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«ПРОМІНЬ НАДІЇ» НА ТАЛАЛАЇВЩИНІ

Минулої п’ятниці у районному будинку культури відбувся благодійний
концерт,
підготовлений
дитячими
колективами
Центру дитячої та юнацької творчості, школи мистецтв, районного будинку
культури в рамках проведення марафону «Промінь надії», який зібрав
усіх небайдужих заради
великої і доброї справи:
збору коштів для лінійного
прискорювача, який вкрай
необхідний для обласного
онкологічного центру. Пе-

ред початком концерту всі
бажаючі мали можливість
придбати учнівські вироби
на виставці-продажу.
З вдячністю до присутніх звернувся головний
лікар обласного онкологічного диспансеру Валерій
Зуб, оцінивши цей захід
проявом людяності і доброти небайдужих людей, які
активно долучилися своїми
внесками до спільної благородної справи.
Голова райдержадміністрації Анатолій Дупа
наголосив у своєму ви-

ступі, що долучення до
акції — це громадянський
обов’язок кожного жителя
селища та району. Талалаївщина стала одним із
активних учасників благодійного марафону «Промінь надії». Із районного
бюджету на придбання лінійного прискорювача для
обласного онкоцентру виділено 100 тисяч гривень.
А за концерт та виставку-
продаж учнівських робіт
вдалося зібрати 16 тисяч
гривень.

МИ НІКУДИ НЕ ПРИЄДНУЄМОСЯ

У Срібнянській районній газеті за 2
грудня ц. р. була опублікована інформація під заголовком «Мітинг сесії
не перешкода» про роботу другого
пленарного засідання першої сесії
Срібнянської селищної ради сьомого
скликання. Там є такий абзац: «На сесії розглянуто і прийнято звернення групи депутатів з пропозицією
добровільного приєднання до Срібнянської селищної ради територіальних громад с. Васьківці Срібнянського району, громад Березівки,
Юрківців, Поповички, Чернецького
Талалаївського району та громад

14 ГРУДНЯ — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Ця дата в календарі й історії нашої країни
приурочена до дня прийняття Державною
комісією в експлуатацію комплексу захисних споруд над четвертим зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
Ми віддаємо шану всім тим, хто ціною
власного здоров’я й життя захистив нас

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ СУДУ!

Прийміть вітання з нагоди професійного
вся влада в державі, має здійснити заходи
свята. Діяльність судді завжди була і залидля повернення віри людей у справедлишається вкрай відповідальною та складною,
вість, адже від віри у справедливість, від реадже судові рішення мають бути взірцем альної можливості її отримати та захистити
верховенства права, а судді повинні бути нолюдину залежить довіра до судової влади та
сіями високих моральних якостей, бездоганзагалом до держави. Нехай у вашій роботі
ної репутації та високого професіоналізму.
ніколи не буде помилок, а у людей — сумУ нелегкі для України часи, коли на Схонівів щодо справедливості ваших рішень.
ді йде війна, а країна працює над реформуБажаємо вам міцного здоров’я, наснаги, дованням всіх сфер життя, судова влада, як і
бробуту та родинного затишку!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

Це добре, що людям не байдуже майбутнє наших сіл.
Повідомляю, що ніякі рішення
не приймалися і на даному етапі не
плануються. На мою думку: перше за
все, ми повинні бути патріотами свого села, свого району і зберегти його
цілісність; у разі, навіть за бажання
приєднатися до Срібнянської громади
нині ми б не змогли, адже територія
Поповичківської сільради не межує із
територією Срібнянської громади, як
того вимагає Закон.
Валерій ІВАНІЯ,
Поповичківський с ільський голова.

Охіньок і Переволочної Прилуцького району».
Деякі читачі Срібнянської районки
із сіл, які входять до Поповичківської
сільради, цю інформацію сприйняли
не так, як вона викладена насправді і
забили тривогу. Срібнянські депутати
розробили лише пропозиції до вказаних громад, які конкретно депутатським
корпусом Поповичківської сільради не
розглядалися. Дехто ж сприйняв цю
інформацію як таку, що буцімто я, як
сільський голова, депутати вже прийняли рішення про приєднання, не беручи до уваги думку жителів сільради.

ЖАХ!

РОЗБІЙНИЙ НАПА Д

ГРУДЕНЬ — період
«жнив» у передплатній
кампанії. Дуже швидко
збігають грудневі дні. Не
забудьте за передноворічними клопотами передплатити свої улюблені
видання.
Нагадуємо, що передплата на «ТХ» триває. Передплатну ціну на районку
ми не збільшували. Зверніться у поштові відділення, до своїх листонош.
Тільки з районної газети
ви дізнаєтеся про всі районні новини, самі поділитеся зі сторінок своїми
думками. Будьте з нами у
2018-му!
Триває
передплата і на обласні газети та
журнали.
На Всеукраїнські видання передплата продовжена до 23 ГРУДНЯ.

10 грудня ц. р. до Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області
надійшла заява від жителя одного із сіл району Д.
про те, що 9 грудня у нічний час незнайомі особи

в балаклавах та чорному
одязі увірвалися до його
помешкання та, погрожуючи застосуванням зброї,
заволоділи значною сумою грошей.
За вказаним фактом відомості внесено

помер літній житель Грицівки, раніше — постраждала
від розбійного нападу сільський голова з Харкового.
Отже, перед розбійниками
і грабіжниками беззахисні і
ті, хто має кількасот доларів
і ті, у кого кількасот гривень
приховані на смерть… Про
це і говорили в телефонній
розмові з потерпілим.
Калейдоскоп
пограбувань у нашому районі, як і
по всій Україні, вражаючий.
У бабусь та дідусів із хлівів
крадуть курей, у господарів
— бензопили, різний інстру-

ПОГОДА

Субота
16.12

до Єдиного реєстру досудових
розслідувань,
ведеться
досудове
слідство.
Олександр БОРИСЕНКО,
начальник Талалаївського ВП, підполковник
поліції.

НАС ГРАБУЮТЬ, А МИ МОВЧИМО…
Добрі новини поширюються швидко, а погані — ще
швидше. У магазинах, банках, установах із понеділка
й донині тільки й розмов про
розбійний напад у Займищі.
Постраждала сім’я — відома
в районі. Її 55-річний глава з
діда-прадіда хлібороб, багато років очолює місцеве сільгоспвиробництво. Звичайно
ж, не бідний, бо господарює
на землі.
Це другий випадок розбою, який трапився у нашому районі цього року. У червні після знущань грабіжників
Неділя
17.12

Понеділок
18.12

Вівторок
19.12

Середа
20.12

мент просто з гаражів. Доки
один із жителів Жолобка був
зайнятий
передвиборчою
кампанією, злодії викрали
з гаража весь інструмент.
Здається, що ми вже звикли до того, що ніхто за це
не несе покарання. Наше
мовчання — це ознака того,
що ми з усім погоджуємося.
Адже злодії комусь здають,
перепродують крадене. І
мовчання в такому випадку
є також злочином. Не сподівайтеся таким чином убезпечити себе від нападу чи
пограбування.
Четвер
21.12

П’ятниця
22.12
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й увесь світ від наслідків Чорнобильської
катастрофи.
Низький вам уклін за мужність і героїзм
та силу духу, проявлені при подоланні наслідків аварії. Вічна пам’ять і шана тим, чиє
життя обірвав смертоносний атом.
Щиро зичимо вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, сімейного благополуччя,
уваги держави і шани вдячних поколінь.
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За даними http://sinoptik.ua

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 150 000 грн.

