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ПАДАВ СНІГ НА ПОРІГ...
З дається, ми вже зв и кл и д о то го , що зим а в о станні р о ки надто м и л о стив а д о
нас. В останнє уж е м айж е тр и р о к и том у д о б р я ч е п о л я ка л а у к ін ц і б ерезня. Та
б е р е зн е ви й с н іг - не с іч н е в и й , за т и ж д е н ь й о го н іб и й не було. М и н у л о ї зи м и
ж о д н о го разу д о б р я ч е не за с н іж и л о . Та і н и н іш н ь о ї за гр уд ень вж е в с ти гл и з в и к 
нути, щ о їз д и м о на в е л о с и п е д а х , м іс и м о гр я з ь п ід но га м и, н а в іть ж артуєм о, що
п о го д а наб лиж ає нас д о Є в р о п и . В се ж Н о в о р іч н о -р із в я н і свя та д о д а л и нам
с в я тко в о с ті с н іж ко м і м о р о зц е м , я к і го д и ть с я д л я на ш о го кр а ю . Та на д р у ги й
д е н ь Р іздва (п р о щ о п о п е р е д ж у в а л и с и н о п т и ки ) не на ж а р т р о згу л я л а с я х у р д е 
л и ц я . У к о го с ь мож е в и н и кн у ть питання, м о в л я в , н а в іщ о писати п р о це, адж е вс і
б а чи л и я ко ю була п о го д а . Та ко н кр е т и зу ю с п е ц іа л ь н о , адже газета - л іто п и с е ц ь
істо р ії, і м о ж л и в о , к о м у с ь че р е з р о к и буде ц ік а в о д ізн а ти с я і п р о те, я к о ю була
п о го д а у с іч н і 2016-го і я к м и в м іє м о б о р о ти с я із не го д о ю .
дітям до школи добирати
то років пюряо розчищає
«Сніг - це
ся За них і впоралися із
дорогу від снігу власним
радість і біда»,снігом, у кожному населено
трактором Олександр Огій,
говорить директор ТОВ
му
пункті дороги прогорну
- так у листі до редакції пише
«Красноколядинське» Пав
ли. Біля школи, сільських
жителька села Надія Граби
ло ЧМУТ. - Радість, бо ще
на, - ми його двічі обирали
соціальних закладів також».
перед тим, як вдарили мо
депутатом сільсько) ради,
Про те. як сільські інвес
рози, він надійно прикрив
тепер він депутат районноі
тори боролися із снігом у
озимі. І ця різдвяна за 
Сильченковому. розповідали
ради, а ще він уродженець
метіль нам, хліборобам, на
цього віддаленого сільсько
жителі села. їх (багатьох)
користь - буде волога на
го кутка. Спасибі, завжди
розповідь була приблизно
полях. А от розчищення
такою, як ось у А нтоніни
поступає, як справжній зем
доріг від снігу не можна ска
ляк і депутат, хоч сам і не
Дрозд: « У нас проблем із
зати, що проблема, та про
снігом не було. Трактор аг
живе тут».
сто невідкладна і важлива
Не помилюся, коли ска
роф ірми «Сильченкове»
робота. У кожному населе
бігав і вдень, і вночі. І до
жу, що найтяжче боротися
ному пункті, де інвестором
із снігом доводиться нашим
промислу дорогу нам проби
«Українські аграрні інвес
ли, і до аеродрому...».
селищним комунальникам.
тиції», технікою ТОВ
«У нас, в Липовому на
•Близько 4-ї години ранку 9
«Красноколядинське» ми
Білій горі, і до центру села, і
січня наш Т-150, на якому
розчищали сніг. Сподіваю
працює Леонід Водолагін,
до Скороходового вже бага
ся. що скарг від жителів
наших сіл не надходило.
Старалися розгорнути за
мети у кожній, навіть найвіддаленішій вуличці, де жи
вуть люди. Богу дякувати,
ніяких надзвичайних подій
снігопад нам не спричинив.
Техніка працювала і 8 січня,
і наступного дня.
Такого ж принципу у бо
ротьбі з негодою дотримують
ся і директори ПСП «Лан» Во
лодимир Лукаш, СТОВ «Гори
зонт» Ігор Марченко.
«У селах нашої сільра
ди розчищенням снігу зай
малися наші інвестори ТОВ Агроф ірма вОбрій
LTD», - розповідає Чернець
кий сільський голова Сергій
Дмитрюк. Разом із керую
чим відділком Володимиром
Немилостяком особисто
займалися цим питанням. Повезло, що негода випала
на вихідні, не треба було

ГАЗЕТА

-

вже був у роботі. Старали
ся, але було багато на
рікань від жителів, і спра
ведливих. Адже селищні
вулички вузенькі, не кожну
можна прочистити таким
об'ємним трактором. Крім
того ж цей трактор - єдина
одиниця снігоочисної тех
ніки, отож, доки він розчи
щав сніг у центрі, радгоспі,
телефонували із зашпалки,
інших вулиць. Щоб очистити
всі вулиці селища, потрібний
час. Всі знають, що с такі
об’єкти, наприклад, як про
вулок Калініна в радгоспі, де
над крутими схилами таким
трактором просто небез
печно проїхати, вулички в
районі нафторозвідки...
Стараємося. Із пальним
проблем не виникало.
Крім того, працівники
нашого підприємства справ
лялися і з іншими невідклад
ними роботами - обслугува
ли в ті дні два похорони в
Основі і Липовому. Трапили
ся проблеми із водонапірною
вежею, працюємо там кілька
днів. Своєму колективу я
хочу тільки подякувати за
розуміння...».
9-го ж, після снігопаду.

ЧИТАЧ - ГАЗЕТА

ПИШІТЬ, ДЗВОНІТЬ, ЗАХОДЬТЕ...
Ш ановні читачі нашої
райо н ки! Н аш ко л е ктив
вдячний вам за те, що не
зрадили своїм уподобан
н я м і з а л и ш и л и с я зі
своєю улю бленою газе
тою в п р ийд е ш н ьо м у
році. Про це свідчить ти
раж, який у січн і навіть
дещ о зр іс проти грудне
вого. С под іваєм ося, що
кількість наших прихиль
ників тільки зростатиме.
За вихідні та післясвяткові
дні ми отримували чима
ло телеф онних дзвінків,
листів, де ви розповідали
про свої свята і будні, ра
діли і обурювалися, про
с и т и д а т и р о з 'я с н е н н я

через газету злободенних
п и т а н ь . П р о в с е це і
йдеться в сьогодніш ньо
му номері.
бо зв'язок читач-газета-читач завж ди був, є і
б у д е о д н іє ю із за п о р у к
а ктуал ьності
га з е т и .
Отож, повідомляйте нам
і надалі про те, щ о вас

хвилює і радує. Переваж
на б іл ь ш іс ть наш их ч и 
т а ч ів - л ю д и с о л ід н о го
віку, які р о ка м и п е р е д 
плачують районку, навіть,
якщо іноді і обурюються,
що їм у ній не все подо
бається, всеодно перед
п лачую ть, бо знаходять
т а м д л я с е б е ц ік а в у

Р едакц ія за п р о ш ує d o співпраці молодих осіб,
які хочуть спробувати себе в журналістиці. Пре
тендент и повинні запропонуват и різнож анрові
матеріали, фотографії. Найдосконаліш і із них бу
дуть опубліковані в газеті, а їх авт ори зможуть
взяти участ ь у проф есійном у конкурсі. Вимоги
до прет ендент ів: вищ а освіта, досконале знан
ня укр аїн сько ї мови, вміння працю ват и на ком
п'ю т ері, комунікабельніст ь.

інформацію. Дуже б хоті
лося, щоб д о наш ої чи
тацької аудитори додава
лася молодь, знаходячи
д л я с е б е на га з е т н и х
шпальтах цікаву і корисну
інф ормацію.
У ко ж н о м у насе л е но
му пункті є я к іс ь п р о б л е 
ми, п р о ж и в а ю т ь л ю д и ,
які м ож уть бути взірцем і
ті, я ки м треба д о п о м о га
су с п іл ь с тв а . Не м о в ч іть
пр о це. С л о в о м , за д а в 
н ьо ю хо р о ш о ю , дещ о
п р и за б уто ю тр а д и ц іє ю :
ПИШ ІТЬ, ДЗВ О Н ІТЬ, З А 
ХОДЬТЕ...
РЕДАКТОР.

близько 11-ї йду до лікарні. У
нашому кварталі на Пирого
ва, Суворова, Мічуріна
стежки пробивають тільки
пішоходи. Після 12-ї трактор
промчав по заметах на вул.
Мічуріна та Суворова, і
тільки після 18-ї по вул. Пи
рогова, а малозаселені про
вулки так і залишилися в
заметах. Наступного дня
сусід по пров Миру трудить
ся із лопатою і колоритно
примовляє, що більше ніко
ли і ні на які вибори не піде
На жаль, подібних вислов
лювань за цей засніжений
тиждень 8ід жителів Талалаївки довелося почути
дуже багато. А синоптики об
іцяють знову сніг. І від про
блем, пов'язаних із ним, ніку
ди не подітися.
Комунальники і справді
стараються робити те, що їм
під силу. Але і жителів сели
ща, і приїжджих не просто в
тім переконати, адже в
кожній роботі головне - ре
зультат. А він бажає бути
значно кращим. Вузенькі се
лищні вулиці від завалів снігу
обіч стали ще вужчими Тро
туари, навіть там, де вони є,
завалені розгорнутим на
боки снігом. На проїжджій ча
стині вулиці: автомобілі,
пішоходи, велосипедисти
Особливо v час «пік» після
174, коли ще й темінь на ву
лиці, не довго й до нещасних
випадків Тим, хто за кермом,
можна тільки поспівчувати
13,14 січня, якраз на щедри
ка та засівання навіть у
центрі, там, де і тротуари від
снігу розчищені, люди ковза
лися, як на льоду. 15-го вранці
комунальники ледь-ледь по
сипали вулиці сумішшю.
Синоптики обіцяють, що
сніги цією зими будуть
справжніми. Сподіватися на
європейську погоду нам не
слід, та і на те, що зима якось
мине - теж.
Олександра ГОСТРА.

З
ЛЮДИНА І ЇЇ
СПРАВА
М Н0Г03ЕРНЯ
1
січн я 80-річний ю в і
лей в ід зн а ч и в в ід о м и й у
ра й о н і в чи те л ь , х у д о ж 
ник, музикант, гр о м а д сь
кий д ія ч Володим ир Мит
роф анович Ткачов. М но
гая літа!
Ніколи не думалося, що
в одній людині може вмісти
тися стільки чеснот. Вияв
ляється, може. Часто отак
непомітно спостерігаю за
ним і переконуюся, що таки
бувають винятки із життє
вих прописних істин, коли
чоловікові дано природою
вирізнятись чимось одним у
своєму обдаруванні. Та
лантів не може бути багато,
талант, він один. Але є бага
тогранність, многозерня.
Наші з Володимиром Митро
фановичем життєві стежкидоріжки часто сходяться і на
перехрестях цих зустрічей
відразу вгадується в ньому
те многозерня. Ткачов зла
мав усі стереотипи. Здаєть
ся, ні, не здається, а так
воно і є: з роками його Божа
іскра не пригасає, а розго
ряється з новою силою де
сятками яскравих іскринок.
Ткачов-учитель, Ткачов-художник. Ткачов-літератор,
Т качов-літописець...Перелі
чувати ще? Будь ласка, Тка
чов - громадський діяч,
спортивний, профспілковий
функціонер, людина від ми
стецтва. І швець, і жнець, і
на дуду грець - народ ска
же, як зав'яже. І це ще не
все, більше свідчень про
нього в особовій справі, яка
датується 1997 роком. Але
ж і потім було та було, і сьо
годні ще є.
(З а кін че н н я
стор.).

