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Відбувся третій етап Все
української учнівської олімпіади
з української мови і літератури,
в якому брали участь 129 школярів — учнів 8 – 11 класів з усіх
районів, міст і територіальних
громад області. Серед восьми
переможців олімпіади — і наша
Ірина Бондаренко — учениця
10 класу Талалаївської школи,
яка отримала диплом третього
ступеня.

МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ РАЙОНУ –
НЕ БЕЗНАДІЙНА

Як уже повідомлялося в «ТХ», з ініціативи народного депутата Валерія Давиденка в районі була створена робоча група
по проведенню аудиту Талалаївської центральної районної
лікарні, а також про роботу перших її двох засідань. На другому, разом з іншими організаційними питаннями, члени робочої
групи розглянули питання делегування посланців району до
керівництва облдержадміністрації та управління охорони здоров’я облдержадміністрації зі зверненням віднести Талалаївський район до Прилуцького госпітального округу. Звернення
підписали 22 із 26 депутатів районної ради. 26 січня делегація
від району передала звернення голові облдержадміністрації,
зустрілася з керівництвом обласного управління охорони здоров’я, де з розумінням поставилися до звернення та його обґрунтувань і підтвердили можливість задоволення.
Третє, виїзне, засідання відбулося в центральній районній
лікарні 28 січня. З головним лікарем Аллою Комлик, керівником районного центру первинної медико-санітарної допомоги
Василем Дем’яненком, у віданні якого і 23 фельдшерсько-
акушерські пункти та 4 сільські амбулаторії, керівником Талалаївського відділення екстреної медицини та медицини катастроф Аллою Чергинець члени робочої групи шукали шляхи
не просто збереження та примноження наявної бази по наданню жителям району належної медико-санітарної допомоги, а
й збереження, перш за все, районної центральної лікарні, як
структури. А це питання кадрового забезпечення, відновлення роботи найпотрібніших для району відділень і багато інших
проблемних питань.
До керівника останньої структури претензій фактично не
було. Щоправда, вона сама повідомила про наступні, не бажані для жителів району, зміни в роботі цієї структури. Якщо
тепер її медики виїздять на всі виклики, то незабаром вони
виїздитимуть лише на визначені переліком Міністерства охорони здоров’я. І цей перелік бажано б довести до відома всіх
жителів, у тім числі й через місцеву газету.
До двох інших керівників запитань було більше, ніж відповідей, на які б вони могли дати конструктивну і зрозумілу
відповідь. В ході розмови, інколи, можливо, занадто емоційної, з’ясувалося найголовніше: медична галузь району не
безнадійна. Для її реанімації і підняття на якісно інший рівень
потрібна копітка і вдумлива робота як керівників галузі, так і
керівників району, підприємців, всіх зацікавлених. А в цих питаннях незацікавлених не може бути.
Виявляється, є можливості поповнити кадровий потенціал
лікарні місцевими досвідченими медиками. Для цього потрібні
бажання, наполегливість, бачення перспективи й викорінення
в собі самозакоханості та шкідливих амбіцій і самоуправства.
Позитивні реформи в медицині можливі, навіть у найнижчих
її ланках. Потрібне лише бажання їх проводити та свіжий, не
заангажований погляд на проблеми та новаторський підхід до
їх вирішення. Наступне засідання планується провести також
виїзним. На ньому керівництво лікарні та її підрозділів має викласти своє конкретне бачення поетапних змін у поліпшенні
медичного обслуговування жителів району, оптимізації галузі.
Володимир ОПРИШКО.

У ПРА ЦІ І З ПІСНЕЮ
прожила свої 90 років Надія
Марківна Ілляшенко із Талалаївки. 1 лютого, у день
свого ювілею, разом із сином
Володимиром і невісткою
Жанною вона стрічала бажаних гостей у своїй затишній,
охайній оселі, що по вулиці
Чкалова. Цього дня було у
Марківни багато неочікуваних сюрпризів — привітали
не тільки рідні та сусіди, які
поважають
старожительку
за її працелюбність, скромність і поміркованість в усіх
життєвих питаннях. Завітали
до ювілярки і керівники районного управління соцзахисту населення Людмила
Карпенко та територіального центру з обслуговування
одиноких престарілих Володимир Марченко, селищний
голова Юрій Величко. І для
Володимира Івановича, і для
Юрія Євгеновича Надія Марківна — не просто ювілярка, яка живе у селищі, вона
живе із ними на одній вулиці,
отож добре знають цю жінку,
яка своїм життям заслуговує
людської шани і поваги. Розчулена увагою, Марківна (так
шанобливо її називають), вислухавши теплі привітання,

сказала: «А тепер я вас привітаю — заспіваю «Рождєственську» — вам, люди добрі,
побажаю здоров’я і найголовнішого — миру!» Співала
Надія Марківна впевненим,
не старечим голосом…
«Ви тільки подумайте
— скільки я прожила! Без
десяти год не століття! І самій не віриться! Мої діти вже
старі, і я ще живу потихеньку.
Одна біда, що бачить стала
погано, а по всьому другому
— ще жить можна і хочеться жить, — розповідає ювілярка, а на питання секрету
свого довголіття усміхається,
— треба людині у труді жить,
злості, заздрощів у душі не
тримать. Якщо хтось і дуже
тебе обідив — одпусти свою
злість. Справедливий тільки
Бог, і Він знає, кого покарать,
а кому милість дать. Так
мене змалечку вчили. Так і
живу. А ще дуже любила співать. Дуже втомлювалася на
заводі, а співать у ансамбль
«кирпичанський» однаково
ходила. Тоді і тіло після робити наче відпочивало, як
душа співала…»
Спілкуватися із Надією
Марківною — одне задово-

Ювілярку Надію Марківну ІЛЛЯШЕНКО
вітають начальник управління соцзахисту населення Людмила КАРПЕНКО
та начальник терцентру Володимир
МАРЧЕНКО.
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ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН

У середу, 8 лютого, з 9 до 12-ї години на прямому телефонному зв’язку з населенням району — заступник голови
районної ради Станіслав Вікторович КАТРУШЕНКО.
Пряма лінія за тел. 2-12-40.
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вулиці Чкалова. Оці найрідніші її вулиця і хата і досі
нікуди не можуть відпустити
її. Минулу зиму зимувала у
доньки в Дніпрі. Їхала туди,
сподіваючись обстежити і
прооперувати очі, та виявилося, що її біді не допоможе
операція. Та старенька дякує
Богу, що «бачить хоч стежку
перед собою та людей», хоч
дуже любила читати газети,
дивитися телевізор. Постійно передплачує Марківна і
нашу районку. Тільки чекає
тепер, що хтось їй прочитає,
що у районі нового. Розповідає, що добре було у доньки гостювати, та дома все ж
найкраще. Дуже скучила за
хатою, за сусідами, за своєю
сестрою милосердя Ларисою Нестеровою, яка стала
теж, ніби рідною. Торік весною приїхала на поминальні
дні і вирішила літувать дома,
та так і залишилася, хоч як
діти не відмовляли. Син із
невісткою із Києва їздять
дуже часто, майже не залишають її одну, а якщо і сама,
то на телефонному зв’язку, та під наглядом сестри
милосердя.
Надія Марківна береже
багато сімейних фотографій, серед них і ті, коли ще
їй «співалося сповна». Серед учасників фольклорного
колективу «Народні наспіви»
селищного клубу Надія Марківна завжди була особливо
примітною не тільки завдяки
своєму співочому таланту,
вона вражала своєю особливою жіночою красою. Навіть
у 90 це не можна не помітити. Її очі, незважаючи на їх
хворобу, ясніють живим вогником добра. Прощаючись,
бабуся тримає мою долоню
своїми теплими руками і
озвучує своє найзаповітніше
побажання: «Я найбільше
хочу, щоб у нашій Україні
війна закінчилася, щоб дітей
перестали вбивать. А все
решта — то не біда!»
Олександра ГОСТРА.

