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СЕСІ Й Н И Й Т И Ж Д ЕН Ь

Таким можна назвати минулий тиждень для депутатів Талалаївської селищної
та Староталалаївської сільської рад. Сесії, різного плану зібрання, обговорення на
різних, не тільки депутатських рівнях однієї проблеми — фінансування Староталалаївської філії I-II ступенів Талалаївської ЗОШ I-III ступенів. Філія, в якій навчалося
на кінець навчального року 33 учні, і де всього один повнокомплектний клас, стала
для бюджетів обох рад тим багажем, який несила нести і покинуть не можна. Рік
тому Староталалаївська школа I-III ступенів рішенням сесії районної ради переведена у філію, оскільки однією із вимог для створення опорної школи є наявність
філії. Після об’єднання в ОТГ, коли Талалаївська школа з району перейшла під опіку
селищної ради, автоматично з нею перейшла і філія, що функціонує у селі Стара
Талалаївка, яке не увійшло до селищної ради. Два голови разом із своїми депутатами не можуть дійти згоди, кому її фінансувати. Річні витрати з усіх бюджетів на
утримання філії — у межах 2 млн гривень. З чийого бюджету в умовах двовладдя
повинна фінансуватися філія і чи варто взагалі її утримувати? Над цим питанням
ще довго будуть сперечатися депутати, активісти, громадськість, переймаючись
емоціями, обгрунтованими переживаннями, душевним болем за те, що наші села
вимирають, здається, не беручи до уваги реформу освіти, яка тісно переплітається із територіально-адміністративною реформою та децентралізацією. Хотіли б ми
того чи ні, реформи нас не обійдуть.

ХОЧЕТЕ ШКОЛУ –
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
ДО ОТГ

12
липня
відбулася
восьма сесія сьомого скликання Талалаївської селищної ради. Крім депутатів та
запрошених,
бажаючими
взяти участь у її роботі були
громадські активісти (про
це — на 2-й стор.), а також
депутати
Староталалаївської сільської ради, вчителі
вищезгаданої філії, батьки
дітей, які там навчаються.
Спонукало до цього винесене на порядок денний сесії
питання «Про призупинення функціонування Староталалаївської філії I-II ступенів Талалаївської ЗОШ
I-III ступенів Талалаївської
селищної ради» у зв’язку
із відсутністю фінансового
ресурсу на утримання цього
освітнього закладу. Розглядали його першим, довго і
надто емоційно. Головний
фінансист селищної ради
Світлана Циганенко аргументувала, що виділених
рішенням останньої сесії
Староталалаївської сільради 300 тис. грн. надто замало для функціонування філії. Сільські депутати Ольга

Чукіна, Петро Улозовський,
Валентина
Оврамець,
Оксана Білан, депутат районної ради Святослав Чукін, директор філії Наталія
Бородіна переконували про
доцільність збереження філії і прохали відтермінувати
прийняття рішення про призупинення її функціонування, адже вважають, що із
кожної ситуації є вихід.
Депутати селищної ради
в один голос озвучували
шлях до цього виходу: «Приєднуйтеся до ОТГ і буде вам
школа!»
Натомість питання: звідки ж тоді візьмуться гроші на
фінансування, невже нерентабельна філія стане рентабельною за такої умови?
Відповідь також одноголосна
— після приєднання дохідна
частина Староталалаївської
сільради перейде у Талалаївську селищну раду, а враховуючи те, що річний бюджет цієї сільради у межах
2 млн грн., можливо, і буде
з чого виділяти кошти на цю
філію. Вирували емоції. Тільки депутат районної ради
Володимир Киричок у своєму
виступі торкнувся реформи
освіти, питань децентралізації, наголошуючи, що доля

Запрошуємо на свято села Липове, яке відбудеться 22 ЛИПНЯ ц. р.
У програмі свята:
••11:00 — Батут для дітей
••12:00 — Виставка виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва
••13:00 — Концертна програма за участю місцевих аматорів художньої самодіяльності
••15:00 — Пригощання кулішем
••20:00 — Святкова дискотека
Працюватиме виїзна торгівля.
ОРГКОМІТЕТ.

малокомплектних шкіл у найближчі роки вирішуватиметься залежно від наповнюваності місцевих бюджетів.
Децентралізація неминуча і
треба її сприймати.
Сільські депутати хотіли
почути запевнення від депутатів селищних, що коли
вони переконають село до
вступу у громаду, школа
збережеться. Селищний голова Юрій Величко, звичайно ж, не зміг цього обіцяти
конкретно, але обіцяв, що
докладе усіх зусиль за час
своєї каденції, щоб філія
працювала.
Отож, селищні депутати зважили на прохання
сільських і відтермінували
прийняття рішення про призупинення роботи філії до
20 липня. Умова одна — до
цього часу сільські депутати ініціюють приєднання сіл
Староталалаївської сільради
(Стара Талалаївка, Слобідка, Основа) до Талалаївської
селищної ради. Отримавши
таке завдання, сільські депутати, вчителі і батьки покинули зал засідань.
Сесія продовжувала роботу. На столі стояли два
ранці із повним набором
канцелярських приладів для
першокласників. Це зразки.
Юрій Величко наголосив, що
такі буде закуплено для всіх
89 першокласників селищної
і сільських шкіл. Для цього з
бюджету виділено 90 тисяч

гривень.
Прозвучала інформація,
що із 1 липня Понірська ЗОШ
І-ІІ ступенів стала філією
Талалаївської школи. Отож
депутати внесли зміни до
Статуту школи.
Проголосували за виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної
документації для будівництва другої черги водонапірної вежі, дороги по вул.
Геологів у Талалаївці. Позитивно розглянули низку земельних питань.
Депутат Оксана Сенча
наголосила, що від минулої сесії залишився навіть
частково не задоволений
лист-прохання
районної
лікарні про виділення на
зарплату 100 тис. грн. та 4
тис. грн. для придбання інгалятора. В тім, що до цього
питання треба повернутися,
її підтримав депутат Федір
Кашка. Депутат Микола Бандурак переконував, що це
питання треба розглядати у
присутності в. о. головного
лікаря Анатолія Михайлюка, тобто, щоб той розказав
депутатам, як лікарня використовує бюджетні гроші.
Врешті, дійшли спільної думки і проголосували «за» 4
тис. грн. на інгалятор.

ЧИ ВРЯТУЄ ШКОЛУ
ГРОМАДА?

Окрилені надією, що у
громаді школа таки збережеться, сільські депутати
створили ініціативну групу і
організували зібрання сільських жителів на підтримку
ініціативи приєднання сіл
сільради до Талалаївської
селищної ради, на яке прийшло більше жителів, ніж
приходить на плановані
сільські сходки. Певно тому,
що більшість вболіває за
долю рідної школи. Наслідки реформ, від яких село
ефективно вимирає, сприймаються тяжко. І як би не
рекламували як добре житиметься, коли всіх дітей возитиме автобус в одну школу,
висновок про те, що немає
школи — немає села — без-

Громада села Рябухи запрошує земляків та всіх
бажаючих взяти участь у святкуванні дня села, яке
відбудеться 28 ЛИПНЯ.
У програмі — вшанування земляків, концерт, кашоваріння, дискотека.
Початок о 14-й годині.
ОРГКОМІТЕТ.
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заперечний. Село без школи
іще жевріє, але вже не сяє…
На зібрання до староталалаївців приїхали і селищний голова Юрій Величко,
і начальник фінансового
відділу Світлана Циганенко,
юристи, представники відділу освіти. Повторювалися про те, що говорили і на
сесії. Було багато емоцій і
в сільського голови Василя
Покришки, і в депутатів, і в
тих, кому школа дорога, і в
тих, кому і байдуже до неї, а
є нагода висловити своє незадоволення сільською владою. І все це закономірно. Та
прикро і неприємно від того,
що проблема переростає у
серйозні конфлікти, дискусії
— у сварки.
На понеділок, 16 липня,
сільські депутати ініціювали
позачергову сесію Староталалаївської сільської ради.
На порядок денний винесли питання про ініціативу
приєднання сіл Староталалаївської сільради до Талалаївської громади. Знову
ж, прийшли представники
педагогічного колективу на
чолі із директором філії,
батьки. Сільський голова
Василь Покришка запропонував перш ніж розпочати
сесію, поспілкуватися в межах наболілої теми — як він
вважає, на даному етапі такою є не приєднання до ОТГ,
а пошуки всіх шляхів для
збереження школи. Особисто він пропонує шукати
шлях, яким би школі було
повернуто статус юридичної
особи. За таких умов сільрада змогла б вирішувати фінансування школи. Ще один
вихід бачить він — повністю
передати школу сільраді,
але зберегти. Директор філії
Наталія Бородіна до хрипоти переконувала депутатів
настільки краще школам живеться в громаді, а ніж було
в районі: «Ми всі бачимо,
що навіть Центральною вулицею в Талалаївці складно проїхати через ями. Але
громада вважає за першочергове фінансування шкіл.
Інтернет у школі оплачують,
відряджувальні платять і
вчителям, і дітям, навіть
премії встановили. У районі
цього не було». «Тільки в

громаду!» — такої думки депутат районної ради і батько
сільського першокласника
Святослав Чукін, сільські депутати Ольга Чукіна, Оксана
Білан. Депутати із Основи та
Слобідки також за громаду,
адже їхні села і так «пасинки» в сільській громаді. Як їм
пояснити односельцям, що
із планованого освітлення і
висипки доріг у них нічого не
буде, бо всі кошти підуть на
школу?
Договорилися до пропозиції виділити ще 200 тисяч
на утримання школи, і використати час для осмислення
ситуації і пошук виходу із неї.
Сільський голова і частина
депутатів були проти. «Шановні, ми не вміємо слухати
одне одного! Чому ми кричимо, давайте виважено обговоримо всі «за» і «проти»,
— пропонувала депутат Валентина Оврамець. Не виходило. Сільський голова повідомив, що про цю проблему
повідомив управління освіти
і науки обласної держадміністрації, і його начальник М.
А. Конопацький пообіцяв у
середу, 18 липня, приїхати в
район. Отож вирішили сесію
провести вже після того, як
проблему обговорять керівники району, громади, села.
Планована зустріч відбулася. Після неї нічого не
змінилося. Вердикт один —
приєднуйся до громади і фінансуй школу. Цього ж дня о
16-й годині сільські депутати
знову зібралися на сесію.
Сільський голова ініціював
включити в порядок денний
питання про фінансування
філії, але депутати більшістю голосів були проти цього
і проголосували розглянути
питання, яке виносила ініціативна група – ініціативу приєднання до Талалаївської
селищної ради.
Із 12 депутатів 7 проголосували «за», 3 — проти,
1 — утримався, 1 — був
відсутній.
Отож, ініціатива є. Про
те, що вирішила сесія Талалаївської селищної ради
щодо філії і як події розвиватимуться далі, будемо інформувати. Адже пристрасті, на жаль, не вщухають.
Олександра ГОСТРА.

