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ХАЙ ДЗВОНИ В ХРАМI ЩЕ ГУЧНIШЕ ДЗВОНЯТЬ: ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОIСТИНУ ВОСКРЕС!

МИ З ТИМИ, ХТО ЗА УКРАЇНУ

МИ
НЕОДНОРАЗОВО
зверталися через газету до
всіх небайдужих людей приєднатися до збору гуманітарної допомоги для мирного населення Авдіївки. І ось
нарешті ми можемо відзвітувати громаді про зроблене,
адже допомогу зібрали, у Авдіївку з’їздили і сподіваємося,
що бійцям-побратимам і жителям міста, які підтримують
українську армію, отримавши
цю гуманітарну підтримку,
буде приємно відчути турботу
про себе незнайомих людей,
які близькі духом.
Спочатку про те, як збирали допомогу. Скажемо відверто, важче ніж попередні рази.
На жаль, люди звикли, що
війна на сході іде вже роки.
Тим більше, всі знають, що не
всі мирні жителі за Україну на
Донбасі. Отож вирішили, що
допомогу із нашого району повеземо лише тим, хто за Україну. У складі 4-ї роти «Січ» полку «Київ» служить колишній
голова райдержадміністрації
Володимир Брюховецький. Із
ним і тримали зв’язок.
27 березня відбулася
чергова ротація цієї роти у
зону бойових дій для забезпечення охорони порядку,
допомоги у виявленні та
знешкодженні
диверсійно-розвідувальних груп воНеділя
16.04

рога в Авдіївці та охорони
стратегічних об’єктів, громадського порядку.
Ми вдячні всім свідомим
людям, які долучилися до
збору допомоги. Перш за
все, юним патріотам. Наш
волонтер, уже відомий талалаївський школяр Денис Прохорович розгорнув діяльність
у своїй школі, долучивши до
справи кожен клас. Окремо
від кожного класу ми передали за призначенням малюнки
і пакуночки. Передали свою
допомогу жителям Авдіївки Понірська, Довгалівська,
Красноколядинська школи.
Ми вдячні за збір допомоги Українській і Харківській
сільрадам, Талалаївській селищній раді, колективу райдержадміністрації і особисто
голові Анатолію Дупі, Олені
Дорошенко, яка збирала
кошти, депутату райради Володимиру Киричку.
Особливо у цій справі
допомогла нам підприємець
Світлана Позняковська і її
родина. Через свій магазин
вона замовила всі необхідні
товари по закупівельній ціні.
Таким чином, ми зекономили і змогли закупити більше.
Крім того, Світлана Володимирівна надала багато товарів із свого магазину.
Ми
вдячні
керівнику

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ДОРОГІ ТАЛАЛАЇВЦІ!

Прийміть найсердечніші вітання з Великим Днем Святої
Пасхи! У цей благодатний день бажаю кожному із вас надії
і здоров’я. Нехай ваші оселі повняться гарними думками і
справами, а доля буде прихильною і щедрою до вас, ваших
близьких та рідних. Нехай із радісними Великодніми дзвонами у кожну талалаївську оселю входять віра і впевненість
у мирний завтрашній день, воістину християнська любов і
всепрощення. Щастя і радості, добра і благополуччя всім
нам. Світлої Пасхи! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.
ТОВ «Красноколядинське»
П. Чмуту, який вже вкотре
допомагає дизпаливом для
поїздки, депутату облради
Г. Тригубченку, директору
ТОВ «Горизонт» І. Марченку,
фермеру П. Дупі за надане
дизпаливо.
Особлива вдячність Євгену Марченку із Понір, який
власним автомобілем погодився їхати у цю складну поїздку, незважаючи на те, що
сам на милицях. Допомагав
йому колишній воїн-афганець теж із Понір Григорій
Бровко. Подорож в один бік
тривала 17 годин. Але все
здійснилося. Вдячні всім, хто
вірить нам і допомагає.
Богуслав БОРСУК,
голова РО учасників АТО.
Олександр СМАЛЬКО,
керівник районного благодійного фонду «Прогрес».
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тель Філарет.
Переживаючи
нині
велику
пасхальну
радість і споглядаючи
з
благоговінням
і трепетом на
Повсталого з
Гробу Христа
життєдавця,
поділімося ж
цією спасенною звісткою з
ближніми і дальніми, щоб і
вони побачили невимовне
сяйво Божественної любові й разом із нами благословили і прославили всечесне і величне ім’я Отця і
Сина і Святого Духа.
Вітаю всіх вас із великим торжеством любові
Божої — Воскресінням
Христовим! Бажаю вам
від Воскреслого Господа
невичерпної духовної радості, здоров’я, миру і злагоди у ваших родинах і в
нашій Державі.
Радуйтесь,
дорогі
мої, бо Воістину Воскрес
Христос!
Настоятель Свято-
Варваринського
храму митрофорний
протоієрей
Віктор МІСЯЙЛО.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового!
Великдень споконвіку — особливий
день, що зміцнює нашу віру, дарує радість, очищення і сподівання на щасливе майбутнє. Нехай це чудесне свято
принесе любов і тепло у ваші родини,
добро та достаток — у ваші оселі. Хай
доля буде прихильною і щедрою до
вас, ваших близьких та рідних.
Бажаю щастя, радості і благополуччя! Нехай Боже благословення буде
запорукою миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави і
здійснення найзаповітніших сподівань!
Христос Воскрес!
Щиро ваш — народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.

ПОГОДА

Понеділок
17.04

Цими радісними словами сердечно вітаю всіх
вас, дорогі мої,
і поздоровляю
з великим і
спасенним
святом Пасхи.
Празником празників
і торжеством
із
торжеств
іменує Церква цей святий
день устами одного із вселенських учителів — святителя Григорія Богослова. І в
цьому є глибокий духовний
зміст, бо «настільки Пасха
перевищує всі торжества,
не тільки людські й земні,
а й навіть Христові та для
Христа здійснювані, наскільки сонце перевищує
зірки». У славному Воскресінні Господа Іісуса, яке стало найважливішою подією
в історії спасіння людського
роду, полягає самий сенс і
глибинна суть нашої віри,
серцевина і потужна сила
християнського послання
світові. Уся наша проповідь
в ці дні вміщується лише у
два слова. «Христос Воскрес! — сказавши це, що
можу сказати більше? Все
сказано!» — вигукує святи-
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Медицинское обследование по
методикам РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, причин болезни —
метод Фолля. УЗИ, Компьютерная
томограмма, Рентген, МРТ —
это снимки уже видимых (на глаз)
нарушений.
Опыт работы 35 лет. Клиническая
ординатурa — ОБЛАСТНАЯ
БОЛЬНИЦА г. ХАРЬКОВ. Именная Лицензия. — 281355 с
15.08.2013 г.
Стоимость обследования всех органов — 190 грн.
ПРИЕМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ — 050-866-32-65;
098-099-15-97.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

