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Х РИСТОС РОЖДАЕТЬСЯ ! С ЛАВIМО Й ОГО !
ПІД НОВИЙ РІК

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТАЛАЛАЇВКИ, ЗЕМЛЯКИ!

Щиро вітаю всіх вас і ваші родини із Різдвом Христовим! Нехай Різдво у вашу хату
принесе радості багато, розбудить приспані
надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє сон-

цем та любов’ю і подарує вам здоров’я! З
Різдвом Христовим!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

Щиро здоровлю вас із Різдвом Христовим!
Хай родиться в полі жито й пшениця, хай хлібсіль будуть у вашій світлиці. Щоб ви в своїм
домі всі були здорові, і щоби було у вас усього доволі! Хай сипляться гроші вам дощем із

неба, й Господь посилає усе, що вам треба!
Хай щастя стукає у двері, хай заходять до оселі
радість, злагода та спокій і любов на довгі роки!
Євгеній ЧИРВА,
Понорівський сільський голова.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ПОНОРІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!

В РІЗДВО СВЯТЕ ЗГАДАЙТЕ
ПРО СОЛД АТА

КОЛИ вночі у дім,
квартиру, хату
Прийде Різдво, ялинка
і вогні —
Згадай хоч на хвилину
про солдата,
Який в окопі мерзне
на війні.
Який своє Різдво
зустріне в полі
Під кулі свист і вітру
коляду…
Хай спогад твій йому
тамує болі,
Хай щира згадка
піднімає дух,
Бо в цьогорічнім році
щастя й туга
Змішались в датах,
цифрах, іменах…
Яке ж Різдво без батька,
сина, друга…
Які ж свята, коли іде
війна?!
І в час, коли годинник
цокне в тиші
Й по вінця буде келих.
Щастя… сміх…
Не говори тостів
хвалебно-пишних,
А помолись за мертвих
і живих.
Коли ти сядеш
за різдвяний стіл,
Щоби спожити ці дари
Господні,
Згадай за тих, хто
в люту заметіль
Орду московську
стримує на Сході.
Молись за них і їхніх
матерів,
Чия кутя окроплена
сльозами,
За діточок, що звуть
своїх батьків,
Припавши до заплаканої
мами.
Прохай у Бога ворога
спинить,
Щоби він «Гради»
замовчати змусив,
І воїни відчули б
хоч на мить
Великий день
Народження Ісуса.
(Автор невідомий)
Неділя
8.01

Ці мужні чоловіки більше року свого життя провели на сході, захищаючи
цілісність і незалежність
України. Анатолій Кисельов, Сергій Педурець,
Юрій Сухоловський, Андрій
Химуля — всі із Талалаївки.
Вони вкрай небагатослівні
щодо спогадів про війну.
Певно тому тривалий час
навіть по свої нагороди —
медаль «Учасник АТО»,
вони не поспішали до військкомату. Так співпало, що
зійшлися разом і на згадку
із Костянтином Омельченком, працівником військкомату, який їм вручив медалі, сфотографувалися. У
кожного із них є найсокровенніша мрія — мир в Україні. Адже вони повернулися
до мирного життя, та війна
продовжується, і хтось так,
як і їхні родини недавно, не
має спокою, щодня чекаю-

чи тата, сина, чоловіка.
У день Святого Миколая
під святковою ялинкою в
центрі селища 9-річна Сніжана, донечка Андрія Химулі,
сказала мені: «А знаєте, як
було погано, як мій тато був
на війні?..» Це запитання не
потребує відповіді. Боляче
від того, що чим довше йде
війна, тим рідше ми згадуємо про неї… ніби і не в нас.
Трагедія тих, хто потрапив на
війну, стає ніби особистою їхньою проблемою та проблемою їхніх сімей. Хтось керує
і живе «на повну», намагаючись у безкінечних турботах
залишитися «на вістрі часу»
і не прогавити свою участь у
чергових виборах, зберегти
«своє крісло», а хтось у холодному окопі береже нашу
Україну. Хай береже вас
Господь!
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

Новорічний день повинен бути святковим для
всіх, та найбільше свята
чекають діти. Саме тому
до маленьких талалаївців 30 грудня в районний
будинок культури завітав
голова Чернігівської територіальної
організації
Радикальної партії Олега Ляшка, депутат Чернігівської обласної ради
Олег Авер’янов зі своєю
колегою-однопартійцем,
депутатом
Чернігівської
обласної ради Оленою
Шинкаренко та депутатом
Талалаївської
районної
ради Людмилою Лазоренко. Олег Авер’янов привітав з Новим роком малечу,
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колегами відвідали дитяче
відділення Талалаївської
районної лікарні. Відвідали кожну палату і кожну
хвору дитину. Подарували
їм солодкі подарунки та
побажали швидкого одужання. Дітки щиро дякували за подарунки та привітання з Новим роком! Всі
передавали вітання Олегу
Ляшку.
Людмила
ЛАЗОРЕНКО.
На знімках: вгорі — подарунки від
Олега Авер’янова юній
пацієнтці дитячого
відділення райлікарні;
ліворуч — депутати
від Радикальної Партії
в районному будинку
культури.

ДЯКУЄМО НАШИМ ПЕРЕДПЛАТНИКАМ

На фото: після вручення нагород — воїни АТО Анатолій К
 ИСЕЛЬОВ, Сергій
ПЕДУРЕЦЬ, Юрій СУХОЛОВСЬКИЙ, Костянтин ОМЕЛЬЧЕНКО (працівник військкомату), Андрій ХИМУЛЯ.
Понеділок
9.01

