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ДОРОГІ ДІТИ, ВЧИТЕЛІ, БАТЬКИ!

Генеральному прокурору України
Ю. В. ЛУЦЕНКУ
Міністру внутрішніх справ
А. Б. АВАКОВУ
Голові Служби безпеки України
В. С. ГРИЦАКУ
ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Юрію Віталійовичу! Шановний Арсене
Борисовичу!
Шановний Василю Сергійовичу!
Талалаївський район Чернігівської області вже довгий
період часу потерпає від гострої криміногенної ситуації,
спричиненої системними злочинними діями з боку об’єднаної групи осіб. Упродовж останніх трьох років місцеву
громаду накрила серія підпалів автотранспорту і будівель
підприємців, вимагання грошей за ведення підприємницької діяльності, розповсюдження наркотиків, побої громадян,
і ці випадки правопорушень мають тенденцію до продовження. Постраждалі зверталися у правоохоронні органи,
але до цього часу усі резонансні справи залишилися не
розкритими, а винні не притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України. Місцеві представники
правоохоронних органів відверто саботують розкриття цих
злочинів, ігнорують звернення громадян і більше того —
прикривають діяльність криміналітету.
У серпні у районному центрі Талалаївка пройшла акція протесту під гаслом «Бездіяльність влади та правоохоронців». Місцеві жителі озвучили своє занепокоєння загостренням криміногенної ситуації у Талалаївському районі
і висловили обурення щодо бездіяльності місцевої влади
і правоохоронних органів, які в цій ситуації залишаються
малоефективними. Ці питання постійно обговорюються на
сесіях районної і селищної рад, на яких присутні представники правоохоронних органів району, однак це не вплинуло на обстановку у громаді зі злочинами, які навпаки лише
загострюються. Депутати всіх рівнів, громадськість району
зверталися до правоохоронних органів щодо цієї ситуації,
але перевіркою розслідування цих злочинів займаються ті
самі особи, які їх і розслідували.
Зважаючи на викладене вище, просимо Вашого безпосереднього втручання та негайного введення на територію
району військ Національної гвардії України задля врегулювання криміногенної ситуації і відновлення контролю
обстановки з боку правоохоронних органів. Також просимо
провести неупереджене і результативне розслідування резонансних злочинів, провести перевірку та дати відповідну
оцінку діяльності працівників правоохоронних органів Талалаївського району.
Мешканці Талалаївського району доведені до відчаю
діями злочинної групи, яка тероризує людей вже не один
рік, та очікуванням законної реакції з боку правоохоронних
органів.
Сподіваємося на Вашу принципову позицію та відновлення законності на території Талалаївського району.
З повагою
Голова Талалаївської районної
державної адміністрації
Голова Талалаївської
районної ради

А. П. Дупа
Ю. В. Дзюбан

Талалаївський селищний голова

Ю. Є. Величко

Щиро вітаємо всіх вас із традиційним вересневим святом — Днем знань.
Перше вересня — завжди особливий і
хвилюючий момент для кожного із нас:
і для першокласників, які вперше переступають поріг школи, і для одинадцятикласників, для яких цей навчальний
рік стане останнім; для батьків, які хвилюються не менш ніж учні, і для вчителів, які щоденно віддають свої знання,
навчають та виховують.
Розпочинається новий навчальний
рік, який завжди означає відкриття нової і часто нелегкої дороги — дороги до
знань, до нових звершень. У цей святковий день від всієї душі бажаємо усім

учням успіхів у навчальному процесі,
гарних оцінок, цікавих занять, вірних
товаришів. Нехай світлим, радісним і
плідним буде кожен ваш день, кожен
крок. Ростіть здоровими, досягайте
високих результатів у навчанні, будьте
активними у громадському житті.
Щира вдячність вам, шановні педагоги, за самовіддану працю, за тепло
ваших сердець та ваш внесок у розвиток
підростаючого покоління, за яким стоїть
майбутнє нашої держави. Натхнення вам,
мудрості і терпіння в нелегкій справі навчання та виховання підростаючого покоління. Зі святом вас усіх — із Днем знань.
З початком нового навчального року!

ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ!

Щиро вітаємо вас з професійним тично, тримається весь державний
святом — Днем підприємця. Це свято
апарат та соціальна сфера.
запроваджене з урахуванням великої
Дорогі друзі! У цей чудовий день
ролі підприємництва і приватної ініціприйміть побажання міцного здоров’я
ативи у вирішенні соціально-економічі сімейного благополуччя! Нехай усі
них проблем і визнанням його впливу
ваші задуми будуть успішними, а бізна формування, становлення і розвинес — стабільним і процвітаючим! Неток національної економіки. Воно похай доля завжди посміхається вам, а
кликане привернути увагу суспільства
партнери ніколи не підводять! Нехай
до підприємницької ініціативи, сприяти ваша плідна праця завжди буде запоподальшому розвитку малого і середрукою добробуту ваших рідних! Бажанього бізнесу в країні.
ємо вам подальших успіхів у підприємБез діяльності підприємництва
ницькій діяльності, її розвитку на благо
взагалі важко уявити існування нашого і процвітання незалежної України, щасуспільства. На ваших плечах, пракстя і благополуччя в особистому житті!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

У День Незалежності на центральній площі в
Талалаївці відбулося продовження мирної акції протесту «Бездіяльність влади
в Талалаївці». Рівно о 10-й
годині біля обгорілих бусиків
зібралися активісти на чолі
з керівником районної громадської організації учасників АТО Богуславом Борсуком. Дізнавшись про події у
нашому районі, на підтримку наших активістів приїхали
однодумці із сусідніх Ромнів,
де також розгулює кримінал, приїхали з Києва, були
присутні члени батальйону
«Чернігів».
Цього разу на площу прийшло набагато більше людей, ніж попереднього разу.
Організатори мали на меті
почути звіт місцевої влади
про те, що зроблено за два
тижні від попереднього мітингу, коли активісти звинуватили владу в бездіяльності
й поставили ультиматум —
змусити належно працювати
правоохоронні органи, зробити крок вперед до очищення від криміналітету. Напередодні, вітаючи земляків із
святом в районному будинку
культури, голови райдержад-

міністрації Анатолій Дупа,
районної ради Юрій Дзюбан,
селищної ради Юрій Величко повідомили, що вони
зробили спільне звернення
до генерального прокурора
Ю. Луценка, міністра внутрішніх справ А. Авакова, голови Служби безпеки України В. Грицака.
Із вітань з Днем Незалежності і повідомлення про
своє звернення й починали
кожен свій звіт перед громадою. Найбільше питань в активістів та громади виникало
до селищного голови Юрія
Величка, який повідомив, що
на останній сесії селищної
ради була прийнята програма підтримки правоохоронних органів, задля поліпшення криміногенної ситуацію
в громаді. Тобто, вирішили
виділити кошти з бюджету
громади для підтримки роботи поліції. Селищна рада
вже виділяла 50 тис. грн. для
придбання камер відеоспостереження. Але, як визнає
і Юрій Євгенович, вони не
працюють так, як треба: «Машину ще можна побачити, а
обличчя водія, знаки машини
— не видно…» Закономірно виникає питання: навіщо
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Світлим, всенародним святом —
Днем знань традиційно розпочинається новий навчальний рік.
Щиро вітаю всіх вас із чудовим,
хвилюючим святом! Уже багато років поспіль цей день по-справжньому
урочистий і надзвичайно приємний,
який насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою. Адже саме з
нього починається сходження в незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий
шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя.
Учням бажаємо сил та успіхів, вчителям — терпіння та творчої наснаги.
Приємно хвилюючий цей день особливо для першокласників. Із сьогоднішнього дня для них відкривається світ
знань. Бажаємо, щоб їхній шкільний
шлях був легким та натхненним, а найбільшою нагородою за їхню наполегливість та працелюбність стануть знання,
які допоможуть досягти висот на майбутній професійній ниві.
Цього врочистого дня щиросердно
зичу усім освітянам, учням та студентам міцного здоров’я, миру, щастя,
добробуту, наснаги, успіхів та досягнень у звитяжній педагогічній праці та
навчанні на славу вашим родинам та
Українській державі!
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський с елищний голова.

