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«ТІЛЬКИ ТИМ ІСТОРІЯ НАЛЕЖИТЬ,
ХТО СЬОГОДНІ БОРЕТЬСЯ Й ЖИВЕ»,

— писав свого часу Василь Симоненко. Ці рядки
залишаються актуальними впродовж десятиліть
історії України. У кожен
час — по-своєму, адже
українському народу випала надто складна доля
постійної боротьби за свою
незалежність, свободу, єдність. Особливо це відчутно тепер, коли третій рік іде
війна, у якій щодня за Україну віддають життя прості
українці.
А водночас тим, хто
давно мусить зупинити це
страшне
кровопролиття,
ніби і війна не війна — багатіють, після шикарних
різдвяних канікул ніяк не
можуть себе змусити зібратися до депутатської
зали…
Як тут не згадати цитату Михайла Грушевського: «Біда України в тому,
що нею керують ті, кому
вона не потрібна». Тому
і розпинають її в усі часи
свої і чужі… А народ все
ж бо вірить і сподівається
у світліше завтра хоч для
дітей і внуків. Саме вони,
юні, приємно вражають
всіх небайдужих. І ми в газеті намагаємося постійно
якомога більше розповідати про досягнення дітей
та підлітків. У минулому
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ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТАЛАЛАЇВЩИНИ!

Щиро вітаємо вас із Днем Соборності ми можемо зробити наш край економічУкраїни!
но й духовно багатим, а Соборну Украї22 січня 1919 року увійшло до націо- ну — могутньою державою, в якій кожен
нального календаря, як величне держав- громадянин почуватиметься впевнено та
не свято.
захищено.
Урочистий акт єднання Української
У цей святковий день бажаємо всім
Народної Республіки та Західноукраїн- жителям Талалаївщини здоров’я і натхської Народної Республіки став симво- нення, добробуту і злагоди, успіхів у роболом віковічного прагнення нашого на- ті! Нехай любов до рідного краю згуртовує
роду жити у єдиній соборній незалежній нас для здійснення високої мети — продержаві.
цвітання соборної незалежної демокраЛише в єдності дій та соборності душ тичної України в мирі та злагоді!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
номері ми розповідали
про хлопців-школярів, які
поряд із дорослими були
відзначені як «Людина
року-2016». Сьогодні — газета розповідає про школярок-ерудитів. Приємно
відзначити, що крім успіхів
у навчанні із усіх шкільних
предметів, кожна має багато захоплень.
А ось на цьому фото —
старшокласники Талалаївської школи, які відвідують
різні гуртки у районному
будинку культури. Разом
із спеціалістом по роботі
із дітьми і молоддю РБК
Тетяною Половко та вчителькою української мови
і літератури Березівської
школи Світланою Мухою
вони заздалегідь готували-

ся до Дня Соборності, а 19
січня провели літературний флешмоб. Це приємно
вражаюче дійство відбувалося біля пам’ятника Т. Г.
Шевченку, який на території дитячої школи мистецтв
у Талалаївці. 25 учасників
флешмобу представляли
25 областей України. Діти
тримали в руках паперові
фігурки областей, кожен
з них у віршованій формі розповідав про окрему
область, відтак розташовувалися, створюючи карту України. До флешмобу
приєдналися голови районної ради Юрій Дзюбан
та
райдержадміністрації
Анатолій Дупа.
Кор. «ТХ».
Фото Інни ПОЛОВКО.
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У «БРИГАНТИНІ»
ЛИШЕ ДІВЧАТА

Саме так, перефразовуючи назву відомої кінострічки, можна сказати про участь
команди Талалаївської школи в 7-му обласному чемпіонаті «Віват, Інтелект»,
трансляція якого нещодавно
завершилася на обласному
телебаченні. 5 учениць 11
класу — Анна Грабина, Альона Гуцал, Марія Химуля, Яна
Чергинець, Ірина Шкуратова
— захищали честь нашого
району. Попри побоювання
журі та ведучої гри, наші дівчата успішно відповідали і
на «хлопчачі», і на «дівчачі»
запитання, ніби підтверджуючи слова зі своєї візитки:
«Ми не тільки всі красуні, ще
й кмітливі та розумні».
Протягом 6 раундів усі
команди демонстрували високий рівень ерудиції, кмітливості та винахідливості. Глядачі з цікавістю спостерігали
за учнями, які намагалися
щосили колективно знайти
правильну відповідь на хитромудре запитання ведучої,
і відверто дивувалися, коли
вона виявлялася надзвичайно простою і несподіваною.
Боротьба була справді
напруженою як розумово,
так і психологічно, адже третій рік поспіль жереб обирає
для «Бригантини» участь у
відкритті сезону. До останньої хвилини гри на турнірному майданчику панувала
інтрига. Наша команда, зігравши внічию зі Срібним,

перемігши розумників 15-го
ліцею з Чернігова, до останнього, 30-го, запитання була
претендентом на вихід у фінал. Але «П’ятнашки» зуміли
здобути ще один бал і стати
переможцем гри, залишивши нас на другому місці.
Перемогу у фіналі чемпіонату, а також у міжнародній
грі за участю команд Гомеля,
Києва та Одеси вкотре здобули інтелектуали з Ніжина.
Залишились позаду випробування обласного чемпіонату, який приніс усім учасникам незабутні миті щирого
спілкування зі своїми однолітками, нові знайомства та
теплі зустрічі із давніми друзями-суперниками із різних
куточків Чернігівщини. Але
інтелектуальне життя у нашій
школі триває. На шкільному
турнірі з брейн-рингу команда одинадцятикласників у
напруженому фіналі зуміла
здолати знавців 10 класу.
Попереду у наших дівчат, як і у всіх випускників,
напружена пора складання
іспитів та вступу до вузів.
Бажаю одинадцятикласникам міцного здоров’я, успіхів,
особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів!
Нехай знання, отримані в
школі, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків,
допоможуть досягти омріяних вершин!
Сергій НУЖНЕНКО,
педагог-тренер команди.

