Сканував Іван Забіяка

f

__ ________ __________

_____

ч

*Ш
»
Р

Ш

]
ВИДАЄТЬСЯ
з 5 БЕРЕЗНЯ 1932 р.

Ш

Щ__ gp J M ■ ■ ■ ! ------д И^ В Д Ц У ^ Д

. .■• -••■•

З Д Н Е М СОБОРНОСТІ
ТА
СВОБОДИ УКРАЇНИ!
---------------------------------------- :----- Е ! ---------І-------------Н ------------- ------------ —
І

—

Г- —

■т

—— ——

■ ■ ■ >■

І

І І І-Ч —

■

^

■ - чм

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня Соборності та Свободи України!
Дата 22 січня 1919 року, коли в Києві на Софійській площі було проголошено об'єднан-|
j ня Західної і Східної України в єдину соборну державу, залишила для нащадків важливий І
приклад примирення та єднання.
Цей історичний день має велике значення і сьогодні. Ми маємо нагоду продемонстру-І
І вати нашу справжню любов до своєї рідної країни.
День Соборності та Свободи має зближувати і об'єднувати всіх українців незалежної
‘ від віросповідання та політичних переконань. Ми можемо мати різні точки зору, але ми всі*
| - єдиний український народ.
І мета у нас теж повинна бути одна - процвітаюча та єдина Україна. Адже у нас є|
.спільне прагнення - жити в добробуті та мирі
Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, миру і плідної співпраці. Нехай все задумане на І
(користь і благо нашої країни, рідного краю буде успішно реалізоване.
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заступник голови

Анатолій ДУПА,
райдержадміністрації.

Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ТАЛАЛАЇВСЬКА ]
РАЙОННА га
зе та
ГАЗЕТА
_

Я Ш Ьш АХШ

’

Тих, хто стояв біля витоків
Земляцтва і вже покинув
цей світ, вшанували хви
линою мовчання.
Голова облдерж ад
міністрації Валерій Куліч
вручив Віктору Ткаченку
П очесну грам оту обл
держадміністрації та родословну князів Черні
гівських. Голова облради
Ігор Вдовенко подарував
земляцтву картину Чер
нігівської фортеці 18 сто
ліття, а представник Асо
ціації земляцтв України герб товариства з бурш
тину.
Відбулася церемонія
підписання Угоди про
співробітництво між Чер
нігівською обласною дер
жавною адміністрацією,
обласною радою та Ра
дою товариства “Черні

На фото: момент зустрічі із земляками.
П онеділок
25.01

гівське земляцтво" у м.
Києві на 2016 рік.
Після офіційної части
ни делегати спілкувалися
із земляками по районних
«куренях». У Талалаївсько
му “курені", який очолює
наш молодий земляк Та
рас Чопілко, були «талалаївські кияни» Микола
Мірошниченко родом із
Займища, Володимир Мироненко, Надія Ярова,
Юрій Рибак із Талалаївки,
представники молоді, яка
навчається і працює в сто
лиці, Аліна Шевченко, Ро
ман Попов, Євгеній Тригубченко. Є надія, що наша
молодь продовжуватиме
список добрих справ попе
редніх років.
(З а к ін ч е н н я на 2-й
стор.).

Текст і фото Олександри ГОСТРОЇ.
Вівторок
26.01

Середа
27.01

Четвер
28.01

П'ятниця
29.01

Хмарність,
опади
Температура
повітря, *С

Фаза Місяця
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День 22 січня ввійшов до національI ного календаря як велике державне свяI то - День Соборності України.
Саме тоді, 1919 року, на площі перед
І Київською Софією було урочисто прого, лошено злуку Української Народної Рес' публіки і Західноукраїнської Народної
І Республіки.
Вітаю вас з великим святом для усьо| го українського народу. Бажаю міцного
І здоров’я, щастя, добра, миру, злагоди і
глибокої віри у гідне майбутнє рідного
І краю та України! Плекаймо все, що праI цює на ідею загал ь н о н ац іо н ал ь н о ї
І єдності.
Пишаймося тим, що ми Українці!
Зі святом!
З повагою - народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО. j

ПОГОДА
Неділя
24.01
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ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
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-------------------------------------------ВІД НАРОДЖЕННЯ - ДО ЮНОСТІ...

15 С ІЧ 
ПОДІЯ
НЯ у столич
ному міжна
родному ви
ставковому
центрі відбулися ювілейні
фільм, було що згадати.
збори членів Товариства
Тепло сприймався ви
«Чернігівське зем ляцт
ступ керівника Чернігівсь
во» у Києві, учасником
кого земляцтва Віктора
яких стала делегація на
Ткаченка, який відзначив,
шого району, очолювана
що за 20 років існування
його керівниками. Почат
товариства його члени
ку зібрання передувала
зробили вагомий внесок
масштабна виставка, де
V розвиток Чернігівщини.
свої професійні напрацюЗбудовано або відновле
вання презентували музеї
но храм и, пам 'ятники
та заповідники Чернігів
знаним землякам, вида
щини, широко була пред
но низку ілюстрованих
ставлена виставкова екс
календарів, десятки кни
позиція робіт народних
жок з історії, культури,
майстрів Чернігівщини.
кр аєзнав ства, художні
На початку зборів їх учас
твори, щомісяця виходить
ники переглянули доку
газета “Отчий поріг", пра
ментальний фільм про
цює сайт земляцтва.
історію діяльності товари
На сцену піднялися усі
ства. Здавалося, що кож
живі члени першого скла
ному учаснику зібрання,
ду ради товариства, серед
хто якимось чином мав
яких - Юрій М уш кетик,
зв'язки із Земляцтвом,
Алла Кудлай, Іван Салій,
перегл яд аю чи
цей
Валерій Сарана та інші.
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18 січня — другий вели
кий снігопад цього року, ву
лиці нагадують декорації до
фільму про сніговий кінець
світу. Перший провулок Пи
рогова в Талалаївці. Минув
весь день, та дорога не про
чищена. У серцях його меш
канців ще залишається
надія, що завтра нас
звільнять із снігового поло
ну.
Ранок наступного дня.
Хто в магазин, хто на робо
ту, хто просто вийшов по
спілкуватися із сусідом. Та
всім важко пробиратися
крізь кучугури снігу. Але яке
#
У сніговому полоні
справді залишилися непо
одинокі вулиці селища. Вул
Гагаріна, наприклад, нерозчищеною повністю була і 21
січня, а 20-го жителі пров
Миру, зрозумівши, що про них
теж забули, дружньо взяли
ся за лопати, щоб якось ви
братися на вул. Пирогова
(там пізно увечері 19-го трак
тор пройшов). Це всього
лиш - кілька фактів, які по
трапили в наше поле зору
А ось наші читачі із Понїр.
прочитавши у попередньому номері про те як «вою-