від провідних банків України.
На вигідних умовах.
Можливість дострокового
погашення. Адреса: вул.
Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел. 096-778-54-10,
095-281-96-53.

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.

Кафе «АРТЕМ» (с. Харкове)

запрошує відсвяткувати новорічні свята:
КОРПОРАТИВИ, ДНІ НАРОДЖЕННЯ, ВЕЧІРКИ.
Прийом замовлень на індивідуальні столики
із 20.12. до 31.12.2017 включно.
30 грудня для гостей буде жива музика, дискотека.
З наступаючими святами, веселого настрою,
миру на землі!

Тел. 067-542-12-09.

КАФЕ «Міраж» (2-й поверх триповерхівки в Талалаївці) запрошує відсвяткувати
сімейні, новорічні та інші свята:

ВЕСІЛЛЯ, КОРПОРАТИВИ, ДНІ НАРОДЖЕННЯ,
ВЕЧІРКИ.
Також приймаємо замовлення
на поминальні обіди — 130 грн. з людини.

Звертайтеся в магазин «Артеміда» або за тел.

050-87-78-129, 097-613-01-01.

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

2

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ДЕНЬ У КАЛЕНДАРІ

З ЧОРНОБИЛЕМ… НА ВСЕ ЖИТТЯ

ЩОРІЧНО 14 грудня, у день закінчення будівництва
саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком
Чорнобильської АЕС, відзначається День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС — день пам’яті в Україні. У ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС брали участь 152, переважно молодих
чоловіки, із нашого району. На жаль, багатьох із них вже
немає серед живих. На сьогодні в районі проживає 87
ліквідаторів. 12 із них — першої, по 49 — другої і третьої
категорії, 26 — потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, 1
особа евакуйована, 4 вдови. Як почуваються нині ліквідатори, що ми пам’ятаємо про їх подвиг?
Анатолію Ілляшенку із
місяць. Повернувшись додоТалалаївки весною 1986-го
му, працював у будівельній
ще не було і 30. Прекрасний бригаді райст. Низька зарпвік — все в житті ладилось. лата, а часом і відсутність
Мав сім’ю, роботу, працював
роботи змушували шукати
будівельником. У Чорноінші заробітки. Отож їздив до
бильську зону його напраМоскви, Києва. Знаходилась
вили через три місяці після робота для його майстроаварії, і саме туди, де було
витих рук і у своєму районі.
найнебезпечніше. Разом з
Почерк справжнього майіншими працюючими розстра-будівельника помітний
бирав завали біля станції, на обійстях багатьох талалавивозили сміття. І так цілий ївців. Нині Анатолій МиколаУ ЦІ грудневі дні відзначає своє сімейне свято наша
колега,
вчителька-пенсіонерка з Чернецького Катерина Степанівна ТРОЦЕНКО з Чернецького. Є ювілеї
досить різні, та є одна з найкращих дат, вітаємо щиро
ми — колеги у день, коли
Вам — 60. Хай пахучим цвітом стелиться дорога, хай
відходять вдалеч горе і біда,
хай же будуть щастя і міцне
здоров’я, радість і повага на
многії літа. За пройденим
не треба сумувати, попереду щаслива жде пора, хай
буде щедрим ювілейне свято, здоров’я Вам, любові і
добра! Нехай цей день Вам
зморшок не прибавить, старі нехай розгладить і зітре,
здоров’я зміцнить, від негод
позбавить, добра і щастя в
дім Вам принесе.
КОЛЕКТИВ працівників
Чернецької школи.
* * *
ЦИМИ днями завітав
ювілей до нашої колеги, вчительки Людмили Анатоліївни МОСКАЛЕЦЬ з Макаренкового. З нагоди 60-річного
ювілею шлемо їй найщиріші
вітання. Ділами незупинними Господь дивує світ, щороку іменинами в душі лишає
слід. І спогади напросяться
самі в цей світлий день, немов хліба колосяться від
застільних пісень. Хай все
лихе забудеться і кане в
небуття, все, що бажалось
— збудеться за всі роки життя. Хай серце не остудиться
і на втрачає ритм, хай все
благання збудеться з нашептаних молитв. Хай сад цвіте
черешнею, душа весною
снить, хай всі діла прийдешнії Господь благословить.
Не всі вершини сходжені,
бо не настав ще час. Вітаєм
з днем народження всім колективом Вас.
КОЛЕКТИВ працівників
Чернецької школи.
* * *
24 ГРУДНЯ нашому дорогому батьку і дідусю Миколі Павловичу КАПЛІЮ із
Болотниці виповнюється 83
роки. Ваші літа цвіли не про-

сто цвітом, а проростали у
труді, дорослими вже стали
діти, а Ви давно не молоді.
Хоч як прожитих літ не шкода, не повернути їх назад,
як не заставить серед літа
цвісти яблуневий сад. Тож
бажаєм здоров’ячка Вам
найбільше, без нього жить
усім найгірше. Хай Бог милосердний з високого неба
дарує усе, чого Вам треба. А
матінка Божа — Цариця свята дарує щасливі і довгі літа.
Дочка ЛІДА, зять
СЕРГІЙ, внуки СВІТЛАНА,
ІРИНА, правнуки ДЕНИС,
ПОЛІНА, НАЗАРЧИК.
* * *
14 ГРУДНЯ виповнюється 75 років нашій дорогій тьоті Лідії Олексіївні
СТАШУК із Старої Талалаївки і ми шлемо їй свої щирі
вітання. Хай доля намітить
ще років багато, хай радість
і щастя приходять до хати,
щоб тільки все гарне в житті
повелось, хай збудеться все,
що іще не збулось! У щасті, в
здоров’ї щоб вік весь прожити, душею і серцем повік молодіти, щоб радість стрічала
завжди на порозі, а лихо не
стрілось ніде у дорозі.
Племінниця ВАЛЯ із
своєю родиною.
* * *
ВІД щирого серця вітаємо нашу дорогу іменинницю
— маму і бабусю Варвару
Павлівну ТИМЧЕНКО з
Обухового. Всю доброту, яка
існує в світі, всю радість, що
живе поміж людей, найкраще все, що є у світі, даруємо
Тобі у цей святковий день.
Спасибі велике, що Ти нас
зростила, що Ти нас любила, допомагала, молилась
за нас, добра нам бажала.
Спасибі, рідненька, за руки
робочі, за щиру турботу, недоспані ночі, за мудрі поради, невтомну роботу. Спасибі, дорогенька, за те, що Ти
живеш, нас любиш, жалієш
і бережеш. Ти наша єдина у
світі розрада, Ти наша любов, наше щастя й порада.
Дай Бог здоров’я міцного,
щастя людського, уміння,
терпіння і Божого благосло-

