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25 лютого відбулася четверта сесія районної ради
сьомого скликання. До початку сесії голова районної
ради Юрій Дзюбан вручив
посвідчення та значки районним депутатам. Згідно

із діючим законодавством
депутати віднині голосують
поіменно. Саме так приймалися всі рішення з питань,
винесених на розгляд сесії.
Детальніше про це — в наступному номері.

Вони триватимуть у селах району до 17 березня. За
участі голови районної ради
Юрія Дзюбана, заступника
голови райдержадміністрації Анатолія Дупи, керівників
районних служб протягом
тижня були проведені загальні збори (сходи) громадян за
місцем проживання у селах
Поповичка та Червоний Плугатар. Жителів с. Поповичка
хвилює незадовільний стан

автошляхів, якість телефонного зв’язку, їх не влаштовує
маломісткий рейсовий автобус. Для жителів Грабщини та
Обухового одне із проблемних питань — забезпечення
якісною питною водою. Для
жителів Червоного Плугатаря
вже кілька років найзначимішою проблемою залишається добудова газопроводу, а
також будівництво автодороги на центральній вулиці.

У сільськогосподарських
підприємствах району розпочали підживлення озимої
пшениці. Станом на 25 лютого ними придбано 867 тонн
діючої речовини мінеральних добрив. Саме стільки і
потрібно, щоб згідно із агротехнічними вимогами підживити озимі зернові культури.
Аграрії
максимально
використовують погоду, яка
сприяє роботі по мерзлоталому грунту. Підживили озиму пшеницю стовідсотково у
ТОВ «Горизонт», «Агромат»,

«Красноколядинське», ПСП
«Лан» та розпочали підживлення у ТОВ «Україна». Всього підживлено озиму пшеницю по господарствах району
на площі 2347 га, це 40 % від
загального посіву площі.
Проведено огляд посівів
озимини, вони знаходяться
в доброму та задовільному
стані.
Алла АДАМ’ЯК,
начальник відділу організації
виробництва та маркетингу
продукції рослинництва
райуправління АПР.

Сьогодні, 27 лютого, в залі
районного будинку культури —
повінь самодіяльних талантів.
О 9-й ранку виставкою робіт
сільських народних умільців, а
о 10-й — концертними виступами розпочався огляд колективів художньої самодіяльнос-

ті сільських клубних закладів
району «Талант митців Чернігівського краю звитягу патріотів величає». Фінальний акорд
свята пісні, музики й танцю
прозвучить завтра. Отож,
шановний глядачу, поспішіть
зайняти своє місце в залі.

«Небесна
Сотня»…
Юнаки, батьки — їх імена
мені ніколи не забути. Вони
ж за мене полягли, так як
і ті, хто захищали Крути.
Щемить у грудях, і душа болить за долю мого рідного
народу. Але у серці іскра ще
горить, і не втрачаю віру у
свободу…». Такі слова лунали у нашій школі у День
вшанування пам’яті Героїв
Небесної Сотні з вуст в ролі
дівчини-України Іри Рудько. Ведучі Оксана Лисенко
та Тетяна Пезова описали
хроніку подій грудня-лютого
2013 року. Читали вірші Юлія
Пезова, Марина Степаненко,
Олександр Тяжкун, Світлана Яценко, Віта Ляшенко,
Денис Смірнов. Зі сльозами

на очах переглядали відео,
де споглядали останні хвилини життя Небесної Сотні.
Музичні композиції виконували вчителі О. В. Лисенко,
Т. Ю. Пезова, учні Людмила
Андрейченко, Ірина Рудько,
Віта Ляшенко. Послухали
біографії перших загиблих
на Майдані. Переглянули інсценізацію казки «Небесна
сотня», де виконавцями головних ролей були Юрій Андрейченко та Віта Ляшенко.
Під давню лемківську пісню «Пливе кача по тисині»
вшанували пам’ять тих, хто
навічно впав на Майдані за
нашу свободу.
Володимир МИХАЙЛЮК,
директор Довгалівської
школи.
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Минулої п’ятниці у районному будинку культури
відбулися збори громади
селища. Вів їх і звітував про
зроблене за минулий рік і
плани на наступний селищний голова Юрій Величко.
Він подякував за довіру, виявлену йому односельцями
на останніх виборах і пообіцяв плідно працювати, враховуючи їх інтереси. Запитань до голови у односельців
виникло небагато. Жителів
хвилюють незручності, спричинені «вічними» калюжами
на вул. Леніна. Жителів району нафторозвідки — проблеми із водопостачанням.
Знову звучало питання про
необхідність відновлення автостанції. Великі незручності
для автомобілістів і пішоходів створюють автомобілі
біля райлікарні. Необхідно
будувати там для них спеціальну автостоянку. Проблема із проблем — сміття, яким
«засипає» прилеглі вулиці
зернозберігальне підприємство, коли працюють зерносушарки.
Виступив голова громадської ради при адміністрації
Олександр Шагунов, який
зосереджував увагу на тому,
що місцева влада повинна

ІЗ ВИСТУПУ НА СХОДЦІ ЖИТЕЛІВ ТАЛАЛАЇВКИ
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ ЮРІЯ ВЕЛИЧКА
Зроблено в 2015-му
році: продовжено будівництво артезіанської свердловини зі станцією знезалізнення
(882,3 тис. грн.); закуплено
та встановлено обмежувачі
швидкості («лежачі поліцейські») біля школи та дитсадка
(58 тис. грн.); виготовлений
робочий проект та проведений капітальний ремонт (вибірковий) автомобільних доріг
комунальної власності по вул.
Леніна, Робітнича, Садова,
Першотравнева,
Чапаєва,
Суворова, Радянська, Пролетарська (153,5 тис. грн.);
дороги по вул. Робітнича до
кладовища (357,8 тис. грн.);
проведена добудова паркану на кладовищі (12,75 тис.
грн.); реконструкція вуличного
освітлення по вул. Вокзальна, Леніна (155 тис. грн.); виготовлені робочі проекти на
капітальний ремонт доріг по
вул. Нафтовиків та Геологів
(24,9 тис. грн.); придбано гойдалки та каруселі на дитячий
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мати тісніший зв’язок із жителями. Депутат селищної
ради Юрій Штим ділився
своїм депутатським досвідом
з точки зору впершеобраного
депутата. Голова громадської організації «Талалаївська спілка учасників АТО»
Богуслав Борсук повідомив
про діяльність очолюваної
ним організації, подякував
за підтримку всім, хто всіляко допомагає воїнам: і тим,
кому треба адаптуватися до
мирного життя, і тим, кому
потрібна волонтерська допомога. У планах ГО створення
в Талалаївці реабілітаційного центру.
Мав слово голова райдержадміністрації
Сергій
Коломайко. Він зробив своєрідний підсумок за час своєї
робити на цій посаді і водночас дав відповіді на деякі
запитання. Зокрема, що у
стадії вирішення відкриття
автостанції у приміщенні
залізничного вокзалу. Жителі району відчули перевагу
медичного обслуговування
після повного переходу у
нове приміщення райлікарні.
Придбано три квартири для
лікарів. Але проблема забезпечення ними залишається — із 46 лікарів, на даний
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майданчик (24,5 тис. грн.);
насоси для подачі води населенню (24,3 тис. грн); піч для
селищного клубу (10 тис. грн);
паркан в дитсадок «Сонечко»
(38,892 тис. грн); за рахунок
спонсорської допомоги проводиться ремонт селищного
стадіону.
Плани на 2016-й рік:
добудова другої черги артсвердловини зі станцією знезалізнення (839,802 тис. грн.);
поточні ремонти автомобільних шляхів селища; капітальний ремонт дороги по вул.
Нафтовиків (184,835 тис. грн.);
капітальний ремонт дороги
по вул. Геологів (870,630 тис.
грн.); капремонт автодороги
по вул. Жовтнева (3293,782
тис. грн.); продовження реконструкції вуличного освітлення,
добудови паркану на кладовищі; виготовлення робочого
проекту на будівництво адмінбудинку на стадіоні; капітальний ремонт меморіалу Слави
(147,025 тис. грн.).
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час працює тільки 25… Не
проходить безслідно процес
оптимізації у медицичній
та освітніх галузях. До залу
прийшли працівники медицини, яким після звільнення
не була виплачена індексація. Отож і вони, і представники працівників освіти
гостро ставили це запитання
перед головою РДА.
Як і обіцяв, завітав на
збори народний депутат
Валерій Давиденко. Відчувалося, що його присутність
сприяла масовості участі у
зборах: хтось хотів звернутися із якимось особистими
проблемами, а хтось просто
його почути. Та, на жаль,
склалося враження, що перших було надто більше…
Одне із перших запитань
до нього: питання звільнених працівників медицини,
яким не виплачена індексація. Депутат районної ради
Ганна Круподеря передала
нардепу офіційні запити про
виплату індексації від працівників освіти і медицини.
Народний депутат розповів про свою діяльність у
Верховній Раді, яка значною
мірою спрямована на захист
інтересів селян. «Доки не
буде міцним село, доки не
буде міцною держава», —
сказав він. Також розповідав
про переваги об’єднаних громад та був зацікавленим почути від громади думки про
децентралізацію. На жаль,