здивування було у нас, коли
побачили прочищені сусідні
вулиці, та ще й по кілька
разів. Перше, що подумапося: «А про нас забули? Що
знову? На цій вулиці не
люди живуть?». І так з року
в рік. Впевнена, що у селищі
знайдеться не одна така за
бута нашою селищною вла
дою вулиця. Чи справа не в
ній, а у тих, хто безпосеред
ньо працює на снігоочисній
техніці? Можливо, треба ого
лосити конкурс кому розчи
щати вулиці?
Текст і фото
Альони СЕРЕДИ.
*
ють» із снігом у районі,
навіть образилися, що з
поміж інших господарств, де
снігопад не заважає нор
мальному життєвому рус
лу, не згадали їхнє ТОВ «Понори», де керівником Андрій
Іванов Як розповідають:
«Розчищають за необхід
ності і вночі, і вдень по ву
л и цях і до с у с ід н іх сіл,
адже людей постійно во
зять на роботу із Липово
го, К о р ін е ц ь ко го » . Таку
інф ормацію, як із Понір,
справді, приємно отриму
вати.
КОР. “ ТХ” .

У кожного з вас, кому не
байдужа доля наших захис
ників, є шанс їм допомогти.
У цю сніжну погоду воїнам
потрібен маскувальний одяг
і у нас разом із волонтерами
є можливість його виготови
ти. Потрібна світла тканина
Можливо, вже використані
постільна білизна, світлі што

ри, скатертини, які вам не
потрібні. Віддайте їх на бла
годійні цілі Звертайтеся без
посередньо до мене - тел.
097-88-38-004.

ШШТармЩ ВОЇНАММАСКУВАЛЬНИЙ одяг

Богуслав БОРСУК,
керівник ГО
«Талалаївська спілка
учасників АТО».

«Народні наспіви» на 1-му національному
Як ми вже повідомляли, народний фольклорний колектив
селищного клубу став учасником програми «Фольк Мюзік»
Дивіться в неділю о 11.15.__________________________

Сканував Іван Забіяка
23 січня 2016 року
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ВІД НАРОДЖЕННЯ - ДО ЮНОСТІ...
(Закінчення. Початок на
1-й стар.).
Переглядаючи під час
ювілейного зібрання ціка
вий
докум ент альний
фільм про діяльність Зем
л я ц т в а за 20 років, перей
нялася душкою нагадат и
жит елям наш ого району
про те, що зроблено за цей
час земляка и и у наш ому
районі. Інф ормацію надає
Іван Забіяка, який у 2003
2014 роках очолював Талалаїв ський осередок При
луцького відділення.
2003
Участь в проведенні кон
ференції д о 150-річчя від дня

народження В Горленка
Підготовка та видання
альманаху «Вітряк. Літера
турний альманах Талалаіви*ни / До 150-рмчя від дня на
родження Василя Петровича
Горленка. - Вип. 1 »(Разом з М.
Пригарою).
Участь у заходах, присвя
чених 60-річчю визволення
Талалаївки від фашистських
загарбник»
2004

Підготовка та видання
матеріалів наукових читань,
присвячених 15&РІЧЧЮВДДНЯ
народження В Горленка (Ра
зом з В. Варановим - власним
коштом)
2005

Підготовка та видання
альманаху «Вітряк. Літера
турно-краєзнавчий альманах
Талалаївщини/До 60-річчя від
дня визволення Талалаївщини
від німецько-фашистських за
гарбників присвячується» Вип. 2» (При активній допомозі
М. Пригари).
2006

5 травня 2006 р в смт
Талалаївці було проведено
презентацію альманаху (вип
2), на яку запрошено всіх
бібліотекарів сіл. шкіл і пред
ставник* місцевої та район
ної влади Кожен з них одер
жав 'Вітряк" по кілька при

Забіяки» - Вип. З».
Підготовка та видання
альманаху «Вітряк. Літера
турно-краєзнавчий альманах
Талалаївщини / «З журбою
радість обнялась» (О.Олесь) /
Редактор-упорядник І Забія
ка». - Вип. 4».
Відкриття дощок Івану
Кавалерідзе на околі с. Сильченкове. Василеві Горленкові
на новозбудованій школі с. Ук
раїнське (колись а Ярошівка)
2008
Підготовка та видання
альманаху «Вітряк. Літера
турно-краєзнавчий альманах
Талалаївщини / Редактор-упорядник Іван Забіяка» - Вип.
5».
Підготовка та видання
« Г остра О. Сповідь траві.
Поезії /Автор і упорядник про
екту Іван Забіяка // Бібліотека
альманаху «Вітряк» - Вип. 1»
.
2009
Підготовка та видання
«З і щ ирим серцем д о
рідн ого краю / Упорядник
І.М
Забіяка II Туризм
сільський зелений; Бібліоте
ка альманаху «В ітр я к » Вип. 2» (Колективна праця)
Підготовка та видання
« Гост ра О. П ерехрестя.
Проза / Автор і упорядник
проекту Іван Забіяка // Бібліо
тека альманаху «Вітряк». Вил. З»
Підготовка та видання
(Забарний О . Калинова
сповідь / Автор і упорядник
проекту Іван Забіяка. Малюн
ки А І. Буренка; // Бібліотека
альманаху «Вітряк» - Вип. 4».
Здійснено поїздку в Талалаівський район для фотогра
фування села Стел, з якого в
2009 р. виїхав останній меш
канець.
Підготовлено й урочисто
передано бібліотечку про
І. П. Кавалерідзе СильченквсыЬй СШ Талалаївського р-ну.
Виготовлено й урочисто
передано бюст І. П. Кавале
рідзе Сильченкюській СШ Та
лалаївського р-ну.

мірників.

2010
2007

Підготовка та видання
альманаху «Вітряк. Літера
турно-краєзнавчий альманах
Талалаки*ем/До 100-рмчявід
дня смерті В. П. Горленка та
120-рм4я від дня народження
І. П. Кавалерідзе /Упорядкує І.

Взято участь у святку
ванні 65-річчя Дня Перемо
ги а смт Талалаївка. Зробле
но
фоторепортаж (Забіяка
ЇМ .)