15 грудня 2017 року

З НАГОДИ ДНЯ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

«Союз-Чорнобиль». З 2013
року трудиться водієм на
нафтопромислі.
У січні 1987 року через
військкомат був призваний
у Чорнобильську зону Володимир Чмут, який працював
водієм у сільгосптехніці. За
три місяці у Чорнобилі багато чого набачився і роботи
всякої спробував. А повернувшись додому, знову аж
до виходу на пенсію працював водієм. Сьогодні разом
із дружиною займаються домашнім господарством. Радіють внукам.
Всі ці чоловіки, мають
статус потерпілих від аварії
на Чорнобильській АЕС першої категорії і третю групу
інвалідності. «Із Чорнобийович вже на заслуженому лем», який значно підірвав
відпочинку.
їхнє здоров’я, вони живуть
Того ж року довелось
уже 31 рік. Часто борються
працювати хіміком-дозимеза життя, не вимагаючи для
тристом у Чорнобильській себе нічого особливого, хіба
зоні і Анатолію Завгородньощо розуміння в суспільстві і
му з Талалаївки. Ця робота
турботи держави. Адже на
була небезпечною і відпощо може вистачити 396 гривідальною. У кінці липня вень, які держава виділяє
пам’ятного 1986-го Анатолій
учасникам першої категорії?
Миколайович
повернувся Ліквідатори другої категорії
до мирної, безпечної роботи отримують удвічі менше, а
— завідував складом пальдля третьої категорії їх взагано-мастильних матеріалів у лі не виділяють. Забула дерколишній сільгосптехніці. А
жава про чорнобильців і під
коли вона припинила своє
час жовтневого підвищення
існування, перейшов на гропенсій… А ці скромні люди
мадську роботу — майже захистили нас від смертель5 років працював заступного атома, не шкодуючи
ником керівника районної
свого здоров’я і навіть життя.
громадської
організації
Віра КЛИМОВА.
На фото: ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС
Анатолій ІЛЛЯШЕНКО та Володимир ЧМУТ із своїм колегою, заступником керівника громадської організації
«Союз – Чорнобиль – Україна» Іваном МАЙСТРЕНКОМ.

8 грудня відбулися урочистості, присвячені Дню
місцевого самоврядування.
Голови районної ради Юрій
Дзюбан, районної державної адміністрації Анатолій
Дупа, помічник-консультант
народного депутата України
Валерія Давиденка Микола Коновал привітали працівників органів місцевого
самоврядування із професійним святом та вручили
кращим працівникам цієї
сфери нагороди за сумлінну
працю, високий професіоналізм, активну громадську
позицію.

••Людмила Миколаївна
ПЛЮТА — секретар Болотницької сільської ради,

••Ігор
Анатолійович
 АРЧЕНКО — директор
М
СТОВ агрофірма «Горизонт»,
••Віра Яківна ЧЕРНЯК
— ветеран,
••Тетяна
Вікторівна
МИХАЙЛЮК — секретар Талалаївської селищної ради,
••Таміла
Олексіївна
МАНЬ — начальник організаційного відділу районної
ради,
••Сергій Анатолійович
ТРОЯН — в. о. старости Корінецького старостинського
округу,
••Галина
Михайлівна
КРУПОДЕРЯ — депутат районної ради,
••Надія
Леонідівна
СПІВАК — спеціаліст Чернецької сільської ради.

віння на многа літа.
З повагою і любов’ю
дочки ВІРА, НАТАША, зять
ЮРІЙ, ВОЛОДИМИР, внуки
ЄВГЕН, ЄВГЕН.
* * *
14 ГРУДНЯ Миколі Павловичу ПИЛИПЕНКУ з Талалаївки — 60! Щиро Тебе
вітаємо і всіх благ земних
бажаємо. Летять роки, як лебеді у вирій, життя іде, його
не зупинить. Прийми вітання
наші щирі — ще до ста років
зичимо прожить. Хай будуть
поруч віра і надія, як два крила, що впасти не дадуть. І
сам Господь по милості наділить ще довгих літ, щасливу
світлу путь.
Сім’я КРИСЬКІВ із
Корінецького.

ну Павлівну БРОЖКУ із
Красного Колядина. Бажаєм
щастя і здоров’я, бажаєм
мудрості і сил, щоб кожний
день, вже від сьогодні, Вам
тільки радість приносив. Усіх
земних Вам благ бажаєм
за душу людяну просту. Всі
квіти світу Вам даруєм за
добре серце й теплоту. Щоб
Вас люди шанували, діти й
онуки любили, щоб Ви до
ста років без горя прожили!
КУМА і її РОДИНА.
* * *
13 ГРУДНЯ святкував
свій 55-річний ювілей Микола Степанович БАХМАЧ
із с. Понори. Нестримною
ходою йдуть літа, вже мудрий ювілей Твій на порозі!
В очах ще юнь, хоча на скро-

* * *
18 ГРУДНЯ нашій любій
мамі, доньці, дружині, бабусі
Світлані Павлівні БРОЖЦІ
з Красного Колядина виповнюється мудрих 55 років.
Матусю, бабусю, найкраща,
єдина! Щоб Ти не хилилась
ніколи в журбі, і сонце, і зорі,
і даль журавлину ми, діти і
внуки, даруєм Тобі. Бажаємо
щастя й даруємо квіти. Хай
сонце і зорі плекають тепло,
щоб завжди здоров’я у Тебе
було, щоб смутку не знала,
ми просимо долі, добра Тобі
й радості, рідна, доволі. Хай
доля боронить від лиха й
біди. Лишайся ж Ти, мамо,
такою завжди. Гордімось
Тобою, шануємо і любим,
низенький уклін від усіх нас
прийми. Здоров’я міцного
Тобі ми бажаєм і просимо
Бога одне лиш: ще довго
живи.
З повагою і любов’ю
дочка ГАЛИНА, онуки
АНАСТАСІЯ і ОЛЕКСІЙ,
син ВАСИЛЬ з дружиною
НАДІЄЮ. До привітань
приєднуються мама НАДІЯ
і чоловік ВІКТОР.
* * *
ВІТАЄМО з ювілеєм
нашу дорогу куму Світла-

нях сивина, набутки й втрати
на важкій дорозі. Хай доля
піднесе іще сповна і радості,
й наснаги, і здоров’я! Хай
завжди квітне у душі весна і
серце зігрівається любов’ю!
Бажаю, щоб були приємні
лиш турботи у власнім домі
й на улюбленій роботі. Хай
не чіпа Тебе ні злива, ні
хурделиця, хай Твоя стежка
лише щастям стелиться і
все задумане хай неодмінно
звершиться!
ДРУЖИНА.
* * *
ЦЬОГО чудового зимового дня святкує свій ювілей наш дорогий, любий і
турботливий тато Микола
Степанович БАХМАЧ із
Понір. У цей важливий для
всіх нас день ми зібралися, щоб сказати слова, які
завжди живуть у наших люблячих і відданих Вам серцях. Ви — наша опора і підтримка, Ви — наша радість
і спокій, Ви — той, хто дбає
про нас довгі роки. Нехай
доля оберігає Вас від життєвих негараздів, нехай
Ваше здоров’я ніколи не
підводить, нехай кожен
день буде наповнений світлом і теплом. Спасибі Вам,

