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ПРЕЗИДІЯ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТА ЛА ЛАЇВЩИНИ!
Сердечно вітаємо вас
із Новим 2019 роком та
Різдвом Христовим!
Рік, що завершується,
збагатив нас новим досвідом, згуртував і дав нам
можливість створити всі
умови для подальшого
розвитку. Ми входимо у
новий відлік часу, оцінюючи і аналізуючи пройдене,
підбиваючи підсумки року,
що минає. Нехай у наступному 2019 році кожен
буде успішним у справах,
бо саме ці успіхи формують суспільний оптимізм,
Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

додають впевненості в
завтрашньому дні.
Щиро зичимо вам щастя, добра і злагоди. Нехай осяйна Різдвяна Зоря
об’єднає усіх нас — і тих,
хто зустрічає ці свята в
дружньому сімейному колі,
і тих, хто знаходиться далеко від рідної домівки.
Нехай в кожній родині панує мир і спокій. Будьмо
оптимістами, будьмо будівничими добрих справ на
користь нашої держави!
З Новим роком! З Різдвом Христовим!
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ра-

йонної ради ветеранів щиро і сердечно
вітає ветеранів району

з

наступаю-

чим Новим роком та
Різдвом Христовим!
Бажаємо

здоров’я

на довгі роки, миру і
благополуччя.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТА ЛА ЛАЇВСЬКОЇ ГРОМА ДИ!

ТЕПЛО й сердечно вітаю вас зі світлими, радісними святами, які об’єднують у собі
й наше дитинство, і наше сьогодення, і мрії
про майбутнє, — з Новим роком і Різдвом
Христовим.
Ці свята мають особливе значення, бо
знаменують собою завершення старого
року, в якому ми спільно працювали над вирішенням найгостріших і найактуальніших
питань у житті громади, а також народження нового періоду, нових надій і сподівань. У
цей час ми щиро прагнемо бути разом зі сво-

їми найріднішими, дарувати їм свою любов і
піклування. Усе це єднає та зближує людей
незалежно від їх поглядів і переконань, надихає на нові звершення та добрі справи.
Пам’ятаймо: ніщо добре не дається легко.
Усім разом треба долати життєві перешкоди, примножувати й покращувати своєю
працею, сумлінням і розумом наше життя,
розбудовувати громаду й рідний край.
Нехай Новий 2019 рік прийде до вас
лише з радістю, буде щедрим на здійснення
планів і сподівань, додасть сил, здоров’я й
оптимізму, принесе із собою впевненість і
стабільність. Миру й достатку вашим родинам! Нехай чарівні новорічні дзвони щастя
ллються в кожну домівку, а тепло різдвяної
свічки зігріває ваші серця й надає душевної
рівноваги та благополуччя. Мирним і благословенним нехай буде завтрашній день для
нашої України і кожної талалаївської сім’ї.
Щасливого нового року й веселих різдвяних свят!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

ДОРОГІ ЖИТЕЛІ сіл
Красний Колядин, Левівщина, Зелений Гай!
Напередодні новорічно-
різдвяних свят хочу побажати, щоб у кожну вашу
оселю завітав Дід Мороз
і виконав ваші найзаповітніші мрії. Нехай новий
рік принесе у ваш дім цілу
хурделицю добра, щастя і
теплих, радісних посмішок!
Бажаю кожному з вас не-

ПОГОДА
П’ятниця
28.12

Субота
29.12

Неділя
30.12

Понеділок
31.12

Вівторок
1.01

−2

−5

Середа
2.01

Четвер
3.01

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C
Фаза Місяця

−5

−4

Повний
Місяць

−3

−4

Остання
чверть

−7

−14

Остання
чверть

0

Остання
чверть

−4

Остання
чверть

−7

−5

Остання
чверть

−8

−7

Остання
чверть

За даними http://sinoptik.ua

вгасимої творчої наснаги,
здійснення мрій і реалізації
усіх задумів. Здоров’я та
успіхів вам у новому році!
Хай сяйво Різдвяної Зірки
заступає вас від біди.
Нехай ці чудові зимові
свята будуть радісними та
щедрими, додадуть життєвих сил, окрилять душу.
Хай з вами завжди будуть
вірні друзі, удача й успіх, а
в домі — світло та радісно

від любові і добрих новин.
Здоров’я, добробуту, сімейного затишку всім-усім
від убіленого сивиною до
маляти.
Щасливого Нового року
і радісного Різдва!
Людмила КИРІЧЕНКО,
в. о. старости
Красноколядинського
старостинського округу.

ШАНОВНА Чернецька
громадо, дорогі земляки!
Прийміть сердечні вітання з наступаючими Новим
роком та світлим Різдвом
Христовим! Нехай ці свята — вісники оновлення,
мрій і сподівань — принесуть вам і вашим родинам
добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році ви
зробили все те, про що так
давно мріяли. Нехай ваші
серця будуть зігріті любов’ю
і теплом, домівки повняться
світлом, радістю та Божим

благословінням, а очі світяться щастям. Нехай з останніми хвилинами Старого
року вас покинуть турботи
та негаразди, а Новий 2019
рік буде щедрим на цікаві
плани, нові досягнення та
професійні перемоги. Бажаю, щоб Різдвяна Зірка
запалила у ваших серцях
вогонь віри та любові, надії
та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії!
Сергій ДМИТРЮК,
Чернецький сільський
голова.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

АКТУАЛЬНО

ДВІ СЕСІЇ В ОДИН ДЕНЬ

19 грудня відбулися відразу дві сесії: 24 сесія Талалаївської районної ради,
головував на якій її голова
Юрій Дзюбан, та 15 сесія Талалаївської селищної ради,
під головуванням селищного
голови Юрія Величка.
Певно, обидві ради спланували цю подію, сподіваючись на благодать Святого
Миколая — щоб напоумив
депутатів обох рад прийняти
бюджет на 2019 рік. У депутатів, та і не тільки в них, є
таке побажання, щоб чи Святий Миколай, чи іще якийсь
святий допоміг керівникам
району та селищної ОТГ
планувати проведення сесій
не на один день і не на один
час, запрошувати керівників постійних комісій інших
рад брати участь у роботі
сесій, доходити узгодженості в прийнятті рішень
щодо утримання об’єктів
культури, освіти, які за рік
роботи селищної ОТГ ще не
повністю вирішені.
Робота обох сесій була
продуктивною і успішною.
В результаті прийнято два
бюджети. Отож, планується, що у звичному режимі працюватимуть освіта,
медицина, інші бюджетні
установи. Головні фінансисти району Валентина
Горкавенко, громади —
Світлана Циганенко звітували на сесіях про те, що