АКЦІЯ ПРОТЕСТ У ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
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ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ!
ДОРОГІ УЧНІ!
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викидати гроші? Адже кошти місцевого бюджету — це
сплачені всіма нами податки.
Надані кошти на підтримку роботи поліції — ще не
гарантія, що «наша поліція
нас береже». Працюватиме
поліція на захист громади,
чи для тих, хто її фінансує?
— навколо цих питань було
багато дискусій.
Мав слово перед учасниками акції і начальник
місцевого відділення поліції
Руслан Хоменко. Як і всі,
говорив, що працюють і працюватимуть. Та мітингувальники самі оцінювали роботу
поліції. Як і на попередньому
мітингу, розповідали про те,
що слідство, розгляд справ
затягується, що деякі працівники поліції поводяться
надто зухвало. Вийшли до
людей і заступники начальника Юрій Бабенко та Юрій
Мартіян, до яких теж було
чимало запитань.
Приїхав підтримати активних земляків і виступив
на мітингу Юрій Марченко з
Києва, який є радником міністра фінансів, академіком
академії політичних наук.
Мітингуючі
озвучували
проблеми щодо належного
медичного забезпечення жителів району. Староталалаївський сільський голова Василь Покришка звернувся до
всіх трьох голів не допустити
закриття сільської школи,
яка минулого року без згоди
на те сільської влади і батьків була перетворена у філію
Талалаївської школи, а кілька днів тому сесією селищної
ради було прийняте рішення припинення її діяльності,
оскільки села Староталалаївської сільради не прийняли рішення про приєднання

до громади, як того від них
вимагали.
На завершення акції організатори озвучили вимоги
до влади. Вони рішучі і конкретні — звільнитися добровільно керівникам райдержадміністрації та відділення
поліції. Голова РДА Анатолій
Дупа повідомив, що заяву
про звільнення подав уже
кілька місяців тому.
Селищний голова Юрій
Величко пообіцяв, що витримуватиме вимогу і щомісяця звітуватиме громаді
про роботу (це одна із вимог
активістів).
Доки проходив мітинг,
ті, кого громадськість звинувачує в кримінальній діяльності, розгулювали поряд
на авто. Врешті, терпець
увірвався і мітингувальники
вирішили маршем пройти
до спортклубу «Пітон» та
покликати вийти до людей
його власника Андрія Карпенка. Подібних подій в Талалаївці ще не було. Люди
пройшли вулицями із закликами «Україна понад усе!»,
бо просто допекло так, що
минув навіть страх. За мітингом під ворітьми свого володіння господар спостерігав із
автомобіля.
Мітинг був справді мирним, обійшлося без провокацій. Та один з обгорілих
бусиків залишається на площі. Адже черговим мітингом
акція не завершується.
Наразі у своєму зверненні керівництво району
просить ввести війська Нац
гвардії задля врегулювання
криміногенної ситуації та відновлення контролю обстановки з боку правоохоронних
органів.
Олександра ГОСТРА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ВІН ВИХОВУЄ ОСОБИСТІСТЬ

ТАК про Олега Чубу —
вчителя Талалаївської школи, керівника гуртка юних
туристів скажуть його вихованці і їхні батьки. Багато хто
із колишніх його вихованців
давно стали дорослими, обравши спеціальність далеку
від спортивного туризму. Та
його виховання не минуло
безслідно — воно гартувало,
робило підлітків врівноваженими, стійкими у різних життєвих ситуаціях, виховувало
вміння іти до мети. В цьому
ж напрямку Олег Анатолійович працює і мріє працювати.
Звичайно ж, не випадково, що він став учасником
VI Всеукраїнського конкурсу
«Творчий вчитель — обдарований учень», який проводив
Інститут обдарованої дитини
Національної академії педагогічних наук України, і переміг в номінації «Виховання
особистості» з роботою «Літня школа «Екстрім» зі спортивно-туристської підготовки
(модель організації роботи з
обдарованою молоддю)»!
Кор. «ТХ».
ПЕРШИМИ осінніми днями святкує своє 60-річчя Раїса Петрівна ГАЙДАМАКА
з Чернецького. Прийміть
найщиріші вітання з нагоди
ювілею! У цей радісний день
щиро бажаємо Вам здоров’я, невичерпної енергії,
миру та благополуччя. Нехай збудуться всі Ваші плани і надії, а в домі завжди
панує добро і радість. Нехай
Вас ніколи не залишають
віра, надія і любов, а роки,
які попереду, будуть яскравими, наповненими щасливими подіями! Бажаємо в
радості жити, серцем не
старіти. Хай сонце Вам силу
і радість дає, зозуля сто літ
Вам накує!
КОЛЕКТИВ
Чернецької школи.
* * *
В ОСТАННІЙ день літа
відзначає свій день народження наша колега Оксана
Василівна МОСКАЛЕЦЬ із
Макаренкового. У святковий
день прийміть вітання та
найкращі побажання: здоров’я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла. І повсякденно, повсякчас хай буде
все у Вас гаразд! Завжди
щоби хотілось жити і не було
хвилини, щоб тужити. Щоб
друзі завжди поруч були вірні, а вдома щоб на Вас чекали рідні. Щоб ввечері було з
ким чай попити і тихо по душах поговорити. Ми від душі
Вам бажаєм удачі, а очі хай
від радості лиш плачуть.
КОЛЕКТИВ
Чернецької школи.

ОСВІТА
ТРАДИЦІЙНА серпнева районна педагогічна конференція відбулася 28 серпня на базі Плугатарської ЗОШ I-III ст.
Привітали освітян з початком нового навчального року
голови райдержадміністрації Анатолій Дупа, районної ради
Юрій Дзюбан, заступник голови РДА Лариса Шевченко, помічник-консультант народного депутата Валерія Давиденка
Микола Коновал, голова районної організації профспілки працівників освіти Світлана Соляник.
Начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Ніна Луценко проінформувала про розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у районі
з визначенням пріоритетів та завдань на шляху реалізації
державної політики у галузі освіти та проаналізувала виконання усіх показників освітньої діяльності навчальних закладів району за минулий навчальний рік.
Увагу учасників конференції було зосереджено на розвитку дошкільної освіти, забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, результативності профільного навчання, створенню умов, які забезпечують виявлення
і розвиток обдарованих дітей, результатам ЗНО, позашкіллю.
Про досягання, реформування, надбання, перспективи та пріоритети в діяльності закладів загальної середньої освіти інформували безпосередні учасники освітнього процесу.
Відбулось урочисте нагородження відзнаками райдерж
адміністрації, районної ради та відділу освіти, молоді та спорту РДА кращих працівників освітньої галузі за високі досягнення у праці, зразкові результати у педагогічній діяльності.
На завершення всі бажаючі відвідали класну кімнату для
першокласників.
За інформацією відділу освіти,
молоді та спорту РДА.

СТАРТ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»
Нова українська школа — це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета — створити
школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме
учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й
вміння застосовувати їх у житті.
НУШ — це школа, до якої приємно ходити учням.
Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично
мислити, не боятись висловлювати власну думку та
бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут
панують співпраця та взаєморозуміння.
Як освіта нашого району підготувалася до старту
реформи і що вже конкретно зроблено?
Перш за все, проведено належну інформаційно-
роз’яснювальну роботу, підготовлено вчителів перших
класів, які вже з понеділка
розпочнуть навчальний процес за новими стандартами.
Держава виділила значні
кошти на матеріально-технічне оснащення закладів
освіти.
За останніми даними
відділу освіти Талалаївської
ОТГ до першого класу піде
91 учень, навчатимуться

вони в п’яти класах — 2 класи
в Талалаївській ЗОШ, по одному в Староталалаївській,
Липівській та Красноколядинській, у Талалаївському
районі — 42 першокласники,
які будуть навчатися також в
п’яти класах — в Харківській,
Березівській,
Чернецькій,
Довгалівській, Плугатарській
школах.
Із державного бюджету
надійшли кошти на придбання ноутбуків та комп’ютерного обладнання для пер-

ших класів. Все необхідне
обладнання вже придбане.
Дещо складніша ситуація з
меблями для «нової школи».
Незважаючи на те, що зроблено всі необхідні проплати
за виготовлення меблів, меблеві фабрики, які їх виготовляють, не встигнуть до 1 вересня виконати замовлення.
Це проблема не лише нашого району, а і всієї України. З
цього приводу заступник міністра освіти Павло Хобзей
заявив, що дуже багато підприємств надсилають листи
нашим керівникам, про те,
що вони не встигають виготовити меблі до 1 вересня і
просять перенести терміни
їх виготовлення. «Наша позиція така: хай краще вони
зроблять добре, ніж будемо квапитися до 1 вересня
і звітувати. Тому в деяких
школах, до 1 вересня може
не бути цих меблів, але до 1
листопада точно будуть», —
наголосив чиновник.
Сергій МИХНО.

* * *
2 ВЕРЕСНЯ відзначає
свій 70-річний ювілей наш
дорогий дідусь Олександр
Дмитрович МАНЬ. Вітаємо
Тебе щиро і бажаємо у здоровій формі бути, про хвороби геть забути, жити, щоб не
шкодувати, смутку шансів не
давати! Йти вперед, не задкувати, долю на свій смак
кувати, усіх рідних серцем
гріти, лиш радіти, не старіти.
З любов’ю онучки
КАРИНКА і ОКСАНКА з
родинами.
* * *
30 СЕРПНЯ виповнилося
65 років моїй дорогій дружині
— найкращій у світі жінці Гелені Станіславівні СТАСЬ
із Талалаївки. Понад 40 років
тому доля привела її в наше
селище, дякуючи якій, ми зустрілися, покохалися, створили сім’ю. А у житті, як на довгій
ниві — і радощів було багато,
і горя безмежного, тривалий
час я працював далеко від
дому і від України, та щомиті
знав, що вдома, де завжди
затишно, чекає мене вона —
моя дружина! Спасибі Тобі,
рідненька, за Твоє тепло, добро, вірність і відданість сім’ї.
З роси, з води, на добру сотню
літ бажаю щастя, благ земних
по вінця! Здоров’я ще міцного, мов граніт, щоб теплих весен сонячне проміння в душі
будило ніжні почуття, щоб не
торкалась скронь зими пороша, щоб Ти пройшла через
усе життя така, як є — привітна і хороша!
ЧОЛОВІК.

