№ 39 (9355) ЧЕТВЕР, 4 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ
ДЕНЬ У КАЛЕНДАРІ
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ОСВІТИ!
Щиро вітаємо вас із професійним святом — Днем
вчителя!
Освіта сьогодні — пріоритет державної політики,
адже є стратегічною основою розвитку особистості, а
відтак — і суспільства, нації,
держави. Нове покоління
українців формують творчі та мудрі педагоги. Саме
тому від вас, шановні освітяни, залежить майбутнє
нашої країни.
Кожен, хто обирає педагогічний фах, бере на себе
відповідальність за тих,
кого вчить і виховує. Разом
Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

із тим відповідає і за себе,
свою професійну підготовку,
право носити таке високе й
почесне звання.
Тож нехай ваша мудрість та досвід завжди будуть шановані державою,
учнями, батьками. Вчіть
дітей добру, справедливості, готуйте їх до життя у суспільстві, яке швидко змінюється та вимагає високого
рівня освіченості.
Бажаємо вам мирного
неба, щастя, міцного здоров’я, добробуту, віри у
власні сили, невтомності у
творчому пошуку.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ!

Прийміть
найщиріші
вітання з нагоди вашого
професійного свята — Дня
працівників освіти! Це свято
тих, хто завоював у нашому
суспільстві заслужену повагу і вдячність, відкрив кожному з нас дорогу у велике
життя, кому ми зобов’язані
своїми життєвими і професійними перемогами.
Велика вдячність і шана
вам за гуманну і благородну справу — виховання
підростаючого покоління.
Завдяки вам наша молодь
виховується на справжніх

зразках патріотизму, порядності, поваги і любові до
держави та рідного краю.
Прийміть щиру вдячність
за високе служіння обраній
справі, невтомний творчий пошук, самовідданість,
добро і щедрість душі. Нехай ніколи не згасає світло
вашої душі, тепло вашого
серця до улюбленої професії. Хай кожен ваш день
повниться новою радістю
та перемогою, хай здійснюються ваші плани в ім’я щасливого майбутнього України і нашого селища.

ДОРОГІ НАШІ ВЕТЕРАНИ,
ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІК У!

1 жовтня в нашій державі відзначається День людей похилого віку та День
ветерана, що засвідчує глибоку повагу до найстарших
представників громади.
У цей святковий день
прийміть щирі вітання і
глибоку вдячність за все,
що зроблено вами заради
нашого майбутнього. Ваша
праця, подвиг, ставлення
до людей — це приклад
для наслідування сучасній
молоді.
Люди старшого поко-

ління — джерело народної
мудрості, їх практичний
життєвий досвід, невичерпна енергія, оптимізм та активна громадська позиція
повинні стати взірцем для
підростаючого
покоління.
Вони передають у спадок
все найцінніше, що накопичили за все життя. Бажаємо
вам міцного здоров’я, щасливої долі, радості, довголіття, добра і віри в краще
майбутнє!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

У житті кожної людини є найдорожче місце на землі, те,
куди повертаєшся спогадом, який гріє душу. Бо там було дитинство, мама і тато, школа, друзі… Минають літа, і багато
хто не може приїздити часто у своє рідне село, та з роками
подумки ми все частіше там, де пахне домом і дитинством.
Для мене — це мої Понори! Від щирого серця вітаю всю
громаду села Понори з Днем села. Бажаю всім селянам щедрої долі, справжнього щастя, в радості жити, серцем не
старіти. Ясного неба, лагідного сонця і впевненості вам у
прийдешньому дні!
З повагою колишня жителька села
Олександра ТИМОШЕНКО-ВІТКОВСЬКА.
м. Василівка Запорізької області.

П Е РШОП Р ОХОД Е Ц Ь
У К РА Ї НСЬКОЇ
Багато дітей ще у ранньому віці люблять гратися
у школу. Любила і Людмила
в такій дитячій грі бути вчителькою. А закінчивши школу, вирішила, що обов’язково
повернеться у шкільні стіни,
тільки вже вчителем. Отож,
без сумніву щодо вибору професії, вступила до Прилуцького педучилища, закінчивши яке, рівно 30 років тому,
за направленням прийшла
працювати у Липівську школу. І хоч то було і давненько
— у пам’яті не стерлося. І
щоразу, коли першовересень
кличе за парти, згадуються
ті першокласники, які давно дорослі, та зустрівшись
навіть випадково на вулиці,
завжди привітно вітаються,
раді поспілкуватися.
Людмила Миколаївна навіть дня не може обходитися
без своїх пустунів, які, йдучи
на вихідні, вже мріють про те,
щоб швидше настав черговий понеділок. Тільки-но вона
з’являється на ганку школи, її
оточує юрба дітлахів, і кожен

щось своє розповідає, кожен
прагне бути першим. Учителька в школу приходить завжди
у піднесеному настрої, передаючи його дітям. Для неї

За процесуального керівництва Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури, слідчим відділенням Талалаївського ВП Прилуцього ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за
фактом умисного вбивства 23-річного чоловіка, яке мало місце
01.10.2018 на території смт Талалаївка.
Завдяки професійним, злагодженим діям працівників прокуратури та слідчих територіального органу Національної поліції встановлено особу нападника, якого затримано «по гарячих
слідах» в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 18-річний
хлопець, який під час спільного вживання із потерпілим алкогольних напоїв, на грунті виниклих неприязних стосунків почав
наносити йому численні удари руками та ногами по голові та
грудній клітці. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці.
Зловмиснику повідомлено про підозру з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Бахмацька місцева прокуратура Чернігівської обл.

12.10.18 в м. Ромни (залізнична
поліклініка)
МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ:
огляд усіх органів на апаратурі
(Німеччина – Фолль). УЗД, КОМП’Ю
ТЕРНА ТОМОГРАМА, МРТ, АНАЛІЗИ
призначаються за показаннями.
Повна консультація, схема лікування за місцем або в ОБЛАСНІЙ лікарні.
Ціна — 199 грн.
Запис за тел. 050-866-32-65, 098-099-15-97.
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РОЗТЕРЗАЛИ, ЯК ЗВІРІ

1 жовтня жахлива новина
облетіла наш район, та і не
тільки наш. Просто на вулиці
вбито хлопця. Труп було виявлено неподалік перехрестя
вулиць Робітнича, Молодіжна та Освіти. Ним виявився
житель Талалаївки Дмитро
Єрмоченко 1995 р. н. І це —
не автомобільна аварія, не
нещасний випадок! Це — жахливе цинічне убивство, вчинене із надзвичайною жорстокістю! Хлопець зазнав тяжких
знущань. Важко повірити, що
це зробили із людиною теж
люди, а не знавіснілі дикі звірі.
Закривавлений труп відтягли
на старе кладовище, яке розміщене на вул. Освіти.
Наступного дня був похорон. Провести хлопця, який
прожив усього 23 роки, прийшло багато односельців,
навіть тих, хто не знав його
особисто. Життя Діми було

не простим. Його і сестричок
виховувала спочатку бабуся,
потім прийомна сім’я, потім
— жив, як міг. Бувало, і оступався, та все ж став людиною.
Працював, мав дівчину і мріяв
про власну справжню сім’ю.
Був таким, якою є більшість
сучасної молоді, тільки йому
було надто важче, ніж тим
хлопцям, у яких є тато і мама.
Можна тільки здогадуватися,
скільки страждань зазнала
його дитяча і юнача душа.
Плакалося… і не тільки
від щирого жалю за убієнним
— ще і від думки про нашу
незахищеність, про свавілля криміналу, безкарність.
Ми живемо у невеличкому
селищі, де більшість людей
знають одне одного, знають,
як кажуть у народі, «хто чим
дихає». Громадськість сподівається на професійність і
справедливість слідства.

РОБОТА

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

Миколаївна разом зі своїми
маленькими вихованцями,
а їх у неї 13, першопрохідці старту Нової української
школи. Вже із серпня закрутилась Людмила Миколаївна
у клопотах втілення освітньої
реформи: освоєння методики викладання за новою
програмою, облаштування
класної кімнати, згуртування
учнівського колективу.
Учителем може бути не
кожен. Учитель — це дар
природи, і тому талант Людмили Миколаївни є прикладом для наслідування. Вона
в усьому справжня — педагог, психолог і товариш. Такі
риси, як доброта, чесність,
благородство, щедрість, відданість роботі, сміливість
та багато інших чеснот є в
арсеналі Людмили Миколаївни. Саме такі вчителі і
мають формувати світогляд
майбутнього нашої України
— наших дітей!
Катерина БОРСУК,
заступник директора
Липівської школи.

Триває передплата періодики на 2019 рік. Не забудьте
передплатити «Трибуну хлібороба». Оформіть передплату
у пересувному відділенні. Якщо у вас виникатимуть проблеми із оформленням — негайно повідомляйте редакцію.

ПОГОДА
П’ятниця
5.10

робота — це сенс життя. Учні
— це квіточки, у кожної з яких
свій колір настрою, свої звички, свої вчинки.
Цього року Людмила

ЖАХ!

ПОВІДОМЛЕНО ПІДОЗРУ У ВБИВСТВІ
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За даними http://sinoptik.ua

У ТОВ Агрофірму «Обрій» LTD (с. Харкове, Талалаївський р-н, Чернігівська обл.) на постійну роботу потрібні:
••Фахівець із земельних
••Начальник гаража
питань
••Адміністратор систем
••Юрист
••Обліковець
••Головний економіст
••Водій (автокран)
••Агроном
••Трактористи
••Комірник
••Зоотехнік
Вимоги: освіта вища або середня спеціальна, повна зайнятість, офіційне оформлення, гідна оплата праці.
Звертатись за телефоном:
067-334-64-78 (Людмила Ігорівна).

