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СЕЛО І ЛЮДИ

Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив з
посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації
(ОДА) Валерія Куліча

«Звільнити Куліча Валерія Петровича з посади голови Чернігівської обласної
державної адміністрації згідно з поданою
ним заявою», — йдеться в тексті указу
№218/2018 від 30 липня, розміщеному на
сайті глави Української держави у вівторок.
В. Куліча було призначено головою

АГРОПРОМ
СЬОГОДНІ

АГРАРІЇ
ЖНИВУЮТЬ

Збирання врожаю —
найвідповідальніший
період у виробничій діяльності
аграріїв, оскільки від організації проведення жнив
значною мірою залежить
ефективність господарської
діяльності.
Цьогорічні погодні умови не сприяли вчасному
збиранню ранніх зернових.
Сама жнивна кампанія розпочалася дещо пізніше, ніж
щороку. Та сільгоспвиробники, як завжди, були готові до
жнив і зробили все від них
залежне, щоб максимально
зберегти якість вирощеного
зерна й урожайність ранніх
зернових. Жнива тривають.
Станом на 1 серпня зібрано
ранні зернові культури на
площі 2147 га або на 39% від
посівної площі, урожайність
становить 55,3 ц/га.
За даними відділу АПР
райдержадміністрації.

НАД ПРОЗОРОЮ
КРИНИЦЕЮ

У НЕДІЛЮ, 5 серпня ц. р.,
біля святої криниці в Плугатарському парку відбудеться
традиційний районний фестиваль народної творчості
«Над прозорою криницею».
Програму фестивалю відкриває об 11 год. Божественна
літургія і освячення джерела. Далі — велика концертна
програма, розваги для дітей,
кашоваріння, працюватиме
торгівля.
О 10 год. 30 хв із площі
селища
відправлятиметься автобус, який доставить
всіх бажаючих на свято (вартість проїзду в одну сторону
20 грн.).
ОРГКОМІТЕТ.

Чернігівської ОДА наприкінці березня 2015
року. До призначення головою ОДА був обраний народним депутатом України (фракція «Блок Петра Порошенка») за 205-м виборчим округом (Чернігівська обл.), однак у
зв’язку з призначенням склав депутатський
мандат.

ТАК кажуть про тих,
для кого рідне село чи містечко стало невід’ємною
сторінкою його життя. Аналізуючи зроблене такими
людьми за довгий трудовий шлях, переконуєшся,
що афоризм «незамінимих
людей не буває» досить
часто не справджується,
тим більше в селі, де людей лишилося не багато, а
лідерів — і
поготів.
Я
про
отих,
справжніх,
які за будь-якої влади у
країні роблять все можливе, а іноді і неможливе,
щоб рідне село жило, трималося. З часом це все
важче робити, адже молоді люди не залишаються
жити в селі, відтак, і школи
порожніють, і садочки. Цей
процес неможливо зупинити. Але ще є шанс якось
його утримати, забезпечивши селян роботою,
соціальними,
освітніми
послугами. Над цим питанням завжди працює Іван
Васильович ТАРАН — нині
керуючий Довгалівським
відділком СТОВ «Батьківщина», в недалекому
минулому директор ТОВ
«Лисогір», а ще раніше голова місцевого колгоспу. В
останній день липня йому
виповнилося 60, із них 40
років трудового стажу у
рідному селі.

ди простий і доступний для
односельців. За що і поважають, а ще за те, що своїх,
сільських, ніде в ніяких бідах
не залишає, відстоює їх інтереси і як керівник у господарстві, і як депутат районної
ради. Особливо це відчули
всі селяни тоді, коли стояло
питання про закриття Довгалівської школи. Вона функціонує і є надія, що так буде

ДЕ НАРОДИВСЯ, ТАМ І ЗГОДИВСЯ…

Цей ювілейний день для
нього нібито і звичний робочий, бо на відділку, де працюють стабільно 70 чоловік,
все крутиться у звичному для
липневого дня ритмі. Механізатори пораються біля техніки, тваринники зайняті своєю
звичною справою, а керівник,
як і щоранку, проводить наряд, об’їжджає об’єкти. Сьогодні всі зустрічають його
особливо привітно, вітають
із ювілеєм. Так по-простому,
по-сільському, бо він хоч і
найголовніший у селі, завж-

принаймні ще не один рік.
Завітали привітати ювіляра і з району: заступник
голови РДА Лариса Шевченко вручила Івану Васильовичу Подяку департаменту
агропромислового розвитку,
екології та природних ресурсів, голова районної ради
Юрій Дзюбан — вітальну
адресу від керівників району, начальник відділу АПР
райдержадміністрації Віктор
Сіренко — Подяку від очолюваного ним відділу. Як завжди, такі моменти особливо
хвилюючі.
І чомусь, ніби саме по
собі запиталося ювіляра
чи віриться, що настав час
оформляти пенсійне посвідчення… Питання риторичне.
Куди ж там віриться — жнива
починаються, роботи непочатий край, стільки ще всього треба і треба зробити. І
це не красиві слова, а єство
його душі, необхідність його
буднів.
Тут в усіх розуміннях
фрази закопаний його «пуп».
Як він жартома і всерйоз розповідає, навіть народився
він того далекого липневого
дня, можна сказати, екстремально. «Мама розповідала,
що народився я на бортовому ГАЗоні в центрі села.
На тому місці, вже будучи
головою колгоспу, збудував
нову контору. На той час
у Довгалівці не було жодної
легкової. Більшість жінок
конячкою відвозили у Бере-

ПОГОДА

зівську лікарню в пологовий.
А мою маму збиралися везти машиною, та я дуже спішив народитися… — розказує сімейні таємниці ювіляр.
— Мабуть, уже тоді мені
хотілося руля крутити. Бо
скільки себе і пам’ятаю, аж
тремтів до машин. Стати
водієм було тоді, як каже сучасна молодь, круто. Отож
і я після школи вивчився, отримав водійські права і пішов
у армію. А повернувся, погуляв кілька днів — і на роботу
в колгосп. Тодішнє колгоспне керівництво вирішило,
що треба мені навчатися
далі. Закінчив я Ніжинський
технікум механізації і перевели мене в інженерну службу. Любиш кататися, люби і
саночки возити, тобто дбати про те, щоб працював
належно колгоспний транспорт, а люди мали роботу
і отримували зарплату. А
у 1990-му році на колгоспних зборах обрали мене головою. Відтоді Довгалівка
переживала різні етапи, і я
разом із нею…»
Тут, у рідному селі на
сусідній вулиці знайшов він
і свою долю, дівчину Наталку, з якою збудували дім,
виростили двох хороших
синів і вже радіють внучкою-школяркою. Як і в більшості успішних людей, саме
родина є його найміцнішим
тилом, найтеплішим місцем
на землі. І не дивно, що його,
чоловіка із міцним характе-
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ром керівника, може до сліз
розчулити мелодія пісні про
село, про маму, про вічну
любов…
На даний час Довгалівка — відділок СТОВ
«Батьківщина». У селі не
припиняла роботи молочнотоварна ферма, є свиноферма. Отож, бажаючі
працювати мають стабільну
роботу і зарплату. У співробітництві із Юрківцівською
сільською радою, куди входить Довгалівка, та інвестором дбають про те, щоб у
селі було красиво і охайно.
Споглядаючи на все це,
небезпідставно
думається
про те, що всього цього могло б і не бути, якби колись
молодий і окрилений мріями
Іван Таран, як багато його
ровесників, залишив рідне
село. Чи був би ще такий,
хто все своє доросле життя віддавався сповна своїй
Довгалівці?
Отож, нехай ще і не мріється про відпочинок і буде
попереду багато успішних
посівних і щедрих жнив!
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
На фото: у день
ювілею Івана Васильовича привітали керівники
району, його трудовий
колектив.

ПРО СКЛИКАННЯ
22-ї СЕСІЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
7-го СКЛИКАННЯ
Пленарне
засідання двадцять другої сесії
районної ради провести
10 серпня 2018 року о
10-й годині в залі засідань
районної ради з орієнтовним порядком денним:
••Про звіт про виконання районного бюджету за
I півріччя 2018 року;
••Про внесення змін
до рішення дев’ятнадцятої
сесії районної ради 7 скликання від 27 грудня 2017
року «Про районний бюджет на 2018 рік»;
••Про внесення змін
до рішення районної ради
«Про обрання постійних комісій Талалаївської районної ради» від 11.12.2015
року №4-2/VII;
••Про інформацію начальника Талалаївського
відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в
Чернігівській області;
••Інші питання.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

РОБОТА

У ТОВ Агрофірму «Обрій» ЛТД (с. Харкове, Талалаївський р-н, Чернігівська обл.) на постійну роботу потрібні:
••керівник кластера по
••агроном,
земельних і правових
••комірник,
питаннях,
••завідувач машинного
••фахівець із земельних
двору,
питань,
••начальник автопарку,
••юрист,
••трактористи.
Вимоги: освіта вища або середня спеціальна, повна зайнятість, офіційне оформлення, гідна оплата праці.
Звертатись за телефоном:
067-334-64-78 (Людмила Ігорівна).

БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м, 2 м
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За даними http://sinoptik.ua

ПЛИТКА тротуарна «Старе місто» та інша в асортименті,
кольорова. БОРДЮРИ, КРИШКИ на стовпи, ВОДОВІДЛИВИ.
м. Ромни Сумської обл.

Тел. 067-912-67-56, 095-842-18-48, 068-367-42-66.