Громада села Чернецьке запрошує земляків та
всіх бажаючих взяти участь у святкуванні Дня села,
яке відбудеться 28 ЛИПНЯ ц. р.
У програмі свята:
••Дитячі атракціони — з 10:00
••Турнір з міні-футболу (дівчата) 10:00 – 13:00
••Виїзна торгівля — з 13:00
••Виставка робіт народних умільців — 13:00
••Концертна програма за участю місцевих аматорів художньої самодіяльності — 13:30 – 16:00
••Польова каша та святкове застілля — з 16:00
••Феєрверк — 21:00
••Святкова дискотека (жива музика) — з 22:00
Святкування відбудеться в центрі села.
ОРГКОМІТЕТ.
Запрошуємо на роботу ТРАКТОРИСТІВ, ВОДІЇВ на
КамАЗ, ОПЕРАТОРІВ «Маніту» зі стажем роботи.
Тел. 050-522-37-63, 096-678-05-34.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ГЛАСНІСТЬ ПО-ТАЛАЛАЇВСЬКИ

Засідання сесії Талалаївської селищної ради розпочалось із звернення голови
громадської організації «Талалаївська спілка учасників
АТО» Богуслава Борсука
щодо проведення прямої
трансляції в режимі «стрім»
сесій селищної ради. При
цьому технічну сторону таких трансляцій забезпечить
громадська організація. Така
пропозиція, на мою думку,
цілком узгоджується з вимогами законодавства України.
Так, статтею 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що одним з основних
принципів діяльності органів
місцевого самоврядування є
гласність, тобто відкритість
засідань органів місцевого
самоврядування.
Пунктом
17 статті 46 цього ж закону
передбачено, що сесії ради
проводяться гласно, із забезпеченням права кожного бути
присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу
до засідань визначається радою відповідно до закону. На
даний час жодним законом
не передбачено обмежень
щодо присутності будь-якого громадянина України на
засіданнях органів місцевого
самоврядування.
Проте депутати Талалаївської селищної ради
поняття «гласність» розумі-

ють по-своєму. Розглядаючи
звернення голови громадської організації, проголосували проти відкритості пленарних засідань селищної
ради. Лише один із присутніх депутатів, Роман Вітер,
проголосував за пропозицію
громадської організації. Виявляється, він єдиний, хто не
боїться своїх виборців. Як же
аргументували наші обранці
свою позицію? Виявляється,
Регламент роботи Талалаївської об’єднаної територіальної громади дає право
депутатам визначати, хто
може бути присутнім на засіданнях ради, а для кого —
вибачте, двері закриті. Ось
така гласність по-талалаївськи. Якщо ж депутати вважають, що прийнятий ними
Регламент може відміняти
норми, введені в дію Законом України, а отже має для
них вищу юридичну силу,
давайте проаналізуємо, як
же вони дотримуються вимог
регламенту у своїй депутатській діяльності. Візьмемо
для прикладу статтю 22 Регламенту, яка визначає порядок скликання чергової сесії
селищної ради. В частині 2
даної статті зазначено, що
апарат ради за 10 робочих
днів повідомляє депутатів та
населення про час скликання і місце проведення сесії
та перелік питань, які передбачається внести на розгляд

чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково оприлюднюється на офіційному
веб-сайті селищної ради.
Крім того, статтею 33 Регламенту передбачено, що і
проекти рішень ради, які підлягають обговоренню та вносяться на розгляд чергової
сесії, також оприлюднюються на офіційному веб-сайті
селищної ради за 10 робочих
днів до дати їх розгляду, крім
випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших
невідкладних випадків, коли
такі проекти рішень оприлюднюються негайно після
їх підготовки. Проте до цього
часу жодна сесія селищної
ради не була проведена з
дотриманням вищевикладених норм Регламенту.
Також статтями 102 та
104 Регламенту передбачається відеозапис сесії, який
долучається до матеріалів
сесії та є їх невід’ємною
частиною. Виходить, в одних
випадках депутати приймають рішення, посилаючись
на явно незаконну норму
Регламенту, а в інших випадках чомусь відверто ігнорують той же Регламент. Ось
така вибірковість у наших
депутатів. Чи, може, вони
взагалі вважають, що для
депутатів якісь там правила,
норми — другорядні речі.
Сергій МИХНО.

19 ЛИПНЯ наша дорога
мама, бабуся і прабабуся
Катерина Олексіївна СТУПНИК із Красного Колядина
відсвяткувала свій 75-річний
ювілей. Вас щиро вітає вся
наша родина, матусю рідненька, матусю єдина. Усі ми
Вас любим і всі поважаєм,
усі ми Вам щастя, здоров’я
бажаєм. Багата душею, метка, роботяща, живіть вічно,
мамо, бо Ви в нас найкраща!
* * *
Не сумуй, рідненька, що
роки, як птиці, і що спокій з
нами Тобі лише сниться. Ми
завжди нерозлучні довіку,
Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку. Тож спасибі за
ласку, безмежну, як море,
хай Тебе обминають і біди,
і горе. Щоб здоров’я було,
щоб жила не тужила, Ти
найбільшого щастя в житті

заслужила. Нехай для Тебе
не згасає сонце, не віють в
душу холоди. Нехай жито на
столі і Бог на небі Тебе завжди рятують від біди!
З любов’ю син ЮРА,
невістка НАТАША, ОНУКИ,
правнучка ВІКУСЯ.
* * *
Журавлиним
ключем
відлітають літа, сивина засріблила вже скроні. Тільки
в серці Твоїм та ж струна золота, те ж тепло незгасиме
в долонях. Матусю, дозволь
нам Тебе привітати, слова
найтепліші для Тебе сказати. Бо поки є мама, доти є
сонце, доти пташина і цвіт
під віконцем, доти краса,
доти поміч, розрада. Живи
нам, матусю, сто років на
радість. Спасибі, рідненька,
Тобі за тепло, за руки робочі,
безсоннії ночі, за те, що зро-

стила, за хліб на столі спасибі, матусю! Уклін до землі.
З любов’ю
донька ЛЮДМИЛА,
зять ВАЛЕНТИН.
* * *
Рідна бабусю! Мила
бабусю! Вже сивий туман
покриває
волосся,
вже
внуки дорослі, правнучата
ростуть, а серце таке ж молоде залишається й досі і
руки спочинку ніяк не знайдуть. Про кожного з нас у
Вас біль і тривога, за кожного — радість і світлі думки.
Здоров’я, рідненька, Вам,
щастя й достатку на довгі-
предовгі роки!
З любов’ю і повагою
внучка АЛЬОНА, внук
ЯРОСЛАВ, правнучок
ТІМУРЧИК із Києва і сваха
НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
з Ромнів.

СЬОГОДНІ в нашій великій дружній родині радісне свято — ми всі з любов’ю
і глибокою шаною вітаємо з
80-річним ювілеєм берегиню роду нашу найкращу у
світі Олександру Семенівну КАРПУСЬ із Талалаївки. Любу матусю, бабусю
вітаєм! Всього у житті, що
найкраще, бажаєм! Спасибі за ласку, за ніжну турботу, за чуйність, гостинність,
невтомну роботу. Господь
хай дарує здоров’я і силу,
спасибі, рідненька, що Ти
нас зростила. Хай серце
у грудях невтомно палає,
а руки, мов крила, всіх нас
пригортають. Щоб здоров’я
було, щоб жила не тужила, Ти найбільшого щастя
в житті заслужила! Багата
душею, метка, роботяща,
живи вічно, мамо, бо Ти в
нас найкраща!
Ми Тебе всі любимо!
ДІТИ, ВНУКИ,
ПРАВНУКИ, велика
РІДНЯ із Татарстану.
* * *
НА світлий ювілейний
день народження нашої
доброї сусідки Олександри Семенівни КАРПУСЬ
із Талалаївки. Зірка небесна яскраво світила, гарну
новину нам сповістила, що
цієї світлої, доброї днини

в нашої сусідки нині іменини! Від усього серця Вам
даруєм букет найкращих
побажань. Піднести їх нам
любо, до 100 живіть без хорувань і правнуків ведіть до
шлюбу. А ще бажаємо ми
Вам, щоб холод в душу не
закрався, щоб в серце смуток не прийшов, і щоб ніхто
не здогадався, який Вам рік
уже пішов.
СУСІДИ
з вул. Народна.
* * *
У ЦІ теплі липневі дні
іменинне свято завітало
до Людмили Іванівни
КРИВОНОС із Талалаївки.
Прийми наші щирі побажання у цей день. З днем
народження вітаєм зараз
щиро! Побажати хочем щастя й миру. Хай добробут
завжди в хаті буде, а в житті
хай поряд добрі люди. Хай з
роками мудрість прибуває,
а всіляке лихо оминає. Хай
приємним буде шлях життєвий, і достаток буде хай
суттєвий!
ЗОЯ і її СІМ’Я.
* * *
21 ЛИПНЯ на ювілейну життєву стежину ступає
наша дорога Таїсія Семенівна КОРОЛЬ із Плугатаря. Ваш ювілей — поважна
дата, про це нагадувать не

слід. Ми щиро хочем побажати здоров’я, щастя й довгих літ! Щоб ноги Ваші не
боліли й ще довго по землі

ходили. Хай усе Вам вдається з легкої руки, міцного
здоров’я на довгі роки!
Сім’я В. А. БОНДАРЯ,
сестра НІНА.
* * *
45 РОКІВ тому доля
подарувала нам велике
щастя — нашу донечку Наташу, Наталію Василівну
ПОЛЄВОД із Талалаївки.
Душа її тепла і щедра, як
липень, в якому вона народилася. З днем народження
щиро вітаєм і бажаєм на
довгі літа: будь такою, як
ми Тебе знаєм, ніжна, мила
і всім дорога. Хай і щастя,
і сонця вітрила мчать Твій
човен до тої землі, де панує
лиш радості сила, де збуваються мрії Твої. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі
бажань, щоб доля дарувала
тільки щастя. Ні краплі бід,
ні жалю, ні страждань!
ТАТО і МАМА.
* * *
ВІТАЮ із 45-літнім юві-
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ПЕРШІ УСПІХИ

Літні канікули — своєрідний водорозділ між навчальним роком, що закінчився, і наступаючим. Протягом другого навчального півріччя під юрисдикцією
Талалаївської селищної ради працювали школи тих сіл,
які увійшли в ОТГ. Що змінилося для них за цих умов,
які перші кроки і перші успіхи. Чи є вони? Розповісти
про це ми попросили начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради Оксану ПЛЮТУ.
— Не змінилося нічого.
Як працювали Талалаївська
ЗОШ з її Староталалаївською філією, Липівська,
Понірська і Красноколядинська школи, коли знаходилися під юрисдикцією відділу
освіти райдержадміністрації, так і працюють тепер.
Вимоги одні й ті ж — навчання і виховання підростаючого покоління. І все решта
— участь у конкурсах, предметних олімпіадах, гуртки,
оздоровлення дітей, господарська діяльність закладів
з її тендерами і т. ін., — як і
раніше. До речі, про конкурси, творчі змагання й предметні олімпіади. Вони були
й залишаються головним
мірилом того, як спрацювали учитель і учень протягом
навчального року і, врешті,
весь шкільний педколектив.
В «одній упряжці» ми фактично трудилися тільки протягом другого навчального
семестру, строк невеликий,
та успіхи очевидні.
Вихованці закладів освіти ОТГ під керівництвом
своїх наставників досить
успішно представляли свої
школи, а отже і громаду, в
різних обласних конкурсах і
етапах всеукраїнських предметних олімпіад, за що отримали заслужені нагороди
і відзнаки. Управління освіти
і науки ОДА за творчі досягнення в обласному конкурсі навчальних веб-сайтів відзначило дипломами
III ступеня вчителів О. В.
Манько, Л. І. Сердюк, Л. М.
Джолос із Талалаївської,
К. І. Борсук, Л. М. Антоненко
Липівської, Л. В. Якименко
Красноколядинської шкіл.
Дипломом II ступеня оцінена робота вчителя Староталалаївської філії Л. В.
Козел. Лауреатом диплома
I ступеня стала вчителька
Липівської ЗОШ Я. А. Іржавська. Її колеги О. І. Картава,
Н. В. Нужненко, В. А. Ворошилова нагороджені грамотами і подякою управління
освіти і науки за високі ре-