немає заборгованості по
заробітній платі.
Словом, на хліб насущний буде. Про розвиток, тобто будівництво, капітальний
ремонт доріг і т. п. мова не
йде, хоч і зросли надходження до районного бюджету.
Як і щоразу, на сесії районної ради депутати бурхливо
обговорювали тему «як використати бюджетні кошти
так, щоб було не тільки на
„поїсти“, тобто на зарплату».
Депутати заслухали та
взяли до відома звіт голови
районної ради Юрія Дзюбана про роботу ради за
2018 рік. Слово мали голови
постійних комісій районної
ради. Внесені зміни до рішення дев’ятнадцятої сесії
районної ради 7 скликання від 27 грудня 2017 року
«Про районний бюджет на
2018 рік», заслухано звіт про
виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року.
Депутатами також підтримано рішення «Про районний бюджет на 2019 рік»,
«Про роботу комунального
некомерційного
підприємства «Талалаївський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги» та
прийнято Програму економічного і соціального розвитку району на 2019 рік.
Детальніше про роботу
обох сесій читайте в наступному номері.

Кафе «Орхідея» у с. Липове запрошує весело і
змістовно провести Новорічну ніч!
Жива музика, різноманітні розваги, вишукане
застілля.
Замовлення за тел. 050-953-15-23.
28 ГРУДНЯ нашій рідній,
дорогій матусі, бабусі і прабабусі Проні Максимівні
ЛУЦЕНКО з Понір виповнюється 75 років. Все життя
її — то велика сільська робота, турбота про родину.
Люба матусю, бабусенько
мила, спасибі велике, що
Ви нас зростили. Спасибі,
рідненька, за ласку й тепло,
за те, що навчили робити
добро. Ми дякуєм Богу, що
Ви у нас є, хай силу й здоров’я Господь Вам дає. Щоб
здоров’я було, щоб жили не
тужили, Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
З любов’ю та повагою
ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ,
ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА.
* * *
НА НОВИЙ рік у нашій
родині подвійне свято — 1
січня народилася найкраща у світі матуся, любляча
й турботлива бабуся Раїса
Володимирівна ЛУТ із Талалаївки. На нинішнє Новоріччя в неї 70-річний ювілей.
Рідна наша, якби в словах
була пророча сила, а в серці
полум’я цвіло, то ми б для
Тебе все зробили, щоб дня
в житті сумного не було. Всю
доброту, яка існує в світі,
всю радість, що живе поміж
людей, найкращі всі, що до
вподоби, квіти даруємо Тобі
у цей святковий день. Достатком хай оселя буде повна, нехай скликає внуків та
дітей, а Ти, красива, горда і
щаслива, до сотні літ стрічала щоб гостей.
З любов’ю ДІТИ та їх
сім’ї.
* * *
26 ГРУДНЯ святкував
своє 65-річчя Віктор Михайлович ЛОБОДА з Талалаївки. Роки пливуть і ось прийшла та дата, яку називають
ювілеєм. Дорогий свате,
батьку, дідусю, дозволь Тебе
привітати та щиро Тобі побажати: хай дороги стеляться
крилато, будуть чисті, рівні,

як струна, а добро не оминає хату, як не обминає цвіт
весна. Хай здоров’я, радість
і достаток стеляться Тобі, як
вишні цвіт, хай малює доля з
буднів свято, а Господь дарує ще багато літ.
СВАТИ, ДІТИ, внуки
ЯН і КОСТЯ.
* * *
ВІТАЮ із днем народження жінку щирої душі і
доброго серця Лідію Василівну КУЗНЄЦОВУ з Талалаївки. Все, що тільки є найкращого у світі, бажаю Тобі у
Твій святковий день. Нехай
радісно світяться очі, нехай
серце не знає турбот. Я бажаю Тобі все, що хочеш, досягай у всіх справах висот.
Будь завжди працьовита
та щедра, не марнуй зазря
часу, живи. Нехай доля Тобі,
безсумнівно, дасть веселі та
сонячні дні!
Зоя КОРНІЄНКО та її
сім’я з Новоселівки.
*

*

*

1 СІЧНЯ святкуватиме
свій 50-річний ювілей Сергій
Петрович САВУЦЬКИЙ із
села Красний Колядин. Хай
світлий шлях Тобі стелиться, як вишитий рушник, хай
щастя в сім’ї водиться на
довгий-довгий вік. Хай доля
добром сіється, як полечко
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ЩОБ МИР БУВ І ДІТИ НЕ ХВОРІЛИ

ТАКИМ бажанням переймається більшість дорослих свідомих людей, загадуючи найзаповітніші бажання
на рік новий. Бо коли наші
діти здорові, коли ми забуваємо, що таке війна, здається,
і проблеми — не проблеми.
На жаль, про мир ми тільки
мріємо, а наших маленьких
діток та внучат підстерігає
безліч хвороб, про які ми колись були забули. А тепер
згадуємо і кір, і скарлатину,
і паротит, і всяку біду. Бо ми
тепер «надто розумні», ми
все знаємо з Інтернету і керуємо лікарем, що і коли бу-

