних засобів
ТОВ «Красноколядинське» Віталій Вікторович БАТЮК;
••заправник-обліковець
СТОВ
АФ «Горизонт» Наталія Григорівна
СТУПАК;
••комбайновий екіпаж ПСП «Лан»
Володимир Романович БАБІЙ та
Олександр Петрович БАТЕЄНКО;
••механізатор ТОВ «АФ Сильченкове» Віктор Дмитрович НАЗАРЕНКО;
••механізатор ПСП «Фортуна» Юрій
Миколайович БІЛЕНКО;
••механізатор ТОВ АФ «Зоря» Сергій Андрійович ХОМЕНКО.

ГРАМОТОЮ ВІДДІЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РДА
НАГОРОДЖЕНІ:
КОМБАЙНЕРИ
••комбайновий екіпаж ТОВ «Красноколядинське» Олександр Вікторович ОСТАШКО та Роман Петрович
ЛОМПА;
••комбайнер ТОВ «Агромат» Вадим
Павлович ЛЕОНТОВИЧ;
••комбайнер СТОВ АФ «Горизонт»
Віктор Анатолійович ПУСТОВОЙТ;
••комбайнер ТОВ АФ «Обрій» LTD
Олександр Миколайович ЧЕПЕЛЬ.
ВОДІЇ
••водії СТОВ АФ «Горизонт» Михайло Іванович ІВАНЕНКО та Олександр
Михайлович КОНОНІЧЕНКО;
••водій ТОВ «Агромат» Сергій Михайлович БРОВКО;
••водій ТОВ АФ «Обрій» Володимир
В’ячеславович МИХАЙЛЮК;
••водій ТОВ «Красноколядинське»
Микола Дмитрович ГРИЦИК;
••водій ПСП «Лан» Віктор Анатолійович ПЛЮТА;
••водії ФОП «Лукаш» Микола Миколайович ТИМОШЕНКО, Віталій
Ігнатович МИГЛОВЕЦЬ, Володимир
Михайлович ДРОЗД;
••водій СТОВ «Батьківщина» Іван
Олексійович БОВКУН.
МЕХАНІЗАТОРИ
••механізатор ТОВ «Агромат» Віктор Дмитрович УДОВИЧЕНКО;

••механізатори СТОВ АФ «Горизонт»
Сергій Михайлович ЮХИМЕНКО, Михайло Володимирович ГРИЦЕНКО,
Юрій Іванович ГЕРЯ;
••механізатор
ТОВ
АФ
«Обрій»
Олександр
Олександрович
КУЗЬМЕНКО;
••механізатор ТОВ «Красноколядинське» Сергій Миколайович ГОРЯЧКА;
••механізатори СТОВ «Батьківщина» Олег Леонідович БІЛОДІД та Руслан Михайлович РУДИЙ;
••механізатори ПСП «Лан» Микола
Іванович МАКАРЕНКО та Віталій Володимирович ЖОХА.
ДОЯРКИ
••доярка ТОВ АФ «Обрій» Віра Петрівна ЯРМОШ;
••доярка ТОВ «Агромат» Наталія
Олександрівна ГОЛОВКО;
••доярки СТОВ АФ «Горизонт» Олена Володимирівна ОГІЙ та Тамара
Миколаївна ІВАНЕНКО.
ТЕЛЯТНИЦІ
••телятниці СТОВ АФ «Горизонт»
Ольга Іванівна БОГАЧОВА, Галина
Іванівна МОСКАЛЕНКО та Любов Миколаївна ГУЖВА.
СПЕЦІАЛІСТИ
••головний агроном ТОВ «Красноколядинське» Юрій Миколайович
СТУПНИК;
••головний агроном ТОВ «Україна»
Олександр Григорович КРИСЬКО;
••головний агроном ПСП «Лан» Валентин Володимирович ЛУКАШ;
••головний агроном ТОВ АФ «Обрій»
Ігор Володимирович ДРОЗДЕНКО;
••зоотехнік ТОВ АФ «Обрій» Вадим
Володимирович ЖАЙВОРОНОК;
••головний інженер СТОВ АФ «Горизонт»
Михайло
Миколайович
ПРОХОРОВИЧ;
••бухгалтер ТОВ АФ «Обрій» Ніна
Володимирівна МАКАРЕНКО;
••завідуючий
молочнотоварною
фермою СТОВ «Батьківщина» Віктор
Миколайович ЗАРІЧНИЙ;
••працівниця
зернотоку
СТОВ
АФ «Горизонт» Альона Юріївна
СЕМІНЬКО.
Оголошено подяку трудовим колективам ТОВ АФ «Обрій», ПСП «Лан»,
групі господарств: ТОВ «Красноколядинське», ТОВ «Україна», ПСП «Відродження»; ТОВ «Понори», ТОВ «АФ
Сильченкове», ТОВ АФ «Зоря», СТОВ
«Батьківщина», ПСП «Фортуна», СТОВ
«Дружба-Нова».