зультати в обласних етапах
Всеукраїнської краєзнавчої
експедиції учнівської молоді
«Моя Батьківщина — Україна» та Всеукраїнської акції
«Годівничка».
Дипломом
управління відзначені вчителі Староталалаївської філії В. І. Клименчук та С. А.
Загурська. Обласний етап
Всеукраїнського
конкурсу
«Парки — легені міст і сіл»
лауреатами назвав (Подяки
управління) вчительку Староталалаївської філії Талалаївської ЗОШ О. П. Білан
та керівника гуртка «Юний
ерудит»
Талалаївського
ЦДЮТ С. О. Нужненка.
За підсумками Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок дипломом III ступеня
Національно-екологічного
натуралістичного
центру
учнівської молоді нагороджений учнівський колектив
9 класу Липівської школи.
Всеукраїнська
краєзнавча експедиція учнівської
молоді «Моя Батьківщина
— Україна» до числа своїх
лауреатів визначила ученицю цієї ж школи Аліну
Холявенко. Її ровесники і
односельці Артем Кривонос, Софія Васюк і Артем
Федусь відзначені Грамотою
Національно-екологічного
натуралістичного центру учнівської молоді за третє місце у Всеукраїнській трудовій
акції «Кролик». Всеукраїнська акція «Годівничка» принесла дипломи управління
освіти та науки учнівським
колективам
Липівської,
Понірської,
Староталалаївської філії Талалаївської
шкіл, а конкурс «Парки —
легені міст і сіл» — диплом
управління членам гуртка
«Екознай» Староталалаївської філії. Такої ж відзнаки
удостоєна Ілона Мовчан,
вихованка гуртка «Юний
ерудит» ЦДЮТ, що працює
на базі Талалаївської ЗОШ
I-III ст., плюс грамоти Національно-екологічного натуралістичного центру учнівської

леєм мою дорогу, найкращу
у світі хрещену Наталію Василівну ПОЛЄВОД. Дякую
Тобі за добро, тепло, увагу.
Хай кожен день ясніє небом
чистим, світанки сяють, скупані в росі, у серці радість
розквіта іскриста і мрії хай
збуваються усі. Життя хай
квітне, мов вишневий сад,
і кожен день усміхнено радіє, а доля подарує зорепад здоров’я, миру, успіхів
й надії.
Хрещеник ВЛАДИСЛАВ і
його сім’я із Одеси.
* * *
ВІТАЄМО нашу рідну, найкращу сестричку і
тьотю Наталію Василівну
ПОЛЄВОД із Талалаївки із
її прекрасним ювілеєм. То
не біда, що роки швидко
плинуть, то не біда, що 45
прийшло. Хай тільки спогади в душі не гинуть про те
все добре, що в житті було.
Добро хай панує у Твоєму
домі та злагода буде завжди, здоров’я міцного і щирої

долі зичим Тобі назавжди!
Хай молодість Твоя ще
довго квітне, усмішка сяє
на Твоїх устах і лиш хороше, радісне, привітне Тобі в
житті перетинає шлях.
З днем народження!
Брат ОЛЕКСАНДР,
невістка НАТАША,
племінниця ЮЛЯ.
* * *
21 ЛИПНЯ наш дорогий
чоловік, татусь і зять Борис Васильович СКЛЯР
із Красного Колядина відзначає ювілейний день народження. У 40 літ розквітає
життя і душа, ніби пташка,
співає. Хай у юність й нема
вороття, та у серці вона
оживає. Ти ж ще зовсім у
нас молодий, Ти привітний,
надійний і милий. Залишайся таким назавжди і щоб
завжди Тебе всі любили.
ДРУЖИНА, СИН,
ТЕЩА.
* * *
18 ЛИПНЯ виповнюється 25 років нашій дорогій Марині Борисівні
ЗАЙЧЕНКО з Красного Колядина, із чим ми всі щиро
її вітаємо. Двадцять п’ять —
це найкраща пора: і квітує,

ОСВІТА
молоді.
Лауреатами
Всеукраїнського конкурсу дитячого
малюнка «Зоологічна галерея» і дипломів управління освіти стали Марина
Неготько із Староталалаївської філії, Антон Бабій та
Аліна Мокій із Талалаївської
ЗОШ.
Учениця Талалаївської
школи Анна Артюх вийшла
переможцем
обласного етапу Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В
об’єктиві натураліста» у
номінації «Краща фоторобота» і брала участь у
заключному фестивалі в
м. Скадовськ на березі Чорного моря. Переможцем
обласного етапу конкурсу
юних зоологів стала і Юля
Якимчук із цієї ж школи, котра була запрошена на XIV
Всеукраїнський конкурс до
Києва. Юля успішно захистила свій проект «Вплив
харчування на фізичний
стан собаки» і отримала
грамоту Міністерства освіти
і науки України. Команда Талалаївської ЗОШ виборола
6 місце в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура).
Згідно з наказом Управління освіти і науки «Про
підсумки III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з української мови
і літератури» переможцями
визнано:
••Бондаренко
Ірину,
ученицю 11 класу, яка нагороджена дипломом III ст.,
(1000 грн.), учитель Бондаренко Г. М. (1000 грн.);
••Холошу
Олександру, 10 клас, диплом III ст.,
(1000 грн.), учитель Кривонос О. М. (1000 грн.).
Згідно з підсумковим
протоколом обласних змагань з фізичної культури і
спорту нагороджено:
••Самойленка Костянтина, учня 11 класу, за зайняте
I місце, (2460 грн.), учитель
Лакиза В. Ю. (2460 грн.);
••Чирву Аміну, ученицю
11 класу, за зайняте II місце
(1500 грн.), учитель Грабовий А. П. (1500 грн.).
Всі ці учні — з Талалаївської школи. Матеріальне
заохочення учням та їхнім
наставникам надала селищна рада.
й сміється життя, неповторність променить і тільки
радість несе кожна мить!
Тож нехай так буде завжди,
щодня квітнуть щастя сади.
У всьому успіхів і процвітання! Хай здійсняться мрії,
бажання!
МАМА, дядьо ВАСЯ,
брат СЕРГІЙ,
бабуся ЛЮДА.
ВІТАЄМО від щирого
серця нашу дорогу іменинницю Марину Борисівну ЗАЙЧЕНКО з Красного
Колядина. Щиро вітаємо
з днем народження і шлемо найкращі побажання.
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!
Нехай доля оберігає Тебе
від життєвих негараздів, нехай здоров’я ніколи не підводить. Хай завжди будуть
поруч віра, надія і любов.
СВЕКРУХА, СЕРГІЙ,
ЛІАНА, сім’я СТАНІШЕВСЬКИХ з Дніпра.

КУПАЛА СВЯТКУВАЛИ,
ПІСЕНЬ СПІВАЛИ
Увечері 6 липня в центрі
села Понори відбувалося
театралізоване свято «Ой,
на Івана та й на Купала».
Програму відкрили ведучі
Л. Пустовар та С. Пустовойт. Всіх присутніх та
учасників художньої самодіяльності на святі привітав в. о. старости Є. Чирва.
Він побажав усім здоров’я,
щастя, творчої наснаги та
благополуччя. Продовжили
свято наймолодші учасники:
О. Губар, Д. Голуб, Б. Ревунов, В. Пустовойт, Д. Зоря,
З. Дупа, В. Голуб, Н. Зоря,
В. Качура та П. Качура. З
нетерпінням чекали гості
та жителі виступ фольклорного ансамблю «Весела
Забава», учасниками якого
були З. Тотар, Ю. Корнієнко,
Г. Гречко, Р. Чирва, С. Пустовойт,
Л. Поплавська.

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗРІЗ

ДМИТРО,
ДІ АНА
І ГЛАФІРА

У першому півріччі ц. р.
органами державної реєстрації актів цивільного стану в районі зареєстровано
32 народження, 12 шлюбів, 5 розірвань шлюбу та
127 смертей.
Найпопулярнішими іменами для дівчаток стали
Діана і Вікторія. Хлопчиків
найчастіше називають Дмитрами. Трапляються й дещо
незвичні для нас імена Марта, Глафіра, Марк. Хлопчиків
народилось 15, дівчаток —
17. По Талалаївській об’єднаній територіальній громаді
зареєстровано 17 дітей, по
сільських радах — 15. За 6
місяців прийнято 11 заяв про
реєстрацію місця проживання новонародженої дитини.
В Україні діє пілотний
проект Міністерства юстиції
по отриманню свідоцтва про
народження дитини безпосередньо у пологовому будинку, отож, частина батьків
реєструють своїх новонароджених малят саме там.
Для покращення умов
отримання
громадянами
адміністративних послуг та
уникнення черг у відділах
державної реєстрації актів
цивільного стану існують
онлайн-сервіси
Міністерства юстиції України, такі як
запис на прийом до відділів
ДРАЦС через мережу Інтернет у режимі онлайн (на
порталі «Звернення у сфері
державної реєстрації актів
цивільного стану» ви можете записатись на прийом до
відділу ДРАЦС у зручний
для вас час, задати питання в онлайн-режимі, подати
заяви на реєстрацію актів
цивільного стану). Електронний сервіс із проставлення апостилю на офіційних
документах, що видаються
органами юстиції та судами,
а також на документах, що
оформляються нотаріусами
України.
Протягом
2017 – 2019
років діє загальнонаціональний
правопросвітницький
проект Міністерства юстиції
України «Я маю право». В
рамках проекту проводиться
інформування громадян та
надання практичних рекомендацій щодо захисту прав
за найбільш актуальними
напрямами.
Вікторія ГОРДІЄНКО,
провідний спеціаліст
відділу ДРАЦС у районі.
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Звучали пісні у виконанні
Я. Пустовар, наших гостей
Ю. Чепель та Ю. Єременко. На свято завітав Водяний (Я. Пустовар), привітав
всіх із гарним Купальським
святом та покропив водою.
Основним атрибутом свята
було купальське вогнище,
перестрибнути через яке
намагалось багато сільських
хлопців. Дякую всім учасникам художньої самодіяльності, які подарували гарний
настрій всім присутнім.
Свято продовжили запрошені гості з м. Ромни, які
провели запальну вечірню
дискотеку. А фінансувала її
Талалаївська селищна рада,
за що від усіх присутніх на
святі — щира вдячність.
Юлія КОРНІЄНКО,
директор Понорівського
СБК.