яка зібралася
на
новорічний ранок,
побажав
д о с тат к у,
здійснення
мрій, радощів та
мирного
неба. На
святі лунали чисті
та дзвінкі
голоси талановитих
дітей Талалаївщини. Піснями, віршами, танцями
вони дарували всім радість та хороший настрій.
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і щиро вітаємо з новорічно-
різдвяними святами! Ми старалися, щоб у кожен ваш
дім в ці святкові дні прийшла
наша районка. Дякуємо всім,
хто залишився з нами. У нашому районі, мабуть, як ніде
в Україні, саме передплатники
— найвідданіші друзі газети.
Наш тираж — не «дутий» і не
«напрошений», всі 2500 номерів добровільно передплатили наші читачі.
Рік для редакції був непростим. «ТХ» — серед 224-х
комунальних газет України, які
роздержавлюються у першому етапі, ми пройшли всі його
процеси у минулому році і нині
знаходимося у стані перетворення. Із початком ц. р. в етап
роздержавлення вливається
решта редакцій комунальних
ЗМІ. Роздержавлення спричиняє різного роду чутки та до-

мисли: чиєю буде вона, кому
служитиме і, врешті, чи не
ризиковано її передплачувати,
бо чи житиме? Хочу запевнити, що наша газета була, є і
залишатиметься РАЙОНКОЮ.
Ми вчимося господарювати
без матеріальної підтримки влади — у минулому році
вона була лише на енергоносії
в сумі 6,9 тис. грн. У найближчих сусідів — газети «Срібнянщина» — підтримка із різних
бюджетів була у кілька сотень
тисяч більшою, як і в інших районах області та в Україні.
Незважаючи на ці труднощі, ми протягом року випускали спеціальну вкладку, аби
помістити більше інформації.
Випускатимемо її і в цьому
році. Діліться своїми побажаннями. Дзвоніть, пишіть, приходьте. Будьте з нами!
РЕДАКТОР.

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

ОФІЦІЙНЕ

Валерій КУЛІЧ: ПОДІЛ ОБЛАСТІ НА
ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ НЕ ОЗНАЧАЄ
ЗАНЕПАД РАЙОННИХ ЛІКАРЕНЬ

На
цьому
голова
облдержадміністрації наголосив, презентуючи вчора в
обласній лікарні результати
оптимізації системи стаціонарної медичної допомоги
Чернігівщини. Обласна влада зробить все можливе,
аби підтримати ті медичні
заклади, які не дотягнули до
центрів медичних округів.
Безумовно,
напрацювання
районних лікарень будуть
збережені, от як наприклад
Коропська ЦРЛ, де найкраще
в області володіють лапароскопією, — наголосив Валерій Куліч. Отже, Чернігівщина
на сьогодні отримала сім госпітальних округів.
Регіональний округ №1
у складі медичних закладів
м. Чернігова, Городнянського, Куликівського, Ріпкинського
та
Чернігівського
районів (загальна чис. населення 413 525 осіб, в т. ч.

жіночого — 224 285, дитячого
— 65 140).
Регіональний округ №2 у
складі медичних закладів Корюківського, Семенівського,
Сновського районів (загальна
чис. населення 68 814 осіб, в
т. ч. жіночого — 37 244, дитячого — 12 229).
Регіональний округ №3
у складі медичних закладів
Менського,
Коропського,
Сосницького та Новгород-
Сіверського районів (загальна чис. населення 102 708
осіб, в т. ч. жіночого — 55 891,
дитячого — 16 464).
Регіональний округ №4
у складі медичних закладів
Бахмацького, Борзнянського,
Коропського, Талалаївського
районів (загальна чис. населення 89 871 особа, в т. ч.
жіночого — 49 215, дитячого
— 13 610).
Регіональний округ №5
у складі медичних закла-

дів м. Прилуки, Варвинського, Ічнянського, Прилуцького,
Срібнянського
районів (загальна чис. населення 129 801 особа, в т. ч.
жіночого — 70 239, дитячого
— 20 820).
Регіональний округ №6
у складі медичних закладів м. Ніжин, Ніжинського,
Ічнянського та Носівського
районів (загальна чис. населення 135 191 особа, в т. ч.
жіночого — 76 697, дитячого
— 20 523).
Регіональний округ №7
у складі медичних закладів
Бобровицького, Козелецького та Носівського районів (загальна чис. населення 96 523
особи, в т. ч. жіночого —
52 335, дитячого — 15 976).
28 грудня 2016 р. 09:25
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА
ТАЛАЛАЇВКА ТА РАЙОНУ

Під час обговорення на
сесії районної ради районного бюджету на 2017 рік
народним депутатом України
Давиденком Валерієм Миколайовичем
запропоновано
створити робочу групу по
проведенню аудиту Талалаївської центральної районної
лікарні.
До складу групи включено по одному депутату від
кожної депутатської фракції: Лукаша В. Г., Василенка О. П., Круподерю Г. М.,
Киричка В. А., Лазоренко

Л. Г., депутата попереднього
скликання Бандурака М. В.
та заступника голови РДА
Шевченко Л. М. До складу
робочої групи за згодою уві
йшов народний депутат України Давиденко В. М., який до
того ж запропонував зі своїми помічниками створити
алгоритм перевірки. Головою
робочої групи за пропозицією
народного депутата обрано
Бандурака М. В.
До складу робочої групи
можуть
залучатись
і інші спеціалісти апа-

рату районної ради та
райдержадміністрації.
Прохання до небайдужих
жителів району вносити безпосередньо членам робочої
групи або в приймальню районної ради пропозиції щодо
покращення роботи медичної
галузі району.
Телефон
приймальної
районної ради — 2‑12‑30,
телефон
голови
робочої групи Бандурака М. В.
097-465-35-16.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

У ДЕНЬ Різдва зустрічає свій день народження
начальник
відділення поштового зв’язку
Талалаївка Клавдія Миколаївна НЕСЛУЖЕНКО, а 10
січня — день народження у
листоноші з Талалаївки Надії
Костянтинівни ГАЛАЙКО.
Редакція газети «ТХ» дякує
вам за співпрацю і щиро
вітає із днем народження.
Нехай здоров’я завжди добрим буде, щоб в роботі ладилось усе, за справи добрі
хай шанують люди, у дім хай
доля затишок несе. Бажаєм
тепла, і добра, і любові! Хай
Господь дарує многії літа, а
в серцях ваших довіку живе
доброта.
* * *
9 СІЧНЯ відзначає свій
80-літній ювілей наша дорога
мама і бабуся Ніна Остапівна ГОСТРА. Хай доля пошле
Вам довгого віку, радості,
щастя, достатку без ліку.
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. В день ювілею добра
та радості бажаєм, здоров’я
Вам на всі літа, хай сонце повсякчас Вам сяє, хай квітне в
серці доброта. Хай буде щастя в Вашій долі, хай обминає Вас журба, бажаєм вам у
ріднім колі затишку, спокою й
тепла.
ДІТИ і ВНУКИ.
* * *
У КОЖНОГО в житті є
людина, без якої важко уявити своє існування. Саме
такою для мене є моя дорогенька, люба сестричка,
з якою ми зростали в тяжкі
післявоєнні роки. 6 січня в
цю чудову зимову пору в колі
люблячої родини, добрих
друзів зустрічає свій поважний ювілей Лідія Федорівна
ЄРОШКІНА з Талалаївки.
Дорога моя Лідо! Великою
своєю родиною вітаємо Тебе
з 70-річчям. Зичимо соняч-