СТОВ агрофірма «Горизонт» запрошує на роботу
 ОДІЇВ категорій B, C, D; ТРАКТОРИСТІВ, МЕХАНІЗАТОВ
РІВ по видаленню гною, ФУРАЖИРІВ та КУХАРІВ.
За додатковою інформацією звертатись за телефонами:
067-756-42-73, 095-507-98-34.
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лення, бо все вона пам’ятає і
розповідає, ніби про вчорашній день. І про те, як хотілося
їсточки маленькою у голодні
30-ті, як проводжала на війну свого любимого татуся.
Тоді і бачила його востаннє.
Як війна закінчилася, була
вже дорослою, заміжньою,
а повірити, що батько ніколи не прийде, не хотілося.
Доньчині очі ще довго самі у
кожному зустрічному чоловікові, який ішов у село, хотіли
впізнати тата…
Народилася
і
росла
вона в Чернецькому, там і в
колгоспі працювала. Заміж
вийшла дуже рано. Із ровесником Павлом побралися,
аби не вивезли їх до Німеччини, бо сімейних туди не забирали. Та, звісно ж, в юних
душах палали почуття, які
потім гартувалися великими
життєвими випробуваннями.
Після звільнення району від
фашистів юнаки, яким уже
було 18, підлягали призову.
Одягнув військову шинель і
Павло Григорович, а молода дружина сім років чекала
його, проживаючи із свекрами. У хаті свекрів на печі народилися і їхні син Володимир і донька Ліда. Навіть такі
моменти Марківна не вважає
якимись особливими: «За
другим дитям уже ж і «фершалка» приходила. А де ж
тоді діти родились, як не на
печі? Там же тепло…»
Коли в Талалаївці розбудовувався цегельний завод,
Ілляшенки переїхали, як тоді
казали, «на станцію». Тут їм
нарізали земельну діляночку для будівництва. Отож,
працювали на заводі, зароб
ляли цеглу, будували свій
дім. Згадує старожителька,
яка то була велика радість,
коли сусіди до сусідів сходилися на толоку і одна за
одною виростали простенькі, але нові білобокі хати на
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За даними http://sinoptik.ua

Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (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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ШАНОВНІ керівники району: голова районної ради
Ю. Дзюбан та голова райдержадміністрації А. Дупа.
У липні минулого року через
районну газету ми зверталися до вас із проханням знайти можливість полагодити
ділянки дороги районного
значення, що проходить через села Слобідка, Діброва,
Макаренкове,
Чернецьке,
Співакове, Березівка, якою
неможливо і пройти, не те
що проїхати, через ями та
калюжі. У хорошу погоду всі
машини об’їжджають цю дорогу поза селами, знищуючи
різні
сільськогосподарські
посіви. Водії ж, безумовно, не
винні, їм треба якось проїхати — довезти хліб чи інші товари для жителів сіл, зібрати
молоко, яке здають селяни.
Та й просто проїжджим якось
треба добратись в те чи інше
село цією дорогою.
Ми постійно чуємо, що
немає коштів для ремонту
дороги. А тому ми просили
позасипати оті ями хоч боєм
цегли, якої по селах і фермах
від розборки будівель лежить
не одна купа. Це й зробили!
Декілька машин бою цегли
висипали у болото дороги
прямо в Слобідці. Ті кучугури
пролежали майже три місяці,
їх так ніхто й не розгорнув,
хоч у районі є філія дорожної
дільниці, а водії об’їжджали село полем. Та заходила
осінь з дощами. По полю
проїхати було неможливо.
Тож мешканці інших сіл, щоб
можна було хоч якось проїхати, розкидали їх вручну та
вирівнювали дорогу від бою
цегли.
Під’їзди до ферм кожний господарник асфальтує,
під’їзди в село ніхто не робить. У людей складається
враження, що відношення до
них гірше, ніж до тварин. Тому
ми з групою мешканців сіл
У РОДИНІ наших батьків
Петра Васильовича і Валентини Михайлівни ОБУХ
із Сильченкового ці зимові дні
ювілейні: 2-го лютого наша
мама відзначила свої «чергові 20» — адже для нас вона
завжди молода, щира і дбайлива, як і 40 років тому, коли
29 січня двадцятирічною поєднала свою долю з нашим
татом. Вітаємо!
Дивляться із фото батьки-
молодята: мама-наречена,
радістю багата, сповнений
надії наречений-тато; повнилася гостями бабусина хата.
В танці з молодими зимонька
кружляла, білим снігом долю
їм до ніг прослала… Скільки
часу з того січня вже пробігло! В нареченої у косах замість злата — срібло, в молодого шевелюри як і не було;
відшуміло, відгуляло, відгуло… Все частіше чомусь,
тепла і легка, тягнеться до
серця мамина рука, та уповільнилася і татова хода…
Ой ви, роки, роки — річкова
вода! Не летіть так швидко,
ой притормозіть! Маму-тата
наречених в юність віднесіть.
Щоб їм довго при здоров’ї
ще у парі жити, щоб онуків
доростити й одружити, щоб і
правнуків з коханими запросить до хати і на їх весіллі
хвацько вже танцювати!
А Вам, дорога наша матусю, люба бабусю, вірна
дружино, бажаємо здоров’я,
бо воно — наше щастя; терпіння, бо ще ой як багато
хочеться зробити в житті;
довголіття, бо Ви — наша
порадниця і друг, наш вічний оберіг і прихисток! Хай
Бог береже Вас і всю нашу
родину.
З повагою і любов’ю
ЧОЛОВІК, ДОНЬКИ, ЗЯТІ,
ОНУКИ.
* * *
2 ЛЮТОГО нашій дорогій
мамі, бабусі і прабабусі Ользі Миколаївні КОБИШ із Липового виповнилося 75 років,

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ЛИСТ БЕЗ РЕТУШІ
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знову звернулися з листом
вже у кабінети до голів райдержадміністрації та райради, щоб все-таки віднайшли
кошти на ремонт вказаної
вище дороги та включили
його у план соціально-економічного розвитку району на
2017 рік. У той час мала проходити сесія райради. Ось
яку відповідь ми отримали
від голови райради Ю. Дзюбана. Цитуємо дослівно:
«Заяву вашу розглянуто, та
включити питання ремонту
дороги сполученням Стара

за округами, та комісіям з
питань бюджету, соціально-
економічного розвитку та комунальної власності вивчити
це питання. Бо в окремих керівників району уже виникають думки про те, що ця дорога не районного значення.
Сільські ради, через які
проходить ця дорога, не проти внести дольову частку коштів на її ремонт, але займатись цим питанням потрібно
районній владі, бо дорога все
ж районного значення. Голова райради працює багато