Від щирого серця вітаємо всіх вас зі святом Великодня!
Світла Пасха — одне із найдавніших, урочистих й радісних великих церковних свят.
Недарма її зустрічають відразу після найсуворішого в році Великого посту. Адже Воскресіння Христове є символом відродження та
оновлення душі. Нехай Великдень наповнить
ваші серця і душі світлом, любов’ю, радістю
і духовною силою. Хай Боже благословення
буде запорукою миру та злагоди на нашій землі. Здоров’я, щастя та доброї долі!
Христос Воскрес!
Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.
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ШАНОВНІ працівники сільського господарства району!
Вітаємо всіх із світлим святом Воскресіння Господнього! Хай
милосердям всіх освятить Бог! Хай вас минають заздрощі й
зневіри. З Великоднем у серці без тривог весну стрічайте в
запашнім цвітінні! Нехай врожаяться ваші ниви, а у кожній
родині будуть мир і злагода.
Відділ агропромислового розвитку РДА.

ВАЛЕРІЙ ДУБІЛЬ ВІТАЄ З ВЕЛИКОДНЕМ

Весняного дня, коли відквітає верба, до українців приходить світле свято Великодня. Це ще один день у році,
коли ми замислюємось над вічними цінностями християнської моралі.
У це священне свято бажаю, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжував вас і ваші
родини, давав сили, енергію, наснагу для добрих і корисних
справ. Багатства у вірі, мудрості, любові.
Христос Воскрес! Славімо його!

ВІД щирого серця вітаю
із Воскресінням Христовим
свій колектив, який створює
затишок у душах та побуті
літніх людей, вітаю всіх людей поважного віку. Жити
в радості й любові від душі
бажаю! Запашною нехай
буде Великодня паска і до
віку буде з вами світла Божа
ласка! Хай Божа матір вас
охороняє, а Дух Святий здоров’я посилає. Господь дарує Ангела з небес! Христос
Воскрес! Воістину воскрес!
Володимир МАРЧЕНКО,
директор територіального
центру.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ІЗ СЕМІНАРУ ПРО
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ
Відбувся він 12 квітня у
районному будинку культури.
Серед запрошених — селищний та сільські голови, секретарі місцевих органів виконавчої влади, депутати всіх
рівнів, керівники сільгосппідприємств району, управлінь,
відділів та служб райдержадміністрації, районної ради.
Семінар був особливо цікавим, адже завітали на нього люди із досвідом: керівник
виконавчої дирекції Чернігівського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних
рад, депутат обласної ради
від політичної партії «Наш
край» Ірина Грозенко, керуюча справами цього ж регіонального відділення Галина
Товстоп’ята та голова Кіптівської об’єднаної громади, що
в Козелецькому районі, Володимир Кучма. Їхні розповіді
про життя у новостворених
громадах, а таких в області
вже 16, грунтувалися на позитивних емоціях. Тобто, треба
розвіяти страх, адже немає
підстав для тривоги, просто
треба йти вперед до прогресу, а саме створювати ОТГ.
Ірина Грозенко назвала ЗУ,
яким передбачено добровільне об’єднання у територіальні
громади, першим законом незалежної України, спрямованим на розвиток села. Також
вони поділилися міжнародним досвідом децентралізації, до речі, наголосила, що
Європа не очікувала такого

стрімкого ходу децентралізації в Україні.
Гості із досвідом дали
відповіді на численні запитання учасників семінару, які
стосувалися,
здебільшого,
фінансового стану вже діючих громад. За рахунок чого
вони розвиваються? — це питання було серед основних,
які звучали із залу. Відповідь:
«За рахунок тих податків, які
залишаються в бюджеті на
місці». А Володимир Кучма,
який колоритно розповідав
про життя в очолюваній ним
громаді, відповів ще й народною мудрістю, мовляв, щоб
відчути себе жонатим, треба
одружитися… Він запропонував всім бажаючим перейняти досвід і приїхати до них у
Кіптівську громаду.
Про необхідність об’єднання громад вели мову і
голови райдержадміністрації
Анатолій Дупа та районної
ради Юрій Дзюбан. Анатолій Петрович наголосив, що
Талалаївська громада буде
спроможною. Зараз мова йде
про те, аби на місця віддати
якомога більше повноважень.
Разом з тим, в рази зростає
фінансування. Він також процитував слова голови обл
держадміністрації
Валерія
Куліча, сказані в ході останньої зустрічі з керівниками районів на Прилуччині: «Якщо ж
до жовтня ви не визначитеся
— реформу все одно реалізують. Процес запущено, і його
зупинити не вдасться».

ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ
Окрім
ПоноБУТИ Талалаївці.
рівської та КрасЦього ж дня відноколядинської сільрад, які
першими виявили бажання
бути у громаді, розглянувши
повторне звернення Талалаївського селищного голови
про ініціювання створення
територіальної громади з
центром у Талалаївці, дали
згоду на добровільне об’єднання громад Липівська та
Корінецька сільради.
7 квітня відбулася 11-а
сесії Липівської сільської
ради 7 скликання. Її депутати більшістю голосів вирішили дати згоду на добровільне
об’єднання територіальної
громади сіл Липове, Скороходове, Жолобок, Березовиця в Талалаївську територіальну громаду із центром у

булася і 14 сесія Корінецької
сільської ради 7 скликання.
Сільські депутати більшістю голосів проголосували
«за» згоду на добровільне
об’єднання територіальних
громад сіл Корінецьке та Мигурове в Талалаївську територіальну громаду.
Участь у роботі сесій
взяли голова райдержадміністрації Анатолій Дупа та
голова районної ради Юрій
Дзюбан.
Отже, на сьогодні позитивно зреагували на пропозицію об’єднатися в територіальну громаду чотири
сільські ради, що дає можливість найближчим часом
утворити ОТГ.

розрахована на 560 місць, навчається там лише 34 учні. 11
квітня в РДА із цього приводу
відбулася зустріч голів райдержадміністрації Анатолія
Дупи та районної ради Юрія
Дзюбана, начальника відділу
освіти РДА Оксани Плюти із
Староталалаївським
сільським головою Василем Покришкою та батьками учнів
Староталалаївської школи.
Обговорювалось питання
щодо створення опорного закладу та визначення ступеня
філії. Відділ освіти РДА про-

опорну школу на базі Талалаївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради з однією
філією. З цією метою реорганізувати Староталалаївську
загальноосвітню школу I-III
ступенів у філію. Обговорювалось два варіанти: реорганізація школи у Староталалаївську філію I-II ступеня
Талалаївської ЗОШ I-III ступенів та реорганізація школи
у Староталалаївську філію I
ступеня Талалаївської ЗОШ
I-III ступенів.
Кор. «ТХ».