2

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

ОСВІТА

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО

До початку нового навчального року залишилось вже
менше місяця. На якому етапі процес підготовки до нього
розповідає начальник відділу освіти, культури, молоді і
спорту селищної ради Оксана ПЛЮТА.
— У школах, які підпоОстаннім часом ми тісно
рядковані селищній раді, в
співпрацюємо із ТОВ «Наосновному, вже проведені
уково-виробниче підприємпоточні ремонти, на що виство «Промінь» (м. Київ). На
ділено 74 тисячі гривень.
сьогодні вже укладено догоРемонт покрівлі в Красноковори на придбання столів,
лядинській ЗОШ та котельні
стільців, шаф для зберігану Талалаївській обійшовся у
ня дидактичного матеріалу.
20 тисяч гривень, на заміну 4 Сподіваємося, що 1 вересня
вікон у Липівській та 2-х двепершокласники сядуть за
рей у Липівській і Понірській новенькі парти і столи. Вчишколах витратили 43 тисячі телі перших класів облашгривень. Готові до роботи товують кабінети згідно з
три шкільні автобуси, один з
вимогами нової української
яких купили в цьому році на
школи. Днями в школи і диумовах
співфінансування. тячі садочки придбано 17
Зробили заявку на придбаннових вогнегасників, триває
ня ще одного автобуса.
повірка газових лічильників,
Освітяни готуються прапроводиться навчання кецювати в умовах рефоррівного складу з питань охомування. В 4 школах вже
рони праці.
обладнано
природничо-
Цього року у школах
математичні кабінети, прогромади сяде за парти 89
водиться робота по обладпершокласників. Для кожнанню кабінетів початкової ного з них селищна рада
школи відповідно до проекту закупить ранці з повним нанової української школи. Для бором шкільного приладдя.
цього із держбюджету видіУправління освіти ОДА в
лено субвенції на придбання
кожний освітній заклад, де
ноутбуків та розмножувальє першокласники, придбало
ної техніки на суму 34620
конструктори Лего. Навчання
гривень, 4622 виділив місбудуть проводитись за процевий бюджет. Передбачено
грамами 12-річної загальної
придбання для шкіл дидаксередньої освіти.
тичного матеріалу.
Віра КЛИМОВА.
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СЕРПНЯ
стають
на рушничок щастя наші
діти
медсестра
Роменської
райлікарні
Аліна
ФОРОСТЕНКО та студент
Сумського аграрного університету Іван ТИМОШЕНКО.
Вітаємо їх із цією урочистою
подією. Щастя вам бажаєм,
молодята, і кохання цілий
океан, щоб своє гніздечко
будували і любились, наче
голуби. Щоб подружні ваші
дні минали без печалі, смутку та журби. Хай над вами
буде небо ясним і сіяє сонечко завжди. Щоб життя у
вас було прекрасним, без
розчарування та біди. Щоб
не стрілись негаразди жодні, пам’ятайте: з вами сам
Ісус. Із небес спустився Він
сьогодні, щоб благословити
ваш союз. Віримо, що в злагоді та мирі до кінця дійдете
світлий шлях й почуття легкі,
взаємні й щирі пронесете у
своїх серцях!
МАМА, ТАТО, брат
САША і вся сім’я.
* * *
Керуючому
Довгалівським
відділком
СТОВ
«Батьківщина» Івану Васильовичу ТАРАНУ — 60!
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди ювілею! У цей радісний день щиро бажаємо
Вам здоров’я, невичерпної
енергії, миру та благополуччя. Щоб удача, щастя,
увага друзів і тепло домашнього вогнища завжди були
з Вами! Нехай збудуться
всі Ваші плани і надії, а в
домі завжди панують добро
і радість. Нехай Вас ніколи
не залишають віра, надія і
любов, а роки, які попереду,
будуть яскравими, наповненими щасливими подіями!
Нехай Ваше життя завжди
буде сповнене невичерпною
енергією і оптимізмом, повагою і підтримкою друзів, теплотою і любов’ю рідних та
близьких!
З повагою КОЛЕКТИВ
відділу агропромислового
розвитку РДА.
* * *
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СЕРПНЯ
святкував свій 85-річний ювілей
наш дорогий і любимий
Анатолій
Миколайович
СЕМЕШКО із Старої Талалаївки. Із днем народження
сердечно вітаєм, від щирого

3 серпня 2018 року

РІШЕННЯ Є, БА Ж АННЯ НЕМАЄ
Як і обіцяли у газеті за 20 липня ц. р.,
повертаємося до теми, яка б мусила
продовжуватися на позачергових сесіях Талалаївської селищної та Староталалаївської сільської рад. Адже проект
рішення «Про призупинення функціонування Староталалаївської філії I-II ступенів Талалаївської ЗОШ I-III ступенів

Талалаївської селищної ради у зв’язку із
відсутністю фінансового ресурсу цього
навчального закладу» не був прийнятий
як рішення на черговій, 8-й сесії 7 скликання, а розгляд питання відтерміновано до 20 липня. Питання про фінансування школи вже не розглядали. Що ж
вирішили на позачергових сесіях?

18 липня 24 (позачергова) сесія сьомого скликання Староталалаївської
сільської ради розглянула
питання «Про клопотання
групи депутатів щодо ініціювання приєднання Староталалаївської сільради до
Талалаївської ОТГ». Враховуючи клопотання групи
депутатів сільської ради, з
метою врегулювання процедури проведення громадського обговорення з питань
добровільного приєднання
до об’єднаної територіальної громади, керуючись ч. 4.
ст. 5 ЗУ «Про добровільне
об’єднання територіальних
громад», ч. 1 ст. 59 ЗУ «Про
місцеве самоврядування»,
сільська рада вирішила:
1. Розпочати процедуру приєднання Староталалаївської
сільської ради до Талалаївської ОТГ; 2. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення з питань

добровільного приєднання
Староталалаївської сільради
до Талалаївської ОТГ.
20 липня 9 (позачергова) сесія сьомого скликання Талалаївської селищної ради розглянула
питання «Про надання згоди
на добровільне приєднання
територіальних громад до
об’єднаної
територіальної
громади».
Відповідно до ч. 5 ст. 8-1
ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши пропозицію Староталалаївського
сільського голови щодо приєднання до об’єднаної територіальної громади, Талалаївська селищна рада
вирішила: 1. Надати згоду
на добровільне приєднання
сіл Слобідка, Основа, Стара
Талалаївка Староталалаївської сільської ради до Талалаївської селищної ради
об’єднаної
територіальної

серця здоров’я бажаєм. Зичимо Тобі спокою і довго ще
жити, ніколи в житті ні за чим
не тужити. Хай світлою буде
життєва дорога, любові від
людей, а ласки від Бога.
З повагою дружина
ЛІДА, племінниця ВАЛЯ,
сестра милосердя ОЛЯ.
* * *
6 СЕРПНЯ відзначає
80-річний ювілей наша найрідніша і найдорожча людина — мама, бабуся, прабабуся Ніна Олександрівна
КОЗЕЛ із Талалаївки. Від
усього серця шлемо їй найщиріші побажання. Всією
сім’єю Тебе ми вітаєм! І дуже
сердечно та щиро бажаєм:
ну хоч до ста років дожити
зумій, бо дуже потрібна нам
Ти, зрозумій. Кріпися ще,
люба, здоров’ячко май. А ми
Тебе любим усі, Ти це знай!
Хай Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого

люблячий чоловік, найкращий у світі тато і дідусь Іван
Васильович ТАРАН із Довгалівки. Пропливає долі
неспокійна річка, а за нею —
роки-журавлі. Ось і запалала
60-та свічка на Твоєму ювілейному столі. Сьогодні день
народження у Тебе і ми Тебе
вітаєм від душі і вірим ми, що
прийде ангел з неба і принесе з собою три ключі. Цей
перший ключик від любові,
любов від Бога, друзів і рідні.
І вірим ми, що дуже скоро Ти
матимеш і сотню цих ключів.
А другий ключик є від щастя, і хоч воно не кожному
дано, та скільки б не було
багатства, а щастя треба все
одно. А третій ключик найдорожчий, його до серця ніжно
пригорни, бо третій ключик
від здоров’я, його найбільше
в світі бережи!
БРАТ, ДРУЖИНА, ДІТИ,
онучка ВЛАДОЧКА.

у цей день.
Катерина СИНЬКО,
Володимир БІЛАН, Тетяна
ПРОХОРОВИЧ.
* * *
З ПОЧАТКОМ серпня
святкує свій прекрасний життєвий ювілей наш дорогий
брат і хрещеник Анатолій
Михайлович ГЕРАЩЕНКО
з Довгалівки. Є ювілеї різні,
але одна з найкращих дат,
коли вітання шлють найрідніші, а Тобі — лише 50.
Щиро вітаємо Тебе із святом
урочистим, дякуємо Богу, що
Ти є на землі, хай над Тобою
небо буде чисте, радісно на
серці, повно на столі. Хай
стелиться життя розмаєм і
хилить щастя повен цвіт, ми
від душі Тобі бажаєм здоров’я міцного і многая літ.
ХРЕЩЕНА, сестра
ЛЮДА із сім’єю.
* * *

Тобі треба, а Матінка Божа
— цариця свята — дарує
щасливі та довгі літа!
З любов’ю ДІТИ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ, ЗЯТЬ.
* * *
3 СЕРПНЯ відзначає
70-літній ювілей людина щирої душі і люблячого серця
жінка Любов Володимирівна ФЕНЮК. Прийміть вітання мої щирі і побажання
в ювілейний день: щоб дні
прийдешні були серцю милі,
а ювілей був сповненим
пісень! Ваш ювілей — не
тільки Ваше свято, радіють
Ваші рідні й друзі теж. Хай
Бог пошле іще років багато,
здоров’я, щастя, радості без
меж. 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.
Галина САВЧЕНКО.
* * *
31 ЛИПНЯ відсвяткував свій ювілейний день
народження дорогий брат,