рідний, за те, що Ви з нами!
З любов’ю і повагою
сини ПАВЛО і МИХАЙЛО,
дочка ВІКТОРІЯ з чоловіком АНДРІЄМ.
* * *
ДОРОГОГО свата Миколу Степановича БАХМАЧА
з Понір сердечно вітаємо з
ювілеєм. Вам 55, та хіба ж це
літа, коли очі горять і душа
молода! Хай доля дарує Вам
довгого віку, щоб втіхи і радості було без ліку. Хай обминають невдачі і грози, хай тільки
від сміху з’являються сльози. Міцного здоров’я з роси і
води, бадьорість і радість хай
будуть завжди! Ми Вам посилаєм ці вдячні слова, а Бог
хай дарує щасливі літа.
З повагою свати
ОВЕРЧУКИ з Корінецького.
* * *
ЦИМИ днями святкує
свій ювілей найдорожчий і
найкращий чоловік, батько,
дідусь Олексій Олександрович МАРЧЕНКО з Новопетровського. Бажаємо щастя і достатку, ясного неба і
тепла, в житті — лиш злагоди й порядку, щоб доля світлою була. В роботі — успіху
й терпіння, у справах — вічного горіння, в сім’ї — любові і тепла, від друзів всіх —
лише добра!
ДРУЖИНА, ДІТИ, внук
БОГДАНЧИК.
* * *
14 ГРУДНЯ зустрічала
свій 45-й день народження наша хороша подруга Світлана Григорівна
ЗАГУРСЬКА з Липового.
Прийми вітання наші щирі,
нехай в здоров’ї, щасті й
мирі рясні красуються літа!
Нехай в оселі щастя буде і
сил прилив, немов потоки
рік, нехай життя цвіте і поважають люди і довгим буде,
як століття, вік!
Подруги АЛЛА і дві
НАТАШІ.
* * *
У ЦІ грудневі дні в нашій родині завжди свята,
бо грудень подарував нам
донечку Інну, якій 13 грудня
виповнилося 35 років, зятя
Миколу, який іменинник 14

грудня, і внучку Аделіну,
якій 16 грудня виповнюється
6 рочків. Ми вітаємо всіх іменинників сім’ї БІЛЕЦЬКИХ із
Понір. Бажаємо вам лише
добрих подій, ясного сонця,
здійснення мрій, друзів чудових, кохання міцного, більше
веселого, менше сумного,
різних приємностей, класних відпусток, щоб в гаманці
у вас не було пусто. Те, що
задумали, хай все вдається та добра доля до вас
посміхнеться!
ТАТО, МАМА, ТЕСТЬ,
ТЕЩА, ДІДУСЬ, БАБУСЯ,
всі РІДНІ.
* * *
ВІТАЄМО із днем народження молодих, енергійних людей, справжніх
патріотів рідного села Богдана ГОЛУБА та подружжя
Інну і Миколу БІЛЕЦЬКИХ
із Понір. Бажаєм вам квітів
та мирного неба, грошей
та здоров’я ще більше, ніж
треба. Хай доля вам щастя
багато дає, зозуля сто років
життя накує. Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
хай кругом від сміху іде голова. Достатку — у будні, в
свята — подарунків, гарних
подій, доброти, поцілунків!
З повагою родина
БАХМАЧІВ.
* * *
СЬОГОДНІ свій 20-й
день народження святкує
наша лагідна, рідненька,
добра і проста, наша дорогенька Іруся золота — Ірина Сергіївна ГРАБИНА з
Липового. Вітаємо Тебе з
Твоїм днем народження,
бажаємо міцного здоров’я,
успіхів у навчанні, мирного
неба і всього того, що Тобі
треба. Нехай волошками
цвітуть літа прекрасні, нехай
здійсняться тисячі бажань,
щоб доля дарувала тільки
щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. Життя хай
квітне, мов вишневий сад, і
кожен день усміхнено радіє,
а доля подарує зорепад здоров’я, успіхів, любові і надії!
З любов’ю ДІДУСЬ,
БАБУСЯ, дядьо ЮРА і
тьотя ОКСАНА.

НАГОРОДЖЕНІ
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ обласної ради —
керуючий відділком ТОВ
«Батьківщина» Іван Васильович ТАРАН.
ГРАМОТОЮ районної
державної адміністрації:
••Неля
Валентинівна
КУЗЬМЕНКО — головний
бухгалтер Харківської сільської ради,
••Надія
Леонідівна
СПІВАК — спеціаліст Чернецької сільської ради,
••Олена
Леонідівна
ГАВІНСЬКА — начальник
загального відділу виконавчого апарату районної ради.

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ
районної ради:

••Наталія
Вікторівна
ОМЕЛЯНЕНКО — головний
бухгалтер Української сільської ради,
••Наталія
Миколаївна
ОСТРІШКО — секретар Староталалаївської
сільської
ради,
••Оксана
Григорівна КОБЗИСТА — спеціаліст-землевпорядник Староталалаївської сільської ради,
••Оксана
Миколаївна
НАУМЕНКО — член виконкому Березівської сільської
ради.

ПОДЯКОЮ народного
депутата України Валерія
Давиденка:
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЗН АЮТЬ, Н АВІТЬ, В АРГЕНТИНІ ПРО КОМ АН Д У
«БРИГАНТИН А»!

В Україні завжди цінували розум. Інтелектуальні
ігри не тільки розважають,
але й виховують спостережливість, увагу, кмітливість,
розвивають та навчають.
Восьмий рік поспіль на знімальному майданчику обласного телебачення проходять змагання юних ерудитів
«Віват, Інтелект!». Незмінним
учасником всіх сезонів є команда «Бригантина» з Талалаївки. Змінюються запитання, суперники, учасники
команди, але екіпаж наших
знавців завжди серед претендентів на вихід у фінал.
У другому сезоні (2011 рік)
«Бригантина» дійшла до фіналу, ставши найкращою серед команд, які посіли другі
місця в групових турнірах.
Цьогорічний сезон приніс новий успіх.
Спочатку «Бригантина»
перемогла у першому чемпіонаті району, переконливо
здолавши всіх суперників.
А потім наша команда стала переможцем обласного
етапу і вийшла у фінальну
вісімку. Загальна кількість
учасників була найбільшою
за всі сезони — 34 команди.
Наші ерудити і в Чернігові не залишили суперникам
жодних шансів на успіх. У
першому бою завдали поразки «Знавцям» з Коропа
— 4:0, потім розділили бали
з непоступливою «Квінтесенцією» з Ніжинського обласного педагогічного ліцею — 2:2.
Остання зустріч з командою
«Yes» з Новгород-Сіверського району стала своєрідною
крапкою на шляху до фіналу — 3:1 на нашу користь.
Вперше за 8 сезонів наша