2012
Участь у ювілейних захо
дах з нагоди ювілею газети

І-------------------------------------- —

ВІТАЄМО своїх дорогих
і любимих батьків Ганну ПиIлишену і Олександра Олек
с а н др о в и ч а КО И ЛИКІВ із
. Понір із золотим весіллям!
Два преданных друг дру|гу человека, вы путь прошли
•по хмэни непростой, вы мно' гое успели за полвека и вот
|дошли до свадьбы золотой,
і Порой вас жизнь вела упря
мо втору, порой кэчапо вас
Iслегка, друг другу были вы
I во всем опорой и шли по жиэ!ии об руку рука. Конечно.
Іжонь неровная аллея, но вы
I сумели обойти холмы, живи
.те дольше дружно, не болея.
I вас от души спешим поздраІвить мы.

Г

І

З любов'ю дочка
ЛАРИСА, зять
В ЯЧЕСЛАВ, внучки
і ЯНОЧКА IЛСНОЧКА, СВА
ТИ з Липового.
• • •

ВІТАЄМО із 60-літнім
ювілеєм нашого доброго
І друга Іеаиа Олександрови
ч а ГАЛОНЕНКА із Скорохо.доаого Вже за обрій літа поI вернули, летять безпоеоротI но. іні яче птиці, дні. ми праг■ием. щоб старості Ви не
І відчули, щоб серцем й душею
І буяй молоді. Хай на яиттееМ
■Вашій довгій ниві росте зер}ио достатку і добра, щоб Ви

•

•

•

26 СІЧНЯ свій ювілей
святкує наша дорога Галина
Григорівна КАРТАШОВА із с.
Харкове. Ваш ювілей — не
тільки Ваше свято, радіють
Ваші рідні й друзі теж Хай Бог
пошле іще років багато, здо
ров'я, щастя, радості без межі
Нехай добром наповнюється
хата, достатком, щирістю і
сонячним теплом. Хай буде
вірних друзів в ній багато,
прихильна доля огорта кри
лом. А весни будуть світлі,
легкокрилі, не буде втоми ла
гідним
рукам.
Нехай
здійсниться те. що не збуло
ся. І добре серце не підко
риться рокам
Сім'я МИХАЙЛЮКІВ.
•

Рішення третьої сесії Талалаївської селищної
ради сьомого скликання від 25 грудня 2015 року
З метою дотримання
вимог чинного законо
давства щодо наймену
вання (пе р е йм ен ува н
ня) в ули ц ь, провулків,
п р о с п е к тів , п л о щ та
інших споруд, розташо
ваних на території с е 
лищ ної ради, відповідно
до Закону України «П р о
засудження комуністич
ного та націонал-соціалістичного (нацистськоНа фото: їхні серця повні любові д о того краю, звідки
починалися кроки у самостійне життя - Надія Ярова і Юрій
Рибак однокласники по Талалаївській школі. Певно, бага
то хто пам'ятає маму Надії Олександрівни Віру Григорівну
Ярову, яка працювала в бібліотеці, і батька Юрія Михайло
вича - лікаря Михайла Микитовича Рибака.
«Трибуна хлібороба» Вру
чення високоякісного фото
апарату; комп'ютерне про
грамне забезпечення, щоб
можна було газету читати в
Інтернеті; книги про В. Горлен
ка районній центральній бібліо
теці (Забіяка І М.)
Організація те ле пе р е
дачі. присвяченій проблемі
питної води в Україні за мате
ріалами по Талалаївському
району (Забіяка І. М.).
Подарував
районній
бібліотеці комп'ютер та об
ладнання для інтернету (За
біяка І. М).
2013
У 2013 році в Талалаївсь
кому районі більшість заходів
відбувалося під девізом 160річчя від дня народження
Василя Петровича Горлен
ка
Епістолярна спадщина
Василя Горленка. Монографія
/І.М. Забіяка. Вид. 2-ге, допоен
і переробл. / Бібліотека альма
наху «Вітряк». Вип. 5 — К.,
2013 - 400 с.
В рамках цих заходів
відбулися презентації книжхи:
•в Талалаївці.
•на батьківщині В. Горлен
ка (с Українське).
•в Прилуцькій міжрайонній
біблютещ.
• в Чернігівській обласній
«Просвіті»,

СЕРДЕЧНІ
ВП-АННЯ

були здорові і щасливі, щоб
доля тільки світлою була
Щоб посміхались люди Вам
завжди, щоб від подяки в них
сльозились очі, щоб Ваших
рук і розуму плоди родили, де
посієш і захочеш...
Сім’я ГУБАР
із Скороходового

•

ВІТАЄМ О дорогу маму,
бабусю Гаииу М ихайлівну
БУТЕНКО, яка сьогодні свят

Про погодження
перейменування вулиць
та провулків смт Талалаївка

кує свій день народження
Вже срібні нитки заплели
ся у схроні, вже діти дорослі і
внуки ростуть. А серце таке
молоде ще і досі, і руки спо
чинку ніяк не знайдуть. Хай
квіти зів'януть з морозу, а Ви
щоб цвіли і цвіли. З очей щоб
не капали сльози, щоб завж
ди щасливі були. Хай Бог Вам
здоров'я дає. а зозуля сто літ
накує.
З повагою
дочка ЛЮДМИЛА,
зять МИКОЛА онуки
ЯРОСЛАВ і ЯНА, дочка
АЛЛА, зять ВІТАЛІЙ, онук
ВЛАДИСЛАВ.
•
•
ДОРОГОМУ Віктору Олек
сійовичу ГУЖВІ із Красного
Колядина. який святкує свій
день народження 27 січня, мої
найщиріші вітання та поба
жання. Всю доброту й любов,
яка існує в світі, всю радість,
що живе поміж людей, най
краще все. що є у світі, дарую
я Тобі у цей святковий день.
Достатком буде хай оселя по
вна. нехай скликає друзів і го
•
стей. а Ти - здоровий і щасли
вий - в сто літ зустрінь свій
ювілей)
ДРУГ.

• в Ніжинському універси
теті імені Миколи Гоголя,
•в інституті історії Чернігі
вського університету їм. Т. Г.
Шевченка
Виготовлено і встановле
но верхівку на надмогиль
ному пам'ятнику Василеві
Горленку
Внесок 2 тис. грн на буді
вництво пам'ятника афган
цям у смт Талалаївка (Забіяка
І . М ) .