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ІНСУЛЬТ – ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
Щорічно в Україні трапляється більше 111 тисяч нових
випадків інсульту. Він є основною причиною смертності
та інвалідизації населення, в
країні помирає за рік більше
40 тисяч людей. Якщо раніше
віковий поріг цієї хвороби сягав за 50 років, то в останнє
десятиріччя хворіють і молоді
працездатні люди. У 30 відсотків випадків у хворих, які
перенесли інсульт, протягом
року може виникнути новий.
На сьогодні лише 10 – 20%
пацієнтів повертаються до
попереднього життя, а 70 – 80
залишаються інвалідами зі
стійкими мовними та рухови-

БЛАГОУСТРІЙ
Вже більше року на території Талалаївського району
діє акція від ВО «Свобода»
щодо збору, сортування та
утилізації вторинної сировини, адже проблема екології
для нашої місцевості, та й
в цілому для країни, лишається критичною. Із кожним
роком, на жаль, не меншає
звалищ смітників на околицях сіл та селища, узбіччях
автошляхів, ставків, лісів.
Та обнадіює те, що до
свободівської акції долучилося чимало небайдужих жителів. Серед них — підприємці, які пропонували допомогу
в покращенні екології селища. Це Тарас Носач (магазин
«Автозапчастини»), Сергій
Позняковський (магазин «Галич»), Галина Андрущенко

ми дефектами.
Інсульт — це гостре порушення мозкового кровообігу, що характеризується раптовою появою неврологічної
симптоматики. За характером ураження розрізняють
два типи інсульту: ішемічний
— результат «закупорки» судин тромбом і геморагічний
— спонтанний внутрішньочерепний крововилив.
Виникнення
інсульту
провокують артеріальна гіпертензія, цукровий діабет,
захворювання серця, що супроводжуються порушенням
серцевого ритму, зловживання алкоголем, куріння, над-

лишкова вага. При раптових
інтенсивному головному болеві, порушенні чіткості зору
та мовлення, запамороченні,
втраті координації рухів, свідомості, нудоті, блюванні потрібно, не гаючи жодної хвилини, звертатися до лікаря.
Найкращий результат у лікуванні інсульту можна отримати, коли допомога надається
в перші дві години від моменту появи симптомів захворювання. Краще перестрахуватись, ніж проходити складний
і тривалий курс лікування.
Лілія ЛУЦЕНКО,
лікар-невропатолог
райлікарні.

ЖИТИ БЕЗ СМІТТЯ
(кафе «Фаворит» с. Стара
Талалаївка), Лариса Химуля
(кафе «Міраж»), Галина Гавриленко (кафе «Міленіум»),
Валерій Співак (кафе «Оазис» в Харковому), власники СТО Микола Чергинець і
Олександр Кирпенко.
Дякуємо свідомим жителям селища П. Сніжку,
Ю. Синьку, О. Шагунову,
Р. Трегубу, Н. Лушпай, М. Нестеренку, Б. Борсуку, Н. Пожидаєвій, В. Топчію, С. Штурку, Л. Діденко, О. Чубі, сім’ям
Галаган, Киричок, Фуртат,
Ромашко, які приєдналися
до акції.
Також були проведені акції серед учнів Плугатарської
та Липівської шкіл. За кошти,
вилучені із зібраної сортованої сировини, в Липівську
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

СЕРДЕЧНІ вітання і
найтепліші побажання з
нагоди 55-річного ювілею
шлемо нашій любій доньці
і сестрі Валентині Михайлівні ГАЛИЦЬКІЙ із Талалаївки. Твій ювілей — щаслива дата. І сумніватись
тут не слід. Нехай сьогодні
наші привітання у серці
Твоєму залишать добрий
слід.
Отож прийми найкращі
побажання здоров’я, щастя
та багато літ. Всю доброту, яка існує в світі, всю
радість, що живе серед
людей, найкращі всі, що
до вподоби квіти, даруємо
Тобі у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде, а Мати Божа береже від зла. Бажаємо Тобі
здоров’я, щастя й сили, радості земної і тепла.
МАМА, сестра ЛЮДА.