Потрібні на роботу ВОДІЇ категорії E з досвідом.
Тел. 050-736-26-93.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ДЛЯ кожного із нас воно починається з учителя. Із
дитинства у нас зароджується почуття щирої поваги і
шанобливого ставлення до освітян, до їх інтелектуальної праці. Про тих, хто вміє слухати дитячі серця,
запалює в них вогник любові до знань, говоримо із начальником відділу освіти, культури, молоді і спорту селищної ради Оксаною ПЛЮТОЮ.

— Оксано
Петрівно,
скільки працівників трудиться нині в освітніх закладах громади?
— Всього 152 працівники, із них 99 педагогів.
Майже всі вчителі — висококваліфіковані спеціалісти,
з достатнім багажем знань
і професійним досвідом: 59
спеціалістів вищої категорії, 17 — першої
категорії,
13 — другої, 25
— спеціалісти, 32 педагоги мають звання «Старший
учитель». У школах працює
17 педагогів віком до 30
років, 8 — пенсійного віку.
Цього року педагогічні колективи поповнились двома
молодими вчителями: у Талалаївську школу прийшла
працювати Аліна Гречко, у
Красноколядинську — Марина Стрілець.
— Напевно, сьогодні
головне спрямування для
освітян — нова українська
школа. Як реформа вже
впливає на діяльність загальноосвітніх шкіл?
— Вважаю, що педагоги наших закладів сьогодні
добре розуміють мету, до
якої всі ми рухаємось у контексті реформування системи загальної середньої
освіти. Сучасна школа має
дати дітям не лише знання, а й сучасні вміння та
навички, а також цінності,
які допоможуть формувати
ставлення дітей до різних
життєвих ситуацій. У закладах освіти створено нові
освітні середовища, в яких
вчителі працюють по-новому. Вчителі перших класів
пройшли курси підвищення
кваліфікації по організації
освітнього процесу в умовах нової української школи. Педагогічні колективи

творчо працюють над розробленням і впровадженням
в освітнє середовище нових
технологій, оновлення змісту і методичного забезпечення навчання, що сприяє
підвищенню якості освіти і
виховання, а педагогам забезпечує успіх у конкурсах
професійної майстерності,
підготовці дітей до престиж-

ОСВІТА

учень» і виборов I місце у
номінації «Виховання особистості». Він отримав грошову винагороду в сумі 2460
гривень. Такої ж винагороди
удостоїлася вчителька біології цієї ж школи Вікторія
Нєстєрова за підготовку учнів до Всеукраїнського конкурсу зоологів і тваринників
та обласного етапу юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста» і перемогу її
вихованців у цих конкурсах.
Активну участь взяли педагогічні працівники із шкіл
ОТГ і в обласному конкурсі навчальних веб-сайтів.
На конкурс було подано 22
роботи.
Диплом
I ступеня в номінації
«Веб-сайти виховної роботи
та технологій» отримала
практичний психолог Липівської школи Яна Іржавська і
винагороду у 2460 грн. Диплом II ступеня і винагорода
у 1500 грн. у цій же номінації
дісталися Людмилі Козел,
вчительці
Талалаївської
школи. Дипломами III ступеня в номінації «Веб-сайти
фізико-математичного
напрямку» нагороджені вчителі
Талалаївської школи Оксана
Манько і Людмила Сердюк.
Такі ж дипломи у номінації
«Веб-сайти дошкільної та
початкової освіти» отримали логопед селищної ради
Оксана Мовчан та вчителька
Липівської школи Людмила Антоненко, у номінації
суспільно-гуманітарного напрямку дипломи III ступеня
отримали заступник директора з навчально-виховної
роботи Липівської школи
Катерина Борсук, Людмила
Джолос із Талалаївської та
Людмила Якименко із Красноколядинської шкіл. Всі ці
педагоги отримали винагороду у 1000 гривень.
Я щиро вітаю всіх наших
освітян із святом і їх заслуженими перемогами і зичу
їм нових успіхів на нелегкій
педагогічній ниві.
Розмову вела
Віра КЛИМОВА.

ВІЧНЕ У СВІТІ
ДОБРО
них олімпіад і змагань усіх
рівнів.
— Наполеглива, продуктивна праця таких педагогів, певно, не залишається непоміченою?
— Так, відтоді, як освітні
заклади стали працювати у
складі об’єднаної територіальної громади, селищна
рада, депутати настійно
дбають про поліпшення
умов для здобуття якісної
освіти, матеріально заохочують обдарованих дітей і
сумлінних педагогів. Рішенням 6 сесії селищної ради у
березні цього року було затверджено Положення про
щорічне матеріальне заохочення учасників освітнього
процесу об’єднаної територіальної громади. Запроваджується воно з метою
піднесення ролі та авторитету педагога в суспільному
житті, стимулювання його
до творчої результативної
праці. З нагоди професійного свята матеріальне заохочення отримали 11 педагогічних працівників. Серед
них педагог-організатор Талалаївської ЗОШ Олег Чуба,
який був учасником VI Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель — обдарований

4 жовтня 2018 року

ТУТ МРІЇ СТАЮТЬ РЕАЛЬНІСТЮ
Багряне листя, дощі й
ранкова прохолода нагадують про те, що вересень
добігає кінця. Проте дощова
осіння погода тільки підбадьорює дітлахів, які щодня
поспішають назустріч новим
перемогам і відкриттям до
рідної школи — берегині добра, любові, знань та дитячого сміху. Опорна Талалаївська загальноосвітня школа
— сучасний навчальний заклад, у якому працюють 49
педагогів — справжніх майстрів своєї справи, серед
яких 27 вчителів вищої кваліфікаційної категорії, а 4 із
них мають ще й педагогічне
звання «Вчитель-методист»,
20 — «Старший учитель».
У школі сформувалася
досконала система навчальної методичної та виховної
роботи, що забезпечує якісне вдосконалення професійної компетентності вчителів. Одним із пріоритетних
напрямків розвитку школи
є інформатизація освітнього процесу. Сьогодні 10 навчальних кабінетів закладу,
бібліотека, методичний кабінет, адміністрація оснащені
сучасною комп’ютерною технікою та під’єднані до мережі
Інтернет. Цим забезпечується
комп’ютерна підтримка вивчення окремих навчальних
предметів, поглиблення теоретичної бази знань, розвиток творчого та інтелектуального потенціалу учнів.
Новим орієнтиром освітнього
процесу в школі стало впровадження освітньої реформи
під назвою «Нова українська
школа», головна мета якої —
перетворити школу на такий
освітній заклад, який вчить
учнів застосовувати отримані знання в повсякденному
житті, та створити школу, в
якій буде приємно навчатися.
Тож колектив творчих учи-

телів нашої школи створює
нове освітнє середовище, де
панує свобода вибору, яка
ґрунтується на самооцінці
дитини, що у свою чергу дає
можливість учням знайти
себе, розкрити яскраві таланти, обрати майбутню сферу
діяльності та досягти вершини успіху.
Наші діти — наша гордість, вони активні і цілеспрямовані, здібні і креативні.
Про це свідчать результати
зовнішнього
незалежного
оцінювання у 2018 році. За
цим критерієм Талалаївська
школа входить до когорти
кращих шкіл області. Особливо приємно, що депутати
нашої селищної ради дбають
про мотивацію дітей та вчителів. Приємно, що на сесії
селищної ради було прийнято рішення про грошову винагороду учнів, які займають
призові місця в обласних та
всеукраїнських
конкурсах,
олімпіадах, спортивних змаганнях, а також вчителів, які
готували дітей-переможців.
Грошові винагороди отримали вчителі Г. М. Бондаренко,
В. Ю. Лакиза, А. П. Грабовий,
О. А. Чуба, В. М. Нєстєрова.
Особливу вдячність селищному голові Юрію Величку та
всьому депутатському корпусу висловлюють учні-першокласники, вчителі та батьки,
які отримали в подарунок
рюкзаки та канцприладдя до
1 вересня.
Творчі, активні школярі,
котрі вміють організувати
навколо себе інших, об’єднані в шкільне самоврядування
під назвою «Шкільна парламентська республіка». За
їхньою ініціативою та пропозиціями проводяться в школі
ряд заходів, в яких активну
участь беруть батьки, діти та
вчителі. Це — виставка-продаж осінніх квітів, великодній

ярмарок, традиційний осінній
ярмарок, виставка-продаж
новорічних композицій «Промінь надії» для збору коштів
на придбання обладнання
для обласного онкологічного
диспансеру. Виручені кошти
від продажу ярмаркової продукції за рішенням «Шкільної
парламентської республіки»
направлялися для придбання ліків для поранених воїнів-учасників АТО із нашого
району, для благодійного
фонду «Прогрес», для лікування учениці нашої школи
Софії Ушкварок.
Цього року кошти, виручені від продажу продукції на традиційному Воздвиженському ярмарку, за
рішенням ШПР підуть на
створення комфортних умов
перебування учнів у школі,
а саме виготовлення та придбання меблів для шкільних
коридорів.
Особливе місце у виховній роботі школи приділяємо
національно-патріотичному вихованню. У минулому
навчальному році команда
«Братство ім. Івана Сірка»
Талалаївської ОТГ зайняла
почесне 6 місце із 36 у Всеукраїнській
юнацько-спортивній
патріотичній
грі
«Сокіл-Джура», фінансове
забезпечення в якій наших
учнів взяла на себе селищна рада. Багато що зроблено, але планів ще більше.
Наш педагогічний колектив
завжди у творчому пошуку
під керівництвом директора
школа Світлани Михно. У
колективі її поважають за високий професіоналізм, справедливість, демократичність
і порядність.
Леся ШУЛЬГА,
заступник директора
Талалаївської опорної школи.

