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ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Щороку 22 червня в Україні
 ідзначається День скорботи і
в
вшанування пам’яті жертв війни

ШАНОВНІ МЕДПРАЦІВНИКИ!

Щиро вітаємо вас із професійним свявдячність за вашу людяність, душевність та
том! У цей день хочемо висловити вам свою
співпереживання.
повагу. Ваша праця вимагає високого проДозвольте побажати вам, у першу чергу,
фесіоналізму, повної самовіддачі, істинної професійних успіхів — адже від них залевідданості своїй справі та великих сил — як жить здоров’я та життя кожного з нас. Звифізичних, так і душевних. 24 години на добу, чайно ж, щастя, добра, здоров’я і мирного
365 днів на рік ви на роботі — рятуєте життя неба над головою. Спасибі вам за вашу
людей, зберігаєте їх здоров’я. Велика вам працю!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
Вітаємо всіх медпрацівників і тих, хто
вашу невтомну працю та щире і відкрите
вже вийшов на почесний відпочинок. У
серце. Завдяки вашій турботі та професійдень вашого професійного свята хочеться
ній майстерності у людини з’являється віра
сказати багато теплих та лагідних слів на
та надія на одужання, а це — найголовнівашу адресу. Ви — запорука нашого здоше! Від усієї душі бажаємо вам здоров’я,
ров’я, ви — наші рятівники у найтяжчі хвищастя та безхмарного неба. Нехай усе у
лини нашого життя! Низький уклін вам за
вас буде добре!
АДМІНІСТРАЦІЯ райлікарні та профспілковий КОМІТЕТ
медичних працівників району.

З НАГОРОДОЮ!

За сумлінну, добросовісну працю в системі
охорони здоров’я та з нагоди професійного свята — Дня медичного працівника нагороджені
Почесною грамотою районної ради:
КОВАЛЬОВА Поліна Петрівна — лікар-онколог районної лікарні.
ОСАДЧА-МИХАЙЛЮК Анна Володимирівна — лікар-анестезіолог районної лікарні.

Почесною грамотою райдержадміністрації:
ДЖОЛОС Тетяна Миколаївна — фельдшер з медицини невідкладних станів виїзної
бригади.
Подякою голови райдержадміністрації:
НЕСИН Вікторія Вікторівна — лікар-інфекціоніст районної лікарні.

ОПТИМІЗАЦІЯ НАС НЕ ОБМИНЕ

Професійне свято у кожній галузі — нагода підвести підсумки роботи за рік,
тобто від свята до свята.
Дати оцінку зробленому, намітити плани, відзначити за
добросовісну працю колег.
Сьогодні свято у медиків.
Від червня 2015‑го до цьогорічного у районній медицині
відбулося багато змін. Перш
за все, восени минулого
року, нарешті, всі відділення переїхали у новобудову.
І хоч там ще не завершені
будівельні роботи, хворі
відчули значне покращення
умов у стаціонарах. Життя
кожного із нас пов’язане
із медициною, певно тому
питання реформування в
медицині нікого не залишають байдужим. І кожен його
трактує по-своєму. Потрібні нам ці реформи чи ні?
Цього ми не знаємо, адже
ще не переживали. Адже,
по суті, система охорони
здоров’я України і досі має
структуру, яка залишилася
з радянських часів, за якої
майже всі виділені на галузь бюджетні кошти йдуть
на утримання лікарняної
інфраструктури та виплату
заробітної плати медперсоналу, а не на лікування пацієнта. І що реформи не уник-
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нути — однозначно…
На цю, таку несвяткову
тему, веду розмову із головним лікарем районної
лікарні Аллою КОМЛИК.
— Період від свята до
свята був надто напруженим.
Всі зміни, прогресивні чи регресивні, не відбуваються
безслідно. Медицина всім не
байдужа, отож і прогрес, тобто перехід у нове приміщення, і скорочення персоналу, і
проблема із виплатою індексації у всіх на виду. Зараз у
нас повноцінно функціонують
терапевтичне,
неврологічне, дитяче, інфекційне відділення, об’єднане відділення
хірургічного профілю та відділення інтенсивної терапії.
Колишня «швидка допомога»
вже кілька років функціонує
як відділення медицини катастроф, яке підпорядковане
області. Окремо функціонує
відділення сімейної медицини, яке очолює лікар Василь
Дем’яненко. Відділення матиме окреме фінансування,
окремий штат. І це одна із
прогресивних змін.
— А які іще хороші новини в райлікарні?
— Поповнення
новими
кадрами. До нас повернулося
подружжя молодих лікарів:
хірург Анатолій Михайлюк

і анестезіолог Анна Осадча-Михайлюк. Вони оперують
хворих у нашій лікарні. Працює молодий лікар-невропатолог Лілія Луценко. Але
лікарів гостро не вистачає,
особливо педіатрів.
— За умов реформування ще будуть скорочення?
— Їх не уникнути. Адже постановою КМУ від 25 листопада 2015 р. № 1024 затверджений новий граничний норматив
забезпечення стаціонарними
лікарняними ліжками — не
більш як 60 ліжок у розрахунку
на 10 тис. населення замість
норми у 80 ліжок, що існувала раніше. Враховуючи особливості нашої області щодо
кількості населення, обласне
управління звернулося до міністерства із проханням провести аудит. Сподіваємося, що
буде враховано всі особливості нашого регіону. Але зміни
обов’язково будуть.
Принагідно вітаю весь
колектив медиків району із
професійним святом. Здоров’я вам, взаєморозуміння
у колективі, легких буднів і
веселих свят, терпіння для
здійснення всіх реформ.
— Дякую Вам за розмову, а всьому колективу наші
найтепліші вітання.
Олександра ГОСТРА.

Цей
день
шаться у вдячній пам’яті нащадків, а спомин
встановлено
про них передаватиметься з покоління в поко«…з
метою
ління. У цей день ми згадуємо усіх загиблих —
всенародного
на полях битв під час визвольних боїв, в тилу
вшанування пам’яті синів і дочок українськовід голоду та поневірянь, закатованих у невого народу, полеглих під час Великої Вітчизлі. Гірка доля не оминула жодної української
няної війни 1941 – 1945 років, їх подвигу та
родини. Цей біль ми відчуваємо і понині.
жертовності… на підтримку ініціативи
Ми схиляємо голови перед святою
громадських організацій ветеранів війни,
пам’яттю полеглих, які своїм ратним подвипраці, Збройних Сил і жертв нацистських
гом, самовідданою працею забезпечили Вепереслідувань…» згідно з Указом Презилику Перемогу, перед мільйонами невинних
дента України від 17 листопада 2000 року.
жертв, яких забрала війна.
Всі, хто здобував Перемогу, навічно залиСлава їм, вічна і світла пам’ять!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

ЗА ДРУГИМ РАЗОМ

ДОСВІТНІМ ЧАСОМ

відразу після Вознесіння Господнього
демонтували в Талалаївці пам’ятник Леніну.
Перша спроба вже була
іще 25-го лютого 2014 року.
Того ж року прийнято і рішення селищної ради про демонтаж пам’ятника та передачу
його на зберігання у ВУЖКГ.
Мала нагоду тоді зробити відеозапис цього процесу. Переглядаючи його не раз, складається враження, що тоді
не було особливого бажання
зняти Ілліча із постаменту.
Можливо і сама ситуація по-
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Фаза Місяця

