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НАШ КАЛЕНДАР

ШАНОВНІ ЕНЕРГЕТИКИ!

Прийміть
найщиріші
вітання з нагоди професійного свята — Дня енергетика! Серед галузей, що
зміцнюють економічну могутність нашої держави,
одне з чільних місць займає
енергетика, яка наповнює
життєдайною силою практично усі сфери людської
діяльності. Саме це робить
професію енергетика однією з найнеобхідніших та
найпрестижніших.
Щира подяка вам за
безцінний труд, який дозволяє нам жити в комфортних

умовах та радіти благам, які
ви надаєте та підтримуєте
щодня. Шановні працівники
енергетичної галузі, у день
вашого професійного свята
зичу вам міцного здоров’я,
наснаги та терпіння у нелегкій праці. Нехай мир і
злагода панують у ваших
домівках, а результати вашої роботи стануть міцним
фундаментом для нових
здобутків упродовж наступних років.
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський
селищний голова.

З О ЛО Т ИЙ ЮВІ ЛЕЙ ШКО ЛИ МИС Т ЕЦТ В

У ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВАХ

ЩОРОКУ 22 грудня в
день зимового сонцестояння
в Україні відзначають День
енергетика. Символічно, що
свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю
в році, саме тоді, коли робота енергетиків найпомітніша.
Україна завжди посідала значне місце у сфері розвитку та
управління паливно-енергетичним сектором. На території країни розроблялися і
впроваджувалися новітні
досягнення у цій галузі.
Ось деякі віхи становлення і розвитку електроенергетики в Україні:
••1878 р. — вперше у Києві встановлена електрична
машина і 4 дугові електричні
ліхтарі.
••1890 р. — пуск перших
електростанцій в Україні
(Київ, Костянтинівка, Катеринослав, Львів).
••1935 р. — створення
Донбаської, Дніпровської та
Харківської
енергетичних
систем.
••1961 р. — збудовано
першу в Україні ЛЕП-330 кВ
Кременчук — Черкаси — Київ.
••1962 р. — створено
Міністерство енергетики і
електрифікації України. Побудована перша у світі лінія
електропередачі постійного
струму Волгоград — Донбас
з напругою 800 кВ і завдовжки 473 км.
••1970 р. — введена в
дію перша в СРСР Київська
гідроакумулююча електростанція потужністю 225 МВт.
••1991 р. — загальна довжина електромереж України
перевищила 1 млн км.
••1993 р. — Указом Президента України №522/93 встановлено День енергетика.
••1995 р. — завершено
спорудження найбільшої в
Європі Запорізької АЕС потужністю 6 млн кВт.

••1997 р.
—
прийнятий Закон України «Про
електроенергетику».
Той факт, що свій професійний святковий день енергетики відзначають взимку
під час найкоротших світлових днів у річному циклі, додатково підкреслює важливість продуманої і надійної
роботи цієї ключової для
всієї економіки галузі народ-

Х АЙ БУДЕ СВІТЛО
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ного господарства. Напередодні свята мали розмову із
директором Талалаївського
РЕМ Валерієм Лутом, який
вже понад 18 років очолює
енергетичну галузь району.
Не можна не відмітити, що
за часи його керівництва
Талалаївський РЕМ став матеріально потужним підприємством, на якому працюють
висококваліфіковані кадри.
Свідченням того, що колектив Талалаївського РЕМ є
одним із кращих колективів
ПАТ «Чернігівобленерго» є
той факт, що на базі підприємства вже втретє за останні 10 років проводяться
професійні змагання енергетиків області. Звичайно,
що нестабільна економічна
ситуація в країні не могла не
позначитися на роботі підприємства. Недостатньо виділяється коштів на модерні-

зацію ліній електропередач,
трансформаторних станцій,
велика плинність кадрів. Але
незважаючи на це, система
електропостачання району
працює надійно і тривалих
перебоїв подачі електроенергії як побутовим, так і
промисловим
споживачам
не спостерігається.
Стабільну роботу підприємства на сьогоднішній
день забезпечують 59 штатних працівників. Серед них
ті, хто складає своєрідний
хребет підприємства. Це
Сергій Володимирович Джолос — майстер по обслуговуванню підстанцій, Сергій
Васильович Гетьманський —
диспетчер, електромонтер
оперативно-виїзної бригади
Іван Володимирович Васюк,
водій автовишки Юрій Володимирович Семінько, який
на підприємстві працює вже

ЗАВІТАЙТЕ НА ДЕНЬ ПЕРЕДПЛАТНИКА!

Хто ще не встиг оформити передплату на 2019 рік, завітайте 21 та 26 грудня до Талалаївського відділення поштового зв’язку. Із 10-ї години розпочинається день передплатника. Ви можете передплатити всеукраїнські, обласні
видання, а також районну газету.
Триває передплата на районну газету «Трибуна хлібороба». Хто не встиг її оформити, зверніться у пересувне
відділення, до своїх листонош у Талалаївці, у стаціонарне
відділення, редакцію газети. Якщо у вас виникають якісь запитання, телефонуйте 2-13-53, 096-173-42-25.

більше 30 років і автомобіль
якого завжди у не просто
хорошому, а як сказав директор, у зразковому стані.
Ще один високої кваліфікації
працівник, який заслуговує
на найкращі епітети, — тракторист бурокранової установки і також Юрій Володимирович Семінько. Надійну
роботу автопарку забезпечує
інженер по транспорту Володимир Павлович Бардюк.
Надійну роботу комп’ютерної
системи підприємства уміло
забезпечує Руслан Сергійович Сердюк.
Не залишились осторонь
талалаївські енергетики і
від проблем, які має наша
держава на сході України. У
листопаді цього року вони
активно долучились до акції по наданню гуманітарної
продовольчої допомоги Луганському
енергетичному
об’єднанню.
Цього дня і ми приєднуємося до привітань на адресу
наших енергетиків, ветеранів
Талалаївського РЕМ. Бажаємо їм світлого і надійного
здоров’я, успіхів на виробництві, радості і виконання всіх
їхніх теплих надій. Ви заряджаєте енергією кожне наше
свято, нехай і ваш професійний день буде наповнений
світлом, теплом і енергією
наших щирих привітань. Хай
буде світло!
Сергій МИХНО.
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ПОДІЄЮ року в культурному житті району став
піввіковий ювілей Талалаївської школи мистецтв.
Відзначали його у районному будинку культури, де
вихідного дня зібралися

нинішні учні цього закладу,
колектив викладачів, ветерани-викладачі, колишні
учні та багато небайдужих
до мистецтва.
(Закінчення на 3-й стор.).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ДІ ТЯМ ВІЙНИ
ТА ЧОРНОБИЛЬЦ ЯМ

Постановою КМУ від
3.09.2014 №440, яка набрала чинності 23.09.2014,
затверджено Порядок погашення заборгованості за
рішенням суду, виконання
яких гарантується державою
(далі — Порядок).
Пенсіонери, на користь
яких ухвалено рішення суду
щодо перерахунку пенсії відповідно до ст. 6 ЗУ «Про соціальний захист дітей війни»,
ст. 39, 50, 51, 52, 54 ЗУ «Про
статус і соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи» подають до
управління державної виконавчої служби Головного
управління юстиції у Чернігівській області:
••заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунку,
на який слід перерахувати
кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій
формі через банки або під-

приємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок
відсутній;
••оригінал (дублікат) виконавчого документа або
рішення суду (належним чином завірену його копію);
••копію довідки про присвоєння
реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та копію паспорта громадянина
України.
Звертаємо увагу, що дія
зазначеного Порядку поширюється на рішення судів,
які видані або ухвалені до
1.01.2013 (у т. ч. які були змінені рішеннями апеляційного
чи касаційного суду).
Рішення судів, скасовані
апеляційним або касаційним судом з постановленням нового рішення після
1.01.2013, згідно з Порядком
виконанню не підлягають.
Олена ЛАПА,
начальник Бахмацького
об’єднаного управління ПФУ.