них днів, достатку, радості,
поваги від дітей та онуків. Від
щирого серця бажаємо здоров’я, без нього не милі ніякі
діла, в здоров’ї й багатство, і
радість, і більшого щастя на
світі нема. Хай Матір Божа
береже Тебе всюди, хай
шанують Тебе добрі люди,
нехай обминають всі болі й
тривоги, нехай довгою буде
життєва дорога. Нехай все
життя пахне хлібина у хаті,
хай буде на Твій ювілей вся
родина і друзів багато.
З любов’ю та повагою
сестра НІНА, племінники
АНАТОЛІЙ, АНДРІЙ, НІНА
і СВІТЛАНА з сім’ями
із м. Тараща Київської
області.
* * *
7 СІЧНЯ відзначає своє
70-річчя
наша
невістка,
тьотя і кума Лідія Федорівна ЄРОШКІНА із Талалаївки.
Бажаємо Тобі здоров’я, щастя, щоб дожила до 100-річчя. Нехай сонечко світить
Тобі у житті, хай буде все гаразд у Твоїй сім’ї. А ще бажаємо багато ясних літ, нехай
Тобі дарує ясний світ.
Сім’ї С. Т. та В. В. СЕНЧІ,
М. В. СЕНЧІ,
Л. В. РОМАНЕНКО.
* * *
У РІЗДВЯНІ дні в нашій
родині подвійне свято — 7
січня ювілейний, 70-літній
день народження у нашого
сина, батька, дідуся Василя
Васильовича ОВЧАРЕНКА
з Талалаївки. Бажаємо жити
довго та щасливо, щоб кожен Ваш день був схожий
на диво! Хай діти й онуки
приносять Вам радість, дорогу до хати забуде хай старість. Живіть у здоров’ї, у
щасті і силі, літа проти Вас
хай будуть безсилі. Нехай
зозуленька кує Вам щоліта
многая, многая, многая літа!
МАМА, СИНИ, НЕВІСТКИ, внучка КАТЯ, внук
ОЛЕГ.
* * *
ВІТАЄМО із 60-річним

ювілеєм нашого дорогого
кума Миколу Миколайовича ЛОЛУ з Талалаївки. Ці
роки, наче птиці, летять, їх
ніколи не вернеш назад, ніби
вчора було вісімнадцять, а
сьогодні уже шістдесят. Бажаємо Тобі здоров’я міцного,
юнацької сили, як в добрі
часи, веселої пісні, дотепного
жарту і щастя земного з води
і роси. Хай доля шле добро і
щастя, міцне здоров’я, море
благ земних, а щедрі дні, мов
рушники квітчасті, нехай ще
довго стеляться до ніг.
З повагою куми
МАЗИЛО.
* * *
У ЦІ святкові дні свій
55-й день народження святкує дорога дружина, люба

матуся і бабуся Ольга Степанівна СЕМЕШКО з Болотниці. Люба матусю, Тебе ми
вітаєм. Спасибі за ласку, за
ніжну турботу, за чуйність,
гостинність, невтомну роботу. Господь хай дарує здоров’я і силу, спасибі, рідненька, що Ти нас зростила. За
себе часто стала забувати, в
думках лише здоров’ячко дітей і щоп’ятниці виходиш зустрічати до воріт ріднесеньких гостей. Хай Твоє серце
ще довго палає, а руки, мов
крила, нас пригортають. Щоб
здоров’я було, щоб жила не
тужила, Ти найбільшого щастя в житті заслужила. Багата душею, метка, роботяща,
живи вічно, люба, бо Ти в нас
найкраща.
ЧОЛОВІК, сини САША
і ЖЕНЯ, невісточка АНЯ і
внуця СОФІЙКА.
* * *
9 СІЧНЯ відзначає свій
ювілей дорога, любима сестра Ольга Степанівна
СЕМЕШКО з Болотниці.
Жили ми з Тобою, барвінком
плелися, завжди по життю
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З ВІРОЮ І ЛЮБОВ’Ю

Впродовж багатьох літ
збирають намистинки свого
сімейного щастя Людмила і
Олег Семеняки. Не прагнули осягнути високих матерій, а навчились жити поміж
людей з подарованою Богом
любов’ю, зі світлими мріями
і сподіваннями. Олег, якого
знає більшість талалаївців
— людина віруюча. За своє
просвітління і за те, що зріднився з вірою Божою, що
пізнав суть добра і став на
вірний шлях свого життя, він
вдячний Господу.
Родом Олег із селища Буринь Сумської області. Там
жили його батьки, в селі під
Буринню — дідусь з бабусею.
Ніхто з їхнього роду не цурався важкої сільської роботи. Там Олег закінчив школу,
звідти земляки його провели
на службу в армію. Не думав,
що після повернення додому
життя його кардинально зміниться. Якось батьки, які на
той час відвідували християнську програму, запросили
на своє зібрання і Олега.
Відвідання кількох лише
програм, спілкування з віруючими стало змінювати його
світогляд. У 1998 році він
став членом церкви адвентистів сьомого дня. На одній
з молодіжних молитовних
зустрічей познайомився і з
майбутньою дружиною Людою, яка тоді жила в Ромнах.
Навесні, якраз на її 18-річчя,
вони одружились. Переїхали
жити в село, в дідівську хату.
Статків особливих не мали,
жилося сутужно. Влаштувався у місцевий колгосп електриком. Зарплата мізерна, та
й ту не вчасно виплачували.
А тут ще й донька народилась, треба було годувати
сім’ю. Якось сестра дружини,
яка живе із сім’єю в Обуховому, запропонувала переїхати
в Талалаївку.
— П’ять разів з Буринського району велосипедом я
приїжджав у Талалаївку у пошуках роботи і житла, — розми разом ішли. Бували сварки і образи, бували радості,
печалі і жалі, та знаю точно,
що не зрадиш, я впевнена в
Тобі завжди. Ти допоможеш,
пожалієш і підкажеш, немає
кращої сестри. За Тебе я
молитись буду, за Тебе я віддам, що є. Ти у житті моєму
чудо, Ти менше сонечко моє.
Добра Тобі, радості, рідна,
доволі, сімейного затишку,
мирного неба, гарної долі дітям Твоїм. Хай доля насипле
здоров’я в долоні, нехай заблукають десь краплі солоні.
СЕСТРА, ЗЯТЬ.