сприяла тому, адже на площі
зібралося чимало люду: хтось
захоплювався, хтось коментував ситуацію, виходячи із
власних політичних поглядів,
хтось із «глядачів», мабуть,
був «із поганими очима», бо
кран погуркотів під пам’ятником і під вигуки обурень і
захоплень подався із площі.
Казали, що пам’ятник вождя
світового пролетаріату якось
по-особливому прикріплений
до постаменту, що ніяк
його не зняти.
А вже наступного
ранку
образ Ілліча
був обсмалений
горілою
гумою, а постамент обписаний різними
непристойно
стями. Це не
додає
честі
тому, хто вдіяв, адже цей
непристойний
факт
також
залишиться в
нашій історії.
Відтоді
минуло більше двох років.
Обвуглений
пам’ятник Леніну в Талалаївці став останнім із кількох

в Україні, ще не демонтованих. «Про те, коли пам’ятник
зніматимемо, знали всього
кілька людей, — розповідає
селищний голова Юрій Величко. — Вже маємо досвід, що
зайві очі тут не потрібні, а Закон треба виконувати. Сесією
селищної ради вирішено виділити на демонтажні роботи
5 тисяч гривень та передати
2,5-тонний пам’ятник на зберігання у ВУЖКГ. Роботи виконала одна Бахмацька фірма,
без зайвих очей і коментарів.
Це було на світанку 10 червня. Пам’ятник акуратно зняли
і перевезли на зберігання…»
Звичайно, вранці в Талалаївці тільки й розмов про
таємниче зникнення вождя із
площі. За минулі вихідні чутки
множилися. Мовляв, продали
«Лєніна», вкрали «Лєніна»,
і т. д., і т. п. Мабуть, через ці
амбіції хтось (ну геть по-європейськи!) написав на пустому
постаменті нецензурщину на
адресу селищного голови.
Напис (нехай він залишиться
на совісті автора) швиденько
зафарбували, а сам пам’ятник знаходиться на зберіганні у ВУЖКГ. Перед тим,
як працівники підприємства
запакували його у чорну плівку, я зробила цей кадр. Ось
так, тільки вже запакований,
«Лєнін» і зберігатиметься до
якогось часу. А ось що буде
на місці знятого постаменту — це вже творчість жителів
селища і просто не байдужих
людей. У редакцію вже надходять пропозиції.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

У вівторок, 21 червня, з 9 до 12-ї години на прямому телефонному зв’язку з населенням району — голова
райдержадміністрації Анатолій Петрович Д УПА.
Пряма лінія за тел. 2-13-78.

ПЕРЕДПЛАТА – 2016
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25 червня прийматимуть кардіологи із Прилук. Також
УЗД серця, органів черевної порожнини, суглобів та хребта.
Довідки за тел. 2-13-57.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ЛЮДИНА І ЇЇ СПРАВА

18 червня 2016 року

— сором’язливо і зовсім
небагато. В її
трохи сумних
очах чомусь
виблискує
сльозинка, і
водночас на
світлому обличчі випромінюється щира
посмішка. За
28 років, які
Ніна
Анатоліївна Луценко працює в

шостої клінічної лікарні.
Після закінчення навчання
у 1978 році перші два роки
працювала у неврологічному відділенні, а потім на
базі нашої Київської шостої
клінічної лікарні відкрився
акушерсько-гінекологічний
корпус. Там я працювала
по 1985 рік. За сімейними
обставинами
довелося
звільнитись і переїхати до
Роменського району, де, не
зраджуючи професії, три
роки відпрацювала фельдшером.

логічного відділення, а з
2015 і по теперішній час,
ще й процедурної сестри
медичної неврологічного
відділення…»
За роки своєї нелегкої праці Ніна Анатоліївна Луценко неодноразово
преміювалася за успіхи в
роботі, адміністрація лікарні виносила їй подяки
«За сумлінну та довголітню
працю в системі охорони
здоров’я», нагороджувала
почесною грамотою та цінним подарунком. У 2014

зичливим і людяним у стосунках з кожним, хто відкриває двері твого кабінету.
— А як Ви справляєтесь з неприємними моментами в роботі? Такі
ж трапляються, мабуть,
частенько в Вашій професії?
— Ой, бувало всякого…
Просто потрібно бути до
всього готовим. Взяти себе
в руки, як то кажуть, і заспокоїтись. Бо кожен пацієнт із
своїм характером, а нам,
медикам, потрібно бути

 алалаївській
Т
ЦРЛ,
навіть
її стіни стали
рідними. Тут
і
відбулась
наша розмова.
«У 1976 році я закінчила Болотницьку середню
школу, саме там народилась і виросла, — розпочинає свою розповідь
Ніна Анатоліївна, — того
ж року вступила до Київського медичного училища №1 за спеціальністю
медична сестра. Навчання
проходило на базі Київської

З грудня 1988-го стала жити в Талалаївці, сім
років працювала медсестрою
терапевтичного
і хірургічного відділення,
потім старшою медичною
сестрою терапевтичного
відділення. У 2000 –2004
роках — палатною медсестрою вже хірургічного
відділення, наступні 9 років старшою медсестрою
акушерсько-гінекологічного відділення. Коли це відділення реорганізувалося,
зайняла посаду старшої
сестри медичної невро-

році з нагоди професійного
свята їй, спеціалісту медичної справи І кваліфікаційної
категорії, винесена подяка,
а фото занесене на Дошку
пошани районної лікарні.
— Скажіть, будь ласка, що на Вашу думку,
означає бути хорошим лікарем? — запитую свою
досвідчену в медичній
справі співрозмовницю.
— Перш за все, бути
терплячим до кожного пацієнта, приділити йому достатньо уваги, заспокоїти,
коли потрібно. Бути добро-

трохи й психологами, щоб
зрозуміти людину, вислухати, підтримати морально і
допомогти.
— Як Ви ставитесь до
самолікування?
— Часто люди приходять до нас і скаржаться,
що їм не допомогли ті чи
інші ліки, які порадила їм
сусідка або знайома. Це і є
проблема нашого суспільства — недовіра лікарям і
самовпевненість: «Я краще
знаю, які ліки мені допоможуть!». Самолікування —
велика помилка, бо одному