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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АКТУАЛЬНО
РАНО чи пізно за цю
межу потрапляє все суще на
землі. Людина не виняток. Як
створіння розумне, вона туди
не поспішає і у відстроченні
неминучого найчастіше сподівається на вчасно і якісно
надану медичну допомогу.
На жаль, у нас вона, ця допомога, шкутильгає на обидві
ноги. І поки дошкутильгає,
людина, яка її потребувала, опиняється за тією самою межею, з-за якої немає
вороття.
Щоб виправити ситуацію,
в державі вирішили розпочати радикальне реформування медичної галузі. І так,
щоб позитив реформування
люди відчули у найвіддаленіших районах,
у найглухіших
хуторах. Ось
і
жителі
нашого
району це
реформування скоро відчують на собі, якщо не опиратимуться нав’язуваному
безглуздю.
Як повідомив 27 грудня
під час презентації в обласній лікарні результатів оптимізації системи стаціонарної
медичної допомоги Чернігівщини голова Чернігівської
обласної адміністрації Валерій Куліч, у нашій області
створено сім госпітальних
округів, в тому числі регіональний округ №4 у складі
медичних закладів Бахмацького, Борзнянського, Короп
ського, Талалаївського районів. Це означає, що жителі
нашого району, яким потрібна буде відповідна стаціонарна медична допомога,
повинні будуть їхати до Бахмача, а звідти ще з десяток
кілометрів до лікарні, що визначена як центр госпітального округу.
З часу відновлення нашого району (1967 рік) і до
сьогодні люди, яким необхідна була відповідна стаціонарна медична допомога,
одержували її у Прилуцькій
районній лікарні. Вона забезпечена сучасним медичним
обладнанням,
висококваліфікованим і досвідченим
медперсоналом. До Прилуцької райлікарні зручно

доїхати — всі рейси автобусного сполучення між Талалаївкою і Черніговом та
Києвом проходять буквально
повз цю лікарню.
А чи багато жителів нашого району зверталися за
медичною допомогою до
медиків Бахмацької лікарні?
Добре відомо, що самі бахмачани часто звертаються
за цією допомогою в Конотоп, як, скажімо, ми в Ромни. А як добиратися до тієї
Бахмацької райлікарні? У
Бахмачі міського транспорту
немає. Отже таксі. Кому це
по кишені?
Одним з диригентів госпітальної круговерті по регіональному округу №4 є

до відвертого тиску. З його
ініціативи в районі створена
робоча група по проведенню
аудиту Талалаївської райлікарні, за його пропозицією
головою робочої групи був
призначений
лікар-хірург,
який нині на заслуженому
відпочинку, М. В. Бандурак…
Минулого вівторка відбулося перше засідання робочої групи. Тільки під кінець
засідання з’явився голова
робочої групи М. В. Бандурак. Він в емоційній формі
відмовився очолювати групу,
разом з тим висловив своє
бачення реформування та
поліпшення медичного обслуговування в районі. Його
бачення збігається з думкою більшості
членів робочої
групи:
Талалаївський
р а й о н
має бути
у складі Прилуцького госпітального округу.
Взагалі на засіданні пролунало багато конструктивних і слушних пропозицій та
зауважень щодо поліпшення
медобслуговування в районі.
Його учасники прийшли до
єдиної думки: робота такої
групи потрібна, але не для
«пошуку відьом», а для того,
щоб вишукувати правильні
підходи щодо поліпшення
медичного обслуговування
жителів району.
Оскільки група залишається без керівника, а
заступника керівника положенням про робочу групу не
передбачено, її засідання
перенесено на наступний
вівторок.
На завершення ще про
одну прикрість, що ятрить
душу. Дивує й обурює позиція керівників району, які,
власне, віддали життєво
важливі питання медичного
обслуговування людей на
поталу інтересів народного
депутата. І свердлить мізки
думка: то хто ж нас, зубожілих, а від того часто збайдужілих, підштовхує до межі
неповернення?
Володимир ОПРИШКО,
член Спілки журналістів України, громадський
кор. «ТХ».

ХТО НАС ПІДШТОВХУЄ
ДО МЕЖІ НЕПОВЕРНЕННЯ?
народний депутат, якому, вочевидь, байдуже хто, як і чим
з Талалаївського району добиратиметься до тієї окружної лікарні за медичною допомогою. Його, перш за все,
хвилюють наступні вибори
до Верховної Ради. Адже
створений при його активному наполяганні Бахмацький
госпітальний округ буде вагомим козирем як кандидату в
народні депутати Верховної
Ради наступного скликання
по Бахмацькому виборчому округу. Це найголовніша
мотивація щодо створення
Бахмацького госпітального
округу. Саме тому він не хоче
чути обгрунтованих доводів
про недоцільність відриву
Талалаївського району від
Прилук та приєднання до
Бахмача в питаннях надання
медичних послуг. Адже тоді
під загрозою стає існування
самого Бахмацького госпітального округу. Та й чи потрібний він взагалі в області?
Щоб приструнити керівництво Талалаївської райлікарні, медикам якої очевидна авантюра і її наслідки зі
створенням
Бахмацького
госпітального округу та приєднання до нього Талалаївського
району
замість
традиційної співпраці з Прилуками, нардеп вдається

ОСВІТА

У ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ ШКОЛІ
НОВІ КОМП’ЮТЕРИ

ВІДПОВІДНО до наказу Міністерства освіти і науки України від 16
грудня 2016 року № 1552
«Про отримання комп’ютерного обладнання та
ліцензійного програмного
забезпечення»
Чернігівська область отримала
527 комплектів комп’ютерного обладнання та 512
комплектів
ліцензійного
програмного забезпечення
для загальноосвітніх навчальних закладів. Серед
27 шкіл області і Талалаївська загальноосвітня школа. 18 січня 13 комплектів
комп’ютерного обладнання
у школу передали голова

райдержадміністрації Анатолій Дупа та начальник
відділу освіти райдержадміністрації Оксана Плюта.
Вони побажали вчителям
наснаги, а учням — успіхів у навчанні. Директор
школи Світлана Михно та
вчитель інформатики Людмила Сердюк запевнили,
що нове комп’ютерне обладнання допоможе учням
здобувати призові місця на
олімпіадах.
Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації.

У СЬОГОДНІШНІЙ Різдвяний день 70 років тому
на небі зазоріла яскрава
зірочка нашої мами й бабусі Олександри Іванівни
СЕРДЮК із Талалаївки. З
ювілеєм, дорога наша! Вітаєм, вітаєм і ще раз вітаєм,
хай в вальсі кружляють чудові слова, та зірками щастя
хай Вас осипає, щоб кругом ішла голова. Терплячої
віри, міцної надії, здоров’я
без меж і країв. Щоб завжди здійснялись бажання та
мрії, за спиною давши Вам
крил. Багатства та друзів,
любові та миру, удачі повсюди й завжди. Щоб Ваше
життя було тільки красивим,
легким, безтурботним й
простим!
Син ОЛЕКСІЙ
і його сім’я.
* * *
20 СІЧНЯ відзначила
ювілейний день народження
Раїса Іванівна СЕРДЮК із
Талалаївки. Їй — щирі вітання з цього приводу. 60 — це
не так вже й багато, це чудове і радісне свято. Тож бажаємо щедрої долі, неба синього, квітів у полі, і здоров’я
Тобі, і краси. Як то кажуть, з
води і з роси.
П. Ф. ДУПА.
* * *
25 СІЧНЯ відзначає
60-річний ювілей моя дорога
подруга Наталія Георгіївна
ЧМУТ із Красного Колядина.
Як багато літ пройшло із тих
пір, як Ти приїхала у наше