зерном, задумане хай здійсниться з любов’ю та добром.
Здоров’я щоб не зменшилось і міцніло, мов граніт,
щоб Ти жив із дружиною щонайменше сотню літ.
З любов’ю та повагою
МАМА і вся родина.
* * *
25 ГРУДНЯ святкувала
свій ювілейний день народження Валентина Іванівна
ЯКИМЕНКО із Скороходового. Шлемо їй найщиріші
вітання. Лагідна, рідненька, добра і проста, наша
дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя
дарували, спасибі, матусю,
що Ви нас навчали. Спасибі,
рідненька, за вічну турботу,
за щире бажання добра нам
усім. Хай серце ще довго у
грудях палає, а руки, мов
крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо
щиро, ласки від Бога, від
дітей — тепла, на многії щасливії літа.
ДІТИ, ВНУКИ, СЕСТРА,
ПЛЕМІННИКИ.
* * *
18-й ГРУДЕНЬ снігопадом любові, щастя, радісного
передноворічного
настрою засипав молоде
життя нашого любого сина,
брата й дяді Вадима БАСКА
з Красного Колядина. Нехай
такі хурделиці окрилюють
Тебе, додають енергії, дерзань, сповнюють добрими
мріями і сподіваннями. Нехай з Тобою буде поряд веселий сміх і ніжний погляд.
Хороший друг і пісня тиха,
що розганяє тугу й лихо.
Очей коханих два озерця,
неспокій думки Твого серця.
Хай омине Тебе нещастя,
живи і мрій, бажаєм щастя!
З любов’ю БАТЬКИ,
сестра АЛІНА, племінниця
ЛЄРА.

демо прищеплювати синочку
чи доні. А коли трапляється
біда, на лікаря, як на Бога,
молимося… Жителям Талалаївки і району не забулося,
як півроку жили без дитячого
лікаря. Дуже складно. Адже
малята, навіть здорові, потребують профілактичного
нагляду, а коли хворіють, то
взагалі проблема.
Кілька місяців педіатром
у ЦРЛ працює Інна Миколаївна АНТОНЕНКО. Вона веде
прийом, лікує хворих діток
у відділенні. Для молодого
лікаря — це перше місце роботи. Вона вже здобула довіру, повагу, взаєморозуміння
і з колективом, і з батьками
малят. Для неї відділення —
другий дім. Молодий лікар
старається, щоб тут було
затишно, щоб панували у
колективі добро і злагода.
Отож і вирішила, що в дитячому відділенні має бути все
яскраво, барвисто, діти не
повинні сумувати тоді, коли
вони хворіють… Молодий лікар вирішила створити у відділенні дитячу кімнату, де б
дітки, які лежать у відділенні,
розважалися. Адміністрація
підтримала її ініціативу. Виділили найбільшу кімнату і тут
розгулялася творчість лікаря, колег по відділенню і всіх
бажаючих! Дизайнер — сама
лікар, а допомагали всі, хто
тільки міг та хотів. На колись
сумних лікарняних стінах
вже прижилися герої мультиків і книг. Навіть «ребра»
опалювальних батарей тепер стали «олівцями». Книжечки, розмальовки, пазли,
іграшки чекають маленьких
пацієнтів.

У день Святого Миколая
відбулося офіційне відкриття дитячої кімнати, на яке
завітали керівники району
та громади, адміністрація
лікарні, медичні працівники.
Атмосфера щира і радісна
— ніби не в лікарні. На порозі кімнати медпрацівники зустрічають всіх гостей із таємничими сюрпризами, а гості
всі — з подарунками.
Взаємна радість від того,
що тепер батьки разом із
дітьми зможуть зачекати своєї черги до лікаря у затишній
кімнаті з ігровою зоною, а
для маленьких пацієнтів відділення створена відповідна
атмосфера та умови.
Із радісною подією вітали
голови районної державної
адміністрації Анатолій Дупа,
районної ради Юрій Дзюбан, селищний голова Юрій
Величко. Вони побажали
всім здоров’я, щастя, миру,
добра і злагоди і подарували солодощі та подарунки.
Юрій Величко пообіцяв, що
селищна рада візьме на себе
придбання квартири для лікаря-педіатра. Його обіцянку
всі підтримали бурхливими
оплесками. Адже справді,
так важливо, щоб молоді
спеціалісти-медики не залишали наш район.
Головний лікар Анатолій Михайлюк і лікар-педіатр Інна Антоненко розповіли, що ремонт дитячої
кімнати відбувався власними силами та за підтримки
благодійників. Поділилися і
планами, що в майбутньому хочуть облаштувати дитячий майданчик на вулиці.
Вони подякували всім, хто

доклав зусиль до відкриття ігрової кімнати. «Всі, до
кого я звернулася, із радістю відгукнулися і допомогли, хто чим міг, — розповідає Інна Миколаївна. — Ми
вдячні місцевим підприємцям Г. Я. Самойленко,
М. М. Василюсі, О. М. Василюсі, В. М. Василюсі, О. М.
Потеряйко, В. Г. Прядці,
В. Г. Лукашу, О. Л. Лазоренко, С. А. Пожидаєву,
ініціативній групі ПП „Національний Корпус“ на чолі з
Богуславом Борсуком, керівнику місцевої організації
РПЛ Людмилі Лазоренко та
депутату обласної ради від
РПЛ Дмитру Блаушу. Дякуючи всім їм, ми облаштували цей затишок. Сподіваємося, що це тільки початок,
що скоро й інші підприємці,
депутати також підтримають добру справу заради
наших дітей».
Особливий настрій був
і у всього колективу дитячого відділення. «На роботу
йдемо, як на свято, — розповідали медсестри. — Ми
дуже вдячні адміністрації
лікарні, що знайшла нашого лікаря, відновила роботу
відділення. Ми любимо свою
роботу і будемо старатися,
щоб відділення завжди мало
гарну славу!»
Радісними були і діти,
які того часу лікувалися у
відділенні. Звичайно, старші дещо соромилися, а маленькі тягнули рученята до
свого усміхненого лікаря. Ну
зовсім не як у звичній раніше
для нас лікарні.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

На фото: педіатр Інна АНТОНЕНКО зі своїми пацієнтами у дитячій кімнаті (вгорі);
у день Святого Миколая всі гості з подарунками.
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ЧИМ ЗАПАМ’ЯТАВСЯ
РІК МИНУЛИЙ

Ось і фінішував ще один, досить непростий у нашому
житті рік. Вісімнадцятий у третьому тисячолітті. Комусь
у цьому році поталанило — придбав машину, квартиру
чи дім, з’їздив у подорож, когось спіткало горе чи невдача. І все ж ми прожили його і зустрічаємо наступний рік
з надією на краще. Поцікавилась у наших читачів, людей
різного віку: чим запам’ятався вам рік минулий?

