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НЕМА ДИМУ БЕЗ ВОГНЮ

22 ГРУДНЯ ВІДЗНАЧИЛИ СВОЄ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО ЕНЕРГЕТИКИ
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РАЙОНУ!
Щиро вітаємо вас з нагоди вабезпечення електричною енергією
шого професійного свята — Дня споживачів, повноцінне життя нашоенергетика. Ваша професія пов’яго району.
зана з постійним ризиком, часто
Бажаємо вам здоров’я, щастя,
несе особливу небезпеку, вимагає
добра і достатку, безаварійної ропильності й високих професійних боти, стабільної частоти в електронавичок. Від вашої організованої,
мережах, життєвої наснаги та нових
чіткої роботи залежить надійне затрудових здобутків.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
НА ВУЛИЦІ морозно.
Зазвичай, у таку погоду
хочеться сховатися у теплий домашній затишок.
Та якщо ти обрав професію енергетика, тобі не
доводиться зважати на
складність погодніх
умов. Навпаки, коли
на вулиці негода, трапляється найбільше різних робочих складностей,
які треба терміново ліквідовувати, незважаючи ні
на що. Можливо, саме через це багато хто, спробувавши непростого «хліба»
енергетиків, де і зарплата,
здається, достойна — не
витримують. Інші ж незмінно трудяться тут роками.
Керівник Талалаївського
району електричних мереж
Валерій
В’ячеславович
ЛУТ у цій сфері працює 35
років: очолював сільгосп
енерго, вже 17-й рік — РЕМ.
Він завжди з повагою і захопленням розповідає про
свій трудовий колектив.
Ми виїхали на місце роботи бригади мережної дільниці, яка займалася очищен-

ням повітряної лінії від дерев
та кущів у Сильченковому.
Електромонтер Владислав
Фелон тримається «кігтями»
на стовпі і працює — є багато місць, куди не під’їдеш
автовишкою. Керівник розпо-

ки, які трудяться у цій
бригаді недовго: електромонтер
І. А. Сердюк
та електро

відає, що цього року бригада, в основному, займалася
ремонтом повітряних ліній і
розчищенням трас, де проходить мережа 0,4 – 10 кВ.
Відремонтовано повітряних
ліній 86,3 км, на такій же відстані прочищено траси від
порослі і дерев в мережі охоронної зони повітряних ліній.
Очолює бригаду майстер
О. С. Васюк. Кращі електромонтери В. В. Чирва, Ю. В.
Харочкін, В. Г. Фелон, В. М.
Якименко, водій автовишки
Ю. В. Семінько.
Бригада дільниці ТП РП,
яку очолює С. В. Джолос,
виконує
ремонти
трансформаторних
підстанцій
10/0,4 кВ, кабельних ліній
0,4 – 10 кВ. Позитивно зарекомендували себе працівни-

слюсар ТП РП І. Г. Скрипка.
Підрозділ збуту, керівник А. М. Рой, займається
обліком електроенергії, збором коштів за використану
електроенергію,
здійснює
контроль за економним використанням
електричної
енергії. Кращі працівники
цього підрозділу: інспектор
М. П. Сердюк, контролер
В. П. Брек, електромонтер
по заміні лічильників М. М.
Мальчиков, технік А. М. Рой,
бухгалтер по розрахунках
Т. П. Кириченко.
Оперативно-диспетчерська служба, яку очолює
Ю. І. Горянський, займається
контролем за якістю електроенергії, аварійно-відновлювальними роботами мереж
і обладнання. Добросовісно

ТІ, ЩО НЕСУТЬ СВІТЛО

виконують свої обов’язки
диспетчери С. В. Бабій, І. О.
Васюк, С. В. Гетьманський,
електромонтери С. В. Омельяненко, Ю. А. Товкун, І. В.
Васюк, В. В. Машоха, водії
С. М. Барило, А. І. Лещенко,
П. В. Адам’як.
Основним
завданням
транспортної дільниці є забезпечення енергетиків транспортом. Для того, щоб він
завжди був «на ходу», працює цей підрозділ, очолюваний інженером з транспорту
В. П. Бардюком. Досвідчені
водії І. Г. Павлюченко, О. В.
Марченко, С. О. Плугов, В.
В. Бардюк, тракторист Ю. В.
Семінько. Працівники виробничо-технічної групи планують ремонти обладнання і
мереж. Сповна віддаються
своїй роботі працівники цього відділу С. М. Плужник та І.
Ю. Янина.
Не єдиними виробничими планами живе підприємство, хоча їх виконання, звичайно ж, на першому плані.
Навесні талалаївські енергетики взяли участь у ІІ обласній Спартакіаді ПАТ «Чернігівобленерго», де контролер
Тимофій Моргун зайняв 3
місце серед шашкістів.
З гордістю розповідає
директор і про те, що хтось
із працівників РЕМу постійно
навчається у вузах, а робота
тут стає першою сходинкою
у професійному зростанні.
На фото: диспетчер
Сергій Бабій на робочому місці (вгорі); члени
бригади мережної дільниці у грудні працюють в
Сильченковому.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
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До редакції звернувся депутат районної ради Олег Василенко із проханням опублікувати
звернення, під яким на той час
підписалося 45 жителів району.
Звернення жителів Талалаївського району до депутатів
районної ради
Із засобів масової інформації, нам, жителям району, стало відомо, що без урахування
думки громади, Талалаївський
район буде віднесено до Бахмацького госпітального округу.
Громадськість району обурена
такою перспективою, тому що
отримати лікування у Прилуцькій лікарні буде зручніше, ніж у
Бахмачі. До Прилуцької лікарні
можна доїхати автобусами із
Талалаївки, які проходять повз
саму лікарню. А у Бахмачі лікарня знаходиться за кілька
кілометрів від міста, і ніхто з
наших жителів там не лікується. В основному, лікуються у
сусідніх Ромнах чи Прилуках.
Тому звертаємося до депутатів
з проханням почути громадськість та відстояти право талалаївців увійти до Прилуцького
госпітального округу.
Пригадується як у листопаді на зустрічі з редакторами
голова облдержадміністрації
Валерій Куліч наголосив: «У
боротьбі за госпітальні округи переможе сильніший»…
У інтерв’ю, яке дала нашій газеті в кінці листопада
(№49 «ТХ») головний лікар
райлікарні Алла Комлик, вона
переконливо говорила, що наш
район буде закріплений за Прилуцьким госпітальним округом.
Адже історично так склалося,
що ми їдемо лікуватися, переважно, у Прилуки (та Ромни).
Що ж змінилося за цей
час і чи справді є варіант
створення Бахмацького госпітального округу і приєднання туди Талалаївки? —
це питання задала головному
лікарю ЦРЛ Аллі Комлик та її
заступнику Анатолію Михайлюку. У відповідь почула, що
справді разом із керівниками
нашого району головного лікаря запрошували у Бахмач, де
проходили громадські слухання. Пропозицію приєднатися
до Бахмацького госпітального
округу керівники медичної галузі сприймають як приголом
шливу. Про це йшла мова на
останній «п’ятихвилинці» —
ідея не знайшла підтримки у лікарів, середнього та молодшого медперсоналу. Обговорення
пройшли і у стаціонарних відділеннях — без підтримки.
Прокоментувати
си-