ДОСТУПНІ ЛІКИ – КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ

З початком 2017-го року
в Україні стартував перший
етап медичної реформи,
який полягає в зміні фінансування первинної ланки
медичної допомоги. Одна
з важливих її складових —
впровадження у лютому
цього року референтного ціноутворення, а у квітні — відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації).
На ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та
бронхіальної астми будуть
встановлені граничні ціни на
рівні не вищому, ніж у п’яти
країнах-сусідах:
Польщі,
Латвії, Словаччині, Угорщині,
Чехії.
Програма реімбурсації
передбачає відшкодування
коштів за ліки, які пацієнт
купує тільки за рецептом лікаря, що значно зменшить
випадки самолікування. Препарати лікарі первинної ланки призначатимуть за діючою
речовиною, а не за комерційною назвою. А торговельну
марку пацієнт вибиратиме в
аптеці самостійно.

Реалізація
зазначених
механізмів передбачає, насамперед, зниження смертності
населення.
Адже
хвороби будуть діагностуватися на ранніх етапах
захворюваності.
На сьогодні національний перелік основних лікарських засобів включає
1200 препаратів. Його планують скоротити до 300
найменувань.
Міністерство
охорони
здоров’я України вже запустило процес громадського обговорення Постанови
Кабінету Міністрів України
про новий Національний перелік основних лікарських
засобів. Протягом 30-ти днів
прийматимуться коментарі
та зауваження до документів. Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра
охорони здоров’я України
Уляна
Супрун
минулого
тижня під час прес-брифінгу
в Українському кризовому
медіа-центрі.
До речі, про реформи медичної галузі вона детально
розповідала і чернігівцям під

час робочого візиту у листопаді 2016 року.
МОЗ України також працює над розрахунком граничних оптово-відпускних цін
на лікарські засоби на основі
референтних цін. З проектом
відповідного реєстру можна
ознайомитись за посиланням: http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_
id=249640147&cat_
id=244276429.
Довідково. Національний
перелік основних лікарських
засобів — це перелік якісних, ефективних, безпечних
препаратів, необхідних для
забезпечення надання медичної допомоги населенню
в закладах охорони здоров’я
незалежно від форми власності. Розгляд пропозицій
щодо внесення змін до Національного переліку здійснює
експертний комітет з відбору
та використання основних лікарських засобів, утворений
МОЗ України.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.

село. Багато що змінилося із того часу, тільки наша
дружба з роками стає ще
міцнішою. Тобі, подружко,
бажаю здоров’я міцного, ніколи оптимізму не втрачати
і скільки б Тобі не минало
років, завжди залишатися
такою ж гарною, привітною,
молодою. Благодарю свою
судьбу за то, что я с Тобой
дружу, за то, что дружишь
Ты со мной, за голос в телефоне Твой. За твой «Привет», за Твой совет. Родней
Тебя подруги нет. Я дружбой нашей дорожу и об одном мечтать могу: чтоб нам
сберечь, не оборвать то,
что могло нас так связать.
Подруга Валентина
Петрівна ВАСИЛЬЧЕНКО
і її сім’я.
* * *
20 ЯНВАРЯ отметила
свой 55-летний юбилей
драгоценная, любимая, не-

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!
З повагою і найкращими побажаннями
сестра НАТАША із своєю
родиною.
* * *
20 ЯНВАРЯ отметила
55-летний юбилей дорогая кума и крестная Лилия
Владимировна БЕРЕЖНА
с Красного Колядина! Поздравляем Вас с днем
рождения! Здоровья, богатства, удачи во всём! Пусть
счастье закружит судьбы
колесом. Как прежде, веселою будьте и прекрасной.
Как звездочка в небе — мерцающей, ясной. Пусть солнца лучи согревают теплом,
пусть радость приходит почаще в Ваш дом. Вам мы

заменимая наша мамочка
и жена Лилия Владимировна БЕРЕЖНА с Красного Колядина! Поздравляем Тебя с днем рождения!
Прости нас, если мы Тебя
хоть однажды огорчили или
укололи словом. Несмотря ни на что, знай, что мы
Тебя всегда любим и ценим.
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка и
жёнушка, Тебя. И от всей
души Тебе желаем только
мира, радости, добра! Нет
Тебя любимей и дороже,
нет Тебя надежней и нежней. Ты всегда советом нам
поможешь. Нет Тебя отзывчивей, добрей. Пусть глаза
слезятся лишь от счастья,
пусть улыбка близким дарит
свет. Ты одна на свете всех
прекрасней, для нас Ты в
мире лучше всех!
Муж НИКОЛАЙ,
дети ИРИНКА, МАРИНКА, ИГОРЬ со своими
семьями.
* * *
20 СІЧНЯ святкувала
свій 55-й день народження
моя рідна сестричка Лілія
Володимирівна БЕРЕЖНА
з Красного Колядина. У Тебе
в житті важлива дата, всього
вже зроблено багато. Діти
всі повиростали, онучок
Тобі придбали. Хай їх любов
Тебе зігріває, а Бог в усьому
помагає. Хай доля пошле
Тобі довгого віку, радості,
щастя, достатку без ліку.

всего, как себе, пожелаем,
ведь крестную и куму мы от
души поздравляем.
С наилучшими пожеланиями кумы Таня и
Саша ПАВЛЕНКО, крестницы ГАЛИНКА и МАРИНКА со своими семьями.
* * *
20 СІЧНЯ відзначила
свій 55-річний ювілей Лілія
Володимирівна БЕРЕЖНА
з Красного Колядина. Прийми в ювілей вітання і найкращі побажання. Шумлять
літа, як на вітру тополі, а в
тих літах — і сонце, і дощі.
Ми Тобі бажаєм, щоб було
доволі і щастя, і веселощів
в душі. Хай сміється сонце
з голубого неба і троянда
перша зацвіте для Тебе. Хай
в житті Твоєму горя не буває, на устах усмішка маком
розцвітає. Міцного здоров’я
на довгі роки. Успіхів у всьому, злагоди у домі. Усміхайся повсякчас, не знай горя і
образ.
З повагою куми МАКСИМЕЙКИ і БУРДЕНКИ.
* * *
З ЮВІЛЕЙНИМИ п’ятірками вітаємо Лілію Володимирівну БЕРЕЖНУ з
Красного Колядина. Прийми
найщиріші вітання і найкращі побажання з нагоди Твого дня народження. Бажаємо Тобі міцного здоров’я,
ніжності, любові, доброти,
вірності, усмішок. Хай доля
намітить ще років багато.