на 2-ій

15 СІЧНЯ відбулися ювілейні збори членів Това
риства «Чернігівське земляцтво» у м. Києві з нагоди
20-річчя його утворення.
Т радиційно участь у зборах взяла і делегація із
нашого району, очолювана головами райдержадмін іс т р а ц ії С е р гіє м Кол о м а й ко м та р а й о н н о ї ради
Ю рієм Д зю баном. Про те, як проходило ювілейне
зібрання і якою була зустріч із талалаївськими кия
нами читайте в наступному номері.
22 СІЧНЯ о 15-й годині в районному будинку куль
тури відбудуться урочистості з нагоди Дня Соборності
України.

1 ВРЯТУВАТИДЮНЕ ЖИТТЯ
В сім 'ї А л л и В а с и л ів н и ЗАРВИ із Довгалівки тра
г е д ія - у її сина Ігоря Геращ енка, якому лише 16-й рік,
тя ж ке захво р ю ва н н я нирок. Л іка р с ь ки й висн о во к
свідчить, що шансом для життя є пересадка донорсь
кої нирки. Мама готова рятувати життя своєму синові,
віддаючи йом у для пересадки свою нирку, та для
складної операції, лікування потрібні кошти.
Я кщ о ви не б а й д уж і д о д о л і ю н а ка , д о п о м о ж іт ь
м атері в ря тув ати ж иття сина. Р о зр а х у н ко в и й р а ху
н о к у О щ адб анку на ім ’я Зарва А лла В а си л івн а
№ 26258510366685.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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ЛЮДИНА І ї ї СПРАВА

Та що можуть сказати
про людину сухі біографічні
дані і дати? Хтось, поглянув
ши на некороткий список
трудових переміщень В М
Ткачова, махне рукою: “О, та
він ще той "бігун* з роботи
на роботу!* І вони в корені
не праві. Суха цифра і дата
вам не скаже, що за нею
стоїть напружена розумова
робота, спалені нерви, твор
че безсоння, коли не лягає
так, як треба і "не фас* ма
зок на портреті, не скла
дається слово до слова,
щоб зазвучало(І), не впи
сується нота у гаму страшні творчі муки, а ви
кажете "бігун*! У життєвих
принципах Ткачова немає
такого, зроби, аби з рук, а з
ніг саме спаде Йому вже
якщо братися за щось, то
щоб не соромно було людям
в очі дивитися Так було і на
початку трудової діяльності
півстоліття тому старшим
піонервожатим Талалаівської школи, і наприкінці її - ке
рівником секретаріату ра
йонної ради та виконкому і
по тому — заступником го
лови райдержадміністрації.
А скільки всього в отому
півстолітті вмістилося, так
Боже ж ти мій!
Знаєте, він ледве не
став футбольним суддею
республіканської категорії.
Залишалось один чи два
контрольні матчі провести і звання у нього в кишені 'Але
прикрість із різким погіршен
ням зору і - прощавай судді
вство. Та тільки не футбол!
Без нього Володимир Мит
рофанович себе в житті
просто не бачить. У середині
90-х із групою однодумців за
підтримки НГ8У підняли
рівень місцевої команди
'Нафтовик* до небаченого
раніше шостого місця голов
ного чемпіонату області. І
сьогодні він на селищному
стадіоні не сторонній спо
стерігач - радіє футбольним
успіхам онука Андрія.

Взагапі-то 8 М Ткачов потомственний учитель, і
батько в нього вчитель, і
дружина, і донька вчителі,
їхнє кредо - філологія: у ньо
го - російська, у доньки Та
мари - українська, а в дру
жини Марії Степанівни - іно
земна. Але чого тільки не
було на довгому вчительсь
кому віку! Філологія і малю
вання, образотворче мис
тецтво і поряд не стоять, та
що робити, коли пензль сам
до рук проситься і бажання
передати свій дар дітям хоч
відбавляй. Майже два де
сятки літ цьому присвятив.
То з-під його легкої руки ви
йшов із Талалаївки у твор
чий світ великої архітекту
ри Заслужений архітектор
України, провідний архітек
тор Києва Леонід Муляр;
зайняла свою нішу в мис
тецькому загалі відома в Талапаївці і за межами худож
ниця Тетяна Ганжа, на полот
на якої задивлялись поціновувачі мистецтва зі столиці
і окраїн. А було ж іще і дирек
торування у школі вечірній середній школі робітничої
молоді, і завідування райметодкабінетом відділу ос
віти, і понад півтора десят
ка літ очолювання райкому
профспілки працівників ос
віти. І між усіма цими нагаль
ними справами на репети
цію народної хорової капели,
народного ансамблю народ
ної музики і пісні "Олава", на
родного ансамблю народних
музик страх як хотілося
(аякже, 60 років творчої лю
бові із контрабасом !); і
шкільний вокально-інстру
ментальний ансамбль його
уваги просить. Там, знову ж
таки колишній вихованець.
Яків Коеалець пісню “Талалаївські тополі" написав і до
нього: "Покладіть, Митрофа
новичу. на музику". Ох, за
звучала їхня пісня у вико
нанні Анатолія Балюри-старшого'І їхня ж із сином Толею
"Нафта і газ" авторства Тка
чова. А то, було, в школу
кіноустановку отримали знову Ткачов із тямущими

На ф ото: В. М. ТКАЧОВ.
учнями біля неї, одну з неба
гатьох тоді в області шкільну
кіностудію організували
Тодішній директор школи I I
Бурка якось розповідав:
“Коли постала необхідність
будівництва нового шкільно
го приміщення і треба було
написати відповідні листи у
ЦК і міністерства, я зро
зумів, що без Ткачова тут не
обійтись". Отож у фунда
менті нової школи є і його
цеглина
А писати - то у нього в
крові Чи це від батька Мит
рофана Глібовича, котрий
друкував у районній газеті
свої байки і короткі гумори
стичні оповідки, чи природа
ручку до руки вклала, але
він завжди щось цінне за
нотовував - з історії, з бу
денного життя На ‘ згодить
ся*. Діти, як відомо, ідуть
далі від своїх батьків. Оте
"згодиться" знадобилося
Володимиру Митрофанови
чу вже скоро по закінченні
активної трудової д іяль
ності. Ткачов - це фонтан
ідей. Йому на пенсії не си-

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПЛАТІЖ:
ПЛАТИТИ ЧИ НІ

Ф ото В. ТОПЧІЯ.
диться, йому придумуєть
ся й придумується всяке
добро на користь громади
Куди оті нотатки? У книгу!
А книга ж так просто не пи
шеться П отрібні о д н о 
думці, потрібна організація,
яка б узялася за справу, за
написання історії району.
Так виникла "Олава* - гро
мадське літературно-мис
тецьке об'єднання на чолі
з В.М Ткачовим І вже у
його доробку дві книги "Нехай пиш еться” Я. Ковальця і “ Березівка" ав
торського колективу об
'єднання. Чому саме Бере
зівка, а не якесь інше село?
Бо це його вотчина і дідиз
на А і Липове, і Талалаївка. і Ярошівка, і села більші
та сільця ще будуть. Вони
рядками фундатора і кері
вника “Олави" уже лягають
на папір. Пиши, поки пи
шеться Так цілих 80 вже!
Ну то й що! І не вже. а ще
тільки 80! І попереду
стільки планів і недоробле
ного діла...
О. ЛИПІН.

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

ЩО РОБИТИ З ДВОМА ТАЛАЛАІВКАМИ
В ТАЛАЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ?
Істо р и чн а назва с.
С и л ь че н ко ве
Т алалаїв с ь ко го району Ч е р н ігі
вської області —Талалаївка.
Перша письмова згад
ка історичної назви відно
ситься до 1629 року, тобто
ще за 19 років до початку
славетної національновизвольної війни під про
водом Богдана Хмель
ницького. У 1921 році с.
Талалаївка Роменського
повіту Полтавської губернії
перейменовано комуні
стичним режимом на
Сильченкове в пам'ять
про уродженця цього
села Сильченка Севастяна Митрофановича - голо
ви та комісара волревкому Ця назва, практично,
невідома сучасним укра
їнцям, вона означає офі
ційну жаргонну назву
більшовицького органу
влади, волосного револю
ційного комітету - тодіш
ньої найнижчої адмініст
ративно-територіальної
Одиниці у радянській Росії

до 1922 року
У квітні 1921 року один
із загонів Нестора Махна
атакував місцеву владу у
селі і вбив згаданого Силь
ченка. кількох міліціонерів
та інших представників ко
муністичного режиму Нага
даємо, що саме в ті часи
більшовицька влада прово
дила політику продрозкладки Це означало вилучення
всього зерна, крім того, що
потрібне для посівної та
харчування, а норми визна
чалися умовно, що позбав
ляло селян можливостей
щось мати на обмін і навіть
часто не вистачало для
власного споживання До
датково продовольство
більшовики почали вилуча
ти і для голодуючих із По
волжя Роаї Це створювало
нестерпні умови життя се
лян і штовхало до збройно
го опору ненажерливій
владі.
Безумовно, назва села
Сильченкове підлягає пе
рейменуванню відповідно
до підпункту «є» пункту 4

частини 1 статті 1 Закону
України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (на
цистського) тоталітарних
режимів в Україні та забо
рону пропаганди їхньої
символіки» від 9 квітня
2015 р № 317-VIII.
Проте виникає питан
ня: як можна повернути
славетну історичну назву,
коли існує райцентр - се
лище м іського типу Тала
лаївка?
Цей населений пункт
засновано у 1877 році як
пристанційне селище біля
залізниці, що була побудо
вана у 1873 році. Назву но
вого поселення запозиче
но від села Талалаївка, що
знаходиться всього за 7 км
від нього. Отже, просте по
вернення назви неможли
ве, воно викличе плутанину.
Спробуємо знайти ва
ріант вирішення пробле
ми з досвіду наших
предків Так, у Чернігівсь
кому районі Чернігівської
області існують села: Но
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СОЦІАЛЬ
.ЦЕ А К Т У А Л Ь Н О !

М Н О Г О З Е Р ІШ
(З акінчення. Початок
на 1-ій стор.).