П Е Р Е Д Б АЧ Е Н Н Я
ПОГОДИ НА ВЕСЬ РІК

12 днів, що передують
Різдву, визначають погоду
послідовно кожного місяця
наступного року: який видасться день 26 грудня —
таким буде січень місяць, 27
грудня — лютий, і так далі аж
до 6 січня включно.
Ввечері перед Новим
роком за старим стилем,
тобто 13 січня, розрізають
навпіл цибулину, ділять на

дольки, слідкуючи, щоб не
пошкодити тоненької плівки
між ними. Кладуть підряд
12 таких дольок і насипають
потроху солі. Наступного дня
дивляться: якщо сіль дуже
мокра, наприклад, у п’ятій
дольці — травень буде дощовим, суха сіль вказує на
посушливий місяць.
О. Жигаленко. Куди
ведеш, Чумацький Шлях?
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ЮВІЛЕЇ
Я ЇЇ ДОБРЕ знаю. Це Валентина Андріївна Діденко, моя колега. Вона не помічає, що
здалеку хтось за нею спостерігає. Цей хтось
— я. Пішла. І щось не пускає мене кинутися
услід. Стою і бачу що не пускає: роки-роки,
що ж ви робите із нами?! Очі вихоплюють її у
натовпі перехожих, ще далеко не стару, схилену часом, роботою і хворобами, і мені стає
тужливо і боляче. Хочеться кричати на весь
світ, що так не можна, нечесно і несправедливо чинити із Жінкою! Хочеться тому часові
показати чорно-біле з редакційного архіву
фото і присоромити: де твоя совість, ось
дивись, що ти наробив?! Ця струнка, свіжа
й гарна, як весняна квітка, дівчина, це ж —
вона! І це ось вона, молода білявка із відкритим зосередженим обличчям над газетною
сторінкою за столом коректорської у вікні
моєї далекої журналістської юності — хіба
не бачиш?! Хочеться підійти до неї і сказати
щось тепле-тепле. Порівнююсь і кудись діваються слова. А вона, вдавши, що не помічає
моєї розгубленості, одразу накриває цілою
хвилею запитань: «Як там наші? Чуєш, не болієте? Опришко не заходить? Шурин Сергій
не женився? А Яна з Америки не їде? Як Вєрини
Лєна-Льоня-Саша?» І це
так по-рідному, що аж клубок у горлі. Я не впізнаю
і впізнаю нашу Валентину Андріївну! Хай
безжальний час і прихилив її до землі, але
він нічого не зможе вдіяти з її жвавим живим
розумом, тямущим поглядом, проникливістю
й допитливістю, з її одвічним чудернацьким
«чуєш». І чомусь разом із ним ураз нестримно закортіло в її затишний вузенький кабінетик одразу праворуч як тільки зайдеш до
друкарні. До моїх журналістських першоджерел, де починалася моя газета.
«Заходь, не бійся, — заводить мене, вчорашнього школяра, до маленької комірчини,
— це коректорська, тут і читать, тут і ночувать
будемо». Я вже знав від старших колег, що
«ночувать» на місцевому журналістському
жаргоні означало випускати черговий номер
далеко за північ, а коли й до світанку. Тоді (в
70 – 80-ті) газета виходила тричі на тиждень і
«ночувати» доводилося якщо не через номер,
то з другого на третій. І тому чергувати на випуску було долею молодих: пояснювалось
просто: писати не вмієш — іди в коректорську,
на тому ж таки жаргоні, «на заслання», тобто, читай коректуру, поки твоє перо навчиться
щось путнє писати, а старші, маститі даватимуть рядки, наповнюватимуть газету змістом.
Таким, як я, вони дивилися услід хто з легкою
іронією, а хто із співчуттям. Тодішній редактор І. П. Нємченко по-батьківськи напучував:
«Нічого-нічого, не святі горшки ліплять, ти
думаєш Опришко чи Дворецький через таке
не пройшли? Всі ми так починали. Іди до Валентини, вона жінка грамотна, научить тебе

як із словом працювать». Вже через кілька
газетних номерів зрозумів, що ніяка це для
журналіста не каторга, просто чергування
вибивало з творчого процесу: тут муза прийшла, а ти біжи в друкарню читати сторінку.
А ось для Валентини Андріївни — дійсно каторга. Номер за номером, п’ять днів на тиждень, всі о шостій вечора додому, а вона як не
о 10 – 11-й, так о 2-й ночі чи вже на світанку,
щоб завтра знову все почати спочатку за тим
же графіком. У газетярів час роботи ненормований! А вдома сім’я — мала донька й чоловік
при відповідальній посаді. Коли встигала — їй
та самому Богу відомо. І хочби тобі ось на скілечки поскаржилась. Схилиться над столом,
опустить втомлені від читання очі на підкладені руки, бачу, що від гастриту до виразки
недалеко, а виду не подає. «Ти не стісняйся,
он сала з цибулею, я брала, поїж і пироги з капустою, бо мені чогось не їсться, — озветься,
не піднімаючи голови, а як трохи відпустить,
— у телефон, — Льоня, постав товченку, там
риба і ковбаса є, Свєту нагодуй, бо не схотіла
в садіку вечерять. Я до ночі сьогодні». І знову
за окуляри і в сторінку. «А глянь у словник,

чать, як ти кидаєшся серед ночі, щоб записати
якусь влучну фразу, бо тобі посеред сну вона
прийшла на ум. І не всі вони бачать, як ти, відклавши вбік ручку після останнього дописаного рядка, хапаєшся за серце, бо пропустив
через нього радощі й болі героїв своєї розповіді. Це все поза кадром читача. А робота
коректора ще більше поза кадром. Той же читач відкриває газету з підписами журналістів
під публікаціями і оцінює: от кореспондент як
гарно написав. І зовсім не задумується, що до
того «гарно» доклав руку і коректор. Не перелічити скільки Валентина Андріївна, прибравши з наших журналістських потуг «усе зайве»,
робила з них творчі удачі, сама залишаючись
у тіні. Всі лаври кореспонденту! І тільки двічі
на моїй довгій журналістській пам’яті справжнє визнання високої кваліфікації прийшло й
до В. А. Діденко. Перший раз — на спільній
летучці журналістів нашого, Варвинського
й Роменського районів оглядачі-рецензенти «Трибуни» попросили познайомити їх із
нашим коректором, аргументуючи своє прохання: «Ми проаналізували річну підшивку
газети і не знайшли у змісті помилок і недо-

І Д Е ВУЛ И Ц Е Ю Ж І Н К А
— це вже знову до мене, — як караван у родовому відмінку — -у чи -а. Ні, не в цьому —
бери чорний, там усе є, Ти в нього частіше
заглядай і придивляйся як наші пишуть, Опришко, Половка у старіших підшивках знайди
— сильний журналіст».
Я й досі, Андріївно, хоч у редакції маса
нових правописів і всезнаючий Інтернет,
перевіряю -у чи -а в отому чорному, якому
стільки ж років, скільки й мені, і Половка з
Опришком у старих підшивках читаю. Я й
досі, Андріївно, пам’ятаю, як Ви із словами
«Це, Мишко, за плечима не носить і в твоєму університеті цьому тебе не научать» підводили мене до касо-реалу і показували де
які літери в ньому лежать, що таке шпона і
шпація, марзан і верстатка, а Нємченко для
кращого запам’ятовування додавав: реглєта
(тобто, реглет — авт.) — каклєта. Я й досі,
Андріївно, із глибокою вдячністю згадую розмову в редакторському кабінеті перед Вашою відпусткою: «Та Мишко і підмінить». «А
не рано йому?» «Він справиться». Я побачив
як одразу виріс в очах редактора.
Робота газетяра, хто не знає, здається такою, що не бий лежачого. Навіть від друзів не
раз чув: «Та що там тобі, сидиш у кабінеті?»
Не всі ж вони бачили, як ти о п’ятій ранку після крилатого від Андріївни «чуєш, із Богом!»
(тобто, номер можна друкувати — авт.) знесилений плівся після випуску номера додому,
щоб, передрімавши пару годин, знову сидіти
за столом із ручкою в руках. Не всі ж вони ба-

