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ДЕНЬ У КАЛЕНДАРІ
ШАНОВНІ ВИХОВАТЕЛІ ТА ПРАЦІВНИКИ
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ!

Дошкільний вік — один
із найбільш відповідальних
і важливих періодів у житті
підростаючого покоління, в
якому починається закладання любові до природи,
навколишнього світу, любові до Батьківщини. Дорогі
працівники дошкільного виховання: педагоги-вихователі, помічники, методисти,
музичні керівники! Вітаючи
вас зі святом, бажаємо
вам невичерпної енергії,
краси і чарівності. Нехай
життя ваше буде наповнене щастям, добробутом та
натхненням, в оселі вашій
панують світло і злагода, в
серці — добро і мудрість, а
в житті — достаток і удача.
Шановні
усиновителі,
опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу!
Щиро вітаємо вас із
Днем усиновлення — святом родинного затишку та
дитячої надії! Усиновлення
— це особливе батьківство,

благородний і непростий
шлях до щасливої родини.
Все більше і більше українських сімей відкривають
свої серця і двері домівок
для дітей, які потребують
допомоги, розуміння і підтримки з боку дорослих.
Тому цей день став святом
здійснення мрій, другим
днем народження багатьох
дітей та сімей.
Дякуємо всім усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам-вихователям! Прийміть
доземний уклін та найщиріші слова поваги з нагоди Дня усиновлення. Ви
відкрили дитині своє серце, розділили з нею свою
любов і душевне тепло.
Ви дали кожній дитині, яка
зростає у вашій сім’ї, найважливіше — щастя мати
родину. Щиро бажаємо вам
міцного здоров’я, достатку і
злагоди в родинах, успіхів в
обраній вами почесній місії виховання майбутнього
України!

ШАНОВНІ БІБЛІОТЕКАРІ!

Прийміть
найщиріші
вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Це
свято свідчить про глибоку
повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури. З давніх часів
бібліотеки були храмами
книги, збирачами історичної і культурної спадщини,
а їх працівники — лікарями
людських душ. З книгою
пов’язане все наше життя. З
книгою ми вчимося, працюємо, відпочиваємо.
Сьогодні
бібліотеки
стають сучасними багатофункціональними культур-

ними та інформаційними
центрами, виконують функції збереження і передачі
читацькій аудиторії знань,
культури і пам’яті багатьох
поколінь. Професія бібліотекаря надзвичайно важлива. Адже, від вашої праці
залежить
інтелектуальне
майбутнє нашої держави та
її успішний розвиток. У день
вашого професійного свята,
бажаємо вам міцного здоров’я, довголіття, щастя, добра, творчої наснаги і нових
успіхів та звершень у вашій
благородній просвітницькій
справі.

1 ЖОВТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ
ПОХИЛОГО ВІКУ

Від усієї душі вітаємо
вас із теплим і сердечним
святом — Днем людей похилого віку та Днем ветерана!
Цей день — символ єдності
і спадкоємності поколінь,
прекрасна можливість сказати теплі слова подяки
батькам, матерям, ветеранам війни і праці, пенсіонерам і взагалі всім літнім
людям за вклад у розвиток
країни, за багаторічну саАнатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

мовіддану працю, доброту і
мудрість.
Бажаємо вам найголовнішого — здоров’я, безхмарного неба, сил та наснаги і далі дарувати тепло
ваших посмішок, щастя та
благополуччя! Нехай всі
проблеми та незгоди обходять стороною, а добро,
що ви робите, повертається
сторицею!
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

РЕФОРМА «Укрпошти»
під назвою «Сільське поштове відділення» продовжує
лихоманити село. В результаті її впровадження закриття всіх поштових відділень у
селах, де населення менше
двох тисяч. Для Чернігівщини
це означає закриття майже
всіх сільських поштових відділень, адже в області лічені
села мають більше двох тисяч мешканців. У Талалаївському районі понад 2 тисячі
людей проживає тільки в райцентрі. У села, де проживає
до 500 чоловік, поштова автівка приїжджатиме раз у тиждень. Словом, все «краще»
для людей. Протягом вересня
ще працювали паралельно із
автівками і поштові відділення та
місцеві листоноші,
які добре знали
свою роботу і були бажаними
у кожному сільському дворі.
Саме вони протягом вересня
показували, як куди і до кого
їхати пересувному відділенню. У більшості сіл було так,
як, наприклад, у Понорах, про
що розповідала діловод старостинського округу Людмила
Пустовар: «Машина постоїть
у центрі села, а наша листоноша Олена Винограденко,
як і завжди — сумку із пресою на велосипед — і попід
дворами…»
Клубок до горла підкочується від думки про те, що з
1 жовтня наші сільські листоноші вже не підуть попід дворами і у двори. Як по наших
сільських вулицях проїдуть
красиві іномарочки? Чи турбувало це тих, хто вигадав цю
реформу, витрачаючи на неї
мільярди? Звісно, що ні. Вони
не мають найменшого уявлення про село та селян і зовсім не переймаються проблемами сільського населення.
Селяни живуть без Інтернету,
без дротового телефонного
зв’язку, без радіо, тепер уже
багато хто й без телебачення,
без газет. Зате пересувна автолавка обіцяє привезти хліб
і мило… Колись один мудрий
чоловік сказав: «Їсти дали,
а душу вкрали!» Так і в цій
ситуації.
Судячи із тих проблем, які
озвучують і в інших районах,
де вже прокотилася перша і
друга хвилі пілотного проекту
(наш район накриває третьою
хвилею), проект просто «не
пішов», та незважаючи ні на
що, він рухається, як стихія
— незупинно.
Ми вже повідомляли, що
18 вересня відбулася зустріч
видавців обласної та районної періодики з начальницею

обласної дирекції «Укрпошти» Оленою Дорошенко та її
командою, яку модерував заступник голови обласної ради
Арсен Дідур. Ось якої думки
він про цей процес: «Реформу «Укрпошти» неможливо
зупинити ні багаточисельними мітингами у Києві, ні петиціями до центральної влади
— запущена без нашої згоди, вона не має зворотнього
ходу. Але в наших силах на
даному етапі скоригувати її
під реалії нашої області так,
щоб пережити цей процес
з найменшими втратами. А
саме: відкинувши усі політичні амбіції гуртом відпрацювати кожну громаду, кожне
село, врахувати усі пропози-
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ції і зауваження. Особисто я
готовий працювати над цим
доти, доки ми не вийдемо на
бажаний результат: якісні поштові послуги та задоволені
ними люди.
Я вдячний людям, які
прийшли сьогодні на засідання робочої групи, за небайдужість та бажання відстоювати
свої права. Проте моя думка
як заступника голови обласної ради залишається незмінною: з переговорного процесу
виходити не можна! Бо тоді
«Укрпошта», як монополіст
у сфері надання поштових
послуг на селі, диктуватиме
людям свої умови без огляду
на будь-чию позицію».
19 вересня на засідання
робочої групи приїхав сам
очільник ПАТ «Укрпошта»
Ігор Смілянський. Приїхали
делегації з кожного району,
громад, багатьох сіл. Люди,
переважно обурені процесом
реформи, ледь поміщалися
в нарадчому залі обласної
ради. За словами Смілянського, все не так і погано.
Для Чернігівщини закуплено
130 виїзних автомобілів і цього достатньо для належного
обслуговування. Скоротили
майже півтисячі поштарів,
які працювали не на повний
оклад і підвищили зарплату
тим, хто працюватиме повний
робочий день, кожному поштовику, який працював раніше, запропонували перейти
на повну зайнятість…
Але учасники засідання
на противагу словам Ігоря
Смілянського наводили свою
статистику. «У Меморандумі,
який розробила наша робоча група, було прописано, що
допоки робоча група не покаже хороший результат на теренах трьох експерименталь-
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Вітаємо всіх вас, хто
щоденно віддає тепло своїх
сердець дітям, із професійним святом! Ваша професія
вимагає від людини глибокої самовіддачі, величезного терпіння і безмежної
любові до своєї справи. Від
вашої мудрості, уваги залежить благополучне дитинство і подальша доля кожного вихованця.
Щира подяка всім працівникам дошкільної освіти
за щоденну самовіддачу,
любов і турботу, віддане

служіння улюбленій справі,
мудрість, наполегливість і
високий
професіоналізм.
Нехай же на благородному
шляху виховання підростаючого покоління вас завжди
супроводжують успіхи. Бажаю вам міцного здоров’я,
творчого вогнику, щедрості
серця, здійснення найсокровенніших мрій. Нехай вам
завжди всміхається доля
та дарує ще багато світлих
днів і щасливих років!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

НАКРИЛО ТРЕТЬОЮ ХВИЛЕЮ

ПОГОДА
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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ДОШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА ДІВ!
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них районів, реформа не має
права рухатись далі по області», — сказала депутат обласної ради Ірина Грозенко.
Дискусії вирували кілька
годин. Заступник голови обласної ради Арсен Дідур оголосив про продовження дискусії, але вже в сесійній залі.
Та спочатку робоча група допрацює пропозиції всіх сторін.
Основні вимоги територіальних органів влади: роботу
пересувних поштових відділень запроваджувати лише в
населених пунктах із чисельністю менше 1000 жителів,
що майже на 90% знизить
кількість населених пунктів,
де не працюватимуть поштові
відділення; стаціонарні поштові відділення залишити
в усіх центрах ОТГ; призупинити реалізацію проекту на
території прикордонних районів; проект впроваджувати
поетапно, щоб кожен із етапів
охоплював не більше трьох
районів; забезпечити обов’язкове узгодження графіків роботи пересувних відділень з
органами місцевого самоврядування та неухильно його
дотримуватись.
Відвідав Чернігівщину й
голова Національної спілки
журналістів України Сергій Томіленко. «Найкращі експерти
щодо роботи мережі Укрпошти сидять не в столичних
кабінетах, а працюють у регіонах. Саме редактори місцевих
газет розуміють усі ризики від
того, що громадян позбавляють поштового зв’язку, позбав-

ляють доступу до інформації.
Тому наша Спілка й далі щотижня надсилає пропозиції наших колег-газетярів до уряду,
розраховуючи, зрештою, на
реалізацію притомної державної політики захисту інформаційного простору України»,
— цитує Томіленка служба
інформації НСЖУ.
Пересувна
автолавка
замість поштового відділення сприймається важко. Як
вона працюватиме, залежить і від сільської влади,
і від самих людей. Якщо ви
не передплатите періодику, машина не приїде до вас
і раз у тиждень. І причини
для того у неї будуть вагомі. Давайте разом змусимо
Укрпошту працювати так, як
вона обіцяє — доїхати і дійти до кожного двору. Якщо
відмовимося від її послуг на
селі, самі ж і постраждаємо.
Розповідайте нам, як вас обслуговують, що вас влаштовує, а що ні. Болотницький
сільський голова Анатолій
Рудько, наприклад, пропонує, як і раніше, утримувати
поштову кімнату. Адже, як
розповідає, люди майже 5
годин юрмилися біля машини, щоб отримати пенсію,
зробити платежі. Це не діло.
Прохає залишити працювати
листоношу, адже село дуже
розкидане. Листи-прохання
направив до обласної дирекції Укрпошти. Який буде
результат, розкажемо. Надію
на співпрацю не втрачаємо.
Олександра ГОСТРА.