їх було небагато. Тільки від
Ганни Круподері звучали
питання про джерела фінансувань при створенні громад
та інші. Після завершення
сходу на прийом до депутата
була черга — люди просили
допомоги, в основному, на
лікування та вирішення інших особистих проблем.
І голова РДА Сергій Коломайко, і селищний голова
Юрій Величко дякували народному депутату за плідну
співпрацю.
Збори жителів селища
відбувалися в переддень
30-літнього ювілею народного фольклорного ансамблю
селищного клубу «Народні
наспіви». Валерій Давиденко
подарував ювілярам музичний центр, а вони порадували присутніх прекрасним
ювілейним концертом.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

На фото: за трибуною — голова РДА Сергій
 ОЛОМАЙКО, у президії селищний голова Юрій
К
ВЕЛИЧКО, депутат Верховної Ради Валерій ДАВИДЕНКО,
депутат обласної ради Г
 еннадій ТРИГУБЧЕНКО.

ДОРОГИ ПРОСЯТЬСЯ У ВЕСНУ…

Зберегти
автомобільні
шляхи загального користування у весняний період
2016 р. покликане відповідне розпорядження голови
райдержадміністрації, яким
Талалаївський дорожно-ремонтний пункт філії автодору
і місцеве відділення поліції
зобов’язано
запровадити
у березні-квітні обмеження
руху транспортних засобів
та їх составів, вагові параметри та осьові навантаження
яких перевищують допустимі
для несприятливих дорожньо-кліматичних умов норми
і встановити належні знаки і
інформпанно.
Обмеження руху не повинні стосуватись пасажир-

ського транспорту загального користування, аварійних
служб та транспорту, що використовується при ліквідації
стихійних явищ або надзвичайних ситуацій; транспорту із загальною фактичною
масою до 12 т, задіяного
на перевезеннях сільгосппродукції, вугілля, дров,
торфобрикету,
зрідженого
газу,
паливно-мастильних
матеріалів, сільгосптехніки,
запчастин за окремим погодженням обласної державної
адміністрації; транспортних
засобів дорожніх організацій
Укравтодору, а також підприємств, що виконують роботи
за ордерами Служби автомобільних доріг.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

БАБУСЯ МАРІЯ ХОДИТИМЕ

Можливо хоч по хаті, хоча сподівається, що
коли потепліє, донька допоможе їй винести ходунець у двір і там, спираючися на нього, таки зможе
робити кроки.
— У моєї мами можливість ходити — найзаповітніше бажання, — розповідає її донька Олександра
Петрівна Гайдамака, у якої
зараз проживає старенька, — вона не із тих, хто
змиряється із недугами та
старістю. Воно ж і роки великі, і праця сільська дуже
важка дають про себе знати. Бажання мами — ходити до останніх днів. Ноги
не тримають, а вона все ж
спирається на стільці, зводиться. Знайомі давали їй
ходунок покористуватися,
з ним було легше. Звернулася я до голови районної
організації Червоного Хреста Ганни Іванівни Стусь
із проханням допомогти.
Зідзвонювалися з нею, вирішували. І ось сьогодні кажу
мамі, що «ноги приїдуть»,
вона така рада…
Марії Матвіївна Демиденко, якій 31 січня виповнилося 90 років, і справді
нашій делегації дуже раділа.
Заступник голови районної
ради Станіслав Вікторович
Катрушенко із головою рай
організації Товариства ЧХ
Ганною Іванівною Стусь
привезли Марії Матвіївні ходунок від Червоного Хреста.
Він на вправних коліщатках,
легкий і стійкий. Бабуся, спираючися на нього, зробила
перші кроки по кімнаті.
Дуже рада спілкуванню
із гостями, адже відтоді, як

ноги перестали носити, з радістю жде хороших людей,
які зайдуть відвідати. Як і
більшість жінок її віку, згадує
про війну, голод, важку дитячу працю. Розповідає, що в
юності вербувалася на Донбас, а звідти додому довелося іти пішки… Босі ноги обмотувала ганчірками, відтоді
вони і стали боліти. Та ніколи було дослухатися, треба було сапувати колгоспні
буряки, городину, порати
худобу і робити всяку-всяку
колгоспну роботу. Дома тішили матір її дві доньки і син.
Доньки розбіглися із батьківської хати, а із синовою
сім’єю Марія Матвіївна постійно жила в Поповичці. Та
з часом після його трагічної
смерті, переїхала до доньки
в Чернецьке. Звичайно, тяжка втрата залишила відбиток
на її здоров’ї. Але бабуся у
свої 90 має добру пам’ять,
скучає за внучками, яких
витішила і дуже радіє, коли
вони її відвідують. А всього
у Марії Матвіївни 8 внуків,
3 правнуки і 2 праправнуки.
Вона сподівається по теплу
зустрічати їх у дворі «своїм
ходом».
На фото: із М. М. ДЕМИДЕНКО та її донькою
О. П. ГАЙДАМАКОЮ (в
центрі) заступник голови
районної ради С. В. КАТРУШЕНКО та Г. І. СТУСЬ.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ДЕ КУПИТИ
«ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ КРАЙ»?

