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ОФІЦІЙНЕ
27 ГРУДНЯ продовжила
свою роботу 19 сесія районної ради 7 скликання під головуванням голови районної
ради Юрія Дзюбана, на якій
продовжували
обговорювати питання про районний
бюджет на 2018 рік. Цьому
пленарном у
засіданню передувало аж
три засідання постійної комісії районної
ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
та комунальної власності. На
кожному, яке тривало більш
як по дві години, члени комісії намагалися розділити між
бюджетниками кошти, яких
однозначно не вистачить на
їх функціонування навіть на
півроку. Загальна сума районного бюджету 81225,41
тисячі — із них жодної копійки на розвиток. Сподівання
навіть на стабільну зарплату
у бюджетній сфері протягом
року можливі теж лише за
умови перевиконання дохідної частини бюджету і субвенції. І на засіданнях комісії,
і на сесії депутати намагали-

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТА ЛА ЛАЇВЩИНИ!

Сердечно вітаємо вас з Новим 2018 ропопередньому. Віримо, що у новому році ви
ком та Різдвом Христовим!
відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів
Ще один рік відходить у минуле. Попри та любов близьких.
нелегкі випробування, розчарування і триУ ці новорічні дні хай буде затишно у
воги, які приніс нам цей рік, спробуємо все
кожній оселі. Хай здійсняться гарні задуми
це залишити в минулому. На порозі 2018 рік.
та сподівання. Хай кожна родина збереться
Нехай він принесе всім нам нові професійні
в теплому дружньому колі, а в домівках паперемоги і досягнення, а нашій рідній країні
нують злагода, любов та доброта. З Новим
— мир та злагоду. Бажаємо вам, щоб у новороком! З Різдвом Христовим!
му році ви зробили все те, про що мріяли у
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

З БЮДЖЕТОМ

ся почути від
н ач а л ь н и к а
фінансового
управління райдержадміністрації як можна збільшити
надходження до бюджету,
а від розпорядників коштів
— шляхи їх заощадження.
Багатогодинні дискусії залишилися незавершеними. Із
присутнього на сесії 21 депутата райради, проголосували «за» бюджет 2018-го 15.
Не відчувався в залі передноворічний настрій. Тривога, гнітючість, безвихідь
від того, що бюджет треба
прийняти, бо бюджетна сфера повинна розпочати новий
робочий рік, а як жити із ним?
Риторичне запитання… Звикли, що якось воно буде,
якось протягнемо… Ось так
і живем.

БУДЕ ДИСКОТЕКА І САЛЮТ

Це вже традиційно: 1 січня 2018-го о 1-й годині біля головної ялинки в Талалаївці на центральній площі вітання
від селищного голови Юрія Величка, святкові новорічний
салют та дискотека.
СЕЛИЩНА РАДА ЗАПРОШУЄ!
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Цього року ми пережили безліч переломних
подій, які обов’язково залишаться в нашій пам’яті.
Ми створили вперше ОТГ
і зараз переживаємо дуже
складні моменти її становлення. Вірю, що все у
нас вийде, коли ми будемо
спільно долати проблеми, коли ми будемо вірити у необхідність справи,

яку робимо. Нехай Новий
рік принесе нам нові сили
для втілення планів і звершень. Бажаю вам бути найщасливішими, найкрасивішими, єдиними і коханими,
талановитими і мудрими,
багатими і молодими. Коли
стрілки годинника зійдуться в 12 — загадайте своє
найзаповітніше бажання
і нехай воно обов’язково
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З повагою народний депутат України
Валерій ДАВИДЕНКО.

здійсниться! Новий рік —
це казкове свято і ми самі
можемо стати чарівниками
в ньому, повірте у свій успіх
і перемогу! Бажаю вам від
щирого серця завжди бути
на висоті і легко долати ті
вершини, яких ви прагнете
досягти в житті!
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський
селищний голова.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СІЛ ЧЕРНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ!
Минає 2017 рік… Проводжаючи його, давайте
на мить згадаємо, що він
нам приніс та в чому не виправдав надій. Адже саме
Новий Рік є святом мрій і
сподівань. В новорічну ніч
прийнято відкидати все негативне з минулого року, залишаючи в наступний лише
приємні спогади та думки.
Вже скоро стрілки годинни-

ка зійдуться на позначці 12
годин, і нехай в цю мить, під
бій годинників та дзвін бокалів із шампанським, кожне загадане вами бажання
втілиться у життя.
Від щирого серця вітаю
всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Зичу вам
великого щастя, міцного
здоров’я, добра й радості.
Нехай прийдешній рік ви-
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Вже скоро Новий рік
прийде
на
поріг наших
затишних
осель, а з
ним — надії
на краще у
прийдешньому році. Цей
чарівний час
— новорічних і різдвяних
свят
—
завжди
наповнений дивом виконання заповітних бажань, радістю зустрічей у тісному родинному
колі.
Щиросердно зичу кожному сил і наснаги на
добрі справи, і щоб у новорічну ніч усі ваші
мрії збулися. А світла Різдвяна Зірка наповнила
наші оселі миром, теплом і надією на краще.
Хай буде мир в Україні і на всій Землі! З Новим роком! З Різдвом Христовим!

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ТАЛАЛАЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА РАЙОНУ!
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ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
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За даними http://sinoptik.ua

правдає всі ваші надії та
сподівання, принесе достаток і добробут вашим
сім’ям, а у ваших домівках
завжди панують мир, взаєморозуміння і любов.
З найкращими
побажаннями
Сергій ДМИТРЮК,
Чернецький сільський голова.

ШАНОВНІ
ЗЕМЛЯКИ-АГРАРІЇ!

Прийміть найщиріші
вітання з Новим 2018-м
роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята
— вісники оновлення,
мрій і сподівань — принесуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у
новому році ви зробили
все те, про що так давно мріяли. Щоб у новому
році ви відчули турботу з
боку колег, тепло друзів
та близьких. Нехай ниви
колосяться буйними врожаями. Щастя вам, міцного здоров’я, здійснення
найзаповітніших бажань.
З Новим роком!
Віктор СІРЕНКО,
начальник відділу
управління АПР
райдержадміністрації.