СЛОВО ПРО КОЛЕГУ

СП АСИ БІ, ВЧ ИТЕЛ Ю
ВІТАЄМО із 70-літнім
ювілеєм нашу дорогу маму,
бабусю, прабабусю і сестричку Галину Олексіївну
МЕЛАЩЕНКО із Слобідки.
Літа цвіли не просто цвітом,
а проростали у труді, дорослими вже стали діти, а
Ви душею молоді. Пливуть
літа, мов тихі води, і вже
минає 70, хоч як прожитих
літ і шкода, не повернути їх
назад. Хай щастя панує у
Вашому домі і радість у ньому живе, здоров’я міцного і
щирої долі хай Бог посилає і
Вас береже.
СЕСТРА, ДОЧКА, СИН,
ОНУКИ, правнучки
АНЕЧКА і СОФІЙКА.
* * *
3 ЖОВТНЯ свій 65-річний
ювілей
святкувала
Ганна Сергіївна АВДЄЙ, а
4 жовтня відзначає 70-річний ювілей Галина Олексіївна МЕЛАЩЕНКО із
Слобідки. Я щиро вітаю цих
дорогих мені людей і зичу їм
міцного здоров’я, благополуччя, теплої і щедрої осені.
Зорить чудова ваша дата, ці
світлі дні — ваш ювілей. У
дім до вас заходить свято з
вітанням друзів і гостей. Хай
незліченні будуть роки, багаті сонцем та добром, веселим спів, легкими кроки,
хай доля повниться теплом.
З повагою
НІНА ГРИГОРІВНА.
* * *
ВІТАЄМО із 55-річним
ювілеєм дорогу всім нам На-

талію Миколаївну ТАРАН
із Довгалівки. Сьогодні ювілейну стоптано стежину, та
спокою нема для Ваших ніг,
бо пройдено життя лише
частину, попереду багато ще доріг. В житті нехай
все буде, що потрібно, без
чого не складається життя: любов, здоров’я, щастя,
дружба та вічно нестаріюча
душа. Хай думи ніколи спочину не знають, хай легко,
мов крила, внучат пригортають, хай серце ще довго тріпоче у грудях. Живіть до ста
років на радість всім людям.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро, ласки від Бога, від
людей добра на многії і щасливії літа.
Хрещениця ЮЛЯ,
куми СИНЬКИ.
* * *
7 ЖОВТНЯ виповнюється 55 років Валентині
Іванівні САЛОГУБ із Поповички. Рідну, дорогу дружину, маму і бабусю вітаємо
з ювілеєм. Бажаємо Тобі
міцного-міцного
здоров’я.
Нехай кожен Твій день
буде щасливий і неповторний. Нехай Тебе оточують
найдорожчі Твоєму серцю
люди. Бажаємо залишатися
такою ж доброю, веселою
і активною. Дякуємо Твоїм
рідним і працьовитим рукам
за ніжність і турботу, а серцю — за любов і ласку. Ти
в нас найкраща у світі, ми
Тебе дуже любимо.
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.

Скільки в цих коридорах, скільки в цих класах,
на подвір’ї цьому ним ходжено-переходжено. Кожну
подряпинку на класних дошках, кожну риску на партах,
спортивний снаряд у шкільному спортзалі може вгадати із заплющеними очима.
А про учнів, так знав, хто
чим і дихає, хто що снідав і
чи снідав узагалі. Бувало ж,
і не раз чи два, що Вадько
якийсь чи Юля дивляться на
вчителя голодними оченятами — яка там наука?! Марш
бігом у їдальню, а тоді вже
за уроки, а сам до недбайливих батьків — не дітей, а їх
уму-розуму учити і совістити. На те він і директор, на
те і все життя у школі.
Сьогодні Микола Олексійович у ній вже не господар,
а більше гість, якому тут
завжди раді і вчителі-колеги,
і діти. Школярі, так ті тільки
й чекають веселого зимового
празника Святого Миколая.
Випускники вже й меншим
розказують, а ті ще меншим,
що в цей день в образі Миколая в школу обов’язково
прийде Микола Олексійович із цілою торбою щедрих
гостинців. Не обійде увагою
жодного, вистачить на всіх.
Строгий на вигляд зовні, але з великими серцем
і душею, він і на допомогу
першим прийде, і вислухає
та порадить, а що вже організатор, адміністратор, то

хоч і кажуть, що незамінних
не буває, — не завжди так. У
нашому розумінні М. О. Бичок один такий. Вже те, що
Красноколядинська школа із
старих корпусів свого часу
перебралася в добротне
двоповерхове приміщення
колишньої радгоспної контори про щось на його користь
та говорить. А скажіть, де
іще в районі, та чи й близько де, є такий спортивний
комплекс, як у Красному Колядині. Це — дітище Миколи
Олексійовича, його недоспані ночі, його вимотані нерви
і вкладене здоров’я. Тепер
тут дзвенять м’ячі, відпочиває шкільна юнь і сільська
молодь, проводяться різного
рівня спортивні змагання і
турніри і це варте і отих ночей, і тих нервів.
Що б не робив Микола
Олексійович — віддавався
роботі повністю. Ніколи не
сидів на задвірках у сесійній залі, коли був протягом
кількох скликань депутатом
районної ради, і «не співав
у півголосу» в сільському
хорі. А яким військовим керівником школи був! Його
учні з допризовної підготовки, уже ставши солдатами, потім неодноразово
говорили, що своєрідний
підготовчий до служби курс
молодого бійця пройшли
ще в школі на уроках М. О.
Бичка. Команди з Красного Колядина на районних

змаганнях і
к о н к у р сах «Нумо,
хлопці!»
і
табірних
зборах допризовників
постійно
входили до
числа
переможців,
демонструючи
високу виучку і
вміння.
За плечима 16 років директорства,
десятки літ вчителювання,
яскравий, незгладимий слід
у рідній школі і в серцях та
душах колег і учнів. Микола
Олексійович не з тих, хто б’є
себе в груди, мовляв, це я
зробив, це моя заслуга. Він із
тих, хто, не чекаючи нагород
і похвали, чесно й добросовісно виконував свою роботу.
Він у школі, школа в ньому
— одне ціле, навіть у зрілі
роки, з великим педагогічним
досвідом, не соромився учитися в молодших колег, спитатися у випускників педвузів
як краще повести ту чи іншу
справу.
Порядна людина, оптиміст, в міру вимогливий керівник, працювати з ним
було справжнім задоволенням. Талановитий вчитель,
він не міг відпустити учнів
у життєвий простір без зернятка добра, порядності,

працелюбності,
наполегливості, людяності, вихованості. Якщо щось у житті
учні досягли, то є серед цих
позитивів і внесок нашого
директора і вчителя Миколи
Олексійовича Бичка. Протягом років він допомагав багатьом випускникам стати на
вірну стежку в житті, ніколи
й нікого не забував, цікавився долею кожного. І опісля,
коли вони приїжджають в
рідні пенати, першим, ким
цікавляться, так це Миколою
Олексійовичем, щоб сказати:
«Спасибі, вчителю!»
Хай М. О. Бичок не стоїть сьогодні за вчительським
столом, але незримо він із
нами, своїми колегами і вихованцями. Бо колишніх учителів не буває, це — на все
життя.
КОЛЕКТИВ
Красноколядинської
школи.
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ПОДІЯ
28 ВЕРЕСНЯ в районному будинку культури відбулася вже третя за останні
півтора місяця зустріч жителів селища з керівництвом
району, громади та правоохоронними
органами.
Тема зустрічі: «Звіт влади».
Одразу потрібно зазначити,
що за два дні до цієї події
на всеукраїнському телеканалі «Правда тут» з’явився
40-хвилинний сюжет, в якому
представники місцевої влади
та окремі жителі Талалаївки
намагалися
нав’язати
Талалаївській громаді думку нібито в
районі та селищі абсолютно
ніяких проблем немає і що
загострення ситуації в селищі — це лише прояв політичної боротьби за владу, яку
штучно створила громадська
організація
«Талалаївська
спілка учасників АТО», місцеві підприємці та окремі
депутати районної ради. На
жаль, як засвідчили подальші трагічні події в селищі,
криміногенна ситуація в районі та селищі є критичною.
Першим на зустрічі прозвітувався про свою роботу
за 8 місяців селищний голова Юрій Величко, який проінформував громадян про
видаткову частину бюджету
селищної ради. Наступним
був звіт начальника Талалаївського відділення поліції
Руслана Хоменка про роботу

відділення поліції за вересень. Як з’ясувалося в ході
гострого обговорення доповіді керманича поліції, ніяких
зрушень по резонансних
справах не відбулося. Більш
конструктивним був виступ
заступника прокурора області, який довів до відома присутніх, що більшість резонансних кримінальних справ
у даний час перебувають у
провадженні слідчих поліції
обласного рівня і знаходяться на контролі прокурату-

ли мистецтв Олега Галагана,
який звинуватив народного
депутата Валерія Давиденка у криміналізації ситуації
в районі. Звичайно, що народний обранець намагався
відхреститися від цих звинувачень, але це було якось
непереконливо.
Богуслав
Борсук у своєму виступі зупинився на сюжеті телеканалу «Правда тут», який, на
його думку, є нічим іншим, як
казкою, де не було й крихти
правди, і запропонував натомість свою
казку «Про
золотого карпа», яку зачитала Світлана
Позняковська. Цікавою була
дискусія, що розгорнулася
між директором ПСП «Лан»,
депутатом районної ради
Володимиром Лукашем та
Валерієм Давиденком. Володимир Лукаш намагався
з’ясувати, звідки в «мецената» Андрія Карпенка кошти
на благодійність, але ніхто з
присутніх керівників так і не
зміг пояснити походження
його доходів. Як підсумок,
можна сказати, що чергова
зустріч з керівництвом району ніяких результатів не
дала. Ніяких висновків керівництво району, області по
наведенню правопорядку в
районі не зробило, і, як наслідок, маємо жахливу трагедію, яка трапилася в селищі через два дні після цього
зібрання.
Сергій МИХНО.