* * *
В ОСТАННІ дні липня
відзначає свій ювілейний
день народження шанована
нами людина Іван Васильович ТАРАН із Довгалівки. Спинити час ніхто не в
змозі, і грає ліс, і квітне сад.
На Вашім сонячнім порозі
з’явились мудрих 60. Ваш
ювілей — поважна дата, про
це нагадувать не слід, а краще щиро побажати здоров’я,
щастя, довгих літ. Щоб завжди Ви жили у мирі у колі рідної сім’ї. Нехай пісні веселі й
щирі Вам співають солов’ї.
Кума ВАЛЕНТИНА,
хрещениця СВЄТА і її
сім’я.
* * *
31 ЛИПНЯ святкував свій
60-річний ювілей Іван Васильович ТАРАН із Довгалівки. Летять роки, мов бистрі
води, і не вернути їх назад. А
нам не віриться сьогодні, що
Вам минає 60. Хай Вам завжди усміхається доля, несуть
тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, хай збудуться
мрії, бажання, думки. Снаги
трудової без ліку, пошани й
добра від людей, щасливого
й довгого віку ми зичимо Вам

В ОСТАННІ дні липня
свій 30-річний ювілей відзначав наш дорогий хрещений і
кум Євгеній Вікторович
ВАКУЛЕНКО з Обухового.
Щиро вітаємо нашого любого ювіляра! Сьогодні ми
Вам бажаємо, щоб Ви були
завжди здорові, життєрадісні й активні. Нехай у Вашому
житті буде ще більше свят,
гарних подій і вдалих звершень, а вдома щоб завжди
Вас чекало тепло близьких
людей. Шануєм Вас дуже і
щиро вітаємо, найкращі бажання в цей день посилаємо. Низенько вклоняємось,
просимо в долі, щоб щастя
послала й здоров’я доволі.
Хай мир і достаток живуть
в Вашій хаті, хай люди приходять до Вас із добром, а в
день ювілею і рідні, й знайомі Вас щиро вітають за щедрим столом.
Хрещениця ДАРИНКА,
кума ТАНЯ.

громади з центром у селищі
Талалаївка.
До редакції звернулися
жителі Старої Талалаївки
із проханням опублікувати
їхній колективний лист.
«Ми, жителі села Стара
Талалаївка, хочемо звернутися до своїх депутатів і
запитати їх чи розказували
їм дідусі та бабусі як заганяли людей у колгосп і що із
того вийшло. Чому ви своїм голосуванням заганяєте
нас туди, куди ми не хочемо.
Вам же поміж людьми у селі
жити.
Ми знаємо, що зі школою
проблема. Вона на грані закриття. І від того, підемо

ми у громаду чи ні, проблема не вирішиться, адже
дітей мало, а з часом буде
ще менше. І школу все одно
закриють.
А ви, батьки дітей-школярів, не бійтеся віддавати
їх до школи у Талалаївку.
Колись школярі ходили із
Сильченкового у Нинове, а
потім із Чернецького, Слобідки, Основи, Новопетрівського — у Сильченківську
школу. Навчалися і ставали
людьми. Тепер звертаємося до голови селищної ради
Ю. Є. Величка. Не тисніть
на нас, Ви краще подумайте, що треба зробити,
щоб ті села, які увійшли у
громаду, за 3 – 5 років розквітли і люди у громаді були
щасливі. Ми побачимо це і
самі попросимося у громаду. Ми відстояли Агрофірму
«Сильченкове» і відстоїмо
своє село. Дозвольте нам
самим вирішувати долю
свого села».

Л. І. ПОКРИШКА, М. І. ГЛАДКА, В. М. ГОПКА, Н. К.
ЦАНКОВА, В. В. РОЗУМЕЙКО, Н. А. РОЗУМЕЙКО, А. В.
ПИВОВАР, В. В. ПИВОВАР, О. Г. ТКАЧОВА, Н. І. ДВУРЕЧАНСЬКА, Л. В. ПЕЛЕЩУК, Н. Б. МАЛІЙ, Н. М. ГОПКА,
М. П. ГОПКА, В. ЛУЦЕНКО, Г. М. ЛУЦЕНКО, В. Г. ЗУБОВ,
Г. К. АРТЕМЕНКО, Т. В. ГОПКА, Т. М. ОСТРІШКО, М. І.
ОСТРІШКО, В. В. БОГУТА.

ТАК СА Д ЧИ РІЛЛЯ?

Ця тема вже висвітлювалась на сторінках нашої газети, а саме оренди земельної ділянки з багаторічними
насадженнями, що розташована поблизу с. Красний
Колядин. Коротко нагадаю
історію цього питання. В лютому 2017 року за результатами земельних торгів, організатором яких було Головне
управління держгеокадастру
в Чернігівській області, земельну ділянку загальною
площею 15,2961 га, яка на
той час розташовувалась
на території Красноколядинської сільської ради Талалаївського району, було
надано в оренду МПП «Дніпро» (директор підприємства
І. М. Пащенко). Оскільки використання даної земельної
ділянки, як сад, було економічно невигідно, орендар за
згодою орендодавця, тобто
Головного управління держгеокадастру у Чернігівській
області, замовив проект
землеустрою, що забезпечує
еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь по даній земельній ділянці. Такі дії
орендаря є цілком правомірні і ґрунтуються на вимогах
Земельного Кодексу України,
Законів України «Про землеустрій» та «Про охорону
земель». За результатами
проведених досліджень було
встановлено можливість і

доцільність зміни складу
угідь з багаторічних насаджень у ріллю.
19 березня цього року
було внесено зміни до Державного земельного кадастру і дана земельна ділянка тепер зареєстрована
як рілля. Відповідно МПП
«Дніпро», як орендар цієї земельної ділянки, має право
здійснювати землевпорядні
роботи по вирубці дерев та
підготовці земельної ділянки
до проведення посіву злакових чи технічних культур.
27 червня в Красному Колядині відбулася сходка жителів села за участю керівників
та спеціалістів Талалаївської
селищної ради, а також директора МПП «Дніпро» І. М.
Пащенка. Зважаючи на позицію жителів села, орендар
погодився на компромісне
рішення. Він запропонував
частину земельної ділянки
(розміром 2 га), яку він орендує, надати жителям села
для посадки нового саду,
виділивши навіть кошти для
закупівлі саджанців. Проте
жителі села відмовились від
даної пропозиції. На мою
думку, така позиція жителів
села щодо протидії орендарю є неконструктивною. Скоріше, вона нагадує принцип,
який часто застосовується
в нашій країні, «сам не гам і
другому не дам».
Сергій МИХНО.

СЛУЖБА – 102

ТРИВАЄ ОПЕРАЦІЯ «ПЕРЕВІЗНИК»

На Чернігівщині триває
профілактична
операція
«Перевізник». Її заходи спрямовані на профілактику аварійності та зниження тяжкості
її наслідків на пасажирському транспорті та дотримання
перевізниками вимог ПДР і
Правил перевезення пасажирів. Групи реагування патрульної поліції ГУНП зупиняють та перевіряють технічний
стан транспортних засобів,
наявність і справність аварійних виходів, розташування
місць для сидіння, контролюють зберігання транспортних
засобів за визначеним місцем їх стоянки, організацію

передрейсового
контролю
технічного стану автобусів та
проведення медичного огляду водіїв. До відпрацювання
також залучені патрульна
поліція, Укртрансбезпека та
громадськість.
Поліція звертається до
учасників дорожнього руху
з розумінням поставитися до відпрацювань і тих
незначних незручностей, які
вони можуть мати для населення, адже правоохоронці
працюють задля безпеки
громадян.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник Талалаївського ВП, майор поліції.

ПОДІЯ

З М А ГА Н Н Я Е Н Е Р Г Е Т И К І В

Зранку 27 липня неймовірно зросла напруга на території Талалаївського РЕМ.
Напруга спортивної боротьби й азарту. А все тому, що
на базі наших енергетиків
проходили відбіркові змагання професійної майстерності
працівників ПАТ «Чернігів
обленерго». До Талалаївки
приїхали представники 11
районів, що відносяться до
південної зони Чернігівської
області. Це команди Бахмацького,
Бобровицького,
Борзнянського, Варвинського, Ічнянського, Козелецького, Ніжинського, Носівського,
Прилуцького, Срібнянського
та Талалаївського районів.
Команду наших земляків
представляли майстер С. В.
Джолос,
електромонтери
О. А. Пивовар та В. М. Якименко і водій О. М. Зірка, директор Талалаївського РЕМ
В. В. Лут і головний інженер
Н. П. Васюк
Змагання проходили з
п’яти видів. Перший — огляд бригадних автомашин,
другий — звільнення потерпілого від дії електричного
струму на швидкість, тре-

тій — теоретичний, оцінка
знань персоналу нормативних документів, четвертий
— практичне заняття з монтажу відгалуження до вводу
в будівлю із застосуванням
самоутримних ізольованих
проводів і п’ятий — практичне заняття з гасіння місця займання пально-мастильних
матеріалів. За підсумками
відбірного етапу три кра-

КУЛЬТУРА

«КАСКАД» НА INTERNATIONAL
CHAMPIONSHIP OF ARTISTS
«ART-STAR 2018»
Ось і завершився фінальний тур Міжнародного
чемпіонату мистецтв «ARTSTAR 2018» в м. Рибаківка.
На фінальний тур були відібрані кращі колективи, які
протягом року займали перші місця на відбіркових етапах цього чемпіонату в різних
містах. До участі у фінальному турі INTERNATIONAL
CHAMPIONSHIP
OF
ARTISTS «ART-STAR» був
запрошений і Зразковий
хореографічний
колектив
«Каскад»
Талалаївського
РБК. Наш колектив виконував три хореографічні
номери. Кожен представлений номер від колективу
оцінювався окремо. Серед
10-ти кращих колективів із
різних куточків України наш
«Каскад» здобув два перших місця та друге. Оцінювали учасників найвідоміші
хореографи постановники,
балетмейстери, зірки естради та шоу-бізнесу: Амадор Лопес та Олег Серафін
(група «Rumbero’s»), Оксана
та Володимир Мазур, Людмила Борачук, Марк Орловський, Людмила Люсіна, Liu
Peng та ін. Кожен учасник
колективу був окремо наго-