Юрій ВЕЛИЧКО, селищний голова:
— Для мене рік, що минає, був особливо пам’ятним
— 16 листопада виповнився
рік мого перебування на посаді голови Талалаївської
селищної об’єднаної територіальної громади. Робота
у новій структурі вимагає
нового підходу до вирішення
питань. Не все вдається легко, та завдяки злагодженості
у нашій команді багато що
зробили за цей рік. Безперебійно забезпечуємо функціонування чотирьох шкіл і чотирьох дитсадків. Придбали
нову техніку, про що вже повідомляли, ремонтуємо стару у ВУЖКГ. Зробили кілька
вулиць вуличного освітлення
у Скороходовому, Липовому,
Красному Колядині, ремонтували дороги в Талалаївці… Попереду дуже багато
роботи. Впевнений, що у наступному році нам вдасться
зробити набагато більше.
Юрій ЯРЕСЬКО, головний
спеціаліст
фінансового
відділу
райдержадміністрації:
— Для мене минулий
рік запам’ятається надовго — моя донька Альона із
золотою медаллю закінчила
Талалаївську школу і стала
студенткою Київського національного університету імені
Т. Г. Шевченка, навчається
на факультеті комп’ютерних
наук і кібернетики. Здійснилася її мрія. І я, як батько,
щасливий.
Віктор МІСЯЙЛО, настоятель Свято-Варваринського
храму смт Талалаївка, митрофорний протоієрей:
— 2018 рік став для мене
роком Божої ласки і Божого
благословення. На світлому тижні, 11 – 13 квітня, 600
священиків, монахів і мирян
нашої єпархії звершили па-

ломницьку поїздку по святих
місцях Західної України, а
20 травня у нашому Свято-
Варваринському храмі керуючий Ніжинської єпархії архієпископ Климент звершив
Божественну літургію.
Цього року я брав участь
у святкуванні престольного
свята Густинського Свято-
Троїцького монастиря, дня
прославлення преподобної
Смарагди Ніжинської, Святителя Димитрія (Туптало),
митрополита Ростовського,
святителя Іоанна (Максимовича) митрополита Тободьського, святителя Іоасафа
(Горленко), єпископа Білгородського та преподобного
Феофана Рихлівського, мощі
якого знаходяться у Коропі
у Свято-Успенському храмі.
Разом із прихожанами ми
здійснили паломницькі поїздки по святих місцях Києва,
Чернігівської, Сумської та
Полтавської областей.
Сподіваюся, що новий
2019 рік буде для всіх щедрим на добро і приємні
несподіванки, мирним і щасливим роком процвітання
нашої країни.
Валентина КАСЯНЕНКО,
жителька Талалаївки:
— Для мене минулий
рік залишиться в пам’яті
особливо тим, що навесні
я побувала в гостях у своєї доньки Тані, яка живе в
Ізраїлі. Це була моя перша
поїздка за кордон, від якої я
отримала безліч позитивних
емоцій, познайомилася з
визначними місцями цієї країни, побувала біля священних місць в Єрусалимі, куди
щороку їдуть тисячі паломників з усього світу поклонитися Гробу Господньому. А
ще купалася в річці Йордан
та цілющих водах Мертвого
моря.
Віра КЛИМОВА.

ДІСТАЛО!

КОМУ ЗАСЯЄ ЯЛИНКА У
КРАСНОМУ КОЛЯДИНІ?

Не мало років на світі білому живем, а обурюватися
не перестаємо? Чому ж бо?
Здається, в наш час уже до
всього звикли. Навіть до
того, що в нашому районі пограбувати, як привіт сказати.
Чи то в приватному гаражі,
чи то в так званій громаді.
Одним із останніх рішень сесій Талалаївської селищної
ради було рішення виділити
кошти на придбання штучної
ялинки в селі Красний Колядин. Кошти виділили, ялинку
придбали. Здавалося б, радість від того, та навпаки —
радості мало. Боляче про це
і говорити. Про події навколо
сільської ялинки розповідає
в. о. старости с. Красний Колядин Людмила Киріченко:
— Щороку ми разом із
директором місцевої школи
удвох купляли ялинку в когось із місцевих. Спочатку
вона радувала дітей у школі,
а потім, після свят у школі,
ми встановлювали ялинку в
центрі села. Хочеться, щоб
людям було свято. Цього
року депутати проголосували за виділення коштів на
придбання штучної ялинки.
Це зручно і вигідно — ялинка
слугуватиме громаді кілька десятків років. Як приємно, коли дорослі, молодь
щороку святкують біля
ялинки Новий рік. На жаль, і
без прикрощів не обійтися.

Одні святкують, а дехто
— іграшки на ялинці обдирає. Навіть соромно про це
говорити. Адже це роблять
місцеві жителі. Отож і сумніваєшся — чи варто встановлювати
і прикрашати ялинку,
організовувати свято,
коли дехто
зовсім
не
цінує
цього. Та що
б не було,
переконуєшся,
що
добросовісних людей
більшість і
свято варто для них
робити,
адже
щороку скільки
молоді,
старших
людей збирається біля ялинки в новорічну ніч. Оскільки п’ятиметрова ялинка складається з
кількох частин, намагалися
її зібрати, встановити на
місці. Трудилися до темна.
Як же прикро, що вранці,
22 грудня, прийшовши на
роботу, працівники адміністрації сільського старостату побачили, що ялинку
злісно умисно пошкодили.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ОСВІТА