У зв’язку із завершенням підготовчих робіт до
випуску книги «Талалаївський край» на адресу
редакції надходять запитання: як і де можна буде
придбати книгу? Відповісти на них ми попросили
керівника літературно-мистецького об’єднання
«Олава» В. М. ТКАЧОВА.
— Наше об’єднання, яке
працює над виданням книги,
не є комерційною організацією. Тому більшу частину
майбутнього тиражу «Талалаївського краю» буде безкоштовно передано всім сільським радам, бібліотекам,
школам, будинкам культури,
а також організаціям, приватним підприємцям, осередкам політичних партій, котрі
постійно надають допомогу
для випуску книги.
У Талалаївському від
діленні Ощадбанку відкрито рахунок, на який кожен
громадянин має можливість
зробити свій особистий
благодійний внесок на під-

тримку випуску книги «Талалаївський край» (це може
бути сума в 75, 100, 150 гривень — хто скільки зможе).
Відповідно до банківської
довідки всім благодійникам
ми видамо по книзі з автографом членів авторського
колективу.
Кількість
екземплярів
книги для окремих громадян обмежена. Тому потрібно поквапитись із благодійними внесками, щоб
поліграфічне підприємство
могло вчасно вкласти кошти у її виготовлення.
Орієнтовний день презентації книги «Талалаївський край» — 24 серпня ц. р.

ціатива», навіть «право
на ініціативу» внесення
пропозицій про перейменування. Хоча, правда,
слово «пропозиції» є.
Але й воно стосується
виключно одного із завершальних етапів декомунізації, коли перед поданням до Верховної Ради
остаточне слово має сказати голова облдержадміністрації чи особа, яка
виконує його обов’язки. А
пропозиції на початковому етапі декомунізації, це
своєрідна додаткова морока для голів рад, а не
правова норма кожного
громадянина, яка в разі
потреби повинна мати й
правовий захист. Отже,
й тут Закон став на бік
більш
формальностей,
а ніж ґрунтовного й тотального декомунування
країни.
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ДЕКОМУНІЗАЦІЯ
третього? — невідомо).
А всі, хто нижче — мають
право бути названими.
Уявіть цю армію, так званих,
солдат-виконавців
більшовицького режиму,
зусиллями яких і впроваджувалася його ідеологія.
Голови колгоспів, парторги, директори шкіл, завідувачі відділами й секторами, інструктори, класні
секретарки… Ніхто не сумнівається в тому, що серед
них було багато порядних
людей. Всі вони можуть
бути увіковічені в географічних назвах. А не дай
боже, якщо хтось із цих
більшовиків та ще й має
звання будь-якого заслуженого, то взагалі — зелена вулиця. Й ім’я того, хто
багатодесятилітньою самовідданою працею також
заробив це звання, буде
віддано забуттю, оскільки

є заслужений, так би мовити, державного штибу,
якому присвоїли це звання
перед виходом на пенсію
і який ліктями проштовхнеться до свого географічного об’єкта. Амбіції тут
не співмірні. Ображеними
залишаться представники
культури, науки, освіти…
Безперечно,
Закон
багато має позитивного.
Справді позникають леніни, калініни, ворошилови
і т. д. Але, на жаль, на їх
місце поприходять переважно вічно фруктові й
вічно сільськогосподарські назви, вулиці Молоді
без молоді, Промислові
без промисловості та інші
вічно безликі найменування. І даний Закон тут
безсилий, тому що це в
рамках саме того ж таки
Закону. Адже в ньому не
прописані якісь конкретні пропозиції, механізми,
окрім лише списку населених пунктів, які підлягають перейменуванню,
та загальноконцептуальні речі. До речі, список
також не згадується в
Законі і має чисто рекомендаційний характер від
Українського інституту національної пам’яті.
Так, принцип декомунізації в тій чи іншій
формі й мірі описаний,
узаконений, але принцип
історизму,
повернення
історичних назв населених пунктів, місцевого
краєзнавства, культуро
знавства,
персоналіє
знавства — абсолютно
ні. Все віддано на відкуп
громад. А треба було

хоча б декларативно.
Але в Законі це прописано лише по відношенню
до керівних посадових
осіб комуністичної партії.
І хоча, скажімо, принцип
історизму й повернення
історичних назв, не таке
вже й просте питання,
але регіональні куратори
виконання Закону мали
б попрацювати і в цьому напрямку відповідно
до умов та особливостей кожного з регіонів.
Не попрацювали, тому
що до цього не спонукав
сам Закон. А значить багато населених пунктів
залишилися безликими,
як скажімо, село Українське в державі Україна.
І в цьому звинувачувати
громади чи місцеві самоврядні органи не можна:
вони діяли в рамках Закону. Інше питання, що
с то с у є т ь с я
як місцевого, так і державного патріотизму, то
це справді
інше питання. Якби, повторимося, не було кримінальної відповідальності, декомунізація взагалі
б провалилася. До неї,
як з’ясувалося, фактично
не були готові (вони й зараз такими є) ні суспільство, ні його очільники. І
претензії треба пред’являть насамперед до керівництва держави, яке
будівництвом незалежної
країни, міцної духовно,
економічно й військово
не займалося й не займається в достатній мірі.
Будь-яка справа має
вирішуватися професіоналами. Якщо швець починає
займатися кулінарством,
у спечених ним пиріжках
нижня частина буде пригорати й нагадуватиме дебелу підошву важких чобіт.
Отже, Закон про декомунізацію вирішує в
якійсь мірі лише один бік
досить важливої справи,
яка б мала вирішитися
ще чверть століття тому.
Але він не закладає навіть основи патріотичного
виховання населення. А
це, як на наше переконання, мало б бути основною
метою створення цього
закону, а не лише засудження
комуністичного
режиму. Тому хочеться
запитати насамперед в
авторів Закону, чи справді ви хотіли кращого, чи
хотіли й не змогли, чи вашим завданням було зробити косметичний ремонт
фасаду держави?
Іван ЗАБІЯКА.
кандидат історичних
наук.

до ста щасливих літ!
Син ІВАН, невістка АЛІНА.
* * *
У ПОНЕДІЛОК святкує
свій день народження Ольга
Миколаївна ЛУЦЕНКО із с.
Співакове. Як хочеться подарувати Тобі долю і прихилить до Тебе білий світ, щоб
в щасті Ти жила без болю
багато довгих і яскравих літ!
Благополуччя Тобі зичимо й
удачі, здорова будь, красива,
мов весна, і щоб в любові не

пізнать нестачі, бо Богом раз
дарується вона!
Сім’я БОЛЬШАК.
* * *
РІК тому у нашій сім’ї народилося щастя — маленький Артемчик КАЛАБАН
із Юрківців. Рано вранці до
схід сонця ангел стукав у
віконце, сповістив таку новину: у Артемка іменини! З
днем народження вітаєм,
щастя й радості бажаєм.
Не хворій ніколи, сонечком
світи, сильним і щасливим
хлопчиком рости!
Мама ЯНА, бабуся РИТА,
хрещений СЕРГІЙ.