роджений зірковим складом
суддівської комісії Амадором Лопесом та Олегом
Серафіним.
Крім участі в чемпіонаті,
«каскадівці» мали змогу відпочити на узбережжі Чорного
моря. Для учасників щовечора влаштовували дискотеки,
було проведено свято «Нептуна», Холі-паті, працювали
різні атракціони. Також діти
взяли участь у флешмобі
від групи «Rumbero’s» та отримали задоволення від їхнього виступу та виступу хореографа з Китаю Liu Peng.
Були влаштовані фотосесії з
членами журі.
Діти отримали море позитивних емоцій та щастя
від перемоги. Як завжди,
діток підтримували найрідніші — це їхні батьки, за що я
їм безмежно вдячна. Також
від себе особисто та батьків
учасників «Каскаду» дякую
за спонсорську допомогу
підприємцю Ірині Миколаївні
Ремінець.
Щиро дякую своїм вихованцям «Каскад». Браво! Так
тримати!
Ольга СИНЬКО,
балетмейстер Талалаївського РБК.
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щих команди виходили до
фінальної частини, яка відбудеться восени цього року.
В результаті напруженої боротьби перше місце зайняла
команда з Ніжинського РЕМ.
Другими фінішували енергетики з Бахмача. А третіми
були варвинці. Наші земляки
показали непоганий результат і в підсумку посіли п’яте
місце, випередивши такі по-

тужні РЕМи, як Прилуцький,
Козелецький, Бобровицький.
Лише 1,1 бала відділили їх
від третього місця. А головний підсумок змагань — це
підвищення
професійної
майстерності
працівників
енергетичної сфери.
Текст і фото
Сергія МИХНА.
На фото: команда
Талалаївського РЕМ.

ЛЮДИНА ЛЮДИНІ

ПОВЕРНУЛА МОБІЛОЧКУ

На жаль, у нашому сучасному житті ми часто зустрічаємо зло у багатьох його проявах. Тому ще більш цінними стають прояви людського добра, добропорядності, чесності.
Кілька днів тому згубила свою мобілочку просто на пішоходному переході. Звичайно ж, що тоді не знала, де саме. Дуже
розхвилювалася, адже крім самого телефона цінні ще й
збережені у ньому номери. Як добре, що вона потрапила на
очі порядній жінці із нашого селища Тетяні Володимирівні
Кабановій. І доки я думала, де шукати телефон і що робити,
вона мені його вже принесла сама. Щиро вражена таким її
вчинком. Дякую безмежно.
Ніна ЮРЕВИЧ.

АКТУАЛЬНО

У Талалаївці з 1 вересня
назавжди відключають
аналогове телебачення

Із 1 вересня 2018 року
за рішенням влади у Талалаївці та на всій території
України буде припинене
аналогове ефірне мовлення
національних та місцевих
телеканалів. Це пов’язано з
міжнародними зобов’язаннями країни щодо впровадження цифрового мовлення.
Найбільш популярні телеканали, такі як «Інтер», «НТН»,
«1+1», «СТБ», «Україна»,
«ICTV», та місцеві канали,
зникнуть з екранів телевізорів тих глядачів, які приймають сигнал на звичайну
телевізійну антену — таких
сьогодні у Чернігівській області близько 105 тисяч.
Загалом по Україні доступ до
телебачення можуть втратити близько 4 мільйонів людей, які дивляться телевізор
через аналогову антену.
Щоб і надалі мати змогу
дивитись національні телеканали, необхідно обрати
інший тип прийому сигналу.
Є кілька варіантів.
1. Придбати цифровий
Т2-приймач, який підключається до існуючої антени.
Середня вартість приймача — 300 – 500 гривень. У
більш високій якості майже
по всій території України
можна дивитись близько 30
телеканалів. Зараз і надалі цифрове Т2-телебачення
буде безкоштовним.
2. Можна придбати новий телевізор із вбудованим
Т2-приймачем. Мінімальна
вартість такого телевізора становить близько 4000
гривень.
3. Підключитись до ка-

бельного телебачення. Це
можуть зробити мешканці
міст та деяких селищ міського типу. Кабельне телебачення платне, середня вартість — 50 – 150 гривень на
місяць.
4. Підключити
інтернет-телебачення.
Вартість
послуги доступу до Інтернету, зазвичай, становить
від 60 до 200 гривень на
місяць. Окремо доведеться
заплатити за телевізійний
пакет, який коштує від 30 до
50 гривень на місяць.
5. Придбати супутникову
антену. Мінімальна вартість
тюнера, супутникової тарілки та встановлення цього обладнання становить
2000 – 2500 гривень. Переважна більшість тюнерів, які
зараз продаються, дають
змогу дивитись канали, які
знаходяться у вільному доступі. Необхідно враховувати, що незабаром з метою
покращення
наповнення
ефіру національні телеканали можуть закодувати супутниковий сигнал. Якщо це
станеться, то для перегляду
українських телеканалів потрібно буде придбати новий
супутниковий тюнер.
Таким чином, найбільш
економічним на даний момент є перший варіант
— придбання цифрового
Т2-приймача.
Консультації щодо всіх
типів прийому ви можете отримати у фахівців, які працюють у вашому місті.
Не зволікайте і потурбуйтесь про придбання обладнання завчасно.

СПЕЦІАЛІСТ ЗАСТЕРІГАЄ

АМБРОЗІЯ – НЕБЕЗПЕЧНА РОСЛИНА
Амброзія відноситься до
ряду однорічних світлолюбивих трав’янистих рослин,
рідше напівкущів. За зовнішнім виглядом вона схожа
на коноплі, а за розмірами
і формою листків нагадує
полин гіркий (звідки і назва
полинолиста). Амброзія з
родини Айстрових (Складноцвітих) і налічує 30 видів.
Однією з особливостей
амброзії полинолистої є надзвичайно високі темпи росту
та розвитку плюс низька чутливість до загущення. Крім
того, ефірні олії та флавоноїди, що містяться в рослинах
амброзії, негативно впливають на місцеву рослинність.
Зарості амброзії витісняють
місцеві види рослин, заважаючи відновленню природного багаторічного трав’янистого покриву.
Пилок амброзії є дуже

небезпечним, викликає у
людей алергічну залежність.
Амброзія викликає поліноз
— алергічне захворювання
органів дихання й очей. У
хворих виникає сльозоточивість, дерматити, задуха,
бронхіальна астма, набрякання слизових оболонок,
підвищення
температури,
часто — втрата свідомості і
навіть смерть.
Заходи з її знищення
мають бути не одноразовими, а постійними. Треба не
допускати її масового розмноження. Бажано виривати
амброзію з коренем (який
може сягати 4 метрів завдовжки) ще до початку цвітіння.
Винищувати її під час цвітіння категорично заборонено, але можна обмежитись
скошуванням і знищення їх
спалюванням.
Найпростіші
запобіжні

заходи — це користування
рукавичками та марлевими
пов’язками, а після роботи
ретельне очищення одягу та
миття відкритих частин тіла.
Застосовування гербіцидів, відповідно до «Переліку
пестицидів і агрохімікатів,
дозволених до використання в Україні», залишається
найефективнішим та економічно доцільним способом
захисту від амброзії, при
цьому слід враховувати, що
амброзія чутлива до гербіцидів на початку розвитку — до
утворення 2 – 5 справжніх
листків, а в подальшому її
стійкість зростає.
З кожним роком амброзія

поширюється на нові території Талалаївського району,
вулиці, дитячі майданчики.
Згідно з розпорядженням
ОДА №340 від 03.10.2011 р.
майже на всю територію району накладений карантинний режим, що зобов’язує
населення та сільгосппідприємства району бути пильними при реалізації продукції
за межі району, щоб не допустити її розповсюдження.
Таким чином, щоб запобігти
поширенню та контролювати
чисельність амброзії, потрібно застосовувати всі заходи
одночасно, зокрема запобіжні та винищувальні (механічні, хімічні).
Володимир ВІВДЕНКО,
головний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів
захисту рослин Управління фітосанітарної безпеки.
Алла АДАМ’ЯК,
головний спеціаліст відділу агропромислового
розвитку РДА.

СЛУЖБА – 101

ПОДЯКА

Бережіть поля зернових від пожеж, не користуйтесь біля них відкритим вогнем, не кидайте з вікон машин недопалки! Пам’ятайте,
що поїздки на автотранспорті, не обладнаному іскрогасником, по полях зернових культур,
куріння та застосування відкритого вогню
категорично забороняється, адже всі ці фактори можуть призвести до пожежі та знищити
врожай, який, нарешті, погода дає можливість
збирати. Дорослі повинні подбати, щоб діти
не бавилися з вогнем, в тому числі, поблизу
хлібних масивів, а при спалюванні сміття,
залишків сухої рослинності на присадибних
ділянках, що знаходяться поблизу полів, бути
обережними. Керівникам об’єктів агропромислового комплексу також необхідно вжити
відповідних заходів, в тому числі до обкошування полів, адже, як показали рейдові перевірки, це не робили ще в усіх господарствах.
Валентин ПРОКОПЕНКО,
т. в. о. начальника РС УДСНС в області.