В ЦЕНТРІ УВАГИ –
ЕКОНОМІКА І ШКОЛА

За участі сільських і селищного голів, керівників
районних служб і відповідальних спеціалістів райдерж
адміністрації відбулося засідання Ради регіонального
розвитку району. Про основні
тенденції соціально-економічного розвитку району в
розрізі 2016 – 2018 років та
перспективи на 2019 рік учасників засідання інформувала
завідувач сектору економічного розвитку РДА Маргарита
Зубова. Вона відзначила, що
за результатами обласного
моніторингу за підсумками
2016 року наш район у загальному рейтингу зайняв 10
місце, торік — 8-ме, а за підсумками 9 місяців нинішнього
року — 2 місце.
Доповідач розповіла як
освоювались кошти державного фонду регіонального
розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам. З метою економії
бюджетних коштів активно
впроваджувалося
використання електронної системи
ProZorro. Економія бюджетних коштів склала: за 2016
рік — 187,4 тис., 2017-й —
190,9, за 9 місяців 2018 року
— 40,5 тис. грн.
Розглянувши перспективи розвитку району у 2019
році, завідувач сектору економічного розвитку зосередила увагу на пріоритетних
об’єктах, які доцільно фінансувати за рахунок усіх
джерел фінансування, а
також зупинилася на пере-

ліку об’єктів соціально-культурної і житлово-комунальної сфери та виробничого
призначення, котрі доцільно
включити до Перспективного
плану розвитку району на період 2019 – 2021 років.
Із співдоповіддю по даному питанню виступив спеціаліст фінвідділу селищної
ради Юрій Рой, який розповів про економічно-фінансові досягнення об’єднаної
територіальної громади у
2018 році та план розвитку
на 2019 рік.
Роботу освітньої галузі
району у 2016 – 2018 роках та
перші кроки у впровадженні
реформи «Нова українська
школа»
охарактеризувала
на засіданні директор комунальної установи «Районний центр з обслуговування
закладів освіти» Валентина
Жученко.
Підводячи підсумки розмови, голова РДА Анатолій
Дупа наголосив на активізації роботи із подальшого
об’єднання
територіальної
громади та звернув увагу на
розроблення та затвердження
Перспективних планів розвитку територій на 2019 – 2021
роки, а голова районної ради
Юрій Дзюбан зупинився на
координації зусиль органів
виконавчої влади та місцевого
самоврядування при формуванні й затвердженні Програми економічного і соціального
розвитку та бюджету району
на 2019 рік.
Кор. «ТХ».

23 ГРУДНЯ виповнюється 68 років нашій дорогій,
любій мамі і бабусі Тамарі
Олександрівні ПЕТРЕНКО
з Талалаївки. У Тебя сегодня день рожденья, что
пожелать Тебе, не знаем.
Так трудно выдумать слова,
улыбки, счастья мы желаем в жизни нелёгкой Твоей.
Пусть в радости дни протекают, здоровья ещё пожелаем. Судьба нас щедро
наградила, мы благодарны
ей всегда. Пред Тобой преклоняем колени, целуем
усталые руки Твои. С днём
рожденья Тебя поздравляем, пусть Матушка Божья
и Дева Мария дарят счастливые и долгие дни и Бог
хранит Тебя.
З любов’ю дочка ОЛЯ
і син КОЛЯ, ЧОЛОВІК і
внук ЖЕНЯ.
* * *
16 ГРУДНЯ моїй хорошій подрузі, колишній
колезі Любові Миколаїв-

речностей». Друга висока похвала прозвучала з вуст самого керівника відділу обкому
партії по пресі: «Ви маєте професіонального
коректора. Напевне, із вчителів-філологів?»
І був неабияк здивований, що у Валентини
Андріївни диплом Львівського поліграфічного технікуму. Ось звідки в неї глибокі знання
про шпони, марзани, гарнітури і касо-реали.
Просто інакше вона не вміла працювати. Доскіплива до кожного слова, відповідальна,
вимоглива і запальна, якщо правду-матір, то
прямо в очі, а не поза спинами, не дивлячись
редактор ти чи прибиральниця; і водночас добра, подільчива, трудяща, завжди підставить
плече в біді і щиро порадіє разом із тобою у
твоїй радості. Вона могла б послати все до
дідька, ті недоспані ночі і зимову холоднечу
в коректорській, і піти до свого чоловіка-керівника Леоніда Михайловича Діденка на нафтопромисел, на хороші гроші і на спокійнішу
роботу. Але ж ні! У трудовій тільки один запис:
«Наказ №3 по редакції газети «Трибуна хлібороба» від 1 березня 1967 року. З цього числа
прийняти в штат редакції на посаду коректора
Величко Валентину Андріївну».
Я дивлюсь на нього, на знайому постать
за вікном, а в пам’яті одна кумедна ситуація
із редакційного минулого. Зібралися в найбільшому кабінеті якраз на святого Миколая
вітати нашу Валю Андріївну з днем народження. «Е, де ви раніше були, — каже. —
Я вже давно народилася». Виявилось, що
взагалі-то вона вперше побачила світ не на

Миколу. Раніше батькам за одвічною роботою не до сільрад і ЗАГСів було. Ждали якогось найближчого празника і вже тоді йшли
оформляти метрики на дитину. Це ж не місто, у селі ритм життя зовсім інший. Дарма,
що мале котрий день на повен голос заявляє
про свою присутність у хаті. Завтра — Миколи, значить, хай буде завтра — порішили
в сім’ї Величків. Ось через те й на Миколу.
Секретар каліграфічним почерком вивів чорнилом у метриках, що в молодих батьків Андрія і Ганни 19 грудня 1948 року народилася
дівчинка Валентина.
Іде вулицею жінка. А я бачу у знайомій
схиленій постаті сяючу і свіжу, як весняна
квітка, дівчину з чорно-білого фото в редакційному архіві; і молоду білявку бачу з відкритим зосередженим обличчям над газетною
сторінкою за столом коректорської у вікні
моєї далекої журналістської юності. Пішла,
розчинились і постать, і фото, і вікно. Тільки
голос із тієї кумедної ситуації: «Ну, давайте
за стіл, бо я ж принесла…»
Михайло ОНИЩЕНКО.
На фото: «как молоды мы были» —
Валентина Андріївна ДІДЕНКО.
Фото з редакційного архіву.

*

*

*

КОЛЕКТИВ ТОВ «Трибуна плюс» вітає
із ювілеєм Валентину Андріївну ДІДЕНКО.
Дякуємо Вам за Вашу справді самовіддану, багаторічну працю задля розвитку рідної «Трибунки». Нехай Вам здоровиться!

ні АНТІШКО з Талалаївки
виповнилося 65 років. Не
простою була наша молодість — працювали доярками на Новоселівській
фермі. Люба завжди була
оптимісткою, як не складно
було — доброзичлива, життєрадісна. Разом із чоловіком народили і виховали
донечку і трьох синів. Тож

родина, добрі друзі… Дивлюся я й душа радіє, аж
сльози просяться з очей.
Сьогодні дорогий хрещеник
святкує п’ятдесят п’ятий
ювілей! Здоров’ячка Тобі і
Божої благодаті на многії,
щасливії літа!
Хрещений
В. І. ОСТАШКО і його
сім’я.