* * *
ЦЬОГО чудового зимового дня, 9 січня святкує
свій день народження наша
хрещена мама Ольга Степанівна СЕМЕШКО. Дорога
хрещена наша, сьогодні день
народження у Тебе. І день
народження, і ювілей. Багато в Тебе зібралося гостей,
друзів, рідні, дітей, внучат.
Недарма Ти стала хрещеною
мамою. Нам дуже близькою
і рідною, турботливою і ніжною, як добре, що Ти з нами!
Так важлива нам Твоя увага,
добра усмішка Твоя! Ми хочем Тобі, рідна, побажать нехай у гості завжди їдуть діти.
Хай сміх і радість на подвір’ї
не стиха. Нехай рясні дощі
несуть Тобі здоров’я, проміння сонячне торкає за вуста.
Бажаєм довгого й щасливого
життя!
З повагою племінники
ЛЮДА та ЮРА з сім’ями.
* * *
У ПЕРШІ дні нового
року іменини відзначає наш
дорогий сват Євген Анатолійович СЕМІНЬКО з Та-

повідав Олег. — Роботу таки
знайшов, а квартиру довелось наймати. Робота електрика на цегельному заводі
влаштовувала, та незабаром
виробництво почало скорочуватись, перспектив ніяких.
А сім’я стала прибавлятись,
народився син Женя. Стало
ще сутужніше. Майже 6 років
працював електриком у районній лікарні. Люда, маючи
музичну освіту, працювала у
Центрі ДЮТ, а коли народилась найменша донька Вероніка — повністю зайнялась
вихованням дітей.
У глави сім’ї була необхідність знайти роботу, яка
б давала більший заробіток.
Тоді і спробував зайнятися
важкою і водночас небезпечною справою — пилянням
небезпечних дерев. Замовники з’явились не відразу. І
хоч робота вимагала великого фізичного навантаження,
від пропозицій не відмовлявся. Так і здобув добру славу у
цій специфічній роботі, якою,
крім нього, до речі, ніхто у
нашій місцевості всерйоз і не
займається.
Найбільший стимул —
сім’я, яка завжди в усьому
підтримує. Час летить не-

спинно швидко. У роботі,
домашніх турботах спливають будні. Їх старша донька
у минулому році вже стала
студенткою Сумського вищого училища будівництва і
дизайну, здобуває спеціальність закрійника одягу, Женя
— одинадцятикласник, наймолодша Вероніка ходить у
другий клас. Зовсім скоро і ці
ластів’ята вилетять із батьківського гнізда. Подружжя
радіє своїми дітьми. А ще
Олег радий, що в нього є багато друзів — щирих, відвертих, готових у будь-який час
прийти на допомогу. Вони є
не лише у нашому районі, телефонують знайомі із Срібнянського,
Варвинського,
Ічнянського районів, просять
допомогти, знаючи його рідкісні здібності. Нікому не відмовить, бо принципи дружелюбства для нього головне.
В цьому році Семеняки
планують справити новосілля у новому будинку, який
звели власними руками, з
допомогою численних друзів,
родичів та знайомих. Віриться, що буде в новому домі
світло і затишно, як і в душах
його привітних господарів.
Віра КЛИМОВА.

лалаївки. Сердечно вітаємо
його і шлемо найтепліші
побажання. Хай кожен день
дарує радість, хай сонце
осява завжди, роки ніколи не
зістарять і не приносять в дім
біди. Людської шани зичимо
й тепла, достатку, злагоди
та дружби у родині, щоб вся
біда у безвість відійшла, а
радість залишилася віднині.
Свати ГМИРІ,
сім’я ДОНЕЦЬ.
* * *
11
СІЧНЯ
зустрічає
50-річний ювілей Тамара
Михайлівна ПРОЦЕНКО з
Українського. Вітаємо. Хай
радість і сонце заглянуть в
віконце, відчиняться двері
для щастя й добра. Хай сила
прибуде, здоров’я міцніє на
мирні та щедрі на довгі літа.
Хай Ваша родина ніколи не
знає горя. Бажаємо світлої
радості й сили, ласкавої
долі, добра і тепла, щоб ласку слало небесне світило,
здоров’ям наповнила рідна
земля.
МАМА, ДОЧКА, ЧОЛОВІК, брат ЮРІЙ із сім’єю.
* * *
У ЦІ новорічні дні святкувала свій 50-річний ювілей
щира, шанована жінка Лідія
Василівна
КУЗНЄЦОВА
з Талалаївки. Від щирого
серця вітаємо ювілярку і з
днем народження, і з Новорічно-Різдвяними
святами. Хай квітує доля у руках
прекрасних і приносить радість, ніжність і тепло. Хай
у кожній днині світить сонце
ясне і дарує тільки мудрість
і добро. Хай пахучим цвітом
стелиться дорога, хай відходить в далеч горе і біда.
Нехай завжди будуть щастя
і здоров’я, шана і повага на
многії літа.
Сім’ї СОЛЯНИК, СОВИ і
КУЖЕЛЬ.