НЕ ЗРАДЖУЮЧИ ПРОФЕСІЇ

ВОНА поспіхом збирається на свою роботу, бо
вдома, як і в більшості сільських людей, різна птиця і
городи. Багато домашнього клопоту, та, незважаючи
ні на що — поспішає. Куди
й до кого? Та ж до тих, хто
найбільше потребує її допомоги — хворі пацієнти.
Саме про них вона і говорить найчастіше, а про себе
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ,
ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Прийміть щирі вітання з нагоди нашого з вами
професійного свята — Дня
медичного працівника. Ніхто так, крім нас самих, достеменно не знає і не усвідомлює наскільки важка і
відповідальна місія медика. І тому мужність, самопожертва, лікарська честь
і професійність людини в
білому халаті, яка одного
дня присягнулася клятвою
Гіппократа, гідні безмежної
поваги і глибокого визнання. Хай наші зусилля на
варті здоров’я людини приносять нам моральне задоволення, хай здоровою
буде сама наша медицина і
нам у ній хотілося творити,
дерзати, самореалізовуватися. Фаховості всім нам,
роботи без надускладнень,
віри і надії, що завтра буде
краще, ніж сьогодні, і ніколи не пошкодувати про той
день, коли вперше одягнув
білий лікарський халат. Із
святом, колеги!
Микола БАНДУРАК,
завхірургічним
відділенням райлікарні.
* * *
50-Й ЧЕРВЕНЬ позолотив життя нашого колеги працівника Чернецької
школи Олександра Анатолійовича СПІВАКА. Щиро
вітаємо золотого ювіляра
і сердечно зичимо добре
здоров’я завжди мати, не
хворіти і душею молодіти.
П’ятдесят — всього лиш
двічі по двадцять п’ять,
розлив молодості, сили і
енергії. Хай вони Вам додають снаги у нових Ваших
справах, хай завжди під
ноги стелиться рівна життєва стежина і ніколи не
перепиняють Вам шлях нездоланні перешкоди. Многії
літа Вам під ясним небом!
КОЛЕКТИВ школи.
* * *
НА ЮВІЛЕЙ Феодосія
Миколайовича ЮРЦУНА.
Дякуємо Господові, що послав нам мудрого і невтомного провідника, доброго
наставника,
справжнього
сіяча добротних зерен Господнього слова отця Феодосія. Слова Ваші, мов краплі дощу, що стукають щиро
у душу людську. І живиться
ним урожай доброти, щоб в

Божій любові прожити змогли. Хай образ Божий у душі
сія, Христова віра множиться з роками, хай Ваше добре дороге ім’я, як символ
віри, буде поміж нами. Хай
радість несе Вам кожна
година, від горя оберігає
молитва свята, хай щастям
квітує життєва стежина на
многії і благії літа.
Релігійна ГРОМАДА
Сильченківського СвятоУспенського храму.
* * *
НАШІЙ невтомній головній сестрі медичній Світлані Іванівні ТАРАЛИЦІ
19 червня виповнюється
ювілейних 55 років. Разом з
нею святкує 22 червня своє
п’ятдесятиріччя Людмила
Миколаївна ШЕВЧЕНКО —
економіст з праці централізованої бухгалтерії Талалаївської ЦРЛ.
Ваш ювілей — не тільки
ваше свято, радіють ваші
рідні й друзі теж. Хай Бог
пошле іще років багато,
здоров’я, щастя, радості
без меж! Нехай добром наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним
теплом. Хай буде вірних
друзів в ній багато, прихильна доля огорта крилом. А весни будуть світлі,
легкокрилі, не буде втоми
лагідним рукам. Нехай
здійсниться те, що не збулося, і добре серце не підкориться рокам.
АДМІНІСТРАЦІЯ
райлікарні та профспілковий КОМІТЕТ медичних
працівників району.
* * *
НАШІЙ любій матусі,
турботливій бабусі Раїсі
Петрівні ШАРКО із Талалаївки на 80-річчя. Дозволь
нам, матусю, Тебе привітати і найтепліші слова всім
сказати, бо доки є мама,
доти є сонце, пісня пташина і цвіт під віконцем, доти
краса, доти поміч, розрада!

Живи ж нам, матусю, сто
років на радість. Спасибі,
рідненька, за ніжне тепло,
за руки робочі, безсоннії
ночі, за те, що зростила, за
хліб на столі, спасибі, матусю, уклін до землі.
З любов’ю дочки
НАДІЯ з Харкова, СВІТЛАНА з Бахмача, син ЮРІЙ із
Талалаївки із сім’ями.
* * *
НАШУ дорогу куму і
подругу Лідію Дмитрівну
МИХАЙЛЮК із Поповички
щиро здоровимо з її 60-річним ювілеєм. За роком рік
життя невпинно лине, дарує
червня веселковий час. У
цей прекрасний ювілейний
день вітання щирі Ви прийміть від нас. Хай доля шле
добро і щастя, міцне здоров’я, море благ земних, а
щедрі дні, мов рушники квіт
часті, нехай ще довго стеляться до ніг.
З повагою сім’ї О. М.
КАПЛІЙ, Г. М. ЛЕЩЕНКО.
* * *
60 ЮВІЛЕЙНИХ років
зустрічає Володимир Іванович СЕМЕШКО із Болотниці. Хай доля пошле Вам
довгого віку, радості, щастя,
достатку без ліку. Хай люди
повагу і ласку дарують, нехай обминають незгоди і
грози, лиш тільки від сміху
з’являються сльози. Міцного
здоров’я з води і роси. Бадьорість і настрій хай будуть
завжди.
Куми ПРИМАК із
Чернецького.
* * *
СВІЙ ювілей зустрічає
21 червня Лариса Миколаївна ТУРКО з Сильченкового. Прийми в цей день
найщиріші побажання. Хай
сміється доля, мов калина
в лузі, в колі щирих, вірних і хороших друзів. Зичу
Тобі щастя, радості, тепла,
успіхів, здоров’я, злагоди й добра. Хай крокують
поруч вірність і кохання,
хай здійсняться мрії і Твої
бажання.
Подруга ВАЛЕНТИНА.
* * *
В ОДИН день, 16 червня,
народилися наші найрідніші
люди — дружина і мама Ірина КРАВЧЕНКО і синочок і

братик ДЕНИС із Червоного
Плугатаря. Всю доброту, яка
існує в світі, всю радість,
що живе поміж людей, всі
запашні червневі ніжні квіти
даруєм вам у ваш святковий день. Хай вас минають
невдачі і грози, нехай лиш
від щастя з’являються сльози, міцного здоров’я з роси і
води, тепла і любові сьогодні, завжди!
ЧОЛОВІК і ТАТО, синочок і братик ДАВИД.
* * *
ЗЕЛЕНСАДОМ і буйнотрав’ям входить сьогодні у
квітучу молодість нашої сестри Маргарити Володимирівни ПАВЛИШ її 25-й червень. У Тебя сегодня день
рождения, желаем счастья
и добра, и вечной юности
цветения, улыбок, солнца и
тепла. Будь молодой, всегда
красивой, желанной, доброй
и простой, всегда приветливой и милой, всегда любимой, дорогой. В жизни Твоей пусть не будет печали,
счастье Тебя пусть повсюду
встречает. Пусть радость
спутником Твоим останется
навек и рядом будет всегда
любимый человек. Пусть
солнце светит ярко-ярко у
белых ласковых берез, удач
желаем и успехов, здоровья,
бодрости всегда, благополучия на все грядущие года.
Сім’я ОВРАМЕНКО.
* * *
18 ЧЕРВНЯ святкує
своє 20-річчя Анжеліка
БОНДАРЕНКО з Болотниці.
Бажаєм вище ніс тримати,
світ величезний пізнавати,
в місцях казкових побувати
та рідний дім не забувати!
Кохати, мріяти, співати; усе,
що прагнеш, здобувати; удачу, донечко, спіймати! Цілуєм. Любим.
МАМА й ТАТО.
* * *
15-Й ЧЕРВЕНЬ розквітнув у житті нашого любого
Романа ДЯЧЕНКА із Липового. Ми Тебе вітаєм із
родинним святом, ми Тобі
бажаєм радості багато. Хай
сміється сонце з голубого
неба і троянда перша зацвіте для Тебе. Хай в житті
Твоєму горя не буває, на
устах усмішка завжди роз-