ГРЯДЕ РЕОРГАНІЗАЦІЯ
На часі Старо- ШКОЛИ понує створити із 1
талалаївської. Вона
вересня цього року

АКТУАЛЬНО

МАЙЖЕ СТО АПТЕК СТАЛИ УЧАСНИКАМИ

ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

На компенсацію в області вартості медичних препаратів, передбачену урядовою
програмою «Доступні ліки»,
держава виділила понад
13 мільйонів гривень. Гроші
вже надійшли до місцевих
бюджетів.
— Хочу запевнити усі аптечні мережі, що Уряд буде

дуже вчасно і якісно компенсувати вартість ліків, а
українців запевнити у тому,
що програма, яка розпочата,
носить абсолютно системний характер. Будь ласка,
користуйтеся, отримуйте за
призначенням лікаря безкоштовні ліки і будьте здорові. Все інше, що необхідно,

зробить Уряд, — підкреслив
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
На участь у цій урядовій
програмі зголосилися майже
сто аптечних закладів області. З ними вже укладено відповідні договори. Визначити
таку аптеку можна за спеціальною наліпкою.

Механізм
компенсації
розроблено детально, тож і
лікарям, і пацієнтам можна
докладно з ним ознайомитись на сайті Міністерства
охорони здоров’я України.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.

«ДОСТУПНІ ЛІКИ» В ЦРА

Як ми всі знаємо, 1 квітня в Україні стартувала державна програма «Доступні ліки», згідно з якою пацієнти
зможуть отримати лікарські засоби від серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Що іще слід
знати про цю програму та як отримати безкоштовні ліки,
ми попросили розповісти завідувача центральною районною аптекою №151 Володимира ОХРІМЕНКА.
— Наша аптека одна з
Держава повністю компенперших в області, які долучисує вартість 23 найменувань
лися до програми «Доступні лікарських засобів.
ліки». Ми оперативно виріЩоб отримати необхідні
шили всі процедурні питанвам ліки, в першу чергу, слід
ня, аби наші пацієнти вже звернутися до лікаря, який
з перших днів змогли отривипише вам рецепт. Із цим
мати необхідні для них ліки.
рецептом ідете до аптеки,
Згідно з наказом Міністеряка має спеціальну позначку.
ства охорони здоров’я «Про
Є вона і в нашій аптеці та ще
затвердження Реєстру лікарв аптечному пункті №1, який
ських засобів, вартість яких працює при поліклінічному
підлягає
відшкодуванню»
відділенні ЦРЛ і теж бере
у програмі «Доступні ліки» участь у програмі «Доступберуть участь 157 торгових
ні ліки». В цих аптечних занайменувань
препаратів.
кладах за умови правильно

виписаного рецепта пацієнт
і отримує належні йому ліки
безкоштовно або із незначною доплатою. На сьогодні в
нашій аптеці є необхідний перелік ліків для пацієнтів із зазначеними захворюваннями.
— Пропоновані програмою ліки вітчизняного чи
зарубіжного виробництва?
— Є різні. Перелік міжнародних назв лікарських засобів, які введені до програми,
визначені постановою КМ
України від 9 листопада 2016
року №863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів». До
нього входить 21 міжнародна
непатентована назва лікарських засобів.
— А коли трапиться,
що в аптеці закінчаться
безкоштовні ліки або ті, які

йдуть з доплатою?
— В такому разі пацієнт
може почекати чергового
надходження, ліки ми отримуємо двічі на місяць.
— А коли ж пацієнт уже
звик до ліків, які вживав
раніше, а їх у списку на
безкоштовну видачу чи навіть з доплатою немає?
— Варто знати, що урядова програма не буде обмежувати вільний ринок ліків.
Якщо пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки,
але не має рецепта від свого
лікаря, він може зробити це
в будь-якій аптеці, але в такому разі не зможе придбати
ліки безкоштовно чи навіть із
знижкою.
— Дякую за роз’яснення.
Розмову вела
Віра КЛИМОВА.

КОЛЕКТИВ
редакції
газети «ТХ» щиро вітає із
днем народження начальника Староталалаївського
відділення зв’язку Ніну Анатоліївну ЗАХАРОВУ. Дякуємо Вам за співпрацю, щастя
ми Вам зичимо, ніжності й
тепла, море щирих друзів,
здоров’я і добра! Хай для
Вас ранки будуть золоті, хай
цвітуть троянди у Вашому
житті! Хай крокують поруч
вірність і кохання, збудуться
всі мрії, задуми й бажання!
* * *
ДОРОГОГО і люблячого дідуся і прадідуся
Миколу
Федоровича
КУПЧИНСЬКОГО з Корінецького вітаємо з 80-річчям. Хай сонечко світить із
ясного неба, бажаєм усього,
чого тільки треба. Хай доля
дарує довгого віку, добре
здоров’я і щастя без ліку.
Хай обминають дім Ваш
тривоги, цвітом і рястом
проляжуть дороги. Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
щоб завжди в душі панувало добро. Краси і наснаги,
здоров’я без ліку і довгого-довгого щедрого віку.
З повагою онуки
ВОЛОДИМИР та СВІТЛАНА
і правнуки НАСТЯ і ДЕНИС.
* * *
14
КВІТНЯ
відзначив
80-річний
ювілей
Микола
Федорович
КУПЧИНСЬКИЙ з Корінецького. Ювілей — це роки
Ваші зрілі, мудрий досвід у
кожному ділі. Хай все буде
успішно й надійно, хай в
усьому щастить неодмінно.
Хай все Вам вдається з легкої руки, міцного здоров’я на
довгі роки!
З повагою сім’ї ТОВКАЧ, МІРОШНИЧЕНКО,
САВЧЕНКО і МІРОШНИЧЕНКО з м. Жовті Води.
* * *
В ЦЮ прекрасну пору
весняного
пробудження
святкують свої дні народження наші найрідніші,
наймиліші і найкращі мама
й тато Алла Михайлівна і Сергій Андрійович
ХОМЕНКИ із с. Плугатар.
Ми вітаємо вас і бажаємо
вам здоров’я від весняного
вітру, світла — від яскравого сонечка, багатства — від
землі, поваги — від людей.
Щоб впевнено йшли до своєї мети, щоб все, що задумали, зуміли досягти. Щоб
дім наш минали тривога
й біда, щоб сили були, як
весняна вода! Бажаємо вам
тільки радісних сліз, копицю
здоров’я і доларів віз.
Ваші донечки
ТАНЯ і АНЯ.
* * *
ВІТАЄМО з ювілеєм людину прекрасної душі і доброго серця Віктора Івановича ЧЕПУРА. Минули, наче
мить, десятки літ. Вони — як
дощик на тоненькій шибці.
Вони — як ніжний яблуневий
цвіт. Вони — як тонкі струни
в першій скрипці. Тож хай той
цвіт повік не обліта, нехай
струна співає, а не рветь-