туацію
попросила
голів
райдержадміністрації
Анатолія Дупу і райради Юрія
Дзюбана. Обидва сказали, що
ніякого впливу на такі рішення
не мають, і взагалі, про це ще
рано говорити, адже округи ще
не створені.
Чи ж обговорюють цю тему
в області та Бахмацькому районі? Дим без вогню чи справді є
підстави для тривоги у людей,
які підписують звернення? Бахмацька районна незалежна газета «Порадник» за 19 грудня ц.р.:
Можливості створення регіонального медичного округу з
центром у м. Бахмач
«…Голова районної ради
постійно брав участь у круглих
столах, нарадах щодо проведення медичного реформування, проводив співбесіди з
керівництвом сусідніх Талалаївського та Борзнянського районів, від яких отримав
попереднє погодження щодо
створення госпітального округу з центром у місті Бахмач із
збереженням медичної інфраструктури цих районів.
До районної ради надійшла
відповідь від Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації
щодо формування госпітальних округів».
Оргвідділ районної ради.
А ось що на цю тему
розповідають у «ЧЕ live TV»
(Чесні новини) (випуск за 14
грудня ц.р.)
Госпітальний округ у Бахмачі
«Бахмачани хочуть створити госпітальний округ. Сьогодні
про це говорили на громадських слуханнях та створили
робочу групу, до якої ввійшли:
перший заступник голови обласної ради Валентин Мельничук, голова комісії охорони здоров’я Микола Дейкун, районне
керівництво та лікарі. До робочої групи долучився й народний депутат Валерій Давиденко. Створена група повинна за
короткий термін з’ясувати, якої
матеріально-технічної
бази
нині бракує центральній районній лікарні, та створити всі необхідні документи, аби зареєструвати райлікарню в Бахмачі,
лікарню інтенсивної допомоги.
До Бахмацького госпітального округу увійдуть кілька
сусідніх районів: Борзнянський, Талалаївський і Коропський — до річки Десна.
Нині громади цих районів
уже надали свою згоду»…
Джерело:
http://cheline.
com.ua/news/society/gospitalnijokrug-v-bahmachi-foto-46621

Продам паливні
БРИКЕТИ з лушпиння соняшнику. Брикет
використовується як
альтернативний
вугіллю та дровам вид
палива (паливо для
камінів, котлів, печей,
промисловості). Відмінно і довго горить, майже не
залишається золи. Упакований в мішки по 35 – 45 кг і
біг беги по 1 – 1,1 т.
Самовивіз: вул. Куйбишева, 1, смт Криве Озеро,
Миколаївська обл.
Можлива доставка при замовленні від 22 т.
Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: oilplant@ukr.net
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА

НА РАЙОННУ ГАЗЕТУ «ТРИБУНА ХЛІБОРОБА».
Передплатна ціна: на місяць для фізичних осіб — 12,03
грн., на квартал — 36,09 грн., на півроку — 72,18 грн., на рік —
144,36 грн. Відповідно поштовий збір: 0,95 грн., 2,15 грн., 2,60 і
4,00 грн.; для юридичних осіб: на місяць — 13,10 грн., на квартал — 39,30 грн., на півроку — 78,60 грн., на рік — 157,20 грн.

ПОДЯКА

Життя людське, як тоненька нитка. Кожен хапається за неї, як може. Вхопилися за її самісінький кінчик
і ми із сином і молили Бога,
аби не обірвався він у наших
руках, не згас для нас останній промінчик надії. Гадали,
ось я віддам синові свою
нирку для пересадки (він
цього гостро потребував) і
наші проблеми стануть менш
складними, мій Ігор заживе
звичайним життям.
Але доля вготувала нам
нові випробування. Побувши
два тижні вдома після операції, з високою температурою
і діагнозом вірусна інфекція
син знову потрапляє в столичний медцентр Шалімова,
де йому робили пересадку.
Ця інфекція почала вбивати
пересаджену нирку. Терміново потрібні були надто дорогі, непідйомні для нас, медпрепарати, здатні ефективно

●

Цими днями пішов із
життя мій чоловік Михайло
Максимович Сліпко із Болотниці. Неймовірно тяжко було пережити це горе,
допомогла лише підтримка добрих людей. Я щиро
вдячна нашому сільському
голові Анатолію Рудьку за
організацію похорону, моїм
односельчанкам
Катерині

●

Ще в 1985 році я травмував ногу. З роками біль ніби
улігся, але в останні півроку
травма дала про себе знати і знову почали турбувати
сильні болі. Висновок лікарів
— операція. Мені зробили
її в Чернігівській обласній
лікарні. Я щиро вдячний
людям, які в цей скрутний

●

●

протистояти інфекції.
Світ не без добрих людей
— у скрутні хвилини знайшлися добродії, які подали нам
руку допомоги. Я щиро вдячна
голові районної парторганізації
ВО «Батьківщина» М. В. Білану за його чуйність, турботу
і вболівання, що терміново
звернувся до нардепа від
«Батьківщини» В. О. Дубіля і
так необхідні синові ліки були
в його розпорядженні. Щиро
вдячні благодійному фонду
«Європа»,
Юрківцівському
сільському голові С. М. Мірошниченко, колективу сільради, депутатському активу
і всім, кому не байдужа доля
Ігоря, хто допомагає йому почати нове життя. Хай Господь
обдарує вас здоров’ям і благословить за вашу доброту і
щедрість душі.
Алла ЗАРВА — мама
Ігоря ГЕРАЩЕНКА.
с. Довгалівка.

●

Мусієнко, Ганні Панасенко,
Лідії Мусієнко, Наталії Макаренко, які приготували поминальний обід, допомогли
мені провести дорогу людину в останню путь.
Спасибі всім вам, добрі
люди, нехай горе обходить
вас і ваші сім’ї.
Марія СЛІПКО.
с. Болотниця.

●

час надали мені моральну
і матеріальну підтримку, —
селищному голові Юрію Величку, колективу працівників
ВУЖКГ, в якому я працюю,
на чолі з директором О. Г.
Кобишем. Спасибі вам за
чуйність і доброту, нехай ваш
дім обходить горе.
Юрій ЧИРВА.