2014
До 200-річчя з дня народ
ження Великого Кобзаря: на
дано матеріали і відкрито в
ЗОШ с Українське Шевчен
ківської' світлиці
Підготовлено та видано
«Наукові читання Інституту
журналістики. Такі творять
ауру нації Присвячено 60лггтю від дня народження І. М.
Забіяки 7 жовтня2013р./Упоряд і. М. Забіяка; За ред В. В
Різуна / Бібліотека альманаху
«Вітряк». Вип. 6.
Починаючи з 2003 p., фак
тично були щорічні зустрічі з
земляками, які проходили в
районному будинку культури,
державній адміністрації, бібліо
теці.
2015
Виготовлення і відкриття
меморіальної дошки з нагоди
першої літописної згадки про с
Ярошівка (Забіяка І. М.).
----------------------------------------------------- 1
СВОЮ прекрасну дату,
18-ліття. відзначив 21 січня
Віталій Миколайович ПАВЛИШ із Скороходового. Під
пильним захистом Господ
нього Хреста прийшла у
світ малесенька дитинка,
світились посмішкою ма
мині вуста, а в небі спалах
нула нова зірка Час про
летить і ось Ти вже дорос
лий! Став красенем! Висо
ким і струнким! Твоєї
юності світанок урочистий
до звершень Тебе кличе і
вершин. Крокуй, наш хлоп
чику. сміливо по землі! І не
одмінно протопчи свою
стежину. Нехай у Тебе все
складеться у житті, і вірні
■друзі щоб були в скрутну
хвилину. Тобі дарує хай
Господь щасливу долю!
Молімося за Тебе ми завж
ди. йди до людей з пова
гою й любов'ю Добро в
своєму серці збережи.
З любов'ю дідусь
ВОЛОДЯ, бабуся ТАСЯ.

го) т о т а л іт а р н и х р е 
жимів в Україні та забо
рону пропаганди їхньої
сим воліки», керуючись
ст. 26, 37 Закону України
«П р о місцеве самовря
дування в Україні», вра
ховуючи пропозиції жи
телів селищ а, селищна
рада ВИРІШ ИЛА:
П е рейм енувати в у 
ли ці та провулки смт Т а 
лала ївка , а саме:

вул Ватутіна - вул. Комунальна
вул Ворошилова - вул. Сінна
вул. Гнідаша - вул Польова
вул Жовтнева - вул. Енергетиків
вул Калініна - вул. Калинова
вул Кірова - вул. Зернова
вул.Комсомольська - вул Молодіжна
вул Котовського - вул. Затишна
вул.Крупської - вул. Злагоди
вул Леніна - вул. Центральна
вул Карла Маркса - вул Вишнева
вул Першотравнева - вул. Травнева
вул Петровського - вул. Заруддя
вул Пролетарська - вул. Народна
вул Радянська - вул Освіти
вул Фрунзе - вул Лугова
вул Чапаева - вул Сонячна
вул Чкалова - вул Промисловика
вул Щорса - вул Паркова
пров. Ватутіна - провулок Комунальний
1-й пров. Жовтневий - 1-й провулок Енергетиків
2-й пров Жовтневий - 2-й провулок Енергетиків
1-й пров. Калініна - 1-й провулок Калиновий
2-й пров Калініна - 2-й провулок Калиновий
3-й пров. Калініна - 3-й провулок Калиновий
пров Комсомольський - провулок Молодіжний
пров Леніна - провулок Центральний
1-й пров Щорса - 1-й провулок Парковий
2-й пров. Щорса - 2-й провулок Парковий
3-й пров Щорса - 3-й провулок Парковий
Прохання до жителів селища вносити свої пропозиції
щодо перейменування вулиць

Селищний голова Юрій ВЕЛИЧКО.

Що робити мешканцям
перейменованих вулиць?
Це питання хвилює багатьох жителів селища та
сіл, адже побутує багато домислів, буцімто кожному
господарю доведеться переробляти документи на
будинки, квартири і т.п. Виникають обгрунтовані за
питання і в тих громадян, які усвідомлюють, що зако
нодавство не вимагає вносити у зв'язку із цим прав
ки до паспортів, будинкових книг чи установчих до 
кументів юридичних осіб, зміна назв все ж викликає
у людей занепокоєння. Чи не буде проблем, якщо в
технічному паспорті будинку стоятиме стара назва?
Саме з такими запитаннями звертається до редакції
чимало читачів. Аби надати їм якнайповнішу інфор
мацію, ми зв'язалися зі службами, що мають відно
шення до перейменування.
Отож, у Прилуцьком у
М Е Т І р о з п о в іл и : якщо у
будь-кого виникає не
обхідність виготовити но
вий технічний паспорт, от
римати довідку про стан
свого житла, зареєструва
ти нову або зробити
відмітку в старій будинковій
книзі (що пов'язано зі зміною
власних правових доку
ментів) - дану замовлену
роботу спеціалісти бюро ви
конають за встановлену за
конодавством плату. При
цьому автоматично буде
здійснено заміну старої на
зви вулиці, провулка чи
в'їзду.
Якщо ж громадяни без
жодної на те правової по
треби ви являть бажання
згідно з відповідним рішен
ням селищної чи сільських
рад «П ро перейменування
в ули ць,
провулків
та

О С О Б И С ТИ Й ПРИЙОМ
29 С ІЧ Н Я в приміщенні Талалаївсь
кого відділу Бахмацької місцевої про
куратури особистий прийом громадян
буде проводити перший заступник ке

в іздів» внести виправлен
ня в технічний паспорт або
будинкову книгу, ми зроби
мо це безкоштовно. С л ід
звернутися до техніка При
луцького МБТІ Віктора Ана
то лій о в и ч а ДМ И ТР Ю К А ,
який обслуговує Т а л а л а ївський район за адресою:
смт Талалаївка. вул Вок
зальна. 3. При собі необ
хідно мати останній (за
датою виготовлення) тех
нічний паспорт, правові
документи, що підтверд
жують право в ла сн о сті,
та будинкову книгу. В разі
відповідн ості всіх н а да 
них документів до вимог
чинного законодавства,
відмітка і печатка про пе
ре й м ен ува н н я
б у д у ть
проставлені у день звер
нення. Термін дії такої по
слуги
необмежений. роз'яснили у МБТІ.

