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ІЗ СЕСІ Ї РА ЙОН НОЇ РА Д И

19 жовтня відбулася чергова, 23 сесія районної ради
7 скликання під головуванням голови районної ради
Юрія Дзюбана, в роботі якої
взяли участь 22 депутати.
Попередньо працювали всі
постійні комісії, які розглядали питання, внесені в порядок денний сесії. За деякі із
них депутати проголосували
без обговорення, довірившись рішенню комісій, деякі
обговорювалися, навіть надто бурхливо, як ми це вміємо.
Головуючий запропонував надати дозвіл ГО «Талалаївська спілка учасників
АТО» на проведення прямого ефіру сесії. Депутати
проголосували «за» прямий
ефір.
Після прийняття порядку
денного сесії за основу, депутати підтримали включення до порядку денного сесії
питання «Про звільнення від
орендної плати на 2019 рік
комунального
некомерційного підприємства» і не підтримали пропоновані Юрієм
Дзюбаном на розгляд сесії
питання «Про внесення змін
до Положення про затвердження порядку призначення
на посаду керівників комунальних закладів культури»
та «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та звільнення з посад
керівників підприємств, установ, закладів, що належать
до спільної власності територіальних громад сіл, селища
Талалаївського району».
Депутати проголосували
«за» внесення змін до Регламенту роботи Талалаївської
районної ради 7 скликання.
Ці зміни гласять про те, що
відтепер «Засідання сесії районної ради протоколюються, стенографуються і відеофіксуються». Раніше не було
відеофіксації. Вже втретє на
розгляд сесії виносилося питання «Про внесення змін до
рішення районної ради «Про
обрання постійних комісій».
Відповідно, вже втретє голова районної ради пропонував головою постійної комісії
23 жовтня голова РДА
Анатолій Дупа, голова районної ради Юрій Дзюбан та
селищний голова Юрій Величко представили в колективі райлікарні головного лікаря Комунальної організації
(закладу, установи) «Талалаївська центральна районна
лікарня» Талалаївської районної ради — Анатолія Во-
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районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності обрати члена
цієї комісії Сергія Коломайка.
Із 20 присутніх на той час у
залі депутатів «за» проголосували 14, 6 «утрималися».
Новообраний голова комісії
пообіцяв, що свою депутатську діяльність спрямовуватиме на розвиток Талалаївського району. Адже тема
головної дискусії навколо
його призначення — співпраця Сергія Коломайка із СТОВ
«Батьківщина», яке не сплачує податки у бюджет нашого району та веде агітаційну
роботу щодо приєднання
прилеглих до Срібнянщини
сіл до Срібнянської громади.
Були дискусії і в обговоренні питання «Про внесення
змін до рішення дев’ятнадцятої сесії районної ради 7
скликання від 27 грудня 2017
року «Про районний бюджет
на 2018 рік», інформувала
по якому начальник фінансового відділу райдерж
адміністрації
Валентина
Горкавенко. Депутат Олег
Василенко висловив свою
незгоду з проектом рішення
щодо направлення частини
коштів на збільшення кошторисних призначень апарату
районної ради, також він вважає, що треба не відкладати,
а вирішувати негайно питання про виділення коштів на
квартири лікарям. Виступали
депутати Ганна Круподеря,
Володимир Киричок, Сергій
Коломайко, які закликали депутатів до консолідації у прийнятті рішень, котрі були б на
користь жителям району.
Наступним було питання
«Про призначення головного лікаря Комунальної організації (закладу, установи)
«Талалаївська центральна
районна лікарня». Заступник
голови РДА Лариса Шевченко представила переможця
конкурсу на вакантну посаду головного лікаря Комунальної організації (закладу,
установи)
«Талалаївська
центральна районна лікар-

ня» Анатолія Михайлюка,
який тривалий час виконував обов’язки головного лікаря, а взагалі працює лікарем-хірургом понад 9 років.
Він поділився своїм баченням перспектив розвитку
Талалаївської ЦРЛ. «За»
призначення Анатолія Михайлюка головним лікарем
проголосували всі 22 присутні депутати.
Також одноголосно прийняли рішення «Про хід виконання районної Програми
оздоровлення та відпочинку
дітей Талалаївського району
на 2016 – 2020 роки», «Про
Програму
інформатизації
Талалаївського району на
2018 – 2020 роки», «Про списання транспортних засобів
спільної власності територіальних громад сіл, селища
Талалаївського
району»,
«Про затвердження технічної
документації по визначенню
нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею
1,7572 га на території Староталалаївської сільської ради
(за межами населеного пункту)», «Про звільнення від
орендної плати на 2019 рік
комунального некомерційного підприємства».
Депутати заслухали інформацію заступника голови
районної ради Станіслава
Катрушенка «Про підтримання звернення Городнянської,
Бобровицької,
Коропської
районних рад щодо неприпустимості скорочення відділень поштового зв’язку ПАТ
«Укрпошта». Депутат Олександра Гостра інформувала депутатів про критичний
стан у роботі «Укрпошти» на
території району у зв’язку із
запровадженням в області
пілотного проекту «Пересувне відділення» та попросила
депутатів підтримати звернення колег із інших районів.
Звернення підтримали.
Участь у сесії взяли голова районної державної
адміністрації Анатолій Дупа,
сільські голови, керівники
установ району.
Олександра ГОСТРА.

лодимировича Михайлюка.
А. В. Михайлюк 1986
р. н., закінчив ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» у м. Полтава, (лікувальна справа).
Трудову діяльність розпочинав лікарем-інтерном за
спеціальністю «хірургія» у
Талалаївській ЦРЛ, тут же
працював лікарем-хірургом.

Деякий час лікарем за спеціальністю «онкологія» в Смілянській міській поліклініці
для дорослих, що в Черкаській області. Кілька останніх
років — заступник головного
лікаря з медичної частини
Талалаївської центральної
районної лікарні, завідуючий
хірургічним відділенням та
в. о. головного лікаря.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ДЕНЬ У КАЛЕНДАРІ
ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ, ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
28 жовтня ми відзначатимемо 74-ту річницю
вигнання нацистських загарбників з України. У ці дні
ми повертаємося своєю зболеною, але світлою пам’яттю до тієї вистражданої і
очікуваної осені 1944 року.
Позаду залишилися жахіття
війни, і хоча бойові дії ще
продовжувалися, мирні жителі розпочали тривалий і
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Вітаємо вас із професійним святом — Днем автомобіліста та дорожника.
Автомобіль і дорога
об’єднують людей в одну
спільноту — учасників дорожнього руху. Незважаючи на фінансові ускладнення в роботі, ви поліпшуєте
обслуговування пасажирів,
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ремонтуєте та обслуговуЩиро бажаємо всім
єте автомобільні дороги
працівникам галузі щастя,
для забезпечення безпедобробуту, нових трудоки перевезення пасаживих здобутків, невичерпрів та вантажів. Це дуже
ної енергії, подальшої
напружена і, в той же час,
успішної та безаварійної
почесна праця, що вимароботи!
гає високої самовіддачі,
Хай на дорогах і по житпрофесіоналізму, фізичних
тю для вас горить зелене
навантажень.
світло!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ШАНОВНІ АВТОМОБІЛІСТИ І ДОРОЖНИКИ, ВЕТЕРАНИ ГАЛУЗІ!
Прийміть сердечні вітання з професійним святом! Своєю працею ви забезпечуєте потреби людей
у транспортному сполученні, вирішуєте безліч виробничих питань, пов’язаних
із будівництвом, ремонтом
доріг. Ваша робота потрібна кожному у повсякденному житті. Напружена й
відповідальна праця авто-

мобіліста потребує високої самовіддачі, постійної
уваги та зосередженості.
Не менш важливою є робота дорожників, адже від
стану автошляхів залежить
безпека руху, швидкість та
якість перевезень. Щиро
дякую всім, хто забезпечує
безперебійне функціонування та розвиток системи
автотранспортних переве-

зень, вдосконалює мережі
доріг.
Бажаю вам міцного здоров’я, впевненості у своїх
силах, нових професійних
досягнень, добробуту й злагоди в родинах. Нехай ваша
робота буде безпечною та
приносить задоволення!
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський
селищний голова.

ЩИРО вітаємо всіх
працівників
дорожнього
господарства із професійним святом — Днем
автомобіліста і дорожника. Зичимо вам, шановні,

міцного здоров’я, витримки і терпіння у подоланні життєвих негараздів,
благополуччя в родинах,
хай ваша нелегка робота приносить вам успіх і

задоволення, а дороги,
побудовані вами, будуть
щедрими на удачу.
АДМІНІСТРАЦІЯ
філії «Срібнянський
райавтодор».

28 ЖОВТНЯ відзначає 60-літній
ювілей наша шанована колега Тетяна
Григорівна ЗАБІЯКА. Від першого дня
функціонування Харківської школи, а
це понад 30 років, і до сьогодні Тетяна
Григорівна незмінно працює у нашому
колективі — багато років завучем, а
нині вчителем хімії. Вона — порадник,
старший товариш, який передає свій
досвід нам, колегам. Хай за плечима
60 — поважна і значима дата, а Ви
все молода для нас, невтомна, лагідна, завзята. За працю всю, всі знання і
вміння, за серця небайдуже стукотіння
— подяка щира від людей, від друзів,
рідних і дітей! І хоч на скронях сивина,
нехай у серці гомонить весна, в очах
сміється сонце золоте, а дерево життя
зростає і цвіте!
З повагою КОЛЕКТИВ
Харківської школи.
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на у своєму європейському
виборі.
Шановні ветерани! Ви є
взірцем подвигу, мужності,
любові в ім’я життя на землі. Від усього серця зичимо
вам довгих років активного
життя, затишку в родинах,
наснаги та оптимізму. Хай
кожен ваш день буде сонячним та щасливим!