КУПЛЮ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
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.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ та СВИНЕЙ через ваги.
Тел. 097-756-90-00 (Костя).
БИКІВ дорого від 360 кг. Тел. 050-407-55-01, 096-702-22-34.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
28 ГРУДНЯ, рік тому назавжди
залишив цей світ дорогий чоловік
Микола Іванович ТКАЧЕНКО з
Харкового. Той день, коли Твій світ погас і серце перестало
битись, став для мене найболючішим за все життя. Вже рік
пройшов, а біль і туга не проходять. Скільки виплакано сліз,
цього ніхто не знає. Боляче і гірко мені від розлуки з Тобою,
жити допомагають лише спогади і добра пам’ять, з якої Ти
не підеш до кінця моїх днів.
ДРУЖИНА.

ПОВІДОМЛЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ
з підготовки установчих зборів для
формування громадської ради при
райдержадміністрації

Установчі збори з формування нового
складу громадської ради при Талалаївській районній державній адміністрації відбудуться 10 лютого 2017 року в залі засідань райдержадміністрації. Початок зборів
о 10:00.
Детально про порядок участі в установчих зборах та ін. читайте на сайті райдерж
адміністрації. Документи приймаються ініціативною групою до 12 січня за адресою:
вул. Центральна, 3, відділ організаційної
роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації з 8:00 до 17:00. Інформація
за телефоном 2-16-23.
Потрібен ПРОДАВЕЦЬ у магазин «Автоплюс». Звертатись за адресою: Талалаївка, вул. Центральна, магазин «Автоплюс» (поряд з магазином «Галич»).

ТОВ АФ «ОБРІЙ LTD»

надає сертифіковані послуги
з приймання, очищення і зберігання
зернових та олійних культур.
Закуповуємо зернові та олійні культури.
ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
17200 Чернігівська обл., смт Талалаївка,
вул. Кірова, 5.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:
067-118-98-80;
факс (04634) 2-11-18; 2-12-81.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0314050, виданий 23.05.1997 року на ім’я
ЯРЕМЕНКО Віра Павлівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0317653, виданий 6.06.1996 року на ім’я
ГАЛИЦЬКА Марія Василівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №868877 від 20 липня 2007 року,
виданий на ім’я НЕСТЕРЕНКО Василь Михайлович, вважати недійсним.

ПРОДАМ

КВАРТИРА двокімнатна з усіма зручностями в Талалаївці по вул. Центральна, 41.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26.
САДИБА 0,06 га по вул. Нафтовиків у Талалаївці: будинок з усіма зручностями, погріб, сарай, гараж, літня кухня
та кілька господарських будівель. Можливий варіант здачі
під квартиру.
БОЧКИ під зерно (металеві, дерев’яні), СКРИНЯ, ПРЯДКА, МОТОЦИКЛ ІЖ з коляскою та багато запчастин до нього; ІНСТРУМЕНТ; ДВИГУНИ і РЕДУКТОР для міні-трактора.
Тел. 050-600-07-16, 095-460-02-51, 099-447-84-66.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (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.
Терміново однокімнатна КВАРТИРА на 2-му поверсі по
вул. Центральна, 45, кв. 14 в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
Терміново КВАРТИРА по вул. Геологів: без ремонту, є
газ, вода, літня кухня, погріб, сараї. 6 соток землі у дворі, 15
соток городу коло квартири. Ціна 30 тис.
Тел. 096-655-61-92.
2-кімнатна КВАРТИРА у п’ятиповерхівці по вул. Садова
у Талалаївці. Тел. 098-925-53-71, 093-852-11-18.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106, б/у КАМЕРИ R-13.
Тел. 098-460-85-07, 066-166-60-81.
СІНО тюковане. Можлива доставка. Тел. 066-528-36-28.
там Твою світлу душу. А земля, що
вкрила Тебе, буде легенькою.
Хто знав нашу матусю, згадайте
і пом’яніть разом з нами за її вміння любити людей, щире
серце, привітність.
Дочка ЛІДІЯ, зять МИКОЛА, внуки АНАТОЛІЙ і
ОЛЕЖКА з сім’ями.

ПОМИНАННЯ

10 РОКІВ тому, 30 грудня 2006 р., в наш рідний батьківський дім прийшла велика біда, велике горе — відійшла у
вічність наша найкраща, найдорожча у світі матуся, бабуся,
прабабуся Анастасія Тимофіївна ГОРБАНЬ із Довгалівки.
Смерть рідненької — біда непоправима. 10 років… Де
взять сили, щоб змиритись з такою втратою? Найкраща,
найрідніша матуся пішла назавжди, звідки немає вороття…
Немає в світі таких слів, щоб передать нашу печаль і через
10 років. Іноді бачимо Тебе, рідненька, у снах, віримо і твердо знаємо, що Ти поруч з нами, оберігаєш нас, і прикладів
цьому багато. Пам’ять про Тебе живе в нас, і Ти залишишся
в ній навічно за Твою доброту, порядність, шляхетність, за
Твою золоту душу, щире серце, вмілі, невтомні і працьовиті
руки. Ти живеш поряд з нами, поряд з нами продовжуєш свій
земний шлях в спогадах, в пам’яті. Зі сльозами на очах схиляємо голови перед Твоєю могилою і Твоєю світлою пам’яттю. Царство небесне Тобі, рідненька. Хай Господь оберігає

24 грудня 2016 року

20 ГРУДНЯ минуло 10 років, як
обірвалось життя найдорожчої нам людини, світлої душею і безмежно доброї,
люблячої матусі, бабусеньки і прабабусі Любові Степанівни РАДЧЕНКО з
Діброви.
Пройшли роки, а Ти щоденно живеш у наших думах, щодня ми згадуємо
Твої поради, Ти була справедливою, доброю, щирою. Скільки б не минуло часу,
ми завжди пам’ятатимем і любитимем,
наша рідненька мамочка і бабуся. Важко осягнути розумом,
що Тебе немає поруч і ніколи не буде. Не вщухає біль в душі
і серці, як не вистачає Тебе, ріднесенька мамочко. Царство
небесне і вічний спокій Тобі, наша люба найдорожча матуся.
Хай Твоя душа завжди буде в раю, а важка могильна земля
служить Твоєму тілу лебединим пухом, Ти на це заслуговуєш, наша незабутня.
Вічно сумуючі ДІТИ, ВНУКИ,
ПРАВНУКИ і всі рідні.

27 ГРУДНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у с. Основа (у приміщенні ФАПу) проводитиме головний спеціаліст відділу «Талалаївське бюро правової допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому о 10-й годині.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні
КОТЛИ. Працюємо за державною програмою, компенсація 35%.
Тел. 066-437-77-43, 097115-88-38, 098-768-28-04.

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

Приймаємо
замовлення на виконання робіт:
ШПАКЛІВКА, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ПЛИТКА та
інші. Тел. 067-494-99-10,
066-115-68-37.