квітає. Хай для Тебе гарна
буде кожна днина, дорогий
наш Ромо, будь завжди
щасливий! Ще Тобі бажаєм квітучого літа, погідного
неба і рівних стежин. Нехай
Тебе любить хто милий
душі, цього ми бажаємо
Тобі усі!
РІДНІ.
* * *
ТЕПЛИМИ червневими
днями святкували свої дні
народження мої любі дівчатка Альонка РОДЕНКО
із Слобідки і Юля ЧУКІНА
із Сильченкового. Тепла
вам, щедрого сонця, любові, яскравих барв, незабутніх миттєвостей і вражень
від літа, хай усе у вашому
житті буде сонячно і радісно. Пусть в этот день вам
ярче солнце светит, цветы
под ноги стелятся ковром,
желаем крепкого здоровья,
счастья, смеха, всего того,
что называется добром.
Мама і бабуся ОЛЯ.
* * *
МОЇЙ любій хрещениці
Ілонці МОВЧАН із Талалаївки на її перше 10-річчя.
Дорога Ілонко, хресна моя
донечко! Ти уже велика, Тобі
10 рочків. Хай завжди збуваються всі Твої бажання, а ми
всі шлемо Тобі щирі привітання. Виростай розумною,
доброю й красивою, будь в
житті, ріднесенька, Ти завжди щасливою. Виростай на
радість і батькам, і рідним, у
житті будь лагідною, другом
щедрим, вірним. Хай у Тебе
під ногами квіти розквітають,
а над головою сонце в небі
сяє. Щоб ніколи Ти не знала
горя і біди, щоб Тобі щастило всюди і завжди.
ХРЕЩЕНИЙ і його сім’я.

підходять якісь ліки, а іншому вони тільки нашкодять,
тому обов’язково потрібно
консультуватись з лікарем.
— Чим займаєтесь у
вільний від роботи час?
Чи є у Вас улюблена
справа?
— Городи! Внуки, діти…
Діти вже повиростали, тепер внуками втішаюся.
Весь вільний час приділяю
сім’ї. А ще люблю виїжджати на природу, люблю гриби
збирати, рибалити. Як чоловік був живий, частенько
їздили із ним на ставок, а
тепер з онучатами їздимо.
— Що б Ви хотіли побажати своїм колегам в
День медичного працівника?
— Всім моїм колегам
хочу побажати, щоб легко
працювалось і менше було
пацієнтів. Наснаги в роботі,
терпіння і найголовніше —
міцного здоров’я.
— Дякую Вам за приємне спілкування. Від нашого колективу районної
газети «Трибуна хлібороба» приносимо Вам і всім
медичним працівникам
найщиріші привітання і
дякуємо за вашу нелегку,
але таку потрібну працю.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

ГОЛОВНА
ОПОРА

Вони — основа основ
поліцейської служби, бо
дільничний інспектор найтісніше працює з населенням, завжди в гущі подій,
до нього першими звертаються громадяни з проханням вирішити якусь особисту чи загальногромадську
проблему. Сьогодні в них, у
моїх колег, свято — наказом
Міністра внутрішніх справ
України, починаючи з 2010
року, 18 червня визначено
Днем дільничного інспектора поліції. На сторожі законності і правопорядку в
нашому районі стоять п’ять
дільничних поліцейських —
старший дільничний Володимир Терещенко, дільничні
Олександр Рог, Дарина Шкуратова, Вадим Когут та Ігор
Роєнко. Немає такої сільради, села і сільця, кутка чи вулички, де б не побували на
ввірених їм дільницях наші
працівники. Це дякуючи їх
належній профілактичній роботі по попередженню правопорушень, в нас у районі
задовільна
криміногенна
обстановка.
Але будні буднями, а
сьогодні — свято. Вітаю своїх колег із нашим професійним Днем, бережімо честь
поліцейського мундира і високого звання дільничного
інспектора!
Руслан ХОМЕНКО,
начальник СДІП
районного відділення
поліції.

На знімку: колектив сектору талалаївських дільничних
інспекторів поліції.

18 червня 2016 року
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЦЕЙ ДЕНЬ У КАЛЕНДАРІ

22 ЧЕРВНЯ 41-го РОКУ…

Кажуть, що сонце сходило тоді красиве-красиве і
ранок народжувався гарний
і замріяний. І тихий-тихий,
навіть пташини не чути. Як
перед бурею. Вона вилетіла
з дула гвинтівки і розстріляла цю заколисану світанковим туманом тишу. В груди!
Навиліт! Впав у молоде жито
солдат із широко розкритими нічого нерозуміючими
синіми-синіми, як волошки,
очима, закривши собою і
хату отчу, і маму на порозі,
і малесенького заплаканого
сина. І вже нічого він зробити
не може, бо на його сонце,
на його сина, на його волошки — страшна на півсвіту
грозова хмара. І з першим
ударом грому на жито потекли важкі гарячі краплі крові.
З його грудей, з грудей іншого, і ще іншого… Жито — щоб
жити, а не вмирати! Кому це
розкажеш?! Війні?! А вже
була війна. Щулилася під
смертоносною зливою біла
хатка із солом’яною стріхою
і зляканими вікнами дивилася у небо, де літакові хрести,
хрести, хрести викрешували
іскри на її солому; німо голосила мати і сичі над димарями від спалених хат згукува-

ли з усього світу нові біди
на одну велику біду. Куди
ще більше?! Вже перемелювались у страшних жорнах
людські життя і розчинялися
в густому диму концтабірних
крематоріїв мільйони мрій і
сподівань.
Таке не забудеш! Вони
кидали все — хату, жито,
діти — і йшли у той перший
недільний день, щоб у день
останній або повернутися
Переможцями, або навічно
залишитися Нескореними.
Поки живий останній солдат тієї страшної війни, це
повинні пам’ятати ми, діти і
онуки фронтовиків, і онуки
онуків. Може ми неправильно виховані, а може навпаки,

Двадцять другого червня
сорок першого року
на світанку в неділю
о четвертій нуль-нуль
в безімення своє у житах синьооких
падав перший солдат під розривами куль.
Я читав це у тата на кожній шрамині
від осколка, де болем цвіла сивина:
двадцять другого червня
о четвертій годині
життя в груди навиліт
розстріляла війна.
Я читав це у тата по кожній сивині,
я читав по руці, що взяла автомат:

ЛЮДИНА І ЗАКОН

ЗВЕРНЕННЯ
ДО ГРОМАДЯН

Відповідно до вимог
ст. 5 Закону України «Про
звернення громадян» звернення може бути усним чи
письмовим. Усне звернення
викладається
громадянином на особистому прийомі
або за допомогою засобів
телефонного зв’язку через
визначені контактні центри,
телефонні «гарячі лінії» та
записується (реєструється)
посадовою особою. Письмове звернення надсилається
поштою або передається
громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену
ним особу, повноваження
якої оформлені відповідно
до законодавства. Письмове
звернення також може бути
надіслане з використанням
мережі Інтернет, засобів
електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено
прізвище, ім’я, по батькові,
місце проживання громадянина, викладено суть
порушеного питання, заува-

ження, пропозиції, заяви чи
скарги, прохання чи вимоги.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником
(заявниками) із зазначенням дати. В електронному
зверненні також має бути
зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано
відповідь, або відомості про
інші засоби зв’язку з ним.
Застосування електронного
цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
У Бахмацькій місцевій
прокуратурі та її Талалаївському відділі відповідно до
Закону України «Про звернення громадян» наявні
електронні поштові адреси
і телефони для звернень:
bahmach.prok@chrg.gp.gov.
ua,
тел. (0235) 4-30-40;
talalayivka.prok@chrg.gp.gov.
ua, тел. 2-15-44.
Олексій ХОМАЗЮК,
начальник Талалаївського
відділу Бахмацької місцевої
прокуратури.