КУПАЛЬСЬКІ ЗОРІ

Свято Івана Купала здавна відзначає український
народ. Існує безліч традицій
та обрядів, пов’язаних з цим
святом, та різні народні забобони. В кожному куточку
України вони мають свій характер та деякі відмінності. У
Понорах 5 липня біля Жовтнівського ставу, незважаючи
на різні перешкоди, аматори
села провели народне гуляння, згадали звичаї та обряди
нашого краю.
Купальське дійство розпочали сценкою «Вдала покупка» сільські аматори А. В.
Карпенко, Л. В. Сидоренко,
Т. М. Довгопола, Н. М. Пирха, також у їхньому виконанні
звучали жартівливі та ліричні
українські пісні.
Цього вечора односельців розважали піснями наші
солісти І. Грабина, Я. Баско.
Просто зачарували своїми
танцювальними композиціями дівчата, які водили хоро-

вод навколо Марени, плели
віночки, пускали їх на воду.
А до захопливого сучасного
танцю «Літо-літо» приєднались і хлопці.
Обрядово-пісенне
дійство створили такі учасники: Я. Бесараб, М. Бесараб,
К. Бесараб, К. Троць, Л. Поздєєва, С. Поздєєв, О. Цілина, С. Цілина, В. Чемерис,
Я. Баско.
У розпал концертної
програми вистигла запашна каша і ведучі запросили
всіх бажаючих скуштувати
її. Наші кухарочки В. Васильченко та Г. Костенко весело
зустрічали і шанували гостей
смачною кашею з димком.
Та яке ж свято без Водяного! А ось і він. В. Цілина
випливає з верболозу із щирими побажаннями здоров’я
кропить присутніх цілющою
купальською водою. А коли
звечоріло, хлопці та дівчата зібралися біля головного

атрибуту свята — купальського вогнища. Створити
гарний настрій і теплу атмосферу допомогли наші
гості Вадим Бурденко та
Катерина Смалько. Чудовий
музичний супровід, дискотека та замовлені поздоровлення у їхньому виконанні
глядачі приймали бурхливими оваціями.
Велика вдячність всім
глядачам, батькам, які вірили в нас і доручили своїх
дітей, небайдужим односельцям, які допомогли в організації свята. Це: Ю. Бах
мач, П. Бахмач, Л. Голуб, І.
Луценко, М. Васюк, В. Цілина, П. Винограденко, О. Пирха, В. Винограденко.
Особлива подяка нашим
спонсорам: Наталії Горбачевській, Володимиру Сисі,
Богдану Голубу. Дякуємо
всім за вашу увагу, підтримку
і розуміння.
ОРГАНІЗАТОРИ свята.

ПРО НАБОЛІЛЕ

А ДІТИ – ЦЕ Ж Н АШЕ М А Й БУТНЄ!
Саме цей вислів є гаслом кожного дорослого.
Дітки — це наше продовження, як звикли говорити
чиновники — цвіт нації. Виховуючи своїх дітлахів, ми
самі набираємось життєвої
мудрості, стаємо сильнішими, уважнішими. Кожний
батько чи мати вкладають
душу у свого нащадка: щоб
було все так, як у всіх, щоб
не було, не дай Боже, гірше.
Дітки повинні бути оточені
увагою як тата, так і мами. А
якщо ще є бабусі, дідусі, тьоті, дяді, то дитинка відчуває
себе потрібною, захищеною
та й взагалі найщасливішою,
тому що ніякі іграшки не замінять турботу і увагу рідних
людей.
Але, на жаль, це все в

ідеалі. Так би хотілося кожній
мамі. Світ жорстокий і в ньому вистачає безсердечних,
байдужих людей. А якщо серед них є чийсь тато, бабуся,
дідусь чи тьотя — то взагалі
для дитини катастрофа. Ось
і семирічна Верона не може
зрозуміти чому, маючи родину, турбуються про неї тільки мама і старенька бабуся.
Куди подівся тато і чому не
приїжджає до своєї доні, як
дві краплі води схожої на нього. Чому дідусь, бабуся, тьотя
(яка працює з дітками) про
неї навіть ніколи не згадують,
а про подарунки вже й мови
немає. А коли ж їх отримувати, як не в дитинстві? Як пояснити дитині, що в тата інша
тьотя і на вихідні він поспішає
не до своєї крихітки-донечки,

а до тієї молодої, гарної, яка
народить йому ще діток. Ось
саме через таких татусів діти
почуваються в житті обділеними, непотрібними, що в подальшому і призводить до катастрофи — це і злочинність,
і алкоголізм, і наркоманія в
ранньому віці. Адже де себе
подіти, якщо ти не потрібний
найріднішим людям? У поліції є спеціальний підрозділ,
який займається профілактикою злочинності серед неповнолітніх. Але ж найкраща
профілактика — це любов і
турбота про своє чадо, тому
часто профілактику потрібно
проводити серед татусів, які
кидають напризволяще своїх
дітей.
Шановні чоловіки, давайте разом берегти цей найдо-

рожчий у світі цвіт, поки він
не зів’яв і не опав. Саме чоловіки нас вибирають, пропонують одружитися, а потім
кидають з малими дітьми на
руках — йдучи до інших, молодших, стрункіших. А чи не
з вами ми постарішали, набрали вагу і не від того, що
добре живемо, а від того, що
не встигаємо вчасно поїсти
(а, частіше, коли вже всі спати полягали і є хвилинка для
себе), маємо «букет» хронічних хвороб. Адже недарма
один мудрець сказав: «Ми
беремо їх гарними, спокійними, а вже живучи з нами вони
стають стервами». І запам’ятайте — в хорошого чоловіка
ніколи не буде поганої жінки і
покинутих дітей.
Світлана ТЕРЕЩЕНКО.

ПЕРЕВІРКИ

ВІ Д Х ИЛЕНЬ
Н Е ВИ Я ВЛ ЕНО
Щороку
Талалаївське
районне лабораторне відділення Прилуцького міськрайонного відділу проводить
обстеження дитячих об’єктів
та дитячих закладів щодо
якості питної води та продуктів харчування. В цьому році
в нашому районі до обстеження було заплановано 11
пришкільних таборів, 1 позаміський заклад «Веселка»
(с. Чернецьке), 3 дошкільні
навчальні заклади. У першому півріччі лабораторні
дослідження проведено у
повному об’ємі. У ході моніторингу здійснювався відбір
проб питної води, продуктів
харчування, змивів на харчоблоках. За результатами
досліджень на харчоблоці
в Українській і Липівській

ЗОШ I-III ступенів були виявлені відхилення у змивах.
За мікробіологічними показниками не відповідала нормам вода у Плугатарській та
Староталалаївській ЗОШ. По
всіх виявлених відхиленнях
від норм було надано інформації Держпродспоживслужбі у смт Срібне для ліквідації
недоліків на об’єктах нагляду. На жаль, відповіді на
наші лабораторні дослідження, проведені ще у першому
кварталі, так і не отримали.
При повторному дослідженні цих об’єктів відхилень не
виявлено.
Лариса БУГАЄНКО,
завідуюча
Талалаївським районним
лабораторним відділенням
Прилуцького МРВ.

АКТУАЛЬНО
ЛІТО — пора підготовки шкіл до нового навчального.
Як триває ця підготовка у школах району, розповідає директор новоствореної комунальної установи «Районний
центр з обслуговування закладів освіти» Талалаївської
районної ради Валентина ЖУЧЕНКО.
— На сьогодні в основному вже закінчено ремонти
класних і господарських приміщень, проте в окремих школах роботи ще ведуться. Наприклад, у Березівській школі
ще треба облицювати стіну з
цегляної кладки, в Харківській
римали субвенції з державшколі триває реконструкція
ного бюджету, вже укладені
вузла обміну газу, є ще незадоговори з постачальниками.
вершені об’єкти ремонту і в
Для поповнення шкіл дидакінших школах.
тичним матеріалом шкільним
Згідно з програмою нової
закладам кошти виділяють із
української школи нині закумісцевого бюджету.
пляємо для шкіл нове облад— Найскладніший
пенання, комп’ютерну техніку.
ріод навчального року —
Для цього забезпечення отопалювальний. Чи забезпе-

ДО НОВОГО

НЕБЕЗПЕКА
ВІ Д ПОЧ И Н К У

Цьогорічна
перемінна
літня погода не є перешкодою для активного відпочинку на водоймах. На жаль, він
часто закінчується трагічними наслідками. З початку
року в області загинуло 39
людей (з них 4 дитини) проти
22 випадків минулого року.
13 липня у річці, що в
Менському районі, було виявлено та піднято на поверхню тіло 36-річного чоловіка.
Того дня він і його знайомі
відпочивали біля водойми.
За словами свідків, після
вживання спиртних напоїв чоловік пішов купатися,
проте така необережність
обійшлася йому ціною власного життя. А вже 15 липня
у с. Іванівка Чернігівського
району зі ставка місцевими
жителями було піднято на
поверхню тіло 32-річного односельця. Чоловік потонув
під час купання.
У нашому районі трагічний випадок стався у
с. Грабщина.
Офіційно затверджених
та обладнаних всім необхідним для забезпечення
відпочинку місць на водних
об’єктах району немає, що

НАВЧА ЛЬНОГО

РОКУ

чені школи паливом?
— На зимовий період для
шкіл, які не мають газового
опалення, заготовлено 120
складометрів дров, є достатня кількість вугілля.
— Чи готові до роботи
шкільні автобуси?
— Із п’яти шкільних автобусів, які забезпечують під-

створює додаткову загрозу для виникнення трагедії.
Найстрашніше те, що багато
дітей купаються у ставках
без нагляду дорослих.
Протягом липня 2018
року комісією, до складу
якої ввійшли представники
районного сектору УДСНС,
Талалаївського відділення
поліції, районної газети було
проведено рейдову перевірку місць стихійного відпочинку людей на водних об’єктах
району на предмет перевірки
дотримання
громадянами
правил поведінки на водних
об’єктах та встановлено наступне: ставки не обладнані
для відпочинку людей, дно
водоймищ не обстежене та
не очищене від сміття, береги водоймищ захаращені
сміттям, деякі відпочиваючі
мають поверхневі знання
щодо безпечного відпочинку.
Шановні
громадяни!
Будьте уважні та обережні
під час відпочинку на воді.
Бережіть своє життя, життя
дітей, які відпочивають поруч
із вами!
Валентин ПРОКОПЕНКО,
т. в. о. начальника районного сектору УДСНС в області.
везення дітей до школи, два
потребують ремонту і нині ми
працюємо над цим питанням.
На всі автобуси є водії.
— Над чим працюєте
сьогодні?
— Робимо
замовлення
на підручники для учнів 1 – 11
класів. Вчителі перших класів проходять навчання за
програмою нової української
школи.

ПАМ’ЯТІ
ТОВАРИША

ДНЯМИ до нас надійшла гірка звістка, в яку
важко було повірити — 13
липня обірвалося життя
нашого колишнього колеги
Ярослава Людвиковича
КОПЧАЛЮКА — Людини,
висококласного спеціаліста, який доклав максимум
своїх знань і старань у розвиток
нафтогазовидобувної промисловості області і
безпосередньо нашого району. Саме наша Талалаївка стала для нього місцем
професійного росту, місцем
найкращих часів молодості,
зрілості. І хоч сім’я змінила
місце проживання, ніколи
не поривала зв’язків із Талалаївкою. Надто рано обірвалося його життя. 28 січня
цього року Ярославу Людвиковичу виповнилося 60.
1
серпня
1980-го
року, після закінчення Івано-Франківського інституту нафти і газу, де здобув
освіту за спеціальністю
геологія та розвідка нафтових і газових родовищ,
Я. Копчалюк
розпочав
трудову біографію техніком-геологом
Талалаївської партії глибокого
буріння. А вже через півроку призначений інженером-технологом, через
кілька місяців — старшим
геологом цієї ж партії. Із
квітня 1987 по травень
1988-го йому випала доля
працювати, перебуваючи у
закордонному відрядженні
в Афганістані. Повернувшись, працював провідним геологом-заступником
начальника Талалаївської
партії глибокого буріння. Із
травня 1993-го працював у
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
геологом,
начальником
відділу геології та розробки родовищ нафти і газу.
Останні роки жив і
працював у Полтаві. Був
розумним, принциповим,
вимогливим, завжди віддавався своїй роботі, цінував працю інших. Умів говорити і вмів слухати, умів
навчити, переконати.
Разом із дружиною Наталією Миколаївною виховали трьох синів. Всі вони
отримали освіту у вузі,
який свого часу закінчив їх
батько, і поповнили ряди
спеціалістів
нафтогазовидобувної промисловості. Геологом, як і батько,
став наймолодший Антон,
який починав працювати
у нашому колективі і має
особливі успіхи у своїй
професії. Я. Копчалюк був
щасливим дідусем трьох
внуків і трьох внучок. Здавалося б — тільки пожити,
порадіти життю, дітям і
внукам. Та одна мить — і
життя обірвалося. Але
людина живе доти, доки
її пам’ятають. Ярослав
Людвикович із тих, кого
забути неможливо. Його
ім’я вкарбовано в історію
нашого підприємства, нашого району. Вклоняємося пам’яті нашого колеги,
нашого товариша і щиро
співчуваємо його великій
родині.
КОЛЕКТИВ Талалаївського цеху з видобутку нафти і газу НГВУ
«Чернігівнафтогаз».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