бажаю, Тобі, подружко, щоб
жила Ти й не тужила. Бо Ти
найкращого щастя в житті
заслужила. Щоб здоров’я
не тікало, щоб любили внуки, щоб ніколи не боліли
від роботи руки. І щодня
щоб забігали діти і внучата
і щоб радістю сіяла Твоя
тепла хата.
Зоя КОРНІЄНКО
з Новоселівки.
* * *
20 ГРУДНЯ виповнюється 55 років моєму дорогому
хрещенику Миколі Івановичу ЖГИРУ з Талалаївки. Багато років минуло від
того щасливого дня, як Ти
з’явився на світ. Здається,
що було це вчора: маленький Ти ідеш до школи. Не
зчулися — вже й випускний,
і вже студент хрещеник мій
— поїхав з батьківської хати
свою стежину відшукати.
Роки летять, мов буревій…
Давно шанований такий відомий лікар у окрузі. Міцна

* * *
ВІТАЄМО із 55-річчям нашу дружину, маму
і бабусю Ганну Іванівну
ЩЕРБИНУ із с. Болотниця, яка відсвяткувала його
18 грудня. Хай не спішать
літа на Ваш поріг, хай повсякчас здоров’я прибуває,
у цей святковий день ми
від душі всього найкращого
бажаємо. У кожній справі
хай щастить. Вік щедрий, як
калинове суцвіття, у злагоді
прожить. Бажаємо від сонця золота, від людей добра,
від друзів — вірності, від
рідних — любові і ніжності.
Хай сонце дарує Вам ласку
й тепло, а ніжна усмішка
осяє чоло. Хай горе обходить завжди стороною, а
щастя приходить і ллється
рікою. Хай доля дарує літа
і літа, а в серці завжди хай
живе доброта.
З повагою ЧОЛОВІК,
СИНИ із своїми сім’ями.
* * *

18 ГРУДНЯ ювілей у
Ганни Іванівни ЩЕРБИНИ
з Болотниці. Є ювілеї і свята
різні, та одна з найкращих
дат, коли вітають друзі й рідні і Вам минає 55. Прийміть
від нас вітання щирі: щоб
спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось
при кожній годині. Нехай
обминають Вас болі й тривоги, хай стелиться довга
життєва дорога, хай легко
працюється, гарно живеться, все вміється, можеться
і удається! Міцного здоров’я
з роси і води, бадьорість і
настрій хай будуть завжди.
З повагою СВАТИ із
с. Болотниця.
* * *
ВСІ найкращі побажання і вітання із світлим
45-літтям шлю я своїй
хорошій подрузі Альбіні
Володимирівні БУГАЙ із
Новоселівки. Тебе я з днем
народження вітаю, добра
і щастя я Тобі бажаю. Хай
ангел-охоронець зберігає,
а лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось Тобі
жити і не було хвилини, щоб
тужити. Щоб друзі завжди
поруч були вірні, а дома
щоб завжди чекали рідні.
Щоб ввечері було з ким чай
попити і тихо від душі поговорити. Хотілось би вітати і
вітати, та у віршах всього не
написати. Я від душі бажаю
Тобі вдачі, і очі хай від радості лиш плачуть.
Л. П. ЖУРБА та її
сім’я.

КУЛЬТУРА

ЗОЛОТИЙ ЮВІЛЕЙ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ
(Закінчення. Початок на
1-й стор.).

Кожен ювілей розпочинається із вітань та подарунків. Привітальне слово
мав голова районної ради
Юрій Дзюбан. Він нагородив директора школи
мистецтв Ольгу Василівну
Самозвон Почесною грамотою райдержадміністрації та Подякою — колектив
школи. Заступник голови
РДА Лариса Шевченко, вітаючи із ювілеєм, вручила
подяки всьому викладацькому колективу школи.
Селищний голова Юрій
Величко також привітав
ювілярів, добре слово сказав про тих, хто у різні часи
працював у музичній школі,
яка була реорганізована
у школу мистецтв. Він запросив на сцену ветеранів
музичної школи С. Г. Солоху, А. І. Богуту, В. І. Залізну,
В. М. Лакизу, яким вручив
подарунки. Завідуюча сектором культури та туризму РДА Олена Дорошенко
вручила грамоти сектору
та квіти всьому колективу
музичного закладу. Помічник народного депутата
Валерія Давиденка Микола
Коновал вручив подяку та
грошову винагороду директору школи мистецтв Ользі
Самозвон.
Завітали в Талалаївку
на свято директор Ічнянської школи мистецтв Юлія
Яцеленко та завуч Світлана Недбайло, яка свій трудовий шлях розпочинала
у Талалаївській музичній
школі і завжди підтримує
зв’язок із колегами. А подарунок був, звичайно ж, музичний — п’єса «Сюрприз»,
яку виконав на саксофоні
учень Ічнянської музичної
школи Дмитро Бондар.
Роками триває співпраця у Талалаївського музичного закладу із Великобубнівською музичною школою.
Було художнє вітання від її

директора Ольги Перешивайло та викладача-хореографа Ліни Ткаченко —
випускниці
Талалаївської
музичної школи 2008 року.
Для багатьох випускників музичної школи кількох
десятиліть музичне мистецтво стало професією,
переважна більшість викладачів школи — її ж випускники. Звичайно, не всі
пішли цим шляхом, але
любов до прекрасного світу
музики вони гордо несуть
життям. Про це і говорили
зі сцени і в залі, і виконували музичні та танцювальні
номери. Словом, тут панувала особлива атмосфера.
Відбувся прекрасний концерт за участі колишніх та
нинішніх випускників школи
мистецтв.
Кор. «ТХ».
На фото: вгорі — голова районної ради Юрій
ДЗЮБАН вручає грамоту
директору школи мистецтв, колишній її випуск
ниці Ользі САМОЗВОН;
внизу — Юлія ГАДЮЧКА
(у центрі), студентка Сумського педагогічного університету ім. Макаренка,
із своїми викладачами
Катериною СМАЛЬКО і
Аллою РУДЕНКО тепер ще
й колеги.
Фото
Марії ТОПЧІЙ.

витку окремих територій,
визначення постійної комісії
з питань регламенту, депутатської діяльності та етики,
прав громадян, законності
та правопорядку, прийняття в комунальну власність
територіальної громади смт
Талалаївка
безхазяйного
майна, передачу майна Талалаївському ВУЖКГ, створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний
центр» Талалаївської селищної
ради,
земельні
питання.
З питань щодо бюджету
громади інформувала керівник фінансового відділу
Світлана Циганенко. Вона
повідомила, що у зв’язку з
перевиконанням
доходної
частини бюджету громади на
1 млн 651 тис. грн. виникла
необхідність перерозподілу

— 30,0 тис. грн.; адаптація електронної карти для
містобудівних потреб на
територію смт Талалаївка
— 130,239 тис. грн.; оплата
послуг водопостачання та
водовідведення по Талалаївській ЗОШ та ДНЗ «Сонечко»
— 200,9 тис. грн.; передати
іншу субвенцію із селищного
бюджету до районного бюджету в сумі 320,0 тис. грн.
Також фінансовий керівник громади повідомила,
що в листопаді з державного бюджету до бюджету
громади надійшли кошти в
сумі 1 млн 627 тис. грн. на
соціально-економічний розвиток громади. Ці кошти
розподілені на 2 об’єкти: на
капітальний ремонт спортивного залу Талалаївської
школи в сумі 780 тис. грн.
та 847 тис. грн. на роботи з

цих коштів. На розгляд депутатів начальником фінансового відділу запропоновано розподілити ці кошти
наступним чином: надання
грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди
Дня вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС — 21,5
тис. грн. та допомога на лікування жителям громади
— 15,0 тис. грн.; придбання
камер відеоспостереження
для Талалаївської ЗОШ —
30,75 тис. грн.; придбання
пально-мастильних матеріалів для шкільних автобусів
— 76,4 тис. грн.; для забезпечення роботи трактора та
працівників з благоустрою
— 22,2 тис. грн.; легкового
автомобіля — 6,2 тис. грн.;
придбання новорічних ялинок для загальноосвітніх навчальних закладів та ЦДЮТ
— 32,0 тис. грн.; придбання
комп’ютерної техніки для
апарату селищної ради —
35,0 тис. грн.; капітальний
ремонт трактора МТЗ-80
із встановленням екскаваторної установки — 260,0
тис. грн.; оновлення топографічної зйомки на частині
території смт Талалаївка