~

вий Білоус і Старий Біло
ус. В Україні додавання до
базової назви населеного
пункту або об'єкту топоні
міки у ньому прикметників
«Новий» або «Старий»,
або щось інше, практику
валося здавна.
Таким чином, за таки
ми прикладами
село
Сильченкове Талалаївського району Чернігівської
області можна перейме
нувати на такі назви: «Ста
ра Талалаївка» чи «Нова
Талалаївка» За бажан
ням можна знайти й
інший пристойний і благо
звучний прикметник до
історичної назви
Проте, це проблема і
вибір саме громади села
та її с іл ь с ь ко ї ради, а Вер
ховна Рада України відпо
відно д о Закону має д о 21
лю того ц.р. вже проголо
сувати нову назву. ЯКУ?
Сергій БУТКО,
представник
Українського інституту
національної пам'яті
у Чернігівській області.

Це питання хвилює переважну більшість тих, хто
отримав субсидії для відшкодуваня витрат на оплату
житлово-комунальних послуг. Особливою тривогою
люди переймаються, отримавши квитанцію за спожи
тий газ. «Поясніть, що таке обов'язковий платіж? Як із
ним бути? Напишіть роз’яснення в газеті», - із такими
проханнями у телефонних дзвінках і безпосередньо
майже щодня звертаються наші читачі. Теплі листо
пад та грудень дозволили зекономити виділені згідно
із розрахунками куби газу. Дехто примудрявся ціло
добово «випалювати куби» із відчиненими кватирка
ми, дехто добросовісно економив і тепер не знає чи
сплачувати за фактично використані куби газу, чи ще
й наперед, адже сума «обов'язковий платіж» значно
перевищує суму за фактично використані куби. Як бути
в таком у випадку? С итуацію коментує начальник
відділу призначення допомог районного управління
соціального захисту населення Галина ФЕДЮК.
Відповідно до Положенно на рахунки організацій-надавачів комунальних послуг
ня про порядок призначення
для оплати їх вартості в
та надання населенню суб
розмірі соціальних норма
сидій для відшкодування вит
тивів і яка не використана дорат на оплату житлово-кому
могосподарством внаслідок
нальних послуг, придбання
економії споживання послуг,
скрапленого газу, твердого та
зараховується організацієюрідкого пічного побутового па
надавачем комунальних по
лива, затвердженого поста
слуг, як оплата послуг у тому
новою Кабінету Міністрів Ук
числі обов'язкової частки пла
раїни від 21.10.1995 року N9
тежу домогосподарства, на
848 із змінами і доповненням
наступні розрахункові періо
(далі Положення), субсидія
призначається у розмірі
ди.
Наприклад:
різниці між вартістю житловоДля домогосподарства з
комунальних послуг у межах
однієї особи надана субсидія
соціальних нормативів кори
на житлово-комунальні по
стування послугами з ураху
слуги в межах соціальних нор
ванням пільг, які надаються
мативів з розрахунку 396.93
відповідно до законодавства,
м куб газу на місяць. Відпові
і обсягом визначеного Кабіне
дно розмір плати за житловотом Міністрів України обокомунальні послуги складає
в»язкового відсотка платежу.
2135 грн. 53 коп.. розмір обо
Пунктом 15 Положення
в'язкового платежу, визначе
передбачено, що громадяни,
ний в ід п о в ід н о до чинного за
яким призначено субсидію для
конодавства, складає 1105
відшкодування витрат на оп
лату житлово-комунальних
грн. 00 коп., та розмір субсидії
-1030 грн. 53 коп.
•послуг зобов’язані щомісяч
но сплачувати свою обо
Д о м о го спо д а р ств о м
протягом місяця спожито
в’язкову частку витрат на
180 м куб. газу, відповідно
оплату цих послуг. У разі,
розмір плати за спожиті по
коли вартість фактично вико
слуги складає 648 грн. 00
ристаної послуги менша, ніж
обов’язкова частка витрат на
коп. (180 х 3.60 грн). і не пе
оплату цієї послуги, громадя
ревищує розміру обов'язко
вого платежу (1105 грн.). У
ни сплачують її фактичну
даному випадку домогоспо
вартість. Сума субсидії, яку
структурними підрозділами з
дарством
сплачується
плата за фактично надані
питань соціального захисту
населення було перераховапослуги в сумі 648 грн.

ДОПОМОГА
ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ
Уряд удосконалив поря
док призначення допомоги
одиноким матерям та
дітям, батьки яких ухиля
ються від сплати алі
ментів Відповідну поста
нову Кабінет Міністрів Ук
раїни ухвалив 25 грудня
Документ прийнято з
метою
приведення
у
відповідність до норм Зако
ну України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України порядків при
значення і виплати держав
ної допомоги сім'ям з дітьми,
тимчасової допомоги дітям,
батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, та забез
печення своєчасної випла
ти одержувачам" Зазначе
ний закон, схвалений Вер
ховною Радою України 24
грудня 2015 p.. набуває чин
ності з 1 січня ц. р
Допомога на дітей одино
ким матерям (батькам) нада
ватиметься у розмірі, що до
рівнює різниці між 100% про
житкового мінімуму для дити

ни відповідного віку та серед
ньомісячним сукупним дохо
дом сімї.
Тимчасова допомога на
дітей, батьки яких ухиляють
ся від сплати аліментів, ста
новитиме різницю між 50%
прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку та
середньомісячним сукупним
доходом сімї в розрахунку на
одну особу за попередні шість
місяців
Уряд установив, що для
громадян, які звернуться у
період січня-березня 2016
року за наданням допомоги
одиноким матерям та тимча
сової допомоги дітям, батьки
яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можли
вості утримувати дитину за
новими умовами, зазначені
допомоги призначаються з 1
січня 2016 року
Галина ФЕДКЖ,
начальник відділу
допомог райуправління
соціального захисту
населення

У Т О Ч Н Е Н Н Я
У номері газети за 19 грудня минулого року допущено неточність
у інформації «Обрано склад постійних комкай» Комкаю з питань рег
ламенту. законності та протидії корупції очолює Бовкун Юрій Вікторо
вич. заступник голови постійної комісії - Лазоренко Людмила Григорі
вна. секретар • Максимейко Олег Миколайович

Сканував Іван Забіяка
С «СП
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

)

ЦЕ ХВИЛЮЄ

ЖИТТЯ І ДОЛІ

РОКОВАНІІ НЕЗНИЩЕННІ
Є святі дати у нашого
народу. Пам'ятати їх, ша
нувати, урочисто віншува
ти чи просто тим чи іншим
чином відзначати - теж
святий і просто людський
обов’язок. С еред них визволення Чернігова,
нашої області, України від
фашистських загарбників.
Фашизм, якої б масті він
не був, залишається не
просто “в’язкою пруття",
як зазначається у словни
ку з точки зору етимології
слова, а тією гадючою
політичною, людинонена
висницькою течією, в ос
нові якої лежать шовінізм
і расизм, тобто тяга до
надлюдськості, понево
лення людей, цілих націй
аж до їх знищення.
Щоб не допустити тако
го і в нинішньому, і в майбут
ньому, людям треба завж
ди діяльно гуртуватися на
постійний спротив проти
цього. Адже він, фашизм,
дивися, випускає пазурі то
там. то там. Тож і минулих, і
сучасних фашистів - випіка
ти й гартованим, і будь-яким
залізом.
Якось я почав говори
ти про 21 вересня 1943
року, про дату визволення

ґ 3)
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ТУБЕРКУЛЬОЗ
НЕ ВІДСТУПАЄ
ДО РЕДАКЦІЇ звертаю ться наші читачі, р о зп о в ід а 
ю чи про факти, коли хв о р і на туб еркульоз лю д и, нех
тую чи в ся ки м и застереженням и, перебуваю ть у гр о 
м а д сь ки х м ісц я х. Чи є небезпека зараж ення на ту
беркульоз і взагалі про ниніш ній стан захворю ваності
на цю хвороб у в Україні і в наш ому районі розповідає
районний лікар-ф тизіатр М икола ЩЕПІНСЬКИЙ.

На знім ку: подруж ж я КОНДРАТЕНКІВ із пр а внучко м М аксим ком .
Чернігівщини від фашистів,
нашим молодим сучасни
кам Вони мене підправи
ли і з болем у голосі ніби
звернулися до всієї плане
ти: а як нині визволяти Ук
раїну від сучасних російсь
ких агресорів-терористів,
котрих називають фашис
тами? Он як вийшло - ук
раїнці разом із росіянами
били гітлерівців у минулій

ЧЕРВОНИМ ГЛІД
М АЛОГО ПАРТИЗАНА

війні, а тепер так званий
старш ий слов'янський
брат знищує аж ніяк не
меншого брата. Я з вели
ким болем кричу про це.
Не проходить і мій біль від
нищення українців у 1941
1945 роках. Ось хочу роз
повісти про недавню
зустріч в одній в е т е 
ранській сім'ї, де обоє, і
чоловік, і жінка, вже ма

ють по вісімдесят із гаком
літ. І мені стрельнули в
серце їхні коротенькі, але
вражаючі спогади про те,
як за ним, тоді десяти
річним Віктором, у сорок
третьому гналися фаши
сти, на котрих наступали
наші війська. Як вона, ма
ленька Ліда. виповзала,
вилітала з погреба на
зустріч волі.