29 ВЕРЕСНЯ ц. р. відбудеться святкування Дня села
Стара Талалаївка. Щиро запрошуємо всіх на це особливе
свято, яке об’єднає всіх, хто любить своє село, тих, чиєю
працею воно створювалося і твориться нині!
У програмі свята:
••10:00 — спортивні змагання з міні-футболу,
••13:00 — батути, електромобілі, розваги для дітей,
••14:00 — святкова концертна програма за участю художнього колективу Дмитрівського СБК, виставка
робіт ДПМ,
••16:00 — святковий куліш, застілля,
••18:00 — дискотека.
ОРГКОМІТЕТ.

БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м, 2 м

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

Фаза Місяця

Тел. 067-912-67-56, 095-842-18-48, 068-367-42-66.
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За даними http://sinoptik.ua

Потрібні на роботу ВОДІЇ категорії E з досвідом.
Тел. 050-736-26-93.
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20 ВЕРЕСНЯ відбулася 12 позачергова сесія
Талалаївської
селищної
ради 7 скликання. У порядку денному питання «Про
внесення змін до рішення
третьої сесії селищної ради
7 скликання від 20 грудня
2017 року «Про селищний
бюджет на 2018 рік»; «Про
внесення змін до рішення 7 сесії 7 скликання від
22.05.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку
на 2019 рік»; «Про внесення змін до рішення 3 сесії
7 скликання від 20.12.2017
року «Про встановлення
ставок та пільг із сплати земельного податку на
2018 рік; «Про внесення
змін до штатної чисельності Талалаївської ЗОШ I-III
ступенів».
По всіх цих та інших планованих питаннях прийняті
рішення: «Про безоплатну
передачу майна Староталалаївської філії I-II ступенів Талалаївської ЗОШ у
комунальну власність Староталалаївської сільської
ради»; «Про розробку детального плану території,
кварталу по вул. Перемоги
в Талалаївці»; «Про вступ
до Асоціації об’єднаних громад Чернігівщини».
Внесені зміни до селищного бюджету, якими передбачено виділення коштів
для центральної районної
лікарні на придбання знеболювальних
лікарських
засобів для онкохворих —
30 тис. грн. та інсулінів для
інсулінозалежних хворих —
70 тис. грн.
Бурхливе обговорення
викликало питання щодо
оподаткування земель, які
знаходяться під лісовими
насадженнями.
Інформували лісничі ДП «Талалаївкарайагролісництво» Ю. Л.
ВІТАЄМО із 55-річним
ювілеєм нашу шановну однокласницю і колегу Наталію Миколаївну ТАРАН
з Довгалівки. Так, вже не
юність і не молодість, а мудра зрілість, життєвий досвід
і заслужена повага. Бажаємо
Тобі весняних посмішок, літнього тепла, осінніх фарб і
зимової стійкості характеру.
Нехай всі наші побажання
долетять за призначенням і
неодмінно здійсняться. Тобі
55, та хіба ж це літа, коли
очі горять і душа молода?
Хай доля дарує 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!
ОДНОКЛАСНИКИ,
КОЛЕГИ.
* * *
25 ВЕРЕСНЯ 25 років
тому одружилися дорогі і
рідні нам Іван Дмитрович
і Лідія Іванівна ЯРМОШ із
Чернецького. Сьогодні усі
вас спішать привітати, бо ви
дочекались знаменної дати
— святкуєте радісно срібне весілля. І щирі вітання
на честь цього свята ми від
душі вам шлемо, «молодята»! І тішимось справді ми
тим, наші любі, що ваші серця поєднались у шлюбі. Бо
в злагоді ви прожили чверть
століття, себе залишивши
в народжених дітях. І нині
удвох на своїм ювілеї ви квітнете пишно, немов дві лілеї.
Вам зичимо й далі в добрі
проживати і внуків від своїх
дітей дочекатись. Хай Бог
вам сотворить свою щедру
ласку, життя ваше спільне
оберне на казку. І вірим, що

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ІЗ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РА ДИ
Федорук та ДП «Борзнянський лісгосп» А. І. Скорход.
Депутати прийняли рішення
про оподаткування земель,
які знаходяться під лісовими насадженнями за ставкою 0,1% від грошової оцінки ріллі по області.
Здається, люди вже звикли, що роботу сесій можна
подивитися у прямому ефірі, який ініційований та проводиться представниками
«Національного корпусу Талалаївка». І це цілком нормально, що виборці мають
змогу бачити, як працює той
чи інший їхній обранець:
за що голосує, які питання
пропонує до обговорення та
вирішення і чи взагалі буває
на сесіях. І якщо раніше інформацію про сесію можна
було отримати не детальну
— адже в газетній публікації
нереально сказати про все,
а на офіційному сайті можна подати все як треба, то
тепер всі, хто не байдужий
до життя селища, може все
і побачити, і почути. Звичайно, що не всім депутатам це
подобається, бо якщо раніше можна було переконати
довірливих виборців буцімто ті чи інші питання, які їх
хвилюють, обговорюються
і вирішуються на сесіях, то
тепер «шило в мішку не сховаєш». І кожне сказане слово — не горобець, вилетіло
— не спіймаєш!
Перш ніж приступити до
опрацювання порядку денного позачергової сесії, головуючий селищний голова
Юрій Величко надав слово
депутату Оксані Сенчі, яка
попросилася до виступу.
Вона висловила свою позицію щодо останніх подій
у селищі та своє ставлен-

ня до тих, хто організовує
мітинги й акції. Головна
думка виступаючої, що всі
ці події спеціально підтасовуються під початок президентських виборів. Депутат
Олег Кобзистий у своєму
виступі висловив обурення,
цитуючи виступи громадських активістів на акціях
протесту, де вони заявляли
про те, що до рад різних
рівнів «просунули сміття».
Депутат Юрій Штим, який із
самого початку і тепер проти прямої трансляції сесій
«Національним корпусом
Талалаївка», знову наголосив, що це своєрідний тиск
на депутатів. Він підтримав
колегу у її позиції і подякував їй за сміливість.
Ці виступи селищних
депутатів активно обговорювали користувачі у
«Фейсбуку» і під час прямої
трансляції, і після. Зафіксовано більш як 3 тисячі переглядів запису у мережі.
Після розгляду запланованих питань Юрій Величко зачитав звернення
представників «Національного корпусу Талалаївка»,
у якому вони вимагають
звільнити з роботи завідувача спортивними спорудами
селищного стадіону Сергія
Радченка. Він пояснив, що
сесія не має повноважень
звільняти з роботи цього
працівника, оскільки не призначала його. Є підстави
для звільнення чи немає?
Юрій Євгенович попросив
депутатів висловити свою
думку. Жоден із депутатів
не сказав, що причини для
звільнення є. Депутат Олег
Кобзистий обурювався, що
вимоги учасників акції усіх
позвільняти — не вихід. Тре-

ба щось робити на стадіоні,
щоб там були умови, хоч
би перевдягнутися спортсменам. Депутат і начальник
відділу ЖКГ селищної ради
Федір Кашка прокоментував, що будувати щось на
стадіоні без генерального
плану селища неможливо. А
на генеральний план треба
коштів не менше як 1 млн.
Мав слово голова громадської інспекції з питань
благоустрою при селищній
раді Анатолій Штим, який
розповів історію будівництва стадіону і свою життєву
біографію. Його обурювала
присутність на сесії «сторонніх людей». На його
думку, коноплі, які росли під
трибунами, могли посіяти
спеціально ті, хто бачить у
цьому проблему…
Виступив і Сергій Радченко. «Коли я рік тому
прийшов працювати на цю
посаду, там трава в коліно
росла. Я викосив, ворота
настроїв, світло провів.

в чарах любовного зілля діждетеся ще золотого весілля!
БАТЬКИ, СЕСТРИ,
БРАТИ, ПЛЕМІННИКИ.
* * *
20 ВЕРЕСНЯ виповнилося 80 років нашому
дорогому татові і дідусеві
Миколі
Олександровичу
ЛЕЩЕНКУ з Юрківців. Прийміть, рідненький, наші щирі
привітання. Звідки ті роки
беруться, хто знає? З лісу
якого виходять незримо?
Ніби й не жив, а прожив і
чимало — восьмий десяток
ось-ось за дверима. Хтось
може скаже — зима на порозі! Хтось може скаже — вже
сонце сідає… Хай же на Вашій життєвій дорозі сонечко
довго бадьоро ще сяє. Нехай
вам сонечко світить, а серце
співає, нехай печаль дороги до серця не знає, нехай
щастя буде у Вашому домі,
і радість нехай з вами буде
завжди. Здоров’я міцного і
справедливої долі нехай Господь Бог дає на довгі роки.
Дочка ВАЛЕНТИНА
і її сім’я.
* * *
1 ЖОВТНЯ відзначає
свій 70-річний ювілей наш
дорогий чоловік, батько і дідусь Олексій Олексійович
ДЕМЧЕНКО з Обухового.
Ми вітаємо його із ювілеєм
і від душі шлемо такі вітання: Желаем здоровья такого,
как сталь. Проблемы пускай
убегают все в даль. И толстым пусть будет всегда кошелек, а жизнь расцветает,
как яркий цветок. Пусть годы
идут за годами, о том, что
прошло, не грусти. А тем,
кто когда-то обидел, всем
сердцем обиду прости. Не
трать свои нервы напрасно,
здоровья не купишь нигде.

Пусть жизнь Твоя будет прекрасна, мы счастья желаем
Тебе! Будь душою юный, не
старей никак, живи Ты, родненький, долго-долго!
З повагою ДРУЖИНА,
ВНУЧКА, ДОЧКА і СИН.