А ВІЗ І НИНІ ТАМ
ри області. Всі нові факти,
які стали відомі під час цієї
зустрічі, ним зафіксовані і
стануть предметом відповідних перевірок. Крім того,
він звернувся до громадян
із пропозицією прийти після
зборів до місцевої прокуратури і подати письмові заяви
про відомі їм факти порушень з боку правоохоронних
органів. На зборах також виступив наш земляк правник
Юрій Марченко, який також
прийшов до висновку, що ситуація в районі не змінюється на краще і правоохоронні
органи різного рівня так до
цього часу і не дали людям
надії на те, що їхні проблеми
будуть вирішені.
Більшість присутніх у
залі районного будинку культури підтримала виступ викладача Талалаївської шко-

НОВІ ЛІК АРІ
В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ

Так склалися обставини, що Талалаївський центр
первинної медико-санітарної
допомоги зараз переживає
дуже складні часи. Саме
тепер пожинаємо наслідки
кадрової політики щодо лікарів протягом десятиліть. До
подолання цієї ситуації були
задіяні обласна та районна державні адміністрації,
районна рада. На сесії районної ради 10 серпня була
затверджена Програма розвитку ПМСД на 2018 – 2020
роки та Заходи по впровадженню матеріальних стимулів для залучення лікарів
у медичні заклади первинної
медичної допомоги району.
Програма уже працює,
в результаті за серпень-
вересень Центром прийнято
на роботу 2 сімейних лікарі.
Символічно, що на наші запрошення відгукнулися лікарі зі сходу та заходу України.
Завдяки небайдужій громадській позиції підприємців,
керівників господарств та
жителів району була вирішена проблема перевезення
багатодітної сім’ї сімейного
лікаря із Волині. Окрема подяка в наданні цієї допомоги Д. Алєксєєвій, І. Батюті,
О. Василенку, Ю. Горбаню,
В. Киричку, В. Лукашу, Р. Небабі, Т. Носачу, С. Позняковській, А. Прядці, Г. Тригубченку, С. Чубарю та іншим.
Саме завдяки цим спільним зусиллям Центр первинної медико-санітарної допомоги зміг надати до МОЗ
документи на ліцензію на медичну практику, отримання
якої надасть змогу укласти
договір з НСЗУ і перейти на

нове фінансування з 1 січня
2019 року.
Але це тільки гарний початок… Для забезпечення
потреби жителів району у
якісній первинній медичній
допомозі Центру потрібно ще 2 – 3 сімейних лікарі,
адже фінансування напряму
буде залежати від кількості
складених декларацій (на
одного сімейного лікаря 1800
пацієнтів, на педіатра — 900,
на терапевта — 2000).
Тож звертаємося до жителів селища, громади, району з проханням не зволікати
з вибором лікаря та підписання із ним декларації. На
жаль, раніше складені декларації автоматично скасовуються, отож всім, хто раніше
їх подав, потрібно знову завітати до Центру.
На даний час будь-яке
звернення до сімейного лікаря є безкоштовним, але в
подальшому для пацієнтів,
які не обрали лікаря та не
склали з ним декларацію,
звернення до лікаря буде
платним.
Для покращення доступу
пацієнтів до лікаря ЦПМСД
проводить щотижневі виїзди
у села району, під час яких
проводиться і прийом хворих, і підписання декларацій. У Березівській АЗПСМ
ведемо прийом щосереди
з 9:30, у Красноколядинській АЗПСМ — щоп’ятниці
з 10:00. Плануються виїзди
в інші медзаклади району,
про що місцевих жителів
додатково повідомлятимуть
медичні працівники.
Олексій ШАЛЕНИЙ,
головний лікар ЦПМСД.

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

8 жовтня — с. Українське, с. Займище (села повністю).
9 жовтня — с. Скороходове (село повністю), смт Талалаївка, райавтодор (асфальтний завод), с. Красний Колядин, пров. Шевченка.
10 жовтня — с. Березівка, вул. Першотравнева,
вул. Перемоги, вул. Слави, вул. Шкільна.
12 жовтня — с. Скороходове, райагроліс (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

У СУСІДІВ

ТИМЧАСОВИЙ Р ОЗК ЛА Д Р ОБОТИ ПЕРЕС УВНИ Х
ВІ Д ДІ ЛЕНЬ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗК У В РАЙОНІ
У кожному селі протягом
вересня селяни відчули на
собі «переваги» чергового
експерименту над ними —
роботи пересувних поштових відділень. Наш район, як
ми вже повідомляли, потрапив під третю хвилю цього
експерименту. До 1 жовтня
паралельно з пересувними
відділеннями працювали і
місцеві листоноші, які були
добре обізнані у своїй справі, знали де хто живе, хто що
передплачує, і, навіть, кому
і коли який товар запропонувати. Саме листоношам

особливо довіряли літні
люди, які живуть по глухих
куточках віддалених сіл, і
тепер, як повідомляють нам,
дуже стурбовані тим, хто і
як їх обслуговуватиме, хто
прийде чи приїде туди, куди
могла дійти тільки листоноша, і кому з незнайомих для
них людей можна відмикати
двері. Отож, даємо розклад
роботи пересувних відділень
та контакти начальників поштових відділень, які відповідають за поштове обслуговування населення.

Вівторок
Відділення №3
Середа
Начальник:
ЛЕОНТЬЄВА
Четвер
Марина
Валеріївна
(066-231-62-15) П’ятниця
Субота
Вівторок
Відділення №6
Середа
Начальник:
ПЕРЕПАДЯ
Четвер
Сергій
Миколайович
П’ятниця
(066-180-51-54)
Субота
Відділення №7 Вівторок
Начальник:
Середа
ХЛОПОВ
Валерій
Четвер
Миколайович
П’ятниця
(093-953-00-90) Субота
Вівторок
Відділення №8
Начальник:
ПИНДЮРА
Олена Олегівна
(093-569-30-65)

Середа
Четвер
П’ятниця
Субота

Тимчасовий розклад
роботи листоноші
в с. Красний Колядин
У приміщенні: вівторок,
четвер 9:40 – 11:40.
На доставній дільниці:
вівторок – субота.
Листоноша пересувного
відділення №8 Наталія Вікторівна КУНДЕНКО.
Начальник ЦВПЗ Срібне
КОВЕРНИК Галина Вікторівна (050-360-08-20).

с. Новоселівка (8:40 – 11:40).
с. Степанівське (9:00 – 10:00), с. Рябухи (10:10 – 12:10),
с. Шевченка (12:55 – 13:25).
с. Мирне (8:25 – 8:55), с. Харкове (9:00 – 12:00), с. Лавіркове (12:05 – 13:05).
с. Колядин (8:35 – 9:05), с. Березівка (9:15 – 13:15).
с. Займище (9:00 – 11:00), с. Українське (11:20 – 13:20).
с. Юрківці (8:50 – 11:50), с. Поповичка (12:05 – 15:05).
с. Обухове
(9:00 – 11:00),
с. Новопетрівське
(11:05 – 12:35), с. Жолобок (13:25 – 13:55)
с. Грабщина (9:00 – 10:30), с. Болотниця (10:40 – 13:40).
с. Плугатар (11:25 – 14:25), с. Петькове (9:45 – 11:15),
с. Березовиця (9:10 – 9:40),
с. Довгалівка (8:55 – 11:55).
с. Макаренкове (9:05 – 12:05), с. Діброва (12:10 – 13:10).
с. Основа (9:05 – 12:05), с. Глибока (12:30 – 13:00),
с. Співакове (14:10 – 15:10).
с. Стара Талалаївка (9:20 – 14:20).
с. Чернецьке (9:05 – 14:00), с. Слобідка (9:05 – 11:05).
с. Стара Талалаївка (11:30 – 14:30).
с. Красний Колядин (9:40 – 14:40), с. Липове (12:05 – 16:05).
с. Грицівка (9:30 – 10:30), с. Левівщина (10:45 – 11:15),
с. Зелений Гай (11:25 – 12:25).
с. Красний Колядин (9:40 – 11:40), с. Липове (12:05 – 16:05).
с. Корінецьке (11:50 – 13:50), с. Понори (9:35 – 11:35),
с. Мигурове (14:05 – 14:45).
с. Скороходове (9:20 – 14:20)

Я К У СРІ БНОМ У ЯРМ А РКУ ЮТЬ

На день Срібного у сусідньому районі традиційно
проводять Воздвиженський ярмарок. Приємно вразила
реклама про те, що цього року, окрім багатьох ярмаркових принад, на срібнян та гостей чекає ще й концертна
програма Національного президентського оркестру (художній керівник — головний диригент оркестру Народний артист України Анатолій Молотай) — неабияка подія
для маленького селища, та розіграш лотереї для передплатників районної газети «Срібнянщина». І ще багато
всього цікавого, чого ніколи не було у нас. За час головування Сергія Коломайка і в Талалаївці намагалися одного разу провести ярмарок. Було цікаво. Жаль, що тільки
один раз…
Про ярмарок у Срібному розповідає наша колега Валентина ПЕТРЕНКО.
Із багатьох областей
України прибули поторгувати у Срібному на ярмарку.
Яскраві вишиванки та дукати, багато вовняних речей із
західних областей України,
оберегів і сувенірів, одягу і
взуття. Дегустувались і миттєво розкуповувались закарпатські вина, питтєві меди
від медоварів.
Хто що прирозумів, те й
на ярмарок виніс. Олексинчани торгувати вишиванками
— рушниками, серветками,
СЬОГОДНІ, 4 жовтня,
знакова і пам’ятна подія в
нашій родині — поважний
90-річний ювілей у найдорожчої нам людини Галини
Іванівни РОМАЗАН, все
трудове життя якої проминуло в нелегкій колгоспній
роботі в рідній Довгалівці,
а нині вона проживає в Талалаївці. Ви, рідненька, між
нами у хаті — всі ми щасливі, всі ми багаті. Хай роки
минають, як чиста вода, для
нас Ви, рідненька, завжди
молода. Рум’янцем палає
красуня-калина, немов з
ювілеєм віта. Бажаємо щастя й здоров’я, матусю,
бабусю рідненька, на довгі
прекрасні літа.
РІДНІ.