рівника Бахмацької місцевої прокурату
ри
С М А Л Ь К О О л е г М иколайович.
Попередній запис та довідки за тел.
2-15-44
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ОСВІТА

ДО ЗНО ГОТУЄМО У ШКОЛІ

Наприкінці минулого
року протягом жовтня-листопада пройшли І та ІІ
етапи учнівських олімпіад
із 16 навчальних предметів.
Найактивнішими
учні були на шкільному
етапі олімпіад з української мови та літератури,
історії, математики, фізики, хімії, біології. У ІІ (районному) етапі змагалися
303 учасники (на 52 більше, ніж у 2014-му) з усіх
шкіл району.
За його підсумками
дипломами І-го ступеня нагороджено 26, ІІго — 37, ІІІ-го — 63 учні.
Проведений моніторинг
результативності виступів команд у районному
етапі олімпіад свідчить,
що найвищий коефіцієнт показника якості та
відповідно 1 місце — у
команди Талалаївської,
на 2 місці учні Червоноплугатарської, на 3-му —
Харківської шкіл. Значно
підвищилась якість підготовки команд Чернецької
та Української шкіл.
Лише Талалаївська та
Харківська школи забезпечили участь своїх учнів
в олімпіадах з усіх предметів та завоювали найбільшу кількість дипломів
(54 та 16 відповідно). Учні
з Корінецького та Понір
не вибороли жодного диплома.
В різні строки у січні-лютому
проводяться
обласні предметні олімпіади. Честь нашого району
в них відстоюють з
української мови та
літератури: учениці Талалаївської школи Олександра Холоша (8 клас),
Ірина Бондаренко (9
клас), Ірина Шкуратова
(10 клас), Наталія Плюта
(11 клас).
історії: Олександра
Холоша (8 кл.), Вікторія
Омельяненко (10 кл.),
Наталія Плюта (11 кл.) —
всі з Талалаївської школи
та дев’ятикласник із Червоного Плугатаря Владислав Пустовий.
фізики: талалаївські
школярки Юлія Манівська (8 кл.), Ірина Бондаренко (9 кл.), Анна
Грабина (10 кл.), Олена
Місяйло (11 кл.).
математики: Валерій Іщенко — учень 7
класу Червоноплугатарської школи, Олександра
Холоша (8 кл.), Альона
Яресько (9 кл.), Ірина
Шкуратова (10 кл.), Олена Місяйло (11 кл.) — всі
з Талалаївської школи.
англійської
мови:
представниці Талалаївської школи — учениця

9 класу Тетяна Сердюк,
десятикласниця Вікторія
Омельяненко і Наталія
Плюта (11 кл.).
російської мови та літератури: талалаївські
школярки Анжела Івко
(9 кл.), десятикласниця
Марія Химуля і Наталія
Плюта (11 клас).
хімії: Олександра Холоша — учениця 8 класу
Талалаївської; Христина
Думнич (9 кл.), Яна Чепель (10 кл.) — обидві з
Червоноплугатарської,
Наталія Плюта — учениця 11 класу Талалаївської
шкіл.
правознавства:
Альона Яресько (9 кл.) і
Вікторія Худолій (11 кл.)
— обидві з Талалаївської
та Вікторія Комашко —
учениця 10 класу Червоноплугатарської шкіл.
біології: Тетяна Лакиза — учениця 8 класу
Харківської; Ірина Бондаренко — дев’ятикласниця Талалаївської; Яна
Чепель — учениця 10
класу Червоноплугатарської; Євген Шевченко
— учень 11 класу Талалаївської шкіл.
географії: талалаївські школярі Юлія Манівська (8 кл.), Станіслав
Рябчун (9 кл.), Ірина
Шкуратова (10 кл.) та
Анжела Устименко —
учениця 11 класу Харківської школи.
німецької мови: учениці Людмила Андрейченко (9 кл.), Віта Ляшенко
(11 кл.) — обидві з Довгалівської школи.
екології: Артур Маляренко — учень 10 класу
Красноколядинської, Віта
Ляшенко — учениця 11
класу Довгалівської шкіл.
астрономії: Юлія Полевод — десятикласниця
з Чернецького, Віта Зубанич — учениця 11 класу Харківської школи.
трудового навчання:
Костянтин Демченко —
учень 9 класу Червоноплугатарської; Вікторія
Худолій — учениця 11
класу Талалаївської шкіл.
економіки: учні Талалаївської школи Тетяна
Грицик (9 кл.), Анна Грабина (10 кл.) та Олексій
Петренко (11 кл.).
інформаційних технологій: талалаївські школярі — дев’ятикласниця
Тетяна Сердюк, Ольга
Шарапова (10 клас) та
одинадцятикласник Андрій Линець.
Алла ТОВКАЧ,
методист
райметодкабінету
відділу освіти РДА.

Ідея якісної освіти в сільському регіоні, характер- му районі сприяє створення освітніх округів, які наданою особливістю якого є малокомплектна й малочи- ють можливість впровадження сучасних освітніх техсельна школа, набуває особливого звучання і тональ- нологій у навчально-виховний процес для підвищення
ності. Гострі дискусії ведуться з приводу організації глибини знань учнів. З метою реалізації цих завдань
повноцінного навчання саме сільських дітей. Пріори- створений Талалаївський освітній округ, який включає
тетним завданням керівників навчальних закладів є Талалаївську, Сильченківську та Липівську ЗОШ I-III
забезпечення якісної освіти, її доступності, конкурен- ст. Талалаївська школа є опорною, на її базі у 2015тоспроможності випускника сільської школи. Актуаль- 2016 н.р. організоване довузівське навчання учнів шкіл
ність поставлених завдань підсилюється і запровад- округу. Заняття проводяться у суботу за попередньо
женням зовнішнього незалежного оцінювання, адже узгодженим розкладом. Для поглиблення знань учнянезалежно від того, чи це випускник закладу освіти ми були обрані такі навчальні предмети: математика,
нового типу, чи сільської школи, кожен, хто бажає от- історія, українська мова та література, іноземна мова
римати вищу освіту, проходить процедуру ЗНО. Учням (англійська), інформатика, баскетбол. Навчання прошкіл району необхідні глибокі якісні знання для отри- водять висококваліфіковані досвідчені вчителі Талаламання високих результатів ЗНО.
ївської школи Л. П. Петрішенко, Т. В. Шевченко, Л. М.
Високій якості надання освітянських послуг у нашо- Джолос, Л. І. Яценко, Л. І. Сердюк, А. П. Грабовий.
Ми вже маємо позитивні від- теоретичний матеріал, а також до ЗНО. Вони значно допомагають
гуки як учнів, так і їх батьків та навчають застосовувати його на нашим дітям ґрунтовно готуватися
директорів шкіл. Ось які вони.
практиці. Батьки також задоволені до ЗНО. Їхні лекції цікаві, повчальні,
Наталія БОРОДІНА, директор такою підготовкою своїх дітей та змістовні, тому хлопці із задоволенСильченківської школи:
вважають, що це їм допоможе при ням відвідують їх. Кожне заняття —
— У першому семестрі учні 10- складанні ЗНО. Також вдячні за це нова тема, нові знання. Хлопці
11 класів нашої школи брали участь своєчасний підвіз дітей.
відчувають себе абсолютно вільу роботі освітнього округу. Заняття
Любов РУЛЕНКО та Алла ними на заняттях — висловлюють
з української мови відвідували 6 уч- НОСАЧ — матері 11-класників із свою думку, яку постійно вислуховунів, з англійської мови — 2 учні, з Липового Максима РУЛЕНКА та ють і беруть до уваги вчителі. Хочематематики — 4 учні, з історії — 3 Сергія НОСАЧА:
мо подякувати вчителю історії Т. В.
учні, з інформатики — 2 учні.
— Хочемо подякувати вчителям Шевченко за високий рівень наданВсі програми цих занять задо- Талалаївської школи, які проводять ня консультацій з історії України.
вольняють учнів. Вчителі на висо- заняття з історії та української мови
Світлана МИХНО,
кому професійному рівні подають і літератури на підготовчих курсах
директор Талалаївської школи.