* * *
1 ВЕРЕСНЯ святкує свій
65-річний ювілей Володимир Іванович ГУНЬКО з
Довгалівки. Шлем йому свої
щирі привітання. 65 — не
привід для печалі, 65 — це
зрілість золота. Нехай до
ста, а може іще далі летять, не озираючись, літа!
Здоров’я Вам від води ключової, багатства від землі
святої! Щоб доля завжди
усміхалась і старості не
піддавалась.
Сім’я МИХАЙЛЮКІВ з
Юрківців та ЮЛЯ і її родина з Талалаївки.
* * *

вічно, мамо, бо Ви в нас
найкраща.
ЧОЛОВІК, СИН,
ДОНЬКА, НЕВІСТКА,
ЗЯТЬ, внуки ВЛАДИСЛАВ,
ДЕНИС, ІЛЛЯ.
* * *
Ніні
Андріївні
КРИВОЛАП із Талалаївки
на 60-річний ювілей. Хай
цвітуть під небом синьооким
ще довго-довго дні й літа, а
тиха радість, чиста і висока,
щоденно хай до хати заверта! Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, любові, доброти
і щастя повен дім. Нехай
у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим. Хай

30 СЕРПНЯ святкує
60-річний ювілей Ніна Андріївна КРИВОЛАП із Талалаївки. Лагідна, рідненька, добра і проста, наша
дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя
дарували, спасибі, матусю,
що Ви нас навчали. Спасибі, рідненька, за вічну турботу, за чуйність, гостинність,
невтомну роботу. Господь
хай дарує здоров’я і силу,
спасибі, рідненька, що Ви
нас зростили. Хай серце у
грудях ще довго палає, а
руки, мов крила, нас пригортають. Щоб здоров’я було,
щоб жили не тужили, Ви
найбільшого щастя в житті
заслужили. Багата душею,
метка, роботяща, живіть

постійний успіх, радість і
достаток сиплються до Вас,
немов вишневий цвіт. Хай
життєвий досвід творить з
буднів свята, Господь дарує
довгих-довгих літ!
СВАТИ з Варви.
* * *
30 СЕРПНЯ виповнюється 60 років нашій дорогій сусідці і подрузі Ніні Андріївні
КРИВОЛАП із Талалаївки.
Ми щиро вітаємо ювілярку!
Хай щастя і доля всміхнуться Тобі, хай буде здоров’я
багато. З роси і води хай ведеться Тобі, хай повниться
радістю хата. В роботі хай
буде удача завжди, і друзі
хай дім не минають. Ніколи
в житті щоб не знала біди,
лиш радість і щастя щоб
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ЩО ЗМ І Н И Т ЬСЯ

Д Л Я БАТЬК ІВ ТА Д ІТЕЙ
ВЖ Е 1 ВЕРЕСН Я
Теоретично учні повинні отримати не тільки базові
знання, а й вміти правильно
застосувати їх у повсякденному житті. Втім, не всі батьки до кінця розуміють, що
зміниться, тому відповідаємо на основні питання, котрі
турбують кожного.
ПІДРУЧНИКИ ТА
ФІНАНСУВАННЯ
Зовсім скоро вони будуть
тільки частиною освітнього
процесу, але не їх основою.
Школа повинна перетворитися на розвиваючу. Тобто простір, у якому перебувають
діти, теж повинен розвивати.
На ці потреби вже виділили чималу суму — близько
2 мільярдів гривень, але,
на жаль, не всі гроші підуть
за призначенням. Зіграв не
останню роль корупційний
фактор.
Гроші розподілялися відповідно до кількості учнів,
класів і шкіл в області, але їх
розподіляла у межах області місцева влада. Якщо ми
кажемо про міста обласного
значення, то це 30%, ОТГ і
райони — 90/10% (90% державних коштів, 10% місцевих
коштів). Гірські райони та райони на лінії зіткнення мали
дофінансувати лише символічні 5%.
КОМУНІКАЦІЯ
Навичкам спілкування та
адаптації у суспільстві приділяється чи не найбільше
уваги. Діти повинні вміти:
висловлювати свої емоції,
розуміти емоції інших людей,
працювати у команді, знаходити своє місце у команді
і проявляти свої лідерські
якості.
Для цього всі 22 тисячі вчителів, які набирають
першокласників, пройшли
перенавчання — онлайнкурс, а також три сесії очних тренінгів в обласних
інститутах післядипломної
освіти.

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ
ТА ОЦІНЮВАННЯ
Їх скасовують — вважається, що учням початкової
школи ще зарано давати такі
навантаження, буде краще
розібрати більшу частину
матеріалу разом із педагогами та однокласниками.
Звісно, може бути побажання вчителя, наприклад,
запропонувати батькам провести спільний експеримент,
тому що це спільна робота,
яка зближує і дуже подобається дітям. Повинно бути
вербальне оцінювання, але
не просто слова «добре»,
«молодець» тощо.
За новим стандартом,
у початковій школі повинно
бути формувальне оцінювання. Для нас звичне бальне, підсумкове оцінювання:
ти зробив якусь роботу і
отримав оцінку. Замість табелів запроваджують «свідоцтво досягнень», покликане
показати, активна дитина чи
ні: це не добре і не погано.
ХАРЧУВАННЯ ТА
ОБЛАДНАННЯ
Фінансується з місцевого
бюджету. Як розподілена саме
ця субвенція: 40% — закупівля
дидактичних матеріалів для
першого класу, всі навчальні
матеріали, щоб діти не лише з
підручниками сиділи, а могли
робити будь-які операції. Ще
40% — на навчальні меблі,
20% — комп’ютерне обладнання, тому що вчитель має
підготувати якісні матеріали
для учнів.
Приміром, у малокомплектній школі найдорожче
утримання учня може бути
до 40 – 50 тис. грн. на рік.
При цьому витрати на одну
дитину у міській школі —
9 тис. грн. на рік. На такі школи уряд виділяє навіть більше грошей: на лабораторії і
техніку.
Інформаційний
портал Znaj.Ua.

мала. Хай Мати Божа добро
і ласку посилає, а Господь
Бог у всьому допомагає.
Баба КАТЯ, МАРІЯ і
ОЛЯ.
* * *
ОСІННІЙ
серпанок
стане ще яскравішим для
Тетяни
Костянтинівни
БОРЕЙКО з Українського,
адже 2 вересня вона святкує свій день народження.
Нехай стежки всі стеляться
крилато та будуть чисті, рівні, мов струна. А також хай
добро не оминає хату, як
не оминає цвіт весна. Хай
мир, добробут і достаток
сиплються на Вас, неначе
вишні цвіт, хай Вам малює
доля з сірих буднів свято,
ну а Господь дарує щедрих
многа літ. Нехай на Вашу
долю нива щедро родить та
багато років щастя поруч ходить, будьте на здоров’я та
добро багаті, хай сонце та
радість не минають хату.
Мама НАДІЯ МИКОЛАЇВНА, брат ОЛЕКСАНДР
з дружиною ТАНЕЮ,
сім’ї МОВЧАН, БОНДАР,
ГУЖВА.
* * *
З ПРИХОДОМ осені,
1 вересня зустрічає свій
50-річний ювілей Сергій
Миколайович СЕВРЮК із
Довгалівки. Шлем вітання і
наші щирі побажання. Хай
щастя та мир зігрівають оселю і грає здоров’я, як добре
вино. Будь завжди щасливий
і завжди веселий, життя бережи, бо єдине воно. Нехай
Бог пошле здоров’я й сили,

весна дарує молодість і цвіт,
щоб Ти добро на цій землі
творив з любов’ю в серці ще
багато літ.
Кума ТАНЯ, хрещеник
ОЛЕКСАНДР і його сім’я.
* * *
30 АВГУСТА отмечает свой юбилейный день
рождения любимая мамочка, доченька и любящая
жена Светлана Николаевна КОЗИНЕЦ из Болотницы.
Самая родная, на всей земле одна, самая любимая,
мамочка моя! Первое слово,
первый шажок помнит лишь
мама. И первый урок, слезы,
обиды и наши улыбки, мама
прощает всегда нам ошибки.
Мамочка милая! Солнышко
теплое! Здоровья и счастья
Тебе, дорогая, самая лучшая и такая родная! Радости в жизни, подарков, любви, успехов желаем Тебе от
души!
С любовью и уважением СЫН, МАМА, МУЖ и
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ.
* * *
30
СЕРПНЯ
виповнюється 18 років Жанні
ІЛЬЧЕНКО з Красного Колядина. Тобі сьогодні вісімнадцять, весь світ біля Твоїх ніг. Пора Тобі зібратися
на пошуки доріг. Впевнено
і сміливо дивись у очі долі і
вибирай ту справу, що буде
за Тобою. Все в цьому житті
складному залежить від ума.
Знайди друзів надійних, любов знайде сама.
БАБУСЯ, ДІДУСЬ,
ТАТО, сестричка ІВАНКА.
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УПЕРШЕ в історії Новоселівка святкувала свій
День села. Ініціювали його
сільські депутати та активісти, бо, дивлячись на
практику сусідів, і собі так
хотілося зібратися в дружньому колі, хотілося, щоб
якомога більше з’їхалося
до села гостей — тих, кому
Новоселівка — рідна, незабутня. Бо тут їхній найперший в житті слід, тут знайшли вічний спокій найрідніші
люди, тут є те, чого не забути, не розлюбити. І хто
не розгубив у буденному
житті любов до свого рідного села, поспішали в першу
суботу серпня до сільського клубу.
Отож від самого ранку
у центрі села — музика,
розваги для дітей,
торгівля, виставка
картин місцевого
художника
Анатолія Криська та
робіт майстрині вишивки,
а також доброї сільської
господині Катерини Співак.
Величезна підготовча робота вже позаду. І ось, нарешті, настала та хвилююча
мить, яку дуже чекали і організатори, і гості — звучать
святкові фанфари і юні
новоселівці Тарас Журба і
Валерія Золотаренко вручають коровай Харківському сільському голові Галині
Фесак. З особливим теплом
і щирістю говорила вона
про Новоселівку і її жителів,

Мати-героїня Олександра ЛЕОНТОВИЧ
і кавалер Ордена Слави ІІІ ступеня Ганна ГАНЖА.