ОЦАРЧИНЕ ТАК
ПАХЛО МОЛОКО

Віктор Іванович Кондратенко, що мешкає в Талалаївці по
. . . Уже другий тиждень вересня 1943-го Кулина Сер
вулиці Фрунзе. разом із дружиною в ті вересневі дні заготовляв дюкова з дітьми - восьмирічною Лідою й молодшим
усілякі соління. Добре вродило помідорів, яблук. Тож крутять, Толиком - та бабусею Одаркою ночують і днюють у по
консервують, закривають А ще на їхньому городину червоніють гребі Німці, відступаючи, витурили їх із хати - і живи як
грона глоду. Піде й він у продуктовий, консерваційний арсенал і в
знаєш. А погріб - благенький, земляний, просто викопа
лікувальну настоянку Цей глід, дивись, та й нагадав Вікторові
Івановичу колючий вересень 1943-го. Йому тоді вже було деся на яма, сяк-так накрита, із влазною лядою та хитливою
ток літ Саме пас корівок, свою кобилу Іскру й сусідського коня в драбиною. Під боки - всяке ганчір’я. Добре, що не зима.
Обухіеському яру. Тут було повно того глоду. Наїдався, лускав Аби хоч соломи якої. Та не було Харчі - печаль одна.
його, як цукерки, любив кисло-солодкаву приманку Кинув його Зверху, в хаті, отаборились окупанти. Вони відступали
червону кожурину за щоку - і занімів. Понад ребрами яру на від натиску радянських військ, а проходячи наші села,
двоколісних «бідах-каретах" в одноконку неслися схарапудже під час захеканих зупинок шалено, загрозливо рвались
но фашисти. Гнані радянськими військами, втікали вони з Укра до українських харчів, тепла й даху над головою. У одно
їни. Та, втікаючи, робили багато шкоди.
го з них, як згадує ота тоді восьмирічна Ліда, а нині вже
На голові у Віктора — військова пілотка. Побачили його біля
давнесенька пенсіонерка Лідія Антонівна, було багато
глоду — повернули на хлопця. Віктор стрибонув на свою Іскру,
ковдр, котрими німець обмотувався на ніч. А ночі вже
прив'язав до неї сусідського коня - і вдарив галопом на Блотницю, на Попоеичку, на роз’їзд, у бік залізниці. За ним — фашистські дихали щемким холодом.
Світав ранок 17 вересня. Його побачила мати, відкри
«біди-карети" Тргба тільки уявити, яка це була погоня. Сусідсь
кий юнь примудрявся при кожному різкому порухові бити Вітька ваючи лядку. Сонце ще тільки проймалося Небом ішли
в бік Це дещо гальмувало нестримний біг Раптом прив'язаний розгінні брунатні збрижі, які ніби розчісували землю,
юнь одірвався, його заграбастали німці. Хлопець думав, що пого хутір Нинів, що поруч із Талалаївкою, вулицю Пролетарсь
ня цим закінчиться. Але ні Втікав чимдуж до дядька Івана, зіско ку, пофіб Купини Сердюкової. Долітали якісь цокотливі
чив з кобили, h швидко зловили нападники. А разом із нею - і звуки з боку нинівської дороги Жінка хотіла швиденько
Вікторове лоша. Яке воно розумненьке було у нього. Любили закритись, аби сховатися від невідомих звуків. І раптом
одне одного Знайде воно Вгтька. стане перед ним дибки, ніби
над напіввідкритою лядою стрельнув молодий голос:
салют віддає, і ставить йому ноги на плечі.
"Вылазь,
мамаша, это свои". Цей голос і нині звучить у
Недовго
думаючи, Віктор побіг забирати лоша. У кого? Що
ти задумав, хлопче? Перебіг стерню, хотів брати на роз'ізд. І душі, в серці Лідії Антонівни. Повз погріб, до хати, з ве
раптом над головою задзижчапи кулі. За стернею - борозна ресневого ранку проходили солдати-визволителі Бабу
Туди, у борозну. Лежить і майже не дихає. То хоче зірватися, щоб ся Одарка одразу стала доїти корову Цівочки молока
утекш далі. Так і робить А кулі ніби чекають на це Свистять над радісно билися об стінки цеберка. У ранковій тиші було
ним, одна одну пересвистують Так разів зо п'ять він підводився особливо видно, як воно парує, здіймається парою вго
з борозни і знову під кулями ховався туди. На нього вже йшли з ру. І ставало аж запаморочливо від того, як те молоко
усіх кінців. Наздогнали, оточили. Пілотка стримить, не сладає з пахне. Бабуся по черзі давала по чашці молока кожно
голови.
му солдатику і плакала від радості, примовляла до
- Спіймали партизана, - джеркотять німці.
хлопців у гімнастерках: “Пийте, ріднесенькі, там, на
- Та який він партизан? - підбіг смертельно зблідлий дядько
фронті, троє моїх синів - Никифор. Яків і Антон".
- Малий партизан, - торочать своє німці.
- А я, - пригадувала Лідія Антонівна, - сиділа на
А таки відпустили Така була історія. Про це Віктор Іванович
лежанці й чекала, що ось-ось
розповідав мені у дворі свого обійстя.
Проти вікна коридору я поба разом із цими солдатами
чив отой їхній домашній глід. Віктор зайде в хату і мій батько, а
Іванович перехопив мій погляд - бабуся і йому наллє молока.
усміхнувся стиха. Може, згадав А в хаті після німців купа лайтой дикий глід сорок третього по на Та ще й під образами.
над Обухіаським яром
Німецькі вояцькі штани. Ма
А грона на деревці - як зоринбуть,
у кальсонах тікав із Ники Не боюся високих слів і скажу,
що там є й зоринка самого Віктора нового, з Пролетарської.
ЯківКОВАЛЕЦЬ.
Кондратенка, того малого "парти
смт Талалаївка
зана , що по ньому стріляли НІМЦІ
P.S. Так відбулося, що доля, вже зріла молодість, звела цих
дітей сорок третього, вони створили сім'ю, радіють малень
кому правнучкові. і так хочуть, і моляться, щоби над Україною
Вітя КОНДРАТЕНКО.
було мирне небо._____________________________________
Л іда СЕРДЮК.

- Незважаючи на про
гресивні кроки у лікуванні
багатьох небезпечних у
наш час хвороб, небезпе
ка захворювання на ту
беркульоз залишається
загрозливою. За офіцій
ною статистикою, в Ук
раїні щорічно вперше діаг
ностують це захворюван
ня 32 тисячам осіб. Вилі
ковуються від туберку
льозу приблизно 60
відсотків хворих, близько
8 відсотків переривають
лікування, 12 відсотків
помирають, це приблизно
20 осіб щоденно. Не є ви
нятком і наш район. В
2014 році від туберкульо
зу померло 5 хворих, в
минулому році - 1 . На да
ний час у тубкабінеті на
диспансерному обліку пе
ребуває 94 хворих, із них:
16 мають активну форму
туберкульозу, з них 10 хво
ріють на відкриту форму.
- Н а с к іл ь к и н е б е з 
п е ч н і та кі х в о р і д л я о то 
ч у ю ч и х гр о м а д я н і я к
п р о х о д и т ь їх л іку в а н н я ?
- У минулому році в
нашому районі виявлено
9 хворих на туберкульоз,
із них 6 хворіють на відкри
ту форму, 2 - позалегеневим туберкульозом. Позалегеневий туберкульоз це незаразна форма за
хворювання, а ось хворі з
відкритою формою ма
ють негайно лікуватись,
щоб не поширювати за
хворюваність на оточую
чих громадян.Якщо у вас
відсутні симптоми, а лікар
підозрює хворобу, необ
хідно обов’язково пройти
обстеження. Після вста
новлення діагнозу треба
відразу розпочати ліку
вання.
Всі хворі з відкритою
формою туберкульозу
госпіталізуються у базові
стаціонари, де проходять
інтенсивну фазу лікуван
ня, яка триває 2 місяці.
П р отяго м ін те н с и в н о ї
фази заразний пацієнт
стає незаразним, зника
ють всі симпотоми захво
рювання, в легенях відбу
вається значне покра
щення. Потім хворі пере
ходять на підтримуючу
фазу лікування, яка три
ває
щ онайм енш е
4
місяці. За цей час закріп
люються досягнуті резуль
тати лікування Після за
вершення основного кур
су лікування мікобактерії
втрачають здатність роз
множуватися і захворю
вання вже не повертаєть
ся. Але все це відбуваєть
ся за умови дотримання
всіх правил лікування,
ви зн а чен и х
л ікар ем .

Якщо ж цих правил не до
тримуватись, захворюван
ня переходить у хіміорезистентну форму. Хворі із
хіміорезистентним тубер
кульозом також протягом
року госпіталізуються в
ЧОПТД, де їм проводять
курс обстеження і призна
чають схему лікування На
даний час із 7 таких хво
рих, 5 знаходяться на ста
ціонарному лікуванні в об
ласному тубдиспансері,
двох, як і планувалось,
буде відправлено на ліку
вання у січні.
- Хто має найбільш ий
р и зи к захворіти туб е р ку
л ь о зо м ?
- Прогнозувати склад
но. Порівняно із СНІДом
чи деякими іншими небез
печними хворобами ту
беркульоз має ту особ
ливість, що ймовірність
заразитися ним набагато
б іл ь ш а, ан іж інш им и
інфекціями, бо туберку
льоз - це повітряно-кра
пельна і повітряно-пило
ва інфекція. Д остатньо
побувати із заразним хво
рим у будь-яком у гро
мадському місці - транс
порті, магазині, кіноте
атрі, іншому місці з вели
ким скупченням людей,
щоб заразитися. До того
ж, підступність хвороби в
тому, що тривалий час
інфекція в організмі лю
дини розвивається без
будь-яких зовнішніх оз
нак. У цей період мікобак
терія туберкульозу, яка
потрапила в легені, почи
нає р о зм н о ж ув атися .
Ім унна с и с те м а , якщ о
організм не ослаблений,
н а м а га єть ся зупинити
цей п ро цес, ал е коли
ступінь ураження набуває
значних результатів, лю
дина починає відчувати
нездужання, в неї спосте
рігається кашель, що три
ває понад 2 - 3 тижні,
рясне п отов ид іл енн я
вночі, слабкість, безпри
чинна втрата ваги, підви
щення температури без
видимої на те причини.
- 1 о с та н н є . Чи в и л і
ковни й туб ер кульоз?
- Туберкульоз виліков
ний при умові раннього
виявлення, ефективного
лікування та дотримання
р е ко м е н д а ц ій л іка р я .
Якщо у хворого виявили
туберкульоз на ранній
"незаразній" стадії, то хво
рий може лікуватися у
районного ф тизіатра в
ту б ка б ін е ті за м ісцем
проживання.
- Д я к у ю за ро з’я сн е н 
ня.
Р озм ову вела
Віра КЛИМОВА.

Сканував Іван Забіяка
ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

16 січня 2016 р.

ВІДГОМІН свят

плекай д о б ро , воно

ПОВЕРНЕТЬСЯ ДО ТЕБЕ...
Про це ні на мить не
забуває колектив дитячо
го яслів-саду «Сонечко». І
це правда, що у свята наші
чудові вихованці стають
просто особливими.
Вони вірять у казку... і
так хочеться, щоб якомо
га довше ніщо не затьма
рювало їхній наївний світ.
А чародійні герої не скупи
лися на свою увагу. Особ
ливо чекала малеча Свя
того Миколая. До свята
діти старанно готувалися,
вчили вірші, пісні, танцю
вальні номери,власноруч
робили прикраси на ялин
ку. Розпочалося свято тра
диційною піснею «Ой, хто.
хто М и кол ая лю бить»,
потім линула щира молит
ва до Миколая Чудотвор
ця. Діти брали участь в
різноманітних забавах та
конкурсах. Ніхто не зали
шився без солодкого по
дарунка від Святого Мико-

лая, дитячіи радості не
було меж. А Святим Миколаєм цього року став для
наш ої малечі народний
депутат Валерій Давиденко.
Зустріли Новий рік, на
порозі Різдво. Завдяки яс
кравим новорічним виста
вам, які підготували діти та
працівники нашого садоч
ка, діти, батьки, працівни
ки садочка отримали масу
позитивних емоцій.
Вже стало традицією у
Д Н З «С онечко» прове
дення тематичних розваг
«Щедрівки та колядки»,
Різдвяного вертепу. Діти
вивчали колядки, щедрів
ки, посівапьні пісні, розі
грували сценки народних
звичаїв, продемонструва
ли неабиякі артистичні
здібності та та л а н ти .У
щедрівках пролунали по
бажання господарям ба
гатого врожаю, здоров'я

ЗДРАСТУЙ,
РІК НОВИЙ!

Т Р А П И ! Ії ї

Морозним і сонячним
днем завітало свято Ново
го року у Сильченківський
будинок культури. Найбажанішим воно було для учнів
1-4 класів місцевої школи
Діти водили хороводи із
Снігурочкою і Дідом Морозом
довкіл граючої всіма ново
річними барвами ялинки,
читали вірші, співали пісні,
розгадували загадки, прово
дились ігри і розваги
Підготували святкову
програму для дітвори вчи
телі початкових класів В.І.
Клименчук, С А Загурська і
вчитель музики Н.М. Товкач.
Наприкінці карнавалу Дід Мо
роз вручив дітям подарун
ки, які йому в торбину по
клали місцеві підприємці
Ю.В. Манівський і К.І. Анд
русенко.
Тетяна ЧЕМЕРИС,
сільський бібліотекар.
Галина СТОПНИК,
директор будинку
культури.