САДИБА по вул. Комунальна в Талалаївці. Будинок газифікований площею 52 м2, літня кухня, господарські будівлі, 0,07 га городу. Тел. 098-423-56-81.
Газифікована САДИБА в Талалаївці. Будинок 86,4 м2,
внутрішній санвузол. Сарай, гараж, погріб, літня кухня, колодязь у дворі. Земельна ділянка 0,29 га приватизована.
Тел. 098-628-12-89.
САДИБА в Талалаївці по вул. Лугова (колишня Фрунзе).
Будинок (опалення комбіноване газ і пічне, вода, каналізація) з усіма меблями та побутовою технікою, два гаражі, літня кухня, господарські будівлі, приватизований город 0,06 га
біля будинку, молодий сад. Тел. 097-165-46-63.
Благоустроєний БУДИНОК з усіма зручностями по вул.
Народна (Пролетарська). Тел. 097-577-70-64.
КВАРТИРА в Талалаївці. Тел. 098-424-03-48.
САДИБА (приватизована) в с. Плугатар (залізнична
станція Блотниця) по вул. Лесі Українки, 32: будинок площею 68 м2 з електричним опаленням та на твердому паливі,
є літня кухня, сарай, колодязь у дворі, сад, 3-фазне електроживлення. Ціна договірна. Тел. 050-915-41-91.
БУДИНОК у Талалаївці. Є літня кухня, сарай, гараж, погріб, бджільник. Тел. 067-357-87-40.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2114, сірий металік, перша реєстрація 06.2013 р. Газ 4-те покоління, все нове, фари ксенон,
тонування, центральний замок, сигналізація.
Тел. 063-534-47-01.
МОТОЦИКЛ МТ-11 «Днепр» в хорошому технічному стані.
Тел. 096-289-76-95.
Саморобний МІНІ-ТРАКТОР з документами.
Тел. 096-401-07-86.
Зернова СІВАЛКА в робочому стані.
Тел. 096-153-91-05, 067-158-87-95.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЦУЦЕНЯТА східноєвропейської вівчарки. Вік 2,5 місяця.
Тел. 096-158-81-88.
КОРОВИ на вибір. Тільні ТЕЛИЦІ. Тел. 068-248-39-01.
БДЖОЛОМАТКИ, порода Бакфаст, ціна 170 грн.
Тел. 097-196-20-61.
БДЖОЛОСІМ’Ї. Тел. 097-140-18-70.
КОРОВА. Тел. 067-160-71-40, 068-248-61-69.
КОЗА у с. Стара Талалаївка. Тел. 068-092-62-86.
П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО
дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА,
ТУАЛЕТИ.
Тел. 066-553-33-82,
097-974-50-71.

Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
Підприємству в Кривому Озері, яке займається виробництвом соняшникової олії, оптовою закупівлею с.-г. продукції (зернові, олійні, а також їх похідні), потрібні ВОДІЇ
категорії E на зерновози (зчепки), масловози, напівпричепи. Досвід роботи від 2-х років. Робота у Південному регіоні
України. Оплата своєчасна і висока.
Тел. 050-445-17-19 (Олег, начальник транспорту),
050-462-97-56 (Микола Миколайович).
23
ЛИПНЯ минає 40
днів, як пішла
за обрій відпочивати наша найкраща,
найдорожча і найрідніша матуся, бабуся і прабабуся, проста сільська трудівниця Надія Іванівна ГАРЯЧКА із
Скороходового.
Будет осень и будет весна, расцветут тополя и берёзы, только с нами не
будет Тебя и не высохнут горькие слёзы. Не слышно голоса
родного, не видно добрых, милых глаз. Зачем судьба была
жестока? Так рано Ты ушла от нас. Напрасно говорят, что
время душу лечит, стирает горе памяти года. Но сердцу
нашему не легче, ведь боль утраты не стихает никогда. Ты
ушла из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, мамочка родная, память о Тебе всегда жива.
Словами нельзя передать наше горе, глубокая на сердце
рана. Никогда не забыть тот страшный день, который принёс нам столько горя и печали. Нам слёзы душу разрывают
и каждый день Тебя мы вспоминаем, пусть будет там Тебе
легко, а память о Тебе останется здесь с нами. Тебя уж нет,
а мы не верим, в душе у нас Ты навсегда, родная. И боль
свою от той потери мы не излечим никогда. Мы о Тебе, родная, ни на миг не забываем, скучаем, любим и скорбим. В
скорби склоняем головы у Твоей могилки.
Висловлюємо щиру подяку всім родичам, друзям, сусідам і всім, хто був з нами в сумну годину поруч і розділив
біль тяжкої втрати найріднішої нам людини — нашої матусі.
Нехай свята земля береже Твій вічний спокій, Бог сон оберігає і Царство небесне Тобі посилає. Хто пам’ятає нашу
мамочку, пом’яніть разом з нами добрим словом і святою
молитвою. Вічна наша пам’ять.
У глибокій скорботі дочки ВАЛЯ і НАТАША і їх сім’ї,
ВНУКИ, ПРАВНУКИ і вся велика родина.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

для вас і ваших гостей!
Жива музика, конкурси
та інше.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 200 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Постійно ВРХ (корів, биків) та коней живою вагою.
ДОРОГО! Тел. 066-139-46-39, 098-235-61-71 (Олександр).
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
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.
Постійно дорого СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КНУРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
МОРКВУ, БУРЯКИ столові, ЯБЛУКА.
Тел. 098-352-18-32, 066-708-58-20.

20 липня 2018 року
29 липня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

ЛІКУВАННЯ

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

Гарантія. Анонімність. Безпека. Видається довідка про
лікування і гарантії. 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, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (1-й пов.), тел. 097-482-04-49
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори
китайського виробництва;
мотоблоки,
кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини
(смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS за державною
програмою з відшкодуванням 35%. Вхідні ДВЕРІ. ЖАЛЮЗІ.
Натяжні СТЕЛІ економ- та преміум-класу. Найкраще співвідношення ціни та якості. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).

ШУКАЄМО ДОГЛЯДАЛЬНИКА

Потрібен ВОДІЙ з
категорією E на авто
мобіль DAF із напів
причепом (зерновоз).
Тел. 066-455-29-62,
067-571-66-73.

Ремонт ПРАЛЬНИХ
МАШИН.

Тел. 050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).

ВІКНА і ДВЕРІ

від виробника. Швидко,
якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
098-559-90-65 (Валерій).

РЕМОНТ холодильників і морозильників
з виїздом. м. Ромни, тел.
096-585-97-00.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ВІКНА і ДВЕРІ від виробника.
Найкращі ціни в районі. Працюємо за програмою «Теп
лий дім» — повернення 35% коштів. Демонтаж, установка.
Якість гарантуємо. Магазин «Фруктик».
Тел. 097-386-87-86, 098-579-11-52,
097-386-86-41, 097-023-02-69.
13 ЛИПНЯ
минуло 15 років, як не стало моєї дорогої сестри Марії Іванівни
СОЛЯНИК із Талалаївки. Пройшло вже
скільки літ, як Тебе немає, а перед нами
й досі Твій світлий образ, Твої добрі очі
і незабутня посмішка. Ти спочиваєш вічним сном, відпочивають Твої натруджені
руки, а ми щораз схиляємо голови біля
Твоєї могили, згадуєм Тебе. Хай легким
буде Твій спочинок. Хто знав і пам’ятає
Марію Іванівну, пом’яніть її добрим словом.
Сестра НІНА із сім’єю.

ПОМИНАННЯ

МИНУЛО 15 років, як немає із нами
нашої дорогої мами і бабусі Марії Іванівни СОЛЯНИК із Талалаївки. Неначе
мить, пройшли роки, Тебе із нами вже
немає. А так нам хочеться на мить хоч
би та пригорнутися до мами. Щоб нас зустріла, розпитала, щоб розказала, поділилась, щоб нам у очі подивилась, щоб і
сварила, й співчувала… У глибокій скорботі із щирою вдячністю за Твою велику
материнську любов схиляємо голови
над Твоєю могилою, мамочко. Хай вітер
Тебе заколише, ніжну пісню співають пташки, спи спокійно,
рідненька, ми будем молитись за спасіння Твоєї душі.
У вічній скорботі ДОЧКА, СИН,
внуки АРТЕМ, ЯРОСЛАВ, АРТУР.
МИНАЄ дев’ять днів, як перестало битися серце нашої
вчительки, наставниці Ніни Олексіївни ВЕЛИЧКО з Талалаївки. Закінчилося її земне життя. Важко і боляче усвідомлювати, що її вже не буде серед нас, що вже ніколи вона
не прийде на зустріч із своїми учнями, які її дуже поважали. Вона була дуже доброю і порядною людиною, хорошою
матір’ю своїм дітям, чуйною бабусею і прабабусею. Нехай
Ваша доброта, щире серце, тепла посмішка назавжди залишаться в наших серцях. Щиро співчуваємо дітям, внукам,
правнукам.
ВИПУСКНИКИ Сильченківської школи 1966 року.

Просимо відгукнутися одиноку жінку або подружню пару
без дітей віком від 55 до 63 років, які вже на пенсії і мали б
змогу постійно жити разом із нами.
Ми — літнє подружжя, дітей не маємо. Сподіваємося,
що відгукнеться добропорядна людина, яка б доглянула нашу старість. Довідки за телефонами: 098-613-96-70,
098‑623-70-14, 2-14-29.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №051170, виданий 8 жовтня 1996 року на ім’я КУНДЕНКО
Михайло Пилипович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0290659, виданий 20 серпня 1996 року на ім’я Б
 ОРЩЕВСЬКИЙ
Володимир Васильович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051090, виданий на ім’я КОЗЛОВ Віктор Юхимович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250993, виданий 13 серпня 1996 року на ім’я КРИВОНІС
Микола Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0338432, виданий на ім’я ТОВСТА Раїса Григорівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051091, виданий на ім’я КОЗЛОВА Світлана Володимирівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0349210, виданий 9 грудня 1999 року на ім’я ЯРЕСЬКО
Марфа Яківна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0510117, виданий на ім’я ЛУКАШ Віра Василівна, вважати
недійсним.
Втрачене ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ серії ААЗ №173940, видане на ім’я КОСТЮК Катерина Андріївна, вважати недійсним.