Хай щастя і радість приходять до хати. У щасті й здоров’ї бажаємо жити, душею
і серцем повік не старіти.
Господь хай боронить від
лиха і бід, міцного здоров’я
і многая літ.
З повагою сім’ї
ЗАЙЧЕНКИ, ТРЕПАЧКИ
та В. І. КИРИЧОК.
* * *
20 СІЧНЯ святкувала
свій 55-й день народження
наша сваха Лілія БЕРЕЖНА
із Красного Колядина. Летять літа, мов бистрі води,
і не вернути їх назад. А нам
не віриться сьогодні, що
Вам уже 55. Хай нових днів
ще буде безліч, без ліку щастя і пісень. Прийміть вітання найщиріші в цей світлий
ювілейний день. Здоров’я,
щастя зичим не на рік — на
все життя бажаємо їх щиро,
щоб радісним і довгим був
Ваш вік з добром, любов’ю,
спокоєм і миром.
Свати МАЙСТРЕНКО із
Петькового.
* * *
21 СІЧНЯ святкуватиме
25-річний ювілей Юлія Володимирівна РИЖІЙ із Поповички. Лагідна, рідненька, добра і проста, наша
донечка дорогенька, наша
золота. Троянди зів’януть
з морозу, а Ти щоб цвіла і
цвіла. З очей щоб ніколи
не капали сльози, щоб Ти
завжди щаслива і здорова
була. Хай Матір Божа Тебе
оберігає, а Господь із неба
долю посилає.
МАМА, ТАТО.
* * *
21 СІЧНЯ святкує своє
повноліття
наша
любима і така дорога внучка
Марина
Олександрівна
ОНАНЧЕНКО з Рябух. Дякуємо Богу, що Ти у нас є. Що
було б без Тебе? Не знаємо. Роки, як ті полустанки
за вагонним вікном, летять,
пролітають, тож бережи час
і цінуй його. Мариночко рідна наша, 18 років саме та
пора, коли все Твоє життя
ще мрія. Тож живи і мрій, а
мрії хай збуваються. Бажаємо Тобі міцного здоров’я, бо
це найдорожче, ніяке багатство не замінить його. Успіхів у Твоєму студентському
житті, вірних друзів. Нехай
хоч Мати Божа та Анголи
завжди будуть поруч з Тобою, оберігаючи від біди та
горя. Хочеться бачити Тебе
доброю, привітною, ніжною,
веселою і щасливою.
Дідусь ВАСЯ
і бабуся ГАЛЯ.

21 січня 2017 року
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

НАРОДЖУВАЛИСЯ, ОДРУЖУВАЛИСЯ, РОЗЛУЧАЛИСЯ І… ПОМИРАЛИ

Із початком кожного нового року ми інформуємо про
демографічний стан у районі за минулий рік. Так хотілося
б відзначати особливо важливий факт — що діток народилося більше, ніж у попередньому році, а народжуваність перебільшує смертність. Та, на жаль, факти інші. Їх
констатує начальник відділу ДРАЦС Наталія КОВГАН.
— Народжуваність
у
лядинської (5), Української
нашому районі в минулому
(6), Староталалаївської та
році, порівнюючи з 2015 роЧернецької (4), Понорівської
ком, дещо зменшилась. Ор(3) сільських рад. По інших
ганами державної реєстрації
сільських радах зареєстроактів цивільного стану райовано по 1 – 2 народження.
ну зареєстровано 66 народНайчастіше
дівчаткам
жень, у 2015 році народилодавали імена Софія та Злася 84 діток. У нашому районі
та, а хлопчикам Дмитро та
населення збільшилося на
Владислав.
Популярними
34 хлопчики та 32 дівчинки, чоловічими іменами стали:
з них в Талалаївці — 26, по Іван, Богдан, жіночими — Васільських радах — 40. Найлерія та Вероніка.
більше народжували жительЗвичайно, як і щороку,
ки Липівської (13), Краснокобули і весілля — одружилися

47 пар. Із них 31 в Талалаївці, інші 16 — у селах. Згідно
із Сімейним кодексом України, шлюбний вік настає у 18
років. Але за рішенням суду
він знижується за наявності
поважних причин. У році минулому їх не виникало. Наймолодшій нареченій виповнилося 18 років, нареченому
— 21. Найстаршому нареченому — 91 рік, а найстаршій
нареченій — 78 років.
Розлучились у 2016 році
32 пари, з них 6 за спільною
заявою в нашому відділі та
26 у судовому порядку.
Статистика смертності в
районі зовсім невтішна. За
рік складено 265 актових записів про смерть, ця цифра

ЗИМОВЕ ТЕПЛО

до Водохреща зима святкова й урочиста». Читальний
зал наповнився щедрівками
«Добрий вечір тобі», «Нова
радість стала», «Ой, сивая та і зозуленька» та ін.
Неможливо було стримати
захоплення, тож всі бажаючі підспівували і, мабуть,
згадували ті часи, коли самі
ще малими бігали по хатах щедрувати. Дзвіночком
пролунала заключна пісня і
ведучі засідання запросили
всіх присутніх до святкового
столу, який був накритий завдяки спонсорській підтримці
Валентини Лукаш, Галини
Самойленко, Тараса Носача,
Анатолія Чечотенка та Віктора Прядки.
Завдяки таким заходам
оживають старі спогади і не
дають замерзнути минулому,
бо ще горить в серцях людей
вогонь любові до своєї країни з її історією і традиціями.
Текст і фото
Людмили ЦИГАНЕНКО.
На фото: у читальному
залі бібліотеки.