утеплення
Талалаївського
дитячого садка «Сонечко».
Але при цьому громада повинна взяти участь у співфінансуванні робіт по цих
об’єктах — в сумі 24 тис. грн.
по школі та 26 тис. грн. по дитячому садку. Під час обговорення цього питання депутат
Олег Кобзистий запитав, що
будемо робити з опаленням по Талалаївській школі,
оскільки частина приміщення навчального закладу недостатньо обігрівається, що
є наслідком недосконалості
системи опалення. Як пояснив селищний голова, кошти
на ремонт спортивного залу
школи та дитсадка іменні —
від депутатів Валерія Давиденка та Олега Ляшка. Але
ж Світлана Циганенко проінформувала депутатів, що ці
кошти надійшли з державного бюджету. Якщо з державного бюджету, тоді до чого
тут депутати? Якщо з їхньої
особистої кишені, тоді честь
і хвала їм.
Стосовно утеплення Талалаївської школи, то під час
нинішнього опалювального
періоду вже нічого кардинального зробити не можна.
На останній сходці жителів селища Олександр

Шагунов задавав керівництву громади питання
щодо необхідності замовлення генерального плану селища. Тоді селищний
голова пообіцяв, що найближчим часом ця робота
буде проведена. На цій
сесії повідомили, що вже
в цьому році виділяється
160 тис. грн. на проведення
частини робіт по розробці
генерального плану. Така
реакція керівництва громади на звернення громадян
є позитивним моментом у
роботі селищного голови.
Юрист селищної ради
Олег В’ялий проінформував депутатів про те, що
нарешті закінчилася судова
тяганина по приміщенню
магазину в с. Понори, яка
тривала з 2016 року. За позовом прокуратури суд визнав це приміщення
безхазяйним. Депутати громади проголосували за прийняття
приміщення магазину в комунальну власність.
І, насамкінець, на цій
сесії нарешті було вирішене питання щодо створення
депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики,
прав громадян, законності
і правопорядку, про необхідність вирішення якого не
раз наголошували жителі
громади. Депутати вирішили не створювати нової комісії, а прийняли рішення
повноваження комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики,
прав громадян, законності
і правопорядку надати постійній комісії селищної
ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури
і спорту, охорони здоров’я
та соціального захисту населення. Наприкінці сесії
селищний голова озвучив
звернення в. о. старости
села Красний Колядин щодо
закриття в селі амбулаторії.
Юрій Величко запевнив, що
він не допустить такого свавілля. І якщо таке рішення
буде прийняте, то громада
ініціюватиме прийняття амбулаторії на свій баланс.
Сергій МИХНО.

ІЗ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РА ДИ
6 ГРУДНЯ відбулася
чергова чотирнадцята сесія
селищної ради. На повістку
денну було винесено такі питання: внесення змін та доповнень до Рішення третьої
сесії сьомого скликання від
20.12.2017 «Про селищний
бюджет на 2018 рік», затвердження положення про громадський бюджет (бюджет
участі), внесення змін до
Програми забезпечення розроблення містобудівної документації населених пунктів Талалаївської селищної
ради на 2018 – 2020 рр.,
внесення змін до селищної комплексної програми
з реалізації міграційної політики Талалаївського районного сектору Управління
Державної служби України
в Чернігівській області на
2018 рік, програму організації харчування здобувачів
освіти закладів дошкільної
та загальної середньої освіти Талалаївської селищної
ради на 2019 – 2023 рр., виділення коштів на співфінансування проектів, що будуть
фінансуватися за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо
соціально-економічного роз-

ВІСТІ ІЗ
ЗЕМЛЯЦТВА

З РОСИ Й
ВОДИ НА
МНОГІЇ ЛІТА,
ЗЕМЛЯЧЕ!
ВІД ІМЕНІ Талалаївського осередку Чернігівського земляцтва в
місті Києві сердечно вітаємо нашого земляка Якова Феофановича
КОВАЛЬЦЯ з днем народження.
Його тісні зв’язки з малою батьківщиною, літературна і журналістська
творчість пронизані любов’ю до рідного краю. От і тепер він готує цикл
віршів і публіцистики про Талалаївку. Відзначений багатьма нагородами, але говорить про це оригінально, без пафосу, проте, одначе,
самокритично:
Я біля рідної хати,
Тут, де корова ревла.
Хоч орденів і багато —
Грудь, мабуть, тільки мала.
Бажаємо тобі доброго здоров’я,
творчого
довголіття,
сімейного
благополуччя.
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20 грудня 2018 року

Від імені земляків із Києва — Микола Павлович ДЕМЧЕНКО, Володимир Іванович
МИРОНЕНКО, Микола Васильович КОВ
ГАН, Ольга Миколаївна НОСОВСЬКА.

ЗНАЙ НАШИХ!

МИ У Х АРКОВІ – ПЕРШІ
Танцювальний
колектив
«Едельвейс»
(моя група) Талалаївської школи мистецтв
став дипломантом I та
II ступенів на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Харків збирає
таланти», який відбувся 8 грудня в м. Харків.
«Едельвейс» гідно змагався з іншими учасниками з усієї України, про
що свідчать завойовані
кубки та дипломи переможців фестивалю.
Море вражень від конкурсу, підготовки до нього та самої поїздки.
Як керівник колективу, хочу подякувати
батькам, котрі відповідально поставилися до
підготовки дітей на конкурс. Батьківський комітет подбав про костюми,
в яких юні танцюристи
мали на сцені неперевершений вигляд. Окрема вдячність за це
батькам
Н. Петренко
і Л. Яременко та їхнім
діткам.

Попереду — нові
конкурси і фестивалі.
Окрилений успіхом і відчуваючи таку турботу і
підтримку, «Едельвейс»
прагнутиме працювати і
досягати нових вершин.
Його вихованці ще зовсім юні, їм є куди рости,
до чого прагнути.
Анна БРАТАШ,
керівник дитячого
танцювального колективу «Едельвейс».
На фото: юні танцюристи «Едельвейсу» з нагородами
фестивалю у Харкові.

СВІТЛА
НЕ БУДЕ

з 9-ї до 16:30

26 грудня — с. Лавіркове, вул. Гагаріна.
27 грудня — с. Грабщина, вул. Лісова.
28 грудня — смт Талалаївка, АЗС «ANP», ТОВ
«Обрій», зернозберігальне, ВУЖКГ, райавтодор,
АТП, вул. Комунальна, вул.
Молодіжна, вул. Шевченка,
вул. Перемоги, вул. Затишна (10:00 – 12:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ПРОДАМ

2-кімнатна КВАРТИРА у центрі Талалаївки (вул. Травнева, 6/4), є газ, вода, сарай, літня кухня. Ціна 8,5 тис. $,
можливий торг. Тел. 073-406-31-40 (Оля).
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.
ПРОДАМ ПІСОК, б/у ЦЕГЛА (червона та вогнетривка),
ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ дорожні і ПЛИТИ
перекриття, БІЙ цегли.
КУПЛЮ ХАТИ під розбір.
Тел. 098-423-93-05, 097-267-16-10, 066-048-34-70.
КОРОВА рябої масті, СІНО в тюках.
Тел. 093-122-61-69 (Людмила).
СІНО врожаю 2018 року в тюках (лугове різнотрав’я).
Більше 120 тюків. Ціна одного 40 грн. Тел. 050-257-00-54.
Рубані ДРОВА твердої породи. Тел. 097-549-50-81.
ДРОВА рубані та метрівки. Тел. 098-843-02-56.
ПРИНТЕР Canon Pixma MP280, б/у в робочому стані.
Тел. 099-508-40-32.
ІНДОКАЧКИ на м’ясо. Тел. 098-424-03-48.
Фермерське
господарство закуповує БИКІВ
від 150 – 350 кг і дійних КОРІВ на відгодівлю, а також
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ на
забій.
Тел. 066-166-67-81,
068-747-32-55.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
Люботинський м’ясокомбінат постійно дорого
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ. Вимушений забій, вивіз худоби живою вагою цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

«Конотоп
Фермер
М’ясо» закуповує БИКІВ
від 150 – 350 кг на відгодівлю, а також КОНЕЙ, БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ на
забій.
Тел. 050-140-36-06,
098-044-93-20.