ПЕРЕМОЖЦІ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
Відбувся другий етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 16 базових дисциплін. Із навчальних закладів
Талалаївської селищної ради, що входять до об’єднаної територіальної громади, у другому етапі взяв участь 141
учень. Дипломи I ступеня отримали 17
учасників, II — 27, III ступеня — 26 учнів. Сформовано самостійну команду,
яка представлятиме Талалаївську ОТГ
в третьому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.
З української мови і літератури
Учні Талалаївської школи: Ніка
Безжон — 8 кл.; Владислав Луценко
— 9 кл.; Яна Попович — 10 кл.; Олександра Холоша — 11 кл.
З математики
Учні Талалаївської школи: Артем
Співак — 7 кл.; Катерина Богданович
— 9 кл.; Анастасія Таралика — 10 кл.;
Юлія Манівська — 11 кл.; восьмикласник Липівської школи Василь Носач.
З історії
Талалаївські школярі Ніка Безжон
— 8 кл. та Віталій В’ялий — 9 кл.; учні
Липівської школи Богдана Федусь —
10 кл.; Аліна Холявенко — 11 кл.
З фізики
Ніка Безжон — 8 кл.; Владислав
Науменко — 9 кл.; Тимофій Решетнік
— 11 кл. із Талалаївської школи; десятикласник Липівської школи Роман
Месевра.
З біології
Учні Талалаївської школи: Стані
слава Бутко — 8 кл.; Карина Сенько
— 9 кл.; Олександра Холоша — 11 кл.;
учениця Липівської школи Богдана
Федусь — 10 кл.
З інформатики
Учень Талалаївської школи Владислав Науменко — 9 кл.
З правознавства
Віталій В’ялий — 9 кл.; Денис
Прохорович — 10 кл.; Тимофій Решетнік — 11 кл. (всі з Талалаївської
школи).
З російської мови і літератури
Учні Талалаївської школи: Катерина Богданович — 9 кл.; Олександр
Лазоренко — 10 кл.; Дарина Шовкун
— 11 кл.
З географії
Талалаївські школярі Станіслава
Бутко — 8 кл.; Анастасія Ємченко —
9 кл.; Олександр Шахайда — 10 кл.;
Ірина Коваленко — 11 кл.
З астрономії
Учениця Липівської школи Аліна
Холявенко — 11 кл.
З інформаційних технологій
Учні Талалаївської школи: Влади
слав Луценко — 9 кл.; Богдан Манько
— 10 кл.; Юрій Безпальчий — 11 кл.
З хімії
Станіслава Бутко — 8 кл.; Карина
Сенько — 9 кл.; Анастасія Таралика — 10 кл.; Олександра Холоша —
11 кл. (всі з Талалаївської школи).
З англійської мови
Талалаївські
школярі
Віталій
В’ялий — 9 кл.; Богдан Манько —

10 кл.; Олена Кухтик — 11 кл.
З екології
Учениця Талалаївської школи Еліна Чуба — 11 кл.
З трудового навчання
Учениця Талалаївської школи Вік
торія Міщан — 11 кл., учень Понірської філії Талалаївської ЗОШ Влади
слав Винограденко — 9 кл.
У другому турі шкільних предметних олімпіад також брали участь і стали переможцями: семикласниця Ілона
Мовчан (українська мова і література,
фізика), учениця 6 класу Руслана Савченко (математика), Кароліна Заєць
(8 кл., інформаційні технології), Альбіна Карнаух (7 кл., хімія), учениця
8 класу Марія Гордієнко (англійська
мова), учні 8 та 9 класу Аліна Мокій
і Дарія Кривогуз, одинадцятикласник
Тимофій Решетнік (всі — Талалаївська школа), а також восьмикласник із
Красноколядинської школи Олександр
Маляренко (трудове навчання). Але
згідно з Положенням про участь в обласних предметних олімпіадах вони не
братимуть у них участі.
Оксана ПЛЮТА,
начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Талалаївської
селищної ради.

*

*

*

За підсумками роботи оргкомітету
та журі II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад дипломами відділу освіти райдержадміністрації нагороджений
101 учень: I ступеня — 41, II — 37, III
— 23 учні.
З української мови та літератури
Станіслав Потеряйко — 7 кл., Тетяна Кузьменко — 8 кл. із Харківської
школи; Катерина Бондар — 9 кл., Валерій Іщенко — 10 кл. із Плугатарської
школи; Аліна Логвиненко — учениця
11 класу Української школи.
З математики
В’ячеслав Балко — 6 кл., Аліна
Ковальчук — 7 кл. із Харківської школи; Ярослав Пустовий — 8 кл., Валерій Іщенко — 10 кл. із Плугатарської
школи; дев’ятикласниця із Плугатаря
Катерина Бондар (але в області район захищатиме Катерина Мірошніченко, учениця 9 класу Української
школи); Сергій Співак, учень 11 класу
Чернецької школи.
З історії
Тетяна Кузьменко — 8 кл., Сніжана Мазило — 10 кл. із Харківської
школи; Олександр Негер, учень 9 класу Чернецької школи; Катерина Тритинник, учениця 11 класу Української
школи.
З астрономії
Анастасія Харченко — 10 кл.,
Чернецька школа; Ірина Матюшенко
— 11 кл., Березівська школа.
З біології
В’ячеслав Горбачов, учень 8
класу Української школи; Катерина
Бондар — 9 кл., Плугатарська школа;
Валерія Коноваленко, десятикласниця Березівської школи; Аліна Логви-

Люди добрі! Невже вам
не хочеться свята у своєму
селі? Невже гілкою ялинки,
вкраденою іграшкою ви наживитеся? Невже радість
заповнює вашу душу тоді,
коли для всієї громади зробите проблему? Невже в
селі ніхто не може взяти
цього зловмисника за руку?
На моє питання чи зверталася в. о. Красноколядинського старости до поліції,
Людмила Іванівна відповіла:
«А толку то якого звертатися? У нас корів із дворів
повиводили.
Добивалися
люди до поліції. Але ж реакції ніякої. Спочатку дзвонила до дільничного. Трубку
не брав. Потім і перестала.
Однозначно, що ніхто з правоохоронців не шукатиме
Хтось намагався зірвати
зловмисника. Закликаю до
вершок. Не вийшло. І, як у
свідомості своїх односельнароді кажуть, не з’їм, то
ців: якщо ми хочемо свята,
хоч надкушу! Вкрасти не
якщо ми хочемо радіти від
вдалося, але саму ялинку,
того, що наші сільські діти
ніби звірі потріпали… Видно
гуляють навколо ялинки,
слід автомашини, яка під’їждавайте разом оберігати її
джала до ялинки.
від місцевих нахаб».
Кор. «ТХ».
На фото: красноколядинські дітки вже так
чекали нову ялиночку. Та вранці побачили, що її
злодії обідрали…