ШАНОВНІ АВТОМОБІЛІСТИ,
ПРАЦІВНИКИ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОД АРСТВА!
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складний процес відбудови.
Схожі виклики, на жаль,
сьогодні постали перед
Україною знову. Учасники
антитерористичної операції
на сході нашої країни відвойовують право на незалежність та свободу. Святою
справою для нас, нащадків,
є обов’язок відстояти мир
та не звернути з обраного
шляху. Адже Україна єди-
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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.

28 ЖОВТНЯ ц. р. у Чернецькому сільському будинку
культури відбудеться святкування, приурочене 40-річчю
відкриття будинку культури. У програмі — виступ сільських
аматорів сцени та гостей із с. Курінь Бахмацького району.
Запрошуємо всіх, хто береже в душі теплі спогади про
40-літню історію нашого будинку культури, а також всіх
бажаючих.
Початок о 12-й годині.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ДО ДНЯ АВТОМОБІЛІСТА
Цех технологічного транспорту НГВУ
«Чернігівнафтогаз»
ПАТ
«Укрнафта» —
єдине в районі підприємство, де працює
55 водіїв, а всього у
цьому колективі трудиться 95 чоловік.
Це — механіки, машиністи, диспетчери, робітники, які працюють
єдиним
колективом
на єдиний результат.
Напередодні професійного свята автомобілістів про будні
та досягнення колективу ведемо мову із
начальником АК №5
Євгенієм Івановичем
КОЗЛОВИМ.
— Наш колектив безперебійно обслуговує технологічним транспортом об’єкти
нафтогазовидобування
у
нашому регіоні. Це — Ярошівське, Матлахівське, Скороходівське, Талалаївське,
Петрушівське і Софіївське
нафтові родовища. Наші
постійні замовники — цех
з видобутку нафти і газу та
Талалаївська дільниця капітального і підземного ремонту свердловин.
Саме від злагодженої роботи наших водіїв, від їхньої
професійності, відповідальності залежить робота всіх
підрозділів колективу. Нині
триває реформування цеху
технологічного транспорту,
яке розраховане на 5 років.
Відбувається воно з метою
поліпшення умов та охорони
праці людей. Завдяки цій реформі вже є добрі зміни — за
останні два роки наш автомобільний парк поповнився
автотранспортом. У роботі

А ВТОМОБІ ЛЬН А КО ЛОН А №5

На фото ліворуч: маршрутний лист у диспетчера одержує водій Микола Анатолійович КОНДРАТЕНКО; праворуч — працівники автоколони №5.
задіяні 3 автомобілі «Тойота», 2 «Міцубісі», всюдихід
КрАЗ-6322, останні отримали цього року.
Не так давно я очолив
цей колектив, та за час переконався, що тут працюють
віддані своїй справі люди.
Робота у нас специфічна,
більшість водіїв працюють
позмінно, часто у складних
погодних умовах. Але вони
ніколи не підводять. Словом,
справжні чоловіки, за яких
проймаєшся гордістю!
— Що б Ви хотіли побажати їм у переддень професійного свята?
— Я щиро вдячний всім
за роботу. І, в першу чергу,
тим, у кого за плечима сотні
і тисячі кілометрів важких доріг, десятки літ за кермом. Із
1981 року працює в автоколоні водієм автобуса Володимир Олексійович Макаренко,
з 1986 року на черговому ав-

томобілі — Анатолій Михайлович Співак, диспетчером
працює його дружина Тетяна
Георгіївна. Не один десяток
років за кермом автоцистерни Олег Миколайович Білан,
який безперебійно забезпечує перевезення пально-
мастильних матеріалів та
нафтопродуктів. Водій чергового автомобіля Анатолій
Олексійович Бондар, водій
автобуса із тридцятирічним
стажем Олексій Борисович Дідович, машиніст ППУ
Григорій Борисович Товкач.
Як і батько, водієм працює в автоколоні і його син
Євгеній Товкач.
З нагоди свята хочу подякувати за сумлінну працю
бригаді по обслуговуванню
автотранспортних засобів.
Це — токар Михайло Миколайович Іванов, який працює
на підприємстві понад 15
років,
електрогазозварник

Леонід Іванович Кононюк,
слюсар Володимир Володимирович Співак, електромонтер Володимир Віталійович
Саглай. У нашому колективі
трудиться і його дружина
Оксана Михайлівна.
Дякую всім своїм колегам за сумлінну працю і
вітаю колег-автомобілістів
із професійним святом — і
тих, хто присвятив улюбленій роботі багато років свого
життя, а нині на заслуженому відпочинку, і тих, хто
сьогодні працює у нашому
дружному колективі. Всім
вам бажаю міцного здоров’я, витримки і сили духу в
нелегкій роботі, благополуччя у сім’ях, і найголовніше —
мирного неба. Як мовиться,
ні жезла, ні цвяха, ні поломки на путі.
— Дякую за розмову.
Її вела
Віра КЛИМОВА.

У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Ц Е ПОТРІ БНО КОЖ НОМ У

У
Талалаївській
громаді активісти запроваджують роздільний збір сміття. Від
селищної ради отримали під приймальний
пункт старі приміщення лікарні, де збирають
та сортують пластик,
папір, скло. Ініціатива
в цій суспільно корисній справі належить
представникам Благодійного фонду «Прогрес». Його керівник
Олександр СМАЛЬКО
розповідає, як громадські активісти організовують збір сміття, як
вдається залучати до
цього жителів селища
та сіл та на що витрачають гроші, отримані за
здану сировину.
— Починалося все із
збирання батарейок. Наскільки вони шкідливі, нікому,
гадаю, пояснювати не треба.
У кількох магазинах райцентру поставили ящики — і
люди відгукнулися, почали
масово здавати використані
батарейки та акумулятори. Із
часом виникла гостра необхідність утилізувати не менш
шкідливий пластик, а також
збирати макулатуру. Тут
уже ящиками чи урнами не
обійдешся — потрібне було
приміщення під склад чи
приймальний пункт. Селищна рада пішла назустріч. В
одному із старих приміщень
колишньої райлікарні влаштували пункт для приймання пластику, паперу, скла.
Для людей досить зручно, а
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для навколишнього середовища — хоч якесь сподівання на те, що прямо під ногами поменшає пластикових та
скляних пляшок, пакетів і тих
же батарейок.
Одному-двом з усім цим,
звичайно, впоратися не під
силу. А хто легший на підйом? Ясна річ, діти. От активісти фонду й звернулися до них за допомогою. У
Липівській школі, приміром,
погодивши з педколективом,
провели акцію по збору батарейок; для макулатури
пристосували автомобільний причіп, а в підвальному
приміщенні в мішках роздільно — пластик і скло. Акція допомогла дещо звільнити окремі території центру
села від непотребу, особли-

во ближні сквери та громадські місця. І самій школі та
учням від цього вигода: ми
уклали з ними, свого роду,
обопільну угоду — вони допомогли фонду утилізувати
сміття, а фонд їм в оформленні шкільних стендів. Перший із них розповідає про
юних математиків, а другий
— про розвиток рослинного і
тваринного світу. Співпрацю
продовжуємо. Не люблю говорити якимось «високими»
фразами, та саме і в цьому
випадку такі акції формують
у дітей світогляд. Є надія,
що школярик, якого ще можна навчити і переконати, що
сміття не можна викидати,
а треба збирати і здавати,
робитиме так і, ставши дорослим, та вчитиме цьому

інших. Співпрацюємо також
із Талалаївською і Харківською школою.
Не полишаємо і співпраці із підприємцями та їхніми
торговельними закладами
у Талалаївці в кафе «Маестро», «Міленіум», магазині
«Галич», центральній райлікарні, адміністрація якої
проявила ініціативу щодо
організації на місці пункту по збору використаного
пластику.
Ніхто не допоможе нашому довкіллю звільнитися від
смітників і шкідливих продуктів людської життєдіяльності, крім нас самих. Навчимося жити в чистоті — будемо в
гармонії з природою.
На фото:
у Липівській школі.

24 ЖОВТНЯ відсвяткував свій ювілей наш дорогий, люблячий чоловік, тато,
дідусь Іван Миколайович
СОЛОХА з Талалаївки. Летять літа, мов бистрі води, і
не вернути їх назад. А нам
не віриться сьогодні, що
Вам уже — 75. Хай нових
днів ще буде безліч, без ліку
щастя і пісень. Прийміть
вітання найщиріші в цей
світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не
на рік, на все життя бажаєм
його щиро, щоб радісним
і довгим був Ваш вік з добром, любов’ю, спокоєм і
миром.
З повагою ДРУЖИНА,
син ВОЛОДИМИР,
невістка ЛЮДМИЛА, онук
ОЛЕКСАНДР.
* * *
ЛАСКАВІЙ, добрій, привітній і найкращій свасі, тещі
і мамі Тамарі Миколаївні
ЯКИМЕНКО із Чернецького
ми шлемо свої сердечні вітання з днем народження,
який вона відсвяткувала
цими днями. Неначе птахи,
летять Ваші роки і, на жаль,
їх не вернеш назад. Та ми
бажаєм від душі і щиро хай
доля відпустить років ще багато, здоров’я відсипле Вам
і добра. Хай повниться щастям рідная хата, хай буде
доволі у ній любові й тепла,
хай зло далекими стежками
обминає, а успіх супроводжує в усьому і завжди. Нехай в душі тільки весна буяє
без клопотів, печалі і журби.
Хай Бог береже Вас, наша
люба, весь час, а нам щастя
більшого і не треба як бачити і жити біля Вас. Нехай
над Вами буде завжди мирне небо.
СВАХА, ЗЯТЬ, ДОНЬКА.
* * *
ВЖЕ ключами відлетіли в край далекий журавлі
і берізки пожовтіли, шлють
листочки до землі. Осінь
щедра і барвиста завітала
в нашу хату, щоб калиновим намистом вітати чоловіка, сина, зятя, дідуся й
тата Віталія Васильовича
ІЛЛЯШЕНКА із Співакового. З ювілеєм, із роками, що
прожив Ти щедро й плідно.
Ти усім ділився з нами, не
жалів нічого, рідний. Ти працюєш без утоми, у турботах
день при дні, щоб достаток
був удома, тепло й затишно
в сім’ї. Дітям — поміч і надія, люблячий дідусь — онукам. Те, що маємо сьогодні,
ми завдячуєм Тобі, найдорожчий, найрідніший, щастя
Ти даруєш всім. Тож ми Тобі