команда стала переможцем
групи, не програвши жодної
зустрічі та набравши рекордні для себе 9 балів.
Народна мудрість стверджує, що у будь-якої перемоги багато батьків. У нашої
перемоги їх також чимало.
Це батьки учасників, які виховали таких розумників. Це
педагоги школи, які заклали
основи знань, умінь і навичок
під час освітнього процесу,
сприяли організації та проведенню тренувань, а іноді дехто з них сідав за ігровий стіл,
стаючи спаринг-партнерами.
Це колектив Центру ДЮТ, в
якому вже декілька років діє
гурток «Юний ерудит». Це
відділ освіти, який забезпечив нам можливість участі в
обласному чемпіонаті. А які
чудові у нас вболівальники! В
цьогорічному голосуванні за
команду глядацьких симпатій
вони влаштували шалені перегони з Ніжином, віддавши
нам 853 голоси — найбільше
за весь час. Голосували учні,
їх друзі, родичі та знайомі,
вчителі, навіть селищний голова з родиною.
Та
найголовнішими
«батьками» перемоги є діти:
Ірина Бондаренко, Анна Іващенко, Олександра Холоша,
Дмитро Москаленко і наш
капітан та «кнопочник» в одній особі Станіслав Рябчун.
Під час тренувань вони проробили велетенський обсяг
роботи, розглянувши декілька тисяч ігрових запитань,
провівши близько сотні тренувальних боїв. Результат
був досягнутий завдяки злагодженій командній роботі.
Кожен учасник ніби доповнював іншого, посилюючи силу

МАРШРУТАМИ
ПЕРЕМОГ

за межами рідного спортзалу. І хоча плугатарські хлопці
програли обидва поєдинки
ровесникам із Конотопа й
Ромнів із різницею в 11 очок,
у цих поразках є свій позитив
— неоціненний досвід, який
знадобиться в майбутніх
іграх. За поразками обов’язково прийдуть перемоги.
На повний склад у нашій
команді цієї вікової категорії
виконавців просто не набирається і тому організатори
турніру в Конотопі дозволили участь у ній дівчат. Наша
змішана збірна провела на
конотопському майданчику
три напружені матчі — поступились місцевим баскетболістам 50:41, м. Українка
з Київщини 45:41 і переграли
команду з Кролевця 71:11,

Ромни – Конотоп – Путивль — за таким маршрутом містами Сумської області пролягли баскетбольні
шляхи команд Плугатарської
школи. Для них вони не нові.
Хіба турнір у Ромнах. Він
проводився вперше і при
урочувався Дню козацтва,
а змагалися в ньому хлопці
2004 – 2005 років народження. Оскільки турнір носив
статус неофіційного, то в
кожній з трьох команд-учасниць були гравці старшого
віку. В нашій з дев’яти баскетболістів шість (в основному 2006 р. н.) вперше зіграли

команди.
Слід згадати також Юлію
Манівську, яка була у складі
команди на переможному
районному чемпіонаті, Ірину
Шарко, Тетяну Москалець,
Анну Артюх, котрі брали
участь у тренуваннях.
У 1996 році англійський
футболіст Гаррі Лінекер
сказав, що у футбол грають
всі, а перемагають завжди
німці. Трохи перефразувавши його слова, отримаємо
повну картину змагань у фіналі: «У брейн-ринг грають
усі, а перемагає «Кліо» з
Ніжина». Саме ця команда
вшосте поспіль здобула перемогу. «Бригантині» трішки
не поталанило з жеребом та
кнопкою і в кубковому двобої
вона поступилася сильній
команді «Сіверяни» з Новгорода-Сіверського, яка, у
свою чергу, лише в додатковому раунді програла майбутнім переможцям. Фінал

СПОРТ
що дозволило піднятись на
бронзову сходинку п’єдесталу пошани.
Останній пункт призначення плугатарців у цьому
баскетбольному
маршруті — Путивль, традиційний
турнір на кубок місцевого
педагогічного коледжу серед дівчат. І тут також було
три поєдинки. У першому ж
із них жереб звів головних
претендентів на «золото»
— випускниці Конотопської
ДЮСШ склали гідну конкуренцію нашим, проте залишили майданчик переможеними, 32:39. Решта команд
— путивльські «Педколедж»
і «Партизан» — обіграні на
класі, досить упевнено, відповідно 46:10 та 49:17 і з
третьої спроби (у двох по-

показав, що шлях до високих
результатів має враховувати всі сторони підготовки.
Багато
команд-фіналістів
придбали професійні кнопки
для гри та тренувань. Наша
команда готувалася на власних, змайстрованих татом
Ані Іващенко Сергієм Віталійовичем. Важливу роль мав
також досвід участі у турнірах, змаганнях. Та, попри
всі труднощі, «Бригантина»
досягла великого успіху.
Цьогорічний сезон показав, що наші діти можуть
нарівні конкурувати з учнями
шкіл великих міст і навчальних закладів нового типу —
ліцеїв та гімназій. Серед фіналістів лише «Бригантина»
представляла
загальноос-

Сергій НУЖНЕНКО,
педагог-тренер команди «Бригантина», практичний
психолог Талалаївської школи, керівник гуртка «Юні
ерудити» ЦДЮТ.
На фото: «Бригантина» у фіналі «Віват, Інтелект-2017».
передніх були тільки призові
місця) плугатарські дівчата
завоювали кубок.
Це добрий позитивний
заряд для наших команд
на
завтрашній
розіграш
кубка народного депутата
Валерія Давиденка. Турнір
відбудеться на базі Плугатарської, а можливо й Талалаївської (залежить від
кількості команд-учасниць)
шкіл і стане своєрідним неофіційним
баскетбольним
чемпіонатом-змаганням між
Чернігівською і Сумською областями, представники яких
зійдуться на майданчиках у
двобоях. Запрошуємо уболівальників до їх перегляду і
підтримати команди — буде
цікаво.
Володимир ЧЕПЕЛЬ,
вчитель Плугатарської
школи, тренер команд із
баскетболу.

ЗА ТЕНІСНИМ
СТОЛОМ

На фото: чемпіонки турніру в Путивлі. На передньому плані (зліва направо): Анна
ХОМЕНКО, Настя МУХА, Марина БРОВКО, Аня КЕРАСІНСЬКА; стоять: тренер Володимир ЧЕПЕЛЬ, Христина ДУМНИЧ, Настя СЕМІНКО, Яна ЧЕПЕЛЬ, Марина ГАЄВСЬКА,
Аліна ДЕМЧЕНКО.
У Конотопі до складу команди входили Христина ДУМНИЧ і Марина МЕЛЬ, а також
хлопці Андрій САДОВИЙ, Владислав ПАВЛИШ, Денис КРАВЧЕНКО, Ілля КУНДЕНКО.
Троє останніх грали і в Ромнах та ще Кирило ГАЄВСЬКИЙ, Станіслав МАЗУРА, Валентин
ШУЛЬГА, Павло МАКАРЕНКО, Дмитро КЛИМУША, Ярослав ПУСТОВИЙ.