ного довіку, щастя і радості
повнії ріки. Берег спокою
нехай зігріває, а горе завжди
стороною минає.
З любов’ю і повагою
МАМА, ЧОЛОВІК, ДІТИ,
ВНУКИ.

* * *
В ЦЮ чудову вересневу
пору святкувала свій 65-річний ювілей наша дорога
мама і бабуся Ольга Федорівна ЦІЛИНА з Рябух.
Котиться по небу сонечко
невпинно й прикотило в двір
Твій свято іменинне. І нам
трапилась нагода приємна й
важлива: побажать, щоб при
здоров’ї жилося, все замріяне збулося. Плину років не
корись, порадіти не барись
ювілейній даті. Хай добро
квітує в хаті, хай життя не
вечоріє, ми Тебе завжди зігрієм нашою увагою, щирою
повагою.
СИН, НЕВІСТКА,
ВНУК.
* * *
26 ВЕРЕСНЯ золоту
дату — 55 років — відзначила найпрекрасніша, найрідніша, добра і чуйна донька,
дружина, мама і бабуся Ольга Вікторівна СИМОНЯКА з
Талалаївки. У Твій прекрасний ювілей прийми вітання
і подяку від найрідніших
людей, любові нашої ознаку.
Спасибі, рідна, що живеш
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 Ти
поруч. Бажаєм здоров’я міц-

3 ЖОВТНЯ відзначить
50-річний ювілей моя сестра Тамара Миколаївна
СПІВАК (ХОМЕНКО) з Чернецького. Сестро моя рідна,
сестро моя мила, щоб літати
в небі є у Тебе крила. Роботящі руки, щоб усе робити,
і чутливе серце, щоб усіх
любити! Щиро з днем народження я Тебе вітаю, кращою
на світі бути побажаю. Хай
до Тебе часто щастя прилітає і Тебе й родину Бог благословляє! Хай духмяні квіти
долю прикрашають і хороші
друзі в гості заглядають. Соловей щебече про кохання
миле, щоб століття справить
стало Тобі сили!
Брат ВАЛЕНТИН зі
своєю родиною з Варви.
* * *
ДОРОГУ донечку, сестричку й тьотю Любов

27 вересня 2018 року
Ніхто нічого на стадіоні і
на дитячих майданчиках не
б’є, не ламає, бо я контролюю… Да, росли коноплі, я
їх скосив…», — сказав він.
Депутати дійшли до висновку, що треба створювати
умови на стадіоні. Депутат
Федір Кашка сказав, що
претензій до Сергія Радченка, як працівника, якого
фінансує селищна рада,
немає і побажав йому працювати ще краще. Присутні
колеги його підтримали.
Ще поговорили про те,
що треба організовувати
суботники, розбирати розвалене приміщення лікарні і
будувати роздягалку на стадіоні, а не чекати плану, бо
це буде надто не скоро. На
цьому і завершили роботу.
Враховуючи те, що газета доходить до тих жителів району, де немає мережі Інтернет, намагалася
зовсім коротко розказати,
про що ішла мова на позачерговій сесії селищної
ради, не коментуючи сказане і не висловлюючи
власну думку. Цього разу.
Олександра ГОСТРА.

ВИСТАВКИ

ПРИСВЯТИЛИ
ДНЮ СЕЛИЩА

У виставці Талалаївського краєзнавчого музею,
присвяченій дню селища,
були представлені роботи
23 майстрів декоративно-
прикладного,
образотворчого
та
фотомистецтва.
Це світлини В. Топчія та
О. Смалька, картини С. Півторацького, А. Криська і
С. Пожидаєва, роботи декоративно-прикладного
мистецтва Ю. Донець, Г. Калити, В. Мокій, В. Кравчук,
О. Картавої, О. Касьяненко,
Я. Іржавської, В. Потеряйко,
Ю. Оніщенко, Н. Семінько,
Н. Семешко, Л. Сухомлин,
Л. Черкас та юних майстринь
А. Антоненко,
В. Яременко, К. Васюк, Я. Огій, І. Огій.
Різноманітна техніка вишивки, різнобарвність кольорів
вабили зір відвідувачів. Усі
учасники виставки отримали
скромні подарунки від селищної ради.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

ВАКЦИНАЦІЯ ДИКИХ ТВАРИН

Епізоотчна ситуація по сказу в Україні
залишається напруженою. Щороку від нього
гинуть тварин. На жаль, хворіють та помирають і люди. Проводиться вакцинація сприятливих свійських тварин, але небезпека
приходить з дикої фауни, від тварин, яких
ми не можемо ізолювати і піддати класичним щепленням. Отож, щоб покращити цю
ситуацію, протягом вересня-жовтня проводяться заходи із пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу, шляхом
скидання вакцини з літаків.
Науковцями розроблено ефективні вакцини і опрацьовано методики вакцинації,
які дають змогу охопити наявне поголів’я
диких тварин та досягти бажаних результатів. Вакцина створює специфічний імунітет при пероральному застосуванні, не

викликає захворювання у молодих тварин,
не виділяє вакцинний вірус зі слиною, безпечна для інших тварин, безпечна для людини і природного середовища, стабільна в
польових умовах.
На території Чернігівської області, зокрема Талалаївського району, вакцинація тварин дикої фауни буде проводитись
у жовтні.
Розповсюдження вакцини не проводиться над населеними пунктами, болотами,
водоймищами, авто- та залізничними шляхами та місцями проведення польових робіт.
Прохання при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, із розумінням
поставитися до заходів з вакцинації диких
м’ясоїдних тварин. Заздалегідь дякуємо за
розуміння!

Олександрівну ЛУЦЕНКО з
Липового щиро здоровимо з
днем народження, який вона
відзначає сьогодні. Щоб Ти
завжди була щаслива, добро пізнала у житті, і щоб
сміялися до Тебе із неба
зорі золоті. Щоб гріло сонечко ласкаво, щоб Бог Тебе в
опіці мав і Ангел, Твій охоронитель, з плеча Твого щоб не
злітав. Ми дякуємо Богу, що
Ти у нас є, хай силу і радість
Тобі Він дає.
ТАТО, сестри ЯНА,
ТАНЯ, племінники
МАКСИМ і МАША.
* * *
24 ВЕРЕСНЯ святкувала
свій 50-річний ювілей наша
дорога дружина і мама Валентина
Володимирівна
МАКСИМЕНКО з Юрківців. З
днем народження Тебе вітаєм і бажаєм на всі літа: будь
такою, як ми Тебе знаємо,
проста, ніжна і всім дорога.
Хай і щастя, і сонця вітрила мчать Твій човен до тої
землі, де панує лиш радості сила, де збуваються мрії
усі. Троянди зів’януть колись
від морозу, а Ти щоб цвіла і
цвіла, з очей щоб ніколи не
капали сльози, щоб завжди
весела й здорова була.
ЧОЛОВІК, СИН, ДОЧКА.
* * *
28 ВЕРЕСНЯ виповнюється 45 нашому дорогому
чоловікові і зятю Юрію Степановичу БОВКУНУ з Талалаївки. Ювілей — чудове
свято! В Тебе є надійний тил.
Сорок п’ять — це не багато,
сорок п’ять — це розквіт сил.
На честь Твого ювілейного
дня — для Тебе наші найтепліші наші слова! То не біда,
що роки швидко плинуть, то
не біда, що 45 прийшло, хай
тільки спогади в душі не ги-

нуть про те все добре, що в
житті було. Добро хай завжди панує у домі та злагода
буде завжди, здоров’я міцного і щирої долі зичим Тобі
назавжди!
ДРУЖИНА, ТЕЩА,
ТЕСТЬ.
* * *
27 ВЕРЕСНЯ день народження нашого сина і брата В’ячеслава Васильовича МОРОЗА з Талалаївки.
Поднимем бокалы и выпьем
до дна, ведь каждому жизнь,
как награда дана. Мы в Твой
день рожденья сказать Тебе
рады, что жизнь нам Тебя
подарила в награду! Сегодня родные желают с любовью Тебе много счастья,
удач и здоровья. И верят,
что жизнь Твоя будет всегда
полна благородства, надежд
и труда.
З любов’ю ЗІНАЇДА
МИХАЙЛІВНА, сестри
ЛЮДА, ІРА і племінник
ІГОР.
* * *
28 ВЕРЕСНЯ виповнюється 6 років нашій дорогій внучці і племінничці
Ані ЗІРЦІ з Талалаївки.
Просимо зайченя пухнасте
на вушко щось Тобі сказати:
рости, маля, веселе і здорове, літай у снах на кульках кольорових. Сонечка,
веселку, дощику рясного і
з казки феї, й котика м’якого, радісних усмішок, квіточок гарненьких, вогника і
зіроньки у очах ясненьких.
Метеликів у полі, яблучок в
садочку, щастячка великого
в кожному куточку. Тортиків,
тістечок й ласощів багато у
Твоїх шість років, в неповторне свято!
Дідусь ТОЛЯ, бабуся
ОЛЯ, тьотя ІННА.
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30 ВЕРЕСНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК

Я К Н Е ВИ П АСТ И
З ОБОЙ М И

На сьогодні бібліотеки
зазвичай асоціюються з чимось застарілим та нецікавим. Можливо, я скажу не
дуже зручні речі, але бібліотека завжди служила людям,
яким чогось не вистачає в
житті. Хто користується Інтернетом в бібліотеці? Той, у
кого немає вдома комп’ютера. Хто йде за книжкою? Той,
хто не може її купити. Пенсіонери — це наша аудиторія.
Діти — це наша аудиторія.
Це та аудиторія, з якою нам
і легко, і складно працювати.
Адже бібліотека для них є
віддушиною, де вони можуть
реалізувати себе, знайти підтвердження власним думкам
у книжках, просто поспілкуватися з бібліотекарем.
А на селі це взагалі майже
єдине місце, де можна прийти і просто порозмовляти з
людиною.
Але наразі є ще й інша
аудиторія — люди, які не
ходять до бібліотек. Коли
спілкування переважно стає
віртуальним, коли багато
сільської домашньої роботи… Тому маємо довести
людям, що бібліотека — не
установа, яка видає книжки, що насправді ми центр
громади, де вони можуть
отримати різні послуги. Навіть ті, на які сама громада
не очікує. Кожна бібліотека
має бути з якоюсь родзинкою, бути особливою. І коли
ми зараз говоримо про коворкінги, де все зав’язано на
комерції, бібліотека сьогодні
має бути безоплатною. Будьякі нововведення повинні
відразу впроваджуватися у
бібліотеках. Багато колег кажуть: «Нас цьому не вчили!»
Та ми живемо у час, коли
змінюється підхід до роботи
стоматолога, перукаря, навіть спеціаліста, який нігті
нарощує. Отож і бібліотека
має змінюватись. Ми — і
користувачі, і працівники —
повинні зрозуміти, що бібліотека — це сфера обслуговування. Ми повинні розуміти,
що бібліотека існує на наші
гроші, на наші податки, і ми
маємо як клієнти вимагати,
щоб пропоновані послуги
задовольняли наші потреби.