ся, хай доля не скупиться
на літа, хай Божа благодать
панує в серці. Нехай життя
квітує ніжним цвітом і день
народження приходить знов
і знов, а доля хай дарує з
кожним роком міцне здоров’я, щастя і любов!
Сім’я ГУБАР із
Скороходового.
* * *
14 КВІТНЯ свій 60-річний ювілей відзначив дорогий нам Микола Миколайович БУРЕНКО з
Новоселівки. Від щирого
серця в цей весняний час
прийми найкращі вітання
від нас. Щастя Тобі побажаємо і неба чистого, як волошковий цвіт. Ніколи прикрощів не знати, здоров’я
аж до сотні літ. Хай радості
келих доп’ється до дна, нехай оминає година сумна, а
радість приходить до Твого
дому, розвіє тривогу, негоду
і втому. Хай сонце із неба
яскраво сміється, у житті
найкраще все удається.
Сестра ЛЮБА, зять
ТОЛЯ, сім’ї ЛОКОШКІВ,
АНТІШКІВ, ТКАЧЕНКІВ,
ЖГИРІВ, тьотя ГАЛЯ
з Дніпра.
* * *
ЩИРО здоровимо із
світлим 45-річчям нашу
любу сваху Світлану Миколаївну БУРДУ з Красного Колядина. Цей день
для Тебе, свахо, особливий
— Твій день народження,
чудовий і ясний! Нехай він
буде радісний, щасливий,
як дощик — теплий літній і
рясний. Бажаєм море щастя, море квітів і здійснення
всіх заповітних мрій, бажаєм миру в домі, миру в світі
і миру завжди у душі Твоїй!
СВАТИ.
* * *
У ПЕРЕДДЕНЬ свята
Пасхи святкував свій день
народження наш любий
син, брат і дядьо Сергій
Вікторович КОРНІЄНКО з
Новоселівки. Прийми, рідний, наші найкращі побажання. Хай пливе щасливо
Твій життєвий човен і минає
легко береги круті, і любові
буде хай завжди він повен
— то найголовніше у людськім житті. Нехай в душі
завжди горять іскринки радості й бажання, нехай не
знає серце зрад, а тільки
радість і кохання!
МАМА, сестра ЛЄНА,
племінник СЕРГІЙ.
* * *
ЛЮБОГО і найдорожчого нам внука Олександра
ЧУБАРЯ з Талалаївки від
усього серця і з великою любов’ю вітаємо з його першим
20-річчям. Як хочеться подарувати Тобі долю і прихилить до Тебе білий світ, щоб
в щасті Ти прожив без болю
багато довгих і яскравих літ!
Благополуччя Тобі зичимо й
удачі, здоровий будь і дужий,
як весна. І щоб в любові не
пізнав нестачі, бо Богом раз
дарується вона!
Дідусь ВОВА,
бабуся НАДЯ.
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ДУМКИ З ПРИВОДУ

СПОРТ

ШТУЧНІ КВІТИ – ШТУЧНА ПАМ’ЯТЬ
Церква закликає відмовитися від штучних квітів на
цвинтарях. Священнослужителі наголошують, що вони
не несуть жодної богословської символіки. У європейських країнах штучні квіти взагалі заборонено приносити
на кладовище. Наші ж цвинтарі з кожним роком просто
«тонуть» у яскравому штучному цвітінні. Висловити свою
думку з цього приводу попросили настоятеля Свято-
Варваринського храму протоієрея Віктора МІСЯЙЛА.
— Я неодноразово наголошую на цьому і ще
раз звертаюся до людей із
проханням: традиції нести
на цвинтар штучні квіти не
мають жодної релігійної чи
духовної основи. Душа померлої людини передусім потребує щирої молитви. Місце
поховання слід доглядати
постійно, а не лише перед
Великодніми святами. Люди
добрі, не встановлюйте негласні конкурси на кращі букети штучних квітів. Навіть
коли йдете на похорон, то
краще допоможіть тій засму-

ченій родині матеріально, а
не купуйте дорогі вінки, котрі
через деякий час все одно
доводиться викидати чи
спалювати.
— Штучна
традиція
прикрашати могили штучними квітами з’явилася не
так давно — тоді, коли підприємці отримали змогу
забезпечувати ними наші
базари. Здається, красиво
і вигідно. Поставив раз у
рік — і ні просаповувати, ні
садити щось живе не треба
більше. Адже раніше люди
садили на рідних могилах

барвінок, інші вічно живі
насадження… Із давньої
літератури відомі факти,
коли на могилі висаджували барвінок, інші рослини,
які символізували вічне
життя померлого.
— Саме так. Люди не задумуються над тим, що оцими штучними букетами вони
створюють і штучну пам’ять.
Ніби відкупляються від померлих рідних величними
пам’ятниками, штучними квітами. Але ж не у цьому вічна
пам’ять… Із року в рік і знову
прошу мирян не влаштовувати так звані поминальні
обіди на цвинтарях. Не розкладайте крашанки, цукерки,
які того ж дня заберуть ворони, інші птахи. Боляче дивитися, коли бездомні собаки
шукають ці «гостини» поміж
могилами і роблять там свою
справу. Отож вкотре зверта-

БЛАГОУСТРІЙ

ПРОБЛЕМ ДОДАЄТЬСЯ
Із приходом весни, здається, радіє сонцю кожен
клаптик землі. Та чи всюди
так мило і гарно, чи кожен
радіє весні і старається причепурити свій двір, оселю,
вулицю? Цю тему в черговий
раз обговорювали на засіданні інспекції із благоустрою.
Спочатку повернулися до
проблем, які були актуальні
і минулого року: дотримання
підприємствами, установами,
організаціями та й окремими
громадянами правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в селищі.
Залишилось не виконаним рішення виконкому селищної ради Талалаївським
ВУЖКГ щодо встановлення
знака 3.1 «Рух заборонено»
по провулку Центральний.
Також не відділений тротуар
від проїзної частини дороги біля магазину «Галич» і
«Автостоп», не проводиться

прибирання придорожньої
смуги по вулиці Перемоги,
кронування дерев та очищення тротуару від землі
по вул. Молодіжна, що створює додаткові труднощі для
пішоходів.
Член інспекції Анатолій
Фуртат вказав на незадовільний екологічний стан
та забруднення сміттям земель у районі колишнього
птахопідприємства та біля
відстійників
маслозаводу.
Забруднюють ці території,
в основному, громадяни,
які мають поблизу земельні
наділи.
Йшла мова іще про один
неприємний факт, який став

відомий інспекції. На селищному стадіоні несвідомі
громадяни вигулюють собак,
до того ж безпосередньо на
дитячих майданчиках! Це
суперечить всім санітарним
вимогам. Стаття 154 Кодексу
України про адміністративні
правопорушення за такі дії
тягне за собою попередження або накладення штрафу
на громадян від одного до
трьох
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Нинішньому директору
стадіону Сергію Радченку
доручено в подальшому ретельно стежити за даною
територією і не допускати
подібних порушень.