ненко, учениця 11 класу Української
школи.
З німецької мови
Валерія Яковенко — 8 кл., Ілля
Кунденко — 9 кл., Плугатарська
школа.
З географії
Тетяна Кузьменко — 8 кл., Сніжана Мазило — 10 кл., Харківська школа; Катерина Бондар, учениця 9 класу
Плугатарської школи.
З економіки
Владислав Кунденко, учень 9
класу Харківської школи.
З російської мови та літератури
Олександр Гальченко — 9 кл.,
Харківська школа; Марина Наливайко
— десятикласниця Української школи.
З правознавства
Катерина Бондар, учениця 9 класу Плугатарської школи; Яна Кутня —
10 кл., Чернецька школа.
З фізики
Аліна Бабенко, учениця 7 класу
Березівської школи; Тетяна Кузьменко, восьмикласниця Харківської (але
район захищатиме Король Влади
слав Коноваленко, учень 8 класу
Березівської школи); Катерина Бондар — 9 кл., Валерій Іщенко — 10 кл.,
Плугатарська школа; Сергій Співак,
учень 11 класу Харківської школи.
З англійської мови
Валерія Яковенко, Ілля Кунденко, учні відповідно 8 та 9 класів Плугатарської школи; Владислав Кунденко, десятикласник Харківської школи;
Дмитро Гудименко, учень 11 класу
Чернецької школи.
З екології
Сніжана Мазило — 10 клас, Харківська школа; Дмитро Гудименко,
учень 11 класу із Чернецького.
З трудового навчання
Тетяна Кузьменко — 8 кл., Сніжана Мазило — 10 кл., Харківська
школа; Ярослав Пустовий, Ілля Кунденко — учні відповідно 8 та 9 класів
Плугатарської школи.
З хімії
Вікторія Степанова, учениця 7
класу із Харкового; Денис Каракоша,
Аліна Логвиненко, учні 8 і 11 класів
Української школи; Катерина Бондар,
учениця 9 класу Плугатарської школи;
Олександр Тяжкун, десятикласник
із Довгалівки; Валерія Коноваленко,
учениця 10 класу Березівської школи.
З інформаційних технологій
Віталій Катушка, учень 8 класу
Березівської школи; Марина Степаненко — 9 клас, Довгалівська школи;
Нікіта Полчаніно, десятикласник Плугатарської школи; Анастасія Харченко
— 10 кл., Сергій Співак — 11 кл., обоє
з Чернецької школи.
Учні-переможці візьмуть участь у
третьому етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, що розпочнеться в січні.
Ніна ЛУЦЕНКО,
начальник відділу з питань освіти,
молоді та спорту РДА.

ЦЕ ЦІКАВО

ЗВІДКИ ПРИЙШЛА ЯЛИНКА

Одна з легенд розповідає, що у Святвечір ватажок
німецької Реформації Мартін
Лютер повертався додому
через ліс. Він побачив дивовижне видовище: крізь пухнасте віття однієї з ялинок
просвічували зорі!
Той пейзаж настільки
запам’ятався Мартіну, що
він поставив ялинку вдома і
прикріпив до неї свічки. Вогні
робили ялинку прекрасною
та загадковою і нагадували
чоловікові про зорі.
Існує повір’я, що Діда
Мороза першими вигадали
гуни. Вони вірили у бога Йерлу, який першого дня нового
року завжди спускався на
землю. Цього дня гуни традиційно ставили ялинку. Ця
традиція з кількатисячолітньою історією поширилась
по всій Європі. Саме з Баварії, де мешкали гуни, новорічна ялинка потрапила у
домівки європейців.
Перші святково вбра-

ні ялинки з’явилися 1605
року в Ельзасі, Франція.
Традиція
встановлювати різдвяні ялинки набула
широкого вжитку відносно
недавно — на початку XIX
століття. Спочатку вони
з’являлися лише в імператорських палацах Франції,
Німеччини, Англії, Норвегії,
Данії і Росії.
Загальнодоступною
ялинка стала тільки в другій
половині XIX ст.
У Росії Новий рік почали
відзначати згідно з указом
Петра I з 1 січня 1700 року.
До цього початок нового року
відзначали 1 вересня.
У XX столітті ялинка
була незмінним атрибутом
зимових свят. У 1918 році
радянська влада заборонила ставити ялинки. Ця заборона діяла аж до 1935 року,
коли з’явилася ідея святкувати не Різдво, а Новий рік.
А 1 січня стало вихідним
тільки в 1949 році.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУПЛЮ

ПАМ’ЯТЬ

ОБІРВАЛАСЬ НИТКА, А ГОЛКА, ЯК СТРУНА
1 січня Володимиру Митрофановичу ТКАЧОВУ виповнилося б 83 роки

У той день я прокинувся,
ніби посіпаний. Не знаю від
чого — чи од чогось цікавого, чи од нічогось лукавого.
Сам Бог знає, як нам, для
нас артикулювати нічний
сон і денну яв. Що мене
сіпало-посіпало…
Невже
якась неземна енергія із
слідочком-молоточком?
Щось мене штампонуло,
кольнуло раннім ранком пришивати внутрішню кишеню
до зимової куртки. Побутова
дрібниця. На бортах голка не
дуже йшла, гнулась, вигиналась, зачепила і зовнішній
карман. Чого вона так мордувалась і перестрибувала в
інший «регіон»? Може тому,
що я поспішав на заплановану зустріч, а може просто
«страйкувала»?
Несподівано й нитка обірвалась. А