військову службу, селяни —
повинності по забезпеченню
Срібнянської сотні необхідними продуктами, фуражем
та ін. У Березівці і поза нею
було декілька куренів, які
були складовою частиною
Срібнянської сотні. Їх іще
називали кутками: Співаківський, Дворянський, Глибоцький, Березівський (Чернецький). Потім вони стали
селами Співакове, Дворянка,
Глибока, Чернецьке.
У XVIII ст. багато козаків переселяються на вільні

рогами, які були нарізані у XX
столітті.
Стара дорога була шириною 3 – 4 м, а глибиною 1 м.
Нею раніше їздили лише возами, але від довговікового
користування вона все-таки
стала глибокою. А тому в різні часи поряд були нарізані
нові дороги по рівній поверхні землі від Срібного через
Олексинці, Березівку, Співакове, Чернецьке, Макаренкове, Діброву, Слобідку і далі
на північ до нової Талалаївки.
Після будівництва заліз-

Талалаївка — Чернецьке —
Березівка до порядку денного сесії райради не було
змоги, оскільки необхідно
було подати листа за 20
днів до дня сесії». Але ж ми
звертались до керівників району щодо питання ремонту
дороги, яка проходить через
села Слобідка, Діброва, Макаренкове, Чернецьке, Співакове, Березівка. Про дорогу із
Старої Талалаївки в напрямку Чернецького ми, навіть, не
згадували. Виходить, що райрада, навіть, не спромоглася зайвий раз заглянути до
нашого листа та усвідомити,
що ж просять мешканці цих
сіл. А ще ми просили в листі,
щоб питання ремонту дороги
було розглянуто на найближчій сесії, тобто 25 жовтня, та
як розуміємо із відповіді, для
розгляду листа не вистачило
20 днів терміну до сесії.
Шановні керівники району, вас обрали люди, тож не
відмахуйтеся від розгляду
наболілих питань. Якщо вам
не вистачало 20 днів, то голові райради потрібно було
перенести розгляд нашого
листа на наступну сесію, а
за той час доручити депутатам райради, закріпленим

років на цій посаді і добре
знає, що мешканці названих
сіл кожного року питання ремонту дороги ставлять перед
керівниками району. Звертались з листом через районну
газету, за підписами більше
200 мешканців сіл, у 2013
році, 2016 році і ось тепер.
Адже це не лише наша проблема, а всього району, бо ця
дорога районного значення.
Для тих, хто не знає, чи
сумнівається, що ця дорога
районного значення, нагадуємо: щоб було хороше майбутнє, необхідно добре знати минуле і не забувати про
нього. Тому нагадаємо дещо
з історії.
Село Березівка в давнину було основою для утворення інших сіл, отож і дорога через село веде початок
саме звідти. Березівка була
великим, одним із найбільших сіл Прилуцького повіту
на початку XIX ст. А ще у
XVI – XVII ст., коли в Україні йшла постійна боротьба
проти польських, литовських
феодалів, Березівка на той
час була вільною від приватного володіння і входила до
Срібнянської сотні війська
Запорозького. Козаки несли

державні землі, закріплені
за с. Березівка. Виникають
нові хутори: Коробівщина,
Семешків, Топчіїв, Люлочні
Води, Рудівщина, Мартіяни
та ін. Оскільки більшість хуторів заселялась козаками
із Березівки, то всі вони спочатку мали назву Березівські
хутори, які жили і розвивалися. І до сьогодні збереглися
будівлі шкіл в наших селах:
Слобідка, Макаренкове, Чернецьке, Співакове, Березівка. Була також Слобідська
сільрада, сільрада хутора
Березівського (Чернецька),
Співаківська сільрада. Все це
свідчить, що село Березівка
разом із навколишніми селами — дуже давні поселення,
які з’єднувала дорога — важливий шлях, що проходив
через ці села в північні райони. Можливо, цим шляхом
повертався з походів князь
Святослав, а можливо і князь
Володимир.
Цей шлях був основним
джерелом постачання солі з
південних районів у північні,
яку перевозили чумаки та
козаки возами, запряженими
кіньми та волами. Ця дорога
і на даний час існує, її майже
скрізь видно поряд з тими до-

ниці у 1888 році з’являється
нове поселення Талалаївки.
Пізніше виникла необхідність побудувати нову дорогу-«кам’янку» до с. Харкове,
бо на той час уже було нарізано новий гужовий тракт, що
з’єднував Прилуки і Ромни.
Стара дорога так і залишилась із правої сторони аж до
с. Слобідка, її видно і тепер.
Не можна не згадати про
героїчне минуле народу (козаків) цих сіл. До XX ст. у Михайлівській церкві в Березівці
зберігалася дерев’яна дошка
голубого кольору, на якій
було викарбувано золотими
буквами: «Слово благодарственное козакам села Берёзовки Сребнянской сотни за
умение в трудах военных при
штурме Перекопа» в російсько-турецькій війні. Хоча ця
безцінна пам’ятка була знищена в 1933 р. Багато героїв
із цих сіл прославили всіх нас
і в роки Другої світової війни.
Березівка — єдине село із
району, у якому народились
і виросли два Герої Радянського Союзу.
Отже, шановні наші керівники району, не займайтесь
відписками, прислухайтесь
до прохань жителів сіл, адже

тепер вони обділені всім, чим
тільки можна. У райцентрі є
вода, газ, освітлюються вулиці, навіть підмітають дорогу.
Це все добре, але ж у селах
не скрізь є навіть дорога.
Той, хто хоче щось робити,
шукає можливості і робить,
а хто не хоче робити, той шукає причину. Здається, що і в
цьому питанні, яке вже можна зрушити із мертвої точки,
саме так. Із полів агрофірм
збирають дорідні врожаї, які
перевозять сорокатонними
машинами, добиваючи і без
того, від давнини, зруйновані дороги. Де відшкодування
на ремонт доріг від Тігіпка?
У нашому районі викачують
нафту і газ. Де відшкодування на ремонт доріг? Ми вибирали районних, обласних
і народного депутатів. Де
надана ними допомога для
вирішення цього життєво
важливого питання? У держ
бюджеті на 2017 рік закладено 37 мільярдів гривень
на ремонт доріг. Чи перепаде хоча б 1 мільйон гривень
для ремонту доріг у нашому
районі, чи все «вбухають» у
президентську дорогу Одеса
— Рені? Ми вимагаємо, щоб
ви, керівники району, задіяли
свої можливості і вирішували
проблеми жителів району, бо
це ваша робота. Просимо винайти кошти та включити в
план соціально-економічного
розвитку району на 2017 рік
ремонт вказаної дороги, затвердивши його на сесії районної ради. Чекаємо вашої
відповіді через нашу районну
газету.
Жителі вищевказаних
сіл: А. ЛУЦЕНКО, Г. РОТАЧ,
М. ЛУЦЕНКО, В. ІЛЛЯШЕНКО, В. КАМЕНИСТА, Р. ІЛЛЯШЕНКО, О. ПШЕНИЧНА,
Л. МІРОШНІЧЕНКО, І. ПРИМАК, Н. ВОКЗАЛЬСЬКА
та ін., всього звертається
220 чоловік.