бажаєм здоров’я багато-багато, хай щастя і мир залишаються в хаті. Хай горе обходить завжди стороною, а
радість приходить і ллється
рікою. Хай довго всміхається сонце і небо, хай Бог береже Тебе, любий, весь час.
Та іншого щастя нам більше
не треба, живи тільки, рідний, із нами й для нас.
З любов’ю ДРУЖИНА,
ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ,
МАМА, ТЕЩА.
* * *
ЗОЛОТИЙ ювілей завітав до нашого дорогого
кума і хрещеного Віталія
Васильовича ІЛЛЯШЕНКА
із Співакового. Тебе, шановний, ми вітаєм із першим п’ятдесятиліттям! Хай
Бог Тобі допомагає, хай подарує довголіття. Хай в сім’ї
любов панує, родину злагода єднає. Хай серце Твоє,
добре й щире, ніколи смутку
не зазнає. Нехай Тебе весела вдача навіть в негоду не
лишає. Хай очі лиш від щастя плачуть, і усміх радістю
сіяє. Нехай Твою затишну
хату ніколи щастя не минає.
Здоров’я успіхів, достатку
Тобі з повагою бажаєм!
Хрещениця ЮЛЯ із
донечкою САШЕНЬКОЮ,
куми ДМИТРЮКИ.
* * *
ПРОХОДИТЬ час, роки
минають, їх не спинити, не
здогнати. Душа, здається,
ще співає, а за плечима
— 50. 26 жовтня відзначає
своє 50-річчя наш дорогий
брат і дядьо Віталій Васильович ІЛЛЯШЕНКО із
Співакового. 50 — не мало
й не багато, 50 — це золота пора. Це прекрасне ювілейне свято, це минулого
й майбутнього вага. Роки
лягають на обличчя зручно і осінь вже запрошує на
вальс, але щебечуть невгамовні друзі і повертають
у минуле час. Роки, мов
птахи, у вирій відлітають,
а спогади мережать далі
голубі. Хай Твою стежину
квіти застеляють і залишайся Ти бадьорим назавжди.
Зібрались діти, внуки і знайомі, і неповторним став
звичайний день. Вітання,
квіти і слова любові теплом
зігріли славний ювілей. Хай
Тобі здоров’я тільки додається, а віднімаються невдачі і біда. Хай множиться
добро і водограєм ллється
і щастя ділиться на многії
і благії літа. Ми Тебе дуже
любимо.
СЕСТРА із сім’єю,
ПЛЕМІННИКИ.
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РАДИ ЗА РОБОТОЮ

С ЕС І Я С Е Л И Щ НОЇ РА Д И
18 жовтня відбулася
чергова тринадцята сесія
селищної ради. Спочатку
про організацію роботи сесії.
Однозначно, що сесія була
добре підготовлена. У передбачений законом термін
на сайті селищної ради було
розміщено повістку денну та
проекти рішень. Попередньо
всі питання повістки денної
депутати обговорили в комісіях, що значно спростило
роботу самої сесії. Порядок
денний сесії розглядав такі
питання: звіт про виконання селищного бюджету за 9
місяців поточного року; про
внесення змін до селищного
бюджету; про прийняття Талалаївської школи мистецтв
до комунальної власності
Талалаївської
селищної
ради; про прийняття до комунальної власності селищної ради земельних ділянок
с і л ь с ь к о го с п о д а р с ь к о г о
призначення; про виділення
коштів на співфінансування
інвестиційних проектів, які
реалізуються за рахунок коштів державного бюджету на
формування інфраструктури
громад. По питаннях, пов’язаних із бюджетом громади,
депутатів інформувала керівник фінансового відділу
Світлана Циганенко. За 9 місяців 2018 року до бюджету
громади надійшло близько
40 млн гривень. Із них 22 млн
— це власні надходження, а
18 млн — кошти державної
субвенції. Левову частину
видатків бюджету громади
складають оплата праці працівників бюджетної сфери
та оплата енергоносіїв. На
ремонт доріг у 2018 році вдалося витратили 783 тис. грн.
і більше в цьому році дороги
ремонтуватися не будуть.
У зв’язку з перевиконанням доходної частини бюджету виникла необхідність
внести зміни до бюджету
2018 року. Куди ж депутати
вирішили направити додатково отримані кошти в сумі
2150 тис. грн? На придбання 4-х камер відеоспосте-

реження для Талалаївської
школи, на надання грошової
допомоги учасникам АТО,
на оплату енергоносіїв бюджетних установ, на капітальний ремонт гусеничного
трактора для комунального
господарства, близько 300
тис. грн. передати субвенції
до районного бюджету на
співфінансування бюджетних установ, 534 тис. грн.
субвенції передати до районного бюджету на утримання Центру первинної
медико-санітарної допомоги
(сімейна медицина), 450 тис.
грн. для співфінансування
державної програми будівництва футбольних полів зі
штучним покриттям, 50 тис.
грн. на придбання квартири
лікарям районної лікарні. Із
приводу виділення коштів
для будівництва футбольного поля зі штучним покриттям у Талалаївці в соціальних мережах з’явилася
критика щодо недоцільності
цього проекту в той час,
коли у нас погані дороги, немає ліфту в районній лікарні і тому подібне. Вважаю,
що наявність нормальної
загальнодоступної спортивної інфраструктури в селищі — така ж необхідність,
як і хороші дороги чи якісні
медичні послуги. Адже ми
дуже багато говоримо про
необхідність
відволікання
молоді від барів, наркотиків,
злочинності, але не пропонуємо альтернативи у вигляді зайняття спортом, культурним дозвіллям. По-друге
— це великий плюс для керівництва селищної ради,
що їм вдалося долучитися
до державної програми по
фінансуванню будівництва
футбольного поля. Це приклад того, як потрібно шукати кошти на фінансування
й інших потреб громади. На
цій сесії депутати прийняли
рішення про прийняття Талалаївської школи мистецтв
до комунальної власності
селищної ради. Це рішення
є логічним, адже більшість

ЗНАЙ НАШИХ

дітей, які навчаються в школі, проживають у Талалаївці.
Відтепер землі сільськогосподарського призначення
в розмірі 1277 га, які знаходяться за межами населених пунктів Талалаївської
селищної ради, перейшли до
комунальної власності громади. Відповідно і розпоряджатися цими землями буде
громада. Для ефективного
розпорядження ними необхідно створювати земельний
відділ. Як повідомив селищний голова Юрій Величко,
його буде створено вже в наступному році.
Після закінчення сесії з
депутатами зустрілися керівники обласного управління
юстиції. Мета їхнього візиту
— дізнатися думку жителів
громади щодо проблеми з
наданням нотаріальних послуг. Як повідомив начальник обласного управління
юстиції, на даний час у Верховній Раді знаходиться проект закону, який передбачає
введення посади уповноваженого міністерства юстиції
у тих районах, де немає державного нотаріуса, який буде
здійснювати деякі нотаріальні послуги, зокрема оформляти спадщину. Прийняттю
цього закону активно чинять
спротив приватні нотаріуси.
А тому необхідна підтримка
людей. Присутні на сесії депутати та керівництво райдержадміністрації і районної
ради висловили підтримку
цього законопроекту.
До депутатів звернувся
голова райдержадміністрації
Анатолій Дупа з проханням
розглянути на наступній сесії питання щодо виділення
коштів на придбання житла
для лікаря-педіатра та для
сімейних лікарів, яких на
сьогодні працює лише два,
коли є потреба не менше
п’яти. Також керівник району
просив прийняти до комунальної власності громади
Талалаївську дитячо-юнацьку спортивну школу.
Сергій МИХНО.

АКТУАЛЬНО

ПА Л ЯТЬ ЛЮДИ ЛИС ТЯ…

КОЖНОЇ весни і осені ми
повертаємося до теми сезону: що робити з листям із дерев біля будинків, у парках,
на вулицях?
Раніше листя можна
було спалювати біля місця збору, тобто під двором
чи прямо на вулиці. Тепер
за такі дії можуть виписати
штраф. Незважаючи на це,
багато жителів сіл, селища
прямо у його центрі досі
збирають листя у купи та
палять поряд із житловою
забудовою, може й не знаючи про штрафи. А може
тому, що ми звикли так: закон законом, а ми робимо,
що заманеться. До редакції
досить часто звертаються
обурені жителі селища, коли
сусіди спалюють вологе листя прямо в них під вікнами.
На зауваження інших реагують негативно.
Можливо, не всі й задумуються, що спалювання
листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей
та екологічного стану населених пунктів.
Крім того, жителі мають
пам’ятати, що при спалюванні листя і відходів у повітря потрапляють токсичні
речовини, які є дуже не-

«Горизонт».
Як розповів тато В’ячеслав, горе у родину прийшло, коли Артурчик був
зовсім малим. Перехворів
на отит, із часом стали помічати, що хлопчик не так,
як треба, реагує на різні
звуки. Хвороба прогресувала. Розвиток її зупинили, а от ускладнення дало
свої негативні результати.
Батьки не розгубилися і,
незважаючи на те, що дуже
важко було малу дитину
віддавати на виховання з
дому, пішли на такий крок.
Адже навчити мові жестів,
опанувати шкільну програму без спеціалістів дитині
не можливо, отже не можливо буде і жити потім повноцінним життям дорослої
людини. Хлопчик із трьох
років виховується у реабілітаційному центрі. Можна
зрозуміти, настільки непросто батькам бути учасниками виховання дитини на
відстані, дати відчути йому,
що вони його дуже люблять
і вірять у нього, допомагаючи розкрити здібності.
Добре, що у цьому дитячому закладі працює талановитий, відомий в Україні
тренер із настільного тенісу
для дітей із вадами слу-

ху Володимир Чепелуха.
Саме він дає шанс дітям,
яким подобається цей вид
спорту, повірити в себе. Артур — наймолодший із його
вихованців, які вже беруть
участь у змаганнях навіть
всеукраїнського масштабу.
Тато хлопчика зізнається,
що не здогадувався настільки це серйозний вид
спорту, доки син не почав
ним займатися. Звичайно
ж, на все потрібні кошти.