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗРІЗ

НАРОДИЛОСЬ,

ОДРУЖИЛОСЬ, ПОМЕРЛО…
Народжуваність в нашому районі у 2015 році
в порівнянні з 2014 роком
дещо зменшилась. Органами державної реєстрації актів цивільного стану
району
зареєстровано
84 народження у 2015, у
2014-му народилися 97
діток. Із новонароджених у минулому році 44
хлопчики та 40 дівчаток,
по Талалаївці — 33, по
сільських радах — 51.
Найбільше
народжували жительки Липівської
(12), Красноколядинської
(6), Української (6), Чернецької (5), Рябухівської
(5) сільських рад. По інших сільських радах зареєстровано 2-3 народження, по Болотницькій
— жодного.
Найпопулярнішими
іменами, якими називали
новонароджених, серед
жіночих імен — Дарина,
а серед чоловічих — Артем.
Дарина (перс.; dara
— той, хто володіє), з іменем Дарина зареєстровано 5 дівчаток.
Артем (з гр.; Artemes
— здоровий, неушкоджений), з іменами Артем зареєстровано 6 хлопчиків.
Також популярними
чоловічими іменами стали: Дмитро, Станіслав,
Тимофій,
Олександр,
Андрій; серед жіночих —

ІНДЕКСАЦІЯ

Анастасія, Діана, Крістіна, Вікторія, Вероніка,
Соломія.
Зустрічаються поодинокі незвичні імена, такі
як Злата, Аліса, Домініка,
Тимур.
У 2015 році на весільний рушник стали 54
пари: 27 в Талалаївці, і
27 по сільських радах.
Наймолодшій нареченій
виповнилося 16 років, нареченому — 20. Як відомо, шлюбний вік в Україні
настає у 18 років. Та згідно з рішенням суду за наявності поважних причин
шлюбний вік знижується.
Розлучились в 2015 році
32 пари, з них 8 за спільною заявою у нашому
відділі та 24 за рішенням
суду.
Статистика
смертності в районі невтішна.
Протягом минулого року
складено 278 актових записів про смерть (в 2014
р. — 261). У селищі помер
91 чоловік, по сільських
радах — 187. Найбільше по Липівській сільраді — 36 померлих. Високий рівень смертності
по Сильченківській (26),
Рябухівській, Красноколядинській (по 19), Харківській (18), Болотницькій
(16), Березівській (11).
Наталія КОВГАН,
начальник відділу
ДРАЦС.

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на виконання пункту 289.3 статті 289
Податкового кодексу України
повідомляє.
За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за
2015 рік становив 143,3%.
Враховуючи це, коефіцієнт індексації нормативної
грошової оцінки земель, на
який індексується нормативна
грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель
несільськогосподарського
призначення, розрахований
відповідно до пункту 289.2

статті Податкового кодексу
України, станом на 1 січня
2016 року становить 1,433.
Коефіцієнт
індексації
нормативної грошової оцінки
земель застосовується кумулятивно залежно від дати
проведення
нормативної
грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель
становлять: 1996 рік — 1,703;
1997 рік — 1,059; 1998 рік —
1,006; 1999 рік — 1,127; 2000
рік — 1,182; 2001 рік — 1,02;
2005 рік — 1,035; 2007 рік —
1,028; 2008 рік — 1,152; 2009
рік — 1,059; 2010 рік — 1,0;
2011 рік — 1,0; 2012 рік —

1,0; 2013 рік — 1,0; 2014 рік
— 1,249; 2015 рік — 1,433.
Нормативна грошова оцінка
земель за 2002, 2003, 2004 та
2006 роки не індексувалася.
Разом з тим, відповідно до пункту 6 підрозділу 6
Перехідних положень Податкового кодексу України
(в редакції Закону України
від 24.12.2015 №909 - VIII
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році»)
встановлено, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що

використовується для визначення коефіцієнта індексації
нормативної грошової оцінки
сільськогосподарських угідь
(ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ
та перелогів), застосовується із значенням 120 відсотків.
Враховуючи викладене,
значення коефіцієнта індексації нормативної грошової
оцінки
сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей,
пасовищ та перелогів) за
2015 рік становить 1,2.
Олександр ОГІЙ,
в.о. начальника
Держгеокадастру у районі.

СЛУЖБА – 102

ДО ДІЛЬНИЧНОГО
ІНСПЕКТОРА ПОЛІЦІЇ

На сьогодні район обслуговують п’ять дільничних інспекторів поліції,
які здійснюють прийом
громадян відповідно до
затвердженого графіка, а
саме:
Рог Олександр Васильович — у приміщенні
селищної ради за адресою: смт Талалаївка, вул.
Вокзальна, 3, т. 2-15-45.
Дні прийому: щомісяця 1
вівторок з 9.00 до 11.00
год., 1 четвер з 14.00 до
17.00.
Терещенко
Володимир
Миколайович
— щомісяця 1 вівторок
з 9.00 до 11.00, перший
четвер з 14.00 до 17.00 —
Липівська сільська рада,
щомісяця другий вівторок
з 9.00 до 11.00, другий
четвер з 14.00 до 17.00
— Понорівська сільська
рада, щомісяця третій
вівторок з 9.00 до 11.00,
третій четвер з 14.00 до
17.00 — Красноколядинська сільська рада, щомісяця четвертий вівторок з
9.00 до 11.00, четвертий
четвер з 14.00 до 17.00 —
Корінецька сільська рада.
Когут Вадим Володимирович — щомісяця
1 вівторок з 9.00 до 11.00,
перший четвер з 14.00
до 17.00 — Болотницька
сільська рада, щомісяця другий вівторок з 9.00
до 11.00, другий четвер
з 14.00 до 17.00 — Юрківцівська сільська рада,
щомісяця третій вівторок
з 9.00 до 11.00, третій
четвер з 14.00 до 17.00 —
Українська сільська рада.