сорочками.
Поряд савинчани розташувалися. Вони вирішили людей здивувати своїми
м’ясними стравами. А подільські господині вареники
готують — білі та пухкі —
незчуєшся, як макітру таких
проковтнеш. Селищний будинок культури вирішив кулешу наварити. У срібнянській
культурі трудяться справжні
господині, а чоловіки — козаки, хоч куди. Словом, і заспівати, і потанцювати, і їсти

ВІТАЮ із 80-літнім ювілеєм свою дорогу старшу
сестричку Олександру Петрівну СОЛЯНИК із Співакового. Сестричко моя, мила
і люба, найкраща у світі, бажаю я щастя й дарую я квіти, щоб сонце і зорі плекали
тепло, щоб завжди здоров’я
у Тебе було. Бажаю довго і
довго прожити, я Тебе люблю і буду любити! Так будь
же, рідненька, завжди Ти
щаслива, ніколи не хмурся,
хоч важко Тобі, бо Ти в мене,
люба, на світі єдина.
Сестра ВАЛЯ із Талалаївки.

наготувати, і городини напахати. А поряд вихованці та
працівники будинку дитячої
та юнацької творчості розташували чудові вишиванки,
яскраві квіти, плоди садів та
городів. Харитонівчани чи не
всім селом ярмаркувати-торгувати прибули: великі кошики із бараболею виставили.
Та ще й наварили бозна
стільки страв із картоплі. А
в калюжинчан час збирання
кукурудзи — кулі кукурудзи
привезли на ярмарок.
Щиро вітали всіх присутніх на святкуванні голова
районної ради Олена Панченко, голова районної державної адміністрації Ніна
Бондаренко, секретар Срібнянської селищної ради
Ірина Мартинюк. Помічник
народного депутата Олександра Кодоли Юрій Кишман
подарував за дорученням
народного обранця Срібнянській селищній раді спортивний майданчик.
За сприяння народного
депутата Олега Дмитренка

з концертом перед срібнянами виступив президентський
оркестр. А генеральним
спонсором Воздвиженського ярмарку було товариство
«Батьківщина»
(директор
Микола Дмитренко).
Кожний старостинський
округ показав зі сцени і свої
таланти, і розхвалили те,
чим вони змогли здивувати
всю округу.
А вже наостанку святкового дійства на куліш всіх запросила центральна садиба
Срібнянської громади.
Весь день від самого
рання і до оголошення результатів виграшу лотереї
газети «Срібнянщина» працювали листоноші Срібнянського відділення поштового
зв’язку та працівники редакції районки. В результаті — близько 1400 піврічних
передплат. А щасливчикам
поталанило виграти бичка,
телевізор, мультиварку, обприскувач, праску, набір каструль, електрочайник, ковдру та постільну білизну.

У ПЕРШИЙ день жовтня відсвяткував свій 70-річний ювілей Олексій Олексійович ДЕМЧЕНКО з
Обухового. Шановний кум,
70 — не привід для печалі, 70 — це зрілість золота.
Хай до 100, а може ще і
далі, йдуть, не оглядаючись, літа. Хоч було тривог
в житті багато, та не будем
згадувать сумне, бо горить
в душі іще багаття, ще вогонь горить — це головне.
Хай доля шле добро і щастя, міцне здоров’я, море
благ земних. А щедрі дні,

мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться
до ніг.
Кума НАДЯ.
* * *
ЦИМИ днями відзначив свій 70-річний ювілей
Олексій
Олексійович
ДЕМЧЕНКО з Обухового. В
це ювілейне свято хай доля
намітить Вам років багато.
Відпустить здоров’я, щастя й добра, хай повниться
ласкою рідная хата, багато
в ній буде людського тепла.
Хай несуть радість з собою
роки, хай збудуться мрії, бажання, думки. Щоб радісний
настрій у серці не гас, а щедра доля всміхалась не раз.
З повагою сім’я
ТАРАСЕНКО з Липового.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

26 вересня працівники
Талалаївського районного
сектору Управління ДСНС
України в області організували та провели для учнів
Плугатарської загальноосвітньої школи пізнавальний
захід — громадську акцію
«Запобігти. Врятувати. Допомогти». До її проведення
долучились фахівці центру
екстреної медичної допомоги та управління експлуатації газового господарства.
Під час проведення масового
роз’яснювального
заходу рятувальники розповіли учням про основні
вимоги пожежної безпеки
вдома та на відпочинку, про
правила поводження при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів, а
також дії у разі їх виявлення.
Застерегли дітей від небезпечних забав із сірниками
та запальничками, розповіли, як не допустити пожеж
в екосистемах та в побуті,
а також роз’яснили, якими
можуть бути наслідки. Потім
співробітники служби по-

рятунку продемонстрували
дітям технічне оснащення
пожежно-рятувального автомобіля, яке використовують
для ліквідації надзвичайних
ситуацій та пожеж. Діти із захопленням спостерігали, як
рятувальники прокладають
рукавну лінію, та мали змогу
власноруч загасити умовний
вогонь пожежним стволом.
Наступними до школярів
звернулися фахівці центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Вони
продемонстрували
дітям, як треба надавати
першу домедичну допомогу
постраждалим при різних
життєвих ситуаціях. Представники газової служби
розповіли дітям про правила
безпечного користування газом та газовими приладами.
За допомогою таких наочних заходів діти мають
змогу поновити та поглибити знання з правил безпеки
життєдіяльності.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ПОДЯКА

Про масажиста територіального центру з обслуговування населення Руслана
Стрільця нам неодноразово
доводилось чути від людей
хороші відгуки. Та коли і самим довелось звернутись до
масажиста, переконалися,
що Руслан Анатолійович —
майстер своєї справи, кваліфікований спеціаліст, професійно виконує свою роботу. А
ще — він ввічливий, привіт-

ний до своїх пацієнтів.
Для роботи йому створені
і належні умови — в кабінеті
тепло і затишно. Це заслуга
директора терцентру Володимира Івановича Марченка.
Щиро вдячні Руслану Анатолійовичу та Володимиру Івановичу за належне обслуговування і турботу про людей.
Марія ШЕВЧЕНКО,
Олександр КОВБАСЮК,
жителі Талалаївки.

ПРОДАМ

ЗДАМ 3-кімнатну КВАРТИРУ в центрі смт Талалаївка.
ПРОДАМ ГАРАЖ. Тел. 068-319-92-23.
Благоустроєний БУДИНОК з усіма зручностями по
вул. Народна (Пролетарська). Тел. 097-577-70-64.
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.
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.
ОВЕС, СОЛОМА в тюках. Можлива доставка.
Тел. 096-173-46-26 (Толя).
ГУСЕЙ з гніздом. Тел. 099-497-55-26.
Дикі КАЧКИ, ЦЕСАРКИ. Тел. 097-293-04-07.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 096-694-64-77, 097-564-02-71.

6 ЖОВТНЯ
минає 3 роки,
як
зупинилося серце найдорожчої у світі дружини, мами і бабусі Галини Іванівни
ПОКРИШКО із Слобідки. Великий біль
у серці, бо все перед очима той страшний день, як Ти назавжди покинула
свій дім. Забути неможливо, повернути також ту ласку, турботу, доброту,
гостинність, жіночу мудрість, властиві Тобі, наша рідненька, безмежну любов Твою до дітей та онуків. Ми приносимо Тобі на могилу живі квіти, які Ти так любила, нам нічого
іншого не залишилося. Не заросте ніколи та стежина, що
провела Тебе в останню путь. Ми безсилі щось змінити,
але знаємо і віримо, що Ти, усміхнена, завжди поруч із
нами, пораднице наша, наша мамо. Хай над Твоєю могилою світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах
буде роса — то пам’ять про Тебе. Спи спокійно, наша дорога, а ми чітко виконуємо слова Твого заповіту.
Як помру, то поховайте мене, мої діти,
Посадіте на могилі які-небудь квіти,
Посадіте на могилі троянди й бузочок
і прийдіть до мене, діти, хоч раз у годочок.
Як прийдете, то не треба нічого казати,
Постоїте, згадаєте, що була в вас мати,
що була в вас мати, ріднесенька ненька,
а тепер у мене на грудях сирая земелька.
Поминаємо Тебе всією родиною, хай земля Тобі буде
лебединим пухом. Вічна пам’ять і Царство небесне.
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

КУПЛЮ

СЛУЖБА – 101

ЗАПОБІГ ТИ. ВРЯТ УВАТИ.
ДОПОМОГ ТИ

4 жовтня 2018 року

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.
БИЧКІВ вагою 120 – 150 кг по ціні 35 грн. за 1 кг.
Тел. 068-413-30-71.
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.

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).

ЛІКУВАННЯ
• алкоголізм
• тютюнопаління

Гарантія
Анонімність

Лікар-нарколог, лікар-рефлексотерапевт
вищої категорії ЗІНЬКОВ Володимир Васильович
м. Ромни, 1-й пр. Свободи, 3, Медичний кабінет
Тел. (068) 094-88-65, (095) 764-11-68

Ліцензія наказ МОЗ №623 від 8.06.2017 р.

Фермерське господарство

продає
КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

вирощених
на домашніх
кормах. Яйця
несуть крупні.
Доставка безкоштовна.
Тел. 066-162-32-51,
068-469-99-80.
М’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.

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.

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%

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).
10 ЖОВТНЯ у Талалаївці (вул. Вокзальна, 5) відкривається МАГАЗИН «Одяг на вагу». В асортименті чоловічий,
жіночий, дитячий одяг. Магазин приймає від населення дитячий зимовий одяг, взуття, побутову техніку.
Телефон для довідок: 097-955-93-38.
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).

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.

ЗДАМ В ОРЕНДУ добропорядним людям без шкідливих звичок на тривалий період або ПРОДАМ 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.