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 попелу. Упакований в мішки
по 40 – 45 кг і біг беги по 1 – 1,1 т.
Продам ОЛІЮ та МАКУХУ із соняшнику
Самовивіз: вул. Кобзаря, 1, смт Криве Озеро, Миколаївська обл. Можлива доставка при замовленні
від 22 т. Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: apsh@oliyatorg.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДІЯ

ГОРДІСТЬ РА ЙОН У – 2017
Відбувся районний фестиваль-премія «Гордість району» 2017 року.
Його лауреати — медики, вчителі, бізнесмени,
працівники органів місцевого
самоврядування, держслужби, соціальної та культурної
сфер, сільського господарства, обдарована учнівська
молодь.
За поданням колективів, установ, організацій різних форм власності, творчих об’єднань визначені
лауреати фестивалю в таких
номінаціях:
«Державна служба»
••Валентина
Михайлівна КОНОНІЧЕНКО, завідувач сектору містобудування, архітектури та ЖКГ
райдержадміністрації.
••Людмила
Олександрівна СЕРДЮК, начальник
Талалаївського відділення
Прилуцької об’єднаної державної податкової інспекції.
••Ольга
Андріївна
САВЧЕНКО,
завідувач
сектору
бухгалтерського
обліку — головний бухгалтер управління соціального
захисту
населення
райдержадміністрації.
«Місцеве
самоврядування»
••Таміла
Олексіївна
МАНЬ, начальник організаційного відділу виконавчого

апарату районної ради.
••Таїсія
Петрівна
ПАНАСЕНКО,
секретар
виконавчого комітету Чернецької сільської ради.
«Підприємництво»
Оксана
Григорівна БАТЮТА, приватний
підприємець.
«Сільське господарство
та промисли»
Микола Костянтинович
ПОДА, комбайнер ТОВ АФ
«Обрій» LTD.
«Соціальний захист»
••Галина Миколаївна
ФЕДЮК, начальник відділу допомог, соціальних
компенсацій та соціального захисту громадян,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської катастрофи управління соціального захисту населення
райдержадміністрації.
••Валентина Анатоліївна МОВЧАН, швачка територіального центру.
«Охорона здоров’я»
Оксана
Василівна
СПІВАК, фельдшер Березівської СЛА.
«Освіта»
••Тамара
Михайлівна
ЧЕПЕЛЬ, завідувач Харківським ДНЗ «Ранок».
••Володимир Григорович ЧЕПЕЛЬ, учитель фізичної культури Плугатарської
ЗОШ I-III ступенів.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

Щиро вітаю вас із Різдвяними та Новорічними святами!
Наснаги вам та любові, здоров’я та сил у Новому 2018 році!
Цей рік потребуватиме від нас злагоджених дій, командної
роботи та взаєморозуміння.
Від щирого серця бажаємо кожній родині, кожному колективу міцного здоров’я, справжнього людського щастя,
добробуту, благополуччя і Божої благодаті! Нехай рік новий
буде для вас багатим на добро, щедрим на успіхи і удачі,
везіння. Веселих вам колядок, щедрих подарунків, примноження добрих справ!
Людмила ЛАЗОРЕНКО,
керівник Талалаївської місцевої організації РПЛ.

НАМ ПИШУТЬ

І ВСЕ ЦЕ ПРО «АРТЕМ»
Нещодавно мені довелося святкувати свій ювілей. І відразу постало питання — де? Були різні поради, але я чомусь
зупинилась на кафе «Артем», що знаходиться у с. Харкове,
де господарює чудова жінка Валентина Петрівна Верещака.
І не помилилась із вибором. Я, моя сім’я і гості були приємно вражені сучасним затишним інтер’єром, по-домашньому
смачною кухнею, а найголовніше — гостинним прийомом
Валентини Петрівни. Вона справжня жінка-чарівниця, добра,
щира, уважна. Ми дуже вдячні господині закладу та її юній
помічниці Тані за приємно проведене свято. Саме свято, бо
на душі було справді по-святковому радісно.
Особисто Валентині Петрівні бажаю міцного здоров’я ще
на довгі роки, благополуччя. Хай у Вас завжди все буде добре. Продовжуйте творити добро, приносити в людські душі
затишок і тепло.
Звертаюся до всіх жителів району: якщо ви хочете відсвяткувати якусь подію у своєму житті, то не задумуйтесь, а поспішайте до кафе «Артем». Я впевнена — ви не пошкодуєте!
Людмила МОСКАЛЕЦЬ,
жителька с. Макаренкове.
● ● ●
Про кафе «Артем», що у Харковому, чули багато хороших
відгуків, тож коли у нашій родині настав ювілейний день народження Світлани Загурської, вирішили відсвяткувати саме
там. Лишились дуже задоволеними і багатою та смачною
їжею, і обслуговуванням, і привітністю самої господарки закладу Валентини Петрівни Верещаки та її невеличкого колективу. Щиро дякуємо вам за подаровану радість свята.
Сім’я ЗАГУРСЬКИХ.
● ● ●
Щиро вітаю своїх колег — працівників кафе «Артем» із
Новорічно-Різдвяними святами і заодно дякую за чудово
влаштоване родинне свято моєї сестри Світлани Загурської.
Хай не покидає вас натхнення і вміння дарувати людям радість. Здоров’я вам і благополуччя, а ще шани і поваги від
людей, яких ви обслуговуєте.
Тетяна ЦЕНЦЕРЯ.