безпечними для людини та
завдають великої шкоди довкіллю. При згорянні однієї
тонни рослинних залишків
у повітря вивільняється
близько 9 кг мікрочастинок
диму. Разом із димом у повітря вивільняються пестициди та радіонукліди, накопичені рослинами протягом
року.
Нерідко разом із листям
горить сміття, що спричиняє
ще потужніше забруднення
атмосферного повітря. У
тліючому, без доступу кисню, листі виділяється бензопірен, що може викликати
у людини ракові захворювання. Із листям згорають
корисні комахи, руйнується
ґрунтовий покрив, відбувається збіднення ґрунту. Крім
того, знищується насіння і
коріння трав’янистих рослин, пошкоджуються нижні
частини дерев і кущів та
верхні частини їх коріння, у
2 – 4 рази зростає промерзання ґрунту.
Національний екологічний центр оприлюднив нагадування, що спалювання листя чи сміття є порушенням
українського законодавства.
Вони закликають свідків викликати поліцію та робити

фотофіксацію порушення,
додаючи, що спалювання
листя є порушенням:
••статті 50 Конституції
України,
••Закону України «Про
охорону природного навколишнього середовища»,
••Закону України «Про
охорону
атмосферного
повітря»,
••Правил утримання зелених насаджень у містах та
інших населених пунктах,
••Закону України «Про
благоустрій
населених
пунктів».
Згідно із ст. 152 КУпАП,
спалювання рослинних залишків є порушенням низки
правил у сфері благоустрою
населених пунктів та тягнуть
за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (340 – 1360 грн.)
і на посадових осіб суб’єктів підприємницької діяльності — від п’ятдесяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(850 – 1700 грн.).
Якщо вам і справді допікають палії листя, ви можете
викликати поліцію.
Кор. «ТХ».

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Й ІНШІ ПОВІРЯТЬ У ТЕБЕ!
Уже 25 років поспіль
Всеукраїнські
спортивні
змагання із закличною назвою «Повір у себе» щорічно об’єднують понад 20 000
дітей з інвалідністю з усіх
регіонів України. Змагання
із різних видів спорту тривають періодично протягом
червня-вересня у Коблево
Миколаївської області. Їх
учасником став і наш юний
земляк — 11-літній Артур
ПУГАЧ із Липового, який
до цього став переможцем
у своїй віковій категорії на
обласних змаганнях із настільного тенісу у Чернігові.
Змагання у Коблево принесли хлопчику прекрасний
результат — II місце в особистому заліку. Звичайно,
що цьому успіху передувала велика робота. Про
здобутки юного спортсмена
та його вихователів розповідала Сосницька районна
газета «Вісті Сосниччини».
Із самим Артуром ми не
зустрілися, адже хлопчик
навчається у Сосницькому
реабілітаційному
центрі
для дітей із вадами слуху.
Зустрілися із його татом,
який працює продавцем
у одному із магазинів Талалаївки, мама — кухарем у їдальні агрофірми
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ТАКИЙ ВІН, ІНСУЛЬТ

Навіть б/у ракетка для професійного навчання коштує
1,5 тисячі гривень. Та батьки радіють, що їх син має
такі здібності, і стараються
робити для розвитку його
особистості все, що їм під
силу. У них все обов’язково
вийде!
Олександра ГОСТРА.
На фото: Артур ПУГАЧ
із своїми найбільшими
нагородами вдома після
змагань.

29 жовтня — Всесвітній
день боротьби з інсультом.
Україна посідає одне з перших місць у Європі за показниками цереброваскулярної
захворюваності та смертності від інсульту.
Якщо раніше діагноз «інсульт» асоціювався зі старістю й загрожував в основному людям похилого віку, то в
наші дні «судинна катастрофа» нерідко вражає й молоді організми. Підступність
інсульту — в його раптовості
та несподіваності.
Інсульт — захворювання, яке розвивається внаслідок раптового припинення
кровопостачання
частини
головного мозку або крововиливу в порожнину черепа
та стискання тканини мозку
кров’ю. Наслідком цього є
порушення функціонування
та загибель нервових клітин
ураженої ділянки, що викликає порушення або втрату
функцій тих частин тіла,
якими вони керують. Ознаки
інсульту це: раптова м’язова
слабкість; оніміння чи поколювання в ділянці обличчя,
руки, ноги чи однієї половини
тулуба; раптове ускладнення при розмові або розумінні мови, раптова повна або
часткова втрата зору на одне
чи обидва ока, надзвичайно
сильний головний біль, втрата рівноваги; запаморочення.

Передбачити інсульт неможливо, але зменшити ризик його виникнення можна.
ВООЗ визначила 9 головних
факторів ризику виникнення інсультів, де гіпертонічна хвороба займає перше
місце. В Україні таких хворих зареєстровано 12 млн
осіб. Інші провідні фактори
— зловживання алкоголем,
харчовою сіллю, тютюнокуріння, ожиріння, гіподинамія,
стреси, неоптимальна дієта,
доступ до лікування та діагностики серцево-судинних
захворювань.
Чималу роль у молодому
віці відіграють вроджені патології: спадкове підвищення
згортання крові, схильність
до тромбоутворення, неправильний розвиток сполучної
тканини, судинні порушення.
Необхідно контролювати свій артеріальний тиск,
рівень холестерину в крові,
відмовитись від тютюнокуріння та вживання алкоголю,
дотримуватись
основних
принципів здорового харчування, а також вести рухливий спосіб життя.
Навіть при малій підозрі
на інсульт необхідно негайно
звернутись по екстрену медичну допомогу. Адже вчасна
допомога — основний шанс
врятувати життя і здоров’я.
Наталія ГАРЯЧУН,
лікар-невропатолог ЦРЛ.
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ПРОДАМ

САДИБА у с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги,
80. Опалення дров’яне та електричне. Є колодязь, погріб,
сарай, 3-фазка, город.
Тел. 067-705-40-09.
4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Комунальна (Ватутіна)
в Талалаївці. Ціна по домовленості після огляду.
Тел. 096-063-89-13.
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.
Газифікована САДИБА по вул. Комунальна (Ватутіна) в
Талалаївці. Будинок площею 64,6 м2, літня кухня (газифікована), 2 сараї та господарські будівлі, колодязь. У дворі центральне водопостачання, повз двір проходить центральна
каналізація. Приватизована земельна ділянка 0,0737 га.
Тел. 098-423-56-81.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21043 у відмінному стані, колір синій,
1-ша реєстрація у 2007 році, бензин, інжектор, центральний
замок, сигналізація, магнітола, фаркоп. Пробіг 122 тис. км.
Тел. 067-891-10-47.
МОТОЦИКЛ «Мінськ» 1992 року випуску, після якісної
капіталки. Колір синій, все працює. Є страховка, документи
на руках. Ціна 15 500 грн. Торг мінімальний.
Б/у зимова ГУМА 175/65 R14 HANKOOK у комплекті з
ДИСКАМИ на автомобіль ВАЗ. Відпрацювала один сезон,
відмінний стан. Тел. 098-974-09-10 (Саша).
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.

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.
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.
КІЗ, ЦАПІВ та БАРАНІВ. Тел. 096-796-33-68.

М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
 акуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
з
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.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

КУПЛЮ

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

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.

ПОВЕРНІТЬ ЗА ВИНАГОРОДУ

Поблизу Талалаївки загубився мисливський СОБАКА
породи естонський гончак (рябий). До кого приблудився, поверніть власникові за винагороду.
Тел. 097-632-40-10.
МИНУЛО 40 днів, як перестало битися любляче, турботливе серце нашого
рідного, найдорожчого, любимого чоловіка, батька, дідуся, брата Олександра
Івановича БАЛАБАНОВА з Талалаївки.
Не віриться, що так вже назавжди, що не
зайдеш Ти до хати з городу чи саду, де
так любив трудитися. Бо все у житті Ти
робив із любов’ю: дім будував, а у ньому
росли наші дітки, щебетали внучки, вже
і правнучків діждалися… Сад ростив,
який радував всю родину плодами. Та
Ти залишив нас, не попрощавшись, нічого не сказавши. Ти
не пішов від нас у небуття, Ти в наших душах будеш вічно
жити. Бо щирим, відданим було Твоє життя, Ти будеш в небі
ясною зорею нам світити. Нехай в цей день згадають добрим словом усі, хто Тебе знав. Спи спокійно. Нехай земля
Тобі буде пухом, а душі — Царство небесне.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ,
сестра ЛІДА із сім’єю з Бєлгорода.
25 ЖОВТНЯ минає два роки, як пішов із життя наш дорогий і рідненький
чоловік, тато, дідусь Володимир Олексійович ЛЕЩЕНКО з Талалаївки. Минають дні і роки тяжкої скорботи і болю в
серці, як немає Тебе з нами. Пішовши
в інший світ, Ти залишив по собі добру
пам’ять. Дуже важко уявити, що Ти не
прийдеш, не повернешся. Ми ніколи не
забуваємо про Тебе, згадуємо і пам’ятаємо. Хай над Твоєю могилою світить
яскраве сонечко, щебечуть пташки, квітують квіти, омиті росою — то наші сльози. Хай усі, хто знав
Тебе, пом’януть і згадають. Нехай свята земля береже Твій
вічний спокій, Царство небесне Тобі і вічна пам’ять.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУЧКА і всі рідні.