«Спогадуйте наставників ваших»
(Послання Павла 13:7)
Митрофановичу, — ангели. І
голка міцно притулилась до
моя пам’ять із Вами. Обірваздивованих пальців. І раплась нитка. А голка — в руці.
том міжміський телефон із
Талалаївки: «Це Тамара, — Маленька, тоненька, але
вона, наче вказуюче жезло,
короткий вступ. — Батько
наче лунка струна, яка не дає
помер, похорон о 14-й годиобірватись земним звершенні». Тяжка звістка. Не стало
мого Вчителя. Враз прийшли ням, урокам наставника в
серцях його учнів. Подумав:
в душу шкільні роки і наша
надто високо пишу про якусь
спільна робота після закінзвичайну голочку. А вона не
чення Талалаївської середньої школи. Скільки теплого, тільки шиє, а, бачте, і пам’ятає. Вона ще й лікує. Подирадісного, життєстверджуючого можна згадувати. Мій віться, згадайте, що означає
другий учитель — Пам’ять поняття, дію — «акупунктура». Це тільки окультний
про Нього. Він уже там, на
жест «язичника»…
небі. З ним ангели, які супроЯків КОВАЛЕЦЬ,
воджують його в небесному
учень Володимира
польоті до Бога, який дасть
Митрофановича.
своє речення. Є в біблейПо
дорозі
маршрутському Посланні апостола
Павла до євреїв такі слова: кою і поїздом із Чернігова в
Талалаївку.
«Спогадуйте наставників ваших». З Вами, Володимире
Господарство закуповує на забій та відгодівлю
КОРІВ, КОНЕЙ, МОЛОДНЯК, КІЗ і КНУРІВ.
Тел. 066-065-42-36,
067-390-48-34.

27 грудня 2018 року

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
КОЗИ, а також ЯЛОВИЧИНУ та СВИНИНУ. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
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).
МОТОЦИКЛИ М-72, К-750, Дніпро-12/16, Урал, В’ятка,
ІЖ-49 та інші, а також ЗАПЧАСТИНИ до них.
Тел. 099-487-70-53, 068-390-01-85.

ПОДЯКА

МОЄ БАГАТС ТВО –
МОЇ С УСІ ДИ

Я прожила довге життя.
Мені багато років. Старість
забрала здоров’я, нахилила
до землі, а несправедлива
доля навіки розлучила з дочкою, якій би ще жити й жити.
І тепер я коротаю свій вік
сама, наодинці з тією ж таки
немічністю і пов’язаними з
нею житейськими проблемами. Є, правда, син, але він
проживає далеко від рідного
села. Тому сподівання тільки
на милосердних сусідів та односельців. Вони — перші мої
помічники і розрадники. Оце
ось захворіла, та, знаєте, тяжкенько, що й під крапельницю
довелося лягати. Порятували

мене стару, спасибі їм, наші
сільські медпрацівниці Людмила Легкодух і Анастасія
Христенко. А підняли на ноги,
виходжували, доглядали й
зараз постійно навідують мої
хранителі й спасителі сусіди
Сергій і Валентина Богути,
Світлана Радченко і Ганна
Мелашич. Що б я без вас, дорогі мої, робила!? Нічим мені
вам віддячити — матеріальних багатств за свій вік не нажила. Я багата вами, своїми
милосердними й порядними
сусідами. Спасибі, що ви у
мене є.
Ніна ЛИХОДІД.
с. Стара Талалаївка.

МИНУЛО
2 роки світлої
пам’яті
нашої
любої мами, бабусі й прабабусі Надії
Дмитрівни АРТЮХ із Скороходового.
Як сумно без Тебе, ріднесенька, печаль
не проходить і серце болить. Так хочеться ще раз Тебе обійняти й побути з
Тобою хоча б ще на мить. Помолимось
за Тебе, і свічка тихо спалахне. У Бога
ласки поблагаєм, бо щиро любимо Тебе.
Спи, рідненька, спочивай із миром. Хай
сонечко зігріє Твою могилу, а Твоїй добрій душі — Царство
небесне та вічний спокій.
Сумуючі ДОЧКА, ЗЯТЬ, СИНИ, НЕВІСТКИ,
ВНУКИ та ПРАВНУКИ.

ПРОДАМ

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.
1-кімнатна КВАРТИРА по вул. Миру в смт Срібне. Загальна площа 37 м2, кімната — 21 м2. Індивідуальне опалення, лічильники на все, металопластикові вікна, металеві
двері, косметичний ремонт.
Тел. 095-891-63-05, 066-295-05-28.
Терміново САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя
Перемоги, 121 (за 1,5 км від Талалаївки).
Є для продажу рубані ДРОВА, ЦЕГЛА нова (самовивіз).
Тел. 097-505-42-89, 096-180-69-51.
ТЕЛЕВІЗОР «Samsung», б/у, в ідеальному стані. Ціна
1000 грн. Тел. 096-655-61-80, 099-236-39-68.
СВИНИНА необрізна. Тел. 098-843-00-81.
24 ГРУДНЯ
минуло 40 днів,
як пішов від нас
наш дорогий, люблячий чоловік, тато і
дідусь Володимир Іванович ЧИЖИК із
Талалаївки. 5 листопада йому виповнилось 64 роки, а 15 листопада жорстока
смерть назавжди забрала його від нас.
Так несподівано обірвалося Твоє життя,
біль запав у наші душі, не сприймається нами тяжка втрата. Як її пережити,
як зрозуміти, що розлука з Тобою — назавжди. Не віриться,
що не переступиш поріг рідного дому, не обіймеш дітей та
онуків. Ти пішов у небуття, залишив рідний дім. Зі сльозами на очах схиляємо голови над Твоєю могилою, плачемо,
сумуємо, тільки Тебе вже не повернути. Спи спокійно, наш
рідненький, хай земля Тобі буде лебединим пухом. Ми Тебе
ніколи не забудемо.
Хто знав Володимира Івановича, пом’яніть його разом із
нами. Царство йому небесне.
● ● ●
Дякуємо всім, хто прийшов у тяжку хвилину розділити
наше горе: друзям, кумам, сусідам, родичам, колишнім колегам чоловіка, колегам сина, отцю Віктору — настоятелю
церкви Св. Великомучениці Варвари, начальнику цеху-
промислу НГВУ «Чернігівнафтогаз» Г. П. Тригубченку, начальнику автоколони №5 Є. І. Козлову, які надали автобус
для підвезення людей, працівникам кафе «Зустріч» на чолі
з О. Л. Сенчею за поминальний обід та всім небайдужим
людям, які підтримали нас. Хай біда обходить ваші домівки,
хай береже вас Бог.
У вічній скорботі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ дев’ять днів світлої пам’яті
нашого дорогого чоловіка, батька і дідуся Василя Івановича НАЗИМКА з
Талалаївки. Не знайти слів, щоб висловити біль і горе, від яких плачуть наші
серця. Ми не віримо, що Ти пішов уже
назавжди і ніколи не зігрієш нас своїм
теплом. Расстались мы, болезнь Тебя
сразила, с собой в могилу Ты унёс страданье, боль, надежду и любовь, и светлый ум, и доброту, и память. Но ждёт
Тебя дорога впереди в иную жизнь без
боли и страданий.
ДРУЖИНА, ДОЧКА і СИН із сім’ями.
12 РОКІВ тому 30 грудня відійшла у вічність найдорожча,
найкраща у всьому безмежному світі матуся, бабуся, пра- і
прапрабабуся Анастасія Тимофіївна ГОРБАНЬ із Довгалівки. Ми й до цього часу не сприймаємо, що розлука з Тобою
назавжди. Дуже-дуже часто згадуємо Твої, матусю, мудрі
поради, Твою любов і ласку до нас. Ти, рідненька, мала
золоту душу, лагідне серце і працьовиті руки, завжди жила
для дітей і внуків, оберігала й турбувалася про кожного. Нам
так не вистачає Твого тепла. Прожила Ти своє життя гідно,
залишивши по собі продовження в дітях, внуках, правнуках
і праправнуках, у своїх учнях, незгладимий слід на землі і
добру пам’ять. Тому, люба, душа Твоя живе і житиме вічно.
Хто знав нашу Анастасію Тимофіївну, згадайте і пом’яніть
теплим словом.
Вічно сумуючі дочка ЛІДІЯ, зять МИКОЛА, внуки
АНАТОЛІЙ і ОЛЕНА з дітьми та внуками.
Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Свідоцтво видавця серії ДК № 6474 від 8.11.2018 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