І бібліотекар, в свою чергу,
повинен розуміти, що він
працює не для того, щоб виконувати інструкції, плани,
накази, а для того, щоб задовольняти потреби громади.
Читачі у нас дуже сучасні, дуже розумні. І просто
подати їм книжку, і подовжувати читати журнал вже не
вийде. Річ у тім, що люди
сьогодні мало читають — і
це дуже велика проблема.
Без культури в цілому, без
культури читання не може
бути належного розвитку нашого суспільства. Мало хто
уявляє, як то насправді може
бути, бо бібліотекарі сільських бібліотек працюють на
0,25 – 0,5 тарифного окладу
(2 – 4 години в день), у деяких приміщеннях навіть світла немає. Бібліотеки і досі
прив’язані до тих термінів,
які ввела ще Н. К. Крупська
— відвідування, книговидача та кількість читачів. Від
цих показників ми отримуємо зарплатню і, відповідно,
формуються штати бібліотек.
Про бібліотекарів завжди
думають, що вони сірі миші.
А насправді ми птахи щастя.
Я вважаю, що сучасна бібліотека має бути відкритим
простором.
У світі наразі є дуже популярний термін: третє місце. Може саме бібліотека
має бути тим третім місцем,
куди людина спішить після
роботи і хоче побути там замість дому. Третє місце — де
хочеться зустрічатися, де
затишно, цікаво, зручно. Ми
маємо бути цим місцем, і головне — безкоштовним.
Ми вже зробили перші
кроки. У нас є нова послуга
в районній бібліотеці для дітей — «бібліоняня». Батьки
можуть спокійно залишати
на деякий час своїх дітей —
бібліотекарі
організовують
цікаве дозвілля малечі. В
районній бібліотеці — безкоштовний Інтернет, багато
корисних книг і періодики,
швейна машинка, безкоштовні майстер-класи. З нашою допомогою ви зможете
багато чого. Спробуйте.
Валентина ШКУРАТОВА,
директор ЦБС.

КНИГА — одне з найбільших багатств, створених
людиною. Із неї ми дізнаємося про минуле та день
сьогоднішній, вона веде нас
по країні знань. Ще в дитинстві книга розповідала нам
про те, як вирощують хліб і
зводять будинки, приборкують ріки, створюють машини
та літають у космос… І хоч
комп’ютерні технології заполонили світ, ми не можемо
обійтися без книги і часто
звертаємося до тих духовних
багатств, що створили письменники та вчені. А хороша
книга — щирий друг, порадник, вона розвиває
розум, формує світогляд.
Справжню книгу не може
замінити ніщо. «Все життя
людства послідовно осідало в книгах: племена, люди,
держави зникали, а книга
залишалась, в ній записана
та велика автобіографія, яка
називається всесвітньою історією», — так писав Герцен.
Все своє трудове життя
я присвятила бібліотечній
справі. Своїй улюбленій роботі я віддала 49 трудових
років. Любов до роботи і до
книги були нероздільними.
Понад 30 років я працювала методистом, а це робота,
перш за все, із колегами.
Згадую багатьох живих, хто
працює і нині, і тих, про кого
уже тільки світла пам’ять.
У кожного були різні здібності, різні можливості, та
всі старалися добросовісно
виконувати
професійний
обов’язок.
Із болем в душі згадуються тяжкі 90-ті роки, коли
8 сільських бібліотек були
закриті, а протягом 5 років
працівники центральної районної бібліотеки працювали
на 0,5 тарифного навантаження, сільські бібліотекарі
на 0,25. Але вистояли, продовжували працювати. Неоднозначне ставлення до
функціонування
бібліотек
нині. До чого воно приведе
— покаже час.
Надто
відповідальний
період в роботі бібліотек
— підготовка до створення
централізованої
системи
(1975 – 1976 рр.). Методичний центр розробив єдиний
план бібліотечного обслуговування населення так,
щоб книга могла дійти в усі
населені пункти і виробничі

ОБОВ’ЯЗКОВА Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ
субсидії припиняється за рішенням комісії за поданням
структурного підрозділу з
питань соціального захисту
населення, та організацій
надавачів послуг у разі, коли
громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової
частки платежу і загальна
сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення такої послуги. Надання
житлової субсидії в такому

випадку припиняється з місяця, наступного за місяцем, в
якому його виявлено. Поновлення надання житлової субсидії протягом сезону її призначення можливе з місяця,
наступного за місяцем, в якому надійшло повідомлення
про сплату заборгованості за
житлово-комунальну послугу.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу допомог Управління соціального
захисту населення.

ПРАВИЛА ВИЛОВУ РАКІВ

На водоймах Чернігівщини 16 вересня закінчилася
заборона на лов раків. Рибалці за добу дозволяється
виловити не більше 30 шт.
раків на загальних водоймах
та не більше 50 шт. на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Мінімальний
розмір виловленого рака повинен бути не менше 10 см.
Ловити раків можна руками, раколовкою — «хапкою»
з діаметром не більше 70 см
і вічком не більше 22 мм,
волосінню з приманкою і

рогаткою — «розщіпом» —
не більше п’яти снастей на
ловця.
Забороняється лов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця
та раніше години до його
сходу) із застосуванням підсвічування. За порушення
правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого коливається
від 34 до 680 грн. Крім того,
за кожен екземпляр виловлених незаконним способом

бібліотека відзначила своє
100-річчя. Це було велике
свято, де вшановували біб
ліотекарів-ветеранів Надію
Данилівну Горянську, Ольгу
Олексіївну Васильченко. У
бібліотеці працювало 2 любительські об’єднання: «Берегиня» — для дорослих,
«Зернятко» — для дітей.
Цікаву і змістовну роботу
проводила Березівська сільська бібліотека, якою завідувала Людмила Іванівна Топчій, справу якої продовжила
дочка Світлана Олександрівна. Чернецькою сільською
бібліотекою завідували Ана

ївна Ярмош, бібліографом —
Любов Іванівна Ярмош.
Першим
директором
ЦБС була Віра Степанівна Шевченко, методист —
Ольга Іванівна Касьяненко.
Створився відділ обслуговування читачів, яким завідувала Валентина Яківна Гец,
відділом обробки і комплектування — Лідія Іванівна
Кривошей. Було не просто,
адже ми освоювали цю роботу першими в області. Вчилися на помилках, старалися
і робота налагодилася.
Із часом у систему прийшли працювати нові люди.
У лютому 1982 року директором ЦБС стала Неоніла
Іванівна Петрук, методистом
— Ольга Олександрівна Балюра. Про цей період можна
говорити багато приємного.
Сільські бібліотеки ішли в
ногу з життям. Багато років роботі в Поповичківській
сільській бібліотеці віддала
Галина Миколаївна Лещенко. В 1991 році на базі бібліотеки почала працювати
школа передового досвіду
«Бібліотека і відродження
національної
культури».
Протягом 5-ти років бібліотекарі їздили сюди за досвідом
роботи, адже тут було чому
повчитися. Кожне заняття
супроводжувалося масовим
заходом. Бібліотекарі черпали знання і впроваджували
їх у практику своєї роботи.
Було цікаво і кожний бібліотекар старався зробити в
своїй бібліотеці ще краще.
Красноколядинську сільську бібліотеку тривалий
час очолювала Ганна Яківна Мірошниченко. В той час

стасія Денисівна Шевченко і
Галина Василівна Мусієнко,
досвід роботи яких заслуговував на увагу.
На базі кращих бібліотек
району проводилися районні
семінари, практикуми, школи
передового досвіду.
У невеличкому Зеленому Гаї працювали сільський
клуб і бібліотека, завідувала
якою Валентина Михайлівна
Бочкун. Бібліотека працювала на рівні. З часом, коли
Валентина Михайлівна переїхала в Юрківці, налагодила
там роботу сільської бібліотеки так, що через 2 роки
тут запрацювала школа передового досвіду. На даний
час там працює віддана бібліотечній справі Валентина
Володимирівна Максименко.
Налагодилася
робота
Сильченківської сільської бібліотеки, коли її очолила Тетяна Михайлівна Чемерис. Її
бібліотека — це царство книг.
Добрим словом згадую
колишню завідуючу Слобідською бібліотекою Галину
Михайлівну Марченко, яка
працювала більше 20 років. Багато років бібліотечній
справі віддала Галина Степанівна Легеза, яка завіду
вала Липівською, а потім
Займищанською сільськими
бібліотеками. Віддано працювали бібліотекарі Парасковія Іванівна Клименко, Галина Анатоліївна Тимошенко
та продовжувач їх справи
Людмила Степанівна По
плавська впродовж багатьох
років працювали у Понорівській сільській бібліотеці. Не
можна не згадати добрим
словом колегу Олесю Гаври-

лівну Вайсберг, яка завідувала Корінецькою, потім Грицівською бібліотекою. Багато
років віддали бібліотечній
справі Лариса Миколаївна
Чуйко (Скороходівська), Галина Миколаївна Марченко
(Липівська), Оксана Володимирівна Гей (Харківська)
бібліотеки.
Справжні професіонали працювали і працюють
в системі. Кожна сільська
бібліотека написала історію села, історію своєї бібліотеки, зібрала спогади
учасників Другої світової
війни. Всі спогади та розповіді про них зібрані
у виданні «Шляхи
воєнної звитяги» —
Талалаївка 2010 р.
У 2011 році центральна
районна бібліотека видає
видання «Герої Радянського Союзу — наші земляки»,
«Солдатський трикутник —
жива історія війни», «У війни
не жіноче обличчя», «Фронтові листи». Зібрані спогади
учасників Афганської війни,
ліквідаторів Чорнобильської
трагедії, очевидців голодомору та інші. І коли в когось
складається враження, що
бібліотекарі нічого не роблять, то він глибокого помиляється. У бібліотекарів
багато роботи, суть якої не
вимірюється матеріальними
цінностями.