У сорок років після тяжкої хвороби
обірвалося життя нашого сина і чоловіка Руслана Петровича Гончаренка з
Талалаївки. Два місяці ми боролися за
його життя у районній, а потім обласній
лікарні. Ми не були самими у нашому
горі. Разом із нами дуже хотіли врятувати
Руслана його колеги із вахти та бригади
працівників ПіКРС — допомагали морально і матеріально. На жаль, дива не
трапилося…
Низько вклоняємося всім, хто розділив із нами наше горе, нашу трагедію і
допоміг провести в останню дорогу Руслана. Це наші сусіди із вулиці Паркова
та нафторозвідки, колеги Руслана, наші
друзі і куми, які перейнялися нашим болем як власним. Усім, хто був із нами,
щиро дякуємо. Хай ніколи горе не приходить у ваші родини.
ДРУЖИНА і БАТЬКО.

КОЛИ ІДУТЬ ЖНИВА

На фото: «каскадівці» із зірковим журі.
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САДИБА по вул. Комунальна в Талалаївці. Будинок газифікований площею 52 м2, літня кухня, господарські будівлі, 0,07 га городу. Тел. 098-423-56-81.
Недорого САДИБА у зручному місці (вул. Затишна (Котовського), 2 у Талалаївці). Тел. 068-092-63-11.
Газифікована САДИБА в Талалаївці. Будинок 86,4 м2,
внутрішній санвузол. Сарай, гараж, погріб, літня кухня, колодязь у дворі. Земельна ділянка 0,29 га приватизована.
Тел. 098-628-12-89.
САДИБА в Талалаївці по вул. Лугова (колишня Фрунзе).
Будинок (опалення комбіноване газ і пічне, вода, каналізація) з усіма меблями та побутовою технікою, два гаражі, літня кухня, господарські будівлі, приватизований город 0,06 га
біля будинку, молодий сад. Тел. 097-165-46-63.
Добротна САДИБА по вул. Перемоги, 120а в Талалаївці.
Тел. 097-190-69-40, 095-333-85-60.
БУДИНОК у Талалаївці. Є літня кухня, сарай, гараж, погріб, бджільник. Тел. 067-357-87-40.
САДИБА (приватизована) в с. Плугатар (залізнична
станція Блотниця) по вул. Лесі Українки, 32: будинок площею 68 м2, підведена вода, є бойлер, опалення електричне
та на твердому паливі. Є літня кухня, сарай, колодязь у дворі, сад, 3-фазне електроживлення. Ціна договірна.
Тел. 050-915-41-91.
САДИБА по вул. Прибережна в Скороходовому: газифікований будинок, сарай, погріб, гараж, колодязь, сінник.
Земельна ділянка 0,53 га. Тел. 067-956-80-01.
Терміново недорого БУДИНОК по вул. Садова, 12
у с. Стара Талалаївка. Є газ, вода, каналізація. Ділянка
0,48 га обгороджена, новий паркан. Документи в порядку.
Тел. 097-939-76-58.
САДИБА у с. Слобідка: будинок з водяним опаленням,
підведений водогін, два сараї, гараж, літня кухня.
Тел. 096-400-09-57, 068-761-79-97.
Недорого АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106 1992 року випуску в
хорошому технічному стані. Тел. 098-709-05-79.
МОТОЦИКЛ МТ-11 «Днепр» в хорошому технічному стані.
Тел. 096-289-76-95.
МОТОЦИКЛ «Мінськ» 12 В, з документами.
Тел. 068-151-90-43.
ПРОДАМ ПІСОК, б/у ЦЕГЛА (червона та вогнетривка),
ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ,
БІЙ цегли.
КУПЛЮ ХАТИ під розбір.
Тел. 098-423-93-05, 097-267-16-10, 066-048-34-70.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Молода КОРОВА з четвертим телям. Тел. 095-468-18-79.
СІНО в тюках. Можлива доставка. Тел. 066-528-36-28.
БДЖОЛОМАТКИ, порода Бакфаст, ціна 170 грн.
Тел. 097-196-20-61.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ. Тел. 067-998-62-25.
КОРОВА-первістка разом із телям.
Тел. 099-564-79-05, 098-050-64-97.
СІНО в тюках. Тел. 050-292-91-94, 097-360-92-82.
КОРОВА червоно-рябої масті. Тел. 096-858-57-26.
Дві молоді КІЗКИ. Тел. 096-642-45-74 (Лариса).
ЗЕРНО. Тел. 068-085-51-06.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
Трусимо САЖУ, фарбуємо і перекриваємо ДАХИ.
ВИРОБИ з дерева, проводимо
ЗВАРЮВАЛЬНІ
РОБОТИ.
Тел. 067-849-60-15.
7

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.
РЕМОНТ холодильників і морозильників
з виїздом. м. Ромни, тел.
096-585-97-00.

CЕРПНЯ
рік тому тихо,
як і жив, не
завдаючи нікому клопотів, відійшов у
вічність наш незабутній тато, дідусь і
прадідусь Володимир Костянтинович
ПОДОЛЬСЬКИЙ із Старої Талалаївки.
Перестало битись добре, турботливе
серце, у котрому вистачало тепла для
всіх. Ви пішли за межу, залишивши нас
у розпачі. Не існує тих слів, щоб висловити біль, горе, від якого плачуть наші
серця. Ми не можемо повірити в те, що більше ніколи не зігрієте нас своїм теплом. Ви були для нас люблячим батьком,
турботливим дідусем. Прожили життя для дітей і онуків, про
яких так ретельно завжди піклувалися. Дякуємо Богові, що
Ви були і залишаєтесь у нашому житті. Хай сонце та квіти
зігрівають Вашу могилу, а Вашій добрій душі буде Царство
небесне та вічний спокій. Ні час, ні роки не зітруть найкращі
спогади, любов та вдячність до Вас, наш любий. Нехай Господь дарує Вам Царство небесне і вічну пам’ять та спокій
Вашій душі.
У вічній скорботі ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУЧКА.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

для вас і ваших гостей!
Жива музика, конкурси
та інше.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

З 5 серпня на території
колишнього коопзаготпрому проводиться
ЗАКУПІВЛЯ ЯБЛУК
середніх і пізніх сортів.
Тел. 066-648-68-28,
096-148-90-02,
096-974-01-02.

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Постійно ВРХ (корів, биків) та коней живою вагою.
ДОРОГО! Тел. 066-139-46-39, 098-235-61-71 (Олександр).
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
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.
Постійно дорого СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КНУРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
ВУЛИКИ, БІДОНИ молочні, ШИФЕР, ВУГІЛЛЯ, деревообробний ВЕРСТАТ. Тел. 097-433-81-82.

12 серпня  м. Ромни,  о 10:00 в міському БК

ЛІКУВАННЯ

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

Гарантія. Анонімність. Безпека. Видається довідка про
лікування і гарантії. 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, 095-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (1-й пов.), тел. 097-482-04-49
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
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.

РОБОТА

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

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО
дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА,
ТУАЛЕТИ.
Тел. 066-553-33-82,
097-974-50-71.

Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.
Роганський м’ясокомбінат постійно дорого закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ. Вивіз худоби живою вагою.
Тел 095-139-82-86,
097-456-02-49.

Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS за державною
програмою з відшкодуванням 35%. Вхідні ДВЕРІ. ЖАЛЮЗІ.
Натяжні СТЕЛІ економ- та преміум-класу. Найкраще співвідношення ціни та якості. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).

ШУКАЄМО ДОГЛЯДАЛЬНИКА

Просимо відгукнутися одиноку жінку або подружню пару
без дітей віком від 55 до 63 років, які вже на пенсії і мали б
змогу постійно жити разом із нами.
Ми — літнє подружжя, дітей не маємо. Сподіваємося,
що відгукнеться добропорядна людина, яка б доглянула нашу старість. Довідки за телефонами: 098-613-96-70,
098‑623-70-14, 2-14-29.
7 СЕРПНЯ
минає рік, як
пішов у вічність
наш дорогий чоловік, син, батько і дідусь Микола Васильович ГАЛИЦЬКИЙ
із Талалаївки. Горе забрало здоров’я, а
смерть вирвала Тебе з життя. Вже цілий
рік Тебе немає з нами, серце плаче і
душа болить. Біль утрати ні на мить не
покидає наші серця. Дорогенький наш,
не віриться нам, що вже ніколи не зустрінемось, не почуємо рідного голосу.
Пробач, що не змогли врятувати і продовжити Твоє життя.
Ми завжди будемо пам’ятати і любити Тебе. Ти пішов у Царство небесне і ми віримо, що Господь буде вічно оберігати
Тебе на тім світі. Вічного Тобі життя в Царстві небесному та
спокою Твоїй душі. Нехай земля Тобі буде лебединим пухом.
Хто знав та зберіг добру пам’ять про Миколу Васильовича,
пом’яніть його щирим словом та святою молитвою.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, МАМА, ДІТИ і ВНУКИ.

   ПОМИНАННЯ   

1 СЕРПНЯ — річниця світлої пам’яті мого дорогого чоловіка Миколи Яковича КОРОТЧЕНКА із Скороходового. Минають дні тяжкої скорботи і печалі, як Тебе немає зі мною.
Так пусто стало на душі, і серце плаче кожен день від болю.
І огортає тяжким смутком все навколо. Рідненький, я сумую
за Тобою. Мені здається — Ти в дорозі, що скоро станеш на
порозі. Не хоче серце з цим змиритись, що в очі вже не подивитись. Молитва хай дійде до Тебе, щоб рай був там Тобі
на небі, а пам’ять на землі зоріла. Царство небесне і вічний
спокій душі Твоїй.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА.
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2 СЕРПНЯ минуло 6 років, як пішла у вічність наша
найдорожча мама, бабуся, прабабуся Віра Калениківна
СТУПАК з Основи. У наших серцях назавжди залишиться
біль і смуток непоправної втрати. Так не вистачає її турботи,
доброти, мудрої поради, материнської ласки. Дуже важко
звикнути жити без мами. Навіть її улюблені квіти сумують у
дворі, плачуть ранковою росою… Спи спокійно, дорогенька
наша, нехай наші сльози не тривожать Твій вічний сон. Прости, що не вберегли Тебе, за все прости. Низько вклоняємося перед Твоєю світлою пам’яттю. Нехай земля буде Тобі
лебединим пухом, а Господь милосердний дарує Царство
небесне Твоїй душі.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ОНУКИ, правнука АЛЬОНА, СВАТ.