10 СІЧНЯ святкуватиме повноліття наш дорогий
внучок Богдан Петрович
ТОВКАЧ із Понір. Як швидко
час пролетів, Тобі вже вісімнадцять років. Ти якось так
відразу подорослішав, красенем став, і це не секрет. В
своє свято прийми вітання.
Хай юність й краса Твої процвітають, а доля успіх безцінний несе, теплом і любов’ю
зажди очі сяють й задумане
здійсниться все! Нехай удача Тебе чекає попереду, хай
неодмінно збудуться мрії,
нехай буде прихильною до
Тебе доля і добрий ангел
завжди береже Тебе!
З любов’ю дідусь СЛАВИК і бабуся КАТЯ.
* * *
3 СІЧНЯ святкували свій
день народження дорогі наші
синочки і внуки — Олександру СЛІПИЧКУ виповнилось
14 років, а Дімі ЖАВОРОНКУ
— 8. Ваші роки — найкраща
пора, і квітує, й сміється життя, неповторність променить
і тільки радість несе кожна
мить. Тож нехай так буде
завжди: щодня квітнуть радості сади. В усьому успіхів
і процвітання — нехай здійсняться ваші мрії й бажання.
МАМА, ДІДУСЬ, БАБУСЯ.

НОВОРІЧНІ НЕСПОДІВАНКИ
Зимові свята — це, мабуть, свята, в першу чергу,
для дітей. Бо вони, як ніхто
інший, вірять в існування
Діда Мороза й Снігуроньки,
пишуть листи з побажаннями і весь рік намагаються
чемно і виховано поводитися, слухатися батьків, щоб на
Новий рік отримати бажані
подарунки. А батьки, в свою
чергу, сумлінно заробляють
весь рік гроші, щоб не розбити дитячі сподівання і віру
в чудеса, та й елементарно
для того, аби накрити святковий стіл, запросити рідних
та друзів і зустріти Новий рік
в теплій атмосфері.
Дуже приємно спостерігати, як батьки піклуються
і приділяють увагу в ці суєтливі дні своїм дітям, а ще
приємніше бачити як це роблять небайдужі люди: організовують для діток новорічні
вистави, влаштовують свята,
роздають солодощі. Цього
року Новорічне свято для дітей відбулося і в приміщенні
спортивного залу колишнього ПТУ. Відбувалося воно
завдяки педагогу за покликанням, а наразі керівнику
агропідприємства із сусідніх
Великих Бубнів Володимиру
Киричку.
А Дідусь Мороз, Снігуронька, Сніжиночка та вся
їхня команда лісових звірят
разом з доброю Бабусею
Ягусею завітали на свято
до талалаївських діток з
Великих Бубнів і не забули
прихопити з собою гарний,
веселий настрій та безліч цікавих, пізнавальних, рухливих ігор та естафет. Бігали,
шуміли, веселилися, раділи,
навіть, танцювали, водили

ВІЙСЬКО

НА ПРИЗОВНУ
ДІЛЬНИЦЮ
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» із
3 січня по 31 березня проводитиметься приписка до
призовної дільниці Срібнянського об’єднаного районного військового комісаріату
юнаків Талалаївського району 2000 р. н. Явці на приписку підлягають всі юнаки,
які народилися у період із 1
січня по 31 грудня 2000 року
включно, котрі постійно або
тимчасово проживають на
території Талалаївського району, а також старших років
народження, які не пройшли
приписку раніше.
Усі громадяни, яким належить пройти приписку до
призовної дільниці, зобов’язані прибути за викликом
військового комісара Срібнянського об’єднаного районного військового комісаріату у точно вказаний для
них час, маючи при собі документи, що вказані в особистих повістках. Громадяни,
які не отримали особистих
повісток, до 31 січня цього
року зобов’язані прибути до
Срібнянського ОРВК, маючи
при собі документи, які засвідчують особу (свідоцтво
про народження чи паспорт).
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ,
організацій та навчальних
закладів зобов’язані направити громадян, котрим необхідно пройти приписку до
Срібнянського ОРВК та забезпечити їх своєчасну явку.
Сергій ДИТЮК,
т. в. о. військового комісара Срібнянського ОРВК,
майор.

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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хороводи та співали пісні.
Запалювали вогники новорічної ялинки-красуні і отримували маленькі, але все ж
таки приємні цукерки з торбини Діда Мороза. Всіх молодших відвідувачів вразив
батут та ролики, цікаві розвиваючі іграшки та спортивне
приладдя для спритних, а
ще був надзвичайно смачний
попкорн та солодка вата різних кольорів. Святковий зал
тепло і радо прийняв більше
ста відвідувачів: батьків, дідусів і бабусь, діток шкільного та дошкільного віку. І всім
в той час було весело і радісно, бо лунав дзвінкий сміх дітей, маленькі рученята створювали бурхливі оплески, очі
випромінювали радість і захоплення, а старше покоління з посмішкою спостерігало,

як з їхніми дітками граються
і приділяють їм увагу, віддаючи частинку свого тепла і
любові. Після святкової програми маленьких відвідувачів чекав надворі справжній
кінь, запряжений у сани, а
їздовий Руслан Ілляшенко
з обережністю спрямовував
віжками вороного коня, що
приносило дітям безліч задоволення. Як зустрічав, так
і проводжав гостей шикарний
справжній павич зі своєю
самкою, який так і не розкрив
свого широкого хвоста. Тож
будемо чекати нових вражень і нових сюрпризів, не
забуваючи дякувати тим, хто
намагається зробити дитячий світ кращим, розвинути
їхні навики і допомогти зрозуміти себе.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

КУЛЬТУРА

ПОДОРОЖ
У РЕТРО 60 – 80-х

У Понорівському сільському БК відбувся новорічний вечір. У прикрашеному
залі було світло і затишно.
На святі — наші друзі, знайомі, земляки. Розпочався
вечір із привітання сільського голови Євгенія Чирви, який звернувся до присутніх із щирими словами
привітань. Програму продовжили стюардеси новорічного авіалайнера, який
вирушив у подорож минулих часів. Глядачі мали
змогу поринути у спогади
й відчути п’янкий присмак
ностальгії від популярних
пісень 60 – 80-х років. Незабутнє враження у глядачів залишилося від виступу
наших учасників художньої
самодіяльності Юлії Голуб,
Яни Пустовар, Ілони Корнієнко, Алли Карпенко, Ната-