дитячий
РАНОК
З Новим роком вас.
малята!
Будем весело кружляти,
Про ялиночку співати'
В коло вб мерщій
ставайте,
Рік Новий зустрічайте! такими словами розпочала
дитячий новорічний ранок у се
лищному клубі Снігурочка
Діти водили хороводи біля
ялиночки, відгадували загадки,
брали участь у конкурсах на
кращі пісні, вірші, за виконання
яких Снігурочка та Дід Мороз
нагороджували цукерками та
призами
За кращі новорічні костю
ми дгти теж одержали призи
Щоб новорічне свято
відбулося цікаво і весело, се
лищна рада виділила кошти на
цукерки та призи, а також до
помогли підприємці Оксана
Беримець та Олена Лазоренко Щиро дякуєм ліснику Ана
толію Скороходу за допомогу
в придбанні ялинки.
Валентина ЛИЗЬКО,
завідуюча селищним
клубом.

ХОТІЛОСЯ б трохи нага
дати про традиції святкуван
ня будь-яких свят. Коляда свято народження Сонця.
Воно відзначається протя
гом двох тижнів - з 7 по 19
січня. Сюди входять великі
свята - Різдво, Василя та Во
дохреща.
Вечір,
що
передує
Різдвові, називається Свят
вечір, Багатвечір, Багата
кутя. До нього стараються
впоратись з усіма госпо
дарськими справами та зго
тувати дванадцять пісних
страв, серед яких обов’язко
во мають бути кутя, узвар,
пироги з квасолею чи капус-

всій родині, добробуту,
приплоду худоби, миру та
злагоди в домі.
Із великою радістю
дітвора зустрічала Діда
Мороза та Снігуроньку,
які принесли з собою не
лише гарний настрій, а й
чудові подарунки, які от
римали малята завдяки
селищному голові Юрію
Величку та спонсорській
допомозі НГВУ (завдяки
клопотанню А. Я. Копчалюк).
Свято закінчилося, а
теплі враження від нього
залишилися, щоб зігріва
ти серця дітей добром і
любов’ю. Віриться, що всі
вони виростуть хорошими
людьми, які в майбутнє
заберуть із собою і на
родні традиції, і звичаї.
Світлана
ВЕРХОГЛЯД,
завідувач дитсадком
«Сонечко».

У РАЙОННОМУ будин
ку культури для дітей була
представлена театралізо
вана вистава. Учасники
драм атичного
гуртка
«Млин» РБК вийшли на
сцену в образах казкових
героїв - Хранителька Часу

~

ленням відгадували загад
ки, розповідали віршики
Дідові Морозу, танцювали
разом із Снігуронькою в
хороводі. Вони отримали
солодкі подарунки.
А дорослих чекала свят
кова програма «Новорічні

У НАС В НОВОРІЧЧЯ

М а ш а
(Юлія Золотопер), Дракон
чик (Олександр Приходь
ко), Мишеня (Катя Богда
нович ), Гноми (учасники
молодшої групи танцю
вального колективу «Кас
кад»), Баба Яга (Ніна
Ступнік), Дід Мороз (Ва
дим Бурденко), С нігу
ронька (Юлія Чикиш).
У концертній програмі
виступали учасники худож
ньої самодіяльності РБК,
школи мистецтв, Центру
ДЮТ: дитячий вокальний
ансамбль «Веселка», во
кальний
ансамбль
«Світоч», танцювальний
колектив
«Абсолю т»,
танцювальний дует най
молодших учасників свята,
вихованців дитячого са
дочка «Сонечко» Стані
слав Синько та Поліна
Шимченко. танцювальний
колектив «Каскад», мо
лодша група танцюваль
ного колективу «Каскад»,
солісти Лєра Стеценко,
Катя Богданович , Ангеліна Константинова, Світла
на Галаган, Юлія Григоряк, Світлана Галаган та
Артем Сердюк. Маша ра
зом з Бабою Ягою прове
ла цікаві ігри , зарядку з
дітьми. Всі діти із задово-

зустрічі». Її учасники - со
лісти РБК та учасники ху
дожньої самодіяльності
сільських будинків культу
ри. Слова привітань звуча
ли від голови районної
ради Юрія Дзюбана, і тра
диційно власний вірш.
Ведуча Юлія Золото
пер розповідала про особ
ливості святкування Ново
го року і чого чекати від
червоної вогняної Мавпи
кожному знаку зодіака.
Звучали новорічні вітання,
побажання, пісні у вико
нанні солістів Ніни Ступнік,
Ілони Корнієнко, Оксани
Москалець, Юрія Штима,
Вікторії Худолій, Галини
Михно, Марини Лендел,
Ірини Грабини, ЮлиГадючки, Алли Карпенко. Звуча
ли бурхливі оплески для
улюбленого дуету всіх
жінок - Юрія Богдановича
та Миколи Залізного, пре
красного дуету у складі
Ніни Ступнік та Євгени Мусієнко, Галини Семінько
та Світлани Гучок, юних та
лановитих дівчат Віктори
Яременко та Ірини Конд
ратенко, для всіх присутніх
вони співали «Різдвяну»
пісню, разом о іанцювальним колективом «Каскад»

С В Я Т В Е Ч ІР У М У З Е Ї
тою, тушкована картопля.
На Святвечір усі члени ро
дини збираються вдома.
Господар заносить у хату
сніп пшениці, жита чи вівса і
ставить на покуті. Господи-,
ня вносить кутю - основну
обрядову страву. Горщик з
кутею ставлять на покуті в
кубельце, зроблене з запаш
ного сіна (прообраз ясел, в
яких Мати Божа народила
сина). Сіно стелять на
підлозі під столом та на
столі. На чотири кути стопу
під скатертину кладуть час
ник (щоб нечисту силу

подарували всім гарнии
настрій, продовжили віта
ти глядачів дует Юрія Штима та Галини Михно, На
тали Коток та Марини Лендел з с. Чернецьке, Юрія
Штима та Юлі Гадючки,
танцювальний дует - Іван

відігнати).
Як тільки на небосхилі
з'явиться підвечірня різдвя
на зірка, усією родиною сіда
ють до столу. Пізніше діти
відносять обрядову вечерю
своїм хрещеним. Удосвіта,
після закінчення нічної Божої
служби, діти йдуть вітати
родичів та сусідів із святом
Різдва Христового. Привітальникіе щедро обдарову
ють.
Вважається, чим
більше колядників завітає до
хати, тим щедрішим буде
Новий рік. У гості ходять в
обід, колядують за столом

Про есе це я розповідала го
стям, яких спеціально за
просила до музею, щоб ра
зом пригадати наші традиції.
У музеї їх чекали сніп на по
куті, кутя в горщику у ку
бельці сіна, дванадцять
пісних страв на столі. Все це
гості мали змогу скуштува
ти. Для них звучали колядки
та щедрівки у виконанні ви
кладачів школи мистецтв. Як
і годиться, вони були щедро
обдаровані господинею. Всіх
присутніх зацікавила роз
повідь про святкування
Різдва, Старого нового року,
Водохреща, приготування та
святкування Багатої куті,
Щедрої куті. Голодної куті.
На виставці були пред
ставлені вироби на ново
річну тематику учнів Талалаївської школи
Щира вдячність спонсо
рам свята Володимиру Се
реді. Світлані Познякоеській,
Олександру Василюсі, Вікто
ру Прядці. Здоров'я усім,
щастя, добра, достатку та
миру. З Новим роком!
Олена ОГІЙ,
директор
Талалаївського музею.

Петрусенко та Оксана Ли
сенко, дует Алли Карпен
ко та Ірини Грабини з с.
Понори, танцювальний
колектив «Барви» пред
ставили глядачам чудовий
циганський
танець.
Фінальну пісню виконали
тріо «Глорія» та Юрій
Штим. Колектив РБК ви
словлює вдячність всім
учасникам
новорічної
програми. Спонсорську
допомогу для проведення
дитячого ранку та концер
ту «Новорічні зустрічі» на
дали: Д ар ’я Алексеева,
Світлана Позняковська,
Галина Василенко, Інна
Батю та, А лла Н ебаб а,
Юрій Горбань, Геннадій
Тригубченко, Анатолій Чечотенко, Алла Остапенко,
Микола Васипюха, Світла
на Василюха, Алла Литви
ненко, сектор у справах
сім’ї, молоді та спорту РДА
(солодкі призи). Дякуємо
за вашу підтримку, бажає
мо успіху і всього найкра
щого в 2016 році.
Ю лія ЗОЛОТОПЕР,
методист по роботі з
дітьми та молоддю
РБК.

ДІД МОРОЗ НА
СВЯТО ЙДЕ І
СНІГУРОНЬКУ
ВЕДЕ...
ТАК, саме так, в перед
день Нового року від оселі
до оселі з привітаннями і
подарунками завітали зи
мові гості від нашого селищ
ного депутата Оксани Лео
нідівни Сенчі, подарувавши
частинку святкового на
строю як дітлахам, так і до
рослим. Спасибі від душі.
Нехай у вас все буде добре,
Оксано Леонідівно!
ЖИТЕЛІ вул.
Перемоги в Талалаївці.
•
•
•
НОВИЙ рік - завжди
радісне і веселе свято для
дітей 3 нетерпінням його
чекали і учні Понірської шко
ли. Яке ж свято без пода
рунків! Цього року спонсора
ми свята стали директор
ТОВ “Понори" А. О. Іванов,
сільський голова Є. В Чир
ва. приватні підприємці Н. В
Дупа, П. С. Дупа. О. В. Ілляшенко. заступник голови
батьківського комітету Ю. О.
Голуб.
Валентина
ВОРОШИЛОВА,
директор школи

СВІТЛА НЕ БУДЕ з 9-ої до 16.30

На ф ото: ко л я д у в а л ь н и ки в музеї.
Ф ото О л ександ ра СМ АЛЬКА.