ХОТІЛИ ЯК КРАЩЕ,
А ВИЙШЛО ЯК ЗАВЖДИ

ОТЖЕ, можна
зробити, сподіваємося, перші підсумки декомунізації в районі. Хто стежив за
публікаціями в «ТХ», знають, як вона проходила,
особливо в лютому. Всі намагалися встигнути до 21
лютого. Правда, не можна відзначити активність
саме громадян. На жаль,
байдужість відсвяткувала
перемогу! Пріоритети духовно-ідеологічного над
матеріальним не набули
визначального характеру.
Активність проявлялася
з боку громадських організацій та окремих осіб.
Але це фактично не мало
конкретного реального результату. Адже остаточне
слово було за органами
самоврядування. Неврахування пропозицій від
громадськості можна вважати першим порушенням Закону про декомунізацію. Правда, назвати
це порушенням не можна,
оскільки
неврахування
пропозицій вирішувалося
вже на іншому законодавчому рівні — сесії рад. І це
було також у рамках Закону, який визначає кримінальну відповідальність,
а моральну — ні. Отже,
це швидше всього недолік
самого Закону. Будь-яка
можливість пройтися між
крапельками й комами в
Законі говорить насамперед про його недосконалість або зумисність надання таких лазівок.
Взагалі Закон давав
більше можливості маніпулювати саме тим,
від кого й залежало його
виконання. Ви не знайдете в ньому слова «ініЩИРО вітаємо із 60-річчям нашу сваху Марію Петрівну БОГАШ із Корінецького! Щастя у руках тримати, не
давати маху в день народження бажаєм Вам, шановна
свахо! Хай ростуть доходи
Ваші, як на дріжджах тісто,
прикрашають Вас здобутки,
як рясне намисто! Будьте,
свашенько любенька, гарна
і здорова, дорогою будьте,
наче ваза фарфорова! Хай
здуває з Вас пилинки друга
половинка, і веде до мрій і
щастя Вас життя стежинка!
З повагою
свати КОМЛИК.

Тому в Законі ви також не знайдете таких
понять, як «економічна
чи фінансова складова»
його виконання. Не зроб
лено посилання й на інші
фінансово-нормативні
акти. Адже закон має під
собою певні фінансові
витрати. Інакше — він
мертвий. І якби в цьому
Законі не було прописано кримінальної відповідальності, то він би таким
і був. Відсутність кошторисних
характеристик
спонукають не лише до
певних формальностей,
а й до відвертого саботажу, безпідставного, але
залякування
громадян
своєрідною фінансовою
дубинкою, маніпуляцій,
так званого нового прочитання старих назв, яке
насправді залишається
старим і т. д. А ще особливо тоді, коли в Законі
не прописано методику
попередньої
роз’яснювальної роботи по його
виконанню. А в цьому Законі вона таки відсутня. А
значить була відсутньою
і взагалі. Отже, виконуй
Закон і баста! Не будеш
виконувать — кримінал.
Це засвідчує про певну
половинчастість Закону
чи його недолугість.
Поверховість закону
полягає і в тому, що в ньому зазначено обмеження
осіб комуністичного режиму у називанні їхніми іменами географічних об’єктів, які обіймали керівні
посади, починаючи лише з
секретаря районного комітету (першого?, другого?,

ВІД усього серця вітаємо
з 60-літтям Марію Петрівну
БОГАШ із Корінецького! У
цей святковий світлий день,
коли настав Ваш ювілей,
ми щиро Вас вітаєм, добра
і радості бажаєм! Хай обминають Вас тривоги, хай Бог
дасть щастя на путі, хай світла, радісна дорога завжди
Вам стелиться в житті! Тож
не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід, у серці
молодість плекайте, живіть
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ВИТОКИ

З ГЛИБИНИ ВІКІВ

Як це прекрасно, коли із
сивої давнини повертаються
у сьогодення добрі традиції
наших дідів і прадідів! Всі
понірці, а особливо малеча,
з благоговінням чекали тих
днів, коли погода, як за Гоголем у «Вечорах на хуторі
біля Диканьки» — морозна,
із віхолою. Так і кортіло защедрувати у Солохи, у Пацюка. Але ж Пацюк усі вареники поїв, і Солоха кудись
завіялась — сільські щедрувальники їх не знайшли, натомість до добрих людей у
гості зазбирались. Дістали
із бабусиних скринь стародавні сорочки, вишиванки,
великі квітчасті хустки, кожухи й шапки, згадали передані з вуст в уста щедрівки та
колядки і з Дідом Морозом,

Снігурочкою, Бабою Ягою,
Циганкою, Кумом та Козаком пішли із щедрим і святим вечором вітати добрих
господарів. На гарні справи
на благо місцевої громади у
сільській раді бажали голові
Євгенію Чирві, секретарю
Людмилі Пустовар і земле
впоряднику Ярославу Карпенку, ТОВ «Понори», місцевому підприємцю П. С. Дупі.
Організували свято і вітали односельців Алла Карпенко, Наталія Пирха, Тамара Довгопола, Валентина
Васильченко, Іван Луценко,
Галина Костенко, Тетяна
Луценко, Галина Гречко, Валентина Луценко.
Віктор КАРПЕНКО,
учасник сільської
художньої самодіяльності.

СЛУЖБА – 101

НЕБЕЗПЕЧНА КРИГА

За 2015 рік на водоймищах області внаслідок необережного поводження на
воді загинуло 54 людини.
У нашому районі останній трагічний випадок трапився у липні 2014 року, коли
в ставку урочища «Глибока»
під час риболовлі втопився
житель с. Макаренкове. Протягом 2015 року в нашому
районі трагічних випадків на
водних об’єктах не сталося.
Наприкінці лютого водні
об’єкти ще сковані кригою, але
така погода, як нині, робить
небезпечними виходи на неї
для рибалок та тих, хто просто виходить туди відпочивати

та розважатися. 17–19 лютого
працівниками талалаївських
РС УДСНС та ВП були проведені рейдові перевірки місць
стихійного підлідного вилову
риби та відпочинку людей на
водних об’єктах району (ставку поблизу цегельного заводу
в смт Талалаївка, ставках в
с. Сильченкове, с. Липове, с.
Петькове), під час яких громадянам було роз’яснено основні правила поведінки на льоду,
проведено інструктажі з відпочиваючими та рибалками.
Валентин ПРОКОПЕНКО,
в. о. начальника районного
сектору УДСНС України в
області.