Колектив колишньої Сильченківської ЗОШ I-III ступенів
та вчителі-пенсіонери школи глибоко сумують з приводу
смерті вчительки-пенсіонерки Ніни Олексіївни ВЕЛИЧКО
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної.
Колектив колишніх працівників МТФ ТОВ «Понори»
із сумом зустрів звістку про смерть колишньої працівниці
Любові Петрівни МИРОНЧУК і щиро співчуває всім рідним та близьким покійної.
Учасники художньої самодіяльності Понорівського
будинку культури сумують з приводу смерті колишньої
учасниці художньої самодіяльності Любові Петрівни
МИРОНЧУК і висловлюють свої щирі співчуття доньці
Юлії та сину Євгену в їх непомірній втраті.
Випускники Понірської школи щиро співчувають своїй
колишній однокласниці Юлії Мирончук в її непоправному
горі — смерті матері
Любові Петрівни МИРОНЧУК.
Пішла із життя шанована жінка, педагог, наш колишній
класний керівник у Сильченківській середній школі Ніна
Олексіївна ВЕЛИЧКО. Сумуємо і щиро співчуваємо в
тяжкому горі її близьким та рідним.
ВИПУСКНИКИ Сильченківської школи 1984 року.
Ми її любили і поважали. І досі з теплом і щирістю згадуємо наше шкільне дитинство і юність. Вдячні долі, що
нашим учителем була Ніна Олексіївна ВЕЛИЧКО. Збережемо чисту і світлу пам’ять про Вас. Сумуємо і щиро
співчуваємо дітям, внукам, всій родині покійної.
ВИПУСКНИКИ Сильченківської школи 1978 року.
Багато років на нашій вулиці жила Ніна Олексіївна
ВЕЛИЧКО. Всім нам її не вистачатиме, адже була вона
завжди справжнім Вчителем, поряд із яким хотілося бути
учнем. Її життя було складним, довгим, але це не змінило
її найкращі людські риси. Сумуємо і щиро співчуваємо в
горі її дітям, внукам, всій родині.
СУСІДИ з вул. Енергетиків у Талалаївці.

20 липня 2018 року

ПЕРШИЙ КРОК
РЕКОНСТРУКЦІЇ МОГИЛИ
ГОРЛЕНКА З ВАНДАЛІЗМОМ

Встановлюючи вказівники до могили Василя Горленка
в селі Українське, я був свідком багатьох цікавих моментів
ставлення до цього факту. Мав намір поділитися з ними. Але
буквально протягом першої доби було вчинено кимось із так
званих українців чи українчан наругу, вандалізм над одним
із вказівників. Спочатку його було скручено майже кільцем,
потім хтось намагався виправити і таким чином вказівник став
хвилястим.
Чи це звичайне хуліганство, чи зумисна дія якогось негідника, думаю, повинна з’ясувати поліція. Якщо цієї інформації
недостатньо для «зацікавлення» нею цим фактом, готовий
написати заяву. Чекаю дзвінка від цієї правоохоронної організації (телефон у редакції). Поки що самому оцінювати цей
нелюдський вчинок дуже складно, адже просто бракує слів.
Упевнений, що вони є в українських законах і кодексах.
Іван ЗАБІЯКА.
ОЧЕВИДНО, ніхто не
буде заперечувать, що кладовища, давні поховання,
які розташовані на території
України, — українські, тобто
належать Україні, мають пряму до неї приналежність. Говорити про кладовища в плані національних чи релігійних
традицій швидше всього це
прерогатива науки і церкви.
Хоча незаперечною загальною традицією є, попри все,
наведення там порядку. І
це в усьому світі так. Але в
Україні цим навряд чи яке
кладовище може похизуватися. І це теж традиція. Центральні алеї великих міських
кладовищ ще підтримуються
в порядку якщо не родичами
померлого, то працівниками
відповідних служб. Але віддалені могили переважно
занедбані. Працівників не вистачає, щоб навести лад на
всій території. Це про міські
кладовища. А що вже казать
про сільські?! Позаростали
вони не лише кущами, а й
величезними деревами. До
деяких могил дістатися або
досить складно, або практично неможливо.
Свого часу я пропонував
колишньому голові сільської
ради мати в сільраді штатну
одиницю, яка б відповідала
за порядки на кладовищах,
за розташування нових поховань. Адже на території сільрад є по п’ять і більше лише
діючих кладовищ, не кажучи
вже про поховання часів німецько-совєтської війни і,
можливо, й попередніх воєн,
поховання часів хуторного
життя України. Кожен хутір
мав своє кладовище. Зараз
мало хто знає про існування та знаходження таких.
Про будь-який догляд і мови
немає. З кожним роком все
нижчають і нижчають горбики могил. Заростають
бур’янами, чагарниками, деревами. Розорюються кладовища, могили, які, можливо,
мають неоціненне значення
для історії краю, держави в
цілому.
Та все це, мені здається,
загальновідомі речі. А якщо
так, то тим більше прикро,
що ми про це знаємо, бачимо, стикаємося на кожному
кроці і майже нічого не робимо. Це велика помилка, що
людина, помираючи, повністю відходить від нас. Тіло
— так. Воно тлінне. Наші покійні родичі якщо не завжди,
то в скрутні, відповідальні
моменти разом з нами. Вони
все знають, що тут робиться.
Не один раз доводилося пересвідчуватися в цьому. Але
це інша тема.
У кожному селі є люди,
які знають, як навести порядок у тому ж таки селі, в державі; знають, як треба в тій
чи іншій ситуації діяти Президентові, Прем’єру, міністрам.
І досить часто вони мають
рацію. Але взять сокиру й
вирубать, прибрать узбіччя навіть біля чи навпроти
свого дворища, своєї землі,
на тому ж таки кладовищі,

взяти косу й викосити там же
бур’ян, не кажучи вже, щоб
організувать кілька чоловік
на таку справу — великий
знак питання.
Трохи більше року померла близька мені людина. Рідні поставили, правда,
помірно дорогий пам’ятник,
облаштували могилу такою
ж плиткою. Зроблено красиво, добротно, з любов’ю і
руками сина. Адже він будівельник. Хіба шкода коштів
для близької, рідної людини?
Останні віддаються!!!
Я бачив не лише на київських кладовищах, а й в
невеликих містах, де на облаштування могил вкладено
неймовірно величезні кошти.
Неймовірно величезні! Для
чого, питається? Кому це по-

А ПАМ’ЯТЬ ПОРОСЛА БУР’ЯНОМ

Часто до глибини душі
мене вражає стан наших
кладовищ — і це не тільки
в нашому селі. Ще весною,
коли більшість людей приходять і приїжджають на Проводи, щоб пом’янути рідних,
більш-менш наводять на
могилах порядок. Та і то не
скрізь. Буває, і досить часто,
що поряд із уквітчаною могилою, могила сусіда заросла
не тільки бур’яном, а і кленом, спочиває там людина,

яка жила колись поряд із
вами, тільки рідних не лишилося — немає кому прибрати. Хтось хоч раз у рік, по-сусідськи, вирве там бур’ян. Та
не часто таке буває. Звичайно, ніхто не зобов’язаний це
робити. Але чисто по-людськи, по-християнськи…
Найцінніший
спадок,
який залишають після себе
селяни — земля, той пай,
за який часто рідні брати-сестри стають ворогами,

відуальний, персональний
по факту, але більшість із
них глибинні за змістом. У
них закладено не лише виражальну функцію, а й філософію життя, його суть.
«Забыть нельзя — вернуть
невозможно» — написано на
надмогильному пам’ятнику
згадуваної людини. Четверо
слів, а скільки інформації,
скільки душевного болю, відчаю, безпорадності!
Думаю, що в даному випадку кожне кладовище є
своєрідною «книгою» таких і
подібних висловлювань.
Чомусь раніше звертав
увагу лише на зміст написаного. А це прочитав оте
«Забыть нельзя — вернуть
невозможно» і штриконуло — чому ж викарбувано
чужою мовою? Невже, наприклад, на польських кладовищах на пам’ятниках
написано не польською чи
на будь-яких інших — чужою
мовою? В інших країнах таке

замовлення і обговорювати лише проект пам’ятника.
Хоча ці, так звані фірми, переважно російськомовні, бо
знаходяться в містах. І тут,
можливо, й повинні долучитися державні установи, які
дають дозволи на існування
таких служб. І мовне питання повинно бути одним із
пунктів умови діяльності цих
служб. Шукати й знаходити
вихід із цієї ситуації треба.
Чужомовними текстами
ми принижуємо себе, принижуємо державну мову, принижуємо в цілому державу.
Цим самим ми й виставляємо себе як такими, які неспроможні висловлюватися
своєю мовою, тією мовою,
яка входить у трійку світових
мов за своєю мелодійністю,
маючи при цьому понад двісті тисяч слів і їх форм; демонструючи особисту низьку
культуру, відсутність як власної, так і загальнонародної
гідності, тобто в значній мірі
недолугість…
Був свідком однієї розмови. Вона не стосується мови
на надмогильних пам’ятниках, але суть полягає в
тому, що обидва персонажі
будівельники.
Чоловік поважного віку
запитав у будівельника: «А
чи є тут хазяїн?», очевидно, маючи на увазі будівлю,
яку цей будівельник разом з
іншими ремонтував. На що
з даху пролунало: «Хазяїн
буває тільки в собаки!» Чоловік нічого не відповів, мабуть, не маючи бажання далі
спілкуватися з невихованою
людиною, яка годилася йому
щонайменше в сини.
А як же буть із поняттями «Хазяїн слова», «Хазяйського батька син»? І таких
чи подібних прикладів можна навести багато. Мабуть,
особливо з останнім не поталанило цьому молодому чоловікові. Але його відповідь
— це також рівень культури
чи відсутність її.
Один будівельник ігнорує державну мову, інший
спримітизовує, фальсифікує
її. І це роблять не лише будівельники. Це на кожному
кроці. Іде тотальне пониження рівня загальної культури
всього народу: простого й не
простого, бідного й багатого.
Це своєрідне виродження! І
це виродження задовільняє
більшість. Адже легше котиться вниз, ніж підніматься
вгору чи боротися за поступ,
за процес динамічного розвитку. І кладовища в цьому
плані є частиною загальної
культури будь-якого народу.
От тільки там легко можна
розпізнать цей народ за мовною ознакою надписів, але в
нас це проблемніше. І ці проблеми створюємо самі ж ми.
Отже, який же мовний
світ кладовищ? Як не дивно — переважно не суржиковий, що домінує в побуті.
З надмогильних пам’ятників
частіше звучить, як не прикро, російська мова. «Російський світ» і тут домінує.
Українська мова поступається особливо в містах. Хоча
мала б суттєво переважать
скрізь. І світ цей залежить
лише від нас.
Іван ЗАБІЯКА.