із чим ми її щиро вітаємо. Лагідна, рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша
золота! Спасибі, матусю, що
життя дарували, спасибі,
матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну
турботу, за щире бажання добра нам усім. Хай серце ще
довго у грудях палає, а руки,
мов крила, внучат пригортають. Здоров’я міцного зичимо
щиро, ласки від Бога, від дітей — тепла на многії щасливії літа.
СИН, НЕВІСТКА, внуки
ІГОР, ЯРОСЛАВ, ЛЄНА,
правнучка ЗЛАТА, СВАТИ.
* * *
У ЦЕЙ зимовий день
— 2 лютого відзначала свій
75-й рік народження дорога
матуся, любляча бабуся та
прабабуся Ольга Миколаївна КОБИШ із Липового. Люба
матусю, бабусенько мила,
спасибі велике, що Ви нас
зростили, що Ви нас любили,
усім помагали, молились за
нас, добра нам бажали. За
руки робочі, за хліб на столі спасибі Вам, рідна, уклін
до землі. За Ваше добро й
турботу про нас сьогодні ми
щиро вітаємо Вас.
З повагою дочка ВАЛЯ,
внуки В’ЯЧЕСЛАВ і ВЛАДИСЛАВ та їх сім’ї.
* * *
СЬОГОДНІ святкує ювілейний день народження
наша дорога донька і люба
дружина, турботлива матуся
і ласкава бабуся Ніна Андріївна КАЙНАРА із Довгалівки.
Тебе, рідненька, раді ми вітати і в будні, і в святкові дні,
бо Ти для нас єдина мати і
кращої немає на землі. У цей
святковий день, коли настав
Твій ювілей, ми щиро вітаємо, здоров’я міцного бажаємо. Щоб смутку не знала, ми
просимо в долі добра Тобі,
радості, рідна, доволі. Бажаємо жити довго і щасливо, щоб
кожен Твій день був схожий
на диво. Хай діти приносять

Тобі тільки радість, дорогу
до хати забуде хай старість.
Живи у здоров’ї, у щасті та
силі, літа проти Тебе хай будуть безсилі. Хай зозуленька
кує Тобі щоліта многая, многая, многая літа!
З великою вдячністю і
любов’ю БАТЬКИ, ЧОЛОВІК, СИН, ДОНЬКА, НЕВІСТКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ.
* * *

ненько, за те, що нас добра
навчили, за те, що Ви для нас
зробили, Вам — найкращі в
світі квіти! З любов’ю — чоловік, онуки й діти. Всього, що
найкращого в світі буває, для
Вас, наша люба, ми щиро
бажаєм. Бажаєм Вам спокою
й миру в родині, щоб щастя
всміхалось при кожній хвилині, тепла і поваги від добрих
людей, любові та щедрості

28 СІЧНЯ і 7 лютого —
ювілейні дні народження
наших дорогих кумів Петра
Васильовича та Валентини Григорівни ЛУЦЕНКІВ із
Талалаївки. За плечима 60
— поважна і значима дата,
а ви все ж молоді, невтомні
і завзяті! Наснагу хай приносять вам літа, весняні ранки
радістю стрічають, зозуля
накує вам літ до ста, в яких
не буде суму і печалі. Добра й здоров’я вам бажаєм,
хай Бог дасть щастя на путі,
хай світла, радісна дорога
щасливо стелиться в житті!
Хай спільний життєвий шлях
ваш квітне любов’ю, добром
і удачею.
З повагою і найкращими побажаннями куми
КЛАДКОВІ з Красного
Колядина, хрещениці МАРИНА, ОКСАНА, ГАЛИНКА
та їх сім’ї.
* * *
5 ЛЮТОГО відзначатиме
свій 60-річний ювілей наша
дорога донечка, дружина,
мама і бабуся Тетяна Василівна ДЕРЕВ’ЯНКО із Красного Колядина. Прийміть у
свій ювілей щирі вітання і
найкращі побажання.
Хай роки ідуть, а душа
молодіє, онуки ростуть, а
чоло не сивіє. Хай серце не
знає печалі й розлуки, хай
радість приносять Вам діти
й онуки! Матусю, наша рідна

від внуків й дітей. Бажаєм
прожити у силі й здоров’ї,
ще многії літа щасливої долі.
Хай мати Пречиста стоїть на
сторожі, Господь у щоденних
ділах допоможе.
З повагою МАТИ,
ЧОЛОВІК, дочки МАРИНА і
ІРИНА з чоловіками, онуки
ЮЛЯ і КІРІЛ.
* * *
5 ЛЮТОГО святкуватиме
60-річний ювілей наша дорогенька сваха Тетяна Василівна ДЕРЕВ’ЯНКО із Красного Колядина. Щиро вітаємо
її з днем народження і шлемо
найщиріші вітання.
У Тебе в житті важлива
дата, всього вже зроблено
багато. Діти всі повиростали,
онучків Тобі придбали. Хай
їх любов Тебе зігріває, а Бог
в усьому помагає. Хай доля
пошле 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!
З повагою свати
РЕПАНКИ.
* * *
5 ЛЮТОГО відзначає
60-річний ювілей моя дорога
подруга Тетяна Василівна
ДЕРЕВ’ЯНКО із Красного
Колядина. Бажаю Тобі всю
доброту, яка існує в світі,

всю радість, що живе серед
людей. Найкращі всі, що до
вподоби квіти, даруємо Тобі
у цей святковий день. Нехай
Господь завжди у поміч буде,
а Мати Божа береже від зла.
Бажаємо Тобі здоров’я, щастя, сили, любові від онуків і
дітей, радості земної і тепла.
З повагою подруга
ВАЛЯ із сім’єю.
* * *
2 ЛЮТОГО моєму брату Анатолію Григоровичу
БУРДЕНКУ із Корінецького
виповнилося 60 років. Хай
квіти в серці розквітають,
хай буде вічною весна, хай
діти й внуки зігрівають Тебе
любов’ю. Нехай завжди Тебе
кохають і дім обходить Твій
біда. Бажаєм щастя і здоров’я, всіх благ, що знає світ.
Прожити в злагоді й любові
до ста щасливих літ.
Брат ГРИГОРІЙ із
сім’єю.
* * *
5 ЛЮТОГО з ювілейною
датою, 55-річчям, щиро вітаємо найдорожчу в світі людину, кохану дружину, дорогу й
лагідну матусю Надію Василівну ТАРАН із Довгалівки. Є
ювілеї досить різні, та є одна
з найкращих дат — коли вітає вся родина і день, коли
Вам — 55. Хай пахучим цвітом стелиться дорога, хай
відходять в далеч горе і біда,
хай же будуть щастя і міцне
здоров’я, радість і повага на
многії літа. За пройденим не
треба сумувати, попереду
щаслива жде пора, хай буде
щедрим ювілейне свято, здоров’я Вам любові і добра!
Хай обминають Вас тривоги,
хай Бог дасть щастя на путі,
хай світла, радісна дорога
щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте в
житті ні смутку, ані бід, у серці
молодість плекайте й живіть
до ста щасливих літ!
З любов’ю ЧОЛОВІК,
СИН і НЕВІСТКА, ДОЧКА і
ЗЯТЬ.