18 січня - с. Красний Колядин, вул. Робітнича
18 січня - с. Сильченкоее, вул Чкалова, сільська рада,
АТС.
19 січня —с. Грабщина, вул. Лісова.
19 січня - с. Українське, вул. Кірова
20 січня - с. Грицівка, вул. Партизанська.
20 січня - с. Красний Колядин, вул. Шевченка.
21 січня —с. Харкове, вул Науменка.
21 січня - с. Макаренкоее. вул. Лесі Українки.
22 січня - с. Доегалівка, вул. Лугова (09.00 - 16 00)
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

Сканував Іван Забіяка
ВІТАЄМО із 75-річчям
нашу дорогу маму, бабусю і
прабабусю Марію Олексан
дрівну МИГАЛЬ із Красно
го Колядина Пропливає долі
неспокійна річка, а за нею ли
нуть роки-жураалі! Ось і за
горілася вже 75-та свічка
Вам на ювілейному столі! Не
сумуйте, що літа минають,
ще до століття - довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм, хай
буде радісним кожен наступ
ний рік! Нехай життя здаєть
ся добрим дивом і плідні бу
дуть справи та шляхи, не
хай живеться легко і щасли
во.благословенні будьте Бо
гом і людьми!
З лю бов'ю ДІТИ,
ВНУКИ, правнуки АРТЕМ,
АРСЕН, АНДРІЙ,
МАКСИМ, ЄВА, ІРИНКА.
•
• •
У Ці різдвяні дні відзна
чила свій 65-річний ювілей
наша кохана дружина, люб
ляча матуся, турботлива
бабуся і прабабуся Ганна
Іванівна МІЗАЙ із Талалаівки. Ми щиро Вас вітаємо,
добра і щастя Вам бажає
мо. Хай обминають Вас три
воги. хай Бог дасть щастя
на путі, хай світла радісна
дорога щасливо стелиться
в житті! Тож не старійте і не
знайте в житті ні смутку, ані
бід, у серці молодість пле
кайте, живіть до ста щас
ливих літ! Бажаємо світло?
радості й сили, ласкавої
долі, тепла і добра, щоб лас
ку Вам слало небесне світи
ло, здоров'ям наповнила
рідна земля. Прийшла до
Вас оця знаменна дата в
калиновім намисті літ. сло
ва найкращі хочем переда
ти, низький і щирий Вам
уклін!
З повагою ЧОЛОВІК,
ДІТИ, ОНУКИ,
ПРАВНУЧКА.
•
•
•
ДОРОГОГО чоловіка,
турботливого батька Івана
Миколайовича СИДОРЕН
КА із Сильченкового ми
щиро вітаємо із ювілеєм
Ювілеї бувають різні і одна
із таких радісних дат, холи
вітають друзі й рідні, а на
Твоїм порозі - 55. Як лебеді
білі, летять рік за роком,
проходить життя, як вода.
Не сумуй, а гордися літами,
бо не марно прожиті вони.

роход ового. Вже ключами,
11
СІЧНЯ відсвяткувалавідлетіли в край далекий!
журавлі, і сріблястий білий |
свій день народження наша
килим прихилився до землі. І
найрідніша людина - Марія
Зима біла і морозна завіта-.
Степанівна ГУБАР із села
ла в нашу хату, щоб барви-1
Новосел івка.
стим візерунком дідуся|
Д о р о га наша мамо!
вітати й тата. З ювілеєм, із і
Дозвольте привітати Вас з
роками, що прожив Ти щед
ювілеєм! Як хочеться сказа
ро й плідно, Ти усім ділився І
ти Вам так багато теплих
з нами, не жалів нічого, |
НА 50-РІЧЧЯ Юрію
рідний. Ти працюєш без уто-,
Дмитровичу ПЕТРІЮ із
ми, у турботах день при дні, •
Красного Колядина.
щоб достаток був удома. |
Як не дивись, з якого
тепло й затишно в сім'ї. І
боку, а Ви ще чоловік нівро
Дітям поміч і надія, любля-.
ку: хоч за плечима п'ятде
чий дідусь онукам, і робити І
с я т а . та Вам позаздрять
есе уміють працьовиті Твої|
молодятка. Бо вікові Ви не
руки. Те, що маємо сьогодні, і
підвладні, такі ж бадьорі і при
13 СІЧНЯ святкувала
ми завдячуєм Тобі, найдо
надні, дух молодечий б'є
свій 55-річний ювілей наша
рожчий. найрідніший. щастя І
НАПЕРЕДОДНІ Водохре
фонтаном, Вам про спочидорога мама і сваха Ольга
Ти даруєш всім.
ща святкуватиме свій 55С
Е
Р
Д
Е
Ч
Н
І
ДРУЖИНА. ДОЧКА, і
річний ювілей Іван М ико
В ІТА Н Н Я
СИН і всі РІДНІ.1
слів! Ми Вас дуже любимо,
л а й о в и ч СИДОРЕНКО ІЗ
. . .
І
пробачте, що не завжди
Сильченкового. У цей свят
14
СІЧНЯ у нашої люби-1
встигаємо сказати ці слова
ковий світлий день, коли на
Михайлівна ШЕВЧЕНКО із
нок думать рано. Ну, а за
мої внучки і племіннички.
вершить наше вітання такою
серед низки буднів з усіма
став Твій ювілей, ми щиро
Липового. З днем народжен
Ірини КОНОНІЧЕНКО з Ли-1
турботами та метушнею,
ня щиро вітаємо і бажаємо
Тебе вітаємо, добра і щастя
б фразою хотілось: аби га
пового - СВЯТО. ЇЙ ВИПОВНИ- І
але ми завжди думаємо про
доброго здоров'я, і ще бага
Тобі бажаємо. Хай обмина
ряче Ваше серце ще довго
лось 10 років. Рано вранціі
ють Тебе тривоги, хай Бог
Вас. а все, що відбувається
то років світлого життя. Хай
без ремонту билось!
до схід сонця Ангел стукав
в нашому житті, ми ділимо з
усмішка в очах Твоїх
дасть щастя на путі, хай
Сім'я ЛУЦЕНКІВ.
• * •
у віконце, сповістив таку І
Вами, як і колись цей світ Ви
іскриться, пісень веселих
світла, радісна дорога щас
новину: у Ірини іменини. 3|
грає водограй, нехай весна
ливо стелиться в житті! Тож
розділили зі мною Спасибі
СВІЙ прекрасний ювілей
днем народження вітаємо, ■
не старій і не знай в житті ні
Вам за життя, яке Ви дали,
в квіту присниться і щастя
відсвяткувала Мирослава
щастя й радості бажаємо,
Вікторівна БУТОРІНА із Бе
за Вашу турботу і любов, за
переллється через край.
смутку, ані бід, у серці мо
не хворій ніколи, сонечком І
Вашу життєву силу, за внут
Життя хай буде, ніби казка,
лодість плекай, живи до ста
резівки Прийми наші щирі по
світи, мудрою й щасливою І
щасливих літ! Бажаємо
бажання Двадцять п'ять — рішню фасу, за добре серце
хай піснею шумлять гаї, а
дівчинкою рости І щоб ЗДО- І
і прекрасну материнську
серце хай зігріє ласка і мрії
світлої радості й сили, лас
це найкраща пора: і квітує, й
була освіту вищу
душу, за Ваші невтомні вмілі
сміється життя, непов
збудуться Твої
кавої долі, добра і тепла, щоб
Дідусь МИХАЙЛО, бабуся І
руки, за мудрі поради! Я дя
торність променить і тільки
ДОЧКА, ЗЯТЬ, СВАХА
ласку Тобі слало небесне
КАТЯ з Понір, тьотя і
світило, здоров'ям наповни
кую Вам за все. що Ви зро
радість несе кожна мить! Тож
Із Сильченкового.
• • •
АЛЛА, ДІМА, дядьо
били і робите для мене!
нехай так буде завжди, що
ла рідна земля. Прийшла до
СЛАВИК з Варви, тьотя І
Я хочу, щоб Ви завжди
13
СІЧНЯ виповнилося 60дня квітнуть щастя сади. У
Тебе ця знаменна дата в ка
ЛЄНА, ІГОР, АЛЬОНА, |
посміхалися, і Ваші очі були
всьому успіхів і процвітан
років Леоніду Володимиро
линовім намисті літ, слова
тьотя НАСТЯ з Києва, і
переповнені щастям! Нехай
найкращі хочем передати,
ня! Хай здійсняться мрії, ба
вичу ЗАЙЧЕНКУ із Красного
дядьо ЮРА, тьотя
Ваше серце зігріває любов і
жання!
низький і щирий шлем привіт
Колядина. Є ювілеї і свята
МАРИНА, ЮРА І
турбота близьких! Кожен
різні, та одна з найкращих
Сім’я ГРАБИНИ
Куми КЛАДКОВІ.
•
•
•
день нехай буде наповнений
дат. коли вітають друзі й рідні
з Липового.
.
.
.
•
*
•
радісними і приємними по
10
СІЧНЯ святкував
і Вам минає 60! Бо 60 - це
14
СІЧНЯ нашій любій І
діями! Бажаю Вам побільше
свій золотий ювілей Віталій
5
СІЧНЯ святкувала свійсила й мудрість, та й досвід,
донечці, сестричці і внучці І
сил та здоров'я, поменше
Вікторович БАЛОК із Крас
кажуть, не малий, повага
ювілейний день народження
Ірі КОНОНІЧЕНКО із Липо-1
вдома, серед друзів, любов і
хвилювань та переживань.
ного Колядина. Дорогий наш,
наша подруга Ольга Павлі
вого виповнилось 10 років..
шана від людей! Прийміть від
Бережгть себе і будьте щас
сину, ми вітаємо Тебе зі свя
вна ГАРАЦ із Талалаївки.
Ти - найбільша наша радість І
ливою. адже Ви заслуговує
нас вітання щирі, хай обми
Хай життєві дороги не при
том. Бажаєм здоров'я бага
у житті, наша доня й внучка |
те на все лише найкраще
то. багато, хай достаток і
нає Вас журба, хай кожен
носять тривоги, хай супут
золота Хай в житті Твоєму і
Щастя, здоров’я, благопо
радість приходить до хати,
день несе віднині для Вас міх
ником вічним будуть щастя
буде тільки чисте небо і з
луччя, душевного спокою і
хай сонечко ясне Тобі
щастя і добра!
й добро. Щоб душа залиша
роками не проходить Твого!
любові! З днем народження
світить, не згасне, життя
Куми КРИВЕНКИ,
лась завжди молодою, а в
серця доброта. Нехай омі |
Вас!
Твоє буде в любові прекрас
МАКСИМЕЙКИ,
оселі був спокій, добробут,
іскряться ніжністю, серце і
Донька ВАЛЕНТИНА.
не. Хай завжди хлібина пах
ТРЕПАЧКИ, БЕРЕЖНІ.
тепло. Хай будуть з Тобою
•
• *не в хаті, хай буде щастя і
розквітає радістю, хай доля
зять ВАСИЛЬ, онуки
здоров’я і сила, а доленька
красива, мов соняш ник,!
МАРІЯ та ОЛЕКСАНДР.
добра багато, хай Бог бере
ВІТАЄМО із 50-лгтнім юві
буде багата й щаслива
• •
•
дарує Тобі щастя райдугу І
же Тебе, любий, весь час.
леєм дорогого всім нам Юрія
ДРУЗІ.
•
•
•
Хай сонечко світить з яс-.
У ЦІ святкові січневі дні
хай стелиться рівно життє
Дмитровича ПЕТРІЯ із Крас
ного неба, бажаєм всього. *
святкував свій день народ
ва дорога, бо більшого щас
ного Колядина Тобі сьогодні,
13 СІЧНЯ зустріла своє
чого Тобі треба.
ження наш дорогий чоловік,
рідний, 50. Із вдячністю ми
тя для нас і не треба.
55-ліття Ольга Михайлівна
ТАТО, МАМА, браті
батько і дідусь А нато л ій
З повагою ТАТО,
хочемо вітати Тебе за
Ш ЕВЧЕНКО із Липового
АРТЕМ, дідусь ГРИША.
Терентійович ТИТУХ із Ско
МАМА і їхня сім’я.
мудрість батьківських по
Добра, рідненька, лагідна й
Хай над Тобою небо голубіє,
не знають втоми руки зо
лоті. Ти наш славний і рідний,
найкращий у світі, з Тобою
нам завжди затишно і світло.
Ти гарний господар і батько
чудовий, даруєш турботу і
море любові, Ти вмієш
підтримати словом і ділом,
щоб в рідному домі було нам
надійно. Хай Бог милосерд
ний з високого неба дарує
усе, чого Тобі треба: здоро
в'я міцного, щастя рясного,
радості без ліку і довгогодовгого віку.
З повагою I лю бов'ю
ДРУЖИНА, сини
ОЛЕКСАНДР I ЄВГЕНІЙ.
•
•
•