Не гадаю
Не кодую
Не гіпнотизую

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.
Тел. 097-432-92-44, 098-214-86-18,
050-972-33-83, 063-586-06-26.
Порядність гарантуємо.
Сухопресована
тротуарна ПЛИТКА («Старе
місто», «Кирпич») та БОРДЮРИ різних кольорів, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Доставка.
Тел. 067-531-61-36,
099-292-23-35.

8 ЖОВТНЯ
5 років тому зупинилося серце
нашої дорогої мами, бабусі і прабабусі
Катерини Андріївни ПУСТОВОЙТ з
Плугатаря. Закрила хижа смерть повіки,
скувала холодом вуста. Заснула вічним
сном навіки людина добра і проста. Не
заросте ніколи та стежина, що провела
Вас у останню путь. Похилиться зажурена калина і добрим словом люди пом’януть. Скільки не мине часу, Ви завжди
будете поряд із нами. Хай над Вашою могилою світить
сонце, жалібно співають пташки, а на квітах буде роса — то
пам’ять про Вас. Лебединим пухом хай буде Вам земля, а
душі — вічний спокій і Царство небесне.
ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

7 ЖОВТНЯ минає 5 років, як пішов
у вічність наш дорогий чоловік, тато і
дідусь Віталій Серафимович ВАСЮК
із Талалаївки. Горе забрало здоров’я,
а смерть вирвала Тебе з життя. Перестало битись добре, турботливе серце,
у котрому вистачало тепла для всіх. Не
існує тих слів, щоб висловити біль, горе,
від якого плачуть наші серця. Ми не можемо повірити в те, що більше ніколи не
зігрієш нас своїм теплом. Пробач, що не
змогли врятувати і продовжити Твоє життя. Ти пішов у Царство небесне і ми віримо, що Господь буде вічно оберігати
Тебе на тім світі. Вічного Тобі життя в Царстві небесному та
спокою Твоїй душі. Нехай земля Тобі буде лебединим пухом.
Хто знав та зберіг добру пам’ять про Віталія Серафимовича,
пом’яніть його щирим словом та святою молитвою.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ і ОНУКИ.

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.

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.

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.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

Колектив працівників Талалаївської ЗОШ I-III ступенів
висловлює щире співчуття своїй колезі, вчительці Анастасії Миколаївні Сологуб з приводу тяжкої, болісної втрати
— смерті батька
МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА.
Колектив працівників Чернецької ЗОШ висловлює
щирі співчуття техпрацівниці школи Ользі Миколаївні Луценко з приводу болісної втрати — смерті брата
ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА.
Важко повірити, що жорстока рука вбивці забрала
життя нашого однокласника Дмитра ЄРМОЧЕНКА. Він
був добрим, щирим, простим хлопцем, вірним і надійним
другом. Йому було всього 23… Його ніколи вже не буде
серед нас, та він вічно буде у нашій пам’яті. Щиро співчуваємо його сестричкам Олі і Тані. Сподіваємося на справедливе правосуддя.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 2013 року, їх батьки,
класні керівники С. М. СЕРДЮК та Л. С. ВЕДМІДЬ.
Для нашої подруги Тані Бардюк її молодший брат
ДІМА був дуже рідною людиною. Життя його обірвалося
так несподівано і так страшно. Сумуємо і горюємо разом
із нею. Душі розриваються від розпачу. Співчуваємо Тані і
віримо, що вбивці будуть покарані.
ДРУЗІ.
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ДУХОВНІСТЬ
(Продовження. Початок у №37, 38
за 20, 27 вересня 2018 р.)
Хай зроблять! Я не проти! Я за! Але давайте не будемо кивати лише на когось!
Пам’ятаю, як кілька років тому був день
села Займище. Коли визначилися з датою,
ніхто нікого не напрягав, люди самі прийшли
в центр села: хто з лопатою, хто з попінкою,
хто із сокирою, ножівкою, граблями — все вирізали, вирубали, вигребли, зробили з центру
ляльку. Оце село дружне! Оце місцева громада, справжня громада! Недаремно ж кажуть:
громада — великий чоловік.
У цих діях нічого дивного немає. Займище не ділилося на кутки, бо в 20-х роках було
традиційним українським хутором і ці традиції збереглися завдяки переважно корінному населенню Займища. Все одно це варте
наслідування!
У моєму селі ця дружність була своя.
Село велике, територіально розкидане, розділене на кутки. Фактично кожен куток — це
колишні хутори, яких було чимало навколо
Ярошівки. Московська влада централізувала
їх у зручний для себе спосіб: позганяла докупи, щоб легше було керувати. Протягом десятиліть з’явилося чимало нових мешканців
з інших регіонів України.
Тому й дружили переважно кутками: варили каші, ділилися свіжиною, толокувалися… Коли треба було відстоювати себе перед драчунами-дмитрівчанами, гуртувалося
село все. Зараз ситуація інша. Село поріділо. Деякі кутки позникали взагалі, рідко де
стоять хата повз хату. Тому, можливо, треба
звернути увагу на те, щоб у селі таки народився отой великий чоловік. І такі можливості є. Я бачив, як з усього села збиралася
молодь, що з’їхалася на своїх «байках», поспілкуватися на шкільному стадіоні. З усього
села! Отже, можна народити отого великого
чоловіка, адже маленький уже є! Він формується в школі. Поки що школа виступає великим об’єднуючим чинником. Думаю, що й на
день села, окрім смачнющої каші, непогано
було б посмакувати різними медопродуктами від кожного з пасічників, побачити вироби
місцевих майстрів і майстринь: вишивка, рукоділля, випічка і т. д. Адже й цим проявляється любов і патріотизм села.
Буваючи в різних куточках України, я
бачив, як все-таки після розпаду союзу, колгоспів частина сіл відроджується, перетворюється в красиве українське село. Питаю в людей, як і чому це відбувається. Відповідають,
це все робить наш фермер, а ми йому допомагаємо. Тобто спільно. Хіба це не приклад
для наслідування?! Ви спробуйте подивитися
на наше село згори. Не село, а казка! Тут би
бази відпочинку будувати. Влітку є де купатися, ловить рибу, взимку є де на лижах ганять,
кататися. У Довжику та вздовж вовчанського
ставка кращої траси для лижних чи мотогонок немає. Не треба й штучну робити. Звичайно, тільки це все вимагає зусиль. Великих
зусиль! Але ж рибу не впіймаєш, не закинувши вудку, а ще раніше не запустивши цю
рибу у воду.
Четверта. Хоче чоловік робити, хай
робить.
Без коментарів. Вони розкидані по всьому матеріалу.
П’ята. Правда, знайшлася частина меш-

канців села, яка позитивно поставилася до
цього, кажучи, що правильно роблю, давно
пора, було б побільше таких ентузіастів.
Тут відповім. Це надзвичайно приємно й
відрадно. Як кажуть, ще не все втрачено. Закликаю до своєї команди. Давайте сформуємо цю більшість. Реконструкція могили ще
не завершена.
Після сякого-такого вирівнювання «есманом» території навколо могили (апарат
такий, що зробить ним, як кажуть, ювелірно,
дуже складно), треба було рухатися далі. Насамперед, навколо могили залити бетоном,
щоб потім на неї покласти тротуарну плитку,
надмогильну плиту. Плитці уже набридло лежати в садку в ящиках, на піддонах, а плиті
— стояти під гаражем. Вони вже скучили за
призначеним місцем.
У цій операції допомагав брат Василь
Тимченко, який живе в Ромнах і який спеціально для цього приїхав у село. Допомагав
і місцевий парубок, який задекларував, що
добродійні справи повинні робитися не демонстративно, непомітно. Тому його ми й не

МОГИЛА ВАСИЛЯ ГОРЛЕНКА
Минуле. Сьогодення. Майбутнє.

називаємо. Ще він допомагав у привезенні
піску, щебеню, розвантаженні бордюрів, надмогильної плити, привезеної з Прилук (вона
виявилася таки досить важкою, самому б не
впоратися).
Після двох замісів зіпсувався бетонозмішувач. Довелося робити розчин вручну. До
того ж іще й дощ пішов. Слава Богу, що недовго і невеликий.
Кажуть, щоб бетон гарно взявся, його
треба поливати. Поливайка, велосипед і кілька кілометрів туди й назад. І так два рази на
день майже тиждень. І хоча не зовсім правильно вгадали з плануванням заливки, але
вона вийшла міцною. Це вже майстри згодом
сказали.
Після цього, незважаючи на спеку, подальша робота заморозилася: потрібні були
майстри, які знають, які вміють виставить
бордюри, покласти тротуарну плитку. І саме
такі є в селі, навіть кілька чоловік.
Мені дуже хотілося, щоб це зробили саме
місцеві майстри. Це було б престижно, патріотично, насамперед, для них і для села в цілому. Всі знали б, хто це зробив, говорили б
про них. Це б додалося до їхніх благородних
справ. Для цього треба було викроїти всього-на-всього день-півтора. Об’їздив усіх, до
декого й не один раз. Знайшлися господарські справи, особисті причини — відмовили.
А в кого цих справ немає?! Я й третини дома
не зробив того, що планував на літо. А чи всі
встигають зробить те, що хочуть, що планують? Однак, і це абсолютна правда, жодних
нарікань на цих людей у мене немає. Це їхній
вибір, їхнє право, яке б воно не було. Зате
я дізнався, що в селі є такі майстри, що їхній майстерності дано високу оцінку іншими
людьми. І це приємно, це плюс.
Довелося шукати майстрів за межами
села — Талалаївка, Ромни, Прилуки, Тростянець. Усі на об’єктах, просять зателефонувати на наступному тижні, потім ще на
наступному. А час катастрофічно збігає. Хви-