за низькими цінами. Можливо в кредит. Встановлюємо до −10°C морозу.
Тел. 096-773-79-83,
066-409-73-15.

ПРОДАЄТЬСЯ

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 90 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА та ДВЕРІ

У родині нашої колеги Наталії Борисівни Підойми
— непоправна втрата. Передчасно померла її сестра
Катерина Вікторівна КОЛЕСНИК. Прийміть наші щирі
співчуття.
КОЛЕКТИВ Староталалаївського
дитячого садочка «Веселка».
Непоправне горе спіткало наших сусідів Ніну Володимирівну Комлик, її доньку Олю і сина Олега — передчасно
пішов із життя їх чоловік і тато, а наш добропорядний сусід
ІВАН МИХАЙЛОВИЧ. Глибоко сумуємо і розділяємо з рідними та близькими покійного біль тяжкої втрати.
МЕШКАНЦІ будинку 51-б
по вул. Центральна в Талалаївці.
Висловлюємо щирі співчуття нашим друзям Богдану
Васильовичу та Світлані Миколаївні Гучок і всій великій
родині з приводу непоправної втрати — смерті батька
ВАСИЛЯ СТЕПАНОВИЧА.
М. В. і Т. Г. СЕГЕДА.
Сумуємо з приводу передчасної смерті нашого сусіда,
доброї, порядної людини Івана Михайловича КОМЛИКА
і висловлюємо щирі співчуття його дружині Ніні Володимирівні, дітям та всім родичам.
Жителі будинку 51-а по вул. Центральна:
Н. СОЛЯНИК, Г. ГОРОШКО, В. АРТЮХ,
Н. ГРАБИНА, М. БІЛАН, Н. ПЕТРІШЕНКО.
Пішов у вічність наш добрий друг, сусід Іван Михайлович КОМЛИК — життєлюб, людина щедрої душі і легкої
вдачі, дбайливий господар і мудрий наш порадник і помічник. Розділяємо біль гіркої втрати з дружиною Ніною
Володимирівною, дітьми, рідними і близькими покійного.
Зазеленіють деревця, розквітнуть мальви, посаджені Тобою, і оживе пам’ять… Сумуємо, пам’ятаємо…
СУСІДИ із с. Сильченкове.
Наші серця переповнені неперебутнім болем, а душі
— сумом і тугою за щирою, доброю людиною, неоціненним сусідом Іваном Михайловичем КОМЛИКОМ із Талалаївки. Він був для нас, як рідний. Горюємо за Іваном
Михайловичем, співпереживаємо і розділяємо з родиною
покійного біль безповоротної втрати.
Сусідка Л. М. ГЛЯДЧИШИНА та її сім’я.
Передчасно, раптово відійшов у засвіти наш дорогий
кум Іван Михайлович КОМЛИК. Справжній господар, добропорядна людина, вірний друг і прекрасний кум. Тяжка і
болюча втрата для всіх нас. Глибоко сумуємо і розділяємо
з рідними та близькими покійного біль непомірної втрати.
Куми РУДЬКИ.
Багато років ми були добрими сусідами, знали і поважали Івана Михайловича КОМЛИКА з Талалаївки. Плачуть душі по тім, що надто рано обірвалося його життя.
Щиро співчуваємо його дружині Ніні Володимирівні, дітям Олегу і Олі, всім рідним. А покійному — світла вічна
пам’ять.
Сім’я М. О. і О. М. РОМАШКО.

КРАЄЗНАВСТВО

(Продовження. Початок у
№50 за 10 грудня 2016 р.)

Виходячи зі сказаного, я
роблю висновок, що Рябухи
з’явилися раніше, ніж Талалаївка. Адже в Талалаївці
немає річки. Слово Талалаївка походить від татаро-монгольського слова «талалай», що означає «трава».
Талалаївка як поселення
з’явилося в XII столітті. Повертаючись до річки Ромен,
я пам’ятаю цю річку, коли
вона була ще повноводою і
широкою, її ширина в районі вул. Приймаки досягала
20 м. Це було 55 – 60 років
тому. Туди через все село
мої мати й батько возили
коноплі, щоб їх вимочити в
річці Ромен. Та й не тільки
ми туди возили коноплі, а й
інші селяни з різних вулиць.
У річці коноплі вимочувалися по 2 – 3 тижні, тому туди
доводилося навідуватися і
перевіряти, чи все на місці.
Ось і я туди їздив разом із
батьками. Пішки туди ми не
ходили, тому що це було
далеко, приблизно 2,5 км,
адже річка знаходилася
майже під Красним Колядином. Запрягали коня і
швидко приїжджали в обидва кінці, не затримуючись
довго з оглядом. Якщо,
бувало, водою розмиє накладену на коноплі землю,
то доводилося знову діставати лопатами з дна річки

П. А. Шевченко

ПРО РЯБУХИ І РЯБУШАН
Історична довідка

мул і накладати його на
верх штабеля, щоб вона не
спливала, а коноплі щоб не
віднесло хвилею. З чотирьох боків навколо покладених конопель забивали
кілки. Це робилося біля берега на невеликій глибині.
У село Красний Колядин перепливали на човнах,
звідти гості переправлялися
до нас теж на човнах. Річка
Ромен впадає в річку Сулу.
Наші діди говорили, що вона
була судноплавною для кораблів того часу. Козацькі
«човни» ходили по р. Ромен,
потім по р. Сулі і далі до самого Дніпра. Т. Г. Шевченко
писав у «Великому льосі»,
як в м. Ромни «загатили» р.
Сулу «козацькими старшинами». (Йдеться про страту
козацьких старшин Петром I,
вони були союзниками Мазепи, який зрадив Петра I).
Це говорить про те, що
наш край був козацьким. Те
ж підтверджують історичні
довідки. Наприклад, П. П.
Ротач в своїй книжці «Світло
рідної хати» робить екскурс
в історію Талалаївки. Там
ідеться про Прилуцького
козачого осавулу Мовчана,
який жив у Талалаївці, мав
наділи землі в Талалаївці і

Блотниці, водив своє козацьке військо в походи в Персію,
Крим, Польщу. У 1708 р. він
зі своїми козаками воював із
шведами на боці Петра I. Тут
же подається довідка про
те, що в селі Липове в 1649
р. значилося 60 козацьких
домогосподарств. У XVIII ст.
селом володіє генеральний
бунчучний Яків Лизогуб, він
так само володіє частиною
села Корінецьке.
У Батурині була Гетьманська резиденція (1669 – 1708
рр.). У Глухові теж була резиденція гетьмана, а гетьманів
обирали козаки. У Прилуках
стояв козацький полк полковника Гната Ґалаґана,
який відійшов від гетьмана Мазепи і приєднався до
військ Петра I.
У період розкуркулювання в нас на горищі, коли
розбирали комору, виявили
шаблю. Я запитав у батька,
звідки в нас шабля. Він відповів, що його дід був козаком,
що ця шабля передавалася
синам, онукам. Так що за
походженням наша сім’я козацька, село було козацьким.
У 1775 р. Катерина II
ліквідувала Запорозьке козацтво, козаки змушені були
тікати в Крим, Туреччину.