28 ГРУДНЯ минулого року не стало нашого дорогого тата, дідуся й
прадідуся Олександра Андрійовича
КОВАЛЕНКА з Талалаївки. Ти знаєш,
тату, вже прийшла зима, ялинки вбрались у розкішні шати, а Ти на нас вже
дивишся згори і рай земний Тебе уже не
вабить. Різдво підходить і морозам край,
ще щось важливе мусили сказати, Ти
знаєш, тату, все у нас гаразд — здорові,
ситі, чом гнівити Бога. Але так хочеться, щоб ще Твоя нога
переступила рідного порога.
ДОЧКА, СИНИ, ОНУКИ, ПРАВНУКА, ЗЯТЬ, НЕВІСТКИ.
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

Фермерське
господарство закуповує БИКІВ
від 150 – 350 кг і дійних КОРІВ на відгодівлю, а також
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ на
забій.
Тел. 066-166-67-81,
068-747-32-55.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
Я, Утробін Юрій Васильович, житель смт Талалаївка, прошу вибачення
у громадянки Тищенко
Ю. О., жительки смт Талалаївка, за спричинення їй
матеріальних збитків.

ДІД МОРОЗ
і СНІГ УРОЧК А

Новорічні корпоративи,
дитячі ранки.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

М’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

ПЛИТКА
тротуарна,
ПАМ’ЯТНИКИ (40 видів),
ПЛИТИ під пам’ятники, ПАНЕЛІ під профільний паркан,
антипарковочна ПІВСФЕРА
та інші архітектурні вироби.
м. Ромни, вул. Київська, 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.
КУПЛЮ
АВТОМОБІЛЬ,
МОТОЦИКЛ,
ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
АВТОРОЗБОРКА ВАЗ,
ГАЗ, Москвич, МТ.
Тел. 097-105-90-44,
095-935-03-35.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЮ
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.
«Конотоп
Фермер
М’ясо» закуповує БИКІВ
від 150 – 350 кг на відгодівлю, а також КОНЕЙ, БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ на
забій.
Тел. 050-140-36-06,
098-044-93-20.

Нікому із нас все ще не віриться, що ніколи у нашій вчительській родині вже не буде директора ДЮСШ
Володимира Анатолійовича КОБИША. Із ним так добре
працювалося, бо він був не лише фахівцем, а і добрим
товаришем для нас, вчителів і учнів. Таким і залишиться
він у пам’яті кожного. Глибоко сумуємо з приводу тяжкої
втрати. Співчуваємо його сину — вчителю фізкультури Липівської школи Ярославу Володимировичу Кобишу та всій
родині покійного.
ВЧИТЕЛІ фізкультури району.
Не стало нашого сусіда по вулиці Василя Івановича НАЗИМКА. Щиро сумуємо за ним і співчуваємо його
дружині Наталії Данилівні, доньці Ірині Василівні та всім
рідним. Спочивай із миром, сусіде.
ЖИТЕЛІ вул. Заводська в Талалаївці.
Висловлюємо щирі співчуття сестрі Наталії Петрівні
Кобиш із Липового з приводу болісної, непоправної втрати
— смерті її чоловіка ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА.
Сумуємо разом із вами і розділяємо горе.
Брат СЕРГІЙ, його ДРУЖИНА і дядьо АНДРІЙ
з Корінецького.
Непоправне горе спіткало родину наших сусідів і хороших друзів Миколи Михайловича і Лідії Павлівни Радченків із Талалаївки — проживши довге життя, пішла за межу
мама Миколи Михайловича ГАННА ФЕДОРІВНА. Щиро
співчуваємо і розділяємо біль тяжкої втрати з рідними та
близькими покійної. Земля їй пухом і Царство небесне.
Сім’ї А. М. ПОПОВИЧА, В. В. ЯРЕМЕНКА
з Талалаївки.
Непоправне горе прийшло в оселю наших кумів Миколи Михайловича і Лідії Павлівни Радченків — відійшла у
вічність мама Миколи Михайловича ГАННА ФЕДОРІВНА.
Не існує слів, щоб передати сум, біль і наші співчуття родині покійної. Ми знали її добру вдачу і щедрість, такою
вона і запам’ятається! Нехай хоч малою розрадою стануть найкращі спогади і світла пам’ять про неї!
Куми М. І. і О. М. БАСКО, Н. А. КРИВОУС.
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