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%

ВІКНА і ДВЕРІ
від виробника.
Швидко, якісно, недорого.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

СІНО тюковане, ДРОВА рубані.
Тел. 093-791-28-16, 063-483-74-98.
КОРОВА чорно-ряба, тільна, з третім телям. Ціна договірна. Тел. 068-714-65-28.
ДИВАН б/у кутовий, ТУМБОЧКА під телевізор, СТОЛИК
дитячий для годування. Тел. 097-882-89-72.

4 листопада м. Ромни, о 10:00 в міському БК

5 років гарантії.
Передоплати не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
098-559-90-65
(Валерій).

СІНО в тюках. Тел. 093-791-28-16, 063-483-74-98.

ТЕЛИЦІ парувального віку. Тел. 068-319-47-70.

25 жовтня 2018 року

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
Звертатися щосереди в
готель (1-й поверх)

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
КНИГИ на всі смаки і
художня література, книги та товари для дітей,
посібники для навчання.
Навчальна ЛІТЕРАТУРА,
КАНЦТОВАРИ.
Звертатися щосереди в
готель (1-й поверх).
Тел. 096-269-32-76.
Чистимо
ПОДУШКИ, ПЕРИНИ. Замінюємо
напірники.
Виготовляємо КОВДРИ (будь-які
розміри).
Тел. 068-085-51-67,
067-369-78-73.

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЧН №027627 від 15.06.2000 р. та серії ЧН №005387, видані
на ім’я КОБЗИСТИЙ Микола Кіндратович, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №051237, виданий 24 вересня 2007 року на ім’я ЧЕПЕЛЬ
Олександр Павлович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №051196, виданий 10 жовтня 1996 року на ім’я ЛУЦЕНКО
Віра Федорівна, вважати недійсним.
Втрачене ПОСВІДЧЕННЯ інваліда війни серії ААБ №036231,
видане Департаментом з питань праці та соціального захисту населення Луганської міської ради 14 лютого 2014 року на ім’я ВОЛКОВ
Олег Володимирович, вважати недійсним.
Втрачене ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ серії ААІ №367627, видане на ім’я ГУСТОДИМ Ніна Віталіївна, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії II-ЧН №033391, виданий Сильченківською сільською радою
14 грудня 1999 року, та серії ЯГ №427471, виданий Талалаївською
РДА 27 листопада 2006 року на ім’я МИРОНЧЕНКО Петро Васильович, вважати недійсними.

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.
Постійно КУПУЄМО КАРТОПЛЮ, КВАСОЛЮ, НАСІННЯ, ГОРІХИ (світле ядро).
ПРОДАЄТЬСЯ КУКУРУДЗА, ОВЕС,
ПШЕНИЦЯ, сухий ЖОМ, МАКУХА, ВИСІВКИ, ОБМІШКА, БОРОШНО.
Тел. 067-720-03-02,
050-307-07-26 (Саша),
097-397-71-28, 050-170-51-17 (Вова).

ПОМИНАННЯ
30 ЖОВТНЯ минає рік, як не стало
нашої найдорожчої і незабутньої Ніни
Іванівни ДІДЕНКО з Талалаївки. Доля
гірко розпорядилася, забравши так рано
Тебе від нас. Зі сльозами згадуємо Тебе
щодня, щомиті. Як ми сумуємо за Тобою,
як нам не вистачає Твого турботливого
сердечка, доброго слова, щирої поради!
Ти не жила для себе, завжди думала в
першу чергу про нас, своїх рідних. Вже нічого не можна змінити… Тільки хочеться,
щоб Ти хоч пташечкою прилинула, обізвалась до нас, зігріла
своїм теплом. Наша любов до Тебе безмежна. Такою вона
була, є і буде, поки ми живі. Низько вклоняємось Тобі, вдячні
за все, що Ти робила для нас. Вічна пам’ять, Царство небесне Твоїй душі.
У вічній скорботі РІДНІ.
25 ЖОВТНЯ минає 40 днів, як перестало битися серце
нашої дорогої матусі, бабусі і прабабусі Ганни Федорівни
МАЗУР із Скороходового. Ах, мама-мамочка родная, к Тебе
прижаться бы сейчас. Тебя мы часто вспоминаем, и слёзы
катятся из глаз. Нам не хватает Тебя, мама, советов мудрых
и тепла. Не заживёт от боли рана, внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа и сердце плачет, перед глазами образ Твой.
Как много мама в жизни значит, она — любовь, уют, покой. Ах,
мама-мамочка родная, как хочется Тебя обнять! Себе мы говорим, слезу роняя, как маму тяжело терять. Хай земля буде,
мамо, Вам лебединим пухом, а душі — вічний спокій і Царство небесне. Усі, хто знав і пам’ятає нашу Ганну Федорівну,
пом’яніть добрим словом.
Дочки ЛЮДА, ЛЄНА, ЗЯТІ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

Не гадаю
Не кодую
Не гіпнотизую

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.

22 ЖОВТНЯ минуло 40 днів, як пішов у вічність Віктор Олексійович
ЗАЄЦЬ із с. Чернецьке. Скільки б не минуло часу, ми будемо завжди пам’ятати
та згадувати Тебе. І нехай у цей день усі,
хто знав Тебе, згадають і пом’януть. Хай
ангел Господній хранить Твою душу, хай
Царство небесне Господь Тобі дасть.
Сумуючі тітка МАРІЯ та сім’я
НАУМЕНКО.
НЕМАЄ дороги ні з пекла, ні з раю, ми знаєм, що звідти
нема вороття. Життя, ніби зірка небесна, згорає, душа відлетіла — і згасло життя. Так яскраво світила для всіх нас і
згасла життєва зірочка нашого рідненького чоловіка, батька,
дідуся і прадідуся Віктора Йосиповича ЦІЛИНИ з Понір.
Ось уже минув рік, як пішов за поріг рідної хати. А серце
не вірить, душа не сприймає, що серед живих Вас вже немає. Свідомість до спокою кличе, а серце щемить і щемить.
Вас, наш рідненький і любий, довічно не зможем забуть ні на
мить. Горбок землі мовчить, як все довкола, і огортає душу
тихий жаль, що не побачимо ніколи ні Вашу радість, ні Вашу
печаль. На душі — біль, і жаль, і сум. Вас нема і більше вже
не буде, та пам’ять про Вас вічно житиме в наших серцях.
Не заросте ніколи та стежина, що провела Вас в останню
путь, похилиться зажурена калина і добрим словом люди
пом’януть.
Хай лебединим пухом буде Вам земля, хай відпочивають Ваші натруджені руки. Ми Вас ніколи не забудем,
пам’ять про Вас навіки в наших серцях. Вічна пам’ять і Царство небесне.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

(Закінчення. Початок у №37, 38, 39
за 20, 27 вересня, 4 жовтня 2018 р.)
Коли Маніту поїхав, через якийсь час
дзвінок від Володимира Андрійовича: питає,
скільки треба навантажити. Пісок використали не ввесь. Михайло Логвиненко не захотів
забирати його. Ним, якщо збережеться, можна обсипати навколо могили, вздовж доріжки.
Наступного дня приїхали п’ять чоловік з
бетономішалкою. Працювали, поки не виставили бордюри, не залили бетоном доріжку.
Цього разу обід приготувала дружина. Був він
дуже смачний чи від того, що добре попрацювали, чи від того, що зварений від душі. А ще
на завершення закапали виконання роботи.
До мого від’їзду лишалося три дні. Вранці
і ввечері як за графіком — велосипед, поливайка, кельма, наждак, щітка, щоб познімати,
зачистить зайвий розчин, змести натертий
пісок, полити бетон і — велике полегшення аж до відчуття блаженства. Перед цим
я був, здавалося, у повній безвиході. І в цій
безвиході зробив вихід Володимир Киричок.
Без зайвих слів, без емоцій, мін — спокійно,
послідовно, чітко, як годинниковий механізм.
Як віддячить цій людині? Розумію, що в
даному випадку звичайного Спасибі-Дякую
надто мало. Хочу, щоб все написане про нього прочитали насамперед у районі ті, хто читає газету «Трибуна хлібороба». Думаю, що
ця інформація піде й поза газетою. Розумію,
що всі ми люди, всі маємо свої вади й переваги, не всі до нас ставляться однаково. Але
не сказати того, що зроблено, і сказати так,
як воно було, а тим паче, якщо це правда,
позитивна правда, буде абсолютно нечесно
й несправедливо. Колись Максим Рильський
казав: якщо ти хочеш сказати хороше, кажи
не задумуючись, а якщо погане — подумай
і — не кажи.
У районі кілька десятків фермерів-орендаторів, підприємців. Упевнений, що кожен із
них тією чи іншою мірою бере участь у соціально-культурних програмах сіл, шкіл, району, громади в цілому і не буде байдужим до
створення могили-музею Василя Горленка
під відкритим небом. Тим більше, що це вже
планується робити під покровом громадського благодійного фонду «Бібліотеки альманаху «Вітряк»» імені Василя Горленка, робота
над створенням якого вже розпочалася. Мета
фонду — видання творчої спадщини самого
Горленка, епістолярної спадщини Петра Ротача, Григорія Вишневого, Григорія Сидоренка та їх адресатів, матеріалів і документів з
історії населених пунктів району (громади),
творів авторів нашого краю і т. д. А це, повірте, кілька десятків солідних томів, книжок.
Духовно-історична спадщина нашого краю
колосальна!
Цьогорічна реконструкція могили продемонструвала яскравий приклад небайдужості до відродження духовно-культурних
цінностей завдяки депутату обласної ради
Геннадію Тригубченку, двом депутатам районної ради: Володимиру Киричку і Михайлові Логвиненку та депутату селищної ради
Роману Вітру. Вони відгукнулися одразу й
після першого звернення. Це засвідчує про
їхню особисту високу культуру. Хочеться
вірити, що й інші «хворі» своїм краєм, а не
лише його землею.
От би, щоб без нагадування формувався фонд відродження й розвитку духовної та
матеріальної культури регіону, усі були б подивовані його успіхам. Не вірите? А давайте
спробуємо! Всього-на-всього внесіть у нього
один відсоток (не десятину!) від ваших чистих прибутків. Все буде не prozorro, а просто
ПРОЗОРО, ПУБЛІЧНО як з надходженнями
коштів, так і з їх реалізацією. Ми ще поверне-