ЖИТТЯ ДУХОВНОГО
ОСНОВА

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

Положенням про порядок
призначення житлових субсидій, яке набрало чинності з
1-го травня ц. р., передбачено обов’язок для громадян,
яким призначено субсидію
для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, щомісячно сплачувати обов’язкову частку
плати за послуги незалежно
від обсягу спожитих послуг.
У разі несплати обов’язкової частки плати, надання

колективи. В центральній
бібліотеці створюється єдина система зведеного довідкового апарату. Основа її
— центральний алфавітний
та систематичні каталоги,
які містили інформацію про
наявність літератури в об’єднаних бібліотеках.
До переходу бібліотек
на централізовану систему
завідуючою бібліотекою працювала Ліна Іванівна Сова,
методистом — Ольга Іванівна Касьяненко, бібліотекарем читального залу — Віра
Григорівна Ярова, зав. абонементом — Марія Пантелі-

раків доведеться заплатити
по 25,5 грн. компенсації.
Про всі факти порушення правил рибальства чи
незаконний продаж водних
біоресурсів та заборонених
знарядь лову Чернігівський
рибоохоронний
патруль
просить повідомляти на телефони гарячої лінії Чернігівського
рибоохоронного
патруля: 099-112-13-44 та
(0462) 937‑557 (цілодобово).
Джерело: сайт
Чернігівського рибо
охоронного патруля.

Бібліотека…
Як на кого слово
Сухе, як шурхіт сторінок.
Вона ж — життя
духовного основа,
Скарбниця почуттів
й думок.
Це слова моєї колеги Галини Яківни Мірошниченко.
Я вже третій рік без вас,
але думками завжди з вами.
Я пам’ятаю кожного. Шановні
мої колеги-бібліотекарі, прийміть від мене найщиріші вітання і найкращі побажання
з нагоди професійного свята.
Бажаю міцного здоров’я, а
ще всього того, що прикрашає ваше життя, що зігріває і наповнює ваші серця:
ніжності, любові, доброти,
вірності, усмішок. Хай ваш
професіоналізм, послідовна
і наполеглива праця роблять
вагомий внесок у розвиток
бібліотечної справи. Нехай
доля шле вам добро і щастя,
міцне здоров’я і достаток,
а віра, надія і любов будуть
вірними супутниками на життєвому шляху.
Ольга КАСЬЯНЕНКО.

НАМ ПИШУТЬ

ІЗ НОВИМИ РАНЦЯМИ

пішли цього першовересня до школи наші
діти. Звичайно, що першокласникам батьки завжди стараються купити перші нові
портфелики, і, звичайно ж, такі, на які
вони спроможні. Депутати Талалаївської
селищної ради проголосували за рішення виділити кошти на придбання ранців
і шкільного приладдя для першокласників на 1 тис. грн. І на цю суму придбали
справді зручні, не просто яскраві ранці. А
у ранцях — необхідне для занять канцприладдя. 17 першокласників із Корінецького,
Понір, Зеленого Гаю, Грицівки, Красного
Колядина, які навчаються у Красноколядинській школі, отримали такі подарунки.
І діти, і батьки щиро вдячні за таку турботу
селищній раді.
БАТЬКИ першокласників Красно
колядинської школи.

МИ ПРАЦЮЄМО

Значні незручності та проблеми були у
всього нашого колективу, не тільки у батьків дітей, у зв’язку із тим, що чотири місяці
не працювало дитяче відділення районної
лікарні. Ми розуміли, що весь цей час адміністрація лікарні старалася зберегти наш колектив. В. о. головного лікаря А. В. Михайлюк
постійно і наполегливо займався пошуком
лікаря-педіатра. Звісно — це дуже складно,
адже незважаючи на те, що у нашій лікарні прекрасні умови для роботи, мало хто із
сучасних молодих спеціалістів погодиться

жити і працювати в селі. Тому були й такі, хто
висловлював своє скептичне ставлення до
пошуків лікаря та пророкував закриття відділення. Вдячні тим, хто підтримував нашу
віру, і перш за все Анатолію Володимировичу, який зробив все від нього залежне, щоб
дитяче відділення працювало.
Ми вже встигли полюбити нашого лікаря-педіатра Інну Миколаївну Антоненко.
Щодня вона веде прийом діток у відділенні.
Батьки отримують консультації щодо профілактики захворювань та лікування малечі.
Відділення функціонує у своєму звичному
ритмі. Сподіваємося і докладатимемо своїх
зусиль, щоб так було і надалі.
КОЛЕКТИВ дитячого відділення
райлікарні.

НАШІ ТУРБОТИ
ЙОМУ НЕ ЧУЖІ

Це — про нашого обласного депутата Геннадія Павловича Тригубченка, який завжди
відгукується, коли треба допомогти вирішити
проблеми, які виникають у будинку престарілих, що у Болотниці. І цього разу допомагав
у підготовці закладу до зими — треба було
перевірити опалення, провести зварювальні роботи. Геннадій Павлович допоміг нам у
цьому, адже у терцентрі немає спеціалістів,
які б могли виконати таку роботу. Дякую за
таку співпрацю.
Володимир МАРЧЕНКО,
директор територіального центру
з обслуговування одиноких престарілих.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

УВАГА! Кожної неділі в смт Талалаївка (на базарі,

4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Комунальна (Ватутіна)
в Талалаївці. Ціна по домовленості після огляду.
Тел. 096-063-89-13.
САДИБА у с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, 80.
Є колодязь, погріб, сарай, 3-фазка, город.
Тел. 067-705-40-09 (Роман).
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.
БУДИНОК у Талалаївці по вул. Злагоди, 19.
Тел. 098-850-39-35.
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 біля
будинку, сад. Тел. 096-222-28-59 (Євген).
2-кімнатна КВАРТИРА по вул. Центральна в Талалаївці.
Тел. 099-564-81-45, 098-831-22-60.
САДИБА в с. Стара Талалаївка. Тел. 067-601-77-86.
Газифікована САДИБА в с. Стара Талалаївка.
Тел. 096-773-89-74.
БУДИНОК загальною площею 70 м2 з надвірними будівлями. З усіма зручностями, по вул. Центральна в Талалаївці. Присадибна ділянка 0,16 га.
Тел. 099-564-81-45, 098-831-22-60.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з
документами ККУ. Від робочих титулованих батьків. Є документи. За потреби вишлю фото на Viber або WhatsApp.
Тел. 067-998-62-25.
Кутовий ДИВАН б/у, колір бежевий, 2,60×1,60 м, ТУМБОЧКА під телевізор б/у. Тел. 097-882-89-72.
СІНО, СОЛОМА в тюках, ПШЕНИЦЯ. Можлива доставка.
Тел. 066-528-36-28, 097-474-85-03.
Стінові ПАНЕЛІ (з утепленням) під вікна, 4 шт.
Тел. 067-135-57-44.
Високоудійна КОЗА в с. Стара Талалаївка.
Тел. 095-881-90-98, 068-092-62-61.
Меблевий набір «спальня»: ЛІЖКО, 4-дверна ШАФА,
2 ТУМБОЧКИ, туалетний СТОЛИК, КОМОД; СТІНКА меблева. Все б/у в хорошому стані. Тел. 096-827-77-72.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 067-369-74-77.

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 150 000 грн.

від провідних банків
України.
На вигідних умовах. Можливість дострокового погашення. Адреса: вул.
Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел. 096-778-54-10,
095-281-96-53.
М’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.

Пиляємо проблемні
ДЕРЕВА.

Тел. 096-112-90-31 (Олег).

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
ПРОДАЄТЬСЯ

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

М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
закуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
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.
26 ВЕРЕСНЯ минає вже
10 років, як Господь забрав на небеса наше янголятко
Віталика ОНИЩЕНКА із Займища. Як
птах, синочку, в небо полетів, без Тебе,
рідний, світ нам похмурів, без Тебе, сонечко, так важко жити, Тебе ми вічно будемо любити. Ми втратили Тебе, і серце
плаче, голосить і болить душа, бо, скільки б не шукали очі, Тебе із нами більш
нема. Більш не зустрінем посмішки Твоєї, і огортає душу сильний жаль, що не побачим ми Тебе ніколи, ні Твою радість, ні Твою печаль. Нехай пухом буде Тобі
земля. Царство небесне і вічний спокій.
Всі РІДНІ.

навпроти церкви) з 7:30 до 11:00 будемо купувати: гарбузове НАСІННЯ, ГОРІХИ, КВАСОЛЮ: «червона шапочка», біла кругла («бомбочка»), біла довга.
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.
МОТОЦИКЛИ М-72, К-750, Дніпро-12/16, Урал, В’ятка,
ІЖ-49 та інші, а також ЗАПЧАСТИНИ до них.
Тел. 099-487-70-53, 068-390-01-85.

7 жовтня 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.
Магазин «Товари бджільництва» у м. Ромни (вул. Полтавська, 61) закуповує якісний МЕД із липи без перевірки на
аналіз ціною 50 – 55 грн. за кг, ПРОПОЛІС (800 грн./кг), ВІСК
(тільки жовтий) — 140 грн./кг, МЕРВУ (30 грн./кг), ПИЛОК
квітковий (150 – 160 грн./кг).
Широкий асортимент ІНВЕНТАРЮ для бджолярів.
Тел. 096-797-52-47, 095-068-98-77.

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків
та жінок) на об’єкти в Сумській області. Вахтовий метод
роботи.
Тел. 050-367-58-80, 098-832-65-42.
Сухопресована
тротуарна ПЛИТКА («Старе
місто», «Кирпич») та БОРДЮРИ різних кольорів,
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Доставка. Ціни від
виробника.
Тел. 067-531-61-36,
099-292-23-35.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЮ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

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.
КУПЛЮ
АВТОМОБІЛЬ,
МОТОЦИКЛ,
ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
АВТОРОЗБОРКА ВАЗ,
ГАЗ, Москвич, МТ.
Тел. 097-105-90-44,
095-935-03-35.

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).

22 ВЕРЕСНЯ минуло три
роки, як пішов
від нас наш син, дядьо і тато Валерій
Віталійович СЕНЧА з Талалаївки. Минають дні і вже роки тяжкої скорботи і
печалі, як Тебе немає з нами. Доля геть
сумна, невтішна, а Ти все одно живеш
у наших помислах і будеш жити. Дуже
важко уявляти, що Ти не прийдеш, не
повернешся. Все ж ми любимо і пам’ятаємо Тебе.
Вічно сумуючі МАМА, ДОНЬКА, брат МИКОЛА,
сестра ЛАРИСА зі своїми сім’ями.