* * *
5 ЛЮТОГО зустрічає своє
55-ліття Надія Василівна
ТАРАН із Довгалівки. Вітаємо. Бажаємо жити щасливо
й багато, хай дні лиш хороші
приходять до хати, хай радісно й довго пливуть Ваші роки,
хай чуються вісті хороші щороку. Хай буде завжди здоров’я і сила, а доля довіку хай
буде щаслива. Хай усмішка
сяє завжди на вустах, а смутку ніколи не буде в очах.
Сім’я ГУНЬКО.
* * *
Миколі Володимировичу СПІВАКУ із Чернецького
на його золотий ювілей! Крок
за кроком, рік за роком — 50
Тобі вже років! Наче вчора у
Дворянці ніс п’ятірочки у ранці — аж з Березівки із школи… Бо іще хлоп’ятком Коля
в кожній справі звик трудитись: чи в навчанні, чи в роботі, чи в якійсь іншій турботі.
То щасливі були роки — без
значних турбот, мороки. Наче
вчора все було, пролетіло,
прогуло… Крок за кроком, рік
за роком — 50 Тобі вже років!
Тому в день щасливий всі ми
бажаєм від душі, щоб здоровий був завжди, не знав горя
і біди, був щасливий із своєю
родиною усією!
МАМА, СЕСТРИ, БРАТ і
їхні сім’ї.
* * *
5 ЛЮТОГО відзначають
свої дні народження наші
любі синочки і внуки Женя і
Богдан ПОГРЕБНЯКИ із Талалаївки. Жені виповнюється
10 років, а Богданчику 5. Вітаємо. У небеснім просторі,
де світяться зорі, де місяць
серпанком пливе, хай Матір
Господня зі своїм Сином вам
щастя земне принесе. Хай
промінчик сонця, як ангел
із неба, прилетить і сяде на
плече, хай за нас обійме й
ніжно поцілує і життя в любові ваше хай тече.
МАМА, ТАТО, БАБУСІ,
ДІДУСІ.

ПРОБЛЕМУ ПОЛЕМ НЕ ОБ’ЇДЕШ
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

СУБСИДІЯ
НА
ПОБУТОВЕ
ПАЛИВО
Право на отримання суб(оренди) житла.
у межах соціальної норми

сидії готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового
палива поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках), в частині оплати ними
придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного
побутового палива.
Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного
побутового
палива
призначається у разі, коли
житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням
для опалення.
Субсидія для придбання
скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового
палива призначається один
раз на календарний рік за
особистим
зверненням
громадян.
Для надання субсидії
на тверде паливо жителям
району необхідно подати до
управління соціального захисту населення: 1) заяву;
2) декларацію про доходи
всіх осіб, які звернулися за
призначенням субсидії; 3)
громадяни, які проживають
у орендованих приміщеннях, надають договір найму

Мінімальні норми забезпечення населення твердим
паливом для надання житлових субсидій — 2 тонни на домогосподарство на рік, норми
забезпечення
скрапленим
газом, який використовується
для приготування їжі — два
балони (42 кг) на одну-дві
особи, три балони (63 кг) —
на три-чотири особи, чотири
балони (84 кг) — на п’ять і
більше осіб.
Граничні показники вартості твердого палива на
рівні грудня 2016 року складають 2 тис. грн. за 1 тонну;
скрапленого газу — 200 гривень за один балон.
Субсидія для придбання
скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового
палива призначається один
раз на календарний рік, при
цьому субсидія на оплату
житлово-комунальних
послуг (електроенергія) розраховується з місяця звернення за її призначенням до
кінця поточного року.
Житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за
житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та
рідке пічне побутове паливо

житла та соціальних нормативів користування житлово-
комунальними послугами і
обсягом визначеного відсот
ка платежу.
Субсидія для придбання
скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового
палива призначається, виходячи з річного доходу осіб за
попередній календарний рік
без урахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань
соціального захисту населення Державною фіскальною службою, Пенсійним
фондом України, фондами
соціального страхування.
У наступних випусках газети ми плануємо розповісти
користувачам субсидією, як
враховуються доходи при
наданні субсидії.
Також за роз’ясненнями
щодо оформлення субсидій
звертайтеся до спеціалістів
управління за телефонами
2-15-54 або 2-22-19.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу допомог, соціальних компенсацій
та соцзахисту громадян,
постраждалих внаслідок
аварії на ЧАЕС.

З ПОВАГОЮ ДО ПАМ’ЯТІ

17 років довелось мені
жити в Ниновому, там похоронила свого чоловіка і тепер доглядаю його могилку
на сільському кладовищі.
Воно змінилося останнім
часом — стало світлішим
та впорядкованішим. Раніше дорогою, що веде до
святого місця, через зарості
складно було одній людині
просто пройти, а тим більше
похоронній церемонії. А ми-

нулої весни з ініціативи Липівського сільського голови
Михайла Педька сільрадою
тут були проведені значні
роботи з благоустрою: повністю розчистили дорогу, що
веде на кладовище, вирубали зайві дерева і кущі, вивезли за межі кладовища гілля
і непотріб. Ось і взимку дорога на кладовище постійно
розчищена від снігу. Роботи
по окультуренню кладовища

розпочала попередній сільський голова Любов Васюк.
Тоді на кладовищі було облаштовано 10-метровий стіл
і лавочки, де сільчани мають
можливість пом’янути своїх
родичів. Жителі села щиро
вдячні сільській владі за таку
турботу, за повагу до пам’яті
людей, які знайшли тут свій
вічний спочинок.
Марія ШЕВЧЕНКО,
жителька смт Талалаївка.

ПУ Т ИВ ЛЬ С ЬК ИЙ
В ОЯ Ж

Для юних баскетболісток Плугатарської школи на
Чернігівщині в їхній віковій
групі рівних суперниць вже
кілька останніх років немає.
Чемпіонки області — і цим
усе сказано! І тому, щоб не
топтатись на місці і постійно підвищувати свою майстерність та тримати себе в
ігровому тонусі, дівчата на
чолі з тренером і вчителем
фізкультури В. Г. Чепелем
шукають суперників у сусідній Сумській області. Стежка
туди вже натоптана, особливо в Конотопський район, де
популярний цей вид спорту і
команда з Плугатаря частий
учасник різних тамтешніх
турнірів, а окремі її учасниці
встигли стати чемпіонками
Сумщини.
В останні дні січня наші
дівчата, представляючи Талалаївську ДЮСШ, здійснили вояж у Путивль, де взяли
участь у розіграші відкритого
кубка місцевого педагогічного
коледжу. Там зібралися всі
найкращі дівчачі баскетбольні
сили Сумщини. Правда, наші
були на рік, два, а то й більше
молодшими. Однак у кожному поєдинку дівчата дали бій
більш потужним дорослішим
суперницям. Формат турніру
(всі ігри проводилися в один
день) не давав жодної шпаринки на відновлення сил і
їх, цих сил, часом якраз і не
вистачало, щоб диктувати
умови і довести свою перевагу. Так сталося, зокрема, у
поєдинку з другим призером
турніру, командою Конотопської ДЮСШ. Гра проходила на паралельних курсах і
нікому довго не вдавалося