вітню школу, решта — представники гімназій, а переможці — це збірна кращих
учнів міського ліцею і шкіл Ніжина. Тим вагомішим є наш
цьогорічний виступ. До речі,
жодна з трьох команд Чернігова у фінал не потрапила.
Сезон
«Віват,
Інтелект-2017» закінчено. Хай
живе новий сезон! Вже
у грудні 2017 року стартує шкільний чемпіонат з
брейн-рингу у молодшій та
старшій лігах, на який попередньо заявилися 23 команди. Всім учасникам бажаю
успіхів у новому сезоні, а
«бригантинівцям»-випускникам — вдало скласти ДПА та
ЗНО і вступити до омріяних
вищих навчальних закладів.

На базі Плугатарської
школи відбувся командний
чемпіонат району з настільного тенісу серед школярів.
Боротьбу за нагороди вели
юні тенісисти Української,
Липівської,
Понірської,
Красноколядинської, Березівської, Чернецької, Староталалаївської, Харківської,
Талалаївської і місцевої
шкіл. Напружені поєдинки в
груповому турнірі назвали
чотирьох фіналістів. Найсильнішими поміж них виявилися спортсмени Харківської школи, котрі й виграли
командний чемпіонат. На
другу й третю сходинки п’єдесталу пошани піднялися
тенісисти Плугатарської та
Української шкіл.
Володимир КОБИШ,
директор Талалаївської
ДЮСШ.

СЛУЖБА – 102

«ПЕРЕВІЗНИКЗИМА»

З
метою
посилення
контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів, попередження аварійності на
автомобільному транспорті
загального користування в
зимовий період, запобігання
виникненню надзвичайних
подій під час здійснення таких перевезень та дотримання законодавства у зазначеній сфері на території
Талалаївського району із 17
листопада 2017 року проводяться заходи під умовною
назвою «Перевізник-зима».
Під час перевірок пасажироперевізників особлива
увага звертається на підготовку автотранспорту до
використання в осінньо-зимовий період, заміну шин на
зимові, справність приладів
обігріву стекол та салону,
зберігання транспортних засобів за місцем їх стоянки,
організації передрейсового
контролю технічного стану
автобусів та проведення
щозмінного медичного огляду водіїв.
На сьогодні працівниками Талалаївського ВП виявлено 6 порушень в даній
сфері, відносно порушників
складено
адміністративні
протоколи.
Руслан ХОМЕНКО,
заступник начальника
Талалаївського ВП,
майор поліції.

ПАМ’ЯТІ
ТОВАРИША

Вранці 8 грудня на
63-ому році життя перестало битися серце
Миколи
Григоровича
НИКОЛАЙЧУКА,
якого
талалаївці добре знали
по роботі в господарських
та адміністративних підприємствах і установах
району.
Народився
Микола
Григорович 11 вересня
1955 року на Вінниччині.
Після закінчення школи в рідному селі здобув вищу освіту в Київському
політехнічному
інституті та столичній
сільгоспакадемії і диплом
інженера-механіка.
Трудову діяльність у
нашому районі розпочав
1985 року головним інженером радгоспу «Красноколядинський». Із червня
1986-го М. Г. Николайчук
у райкомі компартії України — спершу інструктором, а потім і завідувачем
оргвідділу. По закінченні
Київської вищої партійної школи з 1991 року
був заступником голови
райвиконкому, головним
інженером райуправління
сільського господарства,
працював
заступником
начальника, а потім і
очолив БУ-822 ВАТ «Київшляхбуд».
З
липня
2000-го на різних посадах
у райдержадміністрації —
заступник голови з питань
організаційно-кадрової
роботи, керівник апарату,
начальник відділів контролю, житлово-комунального господарства.
Доброзичливий, чуйний, товариський, відповідальний, з творчим підходом у роботі і вимогливий
до себе, Микола Григорович завоював собі шану
й визнання в колективах,
в яких працював. Світла
пам’ять про М. Г. Николайчука назавжди збережеться в наших серцях.
А. П. ДУПА, Ю. В.
ДЗЮБАН, Ю. Є. ВЕЛИЧКО, Л. М. ШЕВЧЕНКО,
С. В. КАТРУШЕНКО,
В. М. ПОРТЯНКО, М. П.
КОНОВАЛ, І. М. МОСКАЛЕНКО, П. М. ЧМУТ, М. Г.
КУЧЕРЕНКО, І. М. СОЛОХА, А. Г. МАРЧЕНКО,
І. В. ДІБРІВНИЙ, А. О.
БУЛИГА, В. М. КАСЯНЕНКО, В. М. ГЕЦ, А. М.
ШТИМ, А. М. СЕРДЮК,
І. М. МАЙСТРЕНКО, І. М.
ЛЕЩЕНКО, В. В. ОВДІЄНКО, М. М. МІРОШНИЧЕНКО, М. О. БИЧОК,
В. О. ГУЖВА.
НИЗЬКІ ЦІНИ ТА ВИСОКА
ЯКІСТЬ:
КРІВЛЯ, ВІКНА, ДВЕРІ,
САЙДИНГ, профнастил,
металочерепиця.
Робота, доставка, замір
БЕЗКОШТОВНО!
Тел. 096-947-37-27.
18 ГРУДНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у
с. Болотниця (в приміщенні Болотницької сільської
ради) проводитиме начальник відділу «Талалаївське
бюро правової допомоги»
Яна Михайлівна
МУДРЕВСЬКА.
Початок прийому
о 10-й годині.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

18 грудня — смт Талалаївка, вул. Шевченка, вул. Сонячна; с. Українське, ТОВ «Фортуна», контора, пилорама.
19 грудня — смт Талалаївка, вул. Дружби, 2-й і 3-й
пров. Парковий, вул. Мічуріна, м-н «Берізка».
20 грудня — с. Степанівське, вул. Набережна.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

БУДИНОК за адресою 1-й пров. Енергетиків, 15 у Талалаївці,
літня кухня, 2 сараї, погріб, колодязь у дворі, підведений газ.
Тел. 068-064-62-69.
САДИБА в Талалаївці по вул. Перемоги, 120а.
Тел. 097-190-69-40.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2108 у хорошому стані, ПОРОСЯТА в’єтнамські. Тел. 093-776-80-75, 093-307-32-40.
СКУТЕР Honda Dio 18. Недорого.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ТРАКТОР МТЗ-80 у хорошому технічному стані.
Тел. 098-223-18-10.
Саморобний МІНІ-ТРАКТОР, АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101.
Тел. 097-118-96-15.
Б/у чоловічий спортивний ВЕЛОСИПЕД, плазмовий МОНІТОР,
системний БЛОК. Тел. 067-496-94-30.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Б/у металеві ДВЕРІ 0,96×2,5 м в задовільному стані.
Тел. 068-517-52-71.
ЛІЖКО радянськ. в-ва 2-спальне, дерев’яне, поліроване з ящиками та матрацом, стан відмінний, Ш
 АФА-КУПЕ 2,72×2,40×0,60 м
світлого кольору (беж), дзеркала з малюнками, 3 роки експлуатації.
Тел. 095-358-79-96, 068-816-46-50.
ІНДИКИ. Тел. 098-440-42-92.
Електричний МЛИН, електрична ЛУЩИЛКА для кукурудзи.
Тел. 066-945-15-94, 098-84-30-206.

Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

Дід Мороз і Снігурочка
для ваших дітей.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

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. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
КІЗ, ЦАПІВ, БАРАНІВ, БИКІВ та СВИНОМАТОК.
Тел. 096-796-33-68 (Олександр).
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.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, ЯЧМІНЬ, СОЮ. Тел. 097-670-38-31.
Вологу КУКУРУДЗУ. Тел. 097-069-98-52.
МОТОЦИКЛИ К-750, Урал, МТ-10, МТ-12, МТ-16, М-61, М-72.
Тел. 067-385-66-59, 066-325-20-58.
АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ; карданні вали.
Тел. 095-516-29-57, 098-841-72-05.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0349367, виданий на ім’я ЧЕПЕЛЬ Софія Ілларіонівна,
вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №394154 від 28 травня 2008 року, виданий на ім’я
НАСОН Микола Васильович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну частку
(пай) серії ЧН №0295665 розміром 4,0 га із земель колишнього ксп
«14-річчя Жовтня», виданий 15 березня 2000 року на ім’я НІКОЛІН
Григорій Іванович, вважати недійсним.

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.

Колектив працівників райдержадміністрації з глибоким сумом
зустрів звістку про раптову і передчасну кончину колишнього начальника відділу житлово-комунального господарства РДА Миколи
Григоровича НИКОЛАЙЧУКА і висловлює щирі співчуття рідним та
близьким покійного.

З болем зустріли звістку про горе в сім’ї нашої однокласниці Богдани Бовкун — смерть її дорогої людини, батька ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА. Сумуємо разом з нею, щиро співчуваємо.
ВИПУСКНИКИ Липівської школи 2013 року,
класний керівник Н. А. СИДОРЕНКО.

Відділ освіти райдержадміністрації, профком працівників освіти
та Центр ДЮТ щиро співчувають методисту райметодкабінету Любові Анатоліївні Леваді з приводу тяжкої, непоправної втрати — передчасної смерті брата
ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА.

У нашої сусідки Любові Анатоліївни Левади — непоправна втрата. Передчасно пішов із життя її брат Юрій Анатолійович БОВКУН.
Щиро співчуваємо і розділяємо біль гіркої втрати.
СУСІДИ з п’ятиповерхівки по вул. Садова.

Колективи працівників терапевтичного і неврологічного відділень районної лікарні висловлюють свої щирі співчуття молодшій
медсестрі Людмилі Іванівні Неділько з приводу тяжкої втрати —
смерті чоловіка
Миколи Григоровича НИКОЛАЙЧУКА.
Члени методичного об’єднання вчителів історії висловлюють
щирі співчуття методисту райметодкабінету Любові Анатоліївні Леваді в її болісній, тяжкій втраті — смерті брата
ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА.
Колектив працівників Плугатарської школи щиро співчуває своїй колезі, вчительці Ірині Миколаївні Бовкун з приводу передчасної
смерті чоловіка ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА. Хай свята земля буде
йому лебединим пухом.
Товариші по службі у військово-морському флоті різних років
глибоко сумують з приводу смерті свого побратима Юрія Анатолійовича БОВКУНА із Скороходового і висловлюють щирі співчуття
всім рідним і близьким покійного.
Не віриться, і скупа чоловіча сльоза скочується по щоці… Не
стало нашого Юри, Юрія Анатолійовича БОВКУНА. Він був мисливцем, який любив не постріляти, а поспілкуватися із живим світом.
Нам не вистачатиме його. Схиляємо голови у скорботі і щиро співчуваємо родині покійного.
КОЛЕКТИВ мисливців Липівської первинної організації.
Раптова і передчасна смерть вирвала з наших рядів прекрасну, добропорядну людину, колегу по роботі в колишньому райкомі
компартії Миколу Григоровича НИКОЛАЙЧУКА. Глибоко сумуємо і
співпереживаємо з родиною покійного біль непоправної втрати.
М. Г. КУЧЕРЕНКО, В. В. ОВЧАРЕНКО, В. М. ГЕЦ, Н. М. САВЧЕНКО, В. Ф. МАЗІЙ, Г. М. ДЕНИСЕНКО, В. Г. ЛУЦЕНКО,
В. О. і Л. Г. ВОРОШИЛО.
Колектив колишнього будівельного управління №822 тресту
«Київміськбуд» глибоко сумує з приводу передчасної, раптової
смерті колишнього керівника Миколи Григоровича НИКОЛАЙЧУКА
і висловлює щирі співчуття його дружині Людмилі Іванівні і всім його
рідним та близьким.
І. М. МОСКАЛЕНКО, К. М. МОСКАЛЕНКО, К. І. СМАЛЬ,
В. М. КУКСА, Н. Є. ВАЩЕНКО, В. І. ВЕДМІДЬ, М. А. РЯБКО,
Ю. О. КОНДРАТЕНКО.
У нашого класного керівника, вчительки Плугатарської школи
Ірини Миколаївни Бовкун болісна втрата — не стало друга життя,
порядного чоловіка і батька Юрія Анатолійовича БОВКУНА. Сумуємо, співчуваємо її рідним і близьким, розділяємо гіркоту втрати.
УЧНІ 11 класу Плугатарської школи та їх батьки.
Сумна звістка приголомшила нас цими днями — у нашої однокласниці Богдани Бовкун не стало дорогої людини, батька ЮРІЯ
АНАТОЛІЙОВИЧА. Розділяємо гіркоту втрати з нею та її родиною.
ВИПУСКНИКИ Скороходівської ЗОШ I-II ступенів 2011 року.
Осиротіла наша маленька вулиця — пішов у засвіти Борис Михайлович БУТКО, людина шанована, доброзичливий сусід, гарний
господар, щедрої вдачі і доброго серця, порядний сім’янин. Неперебутнє горе для родини, втрата для всієї вулиці. Сумно і боляче, нам
так не вистачатиме Бориса Михайловича. Щиро співчуваємо рідним
та близьким покійного, Царство небесне його світлій душі.
СУСІДИ з вул. Польова (Гнідаша) в Талалаївці.

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.