УТОЧНЕННЯ

У попередньому номері «ТХ» під рубрикою «З нагородою!» допущено помилку. Правильно:
СПІЛЬНОЮ ГРАМОТОЮ районної державної адміністрації та районної ради за багаторічну сумлінну працю
в органах державного самоврядування та з нагоди професійного свята нагороджена Вікторія Вікторівна ІЩЕНКО —
головний бухгалтер Рябухівської сільради.
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У ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВАХ

«Культура і мистецтво»
Ольга
Василівна
САМОЗВОН, директор Талалаївської школи мистецтв.
«Майбутнє
Талалаївщини»
••Ірина
Русланівна
БОНДАРЕНКО, учениця 11
класу Талалаївської ЗОШ.
••Вікторія
Олегівна
МАКАРЕНКО,
вихованка
ЦДЮТ.
«Вільна номінація» –
«За активну життєву
позицію»
Оксана
Іванівна
КОНОНЧЕНКО,
медична
сестра Красноколядинської
амбулаторії, художній керівник СБК.
З вітальним словом до
присутніх у залі звернувся
голова райдержадміністрації
Анатолій Дупа. Він відзначив, що Талалаївщина має
пишатися цими наполегливими, трудолюбивими, творчими людьми.
Районний
фестиваль
«Гордість району» відбувся за сприяння та підтримки сектору сім’ї, молоді та
спорту районної державної
адміністрації.
Продовженням
і
заключною частиною фестивалю-премії є відзначення
лауреатів на дошці «Гордість
Талалаївщини».
У ГРУДНІ — іменинниці
наші перші помічники і добрі партнери — поштовики:
начальник Красноколядинського відділення Антоніна
Вікторівна ЧЕРНІЧЕНКО,
листоноша
Староталалаївського Алла Василівна
ПАЛИВОДА, її колеги Ірина
Миколаївна ТИМОШЕНКО
і
Галина
Михайлівна
ДМИТРЮК із Талалаївки. З
днем народження вас! Хай
у ваших домівках завжди
панують спокій, затишок і
гармонія. Бажаємо бути щасливими, радіти життю, дивуватися, насолоджуватися
кожною хвилиною, мріяти,
мати вірних, надійних друзів
і, головне, щоб вас завжди оточували радісні і щирі
посмішки ваших рідних. Чудових вам свят, позитивних
буднів, легкої роботи і достойної винагороди за неї та
шани й поваги від людей. З
наступаючим Новим роком,
з Різдвом Христовим!
КОЛЕКТИВ РЕДАКЦІЇ.
* * *
1 СІЧНЯ святкує свій
75-річний ювілей наш дорогий чоловік, батько і дідусь
Олександр
Антонович
ГОРБАНЬ із Болотниці. Раді
сердечно Вас привітати, добра і здоров’я в житті побажати, мирного неба, ясного
сонця, хай воно світить у
Ваші віконця. Хай наша любов Ваше серце зігріє, душа
Ваша світла повік не старіє.
Хай друзі щирі заходять у
дім і буде хліб і до хліба у
нім. Хай Ангел Божий поруч
крокує, Господь свої милості
щедро дарує.
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ВНУКИ.
* * *
ВІТАЄМО від щирого
серця нашу дорогу іменинницю — маму, бабусю і
прабабусю Таїсію Григорівну ЛОБАНЬ із Скороходового. 70 років вже пройшло,
як Богом Вам життя дано.
Дав Він силу все здолати,
ювілей цей святкувати. Ви
у нас єдина, ніжна, добра,
лебедина. З любов’ю вітає
вся наша родина! Дякуєм за
серце чуйне і ніжне, за щиру
турботу про кожного з нас,
за добру пораду, привітну
усмішку спасибі від кожного

ПРО достаток і добробут нашого дитсадочка «Сонечко» завжди дбає селищна
рада. Це відчувають і батьки діток, які відвідують наш дошкільний заклад, і працівники дитсадка. Адже так приємно працювати
в хороших умовах. Якщо у групах щорічно
проводиться де косметичний, а де і повноцінний ремонт, то побутові приміщення
ремонтувалися дуже давно. Кілька десятків

років працювали у нас і пральні машини. І
ось протягом минулого року у нас відбулися
ще добрі зміни. Ось у таких умовах трудяться тепер наші технічні працівники і у пральні, в інших приміщеннях.
Світлана ВЕРХОГЛЯД,
завідувач ДНЗ «Сонечко».
На фото: селищний голова Юрій
ВЕЛИЧКО частий гість у «Сонечку».

з нас! Живіть Ви, рідненька,
ще довго на світі, і будемо
всі ми любов’ю зігріті. Бажаєм здоров’я Вам міцного, ще
й всяких благ до нього! Всю
доброту, яка існує в світі,
всю радість, що живе серед
людей, найкращі всі, що до
вподоби квіти, даруєм Вам
у цей святковий день! Хай
Ангел Божий поруч з Вами
буде, а Марія-Мати береже
від зла! Дай, Боже, Вам жити
і горя не знати, щоб сотую
весну із нами стрічати.
ДОЧКА, СИНИ, ЗЯТЬ,
НЕВІСТКИ, ОНУКИ і
ПРАВНУКИ.
* * *
У ПЕРЕДНОВОРІЧНІ дні
відзначила свій ювілейний
день народження наша дорога матуся, бабуся та прабабуся Надія Миколаївна
ЛЕНЕЦЬ із Корінецького. Не
зогледілись — виросли вже

вав свій ювілей наш дядько
і дідусь Борис Миколайович МАКСИМОВИЧ із
Чернецького. Скільки років
Тобі не питаєм, хай зозуля
рахує в гаю. Ми із тими літами вітаєм, що постукали
в душу Твою. Те бажаєм,
що щастям звуть люди, хай
усмішка не сходить з лиця,
хай життя Твоє піснею буде,
а цій пісні не буде кінця.
Племінники ОЛЕГ та
СВЄТА із сім’ями, онука
ІРА з сім’єю.
* * *
ВІТАЄМО з ювілеєм
нашого шановного свата
Бориса
Миколайовича
МАКСИМОВИЧА. Є ювілеї досить різні, та є одна
з найкращих дат, коли вітають друзі й рідні, коли минає 70… Нехай сонце для
Вас світить і квіти ніжності
цвітуть, нехай в добрі, до-