МИЛОСЕРДЯ

ВРЯТУВАЛИ ДОБРІ ЛЮДИ
Чотири місяці тому
в нашу сім’ю прийшла
біда. Тяжко захворів наш
трирічний синочок і внучок Стасик Лемешко. Для
кожної сім’ї хвороба дитини — це трагедія, а тим
більше для нашої: моя
донька Оля одна виховує
двох діток…
Весь цей час Стасик
із мамою постійно знаходяться в столичній лікарні,
буквально живуть у палаті.
Курс лікування триватиме
не менше 9 місяців. Віримо
і сподіваємося, що наша дитина видужає. На лікування
і реабілітацію після кожного
курсу хіміотерапії вже витрачено понад сотню тисяч
гривень. Ми вдячні всім, хто
допоміг і продовжує нам допомагати. У магазинах, інших
людних місцях нам дозволили розставити скриньки для
допомоги. Вдячні підприємцям, які дозволили їх встановити, і всім за кожну покладену туди гривню. Збирали
кошти для врятування Стасика у талалаївських школі
і дитсадку, за що ми вдячні
педагогам і батькам дітей.
Відгукнулися на наше горе
жителі вул. Пушкіна та району колишнього радгоспу,
с. Сильченкове, працівники
територіального центру, це-

ху-промислу НГВУ, сільський
голова Сильченкового В. П.
Покришка, селищний голова Ю. Є. Величко, директор
агрофірми «Сильченкове»
А. В. Юзюк. Вдячні особисто
нашому обласному депутату Г. П. Тригубченку, голові
райдержадміністрації С. О.
Коломайку, директору ТОВ
«Красноколядинське» П. М.
Чмуту, В. А. Киричку і їх
сім’ям, підприємцю Н. Войтенко. Ми безмежно вдячні
Інні Дзюбяк, яка добровільно
взяла на себе роль волонтера. Вдячні всім-всім, хто зробив свій вклад у врятування
Стасика.
Звертаємося знову до
всіх небайдужих за допомогою, адже попереду тривалий курс лікування, якого ми не зможемо здолати
самотужки.
Допоможіть
Стасику вижити.
Валентина МАЦАК,
бабуся.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ЗІГРІВАЮТЬ ТЕПЛОМ

У святкові та будні дні
завжди хочеться зайти в
магазини приватних підприємців А. А. та В. Г. Прядків.
У «Морі продуктів для кожної
родини» — великий і зручний
для покупців торговий зал,
продавці ввічливі, припрошують купити широкий асортимент печеного, смаженого

і пряженого. А «Продукти»
— навпаки, невеликий, але
зручний для покупців, по дорозі на ринок, через те тут
завжди, як у рукавичці. Товар
свіжий, купиш крупів, борошна, м’ясних виробів, те, інше,
іще купив би щось, та гроші
закінчуються. Не біда! Виходить господар В. Г. Прядка

і пропонує товар у борг. Далеко не скрізь це почуєш.
Здебільшого бачиш табличку
«У борг не відпускаємо» і настрій уже не той.
Хто не був у цих магазинах, — обов’язково завітайте.
Надія КОМЛИК.
смт Талалаївка.

У людей похилого віку
життєвих потреб і проблем
більше, ніж у будь-кого. Відтак вони потребують постійної уваги з боку місцевої
влади. Новообраному сільському голові у наших Понорах Є. В. Чирві є про кого
піклуватися. Чимало турбот
було в нього, коли село за-

несло сніговими заметами.
Сільський голова організував місцевих чоловіків братів
О. і В. Голубів, М. Гурмана і
О. Донченка, котрі у дворах
80-річних пенсіонерок А. Цілини, Н. Тимошенко, Г. Антипенко, Н. Форемської, В.
Винограденко, С. Третяк, М.
Глушко, Н. Скороход повід-

кидали сніг, напиляли і нарубали дров.
Ми дуже вдячні Є. В.
Чирві за увагу і неослабну
турботу про людей похилого віку.
Г. АНТИПЕНКО, П. СИДОРЕНКО, Н. ТИМОШЕНКО,
С. ТРЕТЯК, Н. СКОРОХОД,
В. ВИНОГРАДЕНКО.

ПАМ’ЯТІ
ТОВАРИША

СПАСИБІ СІЛЬСЬКОМУ ГОЛОВІ

МІСЯЧНИК

ЗУПИНИМО ТУБЕРКУЛЬОЗ
Талалаївська РО ТЧХУ з
24 лютого проводить Всеукраїнський місячник боротьби з
туберкульозом під гаслом «Зупинимо туберкульоз разом».
Туберкульоз — це інфекційне захворювання, яке
передається повітряно-крапельним шляхом. Тобто, здорова людина може бути інфікована, вдихаючи крапельки
вологи або пил, що містять
збудника хвороби, так звану
мікобактерію туберкульозу,
яку ще називають паличкою
Коха. Більш високий ризик
захворювання мають:
- люди, які знаходяться
у постійному контакті з хворим, що виділяє при кашлі
паличку Коха (так звана «відкрита форма» туберкульозу);
Розпочинає діяльність
клуб за інтересами на тему
«Здоров’я та виховання
дітей». Як ми впливаємо
на розумовий розвиток дитини? Що потрібно дитині,
щоб вона виросла здоровою, щасливою, багатою?
Чи все залежить від генів?
Як лікуватися? Організація
ігор для дітей. Запрошуються нинішні та майбутні тата,
мами, бабусі, дідусі, педагоги, лікарі.
Про час та місце засідання клубу дізнавайтеся за
тел. 067-542-64-88. Участь
безкоштовна.

- люди зі зниженим імунітетом (люди, що живуть з
ВІЛ/СНІДом, люди, що вживають наркотики та зловживають алкоголем, курці);
- люди, які мають ослаб
лений імунітет через неправильне або недостатнє харчування, погані умови життя,
наявність хронічних захворювань;
- діти, тому що їх імунна
система ще не сформувалася, та люди похилого віку
через вікове ослаблення захисних сил організму.
Причиною зниження імунітету можуть бути також
стреси та підвищений темп
життя, гіподинамія та погіршення екологічних умов.
Симптоми,
характерні

для туберкульозу:
- кашель більше 2-х тижнів,
- підвищена температура
тіла більше 7 днів,
- задишка та біль у ділянці грудної клітини,
- зниження апетиту, безпричинна втрата ваги,
- постійна слабкість,
- підвищена пітливість,
особливо вночі,
- домішки крові у мокроті,
що виділяється при кашлі.
* * *
Приймаємо речі, бувші в
ужитку (одяг, взуття), продукти харчування, миючі та гігієнічні засоби за адресою вул.
Першотравнева 2 (колишня
лікарня).
Ганна СТУСЬ,
голова РО ТЧХУ.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

1 березня – с. Болотниця, вул. Гагаріна.
1 березня – с. Довгалівка, вул. Литвиненків.
2 березня – с. Шевченкове (село повністю).
3 березня – с. Червоний Плугатар, вул. Миру, вул. Гагаріна.
4 березня – с. Поповичка, вул. Гагаріна (9:00 – 16:00).
4 березня – с. Довгалівка, вул. Шевченка (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
КОРІНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради на період
відпустки основного працівника по догляду за дитиною до 3-х років.
Вимоги до кандидатів: вища бухгалтерська або економічна освіта
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі та/або службі в органах місцевого
самоврядування не менше 3 років. Вільне володіння комп’ютером,
знання державної мови.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування в газеті за адресою: Талалаївський район, с. Корінецьке, вул. Центральна (Леніна) 10А. Інформація щодо основних
функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, переліку
необхідних документів для участі в конкурсі за тел. 2-33-45.