ДУХОВНІСТЬ
мося до цієї теми.
Не можу не згадати ще й тих, хто зробив для реконструкції могили Горленка те,
що міг. Олександр Романенко (м. Ромни) за
свої кошти виготовив петлі та тризуби для
стовпів у вказівниках. Є постійним щирим і
відвертим консультантом-порадником у всіх
питаннях реконструкції могили. Зараз спільно розробляємо проект подальшої реконструкції. Загорівся чоловік. Небайдужий до
сільських проблем. Побільше б таких! Василь Суворов (смт Талалаївка) допомагав
у придбанні щебеню. Олександр Сулименко (м. Київ) надав розчин для зміцнення бетону. Володимир Величко (с. Українське)
повитягував навколо могили стовпи з ланцюгами. Василь Коломієць (с. Займище)
організовував доступ до електроживлення,
привозку води. Сергій Ященко (с. Українське) привозив бочку з водою. Павло Малишко (с. Українське) приносив з дому розпилювач для поливки. Олександр Шагунов
(смт Талалаївка) допомагав у пошуках майстрів-плиточників, консультував (їздили по

кривднику, так би мовити, інформатора. Але
сказані слова таки підтвердили, що точно
знають.
Інша відповідь також вразила: у селі такі
люди, щоб що не зробив — покурочать.
Це було сказано дитиною.
Розказав уже в Києві про вказівники своїм
знайомим, колишнім колегам, вони дивуються, важко у це вірять. Кажуть, хай би це було
в місті, де населення строкате, цинічніше, а в
селі — досить дивно. Адже там одне одного
знають, там значно вищі принципи моралі,
там совісніші люди.
Так, соромно запитати, де можна придбати такий тризуб, щоб прикріпити, скажімо,
його до вéлика чи мо́тика, але відламати —
ніскільки не совісно.
А погнуть вказівники не може нормальна
людина. Нормальна — не може! Мені нічого
не хотілося б запитувать у неї на кшталт «навіщо?», «для чого?», але хотілося б просто
подивиться в очі, можливо, їй потрібна конкретна допомога психоневролога чи нарколога і допомогти в лікуванні.

МОГИЛА ВАСИЛЯ ГОРЛЕНКА
Минуле. Сьогодення. Майбутнє.

Талалаївці, по району). Син Андрій Забіяка
(м. Київ) допомагав у перевозці будівельних
матеріалів, чищенні бордюрів від зайвого
розчину. Ще раз хочу згадати свою дружину
Віру Забіяку (м. Київ), яка готувала обіди
працівникам і так само або ще й дужче переживала за мене, коли не вдавалося знайти
плиточників, коли були надто тривалі паузи
між процесами, коли тричі курочили вказівники, коли їздив до могили, щоб подивиться,
щоб полити, щоб зробить якусь дрібну, але
необхідну роботу…
У цілому помічників могло б бути й більше. Багато хто в селі знав про роботи на
могилі Горленка, багато хто проходив, проїжджав повз неї, коли там щось робилося,
але практично ніхто не підійшов, навіть не
поцікавився, що й для чого робиться, не кажучи вже, щоб допомогти у розвантаженні,
прибиранні території або й просто запитати
чи потрібна якась допомога і т. д. Адже все
це робилося в публічному місці, а не на власному обійсті. А робилося це людьми з іншого
населеного пункту, до того ж й з іншого району, іншої області. Чув як дехто з них повторював по кілька разів ім’я Василя Горленка, щоб
запам’ятати його, бо перед початком роботи
я коротко розповідав про нього.
Одного дня із сином були подивовані,
коли зупинилося авто і з нього вийшло два
чоловіки. З’ясувалося, що з Ромнів. Поцікавилися, що й для чого ми робимо. Коли дізналися й самі почали розказувать, як ентузіасти
відроджують у Ромнах церкву.
Запитав у Василя Коломійця:
— Якби все це робилося в Займищі, чи
прийшов би хто-небудь на допомогу?
— Відсотків сімдесят, — відповів він.
— А як би відреагували на курочення
вказівників?
— Такого б не могло бути.
— А все-таки?
— Знайшли б і хтозна, що зробили.
Громада — таки великий чоловік.
По факту курочення вказівників було викликано поліцію. Враховуючи ситуацію в районі, громаді, надії на виявлення кривдників
— жодної. Спробував провести власне розслідування. У селі одного знають, але мені
сказали: відчепіться зі своїми стовпами, ви
побули й поїхали, а нам тут жити.
Ніхто, звичайно, не збирався видавати

Прикро, що якихось дві-три особи створюють загальне негативне обличчя всього села. Адже більшість односельців — це
чудові люди, які люблять красиве, цікаве і
творять його в хаті, на городі, у дворі і під
двором. І я переконаний, що таких людей
щороку ставатиме більше ще й завдяки реконструкції могили Горленка. Ці люди є і їх
багато, просто з ними треба працювати, їх
треба об’єднувати. Приємно, що в селі вже
з’явився стовп, пофарбований у національну символіку. Це початок. Буде більше! Будьмо оптимістами!
З будівельниками намагалися підрахувати, скільки могла б коштувати реконструкція
могили. Будівельні та інші матеріали придбавалися на благодійні кошти, а роботи виконувалися переважно на волонтерських засадах. Якби все це оплачувати, то коштувало
б не менше 50 тисяч грн., яких і половини не
було. Не дешево. Але ця справа варта будьяких грошей, тому що йдеться про відродження і нарощування культурних надбань.
А саме культура робить істоту Людиною.
Нашому суспільству потрібні Люди, а не істоти. Держава складається не з істот, а Людей, які й є водночас суспільством, бо слово
суспільство означає «спільність», «єдність»
людей. Переконаний, що кожен, хто причетний до реконструкції могили, буде пам’ятати
все своє життя, а в душі постійно жеврітиме
вогник причетності до цієї благородної, святої
справи. Таке забути неможливо!
Здавалося б, справу завершено. Це так
планувалося раніше.
Під час першої поїздки до могили Володимир Андрійович Киричок запропонував поставити стенд з детальнішою, ніж на плиті, інформацією про Горленка. Я погодився з цим.
Але вона наштовхнула на нову ідею: поставити не один стенд, а в вздовж доріжки кілька, щоби, йдучи до могили, відвідувачі могли
прочитати не лише про Василя Горленка, а й
про рід, про українське село часів Горленка.
Адже в цьому роду було три козацьких полковники, два церковні діячі, один з яких святий православної церкви, виявлено нетлінні
мощі двох представників цього роду. Тобто
вже йдеться про могилу-музей під відкритим
небом. От тоді й не соромно буде привезти
навіть французьке посольство, не кажучи
вже про звичайних екскурсантів чи просто

ЦЕ С ТО С УЄ ТЬ С Я Ж ІНОК
фічне дослідження проходити раз на рік, особливо це
стосується жінок, в родинах
яких у матері, бабусі або інших близьких родичів був
рак грудей.
••Безконтрольний
прийом гормонів може призвести до небажаних наслідків.
••Пізнє настання клімаксу
(після 55 років).
••Пізні перші пологи, коли
перша дитина народилася
після 30 років.
••Відмова від грудного
вигодовування.
••Травми грудей.
••Кістозно-фіброзна
мастопатія. Необхідно лікувати даний стан та спостерігатися у мамолога.
••Перенесений
післяпологовий
мастит,
особливо
який
лікувався
консервативно.
Для того, щоб убезпечи-

ти себе, необхідно робити
УЗД як мінімум раз на 2 роки,
а після 40 років — проходити
мамографію 1 раз на рік.
Симптоми,
при
яких
обов’язково слід пройти обстеження у мамолога:
••Ущільнення в молочній
залозі або під пахвою.
••Припухлість, почервоніння, темні плями, свербіння, висип, лущення в ділянці
грудей.
••Зміна в розмірі або
формі молочної залози.
••Будь-які виділення із
соска.
••Втягнутість чи зморщування шкіри молочної залози
або соска.
••Біль у молочній залозі,
під пахвою або в плечі.
••Підвищення температури в ділянці молочної залози.
Поліна КОВАЛЬОВА,
лікар-онколог.