у школу, працював і у Степовому. Це унікальне село,
яке вже ніколи не відродиться, тепер живе тільки у
пам’яті. Там чекають тільки
могили рідних та ще спогади. Отож згадували його іс-
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Разом згадували рядки
біографії і прізвища тих, хто
будував Новоселівку, працював на полях і фермах,
навчав дітей у школі, лікував. Мені підказували дати
і прізвища, і від того було

Станіслава Ковтуна, який
також добрим словом згадав справжнього мецената.
У Новоселівці проживає три орденоносці: кавалер Ордена Трудового
Червоного Прапора Ольга
Петрівна Мамасуєва, яка
понад 40 років працювала
свинаркою, Ганна Микитівна Ганжа нагороджена орденом Слави ІІІ ступеня —
працювала тривалий час
свинаркою,
телятницею,
ще і нянею в садочку, Володимир Ілліч Мілько понад
35 років працював трактористом,
нагороджений
Орденом Трудового Червоного Прапора. Майже півстолітній стаж роботи (37
із яких завідуючим МТФ),
у Володимира Михайловича Головка, у колишнього
керуючого відділком Олексія Миколайовича Чижика,
свинарки Лідії Яківни Дудки. Їх та всіх ветеранів сільського виробництва вшановували на святі.

тицьких також четверо. Недавно
н а р од и вс я
Матвійко,
який є найм ол од ш и м
жителем
Новоселівки. Всіх
їх
вшановували на
сільському
святі.
Згадували багато дорогої
минувшини. Історію
Новоселівської початкової школи
і її першу
Лідія Яківна ДУДКА понад 40 років
вч и т е л ь к у
працювала свинаркою. І в свої 80 вона
Олександру
просто не може без сільської роботи.
Якимівну
Лозу, спалену фашистами готувати вміють, і подавати,
в Срібнянській школі у лю- і пригощати. Молоді та завтому 1943-го. Незабутніх зяті господині Оксана Лизьпокійних вчителів Петра Ар- ко, Лариса Журба, Наталія
Мороз,
Альбіна
Бугай,
Світлана
Стаценко, Наталія
Золотаренко, Ліда
Давиденко,
Ва-

ДЛЯ МЕНЕ ТИ – НАЙКРАЩЕ НА ЗЕМЛІ…
торію. На початку 30-х років
минулого століття Степове
було центральною садибою радгоспу, де поступово
відкривалися хлібопекарня,
їдальня, швейна майстерня, баня, пошта, сільпо, радіовузол, ФАП.
Після війни у 1948-49
роках у Степовому було
встановлено двигун, який
виробляв електроенергію.
Подавали її із 18-ї і до півночі, а вранці із 8 до 9 год. І
саме із Степового в Новоселівку у 1958-59 роках було

лише приємно — бо люди
прийшли не тільки розважитися, а справді вшанувати село і селян, подякувати
живим і пом’янути мертвих.
Добрим словом згадували колишніх керівників
місцевого
господарства
М. М. Данилка, Г. М. Божка,
М. П. Панасюру, В. П. Ларікова, Г. І. Неслуженка.
З особливим теплом і
вдячністю згадували В. П.
Фесака, Заслуженого працівника сільського господарства України, депутата

Сільські господині Альбіна БУГАЙ, Наталія МОРОЗ, Оксана ЛИЗЬКО і Лідія
ДАВИДЕНКО готують польову кашу.

які завжди відзначалися і
відзначаються згуртованістю, колегіальністю, привітністю. І це велике свято
— ще один доказ тому, що
люди цього села вміють
організуватися на спільну
громадську справу. Галина Миколаївна особливо
подякувала своїм надійним помічникам — своєму
попереднику Олексію Михайловичу Скибі, який 16
років працював сільським
головою, та заступнику генерального директора ТОВ
«АФ Обрій» Валерію Миколайовичу Бугаю. Вони ж, у
свою чергу, привітали земляків із святом.
Аплодисменти, сльози
радості, гордості за своє
село і своїх земляків важко
було стримувати і гостям
свята, і мені, як ведучій.
Відчувалося, як мої земляки вслухаються у кожне
слово про село і про людей.
Так склалося історично, що
нерозривно пов’язані Новоселівка і Степове — село,
якого вже немає. І на свято прийшли і приїхали ті,
хто народився, жив, ходив

проведено електролінію по
стовпах. А сама Новоселівка почала вимальовуватися, як село, у 1949-му в
основному із переселенців
із сусідніх хуторів: Конюшні,
Грузька, Скибівщина…

обласної ради кількох скликань, який теж особливо
любив Новоселівку. Його
пам’яті один із перших концертних номерів присвятили самодіяльні артисти із
Дмитрівки під керівництвом

Організатори дня села
постаралися, щоб жодна
сільська людина не залишилася поза увагою. Для
них — слова подяки, музичні вітання, а ще — кожному подаруночки: і тим,
хто працював колись, і тим,
хто сьогодні трудиться на
полях і фермі, в сільській
соціальній сфері.
Вшанували
учасника
афганської війни Василя
Журбу, учасника АТО Петра Сулятицького, військовослужбовця-контрактника
Петра Щербину.
Найбільший подружній
стаж у Ніни Іванівни і Олексія Миколайовича Чижиків,
разом вони вже 59 років.
Почесне звання «Мати-
героїня» має Олександра
Романівна Леонтович, які
разом із покійним чоловіком Миколою Максимовичем народили і виховали
п’ять дітей, які стали в дорослому житті достойними
людьми. Олександра Романівна 42 роки трудилася в
рідному радгоспі, 23 із них
— дояркою.
Особлива повага від
сільської громади — найстаршим, найповажнішим.
Найстарша
жителька
Новоселівки Марія Петрівна Тищенко, якій виповнилося 92 роки. А ветерану-
водію Миколі Івановичу
Бурці — 90, у нього 37 років
водійського стажу.
Щедра Новоселівка і на
багатодітні родини. Їх 4 —
Любов і Олександр Жилки
виховують 3 діток, Олена
Гордійчук із чоловіком —
також 3 діток. А у Вікторії і
Андрія Кравченків 4 малят.
У Світлани і Василя Суля-

Земляків вітають колишній сільський голова Олексій СКИБА і заступник директора
агрофірми ТОВ «Обрій», депутат районної ради Валерій БУГАЙ.

Ветеран радгоспного виробництва і колишня солістка
фольклорного ансамблю «Червона калина» Любов
ЧИКАЛО із колишнім головою профспілки Надією
ПАНЧЕНКО, прийшовши на свято, завели пісню. Вчитель Харківської школи Валентина ГОЛОВКО, звичайно ж, підтримала їх.

хиповича Щербака, Анастасію Давидівну Ілляшенко,
Григорія Аркадійовича Тищенка. На жаль, давно вже
школа світить порожніми
вікнами.
Та приємно, що в селі є
дітки, яких возять до школи
та до садочка в Харкове.
Саме діти найбільше раділи святу і дуже допомагали готуватися до нього
старшим.
Згадували і ті часи,
коли, незважаючи на тяжку
працю, люди вміли відпочивати. Справжній осередок
культури був створений
тодішньою завідуючою клубом Марією Степанівною
Губар та сільським бібліотекарем Ніною Іванівною
Головко. Фольклорний ансамбль «Червона калина»
мав визнання на різних
сценах області і України. Ці
незабутні моменти стали
історією…
Звичайно, не можна
згадати все і всіх. На жаль,
святкуванню трохи завадив
дощ, який налетів зненацька і з вулиці довелося
«переїжджати» до залу. Тут
продовжувався
концерт,
який привезли самодіяльні
артисти із Дмитрівки, розіграш лотереї. Її головний
приз — порося. Дісталося
воно Ліні Співак.
Сільські хлібороби Віктор Леонтович, Олександр
Жилка, Юрій Лизько розрізали і розділили святковий
коровай.
Розгодинилося і господині стали накривати святкові столи. Не обмежилися
кашею. Було там всього-
всього, бо в Новоселівці і