Й
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Н О А РА АТ О
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ГРОШІ до 500 000,
ТОВАР до 100 000
в кредит

з будь-якого магазину селища
Магазин «Побутова техніка»
смт Талалаївка, вул. Вокзальна, 5
Тел. для консультацій: 096-778-54-10, 095-281-96-53.

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 ЯЛОВИЧИНУ та СВИНИНУ. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Постійно 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).
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.

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЮ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.
ЗДАМ
в
оренду
 УДИНОК у ТалалаївБ
ці (вул. Енергетиків, 67)
з можливим подальшим
викупом.
ПРОДАМ ХОЛОДИЛЬНИК
і морозильну КАМЕРУ б/у.
Тел. 096-901-96-11
ПРОДАЄМО БРИКЕТ,
виготовлений з відходів
олійних культур. З великим
ККД теплотворності. Брикет використовується для
опалення житлових та промислових приміщень.
Тел. 098-428-50-53.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачене ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ №1807116323,
видане ПФУ 06.10.2010 на ім’я ЯЛОМЕНКО Ганна Іванівна,
вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0250720, виданий 6 серпня 1996 року на
ім’я ВОРОНА Михайло Антонович, вважати недійсним.
Страшна звістка облетіла Липове, болем озвалася в
душі працівників Липівської школи — передчасно пішов із
життя наш колишній колега, який тривалий час працював
тут вчителем фізкультури, Володимир Анатолійович
КОБИШ. Сумуємо і щиро співчуваємо в горі його дружині
Наталії Петрівні, всім рідним і близьким.
КОЛЕКТИВ працівників Липівської школи.
Випускники Липівської школи 1984 року та їх класний керівник Галина Михайлівна Семінько висловлюють щирі співчуття своїй однокласниці Наталії Петрівні Кобиш з приводу
передчасної смерті чоловіка ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА. Розділяємо гіркоту втрати з усією родиною.
Цими днями рідні, друзі і односельці провели в останню
дорогу Володимира Анатолійовича КОБИША з Липового.
Це неймовірно тяжка втрата для його сина Ігоря, а нашого
однокласника. Висловлюємо Ігорю і всім його рідним свої
щирі співчуття.
ВИПУСКНИКИ Липівської ЗОШ I-III ступенів 2011
року, класний керівник Н. В. НАУМЕНКО.
Ми поважали і любили нашого вчителя Володимира
Анатолійовича КОБИША, адже він був не просто вчителем, а нашим старшим другом. І ми по-доброму заздрили
нашому однокласнику Ярославу Кобишу, що у нього такий
тато. У ці дні горюємо разом із Ярославом і його сім’єю,
щиро їм співчуваємо.
ВИПУСКНИКИ Липівської школи 2009 року.
Неможливо повірити, що його вже ніколи не буде із нами
— життєрадісного оптиміста, енергійного, товариського Володимира Анатолійовича КОБИША — директора комунальної установи ДЮСШ. Колеги його поважали, учні, вихованці ДЮСШ любили свого учителя і тренера. Кожне серце
у ці дні сповнює біль і розпач. Ми всі у глибокій скорботі від
тяжкої втрати. Щиро співчуваємо всій родині покійного. Вічна пам’ять Володимиру Анатолійовичу.
ВІДДІЛ освіти, молоді і спорту РДА,
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «Районний центр
обслуговування закладів освіти».
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Фермерське господарство

продає
КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

вирощених
на домашніх
кормах. Яйця
несуть крупні.
Доставка безкоштовна.
Тел. 066-162-32-51,
068-469-99-80.

ДІД МОРОЗ
і СНІГ УРОЧК А

Новорічні корпоративи,
дитячі ранки.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

Господарство закуповує на забій та відгодівлю
КОРІВ, КОНЕЙ, МОЛОДНЯК, КІЗ і КНУРІВ.
Тел. 066-065-42-36,
067-390-48-34.

ФОТОСТУДІЯ
«ФЕНІКС» пропонує

Термінове фото
для документів — 5 хв.
Художнє фото, фотоальбоми. Реставрація пошкоджених знімків. Проявка
плівок та друк фото з них.
Друк фото з цифрових носіїв. Зйомка урочистих подій.
Таблички для пам’ятників.
Тел. 098-649-89-18.

Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-456-02-49,
095-139-82-86.

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.
М’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.
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.

РОБОТА

Запрошуємо на роботу ОХОРОНЦІВ чоловіків та жінок.
Вахта. Проїзд. Харчування. Житло за рахунок фірми.
Тел. 050-529-08-03, 068-289-96-94, 063-563-39-94.

ПОМИНАННЯ

24 ГРУДНЯ минає 2 роки, як найрідніша моя людина
— моя мама Ганна Петрівна ДАНИЛЕЙКО із Старої Талалаївки, залишила цей білий світ. Відлетіла у вічність її
добра, щира душа… А мені все здається, що і в хаті, і у
дворі вона поряд, поглядає на мене, усміхається, тільки
не говорить, не зустрічає, не розпитує мене про життя. Та
я часто-часто думками говорю із нею і їду здалеку сюди,
у рідну хату, з якою не хочу прощатися, бо до кожної речі
в ній торкалися мамині руки, до всього вона докладала і
сили, і любові. Душа спочила… відійшли турботи, покинув
біль, тривога відлягла, нема куди спішить, нема роботи, а
Ти ж без неї й миті не могла. Була така душевна, енергійна, за все життя спочинку не знала, так щиро обробляла
землю рідну, щоб хліб родив і квіточка цвіла. Минуло все…
полинула у вічність, не повернеться повсякденна суєта,
відпочивай, вповай на Божу милість. Низький Тобі уклін і
вічна пам’ять.
Хто забув, — згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть. Нехай свята земля береже Твій сон, а Господь дарує Царство
небесне.
Син АНАТОЛІЙ.
У родині нашого сусіда по будинку Ярослава Володимировича Кобиша тяжка втрата — передчасно обірвалося життя його батька ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА. Прийміть
наші щирі співчуття у вашому нерозрадному горі.
ЖИТЕЛІ п’ятиповерхівки по вул. Садова
в Талалаївці.
Важко повірити, що згасло його життя. Здавалося б, його
життєлюбства, енергії вистачить на цілий вік. З болем і сумом
сприйняли звістку, що не стало Володимира Анатолійовича КОБИША — нашого колеги і просто прекрасної людини.
Глибоко сумуємо і висловлюємо щирі співчуття його родині,
рідним і близьким людям.
КЕРІВНИКИ туристичного клубу «Бригантина»
Варвинської школи.
У ці дні сумує вся наша вчительська родина колишньої Корінецької школи. Важко повірити, розум і серце не сприймає,
що передчасно, у розквіті сил відійшов у вічність наш колега, вчитель фізичного виховання Володимир Анатолійович
КОБИШ. Щирий, доброзичливий, товариський, тактовний, із
почуттям гумору, він був душею педколективу і «своїм» серед учнів. Володимир Анатолійович залишив по собі добрий
слід, низько схиляємо голови перед його світлою пам’яттю і
розділяємо біль непоправної втрати з рідними та близькими
покійного.
КОЛЕКТИВ колишньої Корінецької школи.
Дев’ять днів горя і скорботи: у наших рідних Марії Степанівни Ткачової, Тамари Володимирівни і Андрія Гриценків
непоправна втрата — пішов із життя їх чоловік, батько і дідусь, дорога всім нам людина Володимир Митрофанович
ТКАЧОВ. Щиро співчуваємо, розділяємо біль і тугу з усіма рідними і близькими покійного. Низько схиляємо голови перед
світлою пам’яттю Володимира Митрофановича, земля йому
пухом і Царство небесне.
Сім’ї СЕРДЮК, СЕНЧІ, МІРОШНІЧЕНКО.
Непоправне горе спіткало родину наших сусідів Анатолія
Миколайовича і Валентини Олександрівни Сулименків із Талалаївки — виживши довгий вік, пішла за межу мама Анатолія
Миколайовича КАТЕРИНА ЛУКІВНА. Щиро співчуваємо і розділяємо біль тяжкої втрати з рідними та близькими покійної.
СУСІДИ з вул. Польова.