ДОБРІ СПРАВИ НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ

Ніщо так не об’єднує людей, як біда. Сьогодні ж вона
на всіх одна — військові дії
на сході України. Щоб підтримати наших відважних
воїнів, єднаються і дорослі,
і діти.
Нещодавно в Красноколядинській школі відбулася зустріч педагогічного
колективу і учнів із головою
Талалаївської спілки учасників АТО Б. Борсуком та
волонтером О. Смальком.
Ніхто не залишився байдужим від розповіді про події,
які доводиться переживати
солдатам.
Учні, вчителі та техпра-

цівники нашої школи зібрали кошти, на які було придбано продукти харчування,
миючі засоби, засоби гігієни,
а також різні смаколики. Та
найбільше позитивних емоцій, за словами Б. Борсука,
викликають дитячі малюнки
і листи солдатам. Діти передали їх разом з гуманітарною допомогою.
Волонтер О. Смалько
звернувся з проханням до
школярів приєднатися до
акції і збирати пластикові і
скляні пляшки для утилізації
сміття. Вилучені кошти ідуть
на допомогу нашим захисникам. Діти із задоволенням

погодилися бути активними
учасниками акції.
Живе спілкування з героєм фронту Б. Борсуком
та героєм тилу — волонтером О. Смальком викликало незабутнє враження у
школярів.
Учні знову у пошуку нових ідей, які дали б змогу
підтримати солдатів, адже
кожен повинен дбати про
свою країну, про порозуміння і злагоду на всіх її землях.
Зустріч закінчилася фотографією на пам’ять.
Євгенія КУНДЕНКО,
учениця 5 класу Красноколядинської школи.

А ХТО-ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ?!

Із циклу зимових свят
свято Миколая вважається
найбільш шанованим і традиційним. Миколай покровитель дітей, а також бідних і
знедолених. Про повагу, з
якою ставилися до Миколая,
говорить і те, що практично
у кожній оселі були ікони з
його святим ликом.
Особливо свята Миколая
чекали діти. Відбулося воно
і в Талалаївському краєзнавчому музеї. Красуня ялинка,
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

24 грудня 2016 року

прикрашений новорічними
гірляндами зал, вироби дітей
із Центру ДЮТ новорічної тематики — все сприяло святу.
Вірші, вікторини, загадки, пісні об’єднали у музеї майже
80 дітей. Дві групи старшого
віку дитсадка «Сонечко» та
їх вихователі, мами, бабусі,
а ще учні школи мистецтв
по класу вокального співу
та бандури з викладачами
— К. Смалько, А. Руденко, О. Самозвон. Звучали

«величальні» Миколаю, колядки, щедрівки, новорічні
«вітальні».
Не забув Миколай і про
новорічні подарунки, завітав
до нас на свято з подарунками від спонсорів ПП С. Позняковської, В. Прядки, І. Батюти, В. Середи. Веселі, в
доброму настрої, з «миколайчиками» діти поспішили
на свято в РБК.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

Пізніше козакам дозволили
мати свій центр у с. Іржавець
Прилуцького повіту. Тарас
Шевченко з цього приводу
написав вірш «Іржавець»:
…Мій краю прекрасний,
розкішний, багатий!
Хто тебе не мучив?
Якби розказать
Про якого-небудь одного
магната
Історію-правду, то
перелякать
Саме б пекло можна.
А Данта старого
Полупанком нашим
можна здивувать.
І все то те лихо, все,
кажуть, от Бога!
Чи вже ж йому любо
людей мордувать!
А надто сердешну мою
Україну.
Що вона зробила? За що
вона гине?
За що її діти в кайданах
мовчать?..
Тут поет оплакує козаків,
змушених бігти зі своєї рідної
України.
Річка Ромен до осушення боліт була невеликою,
але по ній плавали на човнах, перевозили човнами
людей із Рябух в с. Красний
Колядин і назад. У 1936 році
викопали в болоті канаву від

с. Дмитрівки до річки Ромен.
Осушили болото, а разом зі
зникненням болота зникла й
річка, вийшов струмок. Коли
збиралися проводити меліорацію, було обіцяно так багато благ, що ентузіазм охопив
людей і канаву прокопали
швидко. Але обіцяних високих врожаїв капусти, буряків,
пшениці ніхто так і не дочекався. Думаю, що болото
живило водою річку, і користі
від болота і річки було більше, ніж зараз.
Хто з рябушан наважиться сперечатися, що серед
наших прадідів не було козаків і селян, які брали участь
в 1594 – 1596 роках під керівництвом Северина Наливайка в селянсько-козацькому
повстанні проти польської
шляхти? Адже недалеко від
Рябух у м. Лубнах повстанці
побудували укріплений табір, який завзято чинив опір
польським військам, що напосідали. 7 (17) липня 1595
р. верхівка багатого реєстрового козацтва видала полякам Наливайка та інших
керівників повстання. Після
дворічного ув’язнення і тортур Наливайка було страчено в 1597 р. Йому відрубали
голову. Про Наливайка складено багато пісень.
(Далі буде.)
Набір
Віктора БАРАНОВА,
переклад, публікація
Івана ЗАБІЯКИ.

ПРО ВСЕ ПОТРОХУ

ЯКЩО ДОГЛЯДАЄТЕ ІНВАЛІДА

17 травня 2016 року Верховна Рада прийняла Закон
«Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту
осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідом 1-ї
групи». Із 1 січня 2017 року їм
передбачається надбавка на
догляд за дитиною-інвалідом
підгрупи А одному з батьків,
прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку
сімейного типу, усиновителів,
опікуну, піклувальнику неза-

лежно від факту роботи, навчання, служби.
Вищезазначені
зміни
стосуються одержувачів державної соціальної допомоги
відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам», які виховують дітей-інвалідів підгрупи
А (діти до 18-и років).
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу допомог управління соцзахисту
населення.

Під час новорічних та
різдвяних свят багато громадян купують піротехнічні
засоби в різних громадян та
торгових точках, які не мають
відповідних документів на
продаж піротехніки, і під час
використання громадянами
салютів, петард та іншої піротехніки часто виникають
травми та опіки. У зв’язку з
цим за продаж піротехніки
без відповідних документів

передбачено адміністративну відповідальність, а саме
ст. 195-6 «Порушення порядку торгівлі піротехнічними
засобами», яка передбачає
накладення штрафу від тридцяти п’яти до шістдесяти неоподатковуваних
мінімумів
доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник сектору Талалаївського ВП, майор поліції.