лентина Михайлюк, Наталя
Бугай, Ліна Остапенко були
і затійниками, і організаторами свята, і кашоварами,
і кулінарами. А допомагали
їм старші господині Ніна
Миколаївна Скорик і Наталія Василівна Лещенко.
Лунали пісні за багатими столами, потім була
дискотека і феєрверк.
Звичайно ж, що кожне
свято не можливе без спонсорів. Оргкомітет вдячний
Харківській сільраді, ТОВ
«Обрій»,
фермерському
господарству В. П. Фесака.
Всі бажаючі жителі
села залишили у скриньці, яка стояла в магазині,
свій вклад на святкування.
Відгукнулися,
допомогли
матеріально і приїхали на
святкування вихідці із Новоселівки Наталія і Віктор
Красні (Наташа Петрова),
Лариса і Микола Горб (Лариса Ігін), спонсорували і
місцеві Валерій і Людмила Кравченки, В. М. Бугай,
О. М. Потеряйко, М. С. Губар, Ю. В. Лизько.
Свята завжди довгоочікувані і минають швидко.
Хочеться вірити, що вони
іще будуть, а день Новоселівки стане традиційним.
Бо не хлібом єдиним ми
живемо. Цього разу приїхали земляки із Полтави,
Києва, Бердянська, Сум,
Чернігова, інших міст і сіл.
І не пожалкували. Сподіваємося, що і наступного
року буде свято і ще більше з’їдеться в Новоселівку
тих, у чиєму серці навіки
рідне село.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
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5 ВЕРЕСНЯ — треті роковини світлої пам’яті Костянтина
Миколайовича
СОРОКИ.
Болить душа
і серце плаче,
Й болю цьому
немає меж.
Він вже ніколи
не побаче
Любов близьких йому
сердець.
Осиротіли наші душі —
Костя пішов у небуття.
Чому не можемо
ми й досі

Сприйнять: його між нас
нема…
Людина мудра,
життєлюбна,
Оптимістична, вольова,
Весела, добра
і розумна —
Це не епітети й слова.
Це наш сусід
Сорока Костя,
Якого знав увесь район.
Нехай же назавжди
лишиться
Наша пам’ять і любов.
Тамара АРТАМОНОВА.
смт Талалаївка.

ПРОДАМ

БУДИНОК у с. Стара Талалаївка: газ, вода, каналізація,
є твердопаливний котел. Земельна ділянка 0,48 га, обгороджена. Ціна 40 000 грн. Торг.
Тел. 097-939-76-58, 050-065-08-62.
4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Комунальна (Ватутіна)
в Талалаївці. Ціна по домовленості після огляду.
Тел. 096-063-89-13.
1) САДИБА у райцентрі: будинок 76,5 м2, з усіма зручностями, м/п вікнами, утеплений, усі надвірні будівлі. Земельна ділянка 0,14 га приватизована. Можливий продаж з
меблями та побутовою технікою. Ціна договірна.
2) ШАФА-КУПЕ б/у, 2720×2400×600, колір світло-бежевий, дзеркала з малюнком; ШВЕЛЕР №10 новий, 14 шт. по
2,6 м. Тел. 068-816-46-50, 095-358-79-96.
САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним
опаленням. Загальна площа складає 102 м2, є літня кухня,
гараж, сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь, великий сад плодових дерев, підведена електромережа 380 В.
Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
САДИБА в с. Основа, вул. Гагаріна, 30: надвірні будівлі,
є вода, каналізація. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 098-424-05-36.
ТРАКТОР ЮМЗ-6 з плугом, культиватором і причепом
2ПТС-4. Тел. 099-161-00-58.
МОТОЦИКЛ ІЖ Юпітер-3 з дерев’яною коляскою.
Тел. 098-957-43-66.
Саморобний ПРИЧІП до легкового автомобіля з документами, ПЛУГ однокорпусний, ГРЕБКА поперечна.
Тел. 099-775-85-81.
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.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ. Тел. 067-998-62-25.
КОТЕЛ «Buller» б/у у відмінному стані, для опалення
дровами площі 100 м2. Ціна договірна. Тел. 068-803-59-86.
ШИФЕР 8-хвильовий, б/у, недорого. Можлива доставка
по Талалаївці. Тел. 098-730-75-45.
СІЧКАРНЯ ручна. Тел. 096-541-30-11.
Терміново КОРОВА та дві ТЕЛИЧКИ парувального віку
від високопродуктивних корів. Тел. 096-070-79-64.
Реалізуємо
паливні
БРИКЕТИ типу Пінікей із
тирси, запаковані в целофанові пакети (виробництво в м. Бахмач).
Тел. 067-406-08-17,
067-292-78-03.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

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

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).

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.
Колектив ПСП «Фортуна» висловлює щирі співчуття
працівнику товариства Віктору Васильовичу Павленку з
Українського з приводу болісної, непоправної втрати —
трагічної смерті сина
ЄВГЕНІЯ.
З сумом дізналися про раптову смерть свого однокласника Володимира Дмитровича ЛЕВАДИ з Талалаївки.
Щиро співчуваємо його синові Павлові та рідними. Царство
небесне Тобі, наш друже, хай земля буде Тобі пухом, а ми
завжди будемо Тебе пам’ятати.
ОДНОКЛАСНИКИ 10-Б класу Талалаївської школи
1972 року випуску.
У ці дні наші серця сповнені болю і жалю — приголом
шила раптова передчасна смерть хрещеника Євгенія
ПАВЛЕНКА з Українського. Розділяємо гіркоту болісної
втрати з батьками Жені Валентиною Михайлівною та Віктором Васильовичем, всіма рідними і близькими покійного.
ХРЕЩЕНА і її сім’я.

УВАГА! У м. Бахмач біля ринку «Колос», навпроти магазину «Стройбат» та на території оптової бази
(заїзд біля нової церкви) ЗАКУПОВУЄМО: ГОРІХИ,
гарбузове НАСІННЯ, КВАСОЛЮ від 18 до 22 грн./кг.
Понеділок — вихідний.
Тел. 096-813-91-81 (Людмила).

КУПЛЮ

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
КОЗИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
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.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, ЯЧМІНЬ, СОЮ.
Тел. 097-069-98-52.
Дрібну КАРТОПЛЮ. Тел. 096-655-59-57, 2-17-09.

РОБОТА

Запрошуємо ОХОРОНЦІВ на вахту.
Стабільна робота. Житлом забезпечуємо.
Тел. 099-047-36-85, 067-548-09-10.
Мережа хостелів (м. Київ, понад 40 об’єктів) шукає
без шкідливих звичок: АДМІНІСТРАТОРА (з/плата від
5000 грн. + % за поселення) ПРИБИРАЛЬНИЦЮ (з/плата
4500 грн.). Житло надається безкоштовно.
Тел. 067-324-22-70 (Наталія).
Мережа хостелів (м. Київ, понад 40 об’єктів) шукає без шкідливих звичок: ЕЛЕКТРИКА, САНТЕХНІКА
(з/плата 6000 грн.). Проїзний по Києву та житло надається
безкоштовно.
Тел. 067-245-54-56 (Сергій).
На постійну роботу потрібні: МЕХАНІЗАТОРИ, ВОДІЇ,
головний ІНЖЕНЕР, ЗАВІДУВАЧ зернового складу, АГРОНОМ, ОХОРОНЦІ, ЗООТЕХНІК, ВЕТЛІКАР.
Житло надається.
Довідки за телефонами: (04635) 2-17-77, 098-712-57-41.
Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

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

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
Працюємо за державною
програмою,
компенсація
35%. Тел. 066-437-77-43,
098-749-68-40,
098-768-28-04.

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.

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.

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
РЕМОНТ холодильників і морозильників
з виїздом. м. Ромни, тел.
096-585-97-00.
Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

У родині наших колишніх односельців Віктора Васильовича і Валентини Михайлівни Павленків з Українського непоправна втрата — передчасно обірвалося молоде життя
їх сина ЄВГЕНІЯ. Співчуваємо і розділяємо гіркоту втрати з
усією родиною, рідними та близькими загиблого.
Сім’ї ЗІГУНІВ і СМИКІВ з Талалаївки.
Немає в житті страшнішого горя, ніж хоронити свою
єдину дитину. Така трагедія спіткала наших добрих друзів
Валентину Михайлівну і Віктора Васильовича Павленків з
Українського, в яких трагічно загинув син ЖЕНЯ. Сумуємо і
горюємо разом із вами, щиро співчуваємо.
НАДЯ і ПАША.
Висловлюємо щирі співчуття нашим кумам Валентині
Михайлівні та Віктору Васильовичу Павленкам з Українського з приводу трагічної загибелі сина ЄВГЕНІЯ. Наші
серця сповнені скорботою і болем. Царство небесне його
світлій душі.
Куми ОМЕЛЬЧЕНКИ із Займища.
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9 вересня 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.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

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. 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).
7 вересня 2018 року о 10 год. буде проводитися встановлення меж земельної ділянки в натурі по вул. Пушкіна, 25(а) в Талалаївці, власник ділянки Топчій В. І. Просимо
користувачів суміжних земельних ділянок взяти участь у
погодженні меж земельної ділянки.