ПАМ’ЯТЬ

А СНАРЯДИ ПА Д АЮТЬ
ВСЕ БЛИЖЧЕ І БЛИЖЧЕ…

З Колею Антоновим —
це по-вуличному, а так —
Микола Сергієнко — дружили років із семи, коли наша
родина переїхала з одного
кутка на інший — де він жив.
На рік старший, ростом майже однакові, комплекцією
теж. Було все так, як у дітей: тут побилися, тут же й
помирилися.
У нас були обов’язки:
принести двічі на день по
мішку трави для корови. Він
для своєї, я — для своєї. І
не дай Боже не виконати! А
де тієї трави візьмеш, коли
все було під сіном-отавою?
Ходили по посадках — добре, що Діхтярка ще була
невелика, по різних балках.
От тоді й косить навчилися,
незважаючи на те, що кісся
майже вдвічі було довшим
від нас. А коли підростала
колгоспна кукурудза, в якій
можна було заховаться, обривали нижні листки, рвали
траву, набивали мішки. Та
такі, що ледь-ледь підніма-

ли на плечі. Тепер ті мішки
мстять.
Отак одного разу в кукурудзі почали бороться. У
нього під рукою було «собаче вим’я». Боліло. Але
в азарті геть усе з нього
повидавлювали. Весь бік у
крові. Та хто на це зважав?
Витолочили, можливо, з сотку кукурудзи. Але прийшли
з набитими мішками. А рана
швидко загоїлась, адже
була присипана земляним
антисептиком.
Ходили вдвох у Болотницьку школу через ту ж Діхтярку. Він у десятий, я — в
дев’ятий клас. Багато чули
й знали, що інші учні-односельці прогулюють в гущавині. Прогуляли й ми один день.
Пролежали-провалялися під
кущами. Та-ак бридко стало.
Більше не прогулювали…
Багато є що згадать. Дитяча, юнацька дружба дуже
запам’ятовується і рідко піддається іржі. Служба в армії,
навчання, робота — розки-

ВІН НАВЧАВ ГРАТИ
У БАСКЕТБОЛ

У Талалаївській школі відбувся баскетбольний
турнір пам’яті вчителя фізичного виховання Віктора
Олександровича Іщенка. Ці
щорічні змагання проходять
з ініціативи учнів та колег
Віктора Олександровича та
за підтримки селищної ради.
Під час відкриття добрими
словами згадали педагога учитель В. Ю. Лакиза та
селищний голова Ю. Є. Величко. Хвилиною мовчання
учасники змагань ушанували

лії Комлик, Миколи Мартюшова, Валентини Карпенко,
Михайла Бахмача, Яни Бесараб, Каріни Бесараб, Каріни Троць. Найбажанішими
гостями нашого свята були
Дід Мороз і Снігурочка, в
ролі яких були Павло Бахмач та Юлія Баторик.
Під час проведення концерту розігрувалася новорічна безпрограшна лотерея.
За допомогу у проведенні
новорічного свята дякуємо
нашим спонсорам: осередку
ВО «Батьківщина», депутату
районної ради О. М. Огію,
депутату обласної ради Г. П.
Тригубченку, фермерському
господарству «Оберіг 2012»,
а також сільській раді за підтримку та надання фінансової допомоги.
Наталія ПИРХА,
директор СБК.

пам’ять В. О. Іщенка.
На турнірну дистанцію
вийшли 4 команди: з Харкового, Плугатаря, Талалаївської школи та із селища.
Одноколовий турнір закінчився перемогою селищних
баскетболістів (Є. Ярмоленко, О. Курочка, Б. Кашка, А. Грабовий, В. Лакиза);
другими стали спортсмени з
Плугатаря, талалаївські школярі посіли третє місце. Всі
команди отримали грамоти,
всі призери — медалі, пере-

можець — перехідний кубок
та цінний приз від селищної
ради. По закінченні змагань
друзі та колеги Віктора Олександровича поклали квіти до
його могили.
Особливістю цьогорічних змагань стала значна
кількість юних учасників не
лише в шкільній команді,
а й в збірних Плугатаря та
Харкового.
Сергій НУЖНЕНКО,
психолог Талалаївської
школи.

На фото Яни ЧЕРГИНЕЦЬ учасники змагань.

ПРОЩАЛЬНЕ СЛОВО

ОСТАННІЙ ВИХІД НА КИЛИМ

Навідліг, як постріл, вдарила по серцю
важка звістка: у передноворіччя осиротів наш
борцівський килим — не стало Миколи Васильовича ЛУКАШЕНКА. Йому було тільки 57. У
Талалаївці Миколу більше знали за прізвищем
Дрищ (це потім, після одруження, він перебрав
на себе дружинине). Тут він народився, тут їхня
батьківська хатинка стоїть по тодішній вулиці Леніна біля приміщення колишнього банку,
звідси, із шкільної борцівської секції, починався
його шлях у великий спорт.
Він народився бути чемпіоном. Бог обдарував його талантом борця. Непоступливий,
кремезний, з дивовижною силою для свого низького зросту,
Микола «трощив» своїх суперників на всесоюзних і міжнародних змаганнях, здобуваючи титули і медалі. Наприкінці
70-х він став майстром спорту СРСР із греко-римської (класичної) боротьби. Тоді (для відбору у збірну на Московську
Олімпіаду) на чемпіонат Союзу з’їхались олімпійські, світові і європейські чемпіони та призери. Спробуй, Миколо, у
такій компанії, хоч один поєдинок виграти! Микола виграв
не один і не два і доборовся аж до високого 6 місця, що

дали нас по різних регіонах
України. Він став залізничником на Донбасі, водив локомотиви. Зустрічалися рідко,
але тепло.
На схилі літ він повернувся в село. Якийсь час доглядав матір. Потім відбувся перелом у житті. Навіть трохи
перебував у Болотницькому
будинку для людей похилого
віку. Звичка — дружити з оковитою впливала й на сприйняття навколишнього світу,
середовища: залишився в
минулому, не сприйняв життя сьогоднішнього. Шкода.
Адже мав він веселу вдачу.
Ми наче в дитинство повернулися. Десятками разів бачилися на день… Його знову
забрали на Донбас. Там він
вранці 28 грудня цього року і
згас. Прожив усього 64 роки.
Вічна пам’ять.
Коли відходять близькі
друзі, то відчуваєш, як снаряди падають все ближче і
ближче…
Іван ЗАБІЯКА.