ПОМИНАННЯ

1 ЖОВТНЯ 6 років тому для нас навіки зайшло наше сонечко, бо зупинилося
серденько нашого ріднесенького синочка і внучка Віталія Вікторовича ЗАРВИ
з Харкового. Йому було всього 25. Доки і
нашого життя, Ти таким молодим будеш
із нами щодня… Такого рідного, святого, такого доброго, як Ти, такого щирого, простого вже нам ніколи не знайти.
Рідний наш, і вдень, і вночі болить душа
і плачуть очі, сльози течуть — не висихають, а думи душу розривають. Ти не
помер — Тебе не стало, та в серці житимеш завжди. У цьому
світі був так мало, та залишив навік сліди. Минає час, але Ти
вічно житимеш в наших серцях і думках. Сумуємо, любимо,
пам’ятаємо Тебе тільки найкращими спогадами. Всіх, хто
знав і пам’ятає, — згадайте та пом’яніть.
У вічній скорботі МАМА, ДІДУСЬ і БАБУСЯ.
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1 ЖОВТНЯ минає півроку, як ми
втратили найдорожчу нам у світі людину, ріднесенького чоловіка, тата, дідуся, прадідуся Михайла Васильовича
САЛОГУБА з Грабщини. Одна мить — і
перестало битися серце. Життя людське, мов тоненька нитка, обривається,
зупиняючи людину на життєвій дорозі.
Пішовши в інший світ, Ти залишив по
собі добру пам’ять. Тепла Твого серця і
душі вистачало для нас усіх. Ми ніколи
не зможемо повірити в те, що навіки перестало битися Твоє турботливе серце. Плачуть за Тобою
всі стежки, плаче дім, бо немає господаря в нім. Так пусто
стало на душі і серце плаче кожен день від болю. І огортає
тихим смутком все навколо. Рідненький, ми сумуєм за Тобою. Прости за те, що не зуміли Тебе від смерті вберегти, за
те, що всі осиротіли, за все, за все Ти нас прости.
ДРУЖИНА, ДОНЬКИ, СИН та їхні сім’ї,
ВНУКИ, ПРАВНУК.

ЗДАМ В ОРЕНДУ без квартплати добропорядним людям без шкідливих на тривалий період САДИБУ в Старій
Талалаївці. В будинку електроопалення, водогін у дворі, є
господарчі будівлі.
Тел. 095-649-74-10, 068-375-24-93, 2-41-89.
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).
Колектив працівників Талалаївської ЗОШ I-III ступенів
висловлює щире співчуття вчителю Аллі Олександрівні
Єрмак з приводу тяжкої, непоправної втрати, смерті батька
ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА.
Колектив Талалаївської ЗОШ I-III ступенів щиро співчуває своїй колезі, вчительці Людмилі Павлівні Петрішенко з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті батька
ПАВЛА ГРИГОРОВИЧА.
У родині наших колишніх виховательки Лариси Павлівни Ляшенко та класного керівника Людмили Павлівни
Петрішенко — тяжка, непоправна втрата: не стало їхнього
батька Павла Григоровича ЛАВРІНЕНКА. Прийміть наші
щирі співчуття.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 2017 року
та їхні батьки.
В родині Валентини Потапівни Балабанової з Талалаївки велике горе. Пішов із життя її чоловік ОЛЕКСАНДР
ІВАНОВИЧ. Висловлюю щирі співчуття Валентині Потапівні, дочці, сину та всій їхній родині з приводу смерті
чоловіка, батька та дідуся. Співчуваю та розділяю з вами
біль тяжкої втрати. Покійному Царство небесне і вічна
пам’ять.
Н. П. ШУЛЕЖКО.
У сім’ї наших кумів Лавріненків із Талалаївки тяжке,
непоправне горе — пішов із життя господар дому ПАВЛО
ГРИГОРОВИЧ. Розділяємо гіркоту непоправної втрати і
висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, онукам, всім
рідним і близьким покійного.
Куми ОХРІМЕНКИ.
Перестало битися серце доброго господаря, чоловіка,
батька і дідуся Павла Григоровича ЛАВРІНЕНКА з Талалаївки. Він так хотів жити, рідні боролись за його життя,
але ще нікому не вдалося перемогти смерть. Розділяємо
гіркоту непоправної втрати і щиро співчуваємо його дружині Наталії Василівні, дочкам Людмилі і Ларисі, внукам
і всім рідним.
М. М. і А. М. ЛУЦЕНКИ.
У родині Валентини Потапівни Балабанової з Талалаївки непоправне горе — пішов із життя її чоловік —
зразковий сім’янин ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ. Висловлюю
співчуття дружині, дітям, внукам, всім рідним та близьким
покійного.
Алла Михайлівна РОМАНЕНКО.
Ця осінь стала останньою в житті шанованої нами
людини Павла Григоровича ЛАВРІНЕНКА з Талалаївки.
Зупинилося любляче серце глави сімейства — чоловіка,
батька, дідуся. Сумуємо і щиро співчуваємо його дружині
Наталії Василівні, дочкам Людмилі і Ларисі, внукам.
Сім’я В. П. БАРДЮКА.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СЕРЦЯ
Відзначається він 29 вересня за ініціативою Всесвітньої федерації серця за
підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я
з 2000 року. Захворювання
серцево-судинної
системи
посідають перше місце у цілому світі. Вони є причиною
17 мільйонів смертей (29%)
щорічно.
Метою Дня серця є підвищення обізнаності населення про хвороби серця,
правильний спосіб життя для
їх попередження і пропаганди профілактичних заходів
для зменшення смертності
від хвороб серця. На жаль,
в Україні обізнаність щодо
факторів ризику і смертності
від них дуже низька. Лікарі
вважають, що до основних
факторів ризику розвитку
серцево-судинних захворювань належить підвищення
артеріального тиску та рівня
холестерину в крові, надлишкова вага, тютюнокуріння,
малорухливий спосіб життя
та стреси. Тютюнокуріння
— найпоширеніший серед
працездатного
населення
фактор ризику. Якщо людина
позбавилась цієї шкідливої
звички, це додає людині 5 – 7
років повноцінного життя.
Надлишкова вага, як
правило, тісно пов’язана
зі шкідливими звичками та
характером харчування. Регулярне перевищення добової калорійності їжі над
енергозатратами на 200
ккал на добу призводить до
збільшення баластного жиру

в організмі на 3 – 7 кг на рік.
Якщо в людини підвищений
холестерин, слід обмежити
вживання яєчних жовтків,
субпродуктів, продуктів з високим вмістом жирів. Перевагу слід віддавати стравам
з риби, морепродуктам, овочам та фруктам.
Не слід забувати про
негативний вплив надмірних психоемоційних навантажень. У момент стресу
в людському організмі відбувається 1400 біохімічних
реакцій.
За останні 25 років поширеність серцево-судинних
захворювань серед населення України зросла у 3 рази,
а рівень смертності від них
збільшився на 45%.
Отже лікарі закликають
не легковажити власним
здоров’ям,
дотримуватись
здорового способу життя,
контролювати артеріальний
тиск та рівень загального холестерину крові.
Любов ГРАБОВА,
завідуюча терапевтичним відділенням райлікарні.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
ЕПІЛЕПСІЯ — одне з
найпоширеніших нервово-
психічних
захворювань,
що не має ні географічних,
ні расових, ні соціальних
меж. Воно зустрічається
як у чоловіків, так і в жінок і може починатися у
будь-якому віці.
З грецької «епілепсія»
трактується як «конвульсії»,
«судоми».
Захворювання
відоме з часів глибокої древності. Довгий час серед людей
існували
містичні,
релігіозні уявлення про
епілепсію. Видатна роль
у вивченні епілепсії належить Гіппократу більше 2,5
тис. років тому. Він вперше
вказав на роль головного
мозку у виникненні хвороби
та відмітив її спадковість.
Історія і культура людства
зберігають імена знаменитих людей, які страждали
цим недугом: Юлій Цезар, Сократ, Ісаак Ньютон,
Альфред Нобель, Федір
Достоєвський.
Епілепсія — розлад
мозкової діяльності, що

Було багато консультацій і з Павлом Олександровичем, і з його заступником Миколою
Павловичем Гордієнком, і з помічником Людмилою Михайлівною Тимофієвою стосовно
плану могили, вибору плитки, бордюрів, надмогильної плити, форми доріжки. Усе поступово вимальовувалося, визначалося.
Але мене чи не найбільше хвилювало
ще одне надзвичайно важливе питання. Могила лежить, зрозуміло, на кладовищі. І хоча
від самої дороги і навколо пам’ятника немає
жодного горбика, що б засвідчувало наявність реальних могил, все-таки переслідував
внутрішній неспокій: що я можу робити на
кладовищі і що не можу.
Почалися консультації з представниками
церкви різних рангів — від рядового батюшки
до архімандрита, від Талалаївки до Харкова,
Києва. Консультації велися в двох напрямках.
Перший — як можуть бути розташовані могили? Адже біля самого пам’ятника також немає жодного горбика. Тобто, як розташовані
могили Горленків — невідомо. Сам він стоїть
не зовсім пропорційно до взагалі наявних могил на кладовищі. Надписи на пам’ятнику з
трьох боків також дезорієнтують.
І другий — про планування від дороги до
пам’ятника. На моє запрошення навіть спеціально приїжджав у село настоятель храму Великомучениці Варвари із Талалаївски
отець Віктор, були біля пам’ятника, роздумували на місці.
Дізнавшись, що останнє поховання Гор
ленків було здійснено більше 110 років тому
(Василь Петрович помер 1907 р.), представники церкви в один голос сказали, що я можу
робити все, що необхідно для облаштування
поховань Горленків.
Але, як з’ясувалося, не все було так просто. Містика це чи ні. Перед відзначенням урочистостей на батьківщині (11 травня 2018 р.)
несподівано піднялася температура до 39,6 і
трималася до завершення святкувань. Після
них так само несподівано зникла. За першу
половину літа тричі падав з драбини. Після
першого разу навіть довелося робить рентген
на предмет тріщин чи перелому. Другого разу
були сильні забої. Падав ще, ранячи до крові
ноги. Такого зі мною не було ніколи. Динаміка
падінь і поранень, ймовірно й випробувань,
затухала, можливо, тому, що особливої уваги
на них (окрім першого разу) чисто психологічно не було настрою звертати увагу. Переконання, одержимість того, що реконструкцію
могили таки треба зробити, було понад усе.
Я переконаний, що знайдеться хоча б
одна людина в селі, яка звинуватить мене чи
осудить мої дії саме через те, що все роби-

характеризуються стійкою
схильністю до виникнення
епілептичних нападів, психологічними і соціальними
наслідками цього стану.
Головний мозок — найскладніший орган. Завдяки нейронам — клітинам
мозку ми маємо змогу відчувати, мислити, розуміти,
рухатися. Але коли мозок
входить у стан підвище-

складає 10 – 12 випадків
на 1000 населення. На
сьогодні в Україні нараховується 450 тисяч хворих
на епілепсію, близько 22
тисяч із них — пацієнти віком до 17 років.
Лікування ставить за
мету досягти повного припинення нападів, тому що
вони негативно впливають на здоров’я пацієнта,
пов’язані з ризиком
отримання
небезпечних для життя
травм. Хворим на
епілепсію
категорично
забороняється
палити,
вживати алкогольні та
«енергетичні» напої. Протипоказані
екстремальні
види спорту: підводне плавання, парашутний спорт,
альпінізм. Небажані види
спорту, пов’язані з падінням, ризиком травмування голови — ігри з м’ячем,
велоспорт, стрибки у воду.
Помірні фізичні вправи є
корисними будь-якому пацієнту, вони покращують не
лише фізичний, але й психічний стан.
Встановлений діагноз
епілепсія не є вироком, адже
відповідальне
лікування
медикаментами та дотримання режиму є успішним
в 70% випадків і дозволяє
повністю виключити напади, а у 30% пацієнтів вони
стають значно рідшими та
менш інтенсивними.
Лілія ЛУЦЕНКО,
лікар-нарколог
Талалаївської ЦРЛ.