Підприємству в Кривому Озері, яке займається виробництвом соняшникової олії, оптовою закупівлею с.-г. продукції (зернові, олійні, а також їх похідні), потрібні ВОДІЇ
категорії E на зерновози (зчепки), масловози, напівпричепи. Досвід роботи від 2-х років. Робота у Південному регіоні
України. Оплата своєчасна і висока.
Тел. 050-445-17-19 (Олег, начальник транспорту),
050-462-97-56 (Микола Миколайович).
М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
 акуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
з
а також КОНЕЙ. За потреби можливий виїзд за вимушеним
дорізом.
Звертатися за тел. 097-432-92-44, 098-214-86-18,
050-972-33-83, 063-586-06-26. Порядність гарантуємо.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0338471, виданий 12 серпня 2000 року на ім’я ПОДРУЖКО
Марія Трохимівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №051214, виданий 10 жовтня 1996 року на ім’я КРЯЧКО
Тетяна Власівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051156, виданий 8 жовтня 1996 року на ім’я ПУСТОВОЙТ
Анатолій Васильович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261160, виданий 15 серпня 1996 року на ім’я ПУГАЧ Валентина Іванівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0157810, виданий 2 жовтня 1996 року на ім’я ЦІЛИНА Федір
Макарович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0157958, виданий 3 жовтня 1996 року на ім’я ЦІЛИНА Агафія Василівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0317191, виданий Талалаївською РДА 4.06.1997 року
із земель колишнього ксп ім. Суворова на території Болотницької
сільської ради на ім’я СТОПНИК Парасковія Семенівна, вважати
недійсним.

Звістка про її раптову смерть просто приголомшила.
Невже ніколи, прийшовши на роботу, ми не почуємо вранці на кухні її життєрадісний голос, невже ніколи її не буде
серед нас? Тяжко усвідомити, що це вже назавжди. Плачемо і сумуємо з приводу раптової, передчасної смерті кухаря нашого ДНЗ «Сонечко» Наталії Вікторівни ФЕЛОН,
щиро співчуваємо її чоловіку, сину, всім рідним і близьким.
Царство небесне Тобі і вічна пам’ять!
КОЛЕКТИВ Талалаївського ДНЗ «Сонечко».
Важко повірити у те, що трапилося — в одну мить
обірвалося життя нашої колишньої колеги Наталії Вікторівни ФЕЛОН із Талалаївки. А їй було лиш 47 і так хотілося жити… Люблячою, веселою, життєрадісною і молодою
вона навіки залишиться у нашій пам’яті. Глибоко сумуємо
і висловлюємо свої щирі співчуття її родині.
КОЛЕГИ по роботі у дитсадку цегельного заводу.
Колектив працівників Талалаївського РЕМ висловлює
щирі співчуття електрослюсарю Владиславу Григоровичу
Фелону в його тяжкому, непоправному горі — передчасній
смерті мами НАТАЛІЇ ВІКТОРІВНИ.
У нашого однокласника Владислава Фелона непоправна втрата — раптово і передчасно померла його
мама Наталія Вікторівна ФЕЛОН. Важко знайти слова
розради… Біль надто важкий. Та знай, що ми завжди з
Тобою, Владику!
ВИПУСКНИКИ 11-А і В класів Талалаївської
школи 2008 року.
Неймовірно сумно і боляче — надто рано і передчасно обірвалося життя нашої подруги Наталії Вікторівни
ФЕЛОН. Щира, доброзичлива, хороша подруга. Пройшло
дев’ять днів, як немає Тебе, люба, а нам не віриться і так
не вистачає Тебе. Щирі співчуття чоловікові та синочку. Нехай у вічнім Царстві небесному знайде спокій Твоя душа.
Друзі О. І. СОРОКА, Н. В. ШЕПКО.

ЗНАЙ НАШИХ!

В ОБ’ЄК ТИВІ НАТ УРА ЛІС ТА

УЧЕНИЦЯ 9 класу Талалаївської школи Анна
АРТЮХ — переможець обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»
у номінації «Краща фоторобота», взяла участь у фінальному етапі фестивалю,
що був проведений у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Крилатий», який знаходиться у
санаторно-курортній зоні за
8 км від причорноморського
міста-курорту Скадовськ та
берега Джарилгацької затоки
Чорного моря.
Фестиваль проводився
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з комунальним закладом «Центр
ек ол ого-нат ур ал іс т ичн ої

ЗА ПРОГРАМОЮ
«ВЛАСНИЙ ДІМ»

Вже понад двадцять років в області діє програма
підтримки індивідуального
житлового будівництва на
селі, для впровадження якої
створено обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім», основним
завданням якого є акумулювання кредитних ресурсів
та надання селянам області
довгострокових
пільгових
кредитів лише під 3 проценти
річних. Кредити надаються
для поліпшення житлово-побутових умов проживання
або розвитку особистого селянського господарства. Фінансують зазначену Програму бюджети всіх рівнів, від
державного до сільського.
Із селищного бюджету
на співфінансування програми виділено 20 тисяч гривень, із районного бюджету
— 16 тисяч.
Жителі району впродовж
існування Програми «Власний дім» отримали 279 кредитів на суму 5 мільйонів 686
тисяч 2 гривні, на які було куплено 6 будинків. 11 кредитів
взято на розвиток особистого селянського господарства,
230 — на проведення газових і водних мереж та інші
потреби.
У першому півріччі цього
року до Фонду звернулось 7
осіб, з чотирма укладено договори на виділення коштів
на суму 190 тисяч гривень.
Як повідомили в обласному
Фонді, виділення коштів по
кредитах буде збільшуватись при збільшенні фінансування з районного і сільських
бюджетів.
Кор. «ТХ».
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творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради.
Тема заходу: «Раціональне природокористування».
Учасниками
фестивалю
були діти — переможці обласних етапів із 22 областей
України.
У перший день заходу
в Національному природному парку «Олешківські
піски» для них був організований експрес-курс із
фотографування «В об’єктиві — пустеля», під час
якого юні фотографи мали
можливість відобразити у
фотознімках
неповторний
колорит Олешківських пісків
— природного дива України
та найбільшої пустелі Європи: яскраве нещадне сонце,
іскристий, дивовижний, але
неживий пісок і всепогли-

наюче мовчання пустелі…
Працівники Парку провели
для учасників екскурсію під
назвою «Унікальний та неповторний куточок Херсонщини — Олешківські піски».
Наступного дня юні натуралісти взяли участь в
експрес-курсі з фотографування «Фото сафарі» у Національному природному парку «Джарилгацький», що на
острові Джарилгач, де діти
змогли зафотографувати чарівні морські та степові краєвиди острова. Екскурсоводи
Парку організували незабутню екскурсію «Чарівний острів», протягом якої учасники
виконували цікаві екологічні завдання. Діти відвідали
фотовиставку «Раціональне
природокористування»
та
виставку дитячих творчих
робіт. Красиві морські пейзажі, унікальна степова флора
та фауна Херсонщини, культурно-розважальна програма залишать незабутні спогади в учасників фестивалю.
Наша Аня Артюх повернулась із фінального етапу
фестивалю із перемогами.
Вона нагороджена дипломом Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за перемогу
в очному етапі фестивалю
у номінації «Краща фото
робота» та грамотою за
зайняте II місце у конкурсі
«Фото сафарі».
Участь Ані у Всеукраїнському етапі фестивалю, як
обдарованої дитини, стала
можливою і завдяки фінансовій підтримці (2192 грн.)
Талалаївської
селищної
ради.
Людмила КОЛЕСНИК,
спеціаліст відділу
освіти, культури та спорту
селищної ради.

ЛЯЛЬКУ-МОТАНКУ РОБИЛИ
Про українські рушники
та вишиванки знають повсюди і в Україні, і далеко за
її межами, а от про ляльку-
мотанку інколи не знають нічого. Лялька-мотанка здавна
відома як оберіг. Вона виконує різні функції — охорону
дому, сім’ї, дітей, сну, господарства. Українці вважали,
що цей символ приносить їм
багатство та успіх. Секрети
виготовлення ляльок передавалися в родині від матері до
дочки. З історичних джерел
відомо, що перші прототипи
мотанок на території України
з’явилися на стоянці в Чернігівській області. Мотанка виконується виключно шляхом
намотування, вона не має об-

дітьми мають у своєму складі двох дорослих осіб, 23%
— трьох і більше, 4% — одну.
В області 2% сімей, в яких
проживають лише діти та непрацюючі пенсіонери. Кожна
п’ята родина (31,7 тис.) —
неповна, де діти не мають
одного чи обох батьків.
Серед домогосподарств
із дітьми більше третини
(37%) виховує дітей у віці
7 – 13 років, по 22% — підлітків у віці 14 – 17 років та дітей
у віці 3 – 6 років, а кожне чет-

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

СТАТИСТИКА

верте домогосподарство має
малечу у віці до 3 років.
В Україні налічується
5652,3 тис. домогосподарств
із дітьми (38%). Серед регіонів найбільше родин із дітьми в Закарпатській та Чернівецькій областях (55% та
51%), а сімей, де виховується троє і більше дітей — на
Закарпатті (12%), Одещині
та Волині (по 8%).
Головне управління
статистики у Чернігівській
області.