МОВНИЙ СВІТ
К ЛАДОВИЩ

трібно? Померлому? Великий
сумнів. Що цим хочуть сказать ті, хто це робить? Проявляють таким чином любов
до померлого? Любов треба
віддавать живим, а померлим — пам’ять про них. Але
не десятками квадратних
метрів бетону, граніту, мармуру. Можливо б, краще було,
якби ці кошти в тій чи іншій
формі віддать нужденним,
хворим, які не мають можливості придбать ліки, оплатить
за операцію, врятувать таким
чином комусь життя. Віддать,
врешті-решт, на наукові, духовні потреби, на видання
книжок талановитих авторів… Непросте це питання.
Але є питання, яке, на
наше переконання, стосується однаковою мірою всіх.
Це питання духовності. Питання, яке має абсолютно
безпосереднє відношення до
духовності, — це документування кладовищ (оскільки
мова про них). Адже кладовища — це не лише місце
поховання померлих. Це
місце водночас минулого й
майбутнього. Минулого як
уже історії, а майбутнього як
кожного з нас і, як це не парадоксально, так і держави
в цілому. Саме так — кладовище варто розглядать як
своєрідний архів, і саме державний. Кожна могила — це
документ. Хочемо ми цього
чи ні, але кожним похованням ми створюємо документ,
навіть комплекс документів,
який складається з надмогильного знака (пам’ятника,
хреста) і відповідного надпису на ньому.
Є, здається, безкінечна
кількість типів пам’ятників,
та хоча й рідко, але таки трапляються однакові. Так само
є безкінечна кількість надписів, але є й типові. Кожен
надпис виражає глибину душевного болю, спричинений
смертю близької людини,
який був чоловіком, батьком,
сином, онуком… (дружиною,
матір’ю, дочкою, онукою…)
Кожен надпис є суто інди-
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практично неможливе. В інших країнах чужою мовою
може бути надпис про людину, яка мігрувала в цю країну,
померла і рідні фіксують її
представником тієї нації, якої
вона була. Чому ж українці
від діда-прадіда на своїй же
землі роблять, документують
своїх предків не українцями?
Все життя, скажімо, він був
для оточуючих Михайлом, а
помер Михаилом, був Олександровичем, а став Александровичем; всі її знали як
Одарку, а померла, стала Дарией, Палажка — Палагеей. І
таких прикладів дуже й дуже
багато. Чим керуються люди,
коли чинять саме так, сказать важко. Тут і елементарна
байдужість, і какаяразніца, і
он так само на інших, і море
подібних варіантів.
Звичайно, це воля й
бажання кожного. І саме ці
воля й бажання є своєрідним
лакмусовим папірцем рівня духовності, культури тих,
хто подавав, диктував цей
надпис. Факт ніби й незначний, але він здійснений на
досить тривалий час. І якщо
їх багато, це вже тенденція
і явище. А тим більше, коли
московські чоботи топчуть
нашу землю, московські снаряди, кулі вбивають наших
захисників, мирних жителів,
руйнують їхні будинки, хати,
школи, заводи і т. д.
Навряд чи варто (а, можливо, й варто) вирішувати
мовне питання на надмогильних пам’ятниках на якомусь законодавчому рівні.
Швидше всього це має бути
щось у плані рекомендаційного характеру просвітницького змісту. Це — питання
загальної культури. Самі
ритуальні служби, підприємства, де виготовляють
пам’ятники і роблять надписи, очевидно, також повинні
цікавитися,
спрямовувати
клієнтів у цьому питанні.
Адже особливо в останніх є в
штаті дизайнери, художники і
досить часто високого рівня.
А не формально приймати

а непрямі спадкоємці шукають можливість успадкувати
пай після тих родичів, із ким
за життя і не спілкувалися.
Звичайно, це їхнє право. Та
іноді так хочеться запитати
принагідно: чи були ви коли
на могилі у свого спадкодавця, чи привели до ладу місце його спочинку — оті кілька метрів нерозпайованої
землі, за яку не отримуєте
орендної плати?
Вражає й інше — часто

вдячні нащадки зводять на
могилі рідних дорогі меморіали, які теж потім обростають бур’янами. Складається враження, що отим
дорогим камінням хочуть
відкупитися. Поставили — і
забули, бо пам’ять заростає
бур’яном…
Може хтось колись трохи задумається про це і зробить якісь висновки.
Олег МАКСИМЕЙКО.
с. Красний Колядин.

ПАМ’ЯТЬ

СЛІД ВІД БЛИСКАВКИ
Юрій Степанович Ковальов… Для нинішнього
юного покоління талалаївців ім’я маловідоме або
й зовсім не знайоме, для
вчительського загалу району, особливо середнього та
старшого віку, — колега, директор Болотницької школи,
а для фізкультурної спільноти — знаний на всю область
спортсмен. «За місцевими
мірками вони із П’яновим (Віктором Петровичем — авт.)
— видатні легкоатлети, —
розказував, було, сам видатний за цими ж критеріями,
Михайло Ілларіонович Шевченко. — Таких спринтерів у
нас ні до них, ні після не було
і чи коли й будуть».
Шевченко знав, що говорив. До рекорду району на
стометрівці Віктора П’янова
(10,6 с — на цей результат
вказує в «Трибуні хлібороба»
на рубежі 60 – 70-х Яків Ковалець) ніхто з місцевих бігунів
навіть не наближався. За 11
секунд бігав сам Шевченко
(рекордсмен району зі стрибків у висоту — 195 см), а далі
— прірва, від 11,4 до 12,2 с.
Юрій Ковальов показував на
фініші 10,8. Так, конкуруючи
із П’яновим, вони почергово
вигравали чемпіонати області, нікого не підпускаючи
до вищих щаблів п’єдесталу
пошани.
Юрія Степановича на
дистанції побачити не довелось, а ось Віктора Петровича пощасливилось. На
офіційних змаганнях він уже
не виступав — перейшов на
вчительську роботу і викладав у нашому 5 класі фізкультуру. Поки ми вовтузилися з м’ячем, він стартував
на стометрівці. Всі аж роти
роззявили, це треба було
просто бачити — блискавка!
Усейн Болт талалаївського
зразка! Це саме можна сказати й про Ю. С. Ковальова. Тепер, по роках по тому,
згадуючи той біг, я уяснив
Шевченкові слова про те, що
у нас таких спринтерів, як
П’янов і Ковальов, ніколи не
було й не буде.
Рано, дуже рано зійшов
із своєї життєвої стометрівки Юрій Степанович. Надто
швидко бігав і жив. Чудовий
спортсмен, прекрасний пе-

дагог, він залишив по собі
яскравий слід не тільки на
біговій доріжці — виховав
цілу когорту справжніх особистостей, хороших людей
і залишився в їхній пам’яті
Вчителем. А для Шевченка
— видатним спортсменом.
Тому, коли Юрій Степанович «зупинився на фінішній прямій», він перше, що
зробив, — увічнив пам’ять
свого колеги і побратима по
спорту щорічним розіграшем
його іменного футбольного
турніру.
«Ковальов збирає» на
змагання своїх друзів, послідовників і учнів уже роки й
десятиліття. Подолав свою
останню в житті висоту його
друг і натхненник турніру
Михайло Шевченко, погасло
світло у вікнах їхньої рідної
школи, а турнір живе. Бо —
жива пам’ять. Естафету від
Шевченка у справі організації турніру прийняли його
колишній вихованець Володимир Савенко і вчитель
фізкультури Плугатарської
школи Володимир Чепель.
Цього року футболісти змагалися аж у двох вікових категоріях — виявляли поміж
себе сильнішого талалаївські «Совхоз» і «Берегиня»,
команда з Юрківців і збірна «Болотниця-Липове». Із
стовідсотковим результатом
турнірну дистанцію подолали
радгоспівці і впевнено посіли
перше місце, другою фінішувала «Берегиня», а третьою
збірна болотницьких і липівських футболістів. У протистоянні чотирьох команд
ветеранів із Талалаївки,
Липового, Старої Талалаївки і Болотниці з однаковим
набутком вийшли на фініш
талалаївці і липівці, але за
кращою різницею м’ячів перемогу в турнірі святкували
райцентрівські спортсмени.
Срібною стала липівська команда, бронзовою — староталалаївська. Про нагороди
футболістам подбав спонсор
турніру — дирекція СТОВ
«Батьківщина» (в. о. директора М. М. Дмитренко).
Таких, як Юрій Степанович Ковальов, не забувають.
Бо він із тих, хто творив нашу
історію.
О. ЛИПІН.

ПОДЯКА
У день Івана Купала я
святкувала свій ювілей у
кафе «Маестро». Щиро дякую власнику закладу Олексію Васильовичу Москальцю і всьому його молодому
колективу. Як було приємно
зайти у такий красивий зал,
де вабили зір столи, заставлені дуже смачною їжею,
були вишукані страви. Всіх
приємно вразила сервіровка стола. Кухарі дуже смачно приготували, а молоді
дівчатка-офіціантки обслу-

говували нас чемно, ввічливо і уважно. А який вдалий
був музичний супровід свята! Лунала музика, пісні
нашої молодості, які підспівували всі гості. А ще від
душі танцювали і згадували
себе молодими. Я особисто
і всі мої гості залишилися
дуже задоволені. Велике
вам спасибі, хай Господь
Бог оберігає вас на вашому
життєвому шляху.
Валентина ПАВЛЕНКО.
с. Українське.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30
23 липня — с. Співакове,
вул. Гагаріна, вул. Червоний кут.

РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ВАКЦИНУЙТЕСЯ
ВІД ДИФТЕРІЇ

У
Тала л аї вс ьк ом у
центрі первинної медико-
санітарної допомоги поновлюється вакцинація від
дифтерії та правця для
дорослих. Перша хвиля
вакцинації проводилася в
лютому-березні 2018 року,
але вакцинація перервалася у зв’язку із закінченням
доз вакцини.
Нагадуємо, що сироватки від дифтерії, яка
дає реальний шанс на
одужання людини, немає.
Інфекціоністи України прогнозували, що в цьому
році розпочнуться спалахи
дифтерії. Вони вже почалися. Центр громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України
зафіксував четвертий випадок дифтерії. В Чернігівській області захворіла
дитина 11 років. Останній
спалах дифтерії був у 90-х
роках, коли захворіло 20
тис. осіб, з них 696 випадків були летальними.
Повний курс вакцинації
проводиться дітям, починаючи з 3-х місяців, і повністю
вакцинується до 7 років,
але кожні 10 років потрібна
1 бустерна доза (додаткова
доза вакцини для підтримки імунітету). Не втрачайте
своє право бути здоровим.
Вікторія НЕСИН,
лікар ЗПСМ.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

20 липня 2018 року

ДУХОВНІСТЬ

КАЛЕНДАР ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ У СЕРПНІ
1 СЕРПНЯ — Знайдення мощей преподобного
Серафима,
Саровського
чудотворця (1903 р.)
Преподобний Серафим
(в миру Прохор Сидорович
Мошнин) народився 19 липня 1759 року в місті Курську в
благочестивій купецькій сім’ї.
Ще в ранньому дитинстві він
утратив батька. Дитинство
Прохора
ознаменувалося
двома подіями, що вказують
на те, що Господь зберігає
його особливо для великих
справ. Хлопчик, забравшись
із матір’ю на дзвіницю, розпочату ще його покійним
батьком, але не завершену,
впав з самого її верху і дивом
залишився неушкодженим.
У віці 10 років Прохор
небезпечно захворів і лежав
при смерті. Але тут йому уві
сні явилася Божа Матір і обіцяла зцілення. Сталося так,
що хресний хід з Курською
Корінною іконою Божої Матері через сильне багно звернув у двір будинку, де жив
Прохор, і його мати приклала
хлопчика до ікони. Прохор
скоро видужав.
З благословення старця Києво-Печерської лаври
отця Досифея Прохор вступив до Саровської пустелі,
де був пострижений з ім’ям
Серафим.
2 СЕРПНЯ — День пророка Іллі
Пророк Ілля був одним із
великих пророків старозавіт-

23 ЛИПНЯ минає 10 років, як пішов із життя наш дорогий батько і
дідусь Іван Григорович ГАРЯЧКА із Скороходового. Ти
пішов у інший світ, та залишив про себе
добру пам’ять. У наших зболених серцях назавжди залишиться Твій світлий
образ. Віримо, що з небес Ти охороняєш
нас. Ясна лампадка Твоєї душі завжди
освітлюватиме наш шлях і зігріватиме у тяжку хвилину. Всі, хто знав Івана
Григоровича, згадайте добрим словом і
пом’яніть.
ДОЧКА, СИН, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

БАГАТОДЕННИЙ ПІСТ У СЕРПНІ 2018 —
УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ
Початок утримання починається 14 серпня і триває
до 27 серпня 2018 року — Суворий піст, який починається зі святкування Медового Спаса і триває до світлого
свята Успіння Пресвятої Богородиці.
ОДНОДЕННІ ПОСТИ — 1, 3, 8, 10, 29, 31 серпня.
ної Церкви. Ілля був ревним
служителем Єдиного Бога і
грізним викривачем ідолопоклонства і нечестя. Він
був чоловіком з гарячим серцем, твердою волею і з полум’яною ревністю про віру
та благочестя. Ілля з малих
років присвятив себе Богові,
поселився в пустелі і проводив життя в суворому пості,
богороздумах і молитві. Біля
Іллі зібралися учні, яких він
навчав Закону Божому і доброму життю.
9 СЕРПНЯ — Великомученика і цілителя
Пантелеймона
Свята Церква молитовно
вшановує пам’ять святого
великомученика і цілителя
Пантелеймона, який зазнав
мученицької кончини за Господа і прославився великими чудесами як за життя, так
і після смерті.
Святий
Пантелеймон
вважається
покровителем
воїнів і лікарів. Він продовжує надавати свою чудодійну допомогу і в наш час, зцілюючи і допомагаючи всім,
хто з вірою просить його про
допомогу.