ВИТОКИ

Зима — час чарівності,
загадковості, час чудес та
неповторності. Вигляньте з
теплої хатини, пробіжіться
засніженими вулицями, ковтніть морозного повітря, зустріньте червонощоке мале
дитя, яке летить з гори на
саночках, придивіться до
сплячих дерев, що закутались у ковдру із сріблястого
інею і не забудьте посміхнутись перехожому, бо тільки
тепло щирих почуттів зігріває зимовими днями. Ось
пригадайте себе в дитинстві.
Хіба було холодно бігати юрбою від хати до хати і співати щедрівки? А прокидатись
о четвертій ранку, взувати
валянки, закутуватись у кожушки і бігти до родичів та
сусідів, аби засіяти їхні домівки житом, пшеницею і
всякою пашницею, побажати
«на щастя, на здоров’я, на
Новий рік» і отримати збережені з осені яблука, ліщинові

горіхи, гречані млинці, а кому
пощастить ще й «руб один»?
Хіба ж відчувався тоді той
мороз? Бо навколо панувала
тепла атмосфера різдвяних
та новорічних свят. Скажете,
що вже забулись щедрувальні пісні і квітчасті хустки. Ні,
не забулись. Ось цього року
в центральній бібліотеці Любов Джежуля, Ніна Густодим
та Світлана Джежуля нагадали учасникам любительського об’єднання «Берегиня» як
же зустрічали різдвяні свята,
які були звичаї та обряди, які
страви готували наші предки. Розповідали про те, як
святки сприяли зближенню й
згуртуванню всіх членів сім’ї,
сусідів, односельчан в одну
велику родину. А викладачі дитячої школи мистецтв
Катерина Смалько, Ольга
Самозвон та Алла Руденко
зачаровували своїм співом,
їхні голоси супроводжували
всю програму «Від Різдва

26 СІЧНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у с. Чернецьке
(в приміщенні Чернецької сільської ради) проводитиме головний спеціаліст відділу «Талалаївське бюро правової
допомоги» Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому о 10-й годині.

ХОЧЕТЕ СЛУЖИТИ
В ПОЛІЦІЇ – ВЧІТЬСЯ

До нашої служби звертаються молоді люди із запитаннями як стати поліцейським. Звичайно ж — навчатися. Підказуємо де чекають молодих, енергійних, розумних. Це:
Національна академія внутрішніх справ (Київ), Харківський
національний університет внутрішніх справ, державні університети внутрішніх справ Дніпропетровська, Львова, Одеси,
Донецький юридичний інститут МВС України (Кривий Ріг),
Академія Національної гвардії України (Харків). На денну
форму навчання приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років.
У 2017 році прийом вступників на навчання до вищих
навчальних закладів МВС 3 – 4 рівнів акредитації за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів буде
здійснюватися за конкурсом пред’явлених сертифікатів,
виданих Українським центром оцінювання якості освіти. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) на 2017
рік стартує з 6 лютого і триватиме до 31 травня. Підготовка
документів для вступу у вищі навчальні заклади МВС України здійснюється кадровими апаратами органів та підрозділів
Національної поліції за місцем проживання абітурієнтів.
Після закінчення навчання випускникам присвоюється
спеціальне звання «лейтенант поліції» та гарантується працевлаштування в Талалаївському ВП Прилуцького ВП ГУНП
в Чернігівській області (крім випускників факультетів Національної гвардії України).
Юлія ЛИХО,
начальник сектору, капітан поліції.

ПОДЯКА

СПАСИБІ ВАМ,
ДОБРІ ЛЮДИ

Недавно ми купили хату
по вул. Калинова в Талалаївці. Там не було води, а
всі знаєте, як без неї важко. Допомагала сестра, яка
щодня возила воду із свого
дому. Тепер ми це питання вирішили, за що щиро
дякуємо селищному голові
Ю. Є. Величку, начальнику
ВУЖКГ О. Г. Кобишу. Дякуємо за безпосередню допомогу І. М. Тарасенку, В. В.
Ковтуну, І. Ковгану. Спасибі
вам усім, нехай у вас буде
міцним здоров’я, везіння і
успіх щодня будуть вашими
супутниками.
Сім’я Л. В. КОВТУН.

все ж на 13 менша за дані
2015 р., коли померло 278
осіб. У селищі померло 83
чоловік, в селах — 182.
По Липівській сільській
раді, де найбільше народилося малят, на жаль, і смертність найвища — 35 чоловік.
Значна смертність зафіксована по Староталалаївській
— 25, Красноколядинській
— 23, Рябухівській — 15, Болотницькій та Юрківцівській
— по 11 чоловік.
Принагідно інформую і
про пілотні проекти Мін’юсту у сфері реєстрації актів
цивільного стану. Це функціонування «Електронного
реєстру апостилів», завдяки
якому можливо проставити

апостиль на документах для
використання їх за кордоном безпосередньо у нашому відділі. Також пілотний
проект «Шлюб за добу»,
що починає діяти і в Чернігові; видача свідоцтв про
народження безпосередньо
в пологовому будинку; прийняття заяв про реєстрацію
місця проживання новонароджених дітей; подання
заяв через мережу Інтернет.
Детальніше з інформацією
про пілотні проекти можна
ознайомитись на веб-сайті
Мін’юсту та Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
та у нашому відділі. Отож,
звертайтеся.

ВІКНО В ПРИРОДУ

ПРИЛЕТІВ «НАШ»
ЛЕБІДЬ ІЗ ЯМАЛУ?

СЛУЖБА – 101

БЕЗ НС, АЛЕ
З ПОЖЕЖАМИ
За 2016 рік на території області виникло 1664
пожежі, у 2015-му — 2354
(зменшилося на 29,3%),
у яких загинуло 72 особи,
травмовано — 32. Сталося
2548 надзвичайних подій,
із них 716 — у транспортній сфері, 62 — на водних
об’єктах та 56 випадків
виявлення і знешкодження
вибухонебезпечних предметів. Надзвичайні ситуації
та події призвели до загибелі 178 осіб та травмування 885.
Надзвичайних ситуацій
у нашому районі протягом року не зафіксовано,
однак, зареєстровано 20
пожеж. У 2015-му — 36.
Загиблих на пожежах не
виявлено. Вогнем знищено
(пошкоджено) 15 будівель,
7 т грубих кормів та 4 одиниці автотехніки. Серед
основних причин виникнення пожеж переважали
необережне поводження з
вогнем — 3 випадки, порушення правил монтажу та
експлуатації електроустановок — 6, порушення правил монтажу та експлуатації печей — 6, підпал — 4, 1
випадок — необережність
під час куріння. Було знайдено 4 артилерійські снаряди часів Другої світової
війни. На щастя, ніхто не
загинув на водних об’єктах.