СИНУ, СИНУ, АНГЕЛ МІЙ…

26 лютого його виповнилося б 61. Але три роки його
немає з нами. Є тільки невимовний душевний біль, печаль і сльози. Та ще спомини…
Їх було в мене три. Три вав шахтарем, і був нашим
сини — гордість і радість
першим помічником. Він умів
батьків, наша опора і наробити все, не відвертався ні
дія. Ніби вчорашні, поставід якої роботи. А коли мене
ють перед моїми очима їхні
прикувала до ліжка хвороба
дитячі роки. Найстарший і я залишилась самотньою,
Коля, середульший Іванько і
Павлик узяв на свої плечі
найменший Павлик. За радтурботи про мене. Був моїми
госпною роботою, домашніруками, ногами, очима… Як
ми справами ми з чоловіком вдячна я йому за щиру синівГришею і не зчулися, як вони
ську любов!
виросли, закінчили школу і
Підступна хвороба запішли у самостійне життя. брала його життя несподіТак склалося, що Павлик був
вано майже три роки тому.
завжди до нас найближче. Відтоді і без того вузенький
Часто повертався до села з
світ мого життя повужчав і
далекої Воркути, де працюперефарбувався винятково

ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО
ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ!

Потрібна ваша допомога!
У 35-річного Романа Вікторовича Стеценка, його батько з с. Болотниця, мати — з
с. Українське, важковиліковна
хвороба: розсіяний склероз.
Та є можливість стати на ноги.
Це лікування коштує дорого:
операція й подальша реабілітація сягає 200 000 гривень.
Тільки з вашою підтримкою він
знову зможе навчитися ходи-
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ти, створити сім’ю, яка через
хворобу розпалася. Мати —
інвалід 2-ї групи. Батько має
тимчасові заробітки. Хто не
байдужий до його горя, надайте допомогу — картка
ПриватБанку Романа Стеценка № 168757249466162.
Заздалегідь всім щиро вдячні!
Тел. Романа 098-279-11-30,
099-384-46-95.
Сім’я СТЕЦЕНКІВ.

у темні кольори. Душевний
біль тяжкої втрати не в силі
здолати роки. Болить моя
душа іще й від того, що я не
маю змогу провідати його
могилку, схилитися над горбочком сирої землі, наплакатися вволю і виплеснути з
душі тягар болю.
А на порі — весна. Молоді пагінці квітів у садку
вкотре нагадають про Павлика, адже це він їх посадив.
Срібними крапельками роси
сплакне за ним вишня. Сину,
сину, сину — ангел мій… Не
такої я бажала Тобі долі. Вічна Тобі пам’ять.
Надія ОСТАШКО.
с. Красний Колядин.

Не стало Володимира
Яковича Федосенка. Не
стало людини щирої душі
і доброго серця. Не стало
вірного для нас друга, знаючого свою справу лікаря,
завжди готового на виручку колеги. Тривала важка
хвороба, з якою Володимир
Якович боровся кілька останніх років, здолала його у
розповні сил, коли ще жити
й жити, сповна віддаватися
улюбленій роботі, ділити
радощі життя з родиною.
Не судилося. А йому ще не
було й 63-х.
Народився Володимир
Якович Федосенко 27 квітня 1953 року в селі Озеряни Бобровицького району.
Ще будучи школярем, бачив себе у майбутньому лікарем і наполегливо йшов
до своєї мрії. Після закінчення школи рік працював
санітаром у Києві, а потім
— роки навчання в Дніпропетровському медінституті
і в 1978 році диплом лікаря
за спеціальністю «Лікарська справа».
У колектив талалаївських медиків В. Я. Федосенко влився 1 серпня 1979
року, коли почав працювати фтизіатром у тублікарні.
Майже весь 1983 рік він —
лікар швидкої допомоги, а з
кінця 83-го і по 7 листопада
2010-го — лікар-дерматовенеролог райлікарні.
Лікарі також хворіють.
Тоді й здолала його хвороба, що мусив передчасно
залишити справу всього
свого життя. Таких безвідмовних колег, здатних на
самопожертву заради благополуччя всього колективу, мало буває. Як мало й
буває таких самовідданих,
безкорисливих у дружбі людей. Ми всі шанобливо його
називали Якович, браток, бо
для багатьох він був справді
як добрий рідний брат.
Нічого і нікого вічного
в цьому житті не буває. Не
стало Володимира Яковича Федосенка. Боляче,
сумно, не віриться. І не
хочеться говорити про цю
світлу людину в минулому
часі. Є пам’ять, в якій для
нас Володимир Якович
завжди
залишатиметься
в часі теперішньому. Так
і буде, дорогий Яковичу,
наш незабутній браток…
КОЛЕКТИВ МЕДПРАЦІВНИКІВ РАЙЛІКАРНІ,
ДРУЗІ.

ПОДЯКА

СПАСИБІ, ЩО БУЛИ З НАМИ

Непоправне горе спіткало
нашу родину — після важкої
тривалої хвороби пішов із
життя її глава Володимир Якович Федосенко. Він так хотів
жити, бути з усіма нами, своїми друзями, колегами, довго
виборював у підступного захворювання роки, потім місяці, дні, години. Але це була
нерівна боротьба. Останнього
смертельного удару хворо-

ба завдала йому кілька днів
тому. Реанімація, інтенсивне
лікування, намагання колег-лікарів повернути Володимира
Яковича до життя — смерть
виявилася сильнішою. Розпач
і безнадія охопили нас. Розрадили у горі, прийшли на допомогу, взявши на свої плечі тягар похоронних клопотів, друзі
нашої родини, колеги Володимира Яковича з райлікарні

і мої з друкарні, родичі, куми,
сусіди, всі небайдужі люди.
Спасибі за ваші милосердні
душі і добрі серця, спасибі,
що були з нами і підтримали у
тяжку годину, провели в останню путь нашого незабутнього
Володимира Яковича. Низько
схиляємо голови перед вашою добротою.
Тетяна ФЕДОСЕНКО і її
сім’я з Талалаївки.
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ПРОДАМ

Кафе «ЗУСТРІЧ» запрошує відсвяткувати жіноче свято (7 березня) у
затишному колі.
До ваших послуг: різноманітне святкове меню,
«жива музика» від запальних
музикантів Юлії та Сергія
Дубовик. Попереднє замовлення столиків за тел. 099494-96-52; 096‑305‑01‑60.

ТАКСІ:

пасажирське і вантажоперевезення на центральній
площі у Талалаївці.
Тел. 097-037-10-05.