СЛУЖБА – 102 ЗАСТЕРІГАЄ

ПИЛЬНІСТЬ НЕ ЗАВА ДИТЬ

Талалаївське відділення
поліції звертається до жителів району бути пильними та
звертати увагу на заїжджих
осіб, які під приводом ворожіння, зняття порчі, купівлі
металобрухту, пір’я, старих
телевізорів тощо видурюють
у селян гроші та цінності.
Щороку до поліції неодноразово
звертаються
потерпілі від рук заїжджих
гастролерів громадяни, яких
обкрадають і обдурюють,
використовуючи старі, як
світ, але досі дієві схеми.
Наприклад, ватага смаглявих жінок і чоловіків на
старенькій автівці з номерами іншого регіону приїжджає
до господаря і цікавиться, чи
не продасть він їм картоплі
або чи не купить він у них
меду, сковорідок чи якогось
краму. І як тільки непрохані
гості потраплять у будинок,
починається масова психологічна атака на господаря,
мовляв, купи в нас хоча б
щось. У продавців обов’язково не буде здачі, щоб
побачити, з якої схованки

господиня дістане упаковку
заощаджень.
Тут вже в хід ідуть будьякі способи і методи, аби
лише відвести власників
подалі від схованки та обчистити її. Якщо мова йде про
солідну суму, не виключено,
що заброди можуть і вдертися в дім за відсутності хазяїна або коли той спатиме.
Вдаються
гастролери
і до ворожіння та «зняття
порчі». На ці пропозиції частіше погоджуються молоді
дівчата та літні пенсіонерки.
А далі, почувши про наслані
на сім’ю порчі і прокляття,
під дією гіпнозу та навіювання, самі віддають аферистам
гроші й цінності.
Поліція закликає селян
реально дивитися на речі
і бути готовими вжити превентивних заходів для збереження свого майна, а подекуди й життя. Обов’язково
повідомляйте
дільничного
інспектора поліції, чергову
частину і сільраду про приїзд
у село «чужих» автомобілів,
особливо коли пасажири ці-

сам процес виготовлення
мотанки. Кожна дитина, присутня на цьому заході, вперше в житті зробила свою
ляльку-мотанку, яку забрала
з собою додому. Задоволенню діток не було меж.
Ми, працівники будинку
культури, щиро вдячні Тетяні Андріївні за те, що відгукнулася на нашу пропозицію
і що в Корінецькому дітки
тепер знають про історію
виникнення ляльки-мотанки,
вміють її робити. І яке особливе місце вона посідала і
дотепер займає в житті українського народу.
Світлана ДОЛОШКО,
директор
Корінецького СБК.

На фото: корінецькі діти цікаво проводять канікули.

СІМ’Ї З ДІТЬМИ

Кожна третя родина на
Чернігівщині (146,8 тис.), за
підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, має у своєму
складі дітей віком до 18 років. Переважна більшість із
них (91%) виховує одну дитину, 7% — двох дітей і майже
2% — трьох дітей і більше.
Умови та рівень життя
домогосподарств
значною
мірою залежать від кількості
дорослих осіб. Майже три
чверті домогосподарств із

личчя і несе в собі тепло людських рук, любов і турботу, з
якою створена. Символічним
є те, що лялька-мотанка не
шиється, а робиться лише
за допомогою ниток, стрічок
шляхом намотування. Прекрасно, що традиції створення та використання таких
ляльок збереглися та продовжують відроджуватися.
У Корінецькому будинку
культури для сільських дітей
відбувся майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки.
Провела його педагог з багаторічним стажем Тетяна Андріївна Івко. Спочатку вона
розповіла діткам історію виникнення та появи ляльки-
мотанки, а потім пройшов

кавляться самотніми пенсіонерами для купівлі/продажу
усілякого непотребу.
Обов’язково
запишіть
номерні знаки транспортних
засобів, занотуйте прикмети непроханих гостей, щоб
у разі потреби повідомити
правоохоронцям.
Проявляйте толерантність до незнайомців, але водночас не
втрачайте пильності, разом
із громадою контролюйте пересування «комерсантів» селом і дайте їм зрозуміти, що
в разі скоєння протиправних
діянь вони не зможуть безкарно зникнути.
Зрозуміло, що безглуздо підозрювати всіх підряд,
але етнічна злочинність має
глибоке історичне коріння й
вона нікуди не зникла. Чесні
люди поставляться до ваших
законних вимог з розумінням, а лиходіям ви продемонструєте, що тут живуть
не роззяви, а міцна дружна
сільська громада.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник Талалаївського ВП, майор поліції.

ЯК ВБЕРЕГ ТИС Я
ВІ Д ГЕП АТИ Т У

Вірусні гепатити — базова причина раку печінки,
від якого, за даними ВООЗ,
щорічно помирає 1,34 мільйона людей у всьому світі.
Ці запалення печінки викликаються вірусами. Найбільш
розповсюджені в Україні
віруси гепатитів A, B та C.
Гепатитом A можна заразитися через забруднену
їжу або воду. Гепатит B та
C розвивається внаслідок
парентерального контакту
з інфікованими рідинами
організму
(переливання
крові, інвазивні медичні або
косметологічні
процедури
з використанням забрудненого обладнання, передача
інфекції від матері до дитини під час пологів та незахищені статеві контакти).
Більшість людей роками не
відчувають ніяких симптомів
захворювання, окрім гепатиту A, який проявляє себе як
звичайне харчове отруєння
з жовтяницею. Вакцини від
гепатиту C не існує, а від
гепатиту B вакцинуватися

можна. Лікування вірусних
гепатитів досить складне,
дороговартісне, а для успішного лікування найголовніше — своєчасно виявити
захворювання.
Щоб вберегти себе від інфікування, необхідно: дотримуватися правил особистої
гігієни та санітарії побуту;
не користуватися спільними
зубними щітками, манікюрними ножицями, бритвами
тощо; споживати тільки очищену або кип’ячену воду; ретельно мити фрукти та овочі
проточною водою; при відвідуванні медичних закладів,
салонів краси, тату-салонів
звертати увагу на стерильність інструментів; під час
закордонних подорожей не
вживати воду з відкритих
джерел; утримуватися від
нанесення татуювань або
пірсингу; не вживати ін’єкційні наркотики; утримуватися від випадкових статевих
контактів.
Вікторія НЕСИН,
інфекціоніст ЦРЛ.

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

6 серпня — с. Мигурове, с. Понори, с. Грицівка,
с. Красний Колядин (села повністю); с. Стара Талалаївка,
вул. Гора.
7 серпня — с. Стара Талалаївка, вул. Горького; с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги.
8 серпня — смт Талалаївка, вул. Перемоги, вул. Заруддя, вул. Заводська, вул. Чкалова, АЗС «Avantazh», АЗС
«Esso», СТО.
10 серпня — смт Талалаївка, вул. Лугова, вул. Злагоди;
с. Корінецьке, вул. Московська (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ВІКНА і ДВЕРІ від виробника.
Найкращі ціни в районі. Працюємо за програмою «Теп
лий дім» — повернення 35% коштів. Демонтаж, установка.
Якість гарантуємо. Магазин «Фруктик».
Тел. 097-386-87-86, 098-579-11-52,
097-386-86-41, 097-023-02-69.
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ТУРИЗМ

П І ВК А Н Д И Д АТС ЬКОЇ

ВІТАЄМО із 55-літнім
ювілеєм нашу дорогу маму
Любов Миколаївну ГОЛУБ
із Понір. Спасибі, мамо, що
живете на світі, за добре серце, за очі привітні, за руки такі
роботящі, невтомні, за душу
чутливу, турботу і поміч, за
добрі поради, безсоннії ночі.
Дякуєм Богу, що завжди Ви

поруч. Бажаєм здоров’я міцного довіку, щастя і радості
повнії ріки. Берег спокою
нехай зігріває, а горе завжди
стороною минає.
Діти ЯРОСЛАВ і РИТА.
* * *
7 СЕРПНЯ ювілей відзначає наша шановна сваха
Любов Миколаївна ГОЛУБ

ПАМ’ЯТЬ

танції 4 класу складності і
тоді вони — КМСи. Тренер
наших туристів Олег Чуба
розповів, що Костя, приміром, уже двічі примірявся
до кандидатського звання,
але здобував залікові бали
в одному й тому ж виді програми. Тож поки що і Костя,
й Еліна не кандидати в
майстри. Справа за малим
— вийти на старт і довести
собі і всім, що ти гідний цього високого звання. Сказати
легко, та нелегко зробити.
Вершини
підкорюються
тим, хто наполегливо працює і прагне на них піднятися. А наші юні таланти саме
з таких.
Кор. «ТХ».
На знімку: Еліна ЧУБА і
Костянтин САМОЙЛЕНКО
з нагородами чемпіонату
України.

6 СЕРПНЯ
минає 10 років,
як
перестало
битися серце дорогої мами, бабусі, сестри Лідії Василівни КАПАЦІ з Талалаївки. Минають роки, та біль великої
втрати не проходить із часом. Бо немає
серед нас найдорожчої нам людини, яку
Бог наділив люблячим, добрим серцем,
щирою, чуйною душею, золотими руками. Вже 10 років серце крається від
того, що ніколи, наша рідненька, не зустрінеш своїх внуків
і рідних на порозі домівки, не усміхнешся, не порадиш і не
обіймеш. Ми Тебе ніколи не забудемо, таких, як Ти, вічно
люблять і пам’ятають. Царство небесне і вічний спокій Твоїй
душі, наша дорогенька. Просимо всіх, хто знав нашу дорогу
Лідію Василівну, пом’яніть її добрим словом і тихою молитвою. Пам’ятаємо, любимо, сумуємо.
Вічно сумуючі СИН, ДОЧКА, СЕСТРА, ОНУК.