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 25.05.2011 №555, Поповичківська сільська рада
повідомляє про початок громадського обговорення щодо
врахування громадських інтересів у проекті містобудівної
документації: «Генеральний план с. Поповичка, с. Грабщина, с. Обухове, с. Новопетрівське».
Замовник містобудівної документації — Поповичківська
сільська рада.
Розробник містобудівної документації — ПП фірма
«Майстерня архітектора Травки В. А.» м. Чернігів вул.
О. Молодчого, 12.
Ознайомитися з проектом Генерального плану с. Поповичка, с. Грабщина, с. Обухове, с. Новопетрівське можна
за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Поповичка Талалаївського
району Чернігівської області в приміщенні сільської ради з
21.12 по 04.01.2019 року.
Громадські слухання відбудуться в приміщенні Поповичківської сільської ради 08.01.2019 о 14:00 год.
За довідками та з пропозиціями звертатися до Поповичківської сільської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Поповичка та за телефоном: 2-64-41.
У нашої колеги Людмили Федорівни Гайдар трапилося
тяжке горе — раптово пішов із життя її чоловік Аркадій Михайлович ГАЙДАР. Щиро співчуваємо Людмилі Федорівні
та її доньці. Глибоко сумуємо та співпереживаємо разом із
ними. Світла пам’ять і Царство небесне покійному.
ПРАЦІВНИКИ фізіотерапевтичного кабінету
Талалаївської ЦРЛ.
Неймовірно важко і боляче на душі від тяжкої втрати — смерті нашого свата Володимира Анатолійовича
КОБИША. Тяжка хвороба здолала його, коли б іще жити та
жити. Глибоко сумуємо і висловлюємо свої щирі співчуття
нашій свасі Наталії Петрівні, синам покійного — Ігорю і нашому зятю Ярославу. Нехай легким буде вічний спочинок
нашому свату і вічною світла пам’ять.
Сім’я сватів ЛУКАШІВ.
Непоправне горе у нашої подруги Наталії Петрівни Кобиш із Липового. Тяжка хвороба так рано обірвала життя її
чоловіка ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА. Щиро співчуваємо їй і всій її родині, яка втратила чоловіка, батька, дідуся.
Друзі В. І. КУКСА, С. І. ПУГАЧ, М. М. ЛИХО.
Важко підібрати слова, щоб висловити співчуття моїй
однокласниці Наталії Петрівні Кобиш із Липового, яка втратила чоловіка, а її синочки — дорогого батька. Боляче і
сумно, що відходять люди, які так потрібні на землі. Прийміть наші щирі співчуття.
Н. ЯНИНА і її сім’я з Талалаївки.
З болем і сумом зустріла звістку, що не стало Володимира Анатолійовича КОБИША — мого колеги по роботі в
Липівській школі. Веселий, допитливий, талановитий, уважний до людських проблем — таким назавжди залишиться
він у моїй пам’яті. Співчуваю і розділяю біль втрати з рідними і близькими покійного. Тримайтеся.
В. О. ЄРЕМЕНКО, с. Стара Талалаївка.
У родині наших кумів Ярослава Володимировича і Олени Володимирівни Кобиш із Липового тяжка, непоправна
втрата — після тривалої тяжкої хвороби пішов із життя батько Ярослава Володимировича Володимир Анатолійович
КОБИШ. Прийміть наші щирі співчуття.
Куми МАРТІЯН і ДМИТРЮК.
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ДО С Т О Л У С В Я Т К ОВ ОГ О

НАШІ ЗЕМЛЯКИ

ІНОДІ буває і так — домовляєшся з людиною про
зустріч та відкладаєш її до
якогось моменту, або допрацьовуєш матеріал про
когось… Та одна лиш мить
— і вже все це нікому не
потрібне. Людини немає. В
душі відчуття провини… Так
було і цього разу, хоча тепер
не провина тяжіє, а відчуття
обов’язку перед людиною,
яку ніколи не знала.
А було це так. На початку листопада зателефонував
Микола Павлович Пилипенко, який працює фельдшером «невідкладної» в Талалаївці, і розповів, що друг
його дитинства Михайло
Іванович Ткаченко, викладач
кафедри історії Київського
славістичного
університету, який має наукові звання,
хоче поспілкуватися з редактором, оскільки має цікавий
матеріал про історію Талалаївського району. Вони обидва
родом із Корінецького, однокласники, друзі із шкільного
дитинства і до останнього
дня. Через кілька днів Михайло Іванович зателефонував і розповів, що тривалий
час працює над історичним
матеріалом про свій рідний
район. Його мрія — донести
землякам обгрунтовані істо-

ричні факти. 30 листопада
ми говорили вдруге, обмінювалися електронними адресами для співпраці. А 4 грудня його не стало. Про це і
повідомив його друг Микола
Пилипенко.
Народився Михайло Іванович Ткаченко 2 листопада
1958 року в с. Корінецьке. У
1974 році закінчив місцеву
восьмирічну школу і вступив до Прилуцького пед

науковий ступінь кандидата історичних наук, у грудні
2001-го — присвоєно вчене
звання доцента кафедри
історії. До останньої миті
життя він працював. На робочому місці і зупинилося
його серце.
Так склалося, що власну
сім’ю Михайло Іванович не
створив. Його найріднішим
місцем на землі було рідне
Корінецьке, де похоронені

училища. Микола Павлович
згадує прекрасні студентські
роки, коли він навчався у
медучилищі в Прилуках, а
Михайло Іванович — у пед
училищі: «Михайло дуже
любив учитися. На той час
ми, сільські діти, мало що
знали про вузи. Хто добре
вчився, тим більше із сіл,
де були восьмирічки, вступали хоч у медучилища, хоч
у педучилища. Він вже тоді
був упевнений, що навчатиметься далі і багато працював для цього. Ми ніколи
не втрачали зв’язок. Раніше
Миша приїжджав на гостини. Храмували в Талалаївці,
їздили в Корінецьке. Із ним
було дуже цікаво дружити.
Він був енергійним, життєрадісним. Здоров’я не було,
але він у розмовах тільки
жартував із цього приводу і
не скаржився…»
У 1983-му році — з відзнакою історичний факультет Київського державного
університету імені Т. Г. Шевченка. Тривалий час викладав історію в Київському
державному педагогічному
університеті ім. Драгоманова, із 1995 року — у Київському славістичному університеті. У травні 1996-го
М. І. Ткаченку присуджено

його батьки. А в селі Михайла Івановича називали просто «ученим», адже і справді
все своє життя він присвятив своїй улюбленій роботі.
Як розповідав по телефону, дуже хотів би залишити
землякам історичну працю
про Талалаївський район,
працюючи над якою, знайомився із багатьма архівними
документами, на які посилається у своїх матеріалах.
Справа в тім, що науковець
не погоджується із деякими
фактами та деталями навколо них щодо створення та
відновлення району.
М. П. Пилипенку вдалося віднайти рукописи праці
про Талалаївщину, над якою
трудився його друг. Тепер
залишається виконати свою
обіцянку — донести нашим
читачам і всім небайдужим
до історії свого краю історію
Талалаївщини від Михайла
Ткаченка, зробивши технічну роботу, яку не встиг зробити історик.
Корінецьке попрощалося з ученим. Похоронили
його поряд із батьками. Вважаю, що найкращим пам’ятником йому буде опублікування написаної ним «Історії
Талалаївщини».
Олександра ГОСТРА.