проста, наша люба, наша зо
лота! Спасибі, мамо, за жит
тя. яке дарували, спасибі,
мамо, що Ви нас навчали.
Спасибі, дорогенька, за по
стійну турботу, за Твоє щире
бажання добра для нас всіх.
Нехай сердечко довго ще в
грудях б'ється, а руки, як
крила, внуків пригортають.
Міцного здоров'я зичимо
щиро, ласки від Господа, від
дітей - добра на довгі й щас
ливі літа.
Із повагою і лю бов’ю
ЧОЛОВІК, СИН,
НЕВІСТКА, ВНУКИ.
• • •

рад. за вміння всім завжди
допомагати, за приклад чо
ловіка й сім’янина і за могутні
руки золоті. Нехай Господь
пошле Тобі благословення,
нехай здоров’я й сил дару
ють всі святі.
ДРУЖИНА, БАТЬКО,
СИН. куми ЛОМПИ.
• • *

З РЕДАКЦІЙНО! ПОШТЙІ

СКОРО БУДЕМО
З ВОДОЮ
Проблема забезпечен
ня населення питною во
дою - одна із найактуальні
ших проблем у нашому ра
йоні Намагаємося виріши
ти її і ми, жителі Скороходо
вого. 70 садиб зайнялися
питанням будівництва во
догону у селі, об'єднавшись
у громадське об'єднання
«Струмок». Сподівалися,
що в морози вже будемо із
водою, але недбайливий
підрядник підводить нас,
зволікаючи з роботами
А ось нашому народно
му депутату Валерію Давиденку ми хочемо щиро по
дякувати за те, що чує нас.
Він значно допоміг нам у
проведенні вуличного во
догону Сподіваємося, що
наш нардеп так і співпра
цюватиме зі своїми вибор
цями. Натхнення йому в
році новому
Ольга ДІДЕНКО,
голова громадського
об'єднання «Струмок».
Ганна КРУПОДЕРЯ,
депутат районної
ради.

ДОБРОТА ПРОРОСТАЄ З ДУШ І
Людяність і доброта,
як ніколи актуальні в наш
час. Сьогодні підтримка й
розум іння значать не
менше, ніж матеріальне
благополуччя. У нашій
районці часто йде мова
про це. Хочеться сказати
газетарям велике людсь
ке спасибі, що вони все
ляють нам віру у те, що хо
роших людей таки більше.
І я через газетярам ви
словлюю подяку людям
небайдужим до самотніх.
Коли ти залишаєшся з
проблемами сам-на-сам,
починається паніка, роз-

пач. До кого іти за допомогою? І тоді ідеш до лю
дей. Мені не складно було
знайти хороших людей. Я
хочу
низько вклонитися
Г. П. Тригубченку - депута
ту обласної ради. Виборці
не помилилися, коли по
вірили цій людині. Він
дійсно відгукується і допо
магає своїм виборцям. Це
він з допомогою своїх
підлеглих по роботі Р.
Маня, О. Гордієнка, Є. Ви
ноградова вчасно виріши
ли велику проблему, яка
виникла у моїй оселі. На
вулиці тріщить мороз, а

БАЖАЄМО
П ід таки м гаслом
пройшло святкове ново
річне дійство в Липівському сільському клубі. На
сцені щедрував народний
фольклорний жіночий ко
лектив “Берегиня'. їх зуст
річав новорічний дід з по
дарунками та ялинкою.
Він загадував новорічні
веселі загадки, за відга
дані присутні отримали
подарунки. Свято продов-

опалю вальна систем а
відмовила. Були і фахівці з
газового господарства, та
їм не вдалося вирішити
повністю проблему. І ось
невідкладна допомога
промисловців. Н емало
довелось їм поклопота
тись, щоб знайти й ліквіду
вати неполадки Дуже хочу,
щоб імена цих людей ста
ли прикладом для інших.
Вдячна кожному із вас за
чуйні серця Ви заслуговує
те на повагу, бо ви не бай
дужі до людської біди.
Л ід ія ГУРЕНКО,
жителька смт Талалаївка.

ЩАСТЯ

жила “Пісня року". З но
ворічними святами при
сутніх у залі привітав
сільський голова Михай
ло Педько, колективу за
цікавий виступ подарував
великий торт.
А для молоді пройшов
вечір відпочинку: конкур
си, загадки, розігрувала
ся безкоштовна безпро
грашна лотерея, за кра
щ е виконання пісень от

рим али подарунки від
сільського голови Михай
ла Педька Іра Грабина.
Аліна Дяченко та Оксана
Лелюх.
Щ ира вдячність за
проведення свята спон
сору - агрофірмі ‘ Гори
зонт’ в особі Ігоря Анато
лійовича Марченка.
С вітл ана ЛУТ,
завідувач СК.

СЛУЖБА
У СВЯТА
ТРИ П О Ж Е Ж І
-

-

Інтенсивне викорис
тання в зимовий період
приладів опалення, елект
рообігрівачів та газового
обладнання, не рідко з по
рушенням вимог пожежної
безпеки, створює значну
небезпеку виникнення по
жеж у ж и т л о в и х п р и 
міщеннях. що пов'язано з
е к с п л у а т а ц іє ю о п а л ю 
вальних приладів, їх пере
гріванням та несправні
стю.
Менше, ніж за годину до
нового року в с. Сильченко
ве сталася пожежа нежитлового будинку, в результаті
чого знищено будівлю. Ве
деться слідство.
А увечері 2 січня в гр. П.
у с. Українське сталася по
жежа житлового будинку.
Про причину її виникнення
можна лише говорити із
свідчень господарів та оче
видців. адже будинок знище
но повністю. Є припущення,
що пожежа почалася із печі.
Вранці наступного дня
надійшло повідомлення про
пожежу житлового будинку

гр Я в с Березівка У да
ному випадку значного уш
кодження зазнало пере
криття, на даний час буди
нок не придатний для про
живання. У цьому випадку
причиною пожежі стала
електромережа.
З початку року в об
ласті трапилося близько
сотні пожеж, на яких заги
нуло 7 осіб. Талапаївський
районний сектор ДСНС в
області просить мешканців
району провести необхідні
заходи, спрямовані на усу
нення порушень при влаш
туванні та експлуатації опа
лювальних приладів, зокре
ма печей та димоходів,
адже тільки ретельне дот
римання цих правил забез
печить вам надійну безпе
ку при користуванні опалю
вальними приладами
Геннадій ЗІРКА,
начальник PC
УДСНС в області,
підполковник служби
цивільного
захисту

c m

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ВІД ХАТИ ДО ХАТИ
НОВИЙ РІК СТРІЧАТИ

КУПЛЮ
МЕД і ВІСК оптом. Тел. 066-094-11-17, 067-132-64-25.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
МЕД, ВІСК, ПРОПОЛІС, МЕРВУ.
Тел. 096-12-46-463, 096-06-31-531, 095-01-26-461.
МОПЕД «Альфа» або «Дельта» у відмінному стані. Тел.
099-340-60-42.

с:<н
КОЛЯДКИ,
щедрів
ки, засівання... Ці давні
традиції нашого народу
побутують і в сучасному
суспільстві. Кажуть, що
коли до хати не зайшли
щедрувальники чи засі
вальники — це недобра
прикмета. На жаль, давні
прекрасні традиції усучас
нюються, але не краще —
нерідко буває, що пиріжок
чи печиво, яким господарі
пригостять щедрувальни
ків, вони недбало залиша
ють відразу ж за ворітьми.
Певно, дома не роз'ясни
ли їм, що цим не тільки
ображають господарів, а,
як казали люди старі, гріх
так робити, і йти до люд
ської оселі треба, перш за
все, із щирим побажанням
добра і щастя його го
сподарям. Ось цих юних
красунь добре навчили
як щедрівочки дарувати,
щоб людям були до душі.

Витягли вони із бабусиних
скринь яскраві хустки, ще
дрівки такі вивчили, що аж
сльозу пробиває, бо у них
все про сьогодення — по
бажання здоров'я і миру. І
це найголовніше.
14-го по дорозі на
роботу стрічала рум'я
них хлоп'ят-підлітків, які
бігали від хати до хати.
Веселі, про рукавиці, пев
но, і не згадали, щоки аж
горять рум'янцем. У ба
гатьох перехожих вони
викликали усмішку. Інших
тата поважно від хати до
хати (родичів чи друзів)
возили на машинах. Чес
но кажучи, їм можна по
співчувати, бо комфорт у
щедрівках із засіванням
ніби й ні до чого. А інші он
через соцмережі щедру
ють і засівають — і нічого,
але так хочеться, щоб все
було по-справжньому!
О л е кса нд ра ГОСТРА.

Е

)

17 января г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК
п си си м с
алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.
Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о |

лечении и гарантии Тел 095-73-43-998, 098-74-64-062, 068-91-89-374
Л іце нзія А В № 554 65 0 М іністер ства охор он и зд о ро в'я від 8 л и пн я 2010 р.

ПРОДАМ
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17. Бу
динок на 2 ходи. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.

Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ, НУ
ТРЯКІВ, а також М’ЯСО ЯЛОВИЧИНИ ТА СВИНИНИ.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.

АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-53, дизель, бортовий, ціна 40 тис
грн. Телефон 066-304-15-18.

БИКІВ від 350 кг. Постійно. Дорого. Тел. 095-31-21-013,
097-877-13-24.

Двокімнатна КВАРТИРА у Талалаївці по вул. Леніна.
Тел. 096-550-85-95, 067-390-14-97.

Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-05-78-546, 063-82-94-803.

АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, причіпний пристрій (фаркоп)
сигналізація, магнітола. Ціна договірна.
Тел. 096-753-07-57.

КОРІВ, БИКІВ, СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ і КІЗ. Цілодо
бово. Можливий доріз. Тел. 097-756-90-00, 098-66-70-237.

ПОРОСЯТА. Тел. 097-126-13-18.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений за
бій. Тел. 096-84-96-276, 066-34-81-572.
ЗДАМ газифікований
БУДИНОК добропорядній
сім'ї на довгий термін.
Тел.
096-811-84-31,
096-847-00-84.___________
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
м'яких меблів.
Тел.
096-351-41-14,
066-895-70-78.
АВТОРИНОК
прово
дить РОЗПРОДАЖ авто
мобілів б/у. КУПЛЮ або
обміняю ваше авто. Авторозбірка легкових автомо
білів (Бахмач).
Тел.
096-361-06-51,
099-205-02-27.