САДИБА 0,15 га по вул. Леніна, 90: будинок 8×10 м на
5 кімнат, є ванна кімната; два сараї, гараж, погріб вхідний
окремо, курник, є каналізація, колодязь, город 0,6 га. Ціна
договірна. Тел. 095-717-94-63.
САДИБА в смт Талалаївка по вул. Пушкіна: житловий
будинок, літня кухня, 2 господарські будівлі, льох, гараж, земельна ділянка 0,27 га. Тел. 067-113-09-75.
Терміново САДИБА в Талалаївці по вул. Чкалова: земельна ділянка 0,21 га, будинок, господарські будівлі, вода/газ.
Тел. 098-424-05-38.
Добротна САДИБА в Талалаївці. Тел. 068-085-91-68.
Терміново САДИБА в с. Охіньки Прилуцького району:
цегляний будинок 70 м2, 2 гаражі, 2 погріби, сарай, колодязь
у дворі, 0,3 га приватизованої земельної ділянки, поряд ліс і
2 ставки. Тел. 093-518-05-24, 095-756-27-84.
2-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці, загальна площа
49,9 м2. Тел. 096-550-85-95, 067-390-14-97.
САДИБА за адресою: 1-й пров. Жовтневий, 15 у Талалаївці. Є газ, вода, літня кухня, сараї, погріб, у дворі колодязь.
Тел. 068-064-62-69.
Недорого БУДИНОК (60 м2) у м. Прилуки неподалік залізничного вокзалу — газ/вода, часткові зручності.
Тел. 066-546-99-11.
САДИБА в с. Сильченкове. Є газ, вода.
Тел. 095-522-67-76.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на 2 ходи, земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Терміново САДИБА в Талалаївці. Є літня кухня, сарай,
газ, вода. Тел. 067-706-64-49, 050-709-44-90.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2115 2011 р. в. в гарному стані.
Тел. 097-139-23-11.
ПРИЧІП до автомобіля УАЗ; БУРЯКИ кормові.
Тел. 099-310-03-65, 099-164-16-65.
Постійно У ПРОДАЖУ зерно ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ, ВІВСА, КУКУРУДЗИ; ПРОСО, ДЕРТЬ, МАКУХА, ВИКА; насіння
ЛЮЦЕРНИ (55 грн./кг), ЕСПАРЦЕТ (15 грн./кг), СУДАНКА
(12 грн./кг), ПАЙЗА (15 грн./кг). Можлива доставка.
КУПЛЮ посадкову КАРТОПЛЮ. Тел. 093-867-04-15.
БРИКЕТ, виготовлений з деревини та агровідходів олійних
культур. З великим ККД теплотворності. Брикет використовується для опалення житлових та промислових приміщень.
Тел. 068-646-10-76, 098-333-42-53, 050-387-22-10.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР,
ДОШКУ, БРУС, ДРОВА рубані, ШЛАКОБЛОК, ПЛИТИ перекриття, ПЕРЕМИЧКИ, фундаметні БЛОКИ, БІЙ ЦЕГЛИ.
Тел. 098-423-93-05.
СІНО, КІНЬ, ЗБРУЯ, ВІЗ, САНИ. Ціна договірна.
Тел. 050-719-58-16, 050-327-33-83.
МАХОРКА, КАРТОПЛЕКОПАЛКА нова до мотоблоку
Forte. Тел. 066-708-70-28, 096-897-06-86.
КРОЛІ. Тел. 097-928-20-81.
ВУЛИКИ, РАМКИ б/у. Тел. 097-697-55-38.
Тільна ТЕЛИЦЯ чорно-рябої масті від продуктивної корови голштинського типу (безрога). Тел. 068-583-57-00.
КОРОВА у с. Дмитрівка. Тел. 067-890-16-91.
КУРИ-несучки (червоні). Тел. 098-221-54-39.

БУДІВЛІ під розбір, пустотні ПЛИТИ, фундаментні БЛОКИ, ШИФЕР, віконні ПЕРЕМИЧКИ, ЦЕГЛУ б/у.
Тел. 097-267-16-10.
Постійно найдорожче КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ та БИЧКІВ вагою понад 300 кг.
Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
МЕД і ВІСК оптом. Тел. 066-094-11-17, 067-132-64-25.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ, НУТРЯКІВ, а також М’ЯСО ЯЛОВИЧИНИ ТА СВИНИНИ.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-05-78-546, 063-82-94-803.
Дорого цілодобово СВИНЕЙ, КНУРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, а також яловичину та свинину
(М’ЯСО). Тел. 095-606-55-31, 098-343-20-99.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ.
Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
ВІСК, ПРОПОЛІС, МЕРВУ. Тел. 067-983-45-54.
Молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ. Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
ШИНУ б/у в робочому стані — 530×610/23,3×24.
Тел. 096-065-85-17.
Постійно б/у ТЕЛЕВІЗОРИ, МАГНІТОФОНИ, вимірювальні ПРИЛАДИ, РЕЛЕ, ПУСКАЧІ і т. д.
Тел. 050-966-23-86.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і НУТРЯКІВ. Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.

ФОП СПІВАК М. І.
(ветеринарний кіоск у
Талалаївці біля ринку)
приймає замовлення на
КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ на
15 березня ц. р. та на квітень. У продажу є комбікорм.
Тел. 068-085-51-46.

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай),
яка розміщена на території Української сільської ради, серії ЧН
№0314145, виданий колишнім КСП «Зоря» на ім’я РИЖІЙ Ольга Іванівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349634, розміщену на території Красноколядинської сільради, виданий Талалаївською РДА 09.12.1999 р. на ім’я КЛАДКОВИЙ
Михайло Автономович, вважати недійсним.

У кіоску «КВІТИ» в
Талалаївці приймають
замовлення (оптові та
роздрібні) на СВЯТКОВІ БУКЕТИ та ВАЗОНИ
до 8 березня.
Тел. 098-424-08-20;
099-442-95-97.

ПРОДАЮТЬСЯ
кормові БУРЯКИ, нетюковане
СІНО. Тел. 096-307-99-08,
097-465-35-16.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. 066-437-77-43, 097115-88-38, 098-768-28-04.
РЕМОНТ
глибинних
електродвигунів та насосів.
Маємо обмінний фонд. Ціна
від 1800 грн.
Тел.
095-880-12-76,
096-436-04-20.

2 БЕРЕЗНЯ минає рік як пішов із
життя наш дорогий чоловік, батько і
дідусь Віктор Миколайович ГОРЛАЧ
із Рябух. Тебе немає, серце плаче,
душа згорьована болить. Ми кожен
день Тебе чекаєм і виглядаємо щомить. Без Тебе хата опустіла, не переступиш вже поріг, до нас не прийдеш
Ти ніколи, не стрінеш родичів своїх.
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 з нами. Спи спокійно, наш дорогенький, лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі — вічний спокій і
Царство Небесне.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ.
Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій. За
достовірність фактів і цифр, за відповідність їх вказаним джерелам,
згідно із законом про пресу, несе відповідальність автор.

ЧИСТКА КРИНИЦЬ

Викачуємо мул до твердого дна. Без могоричу та підсобних робітників. Тел. 050924-09-23, 097-615-68-71.

ТОВ «Житлобудсервіс» (м. Прилуки) має намір підвищити тарифи
на водопостачання.
АДМІНІСТРАЦІЯ.

АВТОБАЗАР
проводить розпродаж б/в
автомобілів.
Куплю/
продам або обміняю ваш
автомобіль, можна проблемний або після ДТП.
Реставрація
шарових
опор та рульових наконечників. Авторозборка.
Тел. 096-361-06-51,
099-205-02-27.

Приймаємо
замовлення на ДОБОВИХ
ПІВНИКІВ
Браун Нік і Ханлайн
Браун. Ціна — від
6 грн. за голову.
Тел. 095‑106‑13‑17,
096-796-27-26.