ДИТИНА І ЗБРОЯ

У результаті бойових дій
на Сході України в незаконному обігу опинилася велика
кількість зброї та боєприпасів. Почастішали випадки
травмування і загибелі людей, зокрема дітей, унаслідок незаконного поводження
зі зброєю та боєприпасами.
Працівники поліції постійно вживають заходів для
запобігання
потраплянню
боєкомплектів до мирного
населення. Але необхідно,
щоб близькі люди в житті дитини, зокрема батьки, роз’яснили як поводитися у разі виявлення вибухонебезпечних
предметів.
Виділіть декілька хвилин
на розмову з дітьми. Пам’ятайте: ці хвилини вимірюватимуться ціною життя. А щоб
неждана мить не стала початком великої біди, потрібно дати дітям чіткі знання і
вміння, як діяти в тій чи іншій
ситуації.
Інформуємо, що при
виявленні вибухового при-

дуже правильно, бо чомусь
плачеться нам, коли «В
бій ідуть тільки «старики» і
рве душу Бернесове «мне
кажется порою, что солдаты…», чомусь хочеться
стати на коліна перед немічним дідусем-ветераном,
перед похиленою до землі
бабусею-солдаткою, перед
зрівняною часом могилкою із
гарячою зіркою на ній. Може
тому, що серце обпіка вогонь
пам’яті? Що там, під гранітом чи могильною землею,
прострелена наскрізь кулею
чи пошматована осколком,
вона не вбита? Мабуть. Її
ніяк не можна вбити. Можна
зняти обеліск, можна зрівняти із землею могилу, можна,

строю або підозрілої речі необхідно негайно повідомити
про знахідку представників
поліції та аварійно-рятувальних служб за номерами: 101,
102. При цьому категорично
забороняється:
••торкатися предмета і
пересувати його;
••користуватися засобами радіозв’язку, мобільними
телефонами (вони можуть
спровокувати вибух);
••заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
••здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично
всі вибухові речовини отруйні
та чутливі до механічних, звукових впливів і нагрівання.
Подбайте про безпеку
своїх дітей, адже їх життя
та здоров’я — найбільша
цінність.
Юлія МЕХУР,
інспектор Талалаївського
відділення поліції.

врешті, так і не знайти ім’я
для безіменного солдата,
але і через стільки років
обов’язково знайдеться хоч
одна жива душа, яка знає
і пам’ятає хто тут лежить і
як він загинув. У безіменних
могил є своє єдине і вічне
ім’я — Подвиг. І тому ніщо не
забуто і ніхто не забутий. Ні
відомий командир із Зіркою
Героя на грудях, ні безіменний рядовий солдат із кулею
в серці. Вона не вміла читати
по погонах і їй було однаково
що пробивати: генеральську
зірку чи сержантську личку. І
землі було однаково хто в ній
лежатиме — комдив чи простий піхотний Ваня. Врешті,
Перемога здобувалась ге-

двадцять другого червня
о четвертій годині
йшов у подвиг солдат
й не вертався солдат.
Я читав по душі, що знайшла свою долю,
де на сонці рясні половіли жита.
Впав у жито солдат, обійнявши все поле,
і у серце йому життям колос вроста.
Я зберу його весь, по маленькій зернині —
спечу хліба на стіл, вип’ю чарку вина:
двадцять другого червня
о четвертій годині
почалася війна.
Михайло БАРВІНОК.

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗРІЗ

ШКІЛЬНЕ ЛІТО

нієм безприкладного героїзму останнього, ціною його
крові і покладеного життя.
Тільки от, хоч подвиг, як і війна, — один на всіх і першим
проти ворога вставав саме
рядовий, прикриваючи грудьми свого командира, Зірка
Героя чи орден знаходили
чомусь у першу чергу груди
врятованого офіцера або
генерала, а рядовому — по
тьоркінському принципу: «…
зачем мне орден, я согласен
на медаль». А якщо й орден
чи Зірка Героя, то в більшості випадків після головного
тексту в Указі у дужках —
(посмертно). Хіба не так?!
Хіба не так це і зараз, коли
у нас війна чи АТО?! Це він,
що учора сіяв своє жито, щоб
жити, перекувавши рало на
автомат, закрив собою рідний світ від першої кулі війни, щоб його маленький син,
зіп’явшись на ноги, міг пожати отчу ниву. Навіть війна не
зупиняє життя, а продовжує.
Тільки залишає на серцях
страшний шрам. Він, поки
б’ється серце, болить і пече.
Він нагадує про пережите і
змушує пам’ятати. Але з огляду на сьогоднішні події на
Донбасі так нічому нащадків
переможців у минулій війні і
не навчив.
О. ЛИПІН.

НОВІ ПЕНСІЙНІ

ПОСВІДЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

3 1 липня 2016 року,
згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 167, виплата пенсій внутрішньо
переміщеним особам буде
здійснюватись
виключно
через відділення Публічного акціонерного товариства
Державний ощадний банк
України. Червень буде останній місяць, коли буде виплачуватися пенсія за існуючим способом. Починаючи
з 1 червня, всі громадяни,
які обслуговувалися в інших
банках, обслуговувались в
поштових відділеннях, повинні будуть перейти на обслуговування до «Ощадбанку». Внутрішньо переміщені
особи, які обслуговуються в
іншому банку, повинні звернутися в «Ощадбанк» і написати заяву про перехід на
обслуговування і відкриття
рахунку в цьому банку. Каб

мін ухвалив рішення, що для
ідентифікації
Одержувача
пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та
забезпечення виплати їм
пенсій здійснюється виготовлення платіжних карток, які
є одночасно пенсійними посвідченнями. Щоб отримати
електронне пенсійне посвідчення, потрібно буде звернутися до Талалаївського
сектору обслуговування громадян Бахмацького об’єднаного управління Пенсійного
фонду та заповнити заяву
встановленого зразка. Нове
електронне пенсійне посвідчення відрізняється від старого пенсійного посвідчення,
воно наповнене більшою інформацією про пенсіонера,
зокрема, в новому електрон
ному посвідченні проставляється група інвалідності і
причина інвалідності, а та-