ПЕРША хвиля епідемії
грипу в Україні вже розпочалася, школи та дитячі садочки закривають на карантин.
Із ЗМІ та інтернет-
публікацій можна отримати
достатньо інформації щодо
штаму грипу, який циркулює
в цьому році, симптоми хвороби та методи як лікувати. В
Україні станом
на 15 грудня зафіксовано 4 летальних випадки від ускладнень грипу, серед померлих
є діти. Основними помилками, які призводять до непоправних випадків, є відмова
від лікування в стаціонарі та
несвоєчасне звернення за
медичною допомогою, адже
помирають не від самого грипу, а від ускладнень, до яких
він призводить.
Які симптоми грипу?
Висока температура тіла
в перші дні захворювання,
яка погано збивається жарознижуючими
засобами
(38,5 – 39°C і вище); біль та
першіння в горлі; головний
біль; ломота в тілі; загальна
слабкість; сухий кашель.

Що робити, якщо ви захворіли на грип?
Зверніться до лікаря (сімейного або інфекціоніста),
адже на фоні вище перерахованих симптомів швидко
розвивається пневмонія або
інші ускладнення, які призводять до летальних випадків;
створіть собі чи членам сім’ї

НОВОРІЧНА ПІРОТЕХНІКА

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

СТРАХУВАННЯ

ПОПЕРЕДНІ
ПІДСУМКИ

Одним із головних завдань діяльності Фонду
є ефективне здійснення
профілактичних
заходів,
спрямованих на усунення
шкідливих і небезпечних
виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, які загрожують життю і здоров’ю
працюючих, попередження
виробничого травматизму,
аварійності та професійної
захворюваності,
викликаних умовами праці. За
офіційними даними у 2016
році від неякісно організованої роботи з охорони
праці стався 61 відсоток
всіх нещасних випадків.
Це, насамперед, стосується невиконання інструкцій
з охорони праці (36%) та
невиконання
посадових
обов’язків (11%). Аби виправити ситуацію, відділенням ВД Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві в
Талалаївському районі надано 20 консультацій страхувальникам,
проведено
12 нарад, 13 раз прийнято участь в опрацюванні
СУОП на підприємствах,
здійснено ряд публікацій
тощо. Важливим кроком
для покращення ситуації з
охорони праці в агропромисловому комплексі стало
розроблення спільного плану дій з питань проведення
профілактичних
заходів,
де сумісно з управлінням
АПР Талалаївської РДА
проаналізовано показники
травматизму,
обставини
та причини його виникнення, визначено найбільш
травмонебезпечні професії на підприємствах агропромислового комплексу.
Також проведено наради
щодо підготовки техніки до
весняно-польових робіт, по
збиранню ранніх зернових
та інші, організовано та
проведено навчання відповідальних за охорону праці
підприємств АПР Талалаївського району в навчальних
закладах.
Відповідно до районної
Програми стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2013 – 2017
роки практично виконано
всі заходи, за винятком
розповсюдження
нормативно-правової літератури,
іншої спеціальної літератури, плакатів, пам’яток,
листівок, на що буде звернуто особливу увагу в останній період.
Микола ГЕРАСИМЕНКО,
головний спеціаліст
фонду у районі.
тифлу, грипго та ін.) — вони
не є препаратами, які лікують грип або ГРВІ; уникайте скупчення людей, часто
мийте руки; відмовтеся від
куріння сигарет
та
вживання
алкогольних
напоїв; забезпечте вологе
прибирання в житловому
приміщенні.
Вірус грипу, в першу чергу, вражає та призводить до
ускладнень людей груп ризику: похилий вік (слабкий
імунітет, супутні хронічні хвороби), діти (імунітет ще формується) та вагітні.
У нашому районі епідемічний поріг низький, але
хворіти вже почали. Тому не
залишайтеся вдома наодинці з хворобою та не відмовляйтеся від госпіталізації за
рекомендаціями лікаря чи
фельдшера ЕМД.
Вікторія НЕСИН,
лікар-інфекціоніст ЦРЛ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
ПРО ГРИП

На фото: на святі Миколая у Талалаївському краєзнавчому музеї.

ліжковий режим на період
високої температури тіла,
відклавши будь-яку роботу — організм людини має
боротися з інфекцією, а не
виснажуватися роботою; пийте якомога більше рідини:
узвари, компоти, мінеральну
не газовану воду, чай; приймайте противірусні засоби
(гропринозин, новірин, аміксин, амізон, оцилококцинум); ібупрофен (нурофен),
мефенамінова кислота —
при температурі тіла вище
38°C, або препарати, які
полегшують симптоми ГРВІ
(вікс актив, грипоцитрон, ан-
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НАБЛИЖАЄТЬСЯ

ЯК ЗУСТРІНЕМ
НОВИЙ РІК

Тетяна, держслужбовець:
— Новий рік для мене
завжди був святом сімейним. Хоч діти мають вже
свої сім’ї і живуть окремо,
Новий рік святкуємо разом
із сім’єю старшого сина.
Збираємось біля символічної ялинки, яку я лаштую
із гілочок сосни чи ялини
і ставлю у вазу, обкладаю
цукерками на радість внуку. А ще біля ялинки має
бути запах мандаринів і
шампанського. Після зустрічі Нового року у себе
вдома обов’язково прийду
на центральну площу селища, де, зазвичай, бувають
масові гуляння і феєрверк.
Алла і Оксана, продавці:
— На Новоріччя у нас
подвійне свято, — зізнається Алла, — ще й день
народження у чоловіка.
Тож за святковим столом
зберемося родиною —
ми з чоловіком, дві наші
доньки, одна із них вже
студентка, приїдуть свекір із свекрухою з села.
Обов’язково буде жива
ялинка і подарунки дітям.
В сімейному колі святкуватимуть Новий рік і в родині
Оксани. І хоч 31 грудня і 1
січня доведеться бути на
роботі, новорічний настрій
у ці дні додасть святкової
атмосфери.
Леонід, правоохоронець:
— Цього року, якщо не
випаде чергування, Новий
рік зустрічатиму в родинному колі з ялинкою і подарунками. Обов’язково згадаємо, як довелось зустрічати
новорічне свято у 2014 році,
коли разом із своїми колегами перебував у селищі Чернухине на Луганщині — тоді
ми несли службу по охороні громадського порядку
в зоні АТО. Пригадується
новорічна ялинка, яку привезли волонтери з рідної
Чернігівщини, як робили
традиційний
новорічний
салат «олів’є» із продуктів,
що привезли з собою. Його
вистачило на всіх 200 чоловік, що там жили. І хоч
неподалік було чути вибухи
і стрілянину, це армійське
новорічне свято всіх нас
по-домашньому зігрівало.
Володимир, водій:
— 2017 рік планую зустріти із друзями в столиці
— побувати в новорічну ніч
на Софіївській площі біля
головної ялинки країни, на
Майдані Незалежності, відвідати Алею Героїв. Взагалі в Києві є багато місць, які
вже давно мрію побачити.
Думаю, що в новорічні свята там буде досить цікаво і
захоплююче.
Кор. «ТХ».
16 – 18 ГРУДНЯ у смт
Варва проходив третій етап
розіграшу відкритого кубка
Чернігівської області з пішохідного туризму «АДРЕНАЛІН 2016-2017». Три команди
представляли наш район на
цих змаганнях. У старшій віковій групі команда з ДЮСШ
(Костянтин
Самойленко,
Андрій Грабовий, Тимофій
Решетнік, Еліна Чуба, Ірина
Коваленко, Андрій Науменко) достойно боролися і серед 12 команд посіли сьоме
місце. Як і на талалаївських