ПОМИНАННЯ

МИНУЛО три роки відтоді, як покинула цей світ Людмила Тихонівна
ВЕРБОВСЬКА з Талалаївки. Не втрачаючи віри й надії, вона боролася зі
страшною хворобою, але життя обірвалось в одну мить. Вона була люблячою
дружиною, турботливою донькою, великою трудівницею, порядною людиною, подругою та порадницею. Ми не
можемо змиритися з тим, що вже ніколи не побачимо її, не почуємо її голосу.
Пройдуть роки, спливуть тумани, над
світом знов зійде зоря. Та не зітруться тії рани, що принесла нам смерть Твоя. Пішла від нас Ти рано, ніхто не
зміг Тебе спасти, на серці в нас — глибока рана. Поки живі
ми — з нами Ти. Царство небесне Тобі. Царство небесне і
вічний спокій Твоїй добрій душі.
ЧОЛОВІК, сім’ї ЛІСОВИХ, РЯБЧУН.
3 ВЕРЕСНЯ минає 40 днів без нашої дорогої дружини і мами Наталії
Вікторівни ФЕЛОН із Талалаївки. Рідна наша, якби Ти знала, як нам Тебе
не вистачає. Ти була нашою радістю,
надією, підтримкою, а стала довічним
болем. Наче та квітка, зів’яла Ти рано,
згасла, мов зірка, мов ранкова роса.
Замовкли пташки, заніміли тополі і сонце не світить, не тече вже вода. Серце стиснулось від муки і болю. Рідної
матінки більше нема. Вітер журби тихо
квіти колише, сивим туманом знов в’ється журба. Тиша
навколо могилки не дише, тільки сльозами бринить знов
роса. Тільки лиш спогад і тихе мовчання. Сумно лежати
Тобі у землі. Сльози розлуки і сльози прощання… Рідна,
прийди Ти до нас хоч у сні. Царство небесне і вічний спокій
Твоїй душі. Хто знав і пам’ятає нашу дружину і маму, пом’яніть разом із нами.
У глибокій скорботі ЧОЛОВІК, СИН.
1 ВЕРЕСНЯ минає 9 років світлої
пам’яті нашого незабутнього Сергія
Олексійовича ХОМЕНКА із Скороходового. Ти не помер, тебе не стало,
тебе забрав до себе Бог. У цьому світі
був так мало — і не пізнав ще всіх тривог… Ти не відчув ще щастя всього, не
виплакав всіх сліз своїх, не доказав Ти
рідним того, що було у думках… Затих.
Не всі сходив свої дороги, не показав
усіх чеснот. Не всі здобув Ти перемоги,
не досягнув ще всіх висот… Ти не помер, Тебе не стало —
та в серці житимеш завжди. У цьому світі був так мало — та
залишив навік сліди. Хто знав, — просимо пом’янути. Вічна
пам’ять, наш рідний, Царство небесне.
ДРУЖИНА, МАМА, БАБУСЯ, ДІДУСЬ, ТЬОТЯ,
СЕСТРИ, БРАТ, ЗЯТЬ, ПЛЕМІННИКИ.
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21 СЕРПНЯ відбулася
чергова сесія селищної ради.
Одразу хочеться сказати декілька слів про позитивні
зміни в роботі депутатського
корпусу. Напередодні сесії
на сайті селищної ради були
оприлюднені її повістка денна та проекти рішень, як це
і передбачено регламентом
роботи селищної ради. Також у депутатів не виникало
питань щодо прямої трансляції сесії.
До повістки денної сесії
були включені такі питання: звіт про виконання селищного бюджету за перше
півріччя; про внесення змін
до селищного бюджету; про
криміногенну ситуацію в громаді та шляхи її вирішення;
про затвердження програми фінансової підтримки
Талалаївського відділення
поліції для покращення матеріально-технічного стану;
про затвердження комплексної програми підтримки
Талалаївського відділення
центру міграційної політики
в Чернігівській області; про
призупинення функціонування Староталалаївської філії
I-II ступенів Талалаївської
ЗОШ I-III ступенів. Перед
початком розгляду порядку
денного селищний голова
ознайомив депутатів із ситуацією, що склалася в системі поштового зв’язку. У ході

реформування цієї важливої
для сільського населення
служби виникає цілий ряд
проблем, які можуть негативно відбитися на і так непростій ситуації для жителів сіл
громади, а саме своєчасне
отримання пенсій, проблеми
з доставкою преси і тому подібне. Зважаючи на це депутати висловились за те, щоб
звернутися до керівництва

ник фінансового відділу громади Світлана Циганенко,
станом на 1 серпня є перевиконання доходної частини
бюджети громади, що становить 815 тисяч гривень.
Депутати підтримали рішення щодо перерозподілу цих
бюджетних надходжень. На
відміну від районної ради,
яка при розгляді питання
перерозподілу коштів, отри-

Укрпошти з листом, в якому
висловити своє негативне
відношення до цієї реформи.
При розгляді питань,
пов’язаних з бюджетом громади, виникли питання щодо
сплати за земельні ділянки,
на яких розташована нерухомість, що використовується у
підприємницькій діяльності.
Є ряд проблемних об’єктів,
які свого часу були викуплені підприємцями, але на
земельні ділянки договори
оренди не укладені і відповідно ніякої плати за них у
бюджет громади не надходить. Це стосується ферм
по селах Скороходове і Корінецьке та території колишнього райагробуду в смт Талалаївка. Депутати зійшлися
на думці щодо судового вирішення цієї проблеми.
Як повідомила началь-

маних від перевиконання
доходної частини бюджету,
значну частину коштів спрямувала на збільшення зарплати апарату районної ради
та утримання своїх адміністративних приміщень, депутатський корпус громади всі
кошти направив на потреби
громади. Зокрема на ремонт
даху школи в с. Красний Колядин, придбання твердого
палива для дитячого садка в
те ж село, оплату праці вчителя-логопеда в дитячому
садку в Талалаївці, придбання музичного центру для
Центру дитячої та юнацької
творчості, поточний ремонт
трактора Т-150, який чистить
вулиці, придбання апаратури для відеозйомки, фінансування пільг для проїзду
залізничним та автобусним
транспортом і інші потреби

Напередодні відключення аналогового теле
бачення ціни на Т2 у Талалаївці зросли у 2,5 раза

Попит на Т2-тюнери
виріс у 20 разів

Найдешевший
спосіб
знову дивитись телебачення — купити Т2-тюнер. Два
місяці тому найдоступніший
коштував 260 гривень. Дорожчий варіант — встановлення супутникової тарілки
(2500 – 3000 грн.) — на її
придбання доведеться витратити майже всю пенсію
або половину зарплати.
У містах є більше альтернатив — крім Т2 та супутника — підключення кабельного (50 – 150 грн./міс.)
чи
інтернет-телебачення
(120 – 250 грн./міс.).
Як тільки уряд у червні
оголосив дату відключення
аналогового мовлення, попит на Т2-тюнери за лічені
дні зріс у 20 разів, повідомляє сервіс порівняння цін
Hotline.ua.

Т2 подорожчав
з 260 до 600 грн.

Ціни на Т2 почали стрімко зростати. До середини
серпня найдешевший тю-

громади. Звичайно, що всі
потреби цими коштами не
забезпечиш.
До депутатів громади
звернувся з проханням керівник КНП «ЦПМСД Талалаївської районної ради»
Олексій Шалений, я б сказав, навіть не з проханням,
а з претензією, щодо небажання надавати фінансову
допомогу цьому закладу.

крім керівника поліції. В цілому виступ очільника місцевої
поліції викликав у депутатів
більше запитань, ніж отримано зрозумілих і чітких
відповідей.
Непростим
виявилось
обговорення питання щодо
припинення функціонування
Староталалаївської загальноосвітньої школи, яка є
філією Талалаївської ЗОШ.

І З С ЕС І Ї С Е ЛИ Щ Н ОЇ РА Д И

АНАЛОГОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ІДЕ В ІСТОРІЮ
З 1 вересня у Талалаївці, як і по всій Україні, буде
припинено аналогове ефірне мовлення. Таке рішення в червні ухвалив уряд
у зв’язку з міжнародними
зобов’язаннями по переходу на цифрове телебачення. Ті глядачі, у яких є
звичайна антена — таких
у Чернігівській області 95
тисяч — зможуть дивитись
тільки громадський «UA.
Перший» та один-два місцевих телеканали. Інші популярні канали, такі як «Інтер», «НТН», «СТБ», «1+1»,
«ICTV», зможуть дивитись
глядачі, у яких є цифровий
Т2-тюнер, супутникове, кабельне або інтернет-телебачення. Загалом в Україні
кількість глядачів з аналоговими антенами перевищує
3,2 млн.
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нер у роздрібних мережах
коштував 450 грн., а в Інтернеті, за даними національного сервісу оголошень
OLX.ua — 550 – 600 грн.
Мінімальна
вартість
Т2-тюнера у магазинах Чернігівській області — близько
500 грн., а на базарах, за
даними OLX.ua — понад
630 грн. При замовленні з
іншого міста потрібно заплатити за доставку — від
45 до 150 грн. Тому фінальна ціна Т2 в області може
сягати 545 – 750 грн.

Купили Т2, а телевізор
не показує

1 серпня національні телеканали «НТН», «Інтер»,
«К1» та «Мега» запустили
безкоштовну гарячу лінію
для глядачів 0-800-508-650.
Щоденно
телефонують
більше тисячі людей. Спочатку більшість людей питали, де можна купити Т2 і
чому тюнер такий дорогий.
А з 20 серпня понад 90% питань стосується відсутності
сигналу: дефіцитний тюнер
купили, а телевізор не працює. Спеціалісти «НТН» та
«Інтера» пояснили, що причин зникнення сигналу дві.
Перша і головна — цифрові передавачі покривають
не всі райони. «Білі плями» техслужби телеканалів
знайшли у 300 містах, а
кількість сіл без впевненого
цифрового покриття сягає
кількох тисяч.
Друга причина — чутливість цифрового сигналу
до погоди. У серпні, коли
температура повітря різко
змінюється — від 18 – 20
градусів вночі до 30 – 40
градусів вдень — змінюється відстань впевненого
прийому. Аналоговий сигнал теж чутливий до погоди — у випадку грози чи
жари екран міг рябити, але
телевізор можна було дивитись. У цифровому стан-

дарті незначні перешкоди
призводять до збоїв у роботі тюнера, і зображення
зникає. Це може ставатись
вранці або ввечері, в залежності від погоди та рельєфу.
Проблему буде вирішено,
якщо встановлять додаткові
передавачі. На жаль, телеканали не впливають на цю
ситуацію.