ТУРИЗМ

З М А ГА Л И С Я
Вже стали традиційними
осінні обласні змагання зі
спортивного туризму серед
педагогічних
працівників.
Цього року вони мали розширену назву — «Обласний
зліт-змагання зі спортивного
туризму серед педагогічних
працівників закладів освіти
Чернігівщини та організаторів туристсько-спортивного і
військово-патріотичного блоків гри «Сокіл» («Джура»)».
На змаганнях вперше
виступала команда Талалаївської ОТГ. Хоча у команді більшість — досвідчені
туристи, які неодноразово
брали участь у таких змаганнях, цього разу ми не
сподівалися на успіх. Адже
команда омолоджується і
до її складу увійшли вчителі, які у змаганнях вперше
беруть участь. Це Максим
Пархоменко з Талалаївської
та Марина Стрілець із Красноколядинської шкіл. Та разом із досвідченими спортсменами Олегом Чубою,
Андрієм Грабовим (Талала-

лююся-нервуюся. В Києві (земляцтві) заспокоюють, кажуть, щоб хоч пам’ятник обклав
плиткою, а доріжку хай уже наступного року.
Важко з цим змириться. Але ж тут і плитку
нікому покласти! Щохвилини прошу Бога допомогти. Вже більше ні до кого звертатися.
Але Він тому й всемогутній, що все знає.
Через Сергія Копилова, колишнього начальника відділу культури району, виходжу
на Володимира Киричка, депутата районної ради, директора ТОВ «Агрофірма «Лан»
Роменського району Сумської обл. Ми з ним
особисто не знайомі, почув не лише згоду допомогти, а й активність у процесі реконструкції могили.
Через день ми вже були на могилі, визначилися з обсягом робіт: треба допланувати
територію, спиляти зайві дерева, підчистити
бокові столітні осики і, зрозуміло, покласти
плитку й плиту, залити доріжку. Для цього потрібно було іншу техніку — Маніту — універсальний механізм і чоловік десять з різним
інструментом.
З Володимиром Андрійовичем під час
поїздок говорили на різні теми. Як колишні
освітяни, знаходили багато спільного. І в цьому чоловікові я побачив європейську людину
з українською душею. Майже так Ілько Борщак, великий прихильник творчості Горленка, свого часу називав Василя Петровича. І
я, переконаний, не погрішу, коли адресую ці
слова й Володимиру Киричку. У цьому я переконувався кожного разу, коли виконували
той чи інший етап реконструкції могили.
За кілька днів він привіз двох майстрів
із Плугатаря: Василя Думнича та Михайла
Потеряйка, які поставили бордюри, поклали
плитку навколо пам’ятника і надмогильну
плиту. Могила набрала зовсім іншого вигляду. Після роботи Володимир Киричок відвіз
майстрів додому.
Днів за десять приїхало Маніту (водій
Віктор Керосинський з Плугатаря), надане
фермерським господарством Василя Петро-

ВЧ ИТЕЛІ

вича Фесака (власниця дочка Олеся Фесак),
директором якого є Роман Вітер. Володимир
Андрійович двома машинами привіз дев’ять
чоловік. Всі вони є мешканцями с. Великі
Бубни Роменського району Сумської області:
Валерій Ананченко, Олександр Башта, Олексій Литвин, Сергій Пивоварченко (працювали
першого дня, коли прибирали територію),
Олег Башта, Сергій Дябло, Анатолій Зінченко, Олександр Зрібний, Сергій Коробейник
(працювали першого дня на прибиранні території й другого на заливці доріжки). Сам
поїхав у справах. В обід привіз по десять
порцій борщу, пюре з котлетою, хліб, компот.
Все було смачно. Готували обід теж жителі
с. Великі Бубни: Тетяна Потопальська, Олена
Прончак. Всі вони є працівниками ТОВ «Агрофірма «Лан», власником якої є громадянин
Данії Девід Еміль Кааструп-Ольсен. І знову
поїхав. А в кінці дня приїхав, щоб забрати
частину людей. Інші продовжували працювати до можливого завершення роботи. Отже,
протягом дня він змушений був приїжджати
три рази. І це не лише кілометри, а насамперед дорогоцінний час. І про це жодного слова, жодного натяку!
Наступного дня запланували поставить
бордюри, залити бетоном доріжку. І тут я просто не можу не описати іще одну, я б сказав,
надзвичайно важливу деталь, яка так само
надзвичайно характеризує Володимира Андрійовича Киричка.
Я не зміг навозити необхідну кількість
піску через дощі, які залили кар’єр. Тому попросив Михайла Логвиненка, щоб привіз на
свою будову зайвий причіп піску з розрахунку
й на реконструкцію могили. Він погодився.
Цей пісок треба було підвезти на кладовище. Я пообіцяв, що ввечері перевезу його
своїм авто. Володимир Андрійович кудись
подзвонив, поцікавився чи не зайнята вантажівка. Зайнята. Тут же повертається до мене
й говорить: я зараз буду їхати повз Михайла Логвиненка, домовлюся з ним, щоб пісок
підвезти його трактором. Маніту буде їхати,
навантажить.
У мене навертаються сльози.
(Далі буде.)
Іван ЗАБІЯКА.

У СЕЛИЩНІЙ РАДІ
Рішення 12-ї сесії Талалаївської селищної ради
7-го скликання від 20 вересня 2018 року

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ
ТЕРИТОРІЇ, КВАРТАЛУ по вул. Перемоги
в смт Талалаївка Талалаївського району
Чернігівської області

ївська ЗОШ) та Ярославом
Кобишем (Липівська ЗОШ)
ми показали всі свої уміння
і нам посміхнулася удача.
Стабільні четверті місця у
велосипедному
конкурсі,
спеціальних завданнях, на
дистанції «зв’язок» та друге

місце на командній смузі перешкод дали позитивний результат — збірна посіла третє загальнокомандне місце.
До такого успіху долучилися
і суддя від команди Віталій
Кунденко (Красноколядинська ЗОШ) та представ-

ник команди Римма Чуба
(Талалаївська ЗОШ).
Наші туристи вдячні за
фінансову підтримку Талалаївській селищній раді та
її відділу освіти, молоді та
спорту за співпрацю.
Олег ЧУБА.

Керуючись п. 42 статті 26
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
відповідно до ст. 19 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення
громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555,
та Порядку розроблення
містобудівної
документації, затвердженого наказом
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та
житлово-комунального
господарства України від
16.11.2011 №290, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.12.2011
року №1468/20206, враховуючи протокол громадських

слухань щодо обговорення
будівництва елеватора з
господарськими будівлями
в смт Талалаївка, вул. Перемоги
Талалаївського
району Чернігівської області від 15.09.2018 року,
Талалаївська селищна рада
вирішила:
1. Затвердити детальний
план території, кварталу по
вул. Перемоги в смт Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області для
розміщення підприємства по
зберіганню зерна.
2. Оприлюднити рішення
про затвердження детального плану протягом 10 днів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального
господарства та земельних
відносин Кашку Ф. П.
Селищний голова
Ю. Є. ВЕЛИЧКО.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТ

ЗАХОПЛЕННЯ СТАЛО ПРОФЕСІЄЮ

Є ДІТИ, які дуже запам’ятовуються дорослим, котрі
якоюсь мірою із ними перетинаються у житті. Пам’ятаю
Артема зовсім невеличким —
мама водила його на заняття
у танцювальному гуртку в
районний будинок культури
до Ольги Синько. Підростаючи, бігав сюди вже разом із
своїми шкільними друзями.
А танцював у колективі із
Женею Лакизою. Вони були
найменші зростом: чорненький Артем і біленька Женя.
Жваві, веселі, запальні. Тендітна Женя обрала професію
військового…
Ольга Олегівна виплекала свій перший колектив від
першачків до випускників.
Кожного із цих дітей дорослим, які працювали тоді у
культурі, просто неможливо
було не запам’ятати — ОСОБИСТОСТІ! Більшість обрали професії, не пов’язані із
танцями, та кожному в житті

дорослому вміння танцювати завжди пригодиться.
Для Оксани Лисенко, Ірини
Магдичанської та Артема
Ткаченка професією стали
танці. Артем після 9-го класу вирішив, що також стане
хореографом, хоча раніше
мріяв бути медиком. Вступив після 11-го класу до Гадяцького коледжу культури і
мистецтв. Чому саме сюди?
Бо вже знав, що у цьому коледжі надто високі вимоги до
студентів, а там, де вимагають, там і знання дають.
Завдяки
можливостям
Інтернету іноді переглядаю
сюжети українських та міжнародних фестивалів, де у
складі народного ансамблю
народного танцю «Джерело» впізнаю Артема. Влітку
зустрілися з юнаком та його
дівчиною в редакції. Цікаво
було поспілкуватися із ним,
тепер дорослим. Артем із
захопленням розповідає про

З ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА
Забрела антонівка
у осінь —
заблукала на свою біду,
узуває змерзлі ноги босі
в жовті черевики у саду.
Десь у вишині
крило лелече
рідно-рідно небо
пригорта.
Бабиному літу
тихий вечір
павутину в коси запліта.
Яблуневе сонце —
на долоні.
Помах крил прощальний
і руки.
Обпікає павутина
скроні.
Час збирати яблука
й роки.
Я збираю яблука і роки,
хтозна чи й до хати
донесу.
Ходить осінь, бачу
її кроки —
розпустила золоту косу.
Вже у хатах затопили
печі,
сушать кришениці —
йде зима.
Наче мама, яблуня
за плечі
жовтим листям тепло
обійма.
* * *
Я не знав, що там
не ходять люди,
я ішов і виглядав сліди:
ще учора бачив їх

повсюди,

ще учора там
і сам ходив.
Ще учора — весни
з ручаями
і весільна заметіль
садів.
Ще учора з нами
і не з нами
соловейко у гаю радів.
Там у росах викупані
трави
і у мами сльози молоді.
Місяць не зайшов —
у річці плава,
аж доріжка срібна
на воді.
Там у лузі коні табунами
вдосвіта витоптують
туман.
Там рука моя в руці
у мами,
там усе —
хоч прикладай до ран.
Там — усе! Та збився
із дороги
в перехрестях долі
і доріг.
Позбивав усі слова і ноги
до крові, і віднайти
не зміг.
Я ж не знав, що там
не ходять люди…
Але мені хочеться туди,
де від щастя розриває
груди,
де в тумані і мої сліди.
Михайло
БАРВІНОК.