НАМ ПИШУТЬ

«РІЧКИ ЖИТТЯ»

Талалаївський край —
вотчина
хліборобів-гречкосіїв, благодатна земля для
ведення
сільськогосподарського виробництва. І люди
на ній у праці звеличені. Це
яскраво засвідчила виставка
«Річки життя» в краєзнавчому музеї, відкрита з нагоди
Дня працівників сільського
господарства і переробної
промисловості. Її відвідувачі
ознайомилися з життєвим і
трудовим шляхом Заслуженого працівника сільського
господарства України, директора ТОВ «Красноколядинське» П. М. Чмута, голови
колишнього ксп «Дружба»
(с. Липове), кавалера орденів
Леніна, Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани»

В. Я. Назаренка, відомого в
районі
дояра-орденоносця
(ордени Жовтневої Революції, Трудового Червоного
Прапора, медаль «За трудову відзнаку» В. І. Павлиша
із Скороходового, Хвилиною
мовчання вшанували пам’ять
Заслуженого працівника сільського господарства України
В. П. Фесака.
Виставка підготовлена
за матеріалами газети «Трибуна хлібороба». Ще одну
виставку за архівними фотоматеріалами колишнього фотокора «ТХ» Г. П. Сидоренка
підготував фотомайстер із
Талалаївки В. І. Топчій.
Олена ОГІЙ,
директор Талалаївського
краєзнавчого музею.

Для всіх небайдужих
вони стали випробуванням
совісті. Звичайно, для кожного по-різному. Хтось свідомо
зробив своє волевиявлення,
хтось піддався звабі кількох
сотень, а хтось «голосував»
на теплому дивані…
Життя
продовжується.
Завдання, які ми поставили
перед собою, залишаються
актуальними. Ми продовжуємо свою роботу, і будемо
створювати і пропонувати
місцевій владі різноманітні
форми і методи залучення

громадськості до активного сприяння розвитку нашої
громади. Ми готові до спів
праці задля покращення
життя кожного члена ОТГ.
Дякуємо всім, хто свідомо підтримував нас у
виборчому процесі. Дякуємо всім, хто зробив свій
вибір за інших кандидатів
свідомо, не за гроші! Настав час перевірити правильність свого вибору.
Настав час дій!
Команда
Богуслава БОРСУКА.

ВИБОРИ ВІДБУЛИСЯ

ПРО ЛЮДСЬКУ ПОРЯДНІСТЬ

Осіннього дощового дня
мені довелось їхати в Ромни. На зупинці в Харковому
трапилося попутнє авто
з Талалаївки. Коли вже в
Ромнах хотіла скористатися парасолькою, її в сумці
не виявила. Вирішила, що
хтось витягнув. Засмутилась, звичайно. І якою ж
була моя радість, коли через два тижні парасолька
мене знайшла! З водієм
авто по дорозі ми спілкувались. Він знав, що я вчите-

люю в школі, а в моїй пам’яті залишилось тільки те, що
він колись працював у газовому господарстві. І все!
Парасольку я забула в машині і її повернув мені М. С.
Цюпка. Правду кажуть, що
як би важко нам не жилося,
людську порядність ніхто
не відміняв. Мабуть, саме
завдяки таким людям, як
Михайло Семенович, ми і
тримаємося сьогодні.
Ніна ГРИНЧЕНКО.
с. Харкове.