В уряді про
проблеми знають

Про те, що в Україні виник дефіцит Т2-тюнерів, чиновники знають. Національна рада з ТБ і радіо може
відкласти повне вимкнення
аналогового мовлення на місяць — до 1 жовтня. Поки не
зрозуміло, чи станеться це.
Імпортери Т2-тюнерів
говорять, що для забезпечення всіх глядачів Т2 потрібно набагато більше часу
— хоча б 4 – 5 місяців. Усе
обладнання виготовляється за кордоном, і щоб привезти в Україну тюнери для
1,4 млн сімей, потрібен час.
Крім того, є багато питань щодо якості покриття
цифровим сигналом. «Білі
плями» зникнуть тільки тоді,
коли будуть встановлені
нові передавачі, а це справа кількох місяців — року.
Якщо аналогове ефірне мовлення уряд все-таки вимкне з 1 вересня, то
значна частина глядачів не
зможе дивитись улюблені
програми і серіали.
Олена ГАРА.

Селищний голова запевнив,
що все необхідне для функціонування ФАПів у селах
громади буде профінансовано і про їх закриття не може
йти мова.
Про криміногенну ситуацію в селищі та районі депутатів інформував начальник
Талалаївського відділення
поліції Руслан Хоменко. У
своєму виступі він констатував факт складної криміногенної ситуації в районі
та селищі. Вирішення цієї
проблеми він вбачає у розміщенні в громадських місцях
відеокамер, посиленому патрулюванні вулиць як пішим
патрулем, так і автомобільним. Але у депутатів виникли
обґрунтовані претензії і до
якості встановлених відеокамер, і до роботи патрулів,
яких чомусь ніхто не бачить,

Оскільки громада села Стара Талалаївка прийняла
остаточне рішення щодо
невходження до Талалаївської об’єднаної громади,
постало питання про фінансування закладу освіти, який
знаходиться поза межами
громади. Депутати майже
одностайно прийняли рішення про призупинення функціонування філії. Одночасно
депутати прийняли рішення
щодо безоплатної передачі
приміщення
Староталалаївської ЗОШ на баланс Талалаївської районної ради.
Якщо з економічної точки
зору таке рішення є закономірним, то з юридичної залишаються питання.
На сесії виникла дискусія, яка, на мою думку, є
значимою для подальшої
роботи всіх самоврядних

структур громади. Активіст
Олександр Шагунов намагався донести думку щодо
необхідності
дотримання
вимог закону будь-яким
органом
самоврядування,
правоохоронним
органом
чи посадовою особою. Для
прикладу він зачитав декілька норм, передбачених
регламентом Талалаївської
селищної ради. Зокрема
статтею 116 Регламенту
передбачено діяльність постійної депутатської комісії
ради з питань регламенту,
депутатської діяльності, законності, правопорядку та
антикорупційної діяльності.
Проте, як виявилось, така
комісія не створена, хоча
саме вона і повинна, перш
за все, здійснювати контроль за роботою правоохоронних органів на території
громади. О. Шагунов навів і
ряд інших норм регламенту,
які не виконуються депутатами громади. На підставі
цього він запитав у депутатів: як можна вимагати дотримання законності від керівника поліції чи, скажімо,
керівника будь-якого підприємства, якщо самі депутати
ігнорують правила, ними ж
прийнятими? На жаль, депутати так і не зрозуміли, яку
думку хотів донести до них
Олександр Шагунов.
Сергій МИХНО.

ВІДГОМІН

ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
У День Державного Прапора традиційно відбувалися урочистості біля будівлі
райдержадміністрації. Право
підняти державний прапор
було надано кращим учням
Талалаївської школи — Насті Таралиці, Артему Кропиві, Богдану Маньку, Ані
Артюх та В’ячеславу Пугачу.
У церемонії взяли участь
голова райдержадміністрації Анатолій Дупа, його заступник Лариса Шевченко,
голова районної ради Юрій
Дзюбан, селищний голова
Юрій Величко, працівники
державних установ і організацій райцентру. Вони поклали квіти до пам’ятника Т. Г.
Шевченку та банера Героям
Небесної сотні.
Урочистості відбувалися
цього дня і в Талалаївському краєзнавчому музеї, якому виповнилося 5 років. За
сприяння депутата обласної
ради Геннадія Тригубченка,
підприємців Наталії Середи
та Віктора Прядки в музеї
була влаштована виставка
декоративно-прикладного
мистецтва та фотовиставка,
організована завідуючою музеєм Оленою Огій. І музейна
кімната, і територія навколо
нагадували
відвідувачам
давню українську світлицю з

її невід’ємними атрибутами
— вишивками, старовинним
одягом, речами побуту, виробами декоративно-прикладного мистецтва. Завідувачка
музею Олена Огій, можна
сказати, все трудове життя
збирає музейні експонати.
Просто захоплення переросло у серйозну справу, якій
Олена Іванівна віддається
сповна. Вона не тільки зберігає і поповнює експонати,
а ще й стабільно організовує
цікаві вистави, інші заходи в
музеї. Захоплення у відвідувачів і цього разу викликали
колекції українських хусток,
старовинних сорочок «Сорочка мамина серцю мила»
Олександри Гострої та Олени Огій, художні роботи Тетяни Ганжі та ін. Селищний
голова Юрій Величко нагородив Олену Іванівну почесною грамотою.
Продовження святкової
програми відбувалися у районному будинку культури.
Голова райдержадміністрації
Анатолій Дупа оголосив подяку 30 учасникам тактичних
навчань «Північна фортеця
2018».
Обліковець СТОВ «Горизонт» Лідія Соловей за
багаторічну сумлінну працю
та завідуюча Старотала-

У ПОНОРАХ День Незалежності святкували в широкому колі — у СБК був концерт,
підготовлений сільськими учасниками художньої самодіяльності. Як і завжди, звучали пісні, вірші, були танці. Та особливої святковості
додавало ще й те, що озвучувався концерт
на новій музичній апаратурі, яка придбана для сільського закладу Талалаївською
селищною радою. Всі учасники художньої
самодіяльності щиро вдячні депутатському
корпусу за те, що сільська культура в громаді
не на задвірках.
Юлія КОРНІЄНКО,
завідуюча
Понорівським
СБК.

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

3 вересня — с. Рябухи, вул. Шевченка.
4 вересня — с. Болотниця, вул. Гагаріна.
5 вересня — с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги,
вул. Енергетиків.
6 вересня — смт Талалаївка, вул. Нафтовиків, вул. Робітнича, кафе «Міленіум», кафе «Маестро».
7 вересня — смт Талалаївка, вул. Геологів (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

лаївського ДНЗ «Веселка»
Лариса Кушим — за високу
професійну
майстерність,
активну життєву позицію,
творче ставлення до виховання дітей нагороджені почесними грамотами
райдержадміністрації.
Пам’ятним залишиться
цей святковий день і для
Карини Сенько, Владислава
Дупи, Дмитра Лукаша і Василя Тотара, яким голова РДА
Анатолій Дупа та виконуюча
обов’язки районного сектору
управління державної міграційної служби України в
області Олена Бірін вручили
перші паспорти. Помічник
народного депутата Валерія
Давиденка Микола Коновал
вручив їм подарунки, а селищний голова — квіти.
Продовжились урочистості святковою тематичною
концертною програмою, підготовленою
працівниками
районного будинку культури
та учасниками художньої
самодіяльності.
24 серпня в храмі Святої Варвари відбувся молебень за Україну. А 25
серпня на стадіоні селища
проводились спортивні змагання — відкритий чемпіонат
з армреслінгу.
Віра КЛИМОВА.