Шкуратова Дарина
Сергіївна — щомісяця 1
вівторок з 9.00 до 11.00,
перший четвер з 14.00
до 17.00 — Харківська
сільська рада, щомісяця другий вівторок з 9.00
до 11.00, другий четвер
з 14.00 до 17.00 — Сильченківська сільська рада,
щомісяця третій вівторок
з 9.00 до 11.00, третій
четвер з 14.00 до 17.00 —
Чернецька сільська рада,
щомісяця четвертий вівторок з 9.00 до 11.00,
четвертий четвер з 14.00
до 17.00 — Березівська
сільська рада.
Роєнко Ігор Леонідович — щомісяця третій
вівторок з 9.00 до 11.00,
третій четвер з 14.00
до 17.00 — Рябухівська
сільська рада, щомісяця другий вівторок з 9.00
до 11.00, другий четвер з
14.00 до 17.00 — Поповичківська сільська рада.
Шановні громадяни!
З метою вжиття відповідних
оперативних
заходів щодо затримання злочинців по «гарячих
слідах»
Талалаївське
відділення поліції Прилуцького відділу поліції
ГУНП в Чернігівській області просить вас негайно
звертатися до відділення поліції у разі скоєння
будь-яких кримінальних
правопорушень. Можете
звернутися у відділення
особисто або зателефонувати за номером 102 чи
2-15-63.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник сектору,
майор поліції.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

25 січня – с. Болотниця, вул. Шевченка.
25 січня – смт Талалаївка, 1-й пров. Пирогова.
26 січня – с. Корінецьке, вул. Шевченка.
26 січня – смт Талалаївка, вул. Мічуріна, вул. Суворова,
1-й та 2-й пров. Суворова.
27 січня – с. Петькове.
28 січня – с. Рябухи, вул. Шевченка, Петра Тарасенка.
29 січня – с. Чернецьке, вул. Молодіжна (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПРИВІТ, ЗИМА!

ОСЬ і прийшла довгоочікувана зима. З її снігом
і морозом ожило і село
Корінецьке, бо розпочалися зимові розваги. На
ставок вийшли люди різних поколінь. Розчистили
хокейне поле, для малечі
із снігу зробили лабіринт.
На ставку завжди людно.
З ранку і до вечора грають
у хокей школярі, а в обідній час виходять команди

31 января г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

гравців віком 23 – 40 років.
На хокей в Корінецьке
завітала і старша команда
із Понір, а 10 січня корінечани відвідали сусідів.
Перемогу в обох турнірах
здобула команда Корінецького.
Так тримати!
ВБОЛІВАЛЬНИКИ
с. Корінецьке.
На фото: корінецькі
хокеїсти.

24 СІЧНЯ святкуватиме свій 60-річний ювілей
Олексій Миколайович
ЯРЕМЕНКО із Жолобка. Дорогого чоловіка,
турботливого батька і дідуся ми щиро вітаємо із
ювілеєм. Ювілеї бувають
різні, і одна з таких радісних дат, коли вітають всі
рідні, а на Твоїм порозі
60. Не сумуй, а гордися
літами, бо не марно прожиті вони.
Хай над Тобою небо
голубіє, не знають втоми
руки золоті. Ти наш славний і рідний, найкращий

у світі, з Тобою нам завжди затишно і світло. Ти
гарний господар і батько
чудовий, даруєш турботу
і море любові, Ти вмієш
підтримати словом і ділом, щоб в рідному домі
було нам надійно. Хай
Бог милосердний з високого неба дарує усе,
чого Тобі треба: здоров’я
міцного, щастя рясного,
радості без ліку і довгого-довгого віку.
З повагою і любов’ю
дружина ЛІДА, дочка
ІННА, зять КОЛЯ, внуки
АЛІНА і ДІМА.

хлопчики посипали зерном, засівали. Проводили
ігри: «Назви предмет»,
«Ерудит-лото»,
«Відгадай загадку». Дітей пригостили цукерками, за що
дякуєм підприємцю — заготовачу молока Юрію
Співаку.
Тетяна ЧЕМЕРИС,
бібліотекар.
Галина СТОПНИК,
завідуюча сільським
будинком культури.

СІЯЛА ЖИВА КРАСУНЯ
Жителі Талалаївки і
району милувалися красунею ялинкою, яка росте у
центрі селища, а щороку,
на новоріччя, її прикрашають. Особливою красунею вона була цього разу.
Вдень красиві великі кулі,
а ввечері електричні гірлянди радували всіх своєю ошатністю.
Селищний
голова
Юрій Величко разом із
начальником
ВУЖКГ
Олександром
Кобишем
та бригадою прикрашали
ялинку. Голова допомагав,

підказував, щоб зробити
людям на радість. Люди
не помилились, вкотре переобравши свого голову.
Він завжди привітається,
вислухає, підкаже. Якщо
людина робить добро,
сам Бог їй буде допомагати в усьому. А цей керівник є прикладом. Такого ж
Вам натхнення і надалі, а
всій родині здоров’я, добра, благополуччя на многії літа.
Надія КОМЛИК,
жителька вул. Пролетарська в Талалаївці.

25 СІЧНЯ минає рік, як немає із нами нашого сонечка,
нашої незабутньої донечки і внучки Каті ЛЕОНТОВИЧ із
Новоселівки. Доля відміряла нашій дівчинці всього три рочки, які минули в тяжких стражданнях. Ми всі так вірили і надіялися, що разом здолаємо хворобу, та не вийшло… Минув ще один тяжкий рік — уже без неї. Прости, рідненька,
що не змогли подарувати Тобі щасливу долю, врятувати.
Ти завжди будеш ясною зіронькою сіяти нам із неба. Нехай
ангели в раю колишуть наше рідне дитятко. А ми, рідні, на
землі завжди Тебе пам’ятатимемо.
МАМА, БАБУСЯ і всі РІДНІ.

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

КУПЛЮ

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.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
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.
КОРІВ, БИКІВ, СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ і КІЗ. Цілодобово. Можливий доріз. Тел. 097-756-90-00, 098-66-70-237.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій. Тел. 096-84-96-276, 066-34-81-572.