Анатолій ШТИМ, голова громадської інспекції з благоустрою, Федір КАШКА, Галина БОЙКО, Анатолій
ФУРТАТ, Владислав ЯКОВЛЄВ, Ольга СЕНЧА, Надія
СТЕБЛЕВСЬКА, Сергій РАДЧЕНКО — члени інспекції,
Володимир ТЕРЕЩЕНКО, представник поліції, Віра
КЛИМОВА, кор. «ТХ».

МИЛОСЕРДЯ

ЩИРА ПОДЯКА І НИЗЬКИЙ
УКЛІН

Минулий рік для нашої
родини був роком втрат,
випробувань, розчарувань
та розпачу. Лікарні змінювалися: Талалаївська, Роменська, потім відділення
судинної хірургії обласної лікарні, Київського військово-
медичного клінічного центру, на який була остання
надія, але дива не сталося.
Кілька операцій не давали
результату, біль не вщухав
ні на мить, не допомагали
знеболюючі. Лікарі прийняли рішення ампутувати нижню кінцівку. У душі вирували
біль і розпач, страх перед
тим, як жити потім, коли все
життя до цього був господарем, надійною опорою для
всієї родини.
У січні цього року наш

земляк, хірург Роменської
лікарні О. Д. Пономаренко
успішно провів цю складну
операцію і вселив нам надію
на життя. Адже воно продовжується. Багато що стає на
свої місця. Переживши таке
горе, розумієш, хто є справжніми друзями, ще більше цінуєш родинне тепло. У цей
складний час поряд з нами
були наші родичі та куми,
які надали матеріальну та
моральну підтримку, за що
ми всім щиро вдячні. Велике
спасибі сім’ям М. Г. Гарячки,
Ю. Є. Величка, Л. Б. Бурашової, В. І. Гарячки, Н. С.
Ткачової, Ю. В. Семінька,
О. П. Рудяка, В. В. Семінь-

ДОЛУЧАЙМОСЯ
ДО СУБОТНИКА
Протягом квітня на території області
проводиться Всеукраїнський місячник з
облаштування простіших спортивних споруд під гаслом «Спорт для всіх — спільна
турбота». Основні завдання місячника —
це упорядкування та облаштування спортивних майданчиків напередодні весняно-літнього сезону за участю широкої
громадськості. Хто підтримує здоровий
спосіб життя, разом із нами долучаймося
до суботника. Облаштуймо свій спортмайданчик! Отримаймо радість від руху!
Адміністрація ЦРЛ.

ка, О. С. Васюка, Н. В. Ішутченко з Калінінграда. Особлива вдячність директору
ТОВ «Красноколядинське»
П. М. Чмуту та головному
агроному господарства О. Г.
Криську за постійну фінансову та моральну підтримку.
Дякуємо сватам Басалам, які
підставили плече допомоги,
нашим друзям В. В. Середі,
А. В. Лободі, С. І. Ведмедю.
Ми вдячні долі, що у нас
є наші люблячі доньки, які із
нами поряд в горі і в радості,
наш зять Роман, внучок Валентин. Низький вам уклін,
хай біди обходять усіх стороною, а Господь дає вам сили
та здоров’я.
Зоя і Сергій
ЗАДОРОЖНІ.
с. Скороходове.

СЛУЖБА – 102

ПРОФІЛАКТИЧНІ ВІДПРАЦЮВАННЯ

пасажироперевізників із 6 по 27 квітня проводяться в районі. Під час їх проведення першочергова увага приділяється виявленню та
документуванню грубих порушень ПДР, які
безпосередньо впливають на скоєння дорожньо-транспортних пригод: керування транспортом у стані сп’яніння, порушення правил
проїзду залізничних переїздів, правил обгону
і т. ін. Особлива увага звертається на законність експлуатації транспортних засобів, проходження транспортними засобами обов’язкового технічного контролю.
Леонід КЛИМОВ,
начальник СРПП Талалаївського
відділення поліції.

юся до людської свідомості:
душі померлих не просять
цих гучних свят на цвинтарях. Вічна тиша, вічний спокій, вічна пам’ять. Вдумайтеся у суть цих слів.
Штучні квіти починають
шкодити екології ще на етапі
виробництва, і вони не мають
ніякого відношення до прояву християнської віри. Ми
не замислюємося над тим,
скільки приносимо шкоди,
коли кладемо сміття у вигляді штучних квітів на могили
покійних. Коли вінки втрачають вигляд, то потрапляють у землю і забруднюють
навколишнє
середовище,
особливо, якщо їх спалювати. Зрештою, у сьогоднішні
важкі економічні часи навряд
чи логічно витрачати чималу
суму на квіти, котрі згодом
стануть сміттям.
Кор. «ТХ».

БЛАГАЯ ВІСТЬ

За активного сприяння
народного депутата України В. М. Давиденка розширюється мережа вуличного
освітлення в Талалаївці.
Якраз у свято Благовіщення
загорілися ліхтарі по вулиці
Польова. У планах «засвітити» ліхтарі в інших куточках
селища. Щиро вдячний нардепу, депутатам селищної
ради за плідну співпрацю на
благо громади, втілення проектів і задумів, які поліпшать
життя кожного талалаївця.
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

ФУТБОЛ, ВІН І ВЗИМКУ ФУТБОЛ

Цього
року
зимовий
чемпіонат району з футзалу
проходив за участю шести
команд і, що відрадно, при
активній підтримці райдерж
адміністрації, районної та
селищної рад. І, звичайно
ж, адміністрації Талалаївської школи (директор С. В.
Михно), яка подбала про необхідні умови (тут проходив
чемпіонат) для команд-учасниць і глядачів. Добре укомплектовані в усіх ігрових лініях, футзалівські колективи
продемонстрували належну
фізичну і технічну підготовку.
Стартували в турнірі ФК
«Совхоз», ФК «Берегиня»,
«Ветерани», ДЮСШ, ФК
«Талалаївка» і ФК «Липове». Варто зазначити, що ні
явних фаворитів, ні аутсайдерів поміж них не було. Всі
виступали рівно і в будь-якій
зустрічі фінальний свисток
міг зафіксувати будь-який
результат. Спершу так і виходило, та з кожним наступним
туром ставало помітним, що
ФК «Берегиня», ФК «Совхоз»
і
талалаївські
ветерани
все-таки переважають інші
колективи в класі. Турнірні
сподівання і перевага цих команд виправдалися і, врешті, ФК «Берегиня» (капітан
І. Меркулов) стає першою,
ФК «Совхоз» (А. Гриценко) — другою, а «Ветерани»
(С. Луценко) — третьою.
Четверте місце посіла
молода, але досить амбіційна команда ДЮСШ (капітан
Д. Михно), п’яте — ФК «Липове» (Я. Кобиш) і шосте — ФК