відвідувачів.
Але це перспектива. Далека чи близька
— залежить від нової хвилі благодійності та
волонтерства, стану здоров’я.
А що можна реально зробити вже зараз?
Пропоную запровадити такі традиції.
Оскільки Василь Горленко був високоосвіченою людиною, то щоб першокласники на
початку нового навчального року приносили
букетики квітів до могили — своєрідна посвята в школярі. Це ж саме щоб робили випускники школи на останньому дзвонику чи на
випускному — своєрідне благословення в
подальшу життєву дорогу. Хочу ще скласти
тексти присяги для першокласників окремо,
а для випускників окремо, які б читалися в
цей момент.
Перед від’їздом про традиції поговорив
із сільським головою. Приїхавши через два
тижні, з приємністю побачив букетик квітів,
яких раніше не було. Отже, традиція запрацювала. З Богом! Цьому є підтвердження інформація на сайті школи.
Погнутий другий вказівник, який таким
і стояв кілька тижнів, вирівняла небайдужа
людина…
Необхідно навколо могили, починаючи
від дороги з обох боків і за могилою, тобто
ніби підковою, посадить самшит. Адже кладовище то козацьке! А який козак без коня?!
Який кінь без підкови?! Посередині посадити
клумбу з низькорослих квітів. Усю іншу територію засіяти газонною травою. Зрозуміло,
що велика частина цієї роботи ляже на сільраду і школу.
Було б взагалі прекрасно, щоб кілька учнів взяли шефство над могилою на чолі когось із учителів і передавали його наступним
поколінням. І щоб прізвища цих відповідальних були зафіксовані на змінній табличці. Яка
була б чудова традиція! Який би був чудовий
патріотично-виховний процес!
Могила Василя Горленка повинна стати
не лише туристично привабливим об’єктом,
а й об’єктом просвітництва, патріотичного
виховання не тільки однієї школи, села, а й
усієї округи, стати поштовхом для подальшого розвитку місцевого краєзнавства, проведення уроків з літератури рідного краю, літературно-мистецько-фольклорних конкурсів,
фестивалів як шкіл, так і художніх колективів
району, громади. Проводити їх на базі як місцевої школи, так і будинку культури. Зусиллями когось із учителів, одного-двох учнів
проводилися екскурсії біля могили. З нашого
боку будуть усілякі інформаційні сприяння й
підтримка.
Звичайно, все це мають взяти під своє
крило не лише сільська влада, а насамперед
талалаївські районні органи влади, об’єднаної громади — їхні відділи (сектори) культури,
освіти.
Величнішої постаті від Василя Горленка наш район, об’єднана громада не має. І
ця постать варта таких заходів. Вона готова
«працювати». Треба лише, щоб і ми їй допомогли — спільно, без примусу і натиску, з
усвідомленням і гордістю.
[Після сказаного] Великобубнівці цілком
справедливо докоряли Володимиру Киричку,
що він їхніх односельців залучив до реконструкції могили в Ярошівці. «Там що, нікому?» — казали вони. «Ні, є кому», — відповім. Але справа в іншому. Сподіваємося, що
ситуація хоча б на йоту зміниться на краще. І
це вже буде прогрес. Він уже почався. Поширення ярошівчанами матеріалу, правда, поки
що кількома мешканцями села, розміщеного на сайті Чернігівського земляцтва (http://
chz.org.ua/mohyla-vasylya-horlenka-mynulesohodennya-majbutnje), цьому є свідчення.
Іван ЗАБІЯКА.

ПОДЯКА

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
Є в календарі Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної
залози. Для України сьогодні
він досить актуальний, адже
злоякісна пухлина залозистої
тканини молочної залози є
найпоширенішим видом раку
в українських жінок віком від
13 до 90 років та другим за
частотою після раку легень.
Найбільш
імовірними
факторами ризику розвитку
раку молочної залози є:
••Вік. Слід бути особливо
уважною до себе після 30 років, проводити щомісячні самообстеження, УЗД молочних залоз — бажано раз на
рік. Потрібно звертати увагу
на фонові захворювання —
мастопатія, кісти в молочній
залозі, вчасно звертатися до
лікаря та виконувати всі його
рекомендації.
Після 40 років мамогра-
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МИНУЛО 40 днів, як наша
найдорожча Ганна Федорівна Мазур із Скороходового
не з нами. Біль утрати неперебутній і рана не загоїться.
А перші часи без найріднішої
людини, як у тумані, ні про
що й ні про кого не хотілося
думати. Ми щиро вдячні усім,
хто підтримав нас у скрутну

хвилину та допоміг організувати скорботну церемонію
поховання: родичам, сусідам
В. І. Якименко, Т. П. Слівінській, Н. П. Кушим, Г. Д. Семінько, Ю. Г. Стеценку, кумам із Талалаївки і Срібного,
друзям, односельцям, котрі
виявилися небайдужими до
нашого горя. Доземний уклін

вам, шановні люди, спасибі за допомогу, підтримку.
Бажаємо вам здоров’я, сил,
Божого благословення і не
переживати важких хвилин
скорботи.
Царства небесного та
вічної пам’яті нашій дорогій
Ганні Федорівні.
РІДНІ.

ПІСЛЯ тяжкої хвороби
перестало битися серце
найдорожчої нам людини,
нашого чоловіка і батька Миколи Васильовича Горобця,
12 жовтня рідна красноколядинська земля прийняла
його на вічний спочинок.
Від нестерпного болю і безмірної втрати, здавалося,
немає ні порятунку, ні розради. Та з допомогою щиро
небайдужих до нашого горя
людей ми пережили ці чорні
дні. Тому хочемо подякувати
усім, хто був із нами поряд і

в часи хвороби Миколи Васильовича, і в тяжкі години
поховання, хто усіляко нас
підтримував і допомагав.
Передусім хочемо подякувати фельдшеру Красноколядинської амбулаторії
Наталії Максимович. Вона
в будь-який час дня і ночі
відгукувалась на наш поклик
про допомогу, полегшувала
страждання хворого не тільки ліками, а й добрим словом. Велика наша вдячність
настоятелю Свято-Миколаївської церкви отцю Олек-

сандру. Він духовно підтримував нас у нашому горі і
з щирою молитвою провів
у останню путь нашу рідну
людину.
Ми дякуємо всім нашим
родичам, сусідам, друзям,
колегам за допомогу в організації поховання, за матеріальну підтримку і за те, що
розділили з нами наше горе.
Доземний уклін всім вам
за вашу доброту, люб’язність
і милосердя.
Валентина ГОРОБЕЦЬ.
с. Красний Колядин.
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ПРИРОДА І МИ

НА ГОСТИНАХ В ОСЕНІ

З НЕВИГАДАНОГО
— МАМОЧКО, не плач
і не журися… — маленькими рученятами, обнявши
неньку, шепче семирічна
дівчинка.
— Я, доню, не плачу.
— Мамусю,
він
нам
не потрібний, він стільки
горя спричинив, облиш і
посміхнися.
Доньчині слова висушують Ланині сльози. Дитина
побігла гратися з подружками, а в неї промайнули перед
очима всі вісім, потрачених
на нього, років.
У лютому вирішили одружитися. На той час була вже
на п’ятому місяці вагітності.
Того ж дня зрозуміла, що
життя з цим чоловіком буде
цікаве і нелегке. «Мамо, —
каже він, — ми
розкладем диван, а ти нам
постели». Свекруха не дозволила. Довелося лягати на
односпальному ліжку вдвох.
Лана покрутилася трішки,
поплакала та й пішла шукати
в сутінках де можна схилити
голову на ніч. Таке було знайомство із свекрухою. Саме
тоді і закралася в неї образа
і на свекруху, і на чоловіка,
що не зумів захистити кохану жінку і ще ненароджену
дитину.
Донечка народилась у
червні. Після пологів Лану із
дитям привезли жити до матері. Та й чоловік виявив бажання жити з ними. Здається, все добре: живи, виховуй
доньку, дбай про сім’ю. Так ні
ж — донька ночами плаче,
спати заважає. Жодного разу
не допоміг, не підмінив. Коли
з сім’єю переночує, коли у
своєї мами. Попросить Лана
щось зробити, у відповідь
чує: «Не буду, бо я тут приймак». Зарплату додому не
приносив — тільки четверту
частину, на дитину, а решту завозив до мами. Звісно,
що почалися сварки. Так і
жив три роки на два фронти.
Літо гуляє — на осінь до сім’ї

повертається, щоб взяти потрібну довідку для оформлення субсидії за місцем
реєстрації, тобто в батьків.
Лана терпіла, прощала —
заради дитини, адже дуже
важко без батька. Сама зростала сиротою. Думала, що
якось все владнається і в
доні буде тато.
Перед очима інша картина. 19 серпня — Спас,
храм, збиралися провідати
його батьків, похрамувати,
розвіятися. Чоловік хотів сам
поїхати, та Лана наполягла,
щоб сім’єю. Аби знала, що
там станеться, — зроду б не

МАМО,

сказав: «Не накриєш стіл —
вдома святкувать не буду».
Не важко здогадатися, де і
з ким він святкував, а Лана
знову всю ніч ридала. Згодом
зовсім зібрав речі і пішов.
Повернувся тільки в січні…
Знову прийняла: може ж таки
набрався розуму та й дитині
батько потрібний! Можливо
б воно і було так, якби не
зустрілася випадково в автобусі із розлучницею і роздивилася її зблизька. Здалася
їй надто худою, в якихось виразках, схожих на ті, які недавно лікували в чоловіка. І
так Лані стало гидко. З’явився благовірний з роботи, і
вона прямо з порога до нього, мовляв як він міг проміняти дружину, яка народила
йому доньку,
леліяла його
на …таку. Чоловіка це вивело з себе.
Потріпав її за волосся, з усієї
сили брякнув з ліжка і все це
на очах у малолітньої донечки. Мабуть, добряче вдарилася головою, бо, нарешті,
прозріла і не змогла більше пробачити, а викликала
поліцію.
Згадувала б іще своє
заміжжя, та прибігла доця з
подружкою.
— Мамусю, ми ручки помиємо і давай нам обідать, я
помідорчиків навибирала —
помий нам до картопельки.
І так на душі тепло стало:
моя найрідніша, найдорожча
помічничка, не по роках доросла мамина втіха, мамина
розрада. Пробач мені, доню,
що змушувала тебе за всім
цим спостерігати. Я просто
хотіла зберегти тобі тата.
А вуха ріжуть її слова: «Він
нам не потрібен». Та якби
мій батько, подумала Лана,
повернувся з того світу — я
б землю цілувала. Скільки ж
болю потрібно завдати дитині, щоб вона могла зректися
батька. Та Лана на нього
зла не тримає і бажає тільки
щастя з тією розлучницею.
Овечка, влізши в сім’ю, не
може зманити чоловіка, а
тільки барана. А баран нам
не потрібний. Правда ж,
доню?..
Світлана ТЕРЕЩЕНКО.