ДАЛЕКИЙ за часовою
відстанню і близький духовно 1968 рік… Саме
тоді закінчив інститут наш
земляк, журналіст Яків Ковалець, який за наказом
редактора «Трибуни хлібороба» І. П. Нємченка в 1966
році розпочав свою газетярську діяльність. Нещодавно Яків Ковалець і його
колеги відзначили 50-річчя
закінчення інституту. Він
присвятив вірш своєму
старості групи-А Миколі
Миненку, який, на жаль, не
дожив до цього ювілею.
Пам’яті старости групи
філфаку Сумського
педінституту Миколи
Миненка
Ой не вірю, що
нема Миколи,
Що запроминув
студентський шал,

Дорогий наш староста,
відколи
Засвітивсь для нас
твій ідеал?
Ти від нас був
старшенький на трохи
І як батько, і як старший
брат,
Нас беріг од всякої
облоги,
Мав у всьому злагоди
талант.
Ми тремтіли, ідучи
на залік,
Ти, як старшина всіх
наших сил,
Нас в атаку пружив
і надалі

ПЕРЕСТАЛО
битися
серце
нашої
однокласниці Наталії Вікторівни ФЕЛОН із
Талалаївки. Серце добре, турботливе,
у котрому вистачало тепла для всіх. Ти
пішла з життя, залишивши нас у розпачі.
Скільки не мине часу, Ти завжди будеш
поряд із нами. Спи спокійно, наша дорога, лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі — Царство небесне.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1988 року.
● ● ●
НІКОЛИ не забути той страшний день і ту страшну хвилину, коли підступна смерть забрала від родини і всіх нас
молоду, красиву душею, усміхнену і привітну Наталію Вікторівну ФЕЛОН. В одну мить перестало битися її серденько.
Вона пішла в інший світ, звідки вже немає вороття. Ми всі у
розпачі і у великій скорботі, від щирого серця співчуваємо
у непоправному горі її сину Владиславу і чоловіку Григорію
Анатолійовичу, всім рідним і близьким. Хай м’якою і теплою
буде земля нашій Наташі. Царство небесне Тобі і вічний
спокій.
ЖИТЕЛІ вул. Дружби та 2-го пров. Паркового.
● ● ●
НЕМАЄ дороги ні з пекла, ні з раю, ми знаєм, що звідти
нема вороття. Життя, ніби зірка небесна, згорає, душа відлетіла — і згасло життя. Так яскраво світила для всіх нас і
згасла життєва зірочка нашої незабутньої колеги і подруги
Наталії Вікторівни ФЕЛОН із Талалаївки. Її душевного тепла вистачало для старого й для малого, рідним і друзям,
колегам і зовсім незнайомим. Людина великого серця, трудяща, як бджілка, проворна в роботі, тиха, добра й лагідна.
Мабуть, такі люди там, на святих небесах, дуже потрібні, що
Бог так рано прикликав Наташу до себе. Ще й недожила,
недолюбила, не наситилася життям. Боляче проводжати
людину в останню путь, а надто, в повені сил і літ. 9 днів
сьогодні, як Наташа не з нами. Але ні, вона з нами у вдячній пам’яті, теплих спогадах і думках. Чиста і світла людина.
Горюємо, любимо і ніколи не забудемо. Земля Тобі хай буде
пухом і вічне Царство в небесах. Низький уклін Тобі від нас і
вічна світла пам’ять.
Колеги і подруги З. ВОВК, К. НАДТОЧІЙ, Л. МАРЧЕНКО, Н. МАНЬ, Н. ЛОБОДА, А. ДАЙНЕКО, Л. МАКАРЕНКО.

   ПОМИНАННЯ   

7 СЕРПНЯ минає 40 днів світлої
пам’яті дорогої нашої дружини, мами,
бабусі, сестри, найкращої у світі людини
Світлани Михайлівни БІЛОКУР із Березівки. Ми назавжди втратили дорогу
нам людину і немає у світі тих слів, щоб
передати наш смуток, не можемо повірити в те, що Тебе, рідненька, немає і
вже не буде поруч із нами. Навіки зупинилося Твоє чуйне, добре, щире серце,
спочили натруджені руки. Ти більше ніколи не зустрінеш нас ласкавою посмішкою, не даси доброї
поради, не допоможеш словом і ділом. Ти пішла за межу
вічності, звідки немає вороття, але в наших серцях Ти жива і
вічно будеш жити. Не заросте ніколи та стежина, що провела
Тебе в останню путь, похилиться зажурено калина і добрим
словом люди пом’януть. Царство небесне Твоїй добрій,
щирій душі. Хто знав нашу дорогу Світлану Михайлівну, —
пом’яніть її разом із нами.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДОЧКА, СИН із сім’єю,
сестра АНТОНІНА з дочками та їх сім’ями.
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.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

ПЛИТКА
тротуарна,
ПАМ’ЯТНИКИ (40 видів),
ПЛИТИ під пам’ятники,
ПАНЕЛІ під профільний
паркан та інші архітектурні
вироби.
м. Ромни, вул. Київська, 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.

ЗОЛОТА СТОРІНК А
ЮВІЛЕЙНА

не наукової дисертації, а
норми на здобуття звання
кандидата в майстри спорту виконали на 47-му чемпіонаті України з пішохідного
туризму юні талалаївські
спортивні зірочки Еліна
Чуба і Костянтин Самойленко. Першість проходила
з 18 по 23 липня у Рівненській області за участі 21
команди. Еліна й Костя добре знані на туристичних
теренах України і своїми
високими результатами на
різного роду престижних
змаганнях давно стукають у
двері збірної області. А хто
стукає, тому відчиняють.
Пліч-о-пліч із нашими земляками за престиж Чернігівщини туристичної боролися
спортсмени Варвинського
району та міст Новгород-Сіверський і Ніжин. І, варто
відзначити, небезуспішно.
На дистанціях смуга перешкод та крос-похід чернігівська команда посіла треті
місця. В особистих видах
програми наші були шостими, а в загальному заліку
зупинилися за крок від п’єдесталу пошани — четверті.
У спорті існує поняття
— кандидатський бал або
0,5 нормативу кандидата в
майстри спорту. Щоб стати повноцінним КМСом,
потрібно здобути ще один
бал чи виконати другу половинку нормативу. Тільки
в туризмі ще й додаткова
умова — треба досягти цього в якомусь іншому змагальному виді туризму.
Еліна й Костя стали напівкандидатами за результатами боротьби на дистанції
крос-похід, тепер би повторити цей успіх на іншій дис-
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із Понір. Вам 55, та хіба ж це
літа, коли очі горять і душа
молода! Хай доля дарує
Вам доброго віку, щоб втіхи і
радості було без ліку, хай обминають невдачі і грози, хай
тільки від сміху з’являються
сльози! Міцного здоров’я
з роси і води, бадьорість і
радість хай будуть завжди!
Ми Вам посилаємо ці вдячні
слова, а Бог хай дарує Вам
многії літа!
Свати КРИСЬКИ.

КУПЛЮ

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

Нам давав і прикриття,
і тил.
А ми теж не підвели
ніколи
І тоді, і в займищі років
Нашого спасителя
Миколи,
Демократський твій
імператив.
Цілий вік усі
вчителювали,
А ти нас завжди
вчителював,
Усі наші радощі й печалі,
Як свої, у свою душу брав.
Пам’ятаєм вулицю
Дзержинку,
Гуртожиток… Це невже
пройшло?
Група наша —
золота сторінка,
Золоте Миненкове
весло!
Яків КОВАЛЕЦЬ.
На знімку: студенти
Яків КОВАЛЕЦЬ і
Микола МИНЕНКО,
староста групи-А.

М’ясокомбінат (м. Харків) постійно дорого закуповує ВРХ: КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ. Вивіз
худоби живою вагою.
Тел. 097-286-26-67,
099-611-84-09,
093-488-33-66.
Чистимо
ПОДУШКИ, ПЕРИНИ. Замінюємо
напірники.
Виготовляємо КОВДРИ (будь-які
розміри).
Тел. 068-085-51-67,
067-369-78-73.

ВІКНА і ДВЕРІ

від виробника. Швидко,
якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
098-559-90-65 (Валерій).
ВСТАНОВЛЮЮ безлімітний Інтернет, супутникові антени, РОЗКОДОВУЮ телеканали.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.

Колектив апарату селищної ради висловлює глибоке
співчуття спеціалісту відділу земельних ресурсів Галині
Василівні Бойко з приводу тяжкої втрати — смерті матері
Ніни Петрівни ЖАЙВОРОНОК.
Колектив Талалаївської загальноосвітньої школи висловлює глибоке співчуття вчителю Олені Михайлівні Кривонос із приводу тяжкої втрати — смерті батька
МИХАЙЛА СЕМЕНОВИЧА.
Розділяємо біль тяжкої втрати з нашим класним керівником Оленою Михайлівною Кривонос в її тяжкому, непоправному горі — смерті батька
МИХАЙЛА СЕМЕНОВИЧА.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 2018 року
та їх батьки.
Наші серця сповнені скорботою і болем — днями
провели в останню дорогу нашого колишнього молодого
сусіда Руслана Петровича ГОНЧАРЕНКА з Талалаївки.
Сумуємо і щиро співчуваємо його доньці Сніжані.
ЖИТЕЛІ 5-поверхівки по вул. Садова, 5.
В останню дорогу провели днями одного із найстарших жителів нашого мікрорайону Івана Максимовича
БОЙКА. Він мав золоті руки, був добрим господарем і добропорядним сусідом. Царство небесне і світла пам’ять
йому. А рідним — наші щирі співчуття.
Сусіди А. В. і Л. П. ЗАВГОРОДНІ,
В. П. і Л. В. ПІНЧУК.
Висловлюю щирі співчуття своїй подрузі і колишній колезі Людмилі Іванівні Кривонос із Талалаївки та її родині в
тяжкому, непоправному горі — смерті чоловіка
МИХАЙЛА СЕМЕНОВИЧА.
Колишня колега К. І. ВЛАСЮК.
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