У ВЕЛИКОДНЮ НІЧ

Запрошуємо жителів селища і району на святкову Пасхальну літургію у храмі Святої Великомучениці Варвари і
освячення пасок. Вуличне освітлення у Великодню ніч не вимикатиметься.
СЕЛИЩНА РАДА.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

18 квітня — с. Довгалівка (село повністю); с. Макаренкове, вул. Б. Хмельницького.
19 квітня — с. Співакове, ферма (свердловина); с. Скороходове, вул. Братів Головенків, вул. 30-річчя Перемоги.
20 квітня — с. Красний Колядин (село повністю).
21 квітня — с. Корінецьке, вул. Шевченка.
24 квітня — с. Рябухи (село повністю).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПРИРОДА І МИ

СЕЗОН ТИШІ

Згідно з ч. 5 ст. 39 Закону України «Про тваринний
світ» у період масового розмноження диких тварин, із 1
квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та
заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою.
Для забезпечення охорони середовища існування,
умов розмноження і шляхів
міграції тварин на території
області у «сезон тиші» наголошуємо на дотриманні вимог законодавства України у
рамках провадження і інформуванні Державної екологічної інспекції в області та місцевих органів Національної
поліції України у разі вияв-

лення відповідних порушень.
Відповідно до ч. 1 ст. 63
Закону України «Про тваринний світ», порушення законодавства у галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу тягне
за собою адміністративну,
цивільно-правову чи кримінальну
відповідальність
відповідно до закону. Вона
настає як у разі вчинення
протиправних дій умисно або
з необережності, так і у разі
бездіяльності щодо відвернення згідно з компетенцією
шкідливих наслідків.
Леонід БУРКОВСЬКИЙ,
начальник державної екологічної інспекції в області.

УТЕПЛЕННЯ будинків
пінопластом. Помірні ціни,
якість гарантуємо. ЗРОБЛЮ грубу, піч, барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

М етал опластик ові
ВІКНА, вхідні ДВЕРІ за
державною програмою з
відшкодуванням 35%. Найкраще співвідношення ціни
та якості. Замір. Доставка.
Встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).

ВІКНА, ДВЕРІ

від виробника швидко,
якісно, недорого. Діє державна програма 35%. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21.
МЕТАЛОВИРОБИ:
ворота, решітки, паркани,
хрести, оградки, навіси.
Тел. 050-055-26-22,
097-738-70-63.

КУПЛЮ ВІСК (120 – 130
грн./кг),
ПРОПОЛІС
(600 – 650 грн./кг), МЕРВА
(30 грн./кг).
Тел. 096-797-52-47.

Закуповуємо вологу
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ.
Тел. 097-670-38-31.

«Талалаївка» (С. Карнаух).
Чітку організацію змагань, чесну спортивну боротьбу забезпечила впродовж усього турніру районна
федерація футболу (голова
М. Лихо), котрий разом із
капітаном «Совхозу» А. Гриценком були мозковим центром чемпіонату. Відділ молоді та спорту РДА (Н. М.
Луценко) тримав у своїх
руках весь хід змагань. На
подяку заслуговують вчителі
фізкультури Талалаївської
школи В. Лакиза і А. Грабовий, котрі постійно знаходилися в гущі спортивних подій.
На урочистому закритті
районного чемпіонату голови РДА А. П. Дупа і районної
ради Ю. В. Дзюбан та селищний голова Ю. Є. Величко
привітали спортсменів і вболівальників з успішним проведенням турніру та нагородили збірників «Берегині»
перехідним кубком і чемпіонськими медалями, а Ю. Є.
Величко додав до них подарунок від селищної ради.
«Сріблом» та «бронзою» відзначена звитяга футзалівців
ФК «Совхоз» і «Ветерана».
Було висловлено обопільне
сподівання, що наступний
чемпіонат з футзалу пройде
на такому ж високому організаційному і спортивному
рівні за більшої кількості команд-учасниць, зрослої конкуренції між ними, постійної
підтримки владними структурами змагань і ще ширшої
глядацької аудиторії.
Влад МУДРИЙ.

СЛУЖБА – 101

ОЙ, РЯТУЙТЕ!
ГОРИМО!

Весняний
пожежонебезпечний період виявився
«жарким». Ігноруючи вимоги
правил пожежної безпеки,
люди масово спалюють сміття та залишки сухої рослинності і на відкритих територіях, і на власних присадибних
ділянках, а потім телефонують до Служби порятунку
«101»: «Рятуйте! Горимо!»
Це тоді, коли вогонь поширюється до полів, лісових насаджень, кладовищ, житлового сектору, об’єктів НГВУ.
Виходить так: палять, а потім
телефонують, або одні палять — інші телефонують. І
палять самі ж місцеві жителі,
готуючи угіддя для випасу
худоби, сінокосів та ін.
Протягом березня в області ліквідували більше
300 пожеж в екологічних
системах, в т. ч. 27 випадків
займання будівель в житловому секторі трапилося
через спалювання трави.
Саме такі два випадки трапилися 3 квітня у с. Липове,
ще двох, здається, дивом
вдалося уникнути в Слобідці
та Старій Талалаївці. Інколи
доводилося працювати двом
автомобілям в різних місцях.
Щороку подібне повторюється в Липівській, Староталалаївській та Поповичківській сільських радах.
Палять і в інших місцях, та
саме в названих масштаби
просто вражають, адже палять доти, поки все не випалять, не думаючи про наслідки. Ніщо людей не вчить бути
обережними, напевно, лише
власне горе. Але ж його можна й уникнути.
Шановні громадяни! Дотримуйтесь заходів пожежної
безпеки, будьте обережними
у поводженні з вогнем, не спалюйте суху рослинність, та не
залишайте вогонь без нагляду.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУПЛЮ

23 апреля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
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.
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.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КІЗ, КОНЕЙ та СВИНЕЙ через
ваги. Тел. 097-756-90-00 (Костя), 097-609-85-78 (Саша).
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Дорого молочних ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
Цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ, КОРІВ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПІНОБЛОК, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. Тел. 097-267-16-10.
ЗАГУБИВСЯ СОБАКА
У попередньому номері газети було надруковано, що
пропав собака (сіра лайка). У кого вона знаходиться, зателефонуйте за номером 098-627-33-25. Куплю на ваших
умовах, не задаючи питань.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

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

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

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (2-й пов.)
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90

м. Ромни, вул. Соборна, 8, м-н «Каштан», тел. 097-482-04-49
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0325104 від 21.04.1997 р., виданий із земель колишнього
КСП «Барсуківщина» на ім’я ДЕСЯТОВ Віктор Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну частку (пай) серії РН №958157 від 22 січня 2003 року, виданий на ім’я
ПАСІШНИЧЕНКО Валентина Яківна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну частку (пай) серії ЧН №0349168 від 9 грудня 1999 року, виданий на ім’я
РОСОВСЬКА Наталія Леонтіївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну частку (пай) серії ЧН №0325301 від 2 квітня 1997 року, виданий на ім’я
БОГУТА Микола Олександрович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну частку
(пай) серії ЧН №0261258 від 19 серпня 1996 року, виданий на ім’я
СТАСЬ Семен Терентійович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну частку
(пай) серії ЧН №0261202, виданий на ім’я СТАСЬ Раїса Іванівна,
вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ

ПІВРОКУ
світлої пам’яті
нашого дорогого і незабутнього чоловіка, тата й дідуся Миколи Петровича
МИРОШНИЧЕНКА з Болотниці. Так пусто стало на душі, і серце плаче кожен
день від болю. І огортає тихим смутком
все навколо. Рідненький, ми сумуємо
за Тобою. Не вистачає усмішки, і слова,
і погляду ласкавого й простого. Добрий
слід Ти у житті залишив і скільки всім
добра зробив. Любив життя, любив людей, прожив Ти для онуків і дітей. Пішов достойно в небуття,
Тобі не буде забуття. А поки пам’ять житиме в віках, живим
у наших будеш Ти серцях. Спи спокійно, любий, Ти заслужив
Божого тепла і Царства небесного.
ДРУЖИНА, СИН, ДОЧКА, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, ОНУКИ.
МИНАЮТЬ дні тяжкої скорботи і печалі, як немає із
нами нашої дорогої мами і бабусі Варвари Григорівни
ЧИСТЕНКО з Харкового. У наших вдячних серцях назавжди
залишиться біль і смуток непоправної втрати. Ви були для
нас надійною опорою, мудрим порадником, чудовою мамою
та найкращою бабусею. Все своє життя Ви постійно турбувалися за всіх нас, та не думали про себе, не берегли себе.
Дякуємо Вам, мамо, за життя, яке дали нам, за материнську
ласку та любов. Низько вклоняємося перед Вашою світлою
пам’яттю, яка завжди житиме в наших серцях. Нехай свята
земля береже Ваш сон, а Господь дарує Царство небесне.
Вічно сумуючі ДІТИ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ.

НЕ СТРИМАТИ сліз, бо важко повірити, що Ти вже не прийдеш додому,
запалена свічка згоріла дотла. 17 квітня минає 40 днів, як відійшов у вічність
наш дорогий батько, чоловік, люблячий
дідусь, тесть Василь Іванович КУКСА з
Липового. Тяжка хвороба забрала Тебе
від нас, навіки зупинилося Твоє щире
серце, спочили натруджені руки. Ти більше не даси доброї поради, не поможеш.
Ти пішов в інший світ, залишивши по собі
добру пам’ять. Той день, коли Твій погляд згас, серце зболене перестало битися, став найгіршим
днем для нас, і ми не зможемо з цим змиритися. Плачеться
і тужиться, біль стискає наші серця від тяжкої розлуки з Тобою. Так важко змиритися із життям без Тебе. Сумно на душі
і порожньо в оселі, де Ти господарював, де міг би ще багато
зробити і навчити нас. Скільки б не минуло часу, ми завжди
пам’ятатимем і любитимемо Тебе, будем згадувать ті найкращі дні, коли всі були ми разом. Спи спокійно, наш дорогий, а
ми берегтимем про Тебе світлу пам’ять. Забути не можна,
повернути неможливо. Усі, хто знав Василя Івановича, пом’яніть його разом з нами добрим словом і святою молитвою.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ, ЗЯТІ, НЕВІСТКИ.

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.

12 КВІТНЯ
минуло 3 роки,
як немає з нами нашої дорогої, рідної,
незабутньої мами, бабусі і прабабусі
Лідії Дмитрівни ТОПЧІЙ із Талалаївки.
Усе, як завжди — сонце і весна, усе по
колу, як і споконвіку… І тільки Ви — відчужена й одна, в зимових снах лишилися довіку. Ви не діждались перших
журавлів — тяжка недуга світ для Вас
закрила… Невпинний час… Але не в
тому річ. Роки любові нашої не збавлять,
і ми гуртом між поминальних свіч вплетемо вічну, незгасиму
пам’ять… А Ви не гасніть, нам весь час світіть ясним вогнем,
на промінь сонця схожим. Ми знаємо, що Ви серед святих
перебуваєте у Царстві Божім! А ми в думках про все розкажем Вам, тепер про нас подбають наші діти, спасибі, рідна,
мила, дорога і найдорожча над усе на світі! Вічний спокій
Вам, рідненька, та Царство небесне!
РІДНІ.
10 АПРЕЛЯ прошло 40 дней, как
внезапно остановилось сердце моего
дорогого мужа Владимира Григорьевича ЛАЗОРЕНКО из с. Новосёловка.
Тихо бродит Твоя душа возле дома, где
долго жили, бродит, листьями не шурша. Ты ушел, так Господь решил. И не
надо Тебе спешить наслаждаться тишиной. Ты успел всех врагов простить,
попрощаться забыл со мной… Эту боль
не могу принять, не поможет ни Бог, ни
Отец. Мне разок бы Тебе обнять, самый
близкий мне человек… Сколько нам пережить пришлось,
разделив на двоих беду… Как теперь друг без друга врозь?
Вдруг обидят — зови, приду! Вечная Тебе память и Царство
небесное.
Вечно скорбящая жена ОЛЬГА.
● ● ●
ПРОШЛО 40 дней, как не стало нашего любимого папы,
дедушки и тестя Владимира Григорьевича ЛАЗОРЕНКО.
Ты снился нам вчера такой красивый. Ты был весёлым,
впрочем, как всегда. Пап, мы не знаем, где найти нам силы
понять, что не увидим никогда. Не будем сны считать мы
за реальность, где можно посидеть, поговорить, где можно
отмечать нам вместе праздник, пап, это всё ничем не заменить… Мы так скучаем, пап, нам очень больно от мысли той,
что не обнять Тебя, и мы не можем засыпать спокойно, нам
хочется и плакать, и страдать. Да, знаешь, нам слезами не
поможешь, да, не изменишь ничего и не вернешь… И остается нам всего лишь ждать снова, что Ты к нам придешь.
Вечно скорбящие дочери ВИКТОРИЯ и ЮЛЯ, внуки
АРТУР, АНДРЕЙ и ВЕРОНИКА, зятья ПЕТР и ВЛАДИМИР.
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ПРОДАМ