ЕП ІЛЕПСІ Я –
НЕ ВИРОК
ного збудження, певні ділянки мозку збиваються із
звичного режиму роботи,
в цей момент і розвивається епілептичний напад
— тимчасова аномальна
активність головного мозку, що проявляється судомами в усьому тулубі чи
окремих із втратою свідомості чи без.
Згідно із статистичними даними розвинутих
країн, частота епілепсії

ЛОГОПЕДИЧНИЙ ПУНКТ

Із 3 вересня почав працювати логопедичний пункт відділу освіти, культури, молоді і спорту Талалаївської селищної ради на
базі Талалаївської ЗОШ I-III ступенів. Мета
діяльності логопедичного пункту — надання
допомоги дітям, які мають мовленнєві вади,
усунення порушень усної і писемної мови,
пропаганда логопедичних знань серед педагогів і батьків. Виявлення дітей з мовленнєвими порушеннями та формування груп

(Продовження. Початок у №37
за 20 вересня 2018 р.)
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здійснюється у вересні. Заняття з дітьми-
логопатами, які зараховані на логопедичний пункт, проводитимуться відповідно до
розкладу з початку жовтня. За попередньою
домовленістю здійснюються заняття з
дітьми-логопатами, які не проживають на
території селища. Контактний телефон:
068‑319‑92-17 (Оксана Олександрівна).
Оксана МОВЧАН,
вчитель-логопед.

ДУХОВНІСТЬ

лося на кладовищі. Але в мене є особисті переконання того, що могила Горленка — це не
лише місце поховання людини, що померла,
а могила, яка має національне, державне,
культурне значення. Тому вона не повинна
бути в бур’яні, кущах. Вона повинна бути —
сто разів буду повторювати — туристично
привабливою.
Для цього один чинник уже є — це творчість Василя Горленка, його особисте життя,
про що можна годинами розповідати біля могили. Але туристів приваблює ще й естетика,
краса, тобто насамперед, щоб було на що
подивиться, чим помилуватися, а потім уже
й про нього почути. В Качанівку їдемо, щоб
побачить палац, так само і в Батурин, в Тростянець, щоб помилуватися парком і т. д. Могила Василя Горленка повинна відповідати
вимогам туризму. До того ж, моральне право
на реконструкцію могили я одержав від пред-

Потім розпочався процес звезення будівельних матеріалів та інших необхідних
речей. Возив власним авто з Ромнів частину бордюрів, плитку та ін., з Талалаївки —
цемент. Двір, сад, гараж перетворилися на
склад. Мішки, відра, ящики — все стояло,
лежало там. Але коштів, що виділило земляцтво, реально не вистачало.
Спочатку пішов до сільського голови Лариси Лисенко. Потрібні були кошти на бордюри. Голова пообіцяла і незабаром гроші
були перераховані в магазин. Було б, звичайно правильно й добре, якби зусиллями
сільчан ці кошти були й освоєні.
Найближче, де можна було придбати матеріали — місто Ромни Сумської області. Це
все-таки понад 60 кілометрів від села. Вага
придбаних бордюрів — понад дві тонни. Враховуючи покриття наших доріг, за бордюрами треба було їздити разів чотири власним

МОГИЛА ВАСИЛЯ ГОРЛЕНКА
Минуле. Сьогодення. Майбутнє.

ставників церкви. Без їхнього благословення
я б ніколи не взявся за цю справу.
До речі, пам’ятник загиблим воїнам у селі
поставлений на колишньому прицерковному
кладовищі. Там ще й досі є надмогильна плита Аркадія Горленка. І, переконаний, ніхто ні
з ким не радився чи будувати його там, чи ні.
І ніхто в селі не обурювався, не осуджував
за це. Приміщення сільради також стоїть на
кладовищі. Є й приватні помешкання в селі,
які також побудовані на кладовищі. Дорога
між сільрадою і помешканнями пролягає через кладовище. Та й дорога, що йде повз табір, може бути, що частина її лежить також на
могилах козацького кладовища. Про це треба
б знати…
Це засвідчує давню історію села. Поховання здійснювалися на підвищеннях, щоб
до них не діставали ґрунтові води, не підтоплювали могили, цим самим не забруднювалися ці води. З кладовищ, могил вода стікала,
не дістаючись до трун, отже, й забруднення
річок, потічків, криниць не було. Отака проста
боротьба з епідеміями і дотримання санітарних норм…
Спочатку було оброблено гербіцидом
підхід до могили і навколо неї, щоб знищити
молоді паростки осик, бур’ян.
Виготовлено стовпи і прикріплено до них
вказівники. Вибрано найзручніші місця для їх
встановлення і встановлено. Наступного дня
один вказівник уже був покурочений, через
деякий час на другому зламано тризуб, згодом і його покурочено (про це двічі йшлося в
районній газеті «Трибуна хлібороба»).

транспортом. Голова домовилася з місцевим
фермером Михайлом Логвиненком про
транспорт. До речі, Михайло Михайлович у
реконструкції могили Горленка відіграв одну з
ключових ролей: дав транспорт на привезення бордюрів, виділив причіп піску, який було
привезено його ж транспортом, дав кошти на
придбання цементу. Воістину патріот села!
Щоб розпочати роботу, необхідно було
зробити планування території. У селі відповідної техніки уже немає. Допоміг у цьому
Геннадій Павлович Тригубченко, депутат
обласної ради.
Думаю, що саме після цього в селі пішли
різного роду розмови. Їх можна класифікувати таким чином.
Перша. Горленко помер давно. Ми його в
школі не вивчали, не знаємо. Підтекст такий,
що й знати не хочемо. Тому навіщо (правда,
в селі замість слова навіщо було інше слово
— вульгарне) це робити з могилою?
Відповім. Якщо хтось у селі не знає чогось, когось, то це не означає, щоб і інші не
знали. Освічений світ Горленка знає і хоче
відвідувати його могилу. Але мені соромно
привозити людей до пам’ятника, до могили
в такому стані. Хоча сам пам’ятник вартий
відвідування як в архітектурному, так і естетичному плані.
Друга. Немає куди дівати гроші!
Відповім. По-перше, за останні сто років
в Україні на культуру виділялися кошти за
залишковим принципом. А залишковий принцип, це той мінімум, який не давав можливості
культурі розвиватися, а значить і розвиватися

ЩЕПЛЕННЯ
ВІД ДИФТЕРІЇ
Дифтерія — гостре інфекційне
захворювання.
Його ознаки починаються через 2 – 5 днів після зараження: біль у горлі, підвищення
температури тіла, задишка,
набряк шиї. Токсин, який
виділяє паличка, в зовнішньому середовищі нестійкий,
швидко гине при нагріванні
(+60°C та вище), дії прямих
сонячних променів. Джерело інфекції — хвора людина
або носій Corynebacterium
diphtheriae. Дифтерія передається
повітряно-крапельним шляхом, факторами
передачі також можуть бути
предмети побуту (посуд,
іграшки). Коли дифтерійна
бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє
токсин, який блокує синтез
білка в клітинах, в результаті
чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни,
інколи несумісні з життям.
Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити
розвиток небезпечних ускладнень — вакцинація дітей, згідно з календарем профілактичних щеплень, і ревакцинація
дорослих (кожні 10 років уводиться 1 бустерна доза).
Щеплення проводяться
у кабінеті щеплень центру
сімейної медицини безкоштовно. Також існує мережа
приватних кабінетів щеплень
в містах, де можна отримати
щеплення за власні кошти.
Вікторія НЕСИН,
лікар-інфекціоніст ЦРЛ.

населенню в культурному плані. Усе трималося на ентузіастах або йшло самопливом.
Це суттєво вплинуло на рівень культури, в
цілому на село, на кожного з його мешканців.
І це стосується не лише мого села.
У селі, коли спалили клуб, колишню церкву, під цей заклад переобладнали два класи
шкільної майстерні, яка для цього абсолютно
не була придатна: приміщення для тодішньої кількості населення тісне, душне, стеля
низька, акустики ніякої. І так двадцять років.
Двадцять років! Лише після цього побудували приміщення будинку культури. За ці два
десятиліття населення різко зменшилося.
Найпродуктивніша частина населення, молодь виїхала. У такому вигляді він уже був
майже не потрібний. Не всі кімнати приміщення використовувалися й використовуються. Тих масштабів художньої самодіяльності
вже не було. Тих масових відвідувань заходів
— також. Отже, рівень культури впав.
По-друге. Якщо ми не будемо вкладати
кошти у свою культуру, то нам інші щедро запропонують їхню культуру. І ми будемо під неї
гопцадруцать, сповідувать їхніх культурних
діячів, молитися на них, чужих нам по духу і
суті. А могили наших заростатимуть, розрівнюватимуться, традиції відмиратимуть, душі
спустошуватимуться. Хіба цього не було протягом останніх ста років? Було! Ще й як! Ще
й скільки!
Нам потрібно розвивати, культивувати
свої традиції, своїх діячів. Нам є що розвивати! Нам є в що вкладати кошти: і в тих, кого
вже немає, і в тих, хто ще живий, хто ще ходить у садок, сидить за столом у школі. Таланти треба підтримувати. Безтолоч, як відомо, і сама проб’ється.
Третя (узагальнюю, бо від різних людей).
Краще б дорогу зробив, сад посадив…
Відповім. Мені подобається такий хід думок. Це засвідчує, що є частина людей у селі,
які думають, знають, що треба. Але!!! Хочуть,
щоб це зробив хтось. Я ж не ходив по селу й
не казав: ти — зроби дорогу, а ти — посади
сад і т. д. Я вважаю, що треба зробити реконструкцію могили, і взявся за це. Ти вважаєш,
що треба зробить дорогу — бери і роби, шукай кошти, наймай людей і т. д. Кожен сам визначає необхідну ділянку роботи і робить. Дивись, і помічники з’являться. А коли один все
робитиме, то буде багато лише спостерігачів.
Виступаючи на дні села, говорив, що
коли все буде зроблено, то мрію, щоб село
відвідало французьке посольство, оскільки
Василь Горленко був одним із активних діячів
українсько-французьких культурних зв’язків.
На що хтось у залі відреагував: так хай французи й дорогу зроблять.
(Далі буде.)
Іван ЗАБІЯКА.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