У Понорах на місцевому
стадіоні 11 листопада зірвано останній листок із календаря цьогорічного літнього
футбольного сезону. Були
сподівання, що закривати сезон з’їдеться більше команд
з усього району, проте в зазначений час на поле вийшли тільки дві збірні — сільський «Прогрес», підсилений
гравцями із сусідніх сіл, і
футболісти із райцентру.
Гра проходила на зустрічних курсах із масою
гострих моментів біля обох
воріт, в яких, все ж, більше
таланило господарям. Вони
і загрозу біля свого воротарського майданчика відвертали, і створювали тиск на
останній рубіж суперника. Не
дивно, що вже на 15 хвилині
понорівці повели в рахунку, а

до кінця першого тайму й подвоїли його. В другій половині зустрічі гра талалаївської
команди зовсім «розсипалась» і її голкіперові ще п’ять
разів довелося виймати м’яч
із сітки власних воріт. 7:0,
і кубок «Закриття сезону»
дістається
понорівському
«Прогресу». По завершенні церемонії нагородження
— традиційна для турнірів
у Понорах запашна навариста каша, слова подяки за
неї Раїсі Чирві і за підтримку та сприяння проведенню
турніру сільському голові
Євгенію Чирві. Це вже четвертий футбольний турнір,
що знайшов собі прописку
в «Понорах» цього року. Ми
цим пишаємося.
Віктор КАРПЕНКО,
організатор турніру.

СЕЗОН ЗАВЕРШЕНО.
КУБОК – У ПОНОРАХ

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:00

1 грудня — с. Стара Талалаївка, вул. Гагаріна, вул. Пушкіна, вул. Чкалова, сільська рада, АТС, відділення зв’язку,
ФАП.
1 грудня — смт Талалаївка, вул. Дружби, 2-й пров. Парковий, 3-й пров. Парковий, вул. Мічуріна, м-н «Берізка».
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
школу було придбано стенд.
Вважаю, що це добрий приклад того, що, збираючи,
сортуючи і реалізовуючи
пластикові відходи, ми не
лише рятуємо від забруднення навколишнє середовище,
а ще й вигоду маємо. Отож
і надалі вилучені кошти від
сировини будемо витрачати
саме для навчальних закла-

дів. Адже діти повинні вчитися на цьому.
Можливо ця, організована нами справа, як то кажуть, «крапля в морі», та
саме з маленької конкретної
справи і починається все велике і потрібне.
Ми шукаємо однодумців,
тел. 098-950-79-77.
Олександр СМАЛЬКО.

Відповідно до рішення виконкому від 21.11.2017 р. Березівська сільська рада повідомляє, що на території сільради знаходиться майно з ознаками безхазяйності:
••будівля критого току (с. Березівка, вул. Кузьменка, 3є);
••будівля зерносховища (с. Березівка, вул. Кузьменка, 3і);
••КЗС (ЗАВ-10) — с. Березівка, вул. Кузьменка, 3д;
••зерноочисна споруда ОКЦ (с. Березівка, вул. Кузьменка, 3е);
••сарай (с. Березівка, вул. Братів Мартіянів, 48);
••двоповерхова нежитлова будівля (с. Березівка, вул.
Кузьменка, 29).
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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).