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ВОНА народилася за
народним календарем якраз
на Ганни. Було це аж 75 років тому у маленькому хуторі
Скибівщина Харитонівської
сільради Срібнянського району. Галині Микитівні Ганжі не судилося щастя бути
улюбленою маминою донечкою. Її мама рано померла і
дівчинка лишилася сиротою.
Вже маленькою мріяла про
власну сім’ю, де вона була б
господинею, де було б все у
добрі та радості. Галя навчалася в Карпилівській школі,
була дуже допитливою, кмітливою, і вчителі пророкували
їй на майбутнє стати якнайменше учителькою. І сама дівчинка стільки про те мріяла,
та не судилося, не збулося.
Помилувалася своїм атестатом зрілості «на відмінно»,
та і сховала у скриньку, бо
треба було власним трудом
прокладати свій життєвий
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ПОРУЧ З НАМИ

ТАКІ ДОВГІ І КОРОТКІ 75…

шлях. До тодішнього радгоспу в Новоселівці від Скибівщини — рукою подать. Туди
і подалася дівчина працювати. Тут познайомилася із
юнаком Романом Ганжею,
швидко зрозуміли, що створені одне для одного. Обоє
ростом невеличкі, та характером і вдачею сильні, бо
стільки вже горя пережили,
скільки неправди та страждань побачили…
Ми із Галею народилися і
росли в одному хуторі. Вона
— старша, багато в чому
була і є мені прикладом. Роботяща, дбайлива, не байдужа до людського горя і біди.
В їхньому з чоловіком домі
завжди було красиво і затишно, бо у її вмілих руках
«горіла» всяка робота. Здавалося б, як вона, така неве-

личка, може на рівні, а може
ще і краще за інших, працювати на фермі? Багато років
Микитівна працювала свинаркою. Саме за цю роботу
отримала високу нагороду
— орден Трудової Слави
ІІІ ступеня. Та її найвищою
життєвою нагородою стали її
чудові діти: сини Володимир
і Віктор, донька Наталя. Обидва хлопці обрали престижну у 80-ті роки минулого століття професію військового.
Старший — військовий вертольотчик, пройшов пекло
Афганської війни, життя молодшого, також військового,
обірвалося на злеті… А для
матері відтоді і сонце світить
по-іншому. Та як би не було
складно, Микитівна, так шанобливо називають її в селі,
ніколи не опускає рук. Живе

з дітьми, внуками і для них.
За станом здоров’я із
роботи на фермі перейшла
у дитсадок. А коли пішла на
пенсію, повністю поринула у
справи домашні. Її донечка
Наташа, одружившись, залишилася жити вдома. Галина
Микитівна знаходить спільну
мову із зятем Василем, бо всі
разом виростили прекрасних
внуків Настю і Андрія, які вже
студенти. Чекає завжди моя
подруга в гості і найстаршого внука Романа, якого
колись назвали на честь
дідуся. Діти та внуки — її
найбільша радість, гордість,
і найневимовніший біль.
Скромна трудівниця із весни до пізньої осені щось садить, сапує, вирощує, бажаючи бути завжди потрібною
найріднішим. Саме завдяки

своїй працелюбності і долала завжди найважчі життєві
моменти.
Це — всього кілька рядків про мою подругу і землячку, шановану в Новоселівці жінку Галину Микитівну
Ганжу. Її доля могла б стати
сценарієм для фільму, який
збирав би тисячні аудиторії.
Вона і досі, як у молодості,
скромна, безмежно добра.
Завжди знаходить для себе
якусь справу. Особливо любить ростити те, що із землі
росте, що радує око цвітом
чи плодом. З ювілеєм Тебе,
моя подруго! За плечима такі
довгі і, водночас, такі короткі Твої 75! Нехай ще довго і
довго радують Тебе діти і
внуки, а Твої квіти щовесни
нагадують, що життя безкінечне, бо Людина продовжує
себе у своїх нащадках.
Надія ПАНЧЕНКО.
с. Харкове.

радіти. Хай будуть щасливі і
будні, і свята, хай доля Твоя
буде світла і крилата.
Сім’ї КАРПЕНКО,
ГОРЛАЧ, РЕВТЮХ,
ЦІЛИНА.
* * *
НАШ дорогий кум Микола Іванович КОЛОМІЄЦЬ із
Рябух 27 грудня відзначає
60-річний ювілей і в цей же
святковий для родини день
також ювілей в його доньки,
а моєї хрещениці ТАМІЛИ.
Житній колос дозріва для
хліба, для краси цвіте у полі
квітка, для води народжується риба, для польоту —
лебідь і лебідка, а людина
— для добра і щастя. Тож
прийміть від нас ці привітання, і нехай, неначе в добрій
казці, збудуться усі ваші
бажання!
КУМА – ХРЕЩЕНА та її
ЧОЛОВІК.
* * *
28
ДЕКАБРЯ
будет
праздновать свое 50-летие Тамара Васильевна
МАЙСТРЕНКО
из
села
Петьково. Примите наши самые искреннее и наилучшие
поздравления. 50 — это время рассвета, женской новой,
большой красоты. Время
счастья, улыбок и света, и
простой, но красивой меч-

ты. 50 — это время начала,
время старта для женской
души, что порой даже не замечает, как родным ее руки
нужны. Поздравляем Тебя
с юбилеем. Ты прекрасна,
учтива, добра. И желаем
успехов, везения и душевного близких тепла. Счастья
в жизни, покрепче здоровья
и побольше безоблачных
дней. Поздравляем Тебя мы
с любовью в пятидесятый
Твой юбилей.
Сваты БЕРЕЖНЫЕ
из Красного Колядина и
ДЕТИ из Киева.
* * *
25 ГРУДНЯ святкує свій
35-й день народження наш
дорогий син і брат Василь
Іванович СУЛЯТИЦЬКИЙ із
Новоселівки. Ти — старший
син і старший брат в родині.
Тобою горді і Тобою ми щасливі. Ти — щирий батько,
добрий сім’янин, привітний
до людей і добрий син. Таким Тобі бажаєм залишатись
і труднощам життєвим не
здаватись. В день народження Твій ми з Тобою радієм і
сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії. Щоб пливло
Тобі щастя з роси і води, щоб
жить — не тужить і не знати
біди! А коли б сумувати на
мить довелось, пам’ятай, що
про Тебе турбується хтось.
З любов’ю МАМА,
дядьо ВІТЯ, брат ПЕТРО
і його сім’я.