а в людській совісті. Так хочу
сказати про випадок, що стався
зі мною. Впаковуючи куплене в
магазині «Сільмаркет», я не помітила, що залишила на прилавку
гаманець із грішми. Не підозрюючи про свою втрату, виходила
з магазину, як мене хтось покликав. Оглянувшись, побачила, що
незнайомі мені чоловік та жінка
тримали мій гаманець. Вони повернули його мені. Цими людьми виявилося подружжя Галина
та Ігор Антоненки із Талалаївки.
Велике спасибі їм.
Я не встигла навіть
розхвилюватися.
Хоч після покупок

у моєму гаманці залишилася й
невелика сума, справа зовсім не
в тому, та й Галина з Ігорем про
це не знали. Головне, що ці люди
совісні і вчинили дуже порядно,
по-людськи. Нехай обминають їх
прикрощі та незгоди. Наше життя
влаштоване так, що за спричинене людям зло обов’язково прийде
розплата, а вчинене добро рано
чи пізно відгукнеться добром.
Добра вам, Галино та Ігоре.
Жителька
Талалаївки.

НЕ В ГАМ АНЦІ СПРАВА,

ка сільська рада.
Розробник
містобудівної документації — ДП
«Український
державний
науково-дослідний інститут
проектування міст «ДІПРОМІСТО», м. Київ, бульвар
Лесі Українки, 26.
Ознайомитися з проектом Генерального плану с. Болотниця можна за
адресою: вул. Миру, 16,
с. Болотниця
Талалаївського району Чернігівської області в приміщенні
сільської ради з 27.09 по
11.10.2018 року.
За довідками та з пропозиціями звертатися до
Болотницької сільської ради
за адресою: вул. Миру, 16,
с. Болотниця, тел. 2-24-46.

За допомогою старовинних обрядів,
свічок та молитв допоможу зняти порчу,
зглаз, вінець безшлюбності,
родове прокляття. Зашепчу запущений
запой. Поверну мир у сім’ю. Поверну
чоловічу силу та позбавлю жінок від
безпліддя. Допоможу дітям позбутись
енурезу, переляку та зурочення.

Запис за телефоном: 068-361-43-78

Цілителька Марія.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

Втрачений
державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №671704, на
ім’я ДОРОШЕНКО Неля
Олександрівна, вважати
недійсним.
Втрачений
СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349294,
виданий
9 грудня 1999 року на ім’я
КАРПЕНКО Андрій Ігнатович, вважати недійсним.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ
з 9- ї до 16:30

1 жовтня — с. Скороходове,
вул.
Шкільна, вул. Братів Головенків, ФАП.
2 жовтня — с. Чернецьке
(село
повністю), с. Красний Колядин, вул.
Шевченка.
3 жовтня — с. Красний
Колядин
(село повністю).
4 жовтня — с. Поповичка (село повністю), с. Болотниця, вул. Гагаріна.
5 жовтня — с. Скороходове,
рай
агроліс, сейсмопартія; с. Красний Колядин, вул. Робітнича (9:00 – 16:00).
6 жовтня — смт Талалаївка, школа,
казначейство (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

Сумні часи переживає родина нашого класного керівника Людмили Павлівни Петрішенко, яка втратила главу
сімейства, а її батька Павла Григоровича ЛАВРІНЕНКА
— мудру, добру, щиру людину, справжнього сім’янина.
Щиро співчуваємо Людмилі Павлівні і всій її родині в
тяжкому горі.
УЧНІ 6-А класу Талалаївської школи та їх БАТЬКИ.
У родині нашої сусідки по будинку Людмили Павлівни
Петрішенко — тяжка, непоправна втрата — помер її батько Павло Григорович ЛАВРІНЕНКО. Щиро співчуваємо
всій Вашій родині у ці скорботні важкі дні.
ЖИТЕЛІ п’ятиповерхівки по вул. Садова
у Талалаївці.
Важка хвороба забрала здоров’я, а невблаганна
смерть навіки вирвала із життя брата Павла Григоровича
ЛАВРІНЕНКА з Талалаївки — хорошого сім’янина, люблячого батька, турботливого дідуся. Сумуємо і щиро співчуваємо дружині покійного Наталії Василівні, його донькам,
зятю та внукам. У скорботі схиляємо голови над могилою.
Царство небесне Павлу Григоровичу і вічна пам’ять.
Сім’я А. ВЕДМІДЬ.

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.

Талалаївська районна державна адміністрація проводить конкурси з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території Талалаївського району (приміські маршрути),
«Талалаївка — Рябухи», «Талалаївка — Довгалівка», «Талалаївка — Чернецьке»
УМОВИ КОНК УРСІВ

Назва
маршруту

№ рейсів

Протяжність
маршруту,
км
Час відправлення з
початкового
пункту
Час
прибуття
в кінцевий
пункт
Час відправлення
з кінцевого
пункту
Час прибуття в
початковий
пункт

Не гадаю
Не кодую
Не гіпнотизую

РЕМОНТ
паливних
НАСОСІВ та ФОРСУНОК
радянського виробництва.
Якісно (м. Ромни).
Тел. 097-750-76-50.

НАША родина завжди
передплачує районну газету. Зараз ми її теж читаємо, але в електронному
форматі (за що окреме
спасибі), адже живемо не
в рідній Талалаївці. Увагу привернула рубрика
«Брати наші менші». Я
полюбляю спостерігати за
красою природи, «ловити» у кадр різні цікавинки.
Мій син теж поділяє моє
хобі, тож «полюємо» із
фотооб’єктивом частенько
разом. Пропоную читачам
деякі кадри.
З повагою
Ніна ДИВУЛЕНКО.
На фото вгорі: родина
тітоньки Сови;
ліворуч — «А ти хто?»

Талалаївка Талалаївка
Талалаївка
– Чер- – Довгалів
– Рябухи
нецьке
ка

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення
громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому
рівні, затвердженому постовою Кабінету Міністрів
України
від
25.05.2011
№555, Болотницька сільська рада повідомляє про
початок громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів
у проекті містобудівної документації
«Генеральний
план с. Болотниця».
Замовник містобудівної
документації — Болотниць-

звичай, він розквітає. Хоча чому
дивуватись у нашому перевернутому з ніг на голову житті? Навіть
у пісні співається: «А в августе
зацвел жасмин, а в сентябре шиповник…» Захотів підтримати їх і
бузок. Хотілось би розгадати цю
загадку природи.
Наталія ТИМОШЕНКО.
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Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування проводяться
відповідно до ст. 43 Закону
України «Про автомобільний транспорт» та «Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального
користування»,
затвердженого постановою
КМУ від 03.12.2008 №1081
із змінами та доповненнями
(далі Порядку).
Документи на участь
у конкурсі подаються організатору конкурсу у двох
закритих конвертах із позначкою №1 та №2. На
конвертах вказується дата

Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

проведення конкурсу по
оголошенню, назва претендента. У конверті №1 подаються документи, що додаються до заяви, в конверті
№2 — інформація про те, на
який об’єкт конкурсу подає
документи перевізник-претендент (заява).
Конкурс відбудеться 29
жовтня 2018 року о 10 год.
у приміщенні Талалаївської
районної державної адміністрації за адресою: 17200,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3. Реєстрація учасників конкурсів з 9:45 год.
Документи на конкурс
приймаються з 01.10.2018
року по 12.10.2018 року
включно
за
адресою:

Наші реквізити:
ТОВ «ТРИБУНА ПЛЮС»
р/р 26009300076903 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

К-ть необхідних автобусів
потрібно/
резерв

Щороку жителі району допомагають районній лікарні зробити
запас овочів на зиму. Ми щиро
вдячні їм за це. Сподіваємося і
цього року на вашу допомогу.
Адміністрація районної
лікарні.

ЗА ЦВІ В БУЗОК
Можливо, декому і доводилось бачити бузок, що зацвів у
вересні. Та мені чомусь здалося
незвичним, коли побачила біля
одного з обійсть по вулиці Сонячна (колишня Чапаєва) в селищі
кущ із розквітлими вітами бузку.
Пахне, хоча й не так принадливо
та духмяно, як навесні, коли, за-

ПРИРОДА І МИ

Падають горіхи у траву
Вже не в юну,
але ще й не зболену,
І морозом першим
не травмовану,
Ще й цвіркун кричить:
«А я живу!»
Так вона підкралась непомічена
Чи то ранком, а чи то увечері,
Простудила руки,
сонцем спечені,
А тепер втіша, мовляв,
не вічна я…
А ти б краще літечка спитала
Чи іще нам сіна не покосить?
Де його лиха година носить,
Хоч на день до нас би
завітало…
Закружила головою пишною
І калиною мені переказала:
«Прийде літо, як і загадала,
Тільки ти тоді вже будеш
іншою…
О. ОЛЕСЯ.

Б РАТ И Н А Ш І М Е Н Ш І

З ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА

27 вересня 2018 року
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17200, смт Талалаївка, вул.
Центральна, 3, сектор економічного розвитку Талалаївської районної державної
адміністрації.
УВАГА! За детальнішою
інформацією звертатися до
сектору економічного розвитку Талалаївської РДА
за тел. (04634) 2-16-23 та
097-613-09-79.
Ознайомитись з переліком необхідних та рекомендованих документів для
подання на участь у конкурсі та отримати зразки документів можна на веб-сайті:
ht tp: // t aladm.c g.gov.ua /,
рубрика «Оголошення» та
у секторі економічного розвитку райдержадміністрації.
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