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.

свої студентські будні — а
це безкінечні тренування,
поїздки на концерти. Вже
кілька разів брав участь у
міжнародному
фестивалі
«Калинове літо на Дніпрі»,
Сорочинському
ярмарку,
обласному конкурсі ім. Вірського в Полтаві та багатьох
інших цікавих фестивалях та
концертах.
— У Гадячі щороку відбувається дитячий фестиваль «Джерело надії» і тоді я
згадую із вдячністю дитячий
фестиваль «Весняна мелодія», який колись проходив у
нашому районі. На жаль, чогось подібного давно немає
в Талалаївці. А такі заходи
дуже потрібні для творчих дітей. Вдячний за уроки танців
першій вчительці Ользі Синько, Івану Петрусенку, який
багато чому навчив. А тепер
ми друзі і колеги. Думаю, що
танцювальну кар’єру продовжуватиму. Дуже добре,
коли справа, якою займаєшся, тобі до душі.
Нині Артем не тільки танцює, він самостійно освоїв
гру на гітарі і разом із хлопцями-однодумцями грає у
вокально-інструментальному ансамблі. Тексти майбутніх пісень іноді народжуються в його душі. Не випадково.
Згадується, як у травні 2016го випускник Талалаївської
школи Артем Ткаченко попросив опублікувати свого
патріотичного вірша «Гуртуймося, братове-українці, лиш
через терни шлях веде до
зір!» Хороший вірш, і так приємно, що юнак не розгубив
свої найкращі людські якості.
Днями Артему виповнюється 20 років. Прекрасний вік!
Успіхів Тобі!
Олександра ГОСТРА.
На фото із власного
архіву Артем ТКАЧЕНКО із
своєю дівчиною та колегою по танцях ОЛЕЮ.

Пиляємо проблемні
ДЕРЕВА.

Тел. 096-112-90-31 (Олег).
Чистимо
ПОДУШКИ, ПЕРИНИ. Замінюємо
напірники.
Виготовляємо КОВДРИ (будь-які
розміри).
Тел. 068-085-51-67,
067-369-78-73.

Посвящаю своему
родному человеку
Диме ЕРМОЧЕНКО.
Не передать,
как сердцу больно,
И нужных слов —
не подобрать,
Умел дружить Ты
так достойно,
Умел печаль легко
прогнать.
Умел надежным быть
и верным
И жизнь неистово
любил,
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СИДІЛА ПАМ’ЯТЬ ЗА СТОЛОМ…

З його ім’ям пов’язують
найбільший розвиток і розквіт радгоспу «Барсуківщина» (в минулому — імені
50-річчя Великого Жовтня).
Збігли роки й десятиліття.
Немилосердний час і байдужі нащадки (ми з вами!) стерли з лиця землі «фабрику
м’яса» — величезний свиновідгодівельний комплекс, не
зосталось живого місця від
радгоспної контори та й самого радгоспу давно вже немає, яким він віддавав усього
себе до останку. Як усе в нас
робиться: розтягли, розгребли, розібрали до останньої
цеглинки те, що зводилось
роками і мозолями старшого покоління. Але пам’ять
розібраною цеглою не вимірюється. Кожен у районі
із середнього віку і старших
знає хто такий Лелюх. Керівник і господар, яких мало,
Особистість і Людина. Це не
просто високі слова, так всякий про нього скаже, хто його
знав і працював пліч-о-пліч.

Між іншим і говорили, згадували пам’ятні епізоди за
часів спільної роботи із Володимиром Васильовичем
голова районної ради Юрій
Дзюбан (очолював партком
господарства),
радгоспні
спеціалісти середньої ланки
Микола Колбасін і Сергій Романенко на урочистому відкритті волейбольного турніру
з нагоди 70-річного ювілею
В. В. Лелюха.
Змагання проводилися
там же, на центральній садибі колишнього радгоспу. Сам
Сергій Романенко, депутат
селищної ради, разом з однодумцями ще заздалегідь
впорядкували підходяще місце і обладнали волейбольний майданчик, а потім уже
прийшла думка вшанувати
пам’ять В. В. Лелюха розіграшем його іменного кубка
на волейбольному турнірі.
І чому б не відродити славу
радгоспного волейболу! Це ж
за тих часів місцева команда
була неодноразовим пере-

можцем і призером обласних
першостей серед сільських
колективів фізкультури. Ще
живі у спогадах імена Анатоліїв Калашніка, Лебідя,
Євченка, а з ними й Микола
Колбасін віртуозно грали у
волейбол. Не свинарством
єдиним жила радгоспна громада і її керівник, а й до орденів за труд медалі за спорт
додавалися.
Згадали й про це. А потім
був сам турнір, запеклі поєдинки, відчайдушна боротьба і непоступливість у кожному сеті і яскрава ознака
змагань — виступ дівчачих
команд. Були кубок і медалі
переможцям та призерам,
була задушевна розмова у
дружньому колі спортивної
родини біля казана із наваристою кашею і солодощі
для переможених, щоб підсолодити гіркоту поразки. І
була пам’ять про людину і її
добрі справи. А як же в такі
хвилини без пам’яті?!
Арсен РОЗВОДЯЩИЙ.

ЦЕ ЦІКАВО

АЛЬТЕРНАТИВА К АВІ
ЦИМИ днями виповнюється 30 років моїй
дорогій хрещениці Ніні
СУКАЧОВІЙ із Талалаївки.
Прекрасний вік, пора чудова! Нехай для Тебе сонце
світить і квіти ніжності цвітуть, нехай в добрі, достатку й щасті усі роки Твої пройдуть. Бажаю жити довгі
роки без сліз, без горя, без
біди, нехай здоров’я й щастя будуть сьогодні, завтра
і завжди.
ХРЕЩЕНА і її сім’я.

РОБОТА

На
постійну
роботу потрібні: ЗООТЕХНІК,
МЕХАНІЗАТОРИ, ВОДІЙ
автобуса, ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИК, А
 ГРОНОМ та
ВЕТЛІКАР.
Довідки за телефоном: (04635) 2-17-77,
098-712-57-41.

Чи відомо вам, що кожен день у світі випивається більше 2,5 млрд чашок
кави?! Як підбадьоритися
без неї, знайти цьому напою альтернативу? Крім
кави, є й інші продукти, які
можуть зробити ваш ранок
по-справжньому добрим і
продуктивним.
Міцний зелений чай з
лимоном або імбиром. Хороше поєднання кофеїну,
корисних антиоксидантів
і вітаміну C. Такий чай не
тільки допоможе «струсити» залишки сну, але й підніме настрій. Цей тонізую-

ПРОДАМ

БУРЯКИ кормові. Ціна
за домовленістю.
Тел. 098-557-35-80.
За что же небо стало
гневным,
И почему Твой час
пробил?
Тебе бы цвесть еще,
мой друг,
И много лет лишь
ввысь расти,
Но замолчал Твой
сердца стук,
Не сберегли Тебя,
прости…
Прощай навек,
душа родная,
Свой прекратил Ты
жизни бег,
От нас на небо
улетая,
Прощай, любимый
человек.
Земля пусть пухом
Тебе будет,
И путь на небо
будет тих,
Никто Тебя
не позабудет,
Прими, мой друг,
последний стих…
Скучаю и скорблю
АЛИНА.
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чий напій прискорює обмін
речовин, що перешкоджає
набору зайвої ваги. А щіпка або паличка кориці зроблять ваш ранок приємним
і ароматним.
Цикорій.
Ароматний
замінник і хороша альтернатива кави. Цей продукт
благотворно впливає на
нервову систему, активізує обмін речовин і стимулює імунну систему.
Крім того, цикорій сприяє
посиленню і прискоренню
метаболізму.
Є й ряд інших продуктів
— замінників кави.

ПОМИНАННЯ

6 ЖОВТНЯ минає 40 днів, як тяжка
хвороба забрала від нас найдорожчу
нам людину — дружину, маму, бабусю
Валентину Федорівну ТАРАН із Талалаївки. Рідненька, Ти так несподівано
нас покинула… Неможливо забути,
повернути ту ласку, доброту, турботу,
гостинність, жіночу мудрість, безмежну
любов до рідних. Ми приносимо Тобі
живі квіти, які Ти так любила. Ми безсилі щось змінити, але знаємо і віримо,
що Ти завжди поруч із нами. Спи спокійно, рідненька наша.
Лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі — Царство
небесне.
Люблячі, вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.
ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про погодження
розміру щомісячної плати за навчання в Талалаївській
школі мистецтв»

З метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних
і юридичних осіб, їх об’єднань
протягом 5 робочих днів з дня
опублікування цього повідомлення буде оприлюднено розроблений сектором культури та
туризму райдержадміністрації
проект розпорядження голови
райдержадміністрації «Про погодження розміру щомісячної
плати за навчання в Талалаївській школі мистецтв».
Проектом розпорядження
погоджується розмір щомісячної плати за навчання дітей у
Талалаївській школі мистецтв
на 2018 – 2019 навчальний рік
та впровадження системи пільг.
Проект регуляторного акта
та аналіз регуляторного впли-

ву буде розміщено на офіційному веб-сайті Талалаївської
райдержадміністрації у розділі
«Регуляторна діяльність».
Строк отримання пропозицій та зауважень до проекту
регуляторного акта становить
1 місяць з дня оприлюднення
проекту регуляторного акта та
аналізу регуляторного впливу.
Зауваження та пропозиції
прийматимуться електронною
та звичайною поштою впродовж
1 місяця з дня оприлюднення
проекту регуляторного акта та
аналізу регуляторного акта:
сектором культури та туризму
райдержадміністрації:
17200,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3, е-mail: oly.panasenko@
ukr.net
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