У родині наших сусідів Бовкунів із Скороходового тяжка втрата — передчасно пішов із життя господар дому ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. Сумуємо за нашим добрим сусідом, людиною щирої душі,
хорошим господарем і порадником. Співчуваємо в горі його дружині
Ірині Миколаївні, дітям, всім рідним і близьким.
Сусіди А. Є. і В. В. ЗЛІ, Л. Н. і В. М. ДОВГАЛЬ, С. В. і Л. М.
ГУБАРЬ, І. О. і Т. В. ГАПОНЕНКО, В. В. і С. І. ЧИРВА,
Л. О. ЦЕНЦЕРЯ, Р. Н. і А. В. САВИЦЬКІ.
У сім’ї Ромазанів із Талалаївки непоправна втрата — після тяжкої хвороби пішов із життя господар дому МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ.
Щиро співчуваємо його дружині Валентині Миколаївні, всім рідним
і близьким покійного. Царство небесне йому і земля хай буде йому
пухом.
СУСІДИ з 2-го пров. Суворова.
Нестримний біль і глибокий сум викликав у наших душах несподіваний і передчасний відхід у вічність колишнього колеги, доброї,
товариської вдачі людини Миколи Григоровича НИКОЛАЙЧУКА.
Жаль стискає серця, що так мало відміряла йому доля — ще б жити
й жити. Горюємо і співпереживаємо разом з родиною Миколи Григоровича тяжку і непоправну втрату.
В. М. КАСЯНЕНКО, Р. М. БУША, Н. С. ТКАЧОВА, А. А. ВАХНО,
Г. І. КОСТЕНКО, В. І. ЗІГУН, Л. М. ЛИХОДІД, Т. Г. СЕГЕДА, Н. М.
САВЧЕНКО, В. Я. ЧЕРНЯК, В. М. КОНОНІЧЕНКО.
Важке горе спіткало родину моїх кумів Ромазанів із Талалаївки
— відійшов у вічність її глава МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ. Щиро співчуваю і горюю разом із сім’єю — дружиною Валентиною Миколаївною,
синами Сергієм і Юрієм та всіма рідними й близькими покійного.
Кума Є. Я. СЕРДЮК.
Передчасно пішов із життя наш сусід з вул. Енергетиків у Талалаївці Анатолій Іванович ДЗЮБА. Хай земля Тобі буде пухом,
а душі Твоїй Царство небесне. Щиро співчуваємо всім рідним і
близьким.
Сім’ї ЛУТ, МИХАЙЛЮК, СТУСЬ, ПАЗОВ.
Відлітають друзі в небеса. Що вдієш — таке життя. Але навіщо
так рано? Несправедливо, і від того нестерпно сумно і боляче. Вже
кілька днів немає Юрія Анатолійовича БОВКУНА із Скороходового, а біль і туга не втихають. Скільки яскравих миттєвостей від далекого дитинства й по останній день пережито разом. У горі й радості
пліч-о-пліч. Не стало вірного друга. Хто тепер підставить плече? Горюємо і співпереживаємо непомірну втрату із рідними Юрія Анатолійовича. Вічна пам’ять Тобі, друже!
Сім’я С. М. ШЕВЧЕНКА з Харкового.
Наші серця сповнені нестерпним болем, бо так рано обірвалося
земне життя нашого кума Юрія Анатолійовича БОВКУНА із Скороходового. Він був великим життєлюбом, мав прекрасну родину, багато друзів. Юра завжди буде жити у наших серцях. Сумуємо і щиро
співчуваємо його дружині, дітям, батьку і всім рідним.
Куми ЯКОВЛЕВИ.
Тяжка втрата у родині нашої колишньої колеги Валентини Миколаївни Ромазан із Талалаївки — після тяжкої хвороби помер її чоловік Микола Васильович РОМАЗАН. Прийміть наші щирі співчуття.
Ю. ШИДЛОВСЬКИЙ, О. САВЧЕНКО, Н. БУХНО.
Закінчився земний шлях Бориса Михайловича БУТКА з Талалаївки. Ми поважали і цінували цю людину. Сумуємо і щиро співчуваємо всій родині покійного.
Сім’я А. І. КЛОЧКА.
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ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

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%
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).

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

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.

Металопластикові 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).

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.

Рідний братику, Ти мене прости,
Що не зможу до Твоєї могилки підійти,
Не зможу близько поклонитись
І до Твого образу щокою притулитись.
Я тільки можу тихенько заплакать
І з Тобою в думках побалакать.
Спасибі, братику, що так мене любив
І все для мене робив,
І в горі моєму мене утішав,
І на поміч мені поспішав.
І все раптом обірвалось,
Ти пішов, а я осталась.
Сестра ЛЮДА.
15 ГРУДНЯ минає 5 років світлої пам’яті нашого дорогого, незабутнього, люблячого чоловіка, брата, зятя Анатолія Івановича
ЧИКИША з Болотниці. Минають дні тяжкої скорботи і печалі як Тебе
немає з нами, як відлетів Ти у далі неземні, залишивши нам на згадку спогади і смуток. Не стирається рана в наших серцях. Плачуть за
Тобою всі стежки, плаче дім, бо немає господаря в нім. Як хочеться
Тебе побачить, почути Твій голос, незабутню посмішку. Тебе ми чекаємо, Тебе виглядаємо вже 5 років, Ти приходь до нас хоч у снах.
Хай над Твоєю могилкою світить сонце, жалібно співають пташки,
а на квітах роса — то наші сльози. Лебединим пухом хай буде Тобі
земля, а душі спокій і Царство небесне. У цей скорботний день хто
знав, пам’ятає, товаришував з Анатолієм Івановичем, пом’яніть добрим словом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СЕСТРА, ТЕЩА, всі рідні.
30 ГРУДНЯ минає 11 років, як назавжди пішла у вічність найкраща у світі, найдорожча, найрідніша матуся, бабуся, пра- і прапрабабуся Анастасія Тимофіївна ГОРБАНЬ із Довгалівки. Розуміємо, світ так облаштований, що втрата близьких неминуча і нічого
немає вічного. Але як змиритись з цим болем? Серце за Тебе, рідненька, болить постійно. Ми у великому боргу перед Тобою. Все
частіше і частіше згадуємо Тебе, рідненька, з теплом і любов’ю. Ми
все кудись «бігли», все ніколи було, життя також пробігло, а ми і не
наговорились. А Ти завжди більше віддавала, ніж брала. Ми пишаємось, що Ти, матусю, у нас така була гарна, мудра і до без меж добра. Своєю добротою, чесністю завжди давала нам приклад. Тебе,
ріднесенька, давно немає, але ми завжди відчуваємо Твою присутність у Твоєму будинку. Ти завжди допомагаєш нам, оберігаєш нас.
Ти, ріднесенька, живеш у нашій пам’яті, світло Твоєї любові і доброти живе у нас. Вічний спокій Тобі у Царствії небеснім за Твоє золоте
серце. Хай Господь і Матір Божа, Твій Ангел Охоронець оберігають
Твою світлу душу. Хто знав і пам’ятає нашу Анастасію Тимофіївну,
згадайте і пом’яніть добрим словом.
Дочка ЛІДА, зять МИКОЛА, внуки АНАТОЛІЙ, ТАНЯ,
ЛЄНА, ОЛЕКСАНДР та їх ДІТИ.
15 ГРУДНЯ минає рік світлої пам’яті
нашого рідного, незабутнього Івана Михайловича КОМЛИКА із Талалаївки. Одна лиш
мить — усе обірвалось, одна лиш мить —
Тебе не стало. А серцю так хотілось жити,
а ми не в силах щось змінити. Ти так багато
планував зробити, але підступна смерть забрала Тебе від нас. Не висловити всю глибину горя і смутку, які живуть і будуть жити
в наших серцях. Ми будемо Тебе пам’ятати
до кінця свого життя. Не вистачає нам Твоєї
усмішки, порад, допомоги, простого доброго
слова. Ти назавжди з нами. У нашій пам’яті
Ти завжди живий. Хто знав, — згадайте і пом’яніть з нами добрим
словом і тихою молитвою. Царство небесне і вічний спокій Тобі,
рідненький.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА, ДОЧКА, ЗЯТЬ, СИН,
НЕВІСТКА, МАМА, СЕСТРА і БРАТ із СІМ’ЯМИ.
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