діти, вже охрестили первістків-внучат! Ми Вам бажаєм
жити і радіти, щоб дочекатись їхніх немовлят! Ми просимо за Вас у Бога в небі,
щоб Він Вам доброго здоров’я дав й щоб Ангел-хоронитель при потребі аж до ста
років Вас оберігав! Спасибі
Вам за рученьки робочі, за
довгі, нелегкі, безсонні ночі.
Тож зичимо Вам ще літа прожити, щоб на сторіччя всіх
нас запросити!
ДІТИ, внуки СТАСИК,
ІРА, ВІТЯ та правнучка
ЛЄРОЧКА.
* * *
25 ГРУДНЯ виповнилося 70 нашому дорогому
чоловіку, батькові і дідусеві Борису Миколайовичу
МАКСИМОВИЧУ із Чернецького. Сьогодні ювілейну
стоптано стежину, та спокою
нема для Ваших ніг, бо пройдено життя лише частину,
попереду багато ще доріг!
Бажаєм Вам ще 70 прожити, здоров’я доброго на всю
півсотню літ, і внуків всіх ще
одружити, й благословити
правнуків у світ! В житті нехай все буде, що потрібно,
без чого не складається життя, любов, здоров’я, щастя,
дружба та вічна нестаріюча
душа!
ДРУЖИНА, СИН,
НЕВІСТКА, ВНУКИ.
* * *
25 ГРУДНЯ відсвятку-

статку, щасті усі Ваші роки
пройдуть! Здоров’я, щастя
не на рік — на все життя
бажаєм щиро, щоб радісним і довгим був Ваш вік з
добром, любов’ю, спокоєм і
миром!
СВАХА, сім’я ЯРЕСЬКІВ із Красного Колядина.
* * *
ІЗ СВЯТОМ Новоріччя
у нашу родину завітало ще
одне — 65-річний ювілей нашого дорогого Григорія Миколайовича ПАНАСЕНКА
з Грабщини. Бажаєм Тобі
лише добрих подій, ясного сонця, здійснення мрій,
друзів чудових, здоров’я
міцного, більше веселого,
менше сумного. Різних приємностей, в домі не пусто,
рибки в садку щоб завжди
було густо. Те, що задумав,
хай все вдається та добра
доля Тобі посміхнеться.
ДРУЖИНА, ТКАЧЕНКИ
з Конотопа.
* * *
ОСЬ уже 60-а зима прийшла до нашої дорогої куми
та подруги Таїсії Михайлівни ЗАЙЧЕНКО з Красного
Колядина. У цей прекрасний
святковий день ми шлемо їй
свої найкращі побажання:
щоб раділа життю, скільки
б літ не минало, і щоб щедрою сонячна доля була.
Щоб не раз ювілейні пісні
ще лунали, щастя завжди,
людського тепла! Бажаємо

усмішок, щедрої долі, душу
хай гріє людська доброта.
Втоми не знай Ти ніколи ні
в чому, будь же здорова на
довгі літа.
Куми КРИВЕНКИ та
подруги ГАЛИНА і ЛІДА.
* * *
ДОРОГУ куму і сестричку
Таїсію
Михайлівну
ЗАЙЧЕНКО з Красного Колядина вітаємо з ювілеєм.
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
здоров’я, щастя й сили, радості земної і тепла. Нехай
добром наповнюється хата,
достатком, щирістю і сонячним теплом, хай буде вірних
друзів в ній багато, прихильна доля огорта крилом!
А весни будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося і добре
серце не підкориться рокам!
З повагою куми
МАКСИМЕЙКИ і сім’я
БЕРЕЖНИХ.
* * *
ЗАВТРА відзначає свій
ювілей Галина Григорівна
КОВАЛЕНКО з Талалаївки.
У цей святковий день прийми наші найщиріші вітання. Летять роки, як лебеді у
вирій, життя іде — його не
зупинить. Прийми вітання
світлі наші щирі, ще й до ста
років зичимо прожить! Хай
поруч будуть віра і надія,
як два крила, що впасти не
дадуть. І Вам Господь по милості наділить ще довгих літ,
щасливу світлу путь!
СЕСТРА зі своєю
сім’єю.
* * *
СВІЙ 12-й день народження зустрів цими днями
наш дорогий синочок Максим ЛУЦЕНКО із Красного
Колядина. День народження
Твій — радісна подія, хай попереду багато буде їх, хочем
Тебе щиро привітати, побажати усіх благ земних. Будь
любов’ю рідних Ти багатий,
в серці Ти дитячі роки збережи, радість хай не оминає
хати, мов та хвиля б’ється в
береги. Будь завжди веселий і здоровий, і усміхнений,
як небо золоте, а людського
щастя хай підкова завжди
супроводжує Тебе.
МАМА, ТАТО.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НАДВЕЧІР’Я

ТЕПЛО РІ ДНОЇ
Х АТ И

Серед жителів Староталалаївської сільської ради
Надія Іванівна Ковалівська
найстаріша — 12 грудня їй
виповнилося 96. Роки, роки,
скільки всього спливло за
бистрою водою — романи
б писати. Народилася вона
буремного 1921-го, коли
нова влада тільки спиналася в Сильченковому на
ноги. Спиналася з нею на
ноги і Надійка. Дев’ять літ
за партою у сільській школі,
як один день. Незчулася —
вже й випуск. Приваблював
білий халат чи ще щось, ну
їй страх як хотілося в медицину. Поїхала навчатись у
Роменську медичну школу. І
ось він омріяний білий халат,
якого не знімала довгих 45
років, вже, навіть, вийшовши
на заслужений відпочинок,
ще цілих п’ятнадцять літ працювала в Сильченківській
медамбулаторії.
Тільки спогади й лишились. Надія Іванівна у свої 96
при світлому розумі й пам’яті. Розповідає до подробиць
як у 41-му супроводжувала
до Охтирки наші відступаючі
війська, а звідти у Большую
Волгу. Ой як трудно тоді було!
Не витримала виснажливих
переходів — звалилася від
сипного тифу. Молодий організм і лікарі Бєлгородської лікарні перемогли хворобу. До
пуття не зміцнівши, восени
42-го дісталася пішки з Бєлгорода в рідне Сильченкове.
Коли в 43-му прийшли наші,
Надію викликали до сільради і направили працювати
медсестрою в Березівську лікарню. Ще йшла війна, і вже
30 грудня Надійку прикликали до Конотопського госпіталю, де знадобилися її вмілі
медсестринські руки. Тільки
через дев’ять днів по війні
змінила госпітальну прописку на лікарняну, повернулась
до своїх обов’язків у Березів-