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.
4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Комунальна (Ватутіна) в Талалаївці. Тел. 096-063-89-13.
САДИБА (0,19 га приватизована) з усіма зручностями в смт Талалаївка. Будинок 55,8 м2 з газовим і дров’яним опаленням, водогін,
колодязь у дворі (станція), літня кухня, сарай, 2 погреби, 3-фазка, гараж, телефон, інтернет. Тел. 095-358-81-05, 098-751-09-55, 2-29-96.
КВАРТИРА по вул. Садова, 5/20 у Талалаївці. Торг.
Тел. 095-637-86-29 (Валентина).
Газифікований БУДИНОК з надвірними будівлями по вул. Народна (Пролетарська) в Талалаївці. Тел. 096-811-84-31, 096-847-00-84.
Газифікований БУДИНОК у Талалаївці, є літня кухня, сарай, 2
гаражі, город, підведена вода. Ціна договірна. Тел. 050-155-00-86.
САДИБА по вул. Злагоди, 19 у Талалаївці.
Тел. 098-850-39-35.
АВТОМОБІЛЬ ЗАЗ-11030844 «Славута» 2009 року випуску.
Тел. 066-909-61-11, 2-10-71.
АВТОМОБІЛЬ Мазда-323 1985 р. в., бензин/газ, двигун 1,3 л,
зелений металік, ціна 800 дол. США. Тел. 063-478-51-08.
АВТОМОБІЛЬ Chery Amulet 2007 року випуску в ідеальному стані, 100 тис. пробіг, нова зимова гума; підрощені в’єтнамські
ПОРОСЯТА. Тел. 067-144-62-39, 097-772-02-75.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21104 2005 року випуску, двигун 1,6 л
16-клапанний; ПЛУГ 2-корпусний з документами, в хорошому стані.
Тел. 096-400-89-99, 093-118-08-78.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ГНІЙ і ПЕРЕГНІЙ з доставкою; КРОЛИКИ. Тел. 097-450-72-26.
КОРОВА чорно-ряба, тільність 8 місяців.
Тел. 068-248-61-15, 095-003-74-67.
ЦУЦЕНЯТА породи Кане корсо, вік 2,5 місяця, вага 10 кг, всі щеплення зроблені. Собака цієї породи виростає великий, 60 – 90 кг;
вірний друг, надійний охоронець. Тел. 097-756-90-00.
КОРОВА чорно-ряба, 7 місяців тільності, з 2-м телям (с. Красний Колядин). Тел. 095-554-21-86.
КОРОВА біло-ряба. Тел. 066-916-17-22, 098-623-71-96.
КОБИЛА (їздова, характер спокійний) з возом та упряжжю.
Тел. 097-118-51-25.
Свіже САЛО. Тел. 066-039-75-19, 068-822-16-25.
Постійно У ПРОДАЖУ сухий ЖОМ, МАКУХА, ОВЕС, ПШЕНИЦЯ, КУКУРУДЗА, ОБМІШКА, ВИСІВКИ. Можлива доставка.
КУПЛЮ КАРТОПЛЮ, КВАСОЛЮ.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26 (Саша);
097-397-71-28, 050-170-51-17 (Вова).

ПРОДАМ або ЗДАМ для
проживання 3-кімнатну КВАРТИРУ в центрі Талалаївки.
Тел. 097-193-45-61.

Фермерське господарство
закуповує дорого БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 098-381-92-90,
095-562-26-05.

КП «Талалаївське ВУЖКГ» має намір підвищити тариф на водопостачання та водовідведення згідно з чинним
законодавством.
АДМІНІСТРАЦІЯ КП «Талалаївське ВУЖКГ».

КУПЛЮ

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. 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.
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.
Вологу КУКУРУДЗУ. Тел. 097-069-98-52.

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.
ЗАКУПОВУЄМО КРГ: биків, корів, коней, баранів.
Вимушений доріз, терміновий
виклик. Цілодобово.
Тел. 097-035-45-03,
099-665-56-95.
ПИЛОМАТЕРІАЛИ:
ДОШКА, БРУС будь-якого перетину. ВИГОТОВЛЯЄМО дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА, ТУАЛЕТИ,
літні ДУШІ.
Тел. 066-553-33-82,
097-974-50-71.
Звертатися: готель, 1-й поверх.

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.

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.
НИЗЬКІ ЦІНИ ТА ВИСОКА
ЯКІСТЬ:
КРІВЛЯ,
ВІКНА,
ДВЕРІ,
САЙДИНГ,
профнастил,
металочерепиця.
Робота, доставка, замір
БЕЗКОШТОВНО!
Тел. 096-947-37-27.
РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір тканини.
Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
Звертатися: готель, 1-й поверх.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0317242, виданий 4.06.1997 року на ім’я ШЕВЧЕНКО Петро
Миколайович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯА №517731 та серії ЯА №516753 від 10 червня 2005 року, видані на ім’я ДОВГАЛЬ Анатолій Матвійович, вважати недійсними.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки серії ЯГ №389332 та серії ЯГ №386131 від 21 грудня 2007 року,
видані на ім’я ПУГАЧ Віталій Тимофійович, вважати недійсними.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки серії ЯА №517674 та серії ЯА №515268 від 10 червня 2005
року, видані на ім’я УДОВИЧЕНКО Михайло Дмитрович, вважати
недійсними.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЧН №0325622, виданий 23.04.1997 року на ім’я РОСЬ
Василь Петрович, вважати недійсним.