СТОВ агрофірмі «Го
ризонт» потрібні водії
категорій B, C, D; трактористи-машиністи с/г ви
робництва зі стажем робо
ти не менше 5 років.
Тел.
099-77-17-303,
095-507-98-34.
Металопластикові
ВІКНА за державною про
грамою з відшкодуванням
від 30 до 70%. Маємо всі
дозволи та сертифікати!
Робимо замір доставку,
встановлення!
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15. Наталія Ва
силівна.

15 СІЧНЯ минає 3 роки, як не
20 СІЧНЯ минає рік, як переста
вблаганна смерть вирвала з наших . i t .
П ^ ^ ^ Л И Н А Н Н Я
+1+ ло битися серце нашої мами, бабу
рук нашу найдорожчу, неоціниму, таi v / i n r i i
її і / і
Т Т сі і прабабусі Анастасії Павлівни
лановиту, ріднесеньку доню, маму, племінницю і сестричку
ЮРЧЕНКО із Сильченкового. Тільки Господь знає як ми за
Віру Володимирівну КОБЗАР (БЄЛІК) із селища Совєтскій
Вами скучаємо. Не хочеться вірити і переконати себе, що ця
міста Виборг. Минають дні, минають роки, та не минає біль
розлука назавжди. Із сумом, скорботою і вдячністю за все,
душі, а тільки згадка про минуле і плач нестерпний на душі.
що зробили для нас, схиляємо голови над Вашою могилою.
Ти була весела, життєрадісна, усміхалася, поки сонечко ра
Нехай ніщо не тривожить Ваш сон, а люди пом'януть разом
дісно світило Тобі. Та прийшов той час, як сонечко вмить
із нами добрим словом.
зайшло і згас деньочок — загинув Твій ріднесенький синочок
ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ, ПРАВНУЧОК.
і Ти осиротіла назавжди. Пішла Ти з життя, не витримавши
найтяжчої муки, залишившись без найдорожчої надії. Тепер
А ЛІТА біжать за небосхи
лежите з синочком поряд у чужій Виборзькій стороні, а в
ли, та над вами зупинився час.
мене сльози ллються градом, біль нестерпний на душі.
Рідні наші, вічно серцю м и л і.
Твоїм іменем названа школа, вічна пам'ять належить
Як же нам не вистачає вас!
Тобі. А ми вічно сумуєм і плачем. Вічно тужимо всі по Тобі.
Минає три роки світлої пам'яті
Хай земля Тобі буде м'яким лебединим пухом, а душі Твоїй
нашої рідної і незабутньої до
царство небесне і вічний спокій. Хто знав Віру Бєлік, пом'я
нечки, сестрички, мами Віри
ніть тихим словом.
Олександрівни ПРИЙМЕНКО
Вічно сумуючі МАМА і всі рідні.
і півроку тата, чоловіка і дідуся
Олександра Дмитровича ГОСТРОГО із Новоселівки. Ма
20 СІЧНЯ минає 10 років, як трагічна смерть вирвала із буть, там, на небі, вам добре удвох так, як було і на землі.
життя нашого найріднішого, найдорожчого, найлюбимішого,
Адже ви обоє, народжені під сузір'ям Рака, мали таку ніжну
синочка, внучка, братика і племінника Колю КОБЗАРЯ із се душу, безмежно добрі се р ц я. Два береги розкраяли життя.
лища Совєтскій міста Виборг. Коля був ввічливим, життєра
Там не ріка, а поминальні свічі. На нашій стороні — земне
дісним, працьовитим, слухняним, обдарованим музикантом
буття, на вашім — потойбічна вічність. Невпинний час, але
і співаком, талановитим хлопцем. Коля навчався у Ленін
не в тому річ. Роки любові нашої не збавлять, і ми гуртом між
градській консерваторії, допомагав друзям у навчанні, за що
поминальних свіч вплетемо вічну незгасиму пам'ять. Цар
вони його любили і поважали. Любив проводить дискотеку,
ство вам Боже і вічний спокій вашим добрим душам.
допомагав мамі у гастролях за кордоном. Та в одну мить над
Ваші РІДНІ.
нами нависла чорна хмара — трагічно загинув наш внучок
Коля, і відтоді життя змінило свої барви. Нашому горю немає
10 СІЧНЯ минув рік, як назавжди залишив цей світ наш
меж.
дорогий чоловік, батько і дідусь Михайло Анатолійович
Царство небесне Тобі, наш рідний внучок, а душі Твоїй
ПЕЗОВ із Юрківців. Так швидко сплинув рік, вже рік, як Ти
вічний спокій. Земля Тобі м'яким лебединим пухом. Хто знав
покинув нас. Так хочеться у тишу вечорову побачити Тебе
нашого Колю (бо виростав він у бабусі в Талалаївці), пом'я знову, розповісти про свій біль, своє життя, але відтіль не
ніть тихим словом.
має вороття. Без Тебе хата опустіла, не переступиш вже по
Вічно сумуючі БАБУСЯ, ДІДУСІ, ТЬОТІ і
ріг, до нас не прийдеш вже ніколи, не стрінеш родичів своїх.
ДЯДІ з сім’ями, БРАТИ.
Царство небесне, рідний, Тобі і вічний спокій.
Сумуючі ДРУЖИНА, син АНАТОЛІЙ, НЕВІСТКА, ВНУКИ.
29 ГРУДНЯ перестало битися серце
Павла Сергійовича ІЛЛЯШЕНКА, який
ВЖЕ 4 роки, як немає із нами нашо
до схилу літ проживав у Талалаївці, на
го рідного і незабутнього Віктора Івано
рідному «зашпаллі», працював на хлівича ПАСЄВІНА із Талалаївки.
бокомбінаті. Переїхавши до дітей, він
Одна лиш мить — все обірвалось,
завжди скучав за рідним селищем, його
одна лиш мить — Тебе не стало. А сер
людьми. Для нашої родини — це втра
цю так хотілось жити, а ми не в силах
та, бо Павло Сергійович був хорошим
щось змінити. Здається все — Ти десь
дядьком, з його відходом вже й обрива
в дорозі, ось зараз станеш на порозі.
ється зв’язок поколінь. Таке життя. Зга
На жаль, такого ніколи не буде — не
дуємо його з повагою і любов'ю. Знаємо, що в Талалаївці
прийдеш до нас, не зустрінеш дітей, не
багато хто знав і шанував Павла Сергійовича, отож разом із
пригорнеш внуків. Помолимось за Тебе, рідний, і свічка тихо
нами пошліть щиру молитву за його вічний спокій.
спалахне, у Бога ласки поблагаєм, бо дуже любимо Тебе.
Хто знав і пам'ятає Віктора Івановича, пом'яніть разом
Племінниця ЛЮДМИЛА і її чоловік ВАЛЕРІЙ.
із нами.______________________ ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
С п ів з а с н о в н и к и га зе т и — Т а л а л а їв с ька р а й о н н а рада,
р а й о н н а д е р ж а в н а а д м ін іс т р а ц ія , Т а л а л а їв ська се л и щ на
ра да , т р у д о в и й к о л е к т и в р е д а к ц ії г а зет и
«Т р и б ун а х л іб о р о б а » .
Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій. За
достовірність фактів і цифр, за відповідність їх вказаним джерелам,
згідно із законом про пресу, несе відповідальність автор.
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БРИКЕТ, виготовлений з деревини та агровідходів олій
них культур. З великим ККД теплотворності. Брикет вико
ристовується для опалення житлових та промислових при
міщень.
Тел. 068-646-10-76, 098-333-42-53, 050-387-22-10.
ДРОВА рубані твердої породи. З доставкою.
Тел. 097-549-50-81.
ОВЕС. Тел. 098-423-57-97.
РЕМОНТ МЕБЛІВ:
перетяжка, фарбування,
лакування. Широкий вибір
тканин, доставка.
Тел.
097-074-50-71,
066-55-333-82.

ЗАКУПОВУЄМО
по
стійно ВРХ! Найдорожче
КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ
та БИЧКІВ вагою понад
300 кг.
Тел.
068-066-98-94,
095-756-50-58.

Комунальне підпри
ємство
«Талалаївське
ВУЖКГ» має намір підви
щити тарифи на водо
постачання та водовідведення.
АДМІНІСТРАЦІЯ.

2 січня в районі Скороходове — Талалаївка
загублено мобільний те
лефон «Bravis». Хто зна
йшов, прошу повернути за
винагороду.
Тел. 096-96-400-85.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
Втрачений студентський КВИТОК серії КВ №10249769, виданий
Державним економіко-технологічним університетом транспорту 1
вересня 2014 року на ім'я ГРИЦАЙ Наталія Олександрівна, вва
жати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯР №395353 від 21 квітня 2006 р., виданий на ім'я
КИСЛЯК Віктор Григорович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0157331 від 18 вересня 1996 р., виданий на ім'я ЛИТВИНЕНКО
Степан Корнійович, вважати недійсним.
ДОГОВІР купівлі-продажу квартири від 4 вересня 2009 року, ре
єстраційний №1762, яка знаходиться за адресою: смт Талалаївка,
вул. Пушкіна, 28, кв. 4, виданий Талалаївській центральній район
ній лікарні, вважати недійсним.
Загублене пенсійне ПОСВІДЧЕННЯ серії ААІ №303639, вида
не управлінням ПФУ в Талалаївському районі на ім'я ТРИТИННИК
Олексій Миколайович, вважати недійсним.

Сумуємо з приводу раптової смерті колишньої пра
цівниці дитячого відділення райлікарні Надії Оврамівни
ІВАНЧЕНКО, щиро співчуваємо в тяжкому горі її чоловіку
Леоніду Гнатовичу та дітям покійної.
ПРАЦІВНИКИ дитячого відділення
та КОЛИШНІ КОЛЕГИ по роботі у відділенні.
Колектив Липівської школи глибоко сумує з приводу
смерті вчительки-пенсіонерки Варвари Іванівни ЛЕВАДИ
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.
Колектив працівників Красноколядинської ЗОШ I-III
ступенів щиро співчуває своєму колишньому колезі Ми
колі Івановичу Мироненку з приводу втрати найдорожчої
людини — смерті МАТЕРІ.
У сім'ї нашої колишньої колеги по роботі в санепідем
станції Надії Яківни Рудяк тяжка і непоправна втрата —
померла її мама ГАННА ТРОХИМІВНА. Прийміть наші
щирі співчуття.
Н. С. МАРЧЕНКО, С. І. БОЙКО, Л. А. ТИМОШЕНКО,
Л. І. ТАРАН, О. Б. СЕНЧА.
У нашої сусідки Віри Матвіївни Нудьги із Талалаївки в
сім'ї тяжка втрата — на 98-му році життя померла її мама
ГАННА ПАВЛІВНА. Співчуваємо, розділяємо гіркоту не
поправного горя.
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