ДВІ ПОЖЕЖІ
ЗА ДОБУ

ЩЕ ЖИВІ спогади про
передзимовий ажіотаж довкола лебедів на ставку у
парку біля цегельного заводу. Тоді з настанням холодів
люди бідкалися, що буде з
гордими птахами, коли водойму скує крига. Природолюби і просто небайдужі
талалаївці
підгодовували
пернатих, вишукували різні
варіанти як порятувати чотирьох красенів від загибелі,
добилися, навіть, до столичних орнітологів-науковців і в
Тростянецький дендропарк,
де є умови для зимівлі лебедів, аби там прихистили і
«наших». Ситуація вирішилася сама по собі: птахи,
коли ставок замерз, знялися
і полетіли зимувати деінде.
Натомість, київські орнітологи на запит із Талалаївки про місце кільцювання лебедів (на одному з них були
відповідні позначки) повідомляли, що, вірогідно, птаха закільцювали у Латвії. Згодом,
однак, керівник Українського
центру кільцювання кандидат біологічних наук А. Полуда відзначив інше: тала-

лаївському лебедю наділи
«обручку» на лапку за тисячі
кілометрів звідси на далекому російському Ямалі. «У нашій базі даних до цього був
тільки один такий випадок,
і ми вважали це за помилку,
— пише науковець, гадаючи,
що так далеко (лебеді надто
важкі для значних перельотів) білий красень не забереться. — Ваш лебідь підтвердив, що шипуни з того
регіону можуть прилітати
до нас».
Ось так запросто з
Ямальського півострова за
3 – 4 тисячі кілометрів до
Талалаївки силою пташиних
крил. Вражає! А може знову помилка, гіпотеза, може
таки не з Ямалу, а звідкись
ближче? Помилка чи гіпотеза — встановлювати вченим, а нам хай лебеді летять
сюди гніздитися, якщо їм до
вподоби наша мальовнича
місцевість. Ми будемо тільки раді любуватися їхньою
красою.
О. ЛИПІН.
Фото
Володимира ТОПЧІЯ.

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.

ГРОШІ ТА ТОВАР
У КРЕДИТ
до 50 000 грн.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при
Талалаївській державній адміністрації
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при РДА, заплановані на 10 лютого ц. р., не відбудуться у зв’язку з відсутністю заяв від інститутів громадянського суспільства.

На вигідних умовах. Без довідки про доходи. Адреса:
вул. Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел.
096-778-54-10,
095-281-96-53.

Близько опівночі 10
січня до Служби порятунку
«101» у районі надійшло
повідомлення про пожежу
в Талалаївці господарчої
будівлі. На момент прибуття рятувальників 21-ї
Державної пожежно-рятувальної частини вогнем
було охоплено майно.
Завдяки оперативним діям
рятувальників пожежа не
розповсюдилась на всю будівлю. Частково знищено
майно, перекриття.
А наступного ранку
— виклик із Красного Колядина про пожежу в житловому будинку. Вогнем
пошкоджено майно та стіну
будівлі. Причина пожежі —
неправильне влаштування
та несправність нагрівальних печей та димарів.
Рятувальники
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій застерігають: щоб уникнути
лиха, тримайте під конт
ролем справністю приладів опалення. Періодично
здійснюйте огляд зовнішнього стану печей і димарів на наявність тріщин та
вчасно ліквідовуйте протипожежні недоліки.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.
Установка супутникових АНТЕН, розкодування
КАНАЛІВ,
підключення
ІНТЕРНЕТУ.
Тел.
096-087-33-50,
066-645-57-23.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30
23 січня — с. Обухове, вул. Чоботька.
24 січня — с. Плугатар, вул. Миру.
25 січня — с. Юрківці, вул. Шевченка.
26 січня — с. Чернецьке, вул. Перемоги.
30 січня — с. Чернецьке, вул. Садова.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
РОЗШУКУЮ СОБАЧА

Чорно-біле, низького зросту, мордочка довгобраза, короткий хвостик. Зникло в районі колишнього радгоспу, можливо заблудилося або до когось прибилося. Будь ласка,
подзвоніть за тел. 096-179-57-94.

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.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Постійно ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій. Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Дорого ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо
ЯЛОВИЧИНИ. Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
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.
Цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
МЕД оптом. Тел. 068-070-14-84, 099-352-49-81.

ПРОДАМ

АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106.
Тел. 066-166-60-81, 098-800-49-73.
САДИБА в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у
дворі, є телефон, 3-фазка, земельна ділянка 0,82 га приватизована. Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
САДИБА за адресою 1-й пров. Лермонтова, 35 у Талалаївці. Тел. 098-423-56-83.
АВТОМОБІЛЬ Москвич-2141 1992 року випуску в хорошому технічному стані. Тел. 096-156-34-43.
АВТОМОБІЛЬ ГАЗель, газ/бензин, цільнометалічний.
Тел. 067-918-81-91, 096-193-32-19.
МОТОБЛОК Кентавр МБ 1080Д з причепом, адаптером
та гребкою в хорошому стані. Тел. 068-061-01-65.
Тюковане СІНО люцерни. Ціна 1800 грн. за тонну.
Тел. 068-186-78-78.
Посівне НАСІННЯ соняшнику та кукурудзи вітчизняного
та зарубіжного виробника, ЗАСОБИ захисту рослин.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
СІНО люцерни у маленьких тюках. Тел. 098-440-43-88.
СІНО тюковане, ПОРОСЯТА віком 4 місяці.
Тел. 050-292-91-94.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ.
Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17, 067-932-64-25.

Талалаївські районна рада та районна державна адміністрація висловлюють щирі співчуття голові селищної ради Юрію Євгеновичу Величку і його сім’ї з приводу тяжкої втрати — смерті матері
ВІРИ ІВАНІВНИ.

Розділяємо біль тяжкої, непоправної втрати з родиною нашого
кума Юрія Євгеновича Величка, яка у ці дні втратила рідну, дорогу
людину — маму і бабусю ВІРУ ІВАНІВНУ.
Сім’я О. М. і С. А. ЧЕРЕВИК.

Відділ освіти райдержадміністрації, райком профспілки працівників освіти, колектив Талалаївської школи висловлюють глибоке співчуття селищному голові Юрію Євгеновичу Величку та його
родині з приводу тяжкої втрати — смерті матері
ВІРИ ІВАНІВНИ.

У наших вірних друзів і кумів Юрія Євгеновича Величка і Наталії Євгенівни Молодцової та їхніх родин непоправне горе — завершився земний шлях найдорожчої для них людини мами і бабусі ВІРИ ІВАНІВНИ. Щиро співчуваємо і розділяємо з рідними та
близькими покійної біль тяжкої втрати.
Сім’ї І. П. МОРОЗА і Ю. О. ТОПЧІЯ.