НЕ Ж УРИС Я…

ЦЕ НЕ ОСІНЬ, це чаклунка якась. Вона ж по серцях
наших ходить! Господиня,
яких світ не бачив: полями-садами-городами — і все
в неї зернинка до зернинки,
яблучко до яблучка, картоплинка до картоплинки. А
що вже художниця, так ніякий пейзажист і в очі фарб
подібних не бачив, як у неї
на мольберті. Дивишся, що
вона із лісом витворяє, і ти
вже там, з головою пірнаєш у
ту позолоту, п’єш-не нап’єшся настояний на останньому
теплі бабиного літа цілющий
лісовий бальзам, до сп’яніння, і щоб ось так, на м’якій
перині кленового листя відтанути тілом і душею після
важких городніх «розваг».
Та ще як опеньки, то
більше для щастя нічого й
не треба. Сьогодні всі думи
про них, всі дороги до них.
Не спиться, не їсться. Чи не
мало я сумок-мішків-кошиків узяв (узяла); куди їхати,

в Грицівку, на «Острів», у
Довгалівку, Грабщину; а що
ж робить, як і там не буде?
Ніби голод без опеньків нас
у спину жене. Блукає осінь
по лісу, тиняємося з нею по
вибалках: «Агов, є опеньки,
набрали?»
Набрали! Хто мішок на
маринування-кашу-насмажить-солянку, а хто тільки
жменьку на юшку. Вже стоїмо у провулочку до селищного ринку, по 150 грн. за відро
просимо. Гарні такі, один в
один, як перемиті. Щось вони
у вас дорогуваті, сумніваємось, але рука до гаманця
тягнеться і для годиться перепитуємо звідки гриби, хоч
знаємо, що питай-не питай,
а відповідь одна: з лісу. А
хтось мимо проходить, ще й
буркне спересердя: я краще
в Ромнах по 120 візьму.
Комусь комерція, а комусь романтика. Ну як у
таку золоту пору всидіти «на
печі», не побродити по колі-

ПОМИНАННЯ

31 ЖОВТНЯ минає рік, як перестало битися серце Михайла Степановича КИРИЯКОВА із Старої Талалаївки.
Життя людське, мов тоненька нитка,
обривається на життєвій дорозі. Пішов
в інший світ. Ти залишив по собі добру пам’ять. Рідненький, ми сумуємо
за Тобою, не вистачає Твоєї усмішки і
дотепного слова. Скільки б не минуло
часу, Ти завжди будеш поряд із нами і
пам’ять про Тебе ніколи не згасне у наших серцях. Нехай у цей день всі, хто
знав Тебе, згадають і пом’януть. Нехай свята земля береже
Твій вічний спокій. Царство небесне Тобі і вічна пам’ять.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СИНИ, НЕВІСТКА,
ОНУЧКА, СВАТИ.
28 ЖОВТНЯ минає 3 роки, як сира
земля навіки забрала від нас Віталія
Григоровича ВЕРХОГЛЯДА з Талалаївки. Та не минає біль. Ми тільки
більше скучаємо за Тобою, і з кожним
прожитим днем все більше розуміємо,
якими були щасливими наші роки, прожиті разом. Лише ідуть дощі рясніше,
мов небо плаче разом з нами. У серці біль не затихає, в очах у рідних —
сльози й туга, і ліків від журби немає,
бо втратили ми чоловіка, тата й друга.
Повірити в це неможливо, та смерть прийшла несамовита. Було ще стільки мрій у Тебе… Жаль, не судилось їм
здійснитись. Покликав Бог Тебе до себе, і мусимо ми з цим
змиритись. Та обіцяєм пам’ятати Твої поради, настанови,
достойно жити й сподіватись у снах побачитися знову…
Царство небесне і вічний спокій Твоїй душі.
Хто знав і пам’ятає Віталія, пом’яніть разом із нами в
цей сумний день.
Сумуючі ДРУЖИНА, СИН, ДОНЬКА, НЕВІСТКА,
ЗЯТЬ, внучки СОЛОМІЙКА і АЛІСА, ТЕЩА, сестра ЛІДА
із сім’єю, сім’я АНТИП’ЄВИХ із Криму.
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.

на в шурхотливому листі!?
А скине перед тобою шапку
опеньок і в кошик попроситься, то чом і не уважити.
Неля Марченко з Талалаївки розказувала, що набрела
на вибалок, де опеньків, хоч
косою коси, дві сумки, кошик,
пакет у хід пішли, ще довелося й «стриптиз» перед грибами влаштовувати — светр
із себе знімати і хустку, а в
подружжя Джолосів (також
талалаївські люди) та їх сусідки грибна тара вимірюється мішками. Діляться своїми
фото у Фейсбуку із трофеями на тихому полюванні
талалаївці Наталя Ковган і
Юля Бірін, подружжя Валерій та Рита Зубови із Старої
Талалаївки. Щасливі в них
обличчя не від повних кошиків з грибами — ні! Осінь же
по наших серцях ходить! Як
ви того не помічаєте?!
Михайло БАРВІНОК.
На фото: Юля БІРІН на
гостинах в осені.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ з 9-ї до 16:30

29 жовтня — с. Чернецьке (село повністю), смт Талалаївка, вул. Народна, вул. Енергетиків.
30 жовтня — с. Красний Колядин (село повністю).
1 листопада — с. Липове, вул. Колгоспна, вул. Садова;
с. Лавіркове, вул. Гагаріна.
2 листопада — с. Левівщина (село повністю); с. Болотниця, вул. Миру (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
Колектив і профспілкова організація райдержадміністрації висловлюють глибоке співчуття головному спеціалісту
відділу державного реєстру виборців Івану Михайловичу
Можневському з приводу тяжкої втрати — смерті батька
МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА.
Колектив працівників Талалаївського відділення Ощадбанку глибоко сумує з приводу смерті колишнього працівника відділення Михайла Максимовича МОЖНЕВСЬКОГО і
висловлює щирі співчуття його рідним та близьким.
Пройшовши довгий життєвий шлях, пішла у вічність
прекрасна жінка, людина щирої вдачі і великої душі, любляча мати і бабуся Таїсія Михайлівна МИРОНЕНКО з
Талалаївки. Вона була першою і незабутньою вчителькою
для сотень дітей — учнів нашої школи, була порадником і
наставницею для багатьох вчителів, які, здобувши освіту,
переступали поріг школи. Вчила бути виваженими, впевненими у собі, спокійними — такими, якою була сама.
У пам’яті колег-вчителів найкращі спогади про роки
спільної роботи. Сумуємо, щиро співчуваємо донечці, внукам і правнукам, всім рідним та близьким покійної, схиляємо голови перед світлою пам’яттю Вчительки і посилаємо їй
Царство небесне.
ПЕДКОЛЕКТИВ, ВЧИТЕЛІ-пенсіонери
Талалаївської школи.
З тяжкою хворобою боровся в останні роки свого життя
Анатолій Васильович ТИМОШЕНКО із села Понори. Вона
його поборола. Друзі та рідні посилають Толі Царство небесне і вічного спокою.
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

поїхала. Ввечері пішли прогулятися до місцевого бару.
Святкувала, веселилась, а
він серед людей шукав коханку — та марно, не приїхала. Попереднє храмове свято відзначав із нею, а Лана
проплакала вдома. Тепер,
підпилий і злий, зчинив бійку,
образив дружину. В сльозах
пішла до свекрів. Знову ночувала на стільці біля його
ліжка і, тихо плачучи, чекала,
доки розвидниться. Розбудила доню, викликала таксі. На
підлозі, біля крісла, валявся його телефон. Підняла,
вирішила покласти собі в
сумочку, думала кинеться,
що нема, здогадається, що
взяла, і буде привід приїхати
помиритися. Та краще б не
робила цього. Лана з дитиною вже вийшла за ворота,
як чоловік наздогнав і за волосся потягнув назад у двір.
Вона кричала від болю, а з
переляку не своїм голосом
волала дитина. Скільки бідне дитинча перенесло, скільки вистраждало…
І знову перед очима нова
картинка, як із фільму жахів.
Пішла з життя рідна людина — дорога сестричка. На
дев’ятий день по померлій у
чоловіка день народження.
Просила перенести святкування, та він категорично

ПРОД АЄТЬСЯ
АВТОМОБІЛЬ

ВАЗ-2101.
Тел. 095-253-39-01.

ЗНАЙДЕНО

БОРТ причепа до легкового автомобіля з номерним знаком СВ 8245 ХТ.
Тел. 099-968-87-10.

Батьки, учні та класний керівник 11 класу Плугатарської
ЗОШ I-III ступенів висловлюють щирі співчуття учню Володимиру Керосинському у зв’язку з тяжкою втратою — передчасною смертю мами
Віри Іванівни КЕРОСИНСЬКОЇ.
Десятки років свого життя роботі в колишньому районному відділенні зв’язку присвятила Ніна Гордіївна
КАЛІНІЧЕНКО із Скороходового. Працювала оператором,
була відповідальною, ввічливою, уважною до відвідувачів.
Такою залишиться вона в нашій пам’яті. Сумуємо у ці дні,
провівши її в останню дорогу. Розділяємо із сином та внуками покійної біль невиправного горя.
ВЕТЕРАНИ поштового зв’язку району.
Добропорядна, працьовита, щира душею і позитивна.
Такою була мама Л. В. Сороки. І ось ГАЛИНИ ІВАНІВНИ
не стало. Ще одна незагойна рана в душі Лариси Володимирівни, болючий рубець на її серці. Співчуваємо. Кріпись,
дорога подруго, шукай в собі сили жити далі, не прогинатися
від тяжкого тягаря болючих втрат. А мамі — земля пухом і
Царство небесне.
Наталія ЦІЛИНА і її сім’я.
Розділяємо біль тяжкої втрати з нашою подругою і колишньою колегою Ніною Борисівною Пивовар із Талалаївки
та її родиною в непоправному горі — смерті мами ЄВГЕНІЇ
СЕРГІЇВНИ. Щиро співчуваємо.
А. А. ДОНЕЦЬ, В. О. СТАСЬ, Л. О. СИВЕНКО.
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