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (Радянська), 17:
будинок на 2 ходи, в одній половині пічне опалення, надвірні будівлі
(літня кухня, гараж, сараї, погріби), є колодязь. Земельна ділянка
приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Терміново САДИБА 0,15 га в Талалаївці: газифікований будинок
100 м2, 5 кімнат, ванна. Є погріб, 2 сараї, гараж, колодязь. Поряд лікарня, магазин, школа. Ціна договірна.
Тел. 096-087-33-61, 050-523-13-06, 097-195-26-69.
Терміново 4-кімнатна КВАРТИРА після капітального ремонту в
Талалаївці (з меблями) в дуже хорошому стані з усіма зручностями.
Тел. 099-226-28-10.
САДИБА по вул. Прибережна в Скороходовому: газифікований
будинок, сарай, погріб, гараж, колодязь, сінник. Земельна ділянка
0,53 га. Тел. 067-956-80-01.
САДИБА в Талалаївці, загальна площа 0,13 га, земельна ділянка приватизована. Дерев’яний будинок, обтягнутий силікатною цеглою, газ, телефон, водогін. Є сарай, погріб, колодязь, літня кухня,
город 3,5 сотки. Ціна договірна.
Тел. 068-745-65-71, 097-593-00-21.
Двокімнатна КВАРТИРА в Талалаївці з усіма зручностями. Можливо з меблями. Приватизована присадибна ділянка 0,02 га.
Тел. 096-364-44-39, 095-358-51-39, 063-161-91-82.
Однокімнатна КВАРТИРА на 2-му поверсі по вул. Центральна,
45 в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
САДИБА по вул. Суворова, 6 у Талалаївці. Площа будинку
100 м2, газифікований. Площа садиби 0,07 га. Є гараж, сарай.
Тел. 097-575-33-05.
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. Ціна договірна.
Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
ХАТА у с. Липове, вул. Біла Гора, 32. Земельна ділянка приватизована. Ціна договірна.
Тел. 066-267-28-92, 099-312-02-42.
3-кімнатна КВАРТИРА (64 м2) у Талалаївці по вул. Центральна,
51в/5; БОРІНКА — 150 грн., ЧАВУН 12 л — 120 грн., ПІДГОРТАЧІ.
Тел. 096-173-31-44.
САДИБА у с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, 30. Будинок
з пічним опаленням, сарай, вхідний погріб. Земельна ділянка 0,42 га.
Тел. 098-907-26-50.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія» 1991 року випуску в хорошому стані.
Ціна договірна. Тел. 096-311-10-15.
АВТОМОБІЛІ «Славута» 2005 року випуску, пробіг 79 тис. км,
Daewoo-Sens 2011 року випуску, газ/бензин, пробіг 63 тис. км. Авто у
хорошому стані. Тел. 097-118-60-02, 066-295-05-28.
АВТОМОБІЛЬ ЗАЗ-968М 1994 року випуску.
Тел. 097-646-52-87.
Автомобільний ПРИЧІП 1,4×3,0 м у відмінному стані для перевезення вуликів, сіна і т. п. Тел. 068-319-77-99.
СКУТЕР Honda Dio 50 см3 в доброму робочому стані.
Тел. 098-224-05-85.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, БІЙ цегли, ПЕРЕМИЧКИ, ШИФЕР, РАКУШНЯК, ПЛИТИ перекриття, СТРОПИЛА,
ШАЛІВКА. 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.
ТЕЛИЦЯ парувального віку, ТЕЛИЧКИ молочні на завід у Красному Колядині. Тел. 096-252-52-08.
Породиста чорної масті КОРОВА у с. Чернецьке.
Тел. 096-412-22-09.
Козяче МОЛОКО з доставкою на дім по смт Талалаївка. Ціна
10 грн./л. Тел. 067-542-64-88.
Молода КОРОВА червоно-рябої масті.
Тел. 099-433-20-98.
Біла безрога молода дійна КОЗА. Тел. 097-193-49-80.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ТЕЛЕВІЗОР «Samsung», ПІДЖАК (випускний) недорого.
Тел. 099-564-17-35.

Який жорстокий світ! І яка нещадна
доля випала нашій однокласниці Оксані
БОВКУН! Аварії, тяжкі травми, тривале
балансування на межі і знову аварія,
травми, видужання. Щастя і радість
життя — маленький синочок, чоловік —
тільки живи, насолоджуйся молодістю.
Не судилось… На 29-му році Бог прикликав Оксану на небеса. Так боляче,
що не побачить вона як ростиме її дитина, не почує її радісного: «Мамо!» Гірко
плачеться нам, що не вітатимемо Тебе,
Оксанко, на наших традиційних зустрічах однокласників.
Тільки пам’ять житиме і Твій світлий образ у наших серцях.
Щиро співчуваємо всім рідним Оксани в їх невимовному горі.
Тримайтеся, ми з вами.
ВИПУСКНИКИ 11-Б класу Талалаївської школи 2005 р., їх
батьки, вчителі С. М. СЕРДЮК, О. В. ДРОЗД, А. О. ЄРМАК.
Глибоко сумуємо з приводу болісної втрати — несподіваної, раптової смерті Володимира Васильовича ЛИЗЬКА
з Новоселівки. Висловлюємо щирі співчуття дружині Тамарі,
сину Юрію, доньці Наташі та їх сім’ям. Розділяємо з ними біль
безповоротної втрати.
Сім’ї ЛИЗЬКО, ДЖЕЖУЛІ з Талалаївки.
Розділяємо гіркоту втрати і щиро співчуваємо Ігорю Борисовичу і Валентині Володимирівні Максименкам із Юрківців з
приводу тяжкого, непоправного горя в їхній родині — смерті
МАТЕРІ.
Сім’ї АНДРІЙЧЕНКО і ХОМЕНКО.
Щиро співчуваємо родині наших сватів Ліщенків із Талалаївки з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті матері,
бабусі і прабабусі Ганни Іванівни КУБИШКО. Вічна світла
пам’ять і Царство небесне покійній.
Свати ІЛЮШИК із Красного Колядина.

Редактор О. О. ГОСТРА.
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