5-й ВІДКРИТИЙ обласний конкурс виконавців
на народних інструментах
«Ромен», що проходив у
середині грудня в Ромні,
зібрав багато юних талантів не тільки із Сумщини.
Семеро своїх вихованців у
номінаціях балалайка, бандура та баян делегувала на
цей своєрідний мистецький
турнір і Талалаївська школа мистецтв. І всі семеро
мали на роменській сцені
неабиякий успіх, стали ла-

ській лікарні, а потім і в рідному Сильченковому.
Так зримо епізод за епізодом пропливають, як кадри
кінострічки, незабутні миттєвості життя. Як давно все те
було! Малесенькою бачиться
донечка Катруся, котрій сьогодні вже літ та літ. Живе в
Харківській області, кличе
до себе її, маму, переконує,
що їй тут легше буде переживати старість. Але Надія
Іванівна нізащо не хоче покидати рідного кубельця. Вже
давно сама з дому не виходить, та просто не уявляє як
це їхати хай і до рідні, але зі
своєї хати і від людей, з якими вік звікувала. Від сестри
милосердя Лідії Василівни
Христенко, з котрою душа в
душу, від любих серцю сусідів Світлани Олександрівни
і Віктора Павловича Кисленків. Вони й дровець занесуть
і грубку затоплять, щоб не
тільки від їхньої уваги було
тепло Надії Іванівні.
З усієї сили кріпиться
вона, тримається міцно за
свої життєві ниточки. У рідній хаті, зі своїми людьми.
«Тут народилася, тут і віку
доживатиму», — каже. Хай
продовжиться він до ста і
далі, хай здоров’я не тече за
водою і зігріває душу отчий
поріг і любов земляків.
Валентина ОБУХ,
Тетяна ЧЕМЕРИС.
На фото: Надія Іванівна
КОВАЛІВСЬКА.

уреатами конкурсу.
Просто підкорив строге
журі своєю віртуозною грою
на балалайці учень 8 класу
Богдан Манько. Жодної погрішності у виконанні композицій — і отримуй, Богдане,
найвищу, яка тільки може
бути, нагороду «Гран-прі» за
перемогу у фестивалі. Ще
три призових місця здобули
балалаєчники: друга премія
конкурсу — Денис Дроб’яз

(2 клас), лауреатами третьої
премії стали Сергій Моренець (6 клас) і другокласник
Олег Топчій. Всіх їх привели
до успіху концертмейстер
Людмила Кваша і викладач
Ольга Самозвон. Радість перемоги (третє місце) із своєю
вихованкою Мариною Василюхою (4 клас) розділила
викладач школи мистецтв по
класу баян Альона Черниш.
Щедрими на оплески були

ТОВ «Красноколядинське»
П. М. Чмут.
Але й це ще не все! Миколай добре повеселився з
дітворою на шкільному святі
й пригощав її через директора школи Е. М. Сокола
фруктами й різними солодкими смаколиками. Ну як не
подякувати нашим постійним
спонсорам за подаровані
миті радості дітям.
БАТЬКИ учнів початкових класів Красно
колядинської школи.
● ● ●
Нещодавно
відбулися
вибори до Талалаївської
об’єднаної
територіальної

У РАМКАХ проведення благодійного марафону «Промінь надії» заради збору коштів
для придбання лінійного прискорювача в обласний онкологічний центр перед таким же
благодійним концертом 8 грудня в районному
будинку культури у фойє закладу відбулася
виставка-продаж учнівських виробів. Розмаїття цікавих експозицій і поробок, придуманих талантом і виготовлених майстровитими
руками дітей, просто вражало. І така ж розмаїта географія робіт і учасників виставки

ЛЮДИНА
ЛЮДИНІ

— майже з усіх шкіл району. Ця виставка ще
раз продемонструвала, яка небайдужа у нас
молодь, нарівні з дорослими, а то й активніше, вона виявляє свій гуманізм і високу громадянську позицію, що їй болить проблема
боротьби із зростаючим рівнем онкозахворювань у районі й області. Виручені на виставці
кошти — внесок дітей у благодійний марафон «Промінь надії».
На фото: у виставковій залі фойє РБК.
Фото Володимира ТОПЧІЯ.
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громади. Від нашого села
Корінецьке ми довірили
представляти в ній свої інтереси О. Г. Криську. Були
певні з того, що у виборі не
помилимося, бо й до цього
неодноразово
Олександр
Григорович словом і ділом
утверджував нас у правильності наших сподівань на
нього. Ще будучи депутатом
районної ради, спонсорував
екскурсійну поїздку корінецьких дітей під час осінніх
канікул до Ромнів. А це ось
подбав, щоб Святий Миколай прийшов до кожної сільської дитини із солодкими
подарунками. Хіба таке забудеш?! Ми в захопленні від
Вашої, Олександре Григоровичу, доброти і батьківської
турботи про малечу. З наступаючим Вас Новим роком і
Різдвом Христовим, міцного
Вам здоров’я і затишку в родинному колі!
Вдячні БАТЬКИ.

ЗАЙШЛИ НА СВЯТО ДО МУЗЕЮ
свята, милувалися новорічною ялинкою, іграшками
XX ст. Загадки, вікторини
знайшли своїх переможців. Діти розказували вірші,
співали пісні і отримували
призи. Щиро ділилися дитячою радістю, розповідаючи
хто з них і що отримав від
Святого Миколая, заглянувши вранці під подушку. І
в музеї кожна дитина отри-

глядацький зал, а журі на високі оцінки для наших юних
бандуристів Софії Дегтяр (6
клас) і Даші Лихо (4 клас),
яких готувала до мистецьких змагань викладач Алла
Руденко. Соня стала дипломантом конкурсу, а Даша
нагороджена грамотою за
участь у ньому.
Ольга САМОЗВОН,
директор Талалаївської
школи мистецтв.

ВКЛОНЯЄМОСЬ
КОЖНОМУ

ВІДГОМІН

Ледве чи не найбільше радісних і шанованих дорослими й дітворою свят припадають на зиму, якраз
на рубіж років. І першим у цьому переліку й не менш
очікуваним школярством та малечею, ніж Новий Рік
із Дідом Морозом, — Святий Миколай. Бо ж він, як і
Морозенко, виконує всі їхні побажання й замовлення,
які, гляди, опиняються на ранок як не під подушкою,
так під ялинкою.