14 СЕРПНЯ — Походження (винесення) чесних древ Животворящого
Хреста Господнього (Перший Спас)
На перший день Успенського посту, 14 серпня,
припадає свято Походження (винесення) чесних древ
Животворящого Хреста Господнього,
встановлений
ще в IX столітті в Константинополі. Поминає церква 14
серпня і сім святих мучеників Маккавеїв, а також їхню
матір Соломонію та вчителя
Єліазара.
У храмах на це свято, яке
в народі називають Перший
Спас, Спас на воді, Медовий Спас або Маковей, після
літургії здійснюється мале
освячення води, меду нового
збору та букетів, складених
із квітів, головок маку і трав.
19 СЕРПНЯ — Преображення Господа нашого Ісуса Христа (Другий Спас)
Своїм Преображенням
Спаситель показав людям,
якими стануть вони в майбутньому житті, в Царстві
Небесному, і як зміниться
тоді весь наш земний світ. У

свято Преображення після
літургії приносяться в храм і
освячуються виноград і всякі
плоди: яблука, груші, сливи.
28 СЕРПНЯ — Успіння
Пресвятої Богородиці
Назва свята «Успіння»
вказує віруючим на те, що
Божа Матір після своєї смерті була відроджена Ісусом
Христом. Саме тому 28 серпня (за новим стилем) Церква
не оплакує, а прославляє
Богородицю, яка нині стоїть
перед своїм Сином і молиться за всіх нас.
29 СЕРПНЯ — Третій
Спас
Називають його Горіховим або Хлібним, тому що в
цей день достигала ліщина
(її збирали в лісі і теж святили в церквах), а також пекли
перший хліб із зерна нового
врожаю. Ще одна назва цього свята — «Спас на полотнах»: в цей день святкують
перенесення до Константинополя нерукотворного образу Спасителя.

22 ЛИПНЯ минає рік світлої
пам’яті нашої дорогої мами і дружини Тамари
Олексіївни СОЛЯНИК із Талалаївки.
Довкола все, як і раніше, але тепер немає мами… Лише ідуть дощі рясніше,
мов небо плаче разом з нами. У серці
біль не затихає, в очах у рідних — сльози й туга, і ліків від журби немає, бо
втратили матусю, друга. Була Ти добра
і вродлива, турботлива і працьовита.
Повірити в це неможливо, та смерть
прийшла несамовита. Було ще стільки
мрій у Тебе… Жаль, не судилось їм здійснитись. Покликав
Бог Тебе до себе, і мусимо ми з цим змиритись. Та обіцяєм
пам’ятати Твої поради, настанови, достойно жити й сподіватись у снах побачитися знову… Царство небесне і вічний
спокій Твоїй душі.
У глибокій скорботі ЧОЛОВІК, СИНИ,
НЕВІСТКА, ВНУЧОК.
● ● ●
ЗГАДУЄМО, поминаємо у ці дні нашу незабутню Тамару Олексіївну СОЛЯНИК. Не здається… Сон страшний не
сниться… Просто враз перевернувся світ, і душа Твоя, мов
птиця, відлетіла Богові на звіт… Рідненька наша, якби Ти
знала, як нам Тебе не вистачає. Так склалося, що Ти, братова дружина, стала мені ніби рідною єдиною сестрою, рідною
тьотею. Ти була нашою радістю, надією, підтримкою, а стала — довічним болем. Ми віримо, що Ти з небес бачиш нас і
радієш, що ми робимо все так, як Ти казала, що ми вчимося
жити без Тебе. Важко, але ми стараємося. Жорстока підступна смерть забрала у розквіті сил Твоє життя. Ніхто не міг
Тебе спасти, Ти всіх прости і нас прости. Слова — безсилі,
пам’ять — вічна. Хто знав, дружив — згадайте добрим словом, тихою молитвою. Царство небесне і вічний спокій душі.
У вічній скорботі ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА і АРТЕМ.

ПОМИНАННЯ

25 ЛИПНЯ минає три роки світлої
пам’яті нашого рідного, незабутнього,
вічно живого у наших серцях чоловіка,
тата, дідуся Олександра Дмитровича
ГОСТРОГО з Новоселівки. Любимо, сумуємо, пам’ятаємо…
І знов жнива, і знов, тату, жнива —
оця найважча та пора любима…
А Вас нема, а Вас давно нема…
Сходили Ви своє і відробили.
Ви так мене просили: «Відпусти!
У світ отой, де болю вже немає…»
Бо всі колись ідуть навік ТУДИ.
А нам, живим, їх так не вистачає.
Бо хочеться, щоб тато зустрічав
у ріднім домі — а його немає,
Бо хочеться, щоб тато запитав:
«Ну як там моя доня поживає?»
Невідворотність — хоч кричи, хоч плач!
І найрідніших ми усі втрачаєм.
Та віримо — вони тут, поміж нас,
допоки ми їх любим й пам’ятаєм.
Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю нашого
чоловіка, тата, дідуся. Хто знав і пам’ятає Олександра Дмитровича, пом’яніть разом із нами в цей день.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДОНЬКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ.
НАСТАЄ у житті кожної людини час, коли доводиться
прощатися із найріднішими… Вже і 9 днів минуло, як, проживши довге складне життя, пішла від нас у інший світ наша
дорога мама Віра Олександрівна ЛИЗЬКО з Липового, для
якої завжди рідним селом була і її Новоселівка. Не легке
життя судилося їй, ніколи не відпочивали її руки. Вона дуже
нас любила: як тільки могла, як тільки уміла. А ми любили
її, одну єдину нашу маму. Тепер її немає і вже ніколи не
буде. Сумуємо і посилаємо їй Царство небесне. Хай знайде
у ньому вічний спочинок і вічний спокій Твоя добра душа.
Хто знав і пам’ятає нашу маму, пом’яніть разом із нами в ці
скорботні дні.
Сумуючі син ОЛЕГ, донька ТАНЯ із сім’єю.
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.

19 ЛИПНЯ минуло 5 років, як пішов
із життя наш дорогий, любий, незабутній
син, брат і дядьо Сергій Михайлович
ХАНДОГА з Липового. Горбок землі мовчить, як все довкола, і огортає душу тихий жаль, що не побачимо ніколи ні Твою
радість, ні Твою печаль. Нема Тебе, хоч
скільки хочеш клич, сама печаль повисла над землею. У світі серед безлічі
облич вже не зустріти усмішки Твоєї. Не
заросте ніколи та стежина, що провела
Тебе в останню путь, похилиться зажурена калина і добрим
словом люди пом’януть. Скільки не мине часу, Ти завжди будеш поряд із нами. Хай над Твоєю могилою світить сонце,
жалібно співають пташки, а на квітах буде роса — то пам’ять
про Тебе. Спи спокійно, наш дорогий, лебединим пухом хай
буде Тобі земля.
Вічно сумуючі всі РІДНІ.
Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

Наші реквізити:
ТОВ «ТРИБУНА ПЛЮС»
р/р 26009300076903 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

ПЛИТКА
тротуарна,
ПАМ’ЯТНИКИ (40 видів),
ПЛИТИ під пам’ятники,
ПАНЕЛІ під профільний
паркан та інші архітектурні
вироби.
м. Ромни, вул. Київська, 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.

Підприємство
запрошує на роботу ТРАК
ТОРИСТІВ,
ВОДІЇВ,
РІЗНОРОБОЧИХ.
Тел. 099-566-99-63,
096-810-22-41.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
М’ясокомбінат (м. Харків) постійно дорого закуповує ВРХ: КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ. Вивіз
худоби живою вагою.
Тел. 097-286-26-67,
099-611-84-09,
093-488-33-66.
Роганський м’ясокомбінат постійно дорого закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ. Вивіз худоби живою вагою.
Тел 095-139-82-86,
097-456-02-49.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
Трусимо САЖУ, фарбуємо і перекриваємо ДАХИ.
ВИРОБИ з дерева, проводимо
ЗВАРЮВАЛЬНІ
РОБОТИ.
Тел. 067-849-60-15.

ПРОДАМ

АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106 1992 року випуску, газ/бензин,
в гарному технічному стані. Тел. 098-709-05-79.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ. Тел. 067-998-62-25.
Дійну КОЗУ, в'єтнамську СВИНЮ. Тел. 098-431-47-99.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
Працюємо за державною програмою, компенсація 35%.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»).
Тел. 066-437-77-43, 098-749-68-40, 098-768-28-04.
Після тяжкої, тривалої хвороби відійшла у вічність
дорога нам людина — сестра і подруга Ніна Олексіївна
ВЕЛИЧКО. Глибоко сумуєм і розділяєм біль тяжкої втрати з її дітьми — дочками Надією і Танею, сином Олександром і їх сім’ями.
Важко усвідомити, що Ніна Олексіївна ніколи вже не
зустріне нас на порозі своєї затишної оселі, де ми часто
збирались у будні і в свята. Спи спокійно, дорога подруго,
нехай земля буде Тобі лебединим пухом, а Твоїй душі —
Царство на небесах.
В. С. ШЕВЧЕНКО, В. П. ЛУТ із сім’ями.
Із сумом зустріли звістку про смерть вчительки колишньої Сильченківської школи, яка була для нас взірцем не тільки у школі, а і в повсякденному житті — нашої
колишньої сусідки Ніни Олексіївни ВЕЛИЧКО. Добра,
щира, співчутлива, вона, як ніхто інший, відчувала дитячу
душу. Такою залишиться вона у нашій пам’яті. Сумуємо
і висловлюємо щирі співчуття її донькам, сину, внукам,
всім рідним.
Сім’ї Н. М. ТРОЦЕНКО, А. М. ГОПКИ,
Н. М. ПОПОВИЧ, Т. М. ФЕДЯЄВОЇ.
Не стало рідної, дорогої для нас людини — сестри і
тьоті Віри Олександрівни ЛИЗЬКО, яка жила у Липовому, а народилася і провела свою молодість у Новоселівці.
Непростим було її життя. І ось воно закінчилося. Сумуємо
і щиро співчуваємо її доньці і сину. Нехай ніщо вже не тривожить Тебе, нехай ніщо не болить. Царство небесне Тобі
і вічна пам’ять.
БРАТ, НЕВІСТКА, ПЛЕМІННИКИ.
З гіркотою зустріли звістку про горе в сім’ї наших кумів
Юрія і Яни Копчалюків — раптову смерть їх батька Яро
слава Людвиковича КОПЧАЛЮКА. Щиро співчуваємо і
розділяємо біль непоправної втрати з їх родиною та рідними і близькими покійного.
Куми ТОВКУН та їх батьки.
Непоправне горе спіткало нашу дорогу сваху Наталію
Миколаївну Копчалюк, її синів Юрія, Андрія і нашого зятя
Антона, їх сім’ї, онуків — раптово помер чоловік та батько
ЯРОСЛАВ ЛЮДВИКОВИЧ. Щиро співчуваємо, сумуємо.
Свати КИЗИМ та сім’я ЛИПЕЦЬ із Чернігова.
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