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

АЛКОГОЛЬ І ВАГІТНІСТЬ

Всі хочуть народити здорову дитину, але не завжди
робимо все можливе для
цього.
Серед найбільш шкідливих факторів, що впливають
на дитину в утробі — алкоголь. Про те, що алкоголь —
отрута, яка може завдати
величезної шкоди, давно відомо. Наука з кожним днем
отримує все нові дані про
тяжкі наслідки зловживання
алкоголем на організм матері і дитини. В ім’я здоров’я
дитини жінка під час вагітності повинна повністю виключити вживання алкоголю.
Період від моменту зачаття до 3 місяців вагітності
лікарі називають критичним
у розвитку плоду, тому що
в цей час відбувається інтенсивна закладка органів і
формування тканин.
Вживання спиртних напоїв небезпечно протягом
всієї вагітності, тому що алкоголь легко проникає від
матері через плаценту по
кровоносних судинах, що
живлять плід. Вплив алкоголю на плід призводить до

недоношеності,
зниження
маси тіла народжених дітей,
мертвонародження.
Годувальниця має пам’ятати,
що алкоголь робить украй
шкідливий вплив на організм грудного немовляти
й, у першу чергу, на його
нервову систему. Навіть незначні дози алкоголю, що
потрапляють із молоком матері в організм немовляти,
можуть викликати серйозні
порушення в діяльності центральної нервової системи,
а в окремих випадках навіть
мати необоротні наслідки.
Дитина під впливом алкоголю стає неспокійною, погано
спить, у неї можуть спостерігатися судоми, а пізніше
і відставання в психічному
розвитку. Якщо ж мати грудної дитини страждає хронічним алкоголізмом, і в організм немовляти регулярно
потрапляє алкоголь, то, крім
вищезгаданих ускладнень, у
дитини може виникнути синдром алкогольної залежності грудного віку.
Марія ДВОРНИК,
лікар-гінеколог.

кож період, на який встановлена інвалідність. У новому
документі зазначатиметься
графічна та електронна інформація про власника та
його електронний цифровий
підпис. Такий документ буде
видаватися у вказаному в
заяві відділенні банку особисто пенсіонерові. Нове пенсійне посвідчення як платіжна картка діятиме до трьох
років за умови‚ що фізична
ідентифікація
одержувача
пенсії у відділеннях банку
відбуватиметься перші два
рази кожні 6 місяців, а надалі — кожні дванадцять місяців. Загалом таке пенсійне
посвідчення використовуватиметься як платіжна картка
до закінчення строку її дії,
або в разі закінчення строку
призначення пенсії.
Валентина ЧЕРНИШ,
завідувач Талалаївського
сектору обслуговування
громадян Бахмацького
об’єднаного УПФУ.

КОЗАЦЬКІ
ЗАБАВИ

8 ЧЕРВНЯ у нашому
пришкільному таборі «Романтик» відбулося свято
«Козацькі забави». Участь у
ньому взяли хлопці з усіх загонів, а дівчата були найкращими вболівальницями.
Наші хлопці — справжні
козаки, хіба що без оселедця
та шаблі. Зате вправність,
спритність і кмітливість продемонстрували неабияку.
Під час змагань чотирьом
командам потрібно було показати не тільки свої спортивні вміння, а й художні та
кулінарні здібності. Конкурси
були різноманітні: на швидкість, вправність, влучити в
ціль. Найцікавішим виявився
конкурс «Як обідали козаки»
та «Зліпи вареники».
Підсумувавши всі досягнення учасників, безперечними переможцями стали
козачата 2 загону. Вони вдало поєднали спортивні навички та бойовий дух. Почесне
друге місце посіли хлопці з 1
загону. Третє місце поділили
між собою 3 та 4 загони.
Враження від гри залишились лише позитивні та
незабутні. Варто зазначити,
що
дівчата-вболівальниці
відіграли велику роль у перемозі своїх команд. Вони
захоплено підтримували та
підбадьорювали своїх фаворитів, що надавало сил
учасникам змагань протягом
гри. Насамкінець хотілося б
ще раз з гордістю відзначити
той факт, що не перевелися на землі нашій справжні
козаки! А хто не вірить, —
ласкаво просимо до нашого
табору! Тож вітаємо козаків-
переможців і зичимо нових
звершень!
Вікторія КОСЕНКО,
методист пришкільного табору «Романтик»
Талалаївської школи.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

21 червня – с. Красний Колядин, вул. Робітнича.
22 червня – с. Липове, вул. Якубовича.
23 червня – с. Лавіркове (село повністю).
24 червня – с. Довгалівка, вул. Шевченка.
29 червня – с. Березівка, вул. Польова.
30 червня – с. Чернецьке, вул. Лісова.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
Талалаївському
району електричних мереж
на постійну роботу потрібен
ЕЛЕКТРОМОНТЕР
із профільною освітою та
навиками виконання верхолазних робіт. Звертатися у
відділ кадрів, тел. 2-13-15.
ПОЇЗДКИ: Голосіївська
пустинь, могила матушки Аліпії, Густиньський жіночий монастир, Корицький жіночий
монастир, Свято-Успенська
Почаївська Лавра — чудотворна ікона Почаївської Божої Матері, печера, мощі святих, Божа гора, хрест Нікіти
Столпніка; в с. Катюжанка до
о. Олександра за зціленням
від цукрового діабету, епілепсії, безпліддя, гіпертонії,
алкогольної, тютюнової і наркозалежності та інших хвороб.
Тел. 098-237-33-48, 095559-10-92 (Олег).

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори китайського виробництва; мотоблоки,
кормоподрібнювачі,
навісне обладнання та
запчастини (смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
За найвищими цінами БИЧКІВ вагою від 350 кг.
Тел. 096-777-94-68, 066-428-50-20.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ЛОШАТ,
СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
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.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Постійно найдорожче КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ та Б
 ИЧКІВ вагою понад 300 кг. Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий д
 оріз.
Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
КОРІВ, БИКІВ, СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ і КІЗ. Цілодобово.
Можливий доріз. Тел. 097-756-90-00, 097-609-85-78.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і Н
 УТРЯКІВ.
Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.

4-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці (з меблями) в дуже хорошому стані з усіма зручностями. Тел. 099-226-28-10.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на
2 ходи, земельна ділянка приватизована, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є колодязь.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
КВАРТИРА зі зручностями по вул. Карла Маркса у Талалаївці.
Тел. 097-554-71-02, 099-497-55-53.
САДИБА в с. Сильченкове. Є газ, вода, господарські будівлі, поряд город. Тел. 099-011-45-39, 096-491-74-31.
САДИБА в Талалаївці по вул. Робітнича.
Тел. 067-730-31-16, 093-081-36-15.
1) САДИБА в с. Основа, з надвірними будівлями (сарай, літня
кухня, гараж, погріб), є колодязь. 2) ТРЮМО світлого кольору в задовільному стані. Тел. 098-417-15-85, 096-763-12-14.
3-кімнатна КВАРТИРА 65 м2 з усіма зручностями в Талалаївці;
КИЛИМ 2,5×3,5 м; швейна МАШИНКА (ножна); 3-дверна ШАФА для
одягу; нова СТІНКА у прихожу.
Тел. 096-173-31-44, 095-469-85-77.
ХАТА під розбір. Тел. 098-486-17-22.

ПРОДАЄТЬСЯ

КВАРТИРА і ХАТИ на розбір. Тел. 097-619-22-15.