ПРОДАМ

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.
Тел. 098-42-39-305.
Постійно ЗЕРНО пшениці, ячменю, кукурудзи, вівса.
ДЕРТЬ різна. ВИСІВКИ пшеничні, МАКУХА, ОЛІЯ соняшникова і рижієва, ЦИБУЛЯ, КАПУСТА. Можлива доставка.
Тел. 093-86-70-415.
Терміново АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21099 2002 р. в., колір
сірий. В хорошому технічному стані. Газ/бензин, пробіг 15
тис. км, комплект зимової гуми (майже нова). Можливий
торг. Тел. 096-65-56-395, 099-49-76-303.
Двокімнатна КВАРТИРА нового планування в смт Талалаївка, вул. Леніна 42, кв. 15.
Тел. 068-86-420-25.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2104 2000 року випуску в хорошому
стані. Ціна договірна. Тел. 098-957-44-06.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17. Будинок на 2 ходи. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Металопластикові
ВІКНА за державною програмою з відшкодуванням
від 30 до 70%. Маємо всі
дозволи та сертифікати!
Робимо замір доставку,
встановлення!
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15. Наталія Василівна.

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ
ТАЛАЛАЇВСЬКОГО
РАЙОНУ

СТОВ
«Батьківщина»
повідомляє, що відповідно до
нормативно-грошової
оцінки
земель сільськогосподарського
призначення, орендна плата за
паї буде становити 9 відсотків із
врахуванням індексу інфляції.

23 СІЧНЯ
минає рік, як
пішла із життя найдорожча людина, наша дружина, матуся, бабуся і прабабуся Любов
Андріївна ПОДОЛЬСЬКА із Сильченкового.
Тяжка хвороба забрала Ваше здоров’я, а безжальна смерть вирвала з
життя. Ви вже ніколи не повернетеся до
рідної домівки, не переступите свій поріг, не зустрінете нас усмішкою чи порадою. Зі сльозами на
очах низько схиляємо голови над Вашою могилою. Скільки
не мине часу, Ви завжди будете поряд із нами. Хай над Вашою могилою світить сонце, жалібно співають пташки, а на
квітах буде роса — то пам’ять про Вас. Спіть спокійно, наша
дорога матусю, нехай земля буде Вам лебединим пухом, а
душі — вічний спокій і Царство небесне.
Вічно сумуючі РІДНІ.

21 СІЧНЯ минув 1 рік, як
немає з нами
нашого любимого синочка, брата, дяді
Ярослава Миколайовича СМАЛЯ із
Талалаївки. Життя без Тебе, синок,
важко назвати життям, ми в ньому
опинилися розгубленими, загубленими і обділеними. Важко передати той
біль, який розриває нас на частини,
не дає спокійно ні дихати, ні думати,
ні спати. Але життя продовжується, і ми
стали жити Твоїм минулим, дякуючи Тобі,
у нас є відеокасети та диски, де Ти там живий,
веселий та щасливий. І ми, утираючи сльози, стараємося
гідно жити далі.
Пом’яніть, хто знав його, нашого синочка Ярослава. Хай
земля Тобі буде пухом.
БАТЬКИ, СЕСТРА та її сім’я.

Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».
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алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

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

КОЛЯД, КОЛЯД, КОЛЯДНИЦЯ…
Відшуміла чудова пора
зимових канікул. Зима порадувала снігом і тріскучими морозами, а також
чудовими
найвеличнішими святами Різдвом,
Василем та Маланкою. З
учнями початкових класів
у Сильченківському сільському будинку культури
була проведена година
народознавства «Різдвяні
свята». Діти читали колядки, співали щедрівки,

23 січня 2016 року

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

ГРОШІ ТА ТОВАР В
КРЕДИТ до 50 000 грн. Без
довідки про доходи.
Адреса: смт Талалаївка, вул. Вокзальна, 5 магазин «Побутова техніка».
Тел.
096-778-54-10,
095-281-96-53.

КУПЛЮ 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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на земельну ділянку серії ЧН
№0157731, виданий КСП «За мир» Юрківцівської сільської ради на
ім’я КОНДРАТЕНКО Марія Михайлівна, та державний АКТ на право
на земельну ділянку серії ЯГ №839458, виданий на підставі рішення
райдержадміністрації (розпорядження 248) на ім’я К
 ОНДРАТЕНКО
Марія Михайлівна, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку-пай серії
ЧН №0157331 від 18 вересня 1996 р., виданий на ім’я Л
 ИТВИНЕНКО
Степан Карпович, вважати недійсним.
Державні АКТИ на право власності на земельні ділянки на
території Української сільської ради серії ЯБ №914159 та серії ЯБ
№910480, видані 10.04.2006 Талалаївською райдержадміністрацією
на ім’я ПАРХОМЕНКО Надія Григорівна, вважати втраченими.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0349196 від 09.12.1999 року, виданий на ім’я БРОЖКА
Марія Семенівна, вважати недійсним.

Колектив бібліотечних працівників району висловлює
щирі співчуття завідуючій Понірською сільською бібліотекою Людмилі Степанівні Поплавській з приводу смерті
МАТЕРІ.
Колектив Сильченківської сільської ради висловлює щирі співчуття сільському голові Василю Петровичу Покришці з приводу тяжкої втрати — смерті матері
ЛІДІЇ Д
 МИТРІВНИ.
Депутатський корпус Сильченківської сільської ради
щиро співчуває сільському голові Василю Петровичу
Покришці з приводу втрати найдорожчої людини — смерті
МАТЕРІ.
Висловлюємо щирі співчуття Надії Володимирівні
 етрій із Красного Колядина та її родині з приводу болісної
П
втрати — смерті матері МАРІЇ ВІКТОРІВНИ.
Сім’ї М. І. ЦІЛИНИ, М. О. БИЧКА.
З болем в душі зустріли звістку про передчасну смерть
нашого сусіда, щирої і доброї людини В
 олодимира Олексійовича ДОЖАНКА із Талалаївки. Сумуємо, розділяємо
гіркоту втрати з його рідними та близькими.
Сусіди КАЧУР.
У родині наших родичів і кумів Івана Васильовича
Сороки та Ольги Іванівни Дожанок — тяжка і непоправна
втрата. Зупинилося серце їхнього чоловіка, батька, зятя,
дідуся Володимира Олексійовича ДОЖАНКА із Талалаївки. Сумуємо за покійним і щиро співчуваємо всій його
родині.
Сім’я Г. І. МИЩЕНКА.
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