Колектив, виконком, депутатський актив селищної ради висловлюють глибоке співчуття селищному голові Юрію Євгеновичу
Величку з приводу тяжкої втрати — смерті матері
ВІРИ ІВАНІВНИ.
Виконком та колектив Староталалаївської сільської ради висловлюють глибокі співчуття Талалаївському селищному голові
Юрію Євгеновичу Величку з приводу непоправної втрати — смерті
його матері
ВІРИ ІВАНІВНИ.
Колектив працівників газового господарства щиро співчуває
селищному голові Юрію Євгеновичу Величку з приводу втрати
найдорожчої людини — матері ВІРИ ІВАНІВНИ. Царство небесне
їй і земля пухом.
Колектив редакції районної газети «Трибуна хлібороба» висловлює щирі співчуття селищному голові Юрію Євгеновичу Величку в його тяжкому горі — смерті матері
ВІРИ ІВАНІВНИ.
Віра Іванівна ВЕЛИЧКО була прихожанкою нашого храму, істинною християнкою в душі. Її жіночій мудрості можна було тільки
повчитися. Сумно, що закінчився її земний шлях, та пам’ять про
неї буде завжди світлою і життя продовжуватиметься у хороших
дітях та внуках. Висловлюємо щирі співчуття її сину, селищному
голові Юрію Євгеновичу Величку, і всій його родині.
Релігійна ГРОМАДА Святої Великомучениці Варвари.
На вул. Чкалова колись Віра Іванівна ВЕЛИЧКО разом із своїм чоловіком будували дім, тут народилися і виросли їхні донька і
син, звідси Віра Іванівна ходила на свою єдину роботу на цегельний завод, звідси із сльозами на очах проводили її в останню дорогу. Мудра, врівноважена, вона була берегинею не тільки у своїй
родині. З нею радилися, її поважали. Такою вона залишиться у
пам’яті жителів нашої вулиці. Сумуємо і щиро співчуваємо всій родині покійної.
ЖИТЕЛІ вул. Чкалова в Талалаївці.
Тяжка втрата у родині нашого хрещеного і кума Юрія Євгеновича Величка — померла його мама ВІРА ІВАНІВНА — людина,
яку ми всі поважали. Сумуємо разом із Юрієм Євгеновичем і його
родиною, щиро співчуваємо.
Хрещениці ОКСАНА і БОГДАНА,
К. М. НЕСЛУЖЕНКО, НАДІЯ ПЕТРІВНА.
У родині селищного голови Юрія Євгеновича Величка — тяжка втрата. Проживши довге життя, пішла в інші світи його мама
— ветеран праці, шанована в селищі жінка ВІРА ІВАНІВНА. Щиро
співчуваємо йому і всій родині покійної.
А. М. ШТИМ і його родина.
Пройшовши довгий шлях життя, пішла у вічність прекрасна
жінка, людина щирої вдачі і великої душі, любляча мама, бабуся
Віра Іванівна ВЕЛИЧКО. Щиро співчуваю доньці Наталії і її сім’ї,
сину Юрію і його сім’ї, розділяю з вами біль тяжкої втрати. А вашій
матусі і бабусі Царство небесне, вічний спокій її душі. Хай Господь
прийме світлу душу її в оселях праведних.
Г. М. П’ЯНОВА.
Тяжка втрата у родині наших кумів Юрія Євгеновича та Лесі
Миколаївни Величко — не стало їх Берегині роду, неньки і бабусі
ВІРИ ІВАНІВНИ. Висловлюємо щирі співчуття доньці і її сім’ї, сину
і його сім’ї, рідним і близьким покійної. У ці найважчі хвилини ми
сумуємо разом з вами і схиляємо голови у глибокій скорботі перед
світлою пам’яттю Віри Іванівни.
Сім’я О. М., І. В. П’ЯНОВА.
Наша родина розділяє біль тяжкої втрати із родиною Юрія
Євгеновича Величка, яка втратила матір і бабусю ВІРУ ІВАНІВНУ.
Прийміть наші щирі співчуття, а покійній Царство небесне.
Л. І. і В. П. ПОКРИШКИ.
Висловлюємо щирі співчуття Юрію Євгеновичу Величку і всій
його родині у їх тяжкому, непоправному горі — смерті матері і
бабусі
Віри Іванівни ВЕЛИЧКО.
Сім’я Л. В. і О. М. ЛАЗОРЕНКІВ.
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Нашого доброго друга і товариша Юрія Євгеновича Величка
спіткало тяжке горе — пішла із життя його мама, шанована в селищі людина Віра Іванівна ВЕЛИЧКО. Глибоко сумуємо і співпереживаємо з родиною покійної біль непоправної втрати.
Сім’я В. О. і Г. С. СТАСЬ.
Наші діти ходили в один клас, і це нас, батьків, зближувало і
здружило, дуже часто доводилось вирішувати спільними зусиллями шкільні питання, розділяти радість у щасливі моменти і підставляти одне одному плече у хвилини скрути. Сьогодні горе спіткало
Юрія Євгеновича Величка — померла його мама ВІРА ІВАНІВНА.
Боляче за друга і його родину, тужимо разом із вами. Царство небесне покійній і земля пухом.
Сім’ї ЛИНЕЦЬ, СЕРДЮК, ХУДОЛЄЙ, КОРШОК, ЧЕМЕРИС.
Пройшовши довгий життєвий шлях, пішла у вічність прекрасна
жінка, мама, бабуся Віра Іванівна ВЕЛИЧКО з Талалаївки. Сумуємо і щиро співчуваємо її синові Юрію Євгеновичу, невістці Лесі
Миколаївні і онукові Саші. Вічна пам’ять і Царство небесне Вірі
Іванівні.
Сім’я В. О. і Н. Б. ПИВОВАР.
Ніякими словами і ніякими почуттями не виміряти горе в сім’ї
Юрія Євгеновича Величка — завершила свій земний шлях людина щирої душі і серця, любляча мама і бабуся Віра Іванівна ВЕЛИЧКО. Щиро сумуємо і розділяємо біль важкої втрати з родиною
покійної.
Сім’ї ЄРОШКІНИХ із Талалаївки і АНДРУСЕНКО із Таращі.
Непоправне горе спіткало родину Юрія Євгеновича Величка
— відійшла у вічність його мама ВІРА ІВАНІВНА. Висловлюємо
щирі співчуття і співпереживаємо з рідними та близькими покійної
біль непомірної втрати.
Сім’я А. І. СЕРДЮКА з Талалаївки.
Родину Юрія Євгеновича Величка спіткало непоправне горе —
відійшла у засвіти його мама ВІРА ІВАНІВНА. Щиро співчуваємо
Юрію Євгеновичу і розділяємо біль важкої втрати з усіма рідними
та близькими покійної.
Сім’я А. М. ПОПОВИЧА з Талалаївки.
Віра Іванівна ВЕЛИЧКО була колись нашою колегою на цегельному заводі, жінкою, яку поважали за життєву мудрість. Сумуємо з приводу її смерті і співчуваємо сину Юрію Євгеновичу та
його родині.
Сім’я Г. Г. і М. М. СПІВАК.
Наша родина глибоко сумує з приводу смерті прекрасної жінки-трудівниці Віри Іванівни ВЕЛИЧКО та висловлює щирі співчуття її синові Юрію Євгеновичу, всім рідним і близьким покійної.
Сім’я М. В. і Л. М. БАНДУРАКІВ.
Відійшла у засвіти людина щирої душі, шанована багатьма талалаївцями, добра порадниця і просто мудра жінка Віра Іванівна
ВЕЛИЧКО, яка залишила незгладимий слід за роки роботи на цегельному заводі. Непомірна втрата для сина Юрія Євгеновича, невістки Лесі Миколаївни, онука Саші і всієї родини Величків. Щиро
співчуваємо і сумуємо разом з вами. Царство небесне Вірі Іванівні,
а її добрій душі — рай на небесах.
З. А. АНТІП’ЄВА і сім’я ВЕРХОГЛЯД із Талалаївки.
З почуттям тяжкої втрати і жалоби сприйняли ми звістку про
смерть колишньої нашої колеги по роботі на Талалаївському цегельному заводі — Віри Іванівни ВЕЛИЧКО. Щиро співчуваємо в
горі Юрію Євгеновичу, Наталії Євгенівні та всій їхній родині. Розділяємо разом з вами біль непоправної, болісної втрати.
Н. П. ШУЛЕЖКО, І. М. ЛЕЩЕНКО, Л. Є. КОВАЛЕНКО, Г. І.
ДЖОЛОС, В. С. ОМЕЛЬЯНЕНКО,
В. П. ІВАСИК, К. Т. ТРОХИМЕНКО.
Ніякими словами не виміряти горя в родині наших друзів Юрія
Євгеновича і Лесі Миколаївни Величко з Талалаївки — завершила свій земний шлях їхня мама ВІРА ІВАНІВНА. Щиро сумуємо і
розділяємо біль непомірної втрати з усіма рідними та близькими
покійної.
М. М. ЛОЛА і Ю. В. ЖОЛОБКО та їх сім’ї.
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21 січня 2017 року
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №398284 та серії ЯГ №389476, видані
29 травня 2006 року на ім’я ЯКОВЕНКО Ганна Йосипівна,
вважати недійсними.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №869311, виданий 20.07.2007
року на ім’я КЛИМУША Уляна Степанівна, вважати
недійсним.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПОМИНАННЯ

22 СІЧНЯ минає півроку, як не стало
нашої найдорожчої, найріднішої, найкращої і єдиної мамочки і бабусі Надії Іванівни КЛИМЕНЧУК із Болотниці. Тяжко
усвідомити, що поруч немає найдорожчої людини — мами, бабусі. Холодний
вітер сніг відносить, бо за дверима вже
зима, душа болить, серце голосить, бо
поміж нас Тебе нема. Без Тебе дім наш
опустів, до нас не прийдеш Ти ніколи, не
привітаєш родичів своїх. У те, що сталося, ми ще не віримо, це ніби сон. Але ми
тішимося єдиною думкою, що Ти будеш у кращих світах, де
немає болю, смутку і турбот. Земля Тобі хай буде лебединим
пухом і вічним Царством в небесах. Пробач нас, рідненька,
за все. З сумом і скорботою схиляємо голову над Твоєю могилою. Пом’янемо разом добрим словом і святою молитвою.
Вічно сумуючі і люблячі Тебе ДОЧКА, ЗЯТЬ і ОНУКИ.
23 СІЧНЯ минає 2 роки, як перестало битися серденько нашої найдорожчої дружини, матусі, бабусі, прабабусі
Любові Андріївни ПОДОЛЬСЬКОЇ із
Сильченкового. Тяжка хвороба забрала Вас, але серце не вірить, що ми Вас
більше ніколи не побачимо та не почуємо. Як швидко плине час, як Ви пішли
від нас. Ваше серденько вже не б’ється
і на душі в нас гіркота. Ви мали золоту
душу і добре серце. Ваш світлий образ
збережемо ми у своїй пам’яті назавжди.
Нехай Вас згадають добрим словом усі, хто Вас знав. Низько схиляємо голови перед Вашою могилою. Хай буде пухом
Вам земля та вічне Царство небесне.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУЧКИ, ПРАВНУЧКА.
26 СІЧНЯ минає рік, як назавжди пішов від нас у вічність дорогий син, чоловік, люблячий батько і дідусь Михайло
Миколайович ДМИТРЕНКО із с. Харкове. Минув рік, а біль і гіркота втрати
до цього часу розривають і оповивають
наші серця. Неможливо змиритися з
тим, що Ти ніколи не зігрієш нас своєю
любов’ю, не даси пораду в скрутну хвилину і що ми більше ніколи-ніколи Тебе
не побачимо. Спи спокійно, наш ріднесенький, нехай наші сльози не будуть
Тобі тягарем. Харківська земля хай буде Тобі пухом, а Бог
пошле Царство небесне і вічний спокій.
Сумуючі БАТЬКО, ДРУЖИНА, СИН,
НЕВІСТКА, ВНУК, усі рідні.
20 СІЧНЯ минає рік, як назавжди
пішов із життя наш дорогий чоловік,
батько, дідусь, зять Володимир Олексійович ДОЖАНОК із Талалаївки. Твоя
раптова смерть приголомшила всіх
нас — не стало в домі господаря, люблячого батька і дідуся. Ти вже ніколи
не прийдеш до нас, не даси пораду,
не пригорнеш до себе внучат, яких Ти
безмежно любив,
як і нашу донечку
ЖАННУ, якої немає
з нами уже 20 літ. Її не стало 4 лютого,
і ми нічим не могли цьому зарадити.
Нехай Твій сон, дорога донечко, мамо,
оберігають квіти на могилі, а крапельки роси, що з них спадають, то наші
сльози.
Царство небесне вам, наші рідні.
Всі, хто знав і пам’ятає їх, згадайте у ці
дні добрим словом.
Вічно сумуючі РІДНІ.
19 СІЧНЯ минуло 3 роки, як обірвалося життя найдорожчої людини — донечки, мами, сестри, тьоті і бабусі Ніни
Миколаївни ЛЕБЕДКО з Чернецького. Твоя смерть завдала
нам пекучого болю, і з часом він стає все сильнішим. Так хочеться озватись до Тебе, попросити поради, але ми більше
ніколи не почуємо Твій голос, Ти вже ніколи нас не зустрінеш посмішкою у своєму рідному домі. Спи спокійно, наша
рідненька, ми пам’ятатимем Тебе завжди. Царство небесне і
вічний спокій Тобі, наша дорогенька.
Вічно сумуючі БАТЬКИ, ДІТИ,
БРАТ із своєю родиною.
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