Зима в Україні багата
на свята. Вони приходять
з початком першого календарного зимового місяця.
Найбільш традиційним вважається день Святого Миколая, який припадає на 19
грудня. Краєзнавчий музей
з приводу цього відвідали
вихованці старших груп
дитячого садка «Сонечко».
Ознайомились із історією

Г РА Н-П РІ Н А « РОМ ЕН І »

ВИСТАВКИ

ХТО «ПРИВОДИВ» МИКОЛАЯ…

Чи справдилися сподівання на Миколая красноколядинської дітвори? Авжеж!
За давньою доброю традицією цього святкового дня із
побажаннями миру, добра,
успіхів у навчанні, зростати здоровими й щасливими
на радість батькам до учнів
початкових класів завітав
колишній директор місцевої
школи М. О. Бичок. І, звичайно ж, із солодкими подарунками. Інакше й бути не могло
— він же сам Микола! А щоб
цих солодощів для школярів
не видалося замало, свої
«миколайчики»
відправив
кожному учневі директор
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мала подарунок від Святого
Миколая. Діти та вихователі
дитячого садка дякували за
свято у музеї, за подарунки. Всі ми разом дякуємо
нашому спонсору, власнику
спортклубу «Пітон» Андрію
Карпенку, за надану благодійну допомогу. З Новим
роком!
Олена ОГІЙ,
директор музею.

СЬОГОДНІ кожен з нас
має банківську картку, на
яку ми отримуємо заробітну
плату, пенсію чи будь-які інші
гроші, на які полюють злочинці. Вони, телефонуючи
на мобільний та представляючись працівником банку,
часто пропонують продовжити дію кредитної картки або
підвищити її кредитний ліміт.
Отримавши згоду на пропозицію, повідомляють, що для
здійснення необхідної операції потрібні номер картки,
термін її дії та розміщений
під магнітною стрічкою CVVкод. Виказавши ці реквізити,
людина отримує SMS-повідомлення з паролем доступу, який, не замислюючись,
диктує
шахраєві.
Через
кілька хвилин на мобільний
приходить SMS із банку, однак на цей раз — про зняття грошей з рахунку. Інколи
постраждалі ще вірять, що
SMS про зняття готівки — це,
мовляв, технічна процедура,
і через кілька хвилин гроші
будуть нараховані, але згодом розуміють, що це обман.
Пам’ятайте: працівники
будь-якого банку, в якому
ви обслуговуєтесь, мають
всю необхідну інформацію
для здійснення операцій
з надання банківських послуг. Співробітники банку не
мають права зв’язуватися
з клієнтом у телефонному
режимі й уточнювати його
особисті дані. Паролі та інша
інформація від банку — конфіденційна інформація. Ніколи не повідомляйте номер
банківської картки, термін її
дії, ПІН-код, а також паролі,
що надходять в SMS! Якщо
хnось дзвонить і намагається
уточнити ці дані, знайте — це
спроба шахрайства.
Якщо до вас подзвонили

й представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно
вступати в дискусію, покладіть слухавку й передзвоніть
на номер «гарячої лінії»,
який вказаний на картці. Усі
дзвінки, які надходять клієнту з банку, зберігаються в історії контактів з клієнтом.
Не варто встановлювати
на карту ПІН-код, який складається з цифр, що йдуть
підряд, а також свою дату
народження, тому що подібні комбінації легко підібрати.
Не рекомендується захищати всі свої платіжні картки
одним і тим же ПІН-кодом. І
головне: ПІН-код необхідно
запам’ятати або зберігати
окремо від платіжної картки
в місці, недоступному для
сторонніх осіб.
Власник
пластикової
картки банку повинен усвідомлювати, що завжди існує
ризик того, що саме він стане однією із жертв обману і
потрапить у тенета шахраїв.
Якщо уважно ознайомитися з головними прийомами злочинців, то цей ризик
буде набагато нижчий. Адже
хто попереджений — той
озброєний.
Руслан ХОМЕНКО,
заступник начальника
Талалаївського ВП,
майор поліції.

Біду не кличуть, вона
сама приходить без попереджень і запрошень. Так
трапилось і в нашій родині.
Тяжка хвороба поклала на
лікарняне ліжко молодого,
енергійного, працелюбного
чоловіка Михайла Васильовича Тарана із Довгалівки. Від безвихіддя і горя
опустились руки. Та в потрібну хвилину на допомогу
прийшли добрі люди. Наша
безмежна вдячність за моральну й матеріальну підтримку керівництву СТОВ
«Батьківщина», депутату
районної ради І. В. Тарану, сільському голові С. М.
Мірошниченко, сільському
депутату, фельдшеру Т. О.
Геращенко, кумам, однокласникам, друзям і всім
небайдужим односельцям.
І хоча чоловік іще продовжує лікуватися, ми віримо,
що все буде добре.
У переддень Нового
року дякую й низько вклоняюся кожному, хто нас
підтримував і підтримує і
бажаю міцного здоров’я,
радості і добра. Нехай Бог
посилає вам і вашим родинам все найкраще й оберігає від горя і хвороб.
Надія ТАРАН.

СПОРТ

ФУ ТБОЛ
У ЗА ЛІ

У змаганнях восьми
команд розіграно районну
першість із футзалу серед
школярів. До фінальної
четвірки вийшли збірні Талалаївської, Харківської,
Красноколядинської
та
Української шкіл. У такому
ж порядку вони й розмістилися в підсумковому
протоколі.
Володимир КОБИШ,
директор ДЮСШ.
ПРОДАМ
ТРАКТОР
ЮМЗ-6 (з великою кабіною)
і плуг до нього, в хорошому
стані; ЗЕРНО пшениці, ячменю, вівса, жита, проса,
ДЕРТЬ, ВИСІВКИ, МАКУХА, сухий ЖОМ. Доставка.
КУПЛЮ ГОРІХИ, КВАСОЛЮ, гарбузове НАСІННЯ. Дорого!
Тел. 093-867-04-15.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