КУПЛЮ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ 40 днів як перестало
битися добре, турботливе серце
Віри Кирилівни ЗІГУН із Українського.
Горбок землі мовчить, як все довкола, і
огортає душу тихий жаль, що не побачимо ніколи ні Твою радість, ні печаль.
Нема Тебе, хоч скільки хочеш клич,
сама печаль повисла над землею. Не
заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в останню путь. Спи спокійно.
Пам’ять про Тебе навіки залишиться в
наших серцях. Хай м’якою і теплою буде
Тобі земля. Царство Небесне, наша дорога, рідна і незабутня. У цей скорботний день, хто знав Віру
Кирилівну, пом’яніть тихим словом.
Сестра МАРІЯ і її сім’я, ПЛЕМІННИКИ
та ВНУКИ з Талалаївки.

27 лютого 2016 року

НЕТ
горя
страшнее, нет
боли сильней, чем раньше себя хоронить сыновей. Поминаємо найдорожчого, завжди живого в наших серцях Олега
Петровича ВІТРЯЧЕНКА із Липового, з
дня трагічної загибелі якого 28 лютого
минуло 28 років. Врятувати Тебе ніхто
не зміг, пішов від нас Ти дуже рано, в
свої 25 років забрав із собою всю земну
радість, а нас залишив у вічному горі.
Коли сонце за хмари сідає, завмирає
усе навкруги, наш синочок до нас приходить, та не може до хати зайти. Ти завжди був із нами, рідненький, в будні дні і у свята свої. То чому ж Ти стоїш на порозі і не
хочеш до нас зайти? Відвезли ви мою домовину, поховали у
рідній землі. Я би радий до вас повернутись, та не можу до хати
зайти. Не журіться, мої ви рідненькі, і ніколи мене ви не ждіть.
Тут зібралась вся наша родина, тут залишуся я назавжди. У кого
в пам’яті залишився наш Олег, пом’яніть його в цей день.
БАТЬКИ, СЕСТРИ, ЗЯТЬ, ПЛЕМІННИКИ
і вся наша родина.
ПІВРОКУ тому у розквіті сил обірвалося молоде життя Антона Вікторовича ПАНКРАТОВА з Петькового. Розпач
і глибокий біль не полишають наші серця, туга оповила наші душі. Тобі б ще
жити, любити і творити добро. Не судилося. Нам так не вистачає Тебе. Наше
горе неперебутнє, наша пам’ять про
Тебе — поки й життя нашого. Хай сни
Твої, рідний, будуть спокійними, земля
— м’якою, а душі — вічний рай.
МАМА, БАБУСЯ, БРАТИ.

Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Леніна, 3

Телефони: редактора — 2-13-53, заступника редактора,
агропромислового сектора і сектора листів — 2-13-50.
E-mail: trybuna@meta.ua Факс — 2-13-53.

Адміністрація, профспілковий комітет та трудовий колектив центральної районної лікарні глибоко сумують з приводу смерті лікаря Володимира Яковича ФЕДОСЕНКА і
висловлюють щирі співчуття родині покійного.
Колектив УПФУ в районі висловлює щирі співчуття
своїй колезі Світлані Володимирівні Шумило з приводу
смерті батька
Володимира Яковича ФЕДОСЕНКА.
Адміністрація, профспілковий комітет центральної районної лікарні висловлюють щирі співчуття медсестрам інфекційного відділення Аллі Григорівні Сенчі, Зої Григорівні Сердюк та фельдшеру с. Займище
Оксані Іванівні Мірошніченко з приводу смерті батька
Григорія Івановича МІРОШНІЧЕНКА.
Випускники 2009 року Талалаївської школи, їх батьки і
вчителі Е. А. Згоннік, С. Г. Іщенко і С. П. Іваненко глибоко
сумують з приводу трагічної загибелі свого однокласника
і учня Сергія ВЕРБИЦЬКОГО і щиро співчувають його
батькам і рідним.
Колектив УПФУ в районі розділяє біль тяжкої непоправної втрати із нашим колишнім бухгалтером Ольгою Олексіївною Луценко з приводу трагічної смерті її єдиного внука
СЕРГІЯ.
Горе спіткало нашу колегу по роботі в колишньому
відділі статистики Тетяну Георгіївну Співак — померла її
мама ГАННА СТЕПАНІВНА. Співчуваємо, розділяємо гіркоту тяжкої втрати.
Колишні працівники відділу статистики.
Передчасно пішов із життя чоловік, який мав золоті
руки і щире серце Василь Васильович КЛАДКОВИЙ
з Талалаївки. Сумуємо, щиро співчуваємо його дружині
Наталії Іванівні, доньці Лідії, сестрі Лідії.
Сім’я РОМАНЕНКО.
Наш сусід по вулиці Василь Васильович КЛАДКОВИЙ
із Талалаївки був щирою, працелюбною людиною. Сумуємо
з приводу його передчасної смерті і співчуваємо його родині.
ЖИТЕЛІ вул. Петровського.
З глибоким сумом зустріли звістку про передчасну кончину колишнього лікаря райлікарні Володимира Яковича
ФЕДОСЕНКА. Щиро співчуваємо і розділяємо біль непоправної втрати з рідними та близькими покійного.
Сім’я М. В. СЕГЕДИ.
Болем у серці озвалася звістка про передчасну смерть
нашого кума Володимира Яковича ФЕДОСЕНКА. Глибоко сумуємо і щиро співчуваємо рідним покійного в їх непоправному горі.
Сім’я СЕМЕШКО із Красного Луча.
Щиро співчуваємо нашій кумі Тетяні Олексіївні Федосенко та її сім’ї з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті чоловіка, батька і дідуся
ВОЛОДИМИРА ЯКОВИЧА.
Сім’ї кумів ЩЕПІНСЬКИХ і КРИВИ.
Важкі і сумні дні переживаємо ми сьогодні — після
важкої хвороби передчасно пішов із життя наш кум Володимир Якович ФЕДОСЕНКО з Талалаївки. Наші щирі
співчуття родині покійного.
Куми В. В. і С. А. ФЕДЬКО.
Болять наші серця і душі — невблаганна хвороба забрала від нас нашого колегу і друга Володимира Яковича ФЕДОСЕНКА. Горюємо і співпереживаємо з рідними
покійного біль безповоротної втрати.
Сім’я БАНДУРАК.
У родині нашої сусідки Ольги Олексіївни Луценко із Талалаївки неймовірно тяжка втрата — трагічна смерть забрала життя її єдиного любимого і люблячого внука СЕРГІЯ
ВЕРБИЦЬКОГО. Сумуємо разом із нею, щиро співчуваємо.
СУСІДИ із вул. Фрунзе.
У нашої однокласниці Лесі Петрівни Вербицької (Луценко) з Талалаївки тяжке горе — трагічна смерть обірвала життя її єдиного сина Сергія ВЕРБИЦЬКОГО. Розділяємо біль гіркої утрати, щиро співчуваємо.
ОДНОКЛАСНИКИ із 8-В класу Талалаївської
школи 1987 року випуску.
Трагедія обрушилась на Олексія Івановича і Ніну Іванівну
Дудків, Ольгу Олексіївну Луценко і Лесю Петрівну Луценко —
трагічно у розквіті молодих сил загинув їхній син, внук і пра
внук СЕРГІЙ. Щиро співчуваємо вам і розділяємо ваше горе.
Сім’я БОРОДЕНКО.
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