У КОРІНЕЦЬКОМУ святкову програму
розпочали наймолодші артисти — ансамбль
«Краплинка», які захопили всіх глядачів своєю щирістю, безпосередністю. Вітали односельців із Днем Незалежності в. о. сільського
старости Сергій Троян, директор ТОВ «Красноколядинське» Олександр Крисько. Лунали
пісні та вірші про славних захисників України.
Радували односельців самодіяльні ансамблі
СБК «Едельвейс», «Корінецькі молодиці».
Був і гумор, і запальні танці.
Музичний супровід та апаратуру надав
Олег Галаган, за що йому жителі села щиро
вдячні, а весь концерт відбувався за підтримки Талалаївської селищної ради.
Олена ІВКО,
художній керівник.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0325657, виданий на ім’я НАУМЕНКО
Олександр Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0325656, виданий на ім’я ПОТЕРЯЙКО Лідія Миколаївна, вважати недійсним.
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31 серпня 2018 року

НОВІ ТРАДИЦІЇ

МО Є
РІ Д Н Е
С Е ЛО

Довгалівка
відзначає
свою 352-гу річницю, якій і
присвячений був День села.
18 серпня до сільського клубу з усіх вуличок та провулків
збирались на свято односельці. Дійство розпочалося
з виставки робіт місцевих
майстрів. Просторе фойє
зустріло всіх розмаїттям вишивок, мальованих картин,
вишивок бісером, виробів
орігамі, квілінгу, картин із
стрічок, виробів із вермішелі. Це творіння рук майстрів
Ольги Хоменко, Валентини Дудки, Оксани Севрюк,
Юрія Гладченка, Яни Яценко, Людмили Тонкачеєвої,
Світлани Лавріненко, Надії
Довгаль, Світлани Хоменко, дитячої творчості гуртка
«Дивосвіт» Олександри та
Юлії Тяжкун, Анатолія Лавріненка, Анни Лободи.
Концертну програму розпочали ведучі Анна Ординець і Тетяна Геращенко з
коротких відомостей про рідне село. Щирі слова привітання лунали від завідуючого
відділком СТОВ «Батьківщина» Івана Тарана, директора
СТОВ «Батьківщина» Миколи Дмитренка, Юрківцівського сільського голови
Світлани Мірошниченко, директора школи Володимира
Михайлюка, голови районної
ради Юрія Дзюбана, голови
Срібнянської районної ради
Олени Панченко, помічника-консультанта народного
депутата Валерія Давиденка
Миколи Коновала.
Пам’ять всіх загиблих
захисників України різних
часів вшанували хвилиною
мовчання.
Ведучі та сільський голова вручили подарунки
ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС, найстаршій
жительці села, найстаршій
подружній парі, наймолодшому довгалівцю та багатодітній родині. Звучали
вітання та побажання адресовані молоді села, працівникам сільського господарства, працівникам соціальної
сфери. Аматори Чернецького СБК — ансамбль «Бабський батальйон» — порадували прекрасним концертом.
Запашний коровай розділили сільський голова Світлана Мірошниченко та депутат
районної ради Іван Таран.
Жителі
села
вдячні
спонсорам свята: СТОВ
«Батьківщина»
(директор
М. Дмитренко), народному
депутату Валерію Давиденку, керуючому Довгалівським
відділком СТОВ «Батьківщина» Івану Тарану; аматорам
Чернецького СБК — за змістовну і цікаву програму.
Після того, як всі скуштували коровай, свято
продовжилось на вулиці, де
на сільчан та гостей чекала
смачна польова каша, яку
приготували Ольга Хоменко та Надія Сова, шашлики,
смачні пироги. А вже ввечері для всіх була святкова
дискотека.
Оксана СЕВРЮК,
завідуюча сільським
клубом.

31 СЕРПНЯ святкує свій
день народження Наталія
Вікторівна ГУРА із Грабщини. 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
тій пісні не буде кінця.
З повагою сім’я
ЖОВАНИКІВ.

ЦЕ ПРО зустрічі однокласників, якими завжди рясніє
літо. Саме шкільна дружба часто виявляється найміцнішою, непідвладною рокам. І чомусь виходить так, що
чим старші колишні учні, тим більше їм хочеться зустрічатися. Поговорити, заспівати пісню, згадати дитинство і
шкільну юність. Ось фрагменти двох таких шкільних зустрічей. Вони чимось подібні — випускники Болотницької і Корінецької шкіл вже не можуть зустрічатися у своїх
школах — вони зачинені і вже ніколи там веселий дзвоник не покличе за парти. Та все ж побували на порожніх
шкільних подвір’ях, згадали вчителів, однокласників, позгадували, посумували…

ЗУСТРІЧІ,

Випускник Корінецької восьмирічної
школи,
Володимир
Динник із таким захопленням і натхнен
ням згадує не тільки цьогорічну, а всі
попередні
зустрічі
шкільних друзів: «Більшість
однокласників проживає у
ближніх селах, із ними іноді
та бачимося. А так хотілося б побачити тих, кого
пам’ятаємо тільки такими,
як на шкільному фото. Ось
це (вгорі), де ми третьокласники, для кожного із нас
дуже дороге. На ньому є дівчинка, яка ходила із нами
в школу всього три перші
класи — Софійка Павленко. Потім її батьки виїхали
із села і тривалий час ми
нічого не знали про неї. Повірте, в молоді роки про це
майже не задумувалися. А у
зрілі вирішили знайти нашу

ЩО ДУШУ ЗІГРІВАЮТЬ
Софійку. І знайшли. Софія
тепер Крайник живе у Харкові, і хоч нас, однокласників,
майже зовсім не пам’ятає, з
радістю відгукнулася на запрошення і приїхала».
Тепер Корінецькі однокласники вирішили зустрічатися щороку, бо літа летять.
Уже минуло 54, як закінчили
вони свою школу. Ці зустрічі дарують неперевершену
радість. Володимир Динник
обов’язково бере свою гармошку і… ніби все, як в юності.
* * *
Зібралися на свою зустріч
і випускники Болотницької середньої школи 1973 року ви-

пуску. 45 років тому для двох
класів випускників пролунав
прощальний вальс… Одна
із ініціаторів зустрічі Віра
Жоха, яка залишилася жити
і працювати в рідному селі,
згадує, що життя в селі тоді
вирувало. Працював цегельний завод, птахоферма. Учні
навчалися у дві зміни, бо в
одну не поміщалися у школі.
Того дня колишні випускники
побували на запустілому подвір’ї школи, позгадували… А
продовжували зустріч у кафе
«Оріон» в райцентрі, де їм
дуже сподобалося. І ось це
фото на згадку зробили.
Кор. «ТХ».

На фото: випускники Корінецької восьмирічки цього
літа знову зустрілися.

ПРОДАМ

СКУТЕР Honda Dio з документами, потребує ремонту.
Тел. 068-639-07-09.
СІНО, СОЛОМА в тюках. Можлива доставка.
Тел. 066-528-36-28, 097-474-85-03.
ПЕРЕПІЛКИ дорослі, різних порід (несуться).
Тел. 068-583-57-00.
Вівсяна СОЛОМА в тюках зі складу в Талалаївці, ОВЕС.
Тел. 067-830-76-21.
БУРЯКИ кормові, ГАРБУЗИ. Тел. 067-369-74-77.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0261160, виданий 15 серпня 1996 року на
ім’я ПУГАЧ Григорій Тимофійович, вважати недійсним.
Втрачені СЕРТИФІКАТИ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №051016 та серії ЧН №051015, видані 8 жовтня 1996 року на ім’я ІЩЕНКО Таїсія Олексіївна, вважати
недійсними.
На фото: зустріч через 45 років після закінчення Болотницької середньої школи.

ПОДЯКА
У нашу родину прийшло страшне, непоправне
горе. Як грім серед ясного
неба, як буря, як страшний
смерч вирвали з нашого
життя нашого єдиного синочка-соколика Женю, який
тільки починав жити, а ми
для нього віддавали кожну
секундочку свого життя. У
цю страшну хвилиночку в
нас руки опустилися, ноги
підкосилися — життя перестало існувати…
І в ці найтяжчі години,
коли ми проводжали нашого синочка в останню дорогу, нас прийшли підтримати
наші куми В. Г. і В. А. Коломієць, сім’ї Юрія Кащенка і

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.

Григорія Рижія, наші друзі і
сусіди, і всі односельці, моя
подруга-сестричка Тоня Діденко, яка від мене не відходила і на крок. Ми дуже
вдячні Олі Кривоус, Наташі
Каракоші, Віті Ященко, Люді
Наливайко, Люді Ведмідь,
які організували поминальний обід. Всім-всім, хто нас
підтримував у цю тяжку годину, земний уклін, хай Бог
вам дає здоров’я, а горе вас
минає стороною.
З великою подякою
горюючі батьки ПАВЛЕНКИ.
● ● ●
Мого синочка Станіслава
2,5 роки тому спіткала тяжка
хвороба. Надія на одужання

ледь жевріла. Роками змушені були ми лікуватися в
лікарні Охматдит, для чого
безкінечно потрібні значні
кошти. Я дуже вдячна селищному голові Юрію Величку і депутату обласної ради
Геннадію Тригубченку, які
єдині із депутатів (а зверталася я до багатьох) відреагували на моє прохання допомогти дитині. І ось 1 вересня
синочок піде у перший клас,
хоч попереду ще непростий
шлях реабілітації. Сподіваюся, що він буде успішним, а
за допомогу — щире материнське спасибі.
Ольга ЛЕМЕШКО.
смт Талалаївка.
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Колектив Комунального некомерційного підприємства
«ЦПМСД Талалаївської районної ради» глибоко сумує з
приводу передчасної смерті колишньої колеги Валентини
Федорівни ТАРАН і висловлює щирі співчуття її чоловіку,
донькам, внукам і всім рідним.
Колектив Талалаївського відділу медицини катастроф
глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього
медичного працівника Валентини Федорівни ТАРАН і
висловлює щирі співчуття її чоловіку — водію відділу медицини катастроф Анатолію Федоровичу Тарану.
Боляче втрачати хороших друзів, чиє життя обривається так неждано. Не стало Валентини Федорівни
ТАРАН. Сумно і боляче від цієї втрати. Щиро співчуваємо
її чоловіку Анатолію Федоровичу, донькам і внукам.
Сім’я Т. Г. і М. В. СЕГЕДИ.
З гірким болем у серці зустріли звістку про смерть Валентини Федорівни ТАРАН із Талалаївки. Щиро співчуваємо її брату Михайлу Федоровичу Тарану, чоловіку Анатолію Федоровичу, дочкам і внукам. Вічна пам’ять покійній
і легкий спочинок.
Сім’я ЛИТОВЧЕНКО.
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