вирватися вперед, та коли
втома і коротша лава запасних у наших почали даватися
взнаки, суперник на фініші
зустрічі вирвав перемогу. Подібним чином складався матч
і з чемпіоном змагань — конотопською КЛП.
Проте, і третє місце в
такій іменитій компанії — неабиякий успіх. Бронзові медалі і грамоти Яни Чепель,
Христини Думнич, Мар’яни
Гнип, Аліни Демченко, Дарини Тимченко, Анастасії Семінко, Марини Мель, Марини
Гаєвської, Анни Хоменко,
Сніжани Чикиш (на знімку)
яскраве підтвердження вдалого путивльського вояжу
плугатарської баскетбольної
команди. Школярки і їх тренер вдячні за спонсорську
допомогу в поїздці на турнір
Рябухівській сільській раді і
талалаївському перевізнику
В. А. Ремінцеві.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ТЕМА НАЗДОГНАЛА ЧИТАЧА

МОВА — одна з найвишуканіших вічних матерій,
створених Всесвітнім Розумом — Богом, — і з нею треба поводитися надзвичайно
коректно. Все починається
Словом, Мовою, але ніколи
не закінчується, бо переходить у безмежну кількість
різних явищ, субстанцій.
Є безкінечна кількість
визначень про мову.
Інформація — це вібраційні в найразноманітніших
формах потоки мови (словесні, що здійснені за
допомогою слів; візуальні, що здійснені за
допомогою зору чи оптичних
пристроїв; віртуальні — уявні; тактильні — дотикові і
т. д.), які можуть нести як
позитивний, так і негативний
заряд. Кажуть, хто володіє
Інформацією, той володіє
Світом. Це правда, яку ще
не всі, на превеликий жаль,
усвідомлюють зовсім. Вороги, аферисти — це добре
знають.
Є багато визначень про
інформацію.
Заповідь перша. Не
бреши. В якій мірі ти брешеш, у такій же мірі ти руйнуєш і структуру інформаційного простору. Ти хочеш,
тобі подобається жити в
розвалюсі?
Заповідь друга. Не лицемір. Лицеміривши, ти
вносиш елементи негативізму, деструктивізму, неправильне, фальшиве поле
в інформаційному просторі,
дисгармонію в його функціонування. Ти хочеш жити
в ілюзіях? Жодної ілюзії
не було, немає й не буде
вічної.
Заповідь третя. Не наговорюй. Наговорюючи, ти
створюєш негативне інформаційне поле, насамперед,
навколо себе, руйнуючи

множиш кількість особистих
невирішених справ у Всесвіті, засмічуючи його. Рано чи
пізно тобі доведеться за них
відповідати.
Заповідь дев’ята. Не
припиняй, не обривай діалогу поки не вирішиться справа. Цим самим ти
сприятимеш
поступовості
й безперервності функціонуванню інформаційного
простору, даючи можливість
його поступу, а значить і
своєму.
Заповідь десята.
Не забувай виконувати свої обіцянки.
Дане тобою слово виконати
щось, зареєстровано в інформаційному просторі. Не
виконавши його, ти вніс хаос
в інформаційний простір, засмітивши його непотребом.
Будь певен, тобі про це ще
нагадають і ти по-іншому
його відпрацюєш.
Заповідь одинадцята.
Не скривдь безпідставно
словом. Скривджуючи словом, ти не лише вносиш деструктив у власне біологічне поле, а й руйнуєш свого
кривдника. Тобі подобається
роль убивці, насамперед,
себе?
Заповідь дванадцята.
Не говори мовою чужого
народу. Говори мовою своєї землі. Тебе всі розуміють.
А хто не розуміє — це його
проблеми. Ти хочеш вирішувати чужі проблеми? Мова
— це молитва, вібрація, за
допомогою якої відбувається зв’язок з іншими людьми,
зі Всесвітнім інформаційним простором, з Богом,
який відстежує, ідентифікує кожен народ через його
мову. Немає зв’язку, немає
народу. Він приречений на
поступове й обов’язкове
вимирання.
Іван ЗАБІЯКА.

ЗАПОВІ ДІ
МОВИ

СПОРТ

ФУТБОЛ ПІД ДАХОМ
П’ятниця, 20 січня. Красний Колядин. Місцевий спортивний зал. Футбол, вірніше
— футзал. Змагаються юні
футболісти шкіл району. На
турнір зібралося 9 команд,
які сформували дві підгрупи.
За вихід у фінальну частину
в першій боротьбу вели збірні Понірської, Харківської,
Чернецької, Української і
Липівської шкіл, а в другій
— плугатарські, талалаївські, довгалівські і місцеві
футзалівці.
Поєдинки в групах видалися яскравими і безкомпромісними, адже на місце
у фіналі могли розраховувати тільки по дві кращих із
кожної. Перша делегувала
у завершальну стадію турніру команди Понірської і

його. Сила його руйнування
залежить від ступеня наговорення. Тобі подобається
хворіти чи як хворіють твої
близькі?
Заповідь
четверта.
Не лихослов. Своїм лихослів’ям ти створюєш не
лише негативне поле в інформаційному просторі, а й
за допомогою специфічності
даної лексики руйнуєш, негативно впливаєш на внутріклітинному рівні як на своє
тіло, нервову систему, так і

Липівської шкіл, у другій лідерські позиції зайняли юні
спортсмени з Плугатаря і
Талалаївки.
Отже, фінал. У ньому
талалаївські футзалівці не
залишили ніяких шансів суперникам і стали чемпіонами. На другу сходинку п’єдесталу пошани піднялися
понірці, а турнірним щаблем
нижче опинилися плугатарці,
липівські школярі — четверті. Кращим гравцем турніру
визнано липівського школяра Володю Лута, а кращим
бомбардиром — красноколядинця Максима Пустовойта.
Володимир КОБИШ,
директор Талалаївської
ДЮСШ.
Фото Володимира
ЧЕПЕЛЯ.

оточуючих, які чують це лихослів’я. Тобі подобається
твоє немічне тіло, твій слабкий дух?
Заповідь п’ята. Не провокуй на лихослів’я. Можна звичайними словами
образити, принизити когось,
цим самим викликати в нього бурхливу словесну реакцію. Тобі подобається бути
ображеним, приниженим?
Заповідь шоста. Не
відповідай лихослів’ям на
лихослів’я. Відповідаючи
на нього, ти подвоюєш руйнацію позитивного поля інформаційного простору. Хай
це залишається кривднику.
Заповідь сьома. Не замовчуй. Своїм замовчуванням ти чиниш опір чи й
взагалі зупиняєш процес
розвитку чогось в інформаційному просторі, обтяжуючи власний життєвий багаж.
А потім дивуєшся, чому так
часто зітхаєш.
Заповідь восьма. Не мовчи, коли звертаються до
тебе. Чи це стосується усного мовлення, чи письмового
тексту у вигляді листа, повідомлення. Цим самим ти

РАДИТЬ СПЕЦІАЛІСТ

ЧОГО НЕ ЛЮБИТЬ РАК

4 лютого відзначається
Всесвітній день боротьби з
раком. За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку. У
чоловіків найрозповсюдженіші рак легенів, шлунку, печінки, ободової і прямої кишки
та стравоходу. У жінок — рак
грудей, легенів, шлунку, печінки та шийки матки.
Причиною захворювання
на рак є вживання тютюну —
приблизно 20% смертей від
раку пов’язані з палінням.
Споживання алкоголю, нездорове харчування та надмірна вага стають дедалі вагомішими чинниками ризику
захворювання на рак.
Лікування поза медичними закладами неперевіреними методами і засобами веде
до занедбаності хвороби, неможливості подальшого радикального лікування. 43%
ракових захворювань можна
було б запобігти, дотримую-

чись здорових способів життя. Уникайте стресових та
напружених ситуацій, під час
яких організм подвійно включається в роботу, витрачаючи практично всю енергію.
Саме тому після критичного
моменту людина почуває
себе втомленою. Ось у такі
життєві періоди починають
свою активну діяльність ракові клітини.
Для виявлення захворювань регулярно проходьте
медичні огляди. Не забувайте про регулярну диспансеризацію, навіть, якщо ні у
кого з родичів в анамнезі не
було такого діагнозу, як рак.
Виявлення на ранній стадії
раку дає високу гарантію
одужання і повноцінного
життя хворого. Займайтеся
хоча б легким видом спорту,
дихайте свіжим повітрям.
Олена ЯКОВЕНКО,
завполіклінікою ЦРЛ.