якраз і принесло йому значок майстра спорту.
Після цього борець із нікому не відомої у спортивному світі Талалаївки ще багато разів піднімався на п’єдестал пошани різних найвищого
рівня турнірів. А залишивши активний спорт, почав тренувати — спершу в Талалаївській школі,
тодішньому аграрному ліцеї, а потім у Червонозаводському на Полтавщині, куди переїхав
із сім’єю. З просто тренера він виріс у фахівця
національної паралімпійської збірної з єдиноборств. І знову турніри, знову медалі. Микола
продовжив себе в учнях своїх. Його сила духу,
помножена на силу духу вихованців-інвалідів,
зробила їх чемпіонами і призерами великих міжнародних
змагань. Їхні з наставником імена звучали на аренах Німеччини, Румунії, Польщі, вони виношували плани на світовий
чемпіонат в Африці, готувалися показати себе на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро.
Не судилось. Це був його останній вихід на килим. Миколині європейські чемпіони і призери тепер боротимуться за
себе і за нього. Майстра не стало. Спортивна і вся Талалаївка втратила місцеву легенду. Вічна пам’ять…

ДО ВІДОМА
ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ
З 9-ї до 16:30

10 січня – с. Грабщина
(село повністю),
10 січня – с. Обухове,
ФАП, СБК, вул. Чоботька.
11 січня – с. Плугатар,
вул. Миру
11 січня – с. Петькове
(село повністю).
13 січня – с. Красний Колядин, вул. Низова, вул. Кооперативна (9:00 – 16:00).
13 січня – с. Степанівське, вул. Набережна (9:00
– 16:00).
РАЙОН
ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

7 січня 2017 року

ОСВІТА

РАЙОННІ ОЛІМПІАДИ

У ЖОВТНІ-ГРУДНІ в
районі пройшли 1 та 2
етапи Всеукраїнських учнівських
олімпіад із 17 предметів. У другому, районному, етапі взяло участь
408 учнів, що на 105 більше, ніж у
2015 році. За підсумками роботи
оргкомітету та журі другого, районного, етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад дипломами відділу
освіти нагороджено 105 учасників, що становить 25,7 відсотка.

З них диплом I ступеня отримали
16 учнів, II ступеня — 55, III ступеня — 34. Проведений моніторинг
результативності виступів команд
у районному етапі олімпіад. Найвищий коефіцієнт показника якості та відповідно 1 місце належить
учням Талалаївської школи — 45
дипломів (77,5%), на другому місці учні Плугатарської школи — 14

СЛУЖБА – 102

НА ДОРОЗІ СЛИЗЬКО,
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ

З метою запобігання
ускладнень у дорожньому
русі, попередження скоєння
дорожньо-транспортних пригод за умов незадовільного
стану доріг, працівниками
Талалаївського відділення
поліції здійснюються профілактичні заходи щодо зменшення аварійності на дорогах, проводиться контроль
за роботою дорожніх і комунальних служб щодо своєчасної ліквідації наслідків
зимової слизькості, вживаються заходи по обмеженню
чи забороні руху транспортних засобів в умовах негоди.
У разі скоєння ДТП за умов
незадовільного стану дорожнього покриття (ожеледиця,

ВДЯЧНІ СПОНСОРАМ

Впродовж року, що минув, вихованці нашого дитсадка «Сонечко» відчувають
їх підтримку і допомогу, а з
настанням свят з нетерпінням чекають у гості. Дітки
та їх батьки щиро вдячні
директору ПСП «Фортуна»
Івану Миколайовичу Пащенку, який постійно опікується
дитсадком — виділяє кошти на ремонт приміщення,
продукти харчування на
оздоровчий період, подарунки до новорічних свят, а

●

У неврологічному відділенні районної лікарні
мені довелось лікуватися
вперше. Наскільки тут кращі умови в порівнянні зі
старою лікарнею. Колектив
відділення чуйний, уважний
та професійний. Санітарочки 3 – 4 рази на день роблять вологе прибирання,
медсестри кілька разів на
добу вимірюють тиск, нагадують за прийом ліків, ставлять крапельниці і роблять
уколи. У них немає вільної
хвилини. І це, в першу чергу, заслуга молодої завіду-

ФОТОСТУДІЯ «ФЕНІКС»
пропонує

сніговий накат) до відповідальних осіб відповідних
служб застосовуються заходи адміністративного впливу.
Ведуться також комплексні профілактичні заходи по
недопущенню ДТП за участю неповнолітніх, які нині
перебувають на канікулах,
їх безпечне поводження на
вулично-дорожній
мережі.
Особлива увага при цьому
звертається на рух дітей-
пішоходів у темну пору доби,
можливість використання на
їх одязі світлоповертаючих
елементів.
Леонід КЛИМОВ,
начальник сектору
Талалаївського відділення
поліції.

ПОДЯКА

●

також районному депутату
Михайлу Михайловичу Логвиненку, який неодноразово
виділяв спонсорську допомогу на придбання іграшок,
та сільському голові Ларисі
Володимирівні Лисенко за
підтримку дитячого закладу.
Велика вдячність за новорічні подарунки і благодійному
фонду С. Тігіпка.
Людмила КАРПЕНКО,
завідуюча ДНЗ «Сонечко» с. Українське,
ДІТИ та їх БАТЬКИ.