2 січня — смт Талалаївка, вул. Народна, вул. Перемоги, 62, 64.
3 січня — с. Українське, вул. Братів Вишнівських;
с. Корінецьке, вул. Гора, вул. Саливонівка.
4 січня — с. Українське, вул. Шевченка; с. Харкове,
школа, кафе «Артем».
5 січня — с. Українське, вул. Незалежності (9:00 –
15:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

4
КАЛЕНДАР ВИХІДНИХ
у 2018 РОЦІ

Вихідні дні 2018 року незабаром затвердить Кабмін. Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоц
політики, на українців чекають чотириденні канікули у
березні, квітні, червні та грудні.
Календар свят 2018 передбачає 11 офіційних
вихідних:
1 СІЧНЯ — Новий рік (понеділок);
7 СІЧНЯ — Різдво Христове, православне (неділя);
8 БЕРЕЗНЯ — Міжнародний жіночий день (четвер);
8 КВІТНЯ — Пасха (неділя);
1 ТРАВНЯ — День міжнародної солідарності трудящих (вівторок);
9 ТРАВНЯ — День Перемоги (середа);
27 ТРАВНЯ — Трійця (неділя);
28 ЧЕРВНЯ — День Конституції України (четвер);
24 СЕРПНЯ — День Незалежності України
(п’ятниця);
14 ЖОВТНЯ — День захисника України (неділя);
25 ГРУДНЯ — Різдво Христове, католицьке
(вівторок);
Втім, вихідними будуть і деякі несвяткові дні у випадку, якщо офіційний вихідний випадає на суботу-неділю або вівторок чи четвер (в останньому випадку
робочі дні переноситимуться на суботу).
ВИХІДНІ У СІЧНІ
Додатковими неробочими днями в перший місяць
нового року будуть 1 СІЧНЯ — Новий рік (понеділок) і
8 СІЧНЯ (Різдво переноситься на понеділок).
ВИХІДНІ У БЕРЕЗНІ
Оскільки 8 березня (Міжнародний жіночий день) у
2018 році випадає на четвер, вихідним буде і п’ятниця,
9 БЕРЕЗНЯ. Однак, цей день доведеться відробити в
суботу, 17 березня.
ВИХІДНІ У КВІТНІ
Великдень у 2018 році в Україні випадає на 8 квітня (неділя), тож вихідний переноситься на понеділок,
9 КВІТНЯ.
Крім того, вихідним буде і 30 КВІТНЯ, оскільки неробочий день 1 травня випадає на вівторок. Разом із
суботою-неділею українці матимуть чотири вихідні поспіль. Щоправда, 30 квітня треба буде відпрацювати в
суботу, 5 травня.
ВИХІДНІ У ТРАВНІ
Окрім 1 травня, вихідним буде ще й 9 ТРАВНЯ,
День Перемоги (середа). Також на 28 ТРАВНЯ (понеділок) — переноситься свято Трійці.
ВИХІДНІ У ЧЕРВНІ
У червні українців знову чекають чотириденні канікули. День Конституції, 28 червня, випадає на четвер,
тож п’ятниця, 29 ЧЕРВНЯ, теж буде неробочим днем.
Зате робочою буде субота, 23 червня.
ВИХІДНІ У СЕРПНІ
Додатковий вихідний у серпні буде на День Незалежності, 24 СЕРПНЯ (п’ятниця).
ВИХІДНІ У ЖОВТНІ
Святковий день 14 жовтня, День захисника України, збігається з неділею, тож вихідний переноситься
на понеділок, 15 ЖОВТНЯ.
ВИХІДНІ У ГРУДНІ
Католицьке Різдво у 2018 році (25 грудня) випадає
на вівторок. Найімовірніше, понеділок, 24 ГРУДНЯ,
теж буде вихідним, який доведеться відпрацювати в
одну із субот.
Новий рік 2019 (1 січня) буде у вівторок. 31 ГРУДНЯ
(понеділок) теж зроблять вихідним, однак його потрібно буде відпрацювати в суботу, 29 грудня.
ЗАГУБИВСЯ БАРСИК

Молодий собачка породи фокстер’єр. Короткохвостий, білі груди, білі лапки, сам рудий. Господар просить
повернути за винагороду.
Тел. 067-179-28-35.
24 грудня по вул. Центральна в районі будинку №42
зник котик. Віком 1 рік, біло-чорного окрасу (спина чорна, на
голові біла рисочка, живіт і лапи білі), над лівим оком чорна
крапка, постійно моргає лівим оком.
Хто знайде, прошу повернути за грошову винагороду.
Тел. 096-835-03-47, 2-26-32.
Я, Куруц Михайло Васильович, житель с. Липове, прошу
вибачення у громадянина Ворони С. С., жителя с. Липове,
за нанесення йому матеріальних збитків.
Розділяємо біль непоправної втрати і щиро співчуваємо нашому сусіду Олександру Валерійовичу Солянику з
приводу тяжкої втрати — смерті батька
ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА.
Сусіди ДІДЕНКО і ФЕЛОН.
Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.
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КУПЛЮ

5 января г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий
доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, ЯЧМІНЬ, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
Вологу КУКУРУДЗУ. Тел. 097-069-98-52.
МОТОЦИКЛИ К-750, Урал, МТ-10, МТ-12, МТ-16, М-61,
М-72. Тел. 067-385-66-59, 066-325-20-58.

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-734-39-98, 068-918-93-74.

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%

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.

ПРОДАМ

ТОВ «КРИВООЗЕРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
запрошує на постійну роботу на такі посади: лаборант-технік, лаборант-хімік, охоронець, працівник олійного
цеху, електрик, майстер КІП, працівник брикетувального
цеху, працівник відділу наливу олії, вантажник, завідуючий
кадрами, слюсар, зварювальник.
Офіційне працевлаштування, високу з/п та гарні умови
праці гарантуємо.
Адреса: вул. Кобзаря (Куйбишева), 1, смт Криве Озеро,
Кривоозерський р-н, Миколаївська обл.
Тел. 050-355-29-74 (Дмитро Олегович).