РА П ТО В О ,
несподівано,
трагічно і від
цього нестямно
боляче. В одну мить не стало нашої найдорожчої, найріднішої дружини, мами й
бабусі Лідії Михайлівни НОВАК із Талалаївки. Ми в розпачі! Дев’ять днів безтямного болю, дев’ять днів болять душі і плачуть серця, що нічого вже не змінити, що
любої нам людини нема і не буде. Розум
це усвідомлює, а єство не йме віри. Дорога наша, як же це, як нам без Тебе!? Турботлива дружина, любляча мама й бабуся — хто тепер скаже
нам ласкаве слово, хто підтримає, порадить, допоможе? Кожен
новий день віддаляє нас від щастя і збільшує наше горе, відлік
часу без дружини, мами, бабусі. Спасибі Тобі, рідна, що Ти була
в нашому житті, є і завжди будеш. Любимо Тебе, горюємо за
Тобою і плачемо.
У нерозрадному горі ЧОЛОВІК, ДОЧКА, СИН,
ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, ОНУКИ, всі РІДНІ.

28 ЛИСТОПАДА минає чверть
століття світлої пам’яті нашої незабутньої доньки,
мами і свахи
Наталії Іванівни ЖИЛКИ (Божко) із Талалаївки. 25 літ злетіло, наче один день,
бо біль втрати не стихнув і в пам’яті нашій
ніщо, пов’язане з Тобою, не стерлося. Повною молодих сил Ти залишила цей світ,
малолітніми нас, своїх дітей. Повиростали
ми, маємо власні сім’ї, але як нам важко
було, і тепер не легше, без Тебе, маминої руки, яка б вела по життю і вказувала
шлях, без маминого тепла, без маминої
любові і ласки. Хай і 50 літ мине — таке
ніколи не забувається! Рідна наша, Твій світлий образ завжди
з нами — в наших серцях, у нашій пам’яті. Спочивай з миром,
літай янголом над нами, хай спокійно буде Твоїй душі у Царстві
небесному.
Твої люблячі і вічно сумуючі МАМА, СИН і ДОНЬКА із
сім’ями, СВАТИ з Чернецького.

25 ЛИСТОПАДА минає 40 днів світлої пам’яті нашої дорогої
донечки і сестри Нелі Олександрівни ДОРОШЕНКО із Старої
Талалаївки. Все Твоє життя було переповнене болем і муками. Нехай буде Тобі спокій тепер. Ми захлинаємось від сліз,
Ти в споминах із нами скрізь. Як тяжко горе це нести… Прости,
дитинонько, прости, що не змогли Тебе спасти. Нехай Господь
оберігає Твою добру, чисту і світлу душу. Хто забув, — згадайте,
хто може, — помоліться. Любимо, сумуємо, пам’ятаємо.
В глибокій скорботі МАМА, БРАТ, РІДНІ.

28 ЛИСТОПАДА — 40 днів світлої пам’яті нашого дорогого,
незабутнього, люблячого і турботливого чоловіка, тата й дідуся
Петра Григоровича СТЕЦЕНКА з Болотниці. Людське життя,
мов тоненька ниточка — обривається. Немає таких слів, щоб
розказати, горе, від якого плачуть наші серця. Ми всі сумуємо,
тужимо і не можемо повірити, що ніколи Тебе не побачимо. Ти
прагнув жити, ніколи не сидів і хвилинки без роботи, боровся
із хворобою. Та вона була сильнішою за нашу турботу і ліки і
забрала Тебе в потойбічний світ. Ти був нам опорою, порадником і добрим господарем, прожив своє життя для кожного з нас,
часом забуваючи про себе і власне здоров’я. Твого тепла вистачало для всіх. Ми кожного дня чекаємо і виглядаємо Тебе. Але…
Не заросте ніколи та стежина, якою ми провели Тебе в останню
путь, похилиться зажурена калина, а ми і люди добрим словом
пом’януть. Хай над Твоєю могилою світить сонце, жалібно співають пташки і на квітах рясніє роса — то наші сльози. Вічний Тобі
спокій, наш дорогий, земля пухом, Царство небесне.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ, всі РІДНІ.

ПОМИНАННЯ

РІК тому, 27 листопада, відійшла у вічність наша дорога й
незабутня Ганна Григорівна ТКАЧЕНКО з Плугатаря. Може
час і гоїть душевні рани, але в нас вони свіжі, ятрять і непокоять смутком, тугою і живими спогадами. Твій відхід — незмірна
втрата для всієї родини, а Твій світлий образ ніколи не забудеться. Біль утрати не змити сльозами і скорботі немає кінця.
Рідна наша, Ти завжди із нами в нашій пам’яті, в наших серцях.
У вічній скорботі всі РІДНІ.