ДО ТЕМИ:
Україна на другому місці в Європі за темпами поширення
раку. Щорічно в Україні більше 160 тис. чоловік дізнаються,
що вони онкохворі. Щороку від раку помирають близько 90
тис. осіб, з них 35% люди працездатного віку. Щодня в Україні
захворюють раком 450 людей, з них гинуть 250. Щогодини реєструється понад 20 нових випадків захворювання, а 10 жителів України помирають від раку. Ризик розвитку онкологічних захворювань становить 27,7% для чоловіків і 18,5% для
жінок. Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного
четвертого чоловіка і кожну шосту жінку.
Матеріал з сайту darjangola.org.ua

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

6 лютого – с. Українське, вул. Перемоги,
вул. Сербіянська.
7 лютого – с. Українське, ТОВ «Фортуна».
8 лютого – с. Грабщина (село повністю), с Обухове,
ФАП, СБК, вул. Чоботька.
10 лютого – с. Макаренкове, вул. Богдана Хмельницького (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

4 лютого 2017 року

К АФЕ «ЗУСТРІЧ»

4 ЛЮТОГО, в цю чудову зимову пору, в колі
люблячої родини зустрічає
свій 60-річний ювілей наша
колега, вчителька Довгалівської школи Ніна Андріївна
КАЙНАРА. Від щирого серця вітаємо ювілярку. В день
ювілею — добра та радості,
здоров’я Вам на всі літа.

Хай сонце повсякчас Вам
сяє, хай квітне в серці доброта. Хай пахучим цвітом
стелиться дорога, хай відходять в далеч горе і біда,
нехай завжди будуть щастя
і здоров’я, шана і повага на
многії літа.
Педагогічний К
 ОЛЕКТИВ
Довгалівської школи.

СЛУЖБА – 101

ГОРІЛО В САДИБІ

Ввечері 30 січня до Служби порятунку «101» надійшло
повідомлення про пожежу
господарчої будівлі в Талалаївці. На момент прибуття
рятувальників 21-го відділення Державної пожежно-рятувальної частини вогнем була
охоплена будівля, частково
майно. Завдано матеріальних збитків. Ймовірною причиною пожежі стало коротке
замикання електромережі.
Талалаївський районний сектор УДСНС звертається до жителів району:
не користуйтеся електропроводами і шнурами з
пошкодженою ізоляцією,

не защемляйте їх дверима
(віконними
кватирками),
не прокладайте проводку
через горючі основи без
відокремлення її шаром
негорючого матеріалу, не
застосовуйте для захисту
електромереж саморобні
запобіжники (скрутки дроту, цвяхи і т. д.). При зникненні світла в будинку пересвідчіться чи в сусідніх
будинках є електропостачання, якщо воно зникло
тільки у вас, терміново
шукайте причину.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ТУРИЗМ

СЕЗОН РОЗПОЧАТО

Канікули для дітей —
пора відпочинку. Але не для
туристів. Три тижні посилених тренувань і, як підсумок
— змагання. 28 – 29 січня у
Бахмачі проходив розіграш
відкритого кубка з пішохідного туризму, який розпочинав
змагальний сезон 2017 року.
Наш район на цих змаганнях представляли дві
команди молодшої вікової
групи: районної ДЮСШ (директор В. А. Кобиш) та Центру ДЮТ (директор Н. І. Галаган). Змагання проходили
на трьох дистанціях, одна з
яких мала зовсім незнайому
форму проведення — «За
вибором». До цієї дистанції
команди посилено готувалися, адже проходила вона
вперше для дітей. І тренування дали свій результат.
В особистому заліку Максим
Ведмідь і Анна Беримець

(ДЮСШ) посіли відповідно
3-є та 2 місця, а Олександр
Веретенін (ЦДЮТ) — 3 місце. На «дистанції зв’язок»
результати були більш обнадійливі: Віталій В’ялий та
Максим Ведмідь серед чоловічих зв’язок, а Альона Загурська та Анастасія Таралика серед жіночих вибороли
перші місця. Олена Гриценко
та Анна Беримець у цьому ж
виді програми стали третіми
призерками. У загальному
заліку серед 11 команд наші
спортсмени посіли 1 та 5 місця. Гарний початок.
Хочеться висловити подяку батькам учнів і сектору
молоді та спорту РДА (Н. М.
Луценко) за фінансову підтримку. Завдяки їм стала
можливою поїздка на ці
змагання.
Олег ЧУБА,
тренер команд.

готове надавати вам послуги
з приводу різних сімейних подій, корпоративів.

Замовляйте у нас святкові та поминальні обіди.
Враховуємо всі ваші пропозиції.
Тел. 095-481-35-88 (Світлана);
099-494-96-52 (Оксана); 050-729-23-95 (Алла).

ЛЮТИЙ МОЖЕ БУТИ
ХОЛОДНІШИМ, НІЖ СІЧЕНЬ

За розрахунками метео
рологів, нічні морози в північних регіонах сягатимуть
20 – 22 градусів і більше, а
снігу випаде за місяць ще
30 – 35 см. Особливо сильні
снігопади очікуються з 12 по
18 лютого. Метеосайти попереджують, що насуваються
морози до −25 градусів вночі. Правда, триватимуть вони
недовго.
Перша хвиля холоду до
−12; −15 градусів зі снігопадами можлива вже у перших
числах лютого, потім з 6 по
10 число встановиться ясна
морозна погода. Температура у ці дні знизиться до мінус
20 – 22 вночі і 11 – 16 вдень.

ПРОДАЮТЬСЯ

ГУСИ на завід.
Тел. 097-104-50-93.

Після цього почне поступово теплішати. Стовпчик
термометра підніметься до
плюсової позначки, через
що почнеться танення снігу.
Фахівці Укргідрометцентру
також прогнозують, що сніг
частково зійде вже до кінця
місяця, хоча і випаде його
протягом місяця чимало —
від 25 до 45 см.
Джерело: segodnya.ua

ПРОДАЄТЬСЯ

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

КУПЛЮ

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.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПЛИТИ пустотні
1,2×6 м, ГІПСО- і ШЛАКОБЛОК. Тел. 097-267-16-10.
Куплю ШКУРИ кроля (35 грн. за 1 кг), нутрії (40 грн. за 1
шт.); гарбузове НАСІННЯ, ОРІХИ, ВІСК, МЕРВУ, ПРОПОЛІС
— все дорого;
БИЧКА від 80 до 120 кг. Тел. 097-735-67-53.