Терміново САДИБА у с. Поповичка. Ціна договірна.
Тел. 098-842-80-53.
САДИБА в с. Стара Талалаївка по вул. Гора: будинок,
літня кухня, погріб, сарай, земельна ділянка.
Тел. 068-061-01-65.
САДИБА по вул. Затишна у Талалаївці.
Тел. 068-092-63-11.
Газифікований БУДИНОК у с. Понори. Проведена вода.
Тел. 098-441-49-32.
АВТОМОБІЛІ ВАЗ-21065, ВАЗ-2109.
Тел. 098-800-49-73, 066-166-60-81.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093 2004 року випуску, газ/бензин, в хорошому стані. Тел. 096-400-89-99, 093-118-08-78.
ТОРФОБРИКЕТ для опалення. Тел. 097-723-17-09.
КРОЛИКИ на завід або на м’ясо, ГНІЙ і ПЕРЕГНІЙ з доставкою розкидачем. Тел. 097-450-72-26.
Конотопський м’ясокомбінат закуповує у населення БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ. Вимушений забій.
Тел. 098-446-62-52,
095-562-26-05 (Руслан).
АВТОРОЗБОРКА
ВАЗ, ГАЗ, Москвич, МТ.
КУПЛЮ АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в будь-якому технічному
стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44,
095-935-03-35.

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

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

КУПЛЮ

НИЗЬКІ ЦІНИ ТА ВИСОКА
ЯКІСТЬ:
КРІВЛЯ, ВІКНА, ДВЕРІ,
САЙДИНГ, профнастил,
металочерепиця.
Робота, доставка, замір
БЕЗКОШТОВНО!
Тел. 096-947-37-27.
Фермерське господарство закуповує у населення
КОРІВ, БИКІВ і ТЕЛИЦЬ.
Вимушений забій.
Тел. 098-381-92-90
(Олександр).

2
СІЧНЯ
минає 40 днів
як так раптово, так несподівано відійшов у інший
світ найдорожчий чоловік, справжній
батько, добрий дідусь Микола Олексійович РОМАШКО з Талалаївки. Ні
серце, ні душа не можуть сприйняти
реальність того, що трапилося. Ти
був для нас затишною стіною, за якою
жилося так тепло, так спокійно, так
надійно, так упевнено. Ти був Людиною величезної душі,
безсумнівної честі, сумління та чистої селянської гордості,
Людиною життя. Так рано Ти пішов від нас, приголомшивши всю родину, та Твої поради, Твоя мудрість, Твоя працелюбність завжди допомагатимуть нам жити далі. Бо навіть
наперекір смерті ми будемо завжди любити Тебе.
Низько схиляємо голови над Твоєю могилою. Вічного життя Тобі у Царстві небеснім та спокою Твоїй світлій
душі. Нехай у цей день згадають добрим словом Миколу
Олексійовича усі, хто знав і поважав його.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА, СИН, НЕВІСТКА,
ВНУКИ.

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.

Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

Дід Мороз і Снігурочка
для ваших дітей.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

АВТОЗАПЧАСТИ ЗИЛ,
ГАЗ, УАЗ; карданные валы.
Тел. 095-516-29-57,
098-841-72-05.

КУПЛЮ

РІК
без
мами… 2 січня
2017 року навіки перестало битися турботливе серце
нашої найдорожчої матусі і бабусі Віри
Іванівни РІЗНИК із с. Стара Талалаївка. Як швидко плине час… Неначебто
вчора ми чули її голос, її останні слова,
та минає уже рік, як з нами немає нашої
Мами. Змінилась зима на літо, відцвіли
сади і відщебетали пташки, зачервоніла
калина, якої так бажалось мамі в останні дні земного життя.
Стоїть осиротіла хатинка, заростає стежка в саду, натоптана
її старенькими виснаженими ногами… Не хочеться вірити,
що вже ніколи не ступить тут її нога, ніколи ми не почуємо її
голосу, не відчуємо її земного піклування.
Хоч самі вже немолоді і скроні посивіли, як нам не вистачає Вас, Мамо! Не вистачає Вашої турботи і можливості піклуватися про Вас. Не вистачає тепла Вашого серця і душі,
не вистачає спільних розмов про життя минуле і майбутнє,
не вистачає простого — запитати: «Мамо, як справи?» Низько вклоняємося, Мамо, Вашій світлій пам’яті…
Скільки б не минуло часу, Ви будете вічно жити в наших серцях. Хай легким буде Ваш спочинок, Матусю. Усі, хто
знав і пам’ятає Віру Іванівну, пом’яніть її разом із нами.
ДІТИ, НЕВІСТКА, ВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

1 СІЧНЯ минає 10 років, як перестало битися серце нашого дорогого
чоловіка, батька, дідуся, брата Володимира Федоровича КЛИМУШІ із
Грицівки. Плачеться і тужиться, біль
стискає серця від розлуки із Вами.
Сумно на душі і порожньо в оселі, де
Ви хазяйнували, де могли б іще багато
чого зробити. Скільки б не минуло часу,
ми завжди пам’ятатимемо і любитимемо Вас. Не заросте ніколи та стежина,
що провела Вас у останню путь. Похилиться зажурена калина і добрим словом люди пом’януть. Нехай свята земля, яку Ви так любили, береже Ваш сон, а Господь дарує
Царство небесне. З глибоким сумом і скорботою схиляємо
голови над Вашою могилою. Хто забув — згадайте, хто
пам’ятає, пом’яніть разом з нами добрим словом і святою
молитвою.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, БРАТ, СЕСТРА, всі РІДНІ.
Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

29 ГРУДНЯ нашому рідному незабутньому синочку і братику Олександру
Івановичу ЯРЕСЬКУ із Красного Колядина виповнилося б 35 років… Цього
дня ми плачемо і горюємо, згадуючи
його. Разрывая любовью смертельный
безжалостный круг, мы не смерть вспоминаем, мы помним его день рожденья… С днем рожденья, сынок… А в
ответ тишина. Сыночек, милый и родной, сегодня все к Тебе придем, но не
с улыбкой на лице, а с горькою слезою
на щеке. Мы не сможем Тебя обнять, поздравить и поцеловать. Как обидно, что все могло быть по-другому, но судьба
распорядилась совсем по-иному. Как измерить боль утраты
нашей? Что рухнул мир, угасло солнце наше?.. Нашу боль
не измерить и в слезах не излить.
МАМА, БРАТ, СЕСТРА, всі РІДНІ.
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