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.
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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%
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.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 110 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА, БРУС.
Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ,
МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ.
Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та
ІНВЕНТАРЯ для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

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

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.

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.
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).

30 ЛИСТОПАДА минає 17 років, як
невблаганна смерть забрала нашу дорогу матусю, дружину, бабусю Валентину Василівну ХРИСТЕНКО із Старої
Талалаївки. Минають роки, та не минає
біль утрати. Ти в нашій пам’яті живеш,
наче пісня солов’їна. Ніколи з серця не
підеш, бо Ти для нас — одна-єдина.
Твоїм теплом і ласкою зігріті, ми поховали найдорожчу в світі. Від усіх життєвих мук душа Твоя спочине, а пам’ять
і любов до Тебе ніколи не загине. Збігають дні, а в серці — невгамовний біль. Не віриться, що
це навіки. Вогонь життя раптово згас, залишивши печаль і
смуток. Світла пам’ять про Тебе, Твої доброту, людяність,
порядність назавжди залишаться з нами. Царство небесне
і вічний спокій Твоїй душі.
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
Миколу Петровича ПАВЛИША жителі с. Скороходове знали як самобутнього майстра сцени з його блискучими колошами,
напханими соломою, з його своєрідною мімікою, з його неповторним голосом, посмішкою та солом’яним брилем. Тільки він міг всіх
розсмішити і розвеселити в непередбачуваних ситуаціях на сцені.
І ось сцена Скороходівського Дому Народних Традицій без нього осиротіла… Залишились недоспівані пісні, незіграні ролі. Ми
провели його в останню путь. Щирі співчуття дружині Світлані Михайлівні, доньці Лесі Миколаївні, брату Віталію Петровичу та всім
рідним. Царство небесне та земля пухом Миколі Петровичу.
З. ЗАДОРОЖНЯ, Г. АРТЮХ.
Щиро співчуваємо нашій сусідці Сталіні Михайлівні Попович із Талалаївки в її тяжкому горі — смерті чоловіка МИКОЛИ
МИХАЙЛОВИЧА. Розділяємо біль непоправної втрати з усіма рідними та близькими покійного.
СУСІДИ з вул. Народна.
Тяжке горе спіткало родину нашої куми Ніни Борисівни Самозвон із Корінецького — померла її мама Ганна Федорівна
СПІВАК. Щиро співчуваємо Ніні Борисівні і розділяємо біль безповоротної втрати з усіма рідними та близькими покійної.
Сім’ї ВАСЮК, ДИННИК, РОГОВИХ, САВЧЕНКО.
Передчасно обірвалося життя нашої доброї сусідки Лідії Михайлівни НОВАК із Талалаївки. Ця смерть болем обізвалася у наших душах. Сумуємо і щиро співчуваємо чоловіку покійної Миколі
Володимировичу Новаку та всій його родині в тяжкому непоправному горі.
СУСІДИ із вул. Народна.
У наших душах сум і розпач, бо днями провели в останню
дорогу шанованого нами Миколу Михайловича ПОПОВИЧА із
Поповички. Глибоко співчуваємо всім рідним і близьким покійного.
Сім’ї СЕМЕШКО, ЧЕРЕВИК.
Висловлюємо щирі співчуття нашому брату, племіннику, сусіду Юрію Григоровичу Артюху з приводу тяжкої, неочікуваної втрати — смерті брата МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА. Ми вражені цією
сумною новиною. Важко її прийняти. Не вірили. Ця трагедія завдала болю всім нам. Боляче навіть подумати про те, що ми більше
його ніколи не побачимо. Тихо згасла свічка й життя догоріло. Так
рано відійшов у вічність,залишивши світлу пам’ять.
Царство небесне і вічний спокій Твоїй добрій і світлій душі.
Лебединим пухом хай буде Тобі земля.
З глибоким сумом сім’ї СВАНІДЗЕ, АРТЮХ,
ЛЕВАДА, КАЛІНІЧЕНКО, ГОРЯНСЬКА, ГРАБИНА.
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