ВАГОНКА (сосна, липа – від
80 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК,
РЕЙКА. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

АВТОМОБІЛЬ «Нива» в Березівці. Тел. 096-702-95-66.
МОТОБЛОК у хорошому стані, з причепом, підгорталками, копалкою і просапником. Тел. 097-185-54-52, 066-771-56-52.
ТАРА для меду б/у, КАРБЮРАТОР до ГАЗ-53, нові КРИЛА до
ГАЗ-24 (заднє і переднє), нові ПІВРАМНИКИ до ГАЗ-21, нові КРИЛА
до «Запорожця» (передні), ПІДКРИЛЬНИКИ металеві (задні).
Тел. 098-058-06-59.
Тільна КОРОВА з другим телям; МОТОЦИКЛ ІЖ-Планета; саморобний ТРАКТОР з мотоблока (дизель). Тел. 098-021-90-57.
ЗАПЧАСТИНИ до сільгосптехніки.
Тел. 097-800-11-81, 098-465-66-67.
КОРОВА. Тел. 095-536-88-32.

ПИЛОМАТЕРІАЛИ:

ДОШКА, БРУС будь-якого перетину, ЦВЯХИ, ПІНОПЛАСТ,
ГРУНТОВКА, КЛЕЮЧІ СУМІШІ, ШПАКЛІВКА, МІНВАТА,
ГІПСОКАРТОН та інше.
Тел. 093-553-17-76,
097-974-50-71.

Біла КОРОВА 10 років. Тел. 093-295-55-21.

ГАЗ НА АВТО
2 – 4-го покоління
Гарантія 1 рік
або 20 тис. км
Тел. 099-132-02-03.

КОРОВА. Тел. 096-193-30-24.
Тільна червоно-ряба ТЕЛИЦЯ.
Тел. 097-632-30-33, 050-254-42-81.

Приймаємо замовлення на виконання робіт:
••пиляння дерев у важкодоступних місцях будьякої складності;
••крівля дахів;
••цегляна кладка;
••штукатурка;
••шпаклівка;
••гіпсокартон;
••електрика;
••бетонування;
••стяжка підлоги та ін.
Тел. 098-413-60-48,
066-981-67-15.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ,
МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ.
Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та
ІНВЕНТАРЯ для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН, встановлення насосного обладнання. Тел. 096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua

ВІКНА, ДВЕРІ
Швидко, якісно, недорого.
Виїжджаю по району
безкоштовно.
Передплати не беру.
Діє програма «мінус 70%».
Тел. 068-662-02-21.
Металопластикові
 ІКНА за державною програВ
мою 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).

Куплю БУДИНОК у
центрі.
Тел. 050-130-66-69,
096-094-81-45.

ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ЗНАХІДКОЮ

На початку тижня по вул. Пушкіна знайдено зв’язку ключів.
За знахідкою звертатись за тел. 096-158-75-94.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВІКНА металопластикові,
ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Працюємо за державною програмою, компенсація до 70%.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Української сільської ради, серії
ЯЕ №774691, виданий Талалаївською РДА 5 травня 2008 року на
ім’я ГАНЖА Василь Петрович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Української сільської ради, серії
ЯБ №910339, виданий Талалаївською РДА 20 березня 2008 року на
ім’я ГАНЖА Василь Петрович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0317207, виданий 4 червня 1997 року на ім’я ПРОХОРОВИЧ
Тетяна Овдіївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
№0317408, виданий 25.06.1997 року на ім’я БЕЛЬМЕГА Степан
Юрійович, вважати недійсним.

РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447)6-04-16,
097-235-41-47.

Працівники апарату районної ради висловлюють щирі співчуття колишньому колезі Віктору Івановичу В’ялому і всій його родині з
приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті дружини
АЛЛИ МИХАЙЛІВНИ.

Вона була для нас вчителем, старшим другом, порадником. Такою і залишиться у наших серцях Алла Михайлівна В’ЯЛА. Сумуємо з приводу її смерті і щиро співчуваємо її рідним і близьким.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1993 року.

Колектив Талалаївської селищної ради висловлює щирі співчуття спеціалісту селищної ради Олегу Вікторовичу В’ялому з приводу
смерті його матері
АЛЛИ МИХАЙЛІВНИ.

Гірким болем озвалася у наших серцях звістка про смерть Алли
Михайлівни В’ЯЛОЇ, яку ми поважали і цінували. Схиляємо голови
перед її світлою пам’яттю і щиро співчуваємо її чоловікові Віктору
Івановичу, дітям Людмилі і Олегу, внукам, всім рідним і близьким.
А. М. ШТИМ, Н. О. ШТИМ, Ю. А. ШТИМ,
Т. А. ШТИМ, С. С. ШТИМ.

Колектив Талалаївського районного суду висловлює щирі співчуття судді Людмилі Вікторівні Тіщенко з приводу непоправної втрати
в її родині — смерті матері
АЛЛИ МИХАЙЛІВНИ.
Колектив Талалаївської школи глибоко сумує з приводу смерті
колишньої вчительки Алли Михайлівни В’ЯЛОЇ і висловлює щирі
співчуття рідним та близьким покійної.
Глибоким болем пронизала серця трагічна звістка про відхід в
інші світи нашої колеги, вчительки-пенсіонерки Талалаївської школи
Алли Михайлівни В’ЯЛОЇ. Висловлюємо щирі співчуття чоловікові Віктору Івановичу, доньці Людмилі, синові Олегу, внукам, рідним і
близьким покійної. А Вам, Алло Михайлівно, Царство небесне, земля
Вам пухом.
ВЧИТЕЛІ-пенсіонери Талалаївської школи.
Люди, як зорі, загоряються і гаснуть. Велика і складна дорога —
віддавати серце дітям — закінчилась… Стискає душу непрошений
жаль. Пішла з життя наша вчителька, класний керівник Алла Михайлівна В’ЯЛА. У цей скорботний час висловлюємо свої глибокі
співчуття і поділяємо з рідними Алли Михайлівни всю глибину невиправної втрати. Світла пам’ять.
ВИПУСКНИКИ 10-A класу Талалаївської
школи 1986 року.
З глибоким сумом і болем у серці зустріли звістку про кончину
нашої вчительки Алли Михайлівни В’ЯЛОЇ. Співпереживаємо і розділяємо біль тяжкої втрати з рідними та близькими покійної.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1983 року.
Пішла у вічність наша незабутня вчителька і мама нашого однокласника Алла Михайлівна В’ЯЛА. Світлий слід вона залишила
у наших серцях і щиро співчуваємо Олегу Вікторовичу і його родині.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи
1988-90 років випуску.
Наш колишній колега по роботі в апараті районної ради Віктор
Іванович В’ялий у важкому горі — померла його вірна супутниця життя дружина АЛЛА МИХАЙЛІВНА. Щиро співчуваємо Віктору Івановичу і його родині і розділяємо з ними біль непоправної втрати.
Колишні колеги І. В. ДІБРІВНИЙ, А. В. САВИЦЬКИЙ,
В. М. ГЕЦ, Г. О. ЛЕГКОДУХ, О. М. КАЧАНІВСЬКА,
Г. М. ДЕНИСЕНКО, В. Б. ІЛЛЯШЕНКО.

Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 255 від 15.12.2001 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

Непоправна втрата у сім’ї Віктора Івановича В’ялого з відходом
у вічність дружини, мами і бабусі АЛЛИ МИХАЙЛІВНИ. Сумуємо разом з вами, співпереживаємо.
Сім’я О. М. ЗОЛОТАРЕНКА.
Пішла із життя прекрасна людина, подруга, колега Алла Михайлівна В’ЯЛА із Талалаївки. Висловлюємо щирі співчуття Віктору Івановичу та його сім’ї. Сумуємо разом із ними.
Друзі Н. Г. СОЛОВЕЙ і Н. Г. ЗІНЕВИЧ.
Щиро співчуваємо сім’ї В’ялих в тяжкому, непоправному горі —
смерті дружини, матері, бабусі АЛЛИ МИХАЙЛІВНИ. Розділяємо разом із вами біль тяжкої втрати.
СВАТИ.
З болем у серці сприйняли звістку про смерть нашої сусідки
Алли Михайлівни В’ЯЛОЇ. Глибоко сумуємо і розділяємо біль непоправної втрати з рідними та близькими покійної.
Сім’ї ДОРОШЕНКО, ЛАВРЕНКО, ЦІЛИНИ, САМІЙЛЕНКО,
КОБИШ, ОВЧАРЕНКО, КОНОНЮК, БУШІ, Н. С. МОВЧАН,
Н. О. КОВАЛЕНКО, Г. П. ЖАЙВОРОНОК.
Висловлюємо щирі співчуття Ользі Борисівні Сенчі з приводу
гіркої втрати — смерті матері КАТЕРИНИ МИХАЙЛІВНИ. Сумуємо
разом із вами і вашою родиною.
Куми А. І. і В. П. ДИТЮКИ, Н. Г. ЗІНЕВИЧ.
Щиро співчуваємо нашому кумові Василю Володимировичу Леваді і його сім’ї з приводу тяжкої втрати — смерті батька
ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА.
Куми І. А. СЕРДЮК і А. Г. СЕНЧА.
У сім’ї наших родичів і кумів Василя Володимировича і Олени
Іванівни Левад із Скороходового — трагедія. Вони провели в останню путь батька Володимира Володимировича ЛЕВАДУ. Прийміть
наші щирі співчуття.
Сім’ї Н. О. КОВГАН, В. О. ПЕТЕНКО.
Непоправне горе спіткало нашу сусідку Людмилу Дмитрівну
Леваду — раптово помер її чоловік ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ. Щиро
співчуваємо і розділяємо з Людмилою Дмитрівною та всіма її рідними
біль безповоротної втрати.
Сім’я САБАДАШ.
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ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

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

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

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.

ПОМИНАННЯ
МИНУЛО 2 роки від дня смерті Миколи

Олексійовича СМІЛИКА з Червоного Плугатаря. Ты ушел из жизни слишком рано, нашу
боль не выразят слова. Спи, родной, Ты
наша боль и рана, память наша о Тебе всегда жива. К Твоей безвременной могиле наша
тропа не зарастет. Родной Твой образ, образ
милый, всегда сюда нас приведет. Тебя уж
нет, а мы не верим, в душе у нас Ты навсегда. И боль свою от той потери не излечить
нам никогда. Мы о Тебе не забываем никогда, скучаем, любим, помним и скорбим…
Пусть в Твоем вечном Царстве будет пухом
Тебе земля. Спи, наш родненький, спокойно.
Вічно сумуючі РІДНІ.
Микола Олексійович СМІЛИК
19.12.1964 – 13.06.2014
Любимый папочка, родной,
Два года нет Тебя со мной.
И с каждым днем мне тяжелей,
Тоска моя только сильней.
Все чаще прихожу к Тебе,
Все дольше я веду с Тобой беседы.
И как же хочется до глубины души
Услышать голос Твой, такой родной… оттуда.
Ужасно хочется обнять Тебя так сильно,
Как раньше — только доченька домой!
Ведь мы с Тобой часами говорили…
Мой милый папа был всегда со мной.
Как я хотела, чтоб меня Ты не оставил,
Помог дочурке в трудную минуту.
Ведь Ты любил всю жизнь меня так сильно
И для меня останешься кумиром.
Я знаю — в жизни все закономерно,
Зло, излучаемое человеком,
к нему вернется непременно.
И горе от нее те долгих двадцать лет
Ей принесут еще не мало бед.
Тебя, мой родненький, любить я буду вечно,
Горжусь, что у меня такой отец, как Ты.
Ах, если б знал кто, как тоска сжигает сердце
От мысли, что Тебя не встречу на жизненном пути.
Но Ты навек останешься со мною,
Звездою будешь путь мой освещать.
Ты, мой любимый папочка, навечно —
И этот статус мне не потерять.
Вічно сумуюча донька ВІКТОРІЯ.
ТЯЖЕЛЕЕ всего хоронить детей. И
очень больно, когда виновник не наказан…
Восемь лет светлой памяти нашего
любимого сыночка Евгения Ивановича
МОСКАЛЕНКО. Ушел Ты рано, не простившись и не сказав ни слова нам. Как жить
нам дальше, убедившись, что не вернешься
больше к нам? Любовь к Тебе, родной сынок,
умрет лишь вместе с нами. И нашу боль, и
нашу скорбь не выразить словами. Прости,
что нам под небом звездным к Твоей плите
носить цветы. Прости, что нам остался воздух, каким не надышался Ты. Пусть ангелы
охраняют Твой покой, оберегают Твою ничем не запятнанную душу,
несут любовь, живущую в наших сердцах.
Глубоко скорбящие МАМА, ОТЕЦ, БРАТЬЯ.
МИНУЛО три роки, як зупинилося серце
нашого рідного, незабутнього тата і чоловіка
Юрія Григоровича СПІВАКА із Талалаївки.
З роками біль утрати іще тяжчий. Як було б
добре, якби Бог послав Тобі довгі літа у здоров’ї… Не судилося. Як же ми скучаєм за Тобою, як не вистача Твого тепла. Скільки горя,
скільки в серці болю, там, де тато був — там
пустота. Ми сумуєм, рідний, за Тобою, про
наш біль словами не сказать. Спочивай, рідненький, у покої, а Тебе ми будем пам’ятать.
Хто забув — згадайте, хто пам’ятає —
пом’яніть разом із нами.
ДОНЬКА, ДРУЖИНА.
15 ЧЕРВНЯ минуло 10 років, як перестало битися серце нашої
найдорожчої людини Галини Іванівни ЧМУТ із Грицівки. Як швидко
плине час, як Ви пішли від нас. Ваше серце вже не б’ється, і на
душі в нас гіркота. Зайдеш до Вас у двір чи на подвір’я, а там тепер
лиш пустота. Важко передати той біль, коли втрачаєш рідну людину.
Ваша смерть завдала нам пекучого болю. Ви більше ніколи не зустрінете, не дасте нам поради. Як хочеться, рідненька, щоб Ви обізвалися до нас, зустріли у рідному домі. Мама була для нас зразком
порядності, мала золоту душу, щире серце і вмілі руки. Ваш світлий
образ бережемо у пам’яті назавжди. Дякуємо Богові, що Ви були у
нашому житті. Хай сонечко зігріває Вашу могилку, а Вашій добрій
душі Царство небесне. Зі сльозами на очах, глибокою вдячністю
схиляємо голови над рідною могилою, стежка до якої ніколи не заросте. Спіть спокійно, наша дорогенька, хай лебединим пухом буде
Вам свята земля. Хто знав Галину Іванівну, згадайте тихим словом.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ.
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