ГАМАНЕЦЬ

ХТО ЇСТИМЕ ОЛІВ’Є,
ХТО – САЛАТ З КАПУСТИ

Лічені дні залишились
до одного з найрадісніших
і найочікуваніших річних
свят — Нового року. Всі ми
вже в передчутті веселого
святкування: сяючі ялинки
і обличчя людей, новорічні
подарунки, і чи не найголовніший атрибут свята — новорічний стіл, який ось-ось
будемо готувати. Як зробити
його по-особливому святковим, смачним і вишуканим
— про це вже заздалегідь
дбають завбачливі господині, намагаючись обійти
якомога більше продуктових
магазинів, придивитись, де
що краще і дешевше продають та придбати до столу
все необхідне. Товарів в усіх
магазинах в ці дні більш ніж
досить і покупців не менше.
Та чи всім по кишені те, чим
наповнені вітрини супер- і
мінімаркетів? Напередодні
свят ми поцікавились, за якими цінами пропонують нам
найбільш уживані продукти в
магазинах і на ринку селища.
Помітно здорожчали м’ясні і
молочні продукти. Приміром,
сало, дивлячись яке, коштує
нині в магазині і на ринку
30 – 45 грн. за кілограм, м’ясо
— 85. Літр молока в магазині
— 17 грн., на ринку за 3-літрову банку просять 30 – 36
гривень; півлітра сметани в

магазині — 23 – 26 грн., на
ринку — 30; сир домашній в
магазині коштує 34 грн., на
ринку — 50, а твердий сир
взагалі близько 100. Варені
ковбаси на вибір — 37 – 90
грн. за кілограм, копчені —
70 – 101. Яйця курячі в магазині можна купити дешевше
— за 23 – 25 грн. на ринку —
30 гривень за десяток.
Ціни у грн. за 1 кг:
Риба свіжоморожена 56 – 76
Оселедці
52
Борошно в/г
6.90 – 13.80
Макарони
9.75 – 12.05
Олія соняшникова
26 – 36
Цукор
14.70
Крупа гречана
29.50
Фрукти перед святами
подешевшали, але не всі.
Цитрусові і банани дешевші.
Кілограм апельсинів коштує
28 грн., мандарини пропонують від 20 до 38 грн., яблука — по 8 – 13 грн., хурму
купите за 36 – 40 грн. Свіжі
огірки в ціні — 33 – 42 грн. за
кілограм, дивлячись в якому
магазині.
А ось ялинку чи сосну
купити зможе кожен — її ціна
залишилась на рівні минулого року — 50 – 150 грн. за
штуку. Тож, не зволікайте,
вибирайте і купуйте те, що по
кишені. Бо ж свято є свято!
Підготувала
Віра КЛИМОВА.

У ЦІ грудневі дні в нашій
родині — ювілейне свято,
60-річчя відзначає наша дорога і люба дружина, мама й
бабуся Валентина Іванівна
ГОРБАНЬ із Новопетровського. З ніжною щирою
вдячністю за турботу про
всіх нас у цей дорогий для
серця день бажаєм квітів
і пісень! Від друзів щирих
привітань, від зірки — здійснення бажань! Від сонця —
світла і тепла, щоб доля щедрою була! Хоч не спинити
часу лік, нехай щастить весь
довгий вік! Щоб наша мама
і бабуся здоров’ячко мала
і довго-довго іще в ріднім
домі всіх нас зустрічала.
ЧОЛОВІК, ДОЧКИ,
ЗЯТІ, внучки ЯНА, ДІАНА,
МІЛАНА.
* * *
ЩИРО здоровимо із
60-річним ювілеєм нашого
доброго друга, людину щирої душі Миколу Івановича
КОЛОМІЙЦЯ із Рябух. На
Твій поріг нехай не ступить
горе, хай Бог охороня Тебе
завжди. Бажаємо добра і
щастя море і не зазнать ніякої біди. Зичимо здоров’я
міцного щодня, щастя земного, людського тепла, в
радості жити, душею не старіти, бути веселим і життю

ІНФЛЯЦІЯ У ЛИСТОПАДІ
За розрахунками Держ
стату показник рівня інфляції
в листопаді у області становив
101,7%, в Україні — 101,8%.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в
області зросли на 1,8%. Найбільше (на 12,4%) подорожчало молоко, на 4,1 – 8,7%
— кисломолочна продукція,
сметана, сири, овочі та масло;

ТУРИЗМ

на 2,4 – 3,2% — сало, риба та
продукти з риби, цукор. Водночас на 2,1 – 2,6% подешевшали свинина та фрукти.
Алкогольні напої зросли в ціні на 1,9%, тютюнові
вироби — на 1,4%. На 1,7%
підвищилися ціни на паливо
та мастила.
Головне управління
статистики в області.

ЗНОВУ П Е РШ І

змаганнях, команда добре
виступила на перших двох
дистанціях, а от на складній
дистанції «Рятувальні роботи» нам не вистачає досвіду
та фізичних кондицій боротися з дорослими майстрами і кандидатами у майстри
спорту. Тому є куди рухатися,
щоб підвищувати свій рівень.
А ось команда молодшої вікової групи з ДЮСШ (Віталій
В’ялий, Альона Загурська,

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.

Максим Ведмідь, Анастасія
Таралика, Олена Гриценко)
знову перемогла, а команда з Центру ДЮТ (Анна Беримець, Сергій Веретенін,
Олександр Веретенін, Альона Топчій, Анастасія Савицька, Альбіна Карнаух), показавши достойну боротьбу,
посіла 4 місце.
В особистому заліку в
групі учасників 2001 – 2002
років народження серед

На фото: переможці варвинського етапу кубка області.
хлопців перемогу знову здобув Костянтин Самойленко, а Тимофій Решетнік був
другим, серед дівчат Еліна
Чуба також здобула друге місце. В групі учасників
2003 – 2007 років народження серед хлопців Максим
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Ведмідь посів третє місце.
В групі 2005 – 2007 років народження Сергій Веретенін
був другим.
Хочеться
висловити
щиру подяку відділу освіти
(О. П. Плюта) за наданий
транспорт, яким команда
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добиралася на змагання,
сектору молоді та спорту
(Н. М. Луценко), селищній раді (Ю. Є. Величко)
та батькам за фінансову
підтримку.
Олег ЧУБА,
тренер команд.
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