●

ючої неврологічним відділенням Лідії Олександрівни
Луценко. Помітно, з якою
чуйністю і увагою ставиться
вона до своїх пацієнтів. Хоч
ще й молода, та відчутний
в її роботі професіоналізм.
Хочу висловити щиру
подяку всьому колективу
відділення за добросовісне
виконання своїх обов’язків,
за чуйність і увагу до хворих.
Міцного вам здоров’я, успіхів у роботі і благополуччя в
сім’ях.
Лідія СТАШУК.
с. Плугатар.

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, 097-115-88-38, 098-768-28-04.

КУПУЄМО МЕД оптом.
Тел. 068-070-14-84, 099-352-49-81.

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.

Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
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дипломів (45,1%), на
третьому — із Харківської школи, у них 12 дипломів
(32,4%).
Всі переможці 2, районного,
етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад візьмуть участь у 3, обласному, етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Лідія БАЛЮХ,
завідуюча
райметодкабінетом.

Термінове фото для документів — 5 хв.
Художнє фото, фотоальбоми. Реставрація
пошкоджених знімків. Проявка плівок та друк
фото з них. Друк фото з цифрових носіїв.
Зйомка урочистих подій. Таблички для пам’ятників. смт Талалаївка, готель, фотостудія.
Тел. 098-649-89-18.

У магазині «Рушничок» (приміщення друкарні) — РОЗПРОДАЖ
товару із знижкою до 20%,
до 20 січня включно.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ШАНОВНІ земляки! Приєднуйтесь до збору батарейок! Чи знаєте ви, що всього
одна пальчикова батарейка,
потрапляючи на сміттєзвалище або в довкілля, забруднює 400 літрів води
та 20 м3 грунту важкими
металами. Це кілограми отрути, через грунти вони потрапляють у воду та їжу, які
ми споживаємо.
Талалаївські
свобо-

дівці — за чисте довкілля!
Вони розмістили спеціальні
скриньки в магазинах «Галич», «Гастрономчик» (біля
ринку), «Автозапчастини»
(ПП Носач). Не викидайте
використану батарейку у
сміття — здайте її у зелену
скриньку!
Також
продовжується
збір пластикових та скляних пляшок. Приєднуйтесь,
телефонуйте 098-950-79-77.

ПРОДАМ

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.
АВТОМОБІЛЬ «Славута-Люкс» в ідеальному стані.
Тел. 066-313-34-48.
Зерно КУКУРУДЗИ, ДЕРТЬ.
Тел. 050-267-95-72, 097-613-14-13.

ПОМИНАННЯ
МИНАЄ два роки, як раптова, передчасна смерть забрала життя Оксани Анатоліївни ГОНЧАРЕНКО із Зеленого Гаю. Складна, не проста доля випала їй. Не судіть,
люди добрі, бо у кожного вона, доля, своя. А серце не
вірить, душа не сприймає, що мами серед живих вже немає. Як тяжко без Тебе збиратись до школи і знать, що
ніде і ніколи матуся не стріне і не приголубить, нічого не
скаже, ніщо і не купить… Якби Ти, ріднесенька, це тоді
знала, ніколи б синочка не залишала… Та Ти пішла в інший світ, звідки вже немає вороття. Хай сонечко зігріває
Твою останню домівку, хай м’якою і теплою буде Тобі земля, хай добрі янголи охороняють Твій спокій.
Син РУСЛАН і БАБУСЯ.
Учні 9-го класу Красноколядинської школи співчувають однокласнику Руслану Гончаренку в його
тяжкій втраті, біль якої не стирає час.
РІЗДВЯНИЙ день 7 січня завжди у
наших серцях обзиватиметься болем.
5 років тому цього дня назавжди пішов
від нас у вічність наш дорогий і незабутній чоловік, батько, дідусь Віктор
Іванович ПАСЄВІН із Талалаївки. А
серце не вірить, душа не сприймає,
що серед живих Тебе вже немає. Свідомість до спокою кличе, а серце щемить і щемить. Тебе, наш рідненький
і любий, довічно не зможем забуть ні
на мить. Царство небесне і вічна пам’ять. Спи спокійно,
нехай печаль і наші сльози не тривожать Твій вічний сон.
Прожив життя своє Ти і пішов навіки, лишивши добрі спогади й ім’я. Так спи спокійно, безтурботно, рідний! Завжди
з Тобою вся Твоя сім’я… Ти над усе любив життя і труд,
мав світлий розум, вмілі руки. Про Тебе пам’ять бережуть
в серцях
Твої ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
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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).
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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0349600, виданий 09.12.1999 року на ім’я РОССОВСЬКИЙ
Микола Іванович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349208, виданий 09.12.1999 року на ім’я ПРИХІДЬКО Ганна
Іванівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0349062, виданий 09.12.1999 року на ім’я ГАРМАЛИГА
Василь Якович, вважати недійсним.

Розділяємо біль гіркої втрати і щиро співчуваємо нашій колишній колезі Валентині Олексіївні Артюх та її сім’ї з
приводу смерті найдорожчої людини — мами
УЛЯНИ ФЕДОРІВНИ.
Колишні КОЛЕГИ по роботі
у Варвинській МВД ФСС з ТВП.
Колектив працівників Талалаївського РЕМ щиро співчуває директору Валерію В’ячеславовичу Луту та його
дружині Світлані Михайлівні з приводу смерті дорогої людини — матері
Марії Захарівни ЧУМАК.
Творчий колектив громадського літературно-мистецького об’єднання «Олава» висловлює глибокі співчуття
члену ради об’єднання Світлані Михайлівні Лут з приводу
тяжкої втрати — смерті матері
Марії Захарівни ЧУМАК.
Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо гіркий біль
втрати із Світланою Михайлівною Лут та її родиною з приводу болісної втрати — смерті матері МАРІЇ ЗАХАРІВНИ.
Сім’я ІВЖЕНКО.
Ніякими словами і ніякими почуттями не виміряти горе
в родині наших друзів Світлани Михайлівни і Валерія В’ячеславовича Лутів із Талалаївки — завершила свій земний шлях їхня мама Марія Захарівна ЧУМАК. Щиро сумуємо і розділяємо біль непомірної втрати з усіма рідними
та близькими покійної.
Сім’я О. О. і М. С. ПРИГАРИ.
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