ПОМИНАННЯ

4 ЛЮТОГО
минає 4 роки
світлої пам’яті Івана Федоровича
ЛУЦЕНКА із Понір. Нам так Вас не вистачає. Дуже тяжко змиритися з втратою рідної людини. Ми дуже сумуємо
за Вами. Адже відтоді, коли не стало
чоловіка і батька, багато що змінилося
в усій родині. Вже немає доброї поради, щирого слова… Але все це завжди
буде у нашій пам’яті. І Вас, рідненький,
ми завжди будемо пам’ятати і любити.
Спіть спокійно, Царство небесне. Хто забув його, — згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ.
10 РОКІВ тому, 9 лютого 2007 р.,
обірвалося життя найдорожчої нам людини, світлої душею і безмежно доброї,
люблячої матусі, бабусеньки і прабабусі
Наталії Григорівни ОМЕЛЬЯНЕНКО
з Талалаївки. Пройшли роки, а Ти щоденно живеш у наших думах, щодня ми
згадуємо Твої поради. Ти була справедливою, доброю. Скільки б не минуло
часу, ми завжди пам’ятатимем і любитимем, наша рідненька мамочко і бабусю.
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, важка могильна земля служить
Твоєму тілу лебединим пухом. Ти на це заслуговуєш, наша
незабутня.
Вічно сумуючі ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ і ПРАВНУКИ.
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.

10 ЛЮТОГО
виповнюється
40 днів, як закінчилось земне життя нашої дорогої мами і бабусі Віри Іванівни
РІЗНИК, яка народилась і прожила все
життя в с. Стара Талалаївка (Сильченкове). Згоріла, як свічка, швидко, не завдавши нікому клопоту.
Біль утрати ні на хвилину не покидає
наші серця. У пам’яті розповіді Мами
про непросте її дитинство, тяжкі післявоєнні роки, утрату рідних та близьких
людей. Та незважаючи на це, вона через усе своє життя пронесла в серці любов до життя, любов до близьких і рідних,
любов до свого рідного краю. Як вона чекала весни і раділа
її наближенню, любувалась розквітлим садочком і квітами,
щебетанням пташок біля своєї рідної хати… З якою повагою
і любов’ю вона ставилась до землі, на якій до останнього
вирощувала овочі, ягоди і готувала з них різносоли, щоб
пригостити і порадувати дітей та внуків. Усе своє життя вона
прожила для дітей та внуків і просила Бога не бути тягарем
для них.
А тепер мами не стало… Більше не будеш милуватися
чорнобривцями, які вона сіяла біля хати. Більше не відчуєш
її турботи і молитви. Більше вона тебе не зустріне і не проведе в далеку дорогу. Більше не будеш «летіти, як на крилах»
до рідної хати, де тебе завжди чекала Мама. Більше не обійме мама своїми виснаженими, але ніжними руками.
І тільки тепер розумієш, що чогось не встиг їй сказати,
чогось розпитати… Болить душа, плаче серце… Спіть спокійно, дорога наша Мамо, ми Вас любимо і будемо пам’ятати, поки б’ються наші серця.
Усі, хто знав Віру Іванівну, пом’яніть її разом з нами добрим словом і святою молитвою.
ДІТИ, ОНУКИ.
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ФОП ГОРБАНЬ Ю. М.

розпочинаємо
прийом
попередньої оплати на
К У Р Ч АТ – Б Р О Й Л Е Р І В
КООБ‑500 на лютий місяць.
КУПИМО ВІСК бджолиний,
ціна 90 – 100 грн. за 1 кг.
Консультації за телефонами:
2-19-34,
097-256-84-85.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ФОП СПІВАК М. І.,

ветеринарний
кіоск
приймає замовлення на
КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ (березень, квітень місяці).
У продажу є комбікорм.
Тел. 068-085-51-46.

М етал опластик ові
 ІКНА та ДВЕРІ за найВ
нижчими цінами. Можливо
в кредит. Встановлюємо до
−10 градусів морозу.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).
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.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПРОДАМ

БУДИНОК: газ, вода, телефон, є сарай, літня кухня, гараж, город. Тел. 050-155-00-86.
САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним
опаленням. Загальна площа складає 102 м2, є літня кухня,
гараж, сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь, великий сад плодових дерев, підведена електромережа 380 В.
Ціна по домовленості. Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
САДИБА за адресою 3-й пров. Парковий (Щорса), 21 у
Талалаївці. Будинок (газ, водогін), сарай, погріб, літня кухня,
гараж. Земельна ділянка 0,15 га приватизована. Ціна за домовленістю. Тел. 095-131-81-98.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
ПРИЧІП до легкового автомобіля, МОТОБЛОК з навісним обладнанням. Тел. 063-194-31-28, 067-835-77-66.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ДРОВА (чурбани та рубані), РАКУШНЯК, ШИФЕР, ПЛИТИ 1,5×6 м, РИГЕЛІ 6 м, ПЕРЕМИЧКИ, БІЙ цегли. Тел. 098-423-93-05.
Посівне НАСІННЯ соняшнику та кукурудзи вітчизняного
та зарубіжного виробника, ЗАСОБИ захисту рослин.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
КОРОВА. Тел. 096-655-96-96, 099-960-63-46.
Тільна ТЕЛИЦЯ чорно-ряба, строк 5 місяців.
Тел. 068-738-29-89.
Дитяче ЛІЖЕЧКО з шухлядкою, МАТРАЦ, дитячий
КОНВЕРТ зимовий. Тел. 068-061-01-50 (Оксана).
ПРИЛАВКИ під склом на промислову групу товарів.
Кількість — 4 шт. Тел. 095-905-58-91.
КОРОВА віком 5 років, строк тільності 7 лютого.
Тел. 067-660-22-43.
ГВИНТІВКА малокаліберна Мерлін-60 К-22.
Тел. 068-070-20-69.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349277, виданий 09.12.1999 р. на ім’я ПОСТОЙ Олександра
Мусіївна, вважати недійсним.
Втрачений військовий КВИТОК, виданий на ім’я ЛЕВАДА Павло
Володимирович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ приватної власності на землю серії
ІV-ЧН №034092 від 20 березня 2001 року, виданий Понорівською
сільською радою на ім’я МИРОНЧУК Володимир Михайлович,
вважати недійсним.

Закінчився земний шлях ветерана Другої світової війни Василя Кузьмича ГРАБИНИ. Йому судилося бути останнім ветераном серед жителів Липового. Як печально,
що вже ніхто і ніколи із перших вуст не розкаже прийдешнім поколінням правду про ту війну, яка, на превеликий
жаль, не стала останньою для українців. Ми всі схиляємо
голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю ветерана. Висловлюємо щирі співчуття його доньці і всім рідним.
Вічна світла пам’ять Василю Кузьмичу!
КОЛЕКТИВ Липівської школи.
Пішла із життя людина щирої душі, наша добра сусідка
і просто хороша жінка Галина Максимівна КИРИЧЕНКО з
Талалаївки. Сумуємо і розділяємо гіркоту тяжкої втрати із
її дочками Юлією, Валентиною, сином Анатолієм та всіма
рідними і близькими.
ЖИТЕЛІ вул. Дружби та 1-го пров. Паркової.
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