НАРЕШТІ і в Зеленому
Гаї сталася подія, яка дуже
порадувала кожного його
жителя, а особливо дітей:
у центрі села встановили
дитячий майданчик. Подбали про це селищна рада
(голова Ю. Є. Величко) та
в. о. Красноколядинського
сільського старости Л. І. Киріченко. А ще в нас уперше
за декілька останніх років
відсвяткували день села.
Було дуже весело, цікаво:
вручалися подарунки, люди
ярмаркували на справжньому ярмарку, заслухалися

концертною програмою, яку
дарували учасники гурту
«Мальви» із Красного Колядина. І, звичайно ж, невід’ємний атрибут свята —
запашний куліш від місцевих
господинь та вечірня дискотека, де танцювали всі від
малого до старого.
За те, що свято прийшло і на нашу «вулицю»,
ми щиро вдячні дирекції ТОВ
«Красноколядинське» (О. Г.
Крисько) і керівництву ОТГ,
а також учасникам художньої
самодіяльності Красноколядинського СБК.

ДОБРЕ, КОЛИ Є ТАКІ
ПОМІЧНИКИ

ЖИТТЯ у віддаленому
селі — не побажаєш і ворогу:
проблема на проблемі. Одна
із животрепетних для зеленогаївців була пов’язана з перебоями у водопостачанні. Без
води ж, як відомо, ні туди і ні
сюди. Сьогодні ця проблема
закрита. Допомогли селянам
її вирішити нардеп Валерій
Давиденко, депутат обласної
ради Геннадій Тригубченко,
котрий, до речі, завжди відгукується на будь-які запити

зеленогаївських виборців, та
директор ТОВ «Красноколядинське» Олександр Крисько. Керівництво сільгосппідприємства для жителів села
в усіх громадських справах
— чи то дороги взимку після снігопадів прочистити, чи
ще якесь нагальне питання
— взагалі перший помічник.
І добре, що такі помічники у
віддаленого Зеленого Гаю і
його мешканців є.
ЖИТЕЛІ с. Зелений Гай.

ДЯКУЄМО ПІДПРИЄМЦЯМ
Щороку у День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС
ми збираємося у своєму
колі, щоб поспілкуватися,
згадати незабутнє і тих,
кого ніколи вже не буде поряд. Завжди назустріч ліквідаторам-чорнобильцям

Наближаються новорічні свята, одним із головних
атрибутів яких є новорічний
стіл. У кожній родині вже заздалегідь планують, як краще
його приготувати, щоб він
був по-особливому святковим, смачним і вишуканим.
Дбайливі
господині
вже
тепер намагаються обійти
якомога більше продуктових магазинів, придивитись
і прицінитись, де можна скупитись краще і дешевше. На
вітринах магазинів багато
різних товарів на всякого покупця, тож вибрати є з чого.
Помітний попит перед святами на м’ясо та рибу. Хоч
останнім часом ці продукти
значно здорожчали, покупців
біля м’ясних відділів вистачає. Які ж ціни незадовго до
свят у магазинах селища на
найбільш уживані продукти.
Магазин «Фруктик». Із
самого ранку і майже щодня
тут черги до всіх відділів,
найбільше покупців збирається біля вітрини з м’ясом,
яка заповнена свіжою свининою. Хтось вибирає кращий
шматок, хтось лише придивляється до цінників, вибирає
де дешевше.
— Так, ціни на м’ясо та
сало у нас тримаються ще з
початку осені, перед святами не підвищуємо, — каже
працівниця магазину Наталія
Середа. — Свинина у нас
завжди свіжа і якісна, ще й
від господаря — закуповуємо її у місцевого населення.
Ціни не вищі, ніж в інших
магазинах. Найвища ціна на
ошийок і вирізку — по 155
гривень за кілограм, але і

МИТЬ І… ІСТОРІЯ

СВЯТО ПРИЙШЛО І НА
НАШУ «ВУЛИЦЮ»

ідуть наші місцеві підприємці. Так було і цього разу.
Дякуємо всім підприємцям,
які
зробили
матеріальний внесок для організації
нашої зустрічі.
Члени районної
організації ВГО «Союз
Чорнобиль України».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЛЮДИНА
ЛЮДИНІ

ВІН БУВ, Є І БУДЕ
В НАШОМУ ЖИТ Т І

Кожен новий день віддаляє нас від життя в любові,
щасті й радості, турботі про
ближнього і сімейне благополуччя. Все це уособлювалось, про все це дбав для
родини наш чоловік, тато, дідусь і прадідусь Володимир
Митрофанович Ткачов. Він
був справжнім главою сім’ї,
нашою надією й опорою,
натхненням і підтримкою,
умів розрадити й згуртувати, ми завжди, чи радість,
чи горе, переживали разом. І
ось уже дев’ять днів, як наш
Володимир Митрофанович
пішов за межу, і життя для
нас поділилося на до і після,
втратило всі яскраві барви,
коли ми були щасливими, вислизнула опора з-під ніг, тільки безмірна туга і розгубленість, з якими нам жити далі.
У перші хвилини так взагалі,
неначе небо придавило плечі. За розпачем утрати не
знали, що діяти. Спасибі,
маємо надзвичайно чуйних
сусідів Віталія Васильовича
і Любов Павлівну Яременків. Вони першими кинулися
на допомогу. Поряд із ними
взяли на себе нелегку ношу
похоронних клопотів друзі
й колеги Володимира Мит

●

МОЮ родину спіткало
велике горе і непоправна
втрата. Пішов із життя наш
дорогий чоловік і батько Аркадій Михайлович Гайдар.
Його смерть була неочікуваною, раптовою і просто
шокуючою для мене і всієї
сім’ї. Добре, що знайшлися
люди, які морально і матеріально підтримали у ці
дні розпачу. Хочу всім їм
сказати спасибі. Особливо,
головному лікарю Талалаївської ЦРЛ А. В. Михай-

●

рофановича Іван Іванович
Бурка, Володимир Олександрович Левченко, Михайло Федорович Тимошенко,
Галина Миколаївна П’янова, Леонід Володимирович
Титух — люди, з якими він
пліч-о-пліч ішов по життю.
Ми низько схиляємо голови
перед всіма ними, спеціалістами відділу освіти ОТГ, працівниками РДА і колишнього
районного методичного кабінету, колективом літературного об’єднання «Олава»,
футболістами ФК «Совхоз»,
колишніми учнями, родичами, сусідами, колегами,
друзями й знайомими за те,
що розділили з нами наш
невимовний біль, віддали
данину шани й морально і
матеріально допомогли достойно провести в останню
путь нашого Володимира
Митрофановича. Усім своїм
життям він заслужив на таку
повагу і пам’ять. Люблячий
чоловік, дбайливий тато,
турботливий дідусь і прадідусь, надзвичайно добрий
і щирий, він був у нашому
житті, він є у нашому житті і
завжди буде.
Сім’ї ТКАЧОВИХ і
ГРИЦЕНКІВ.

●

люку та всім працівникам
ЦРЛ, фізіотерапевтичного
кабінету, моїм друзям, кумам, сусідам і всім, хто був
небайдужим до мого горя:
В. В. Рябко, І. В. Магдичанській, Г. М. Нетовкальській,
Ю. М. і С. Є. Чукіним, О. І.
Дожанок, І. Д. Литовченку
та іншим. А також хочу подякувати своїм батькам, які
мене підтримали і підтримують у ці тяжкі дні.
Людмила ГАЙДАР.
смт Талалаївка.

попит на цю продукцію, особ
ливо перед святами, великий. Стегно і лопатку без
кісточки можна купити по 145
гривень, ребро по 85 – 90
гривень, почеревину — по
98 гривень, фарш — по 100.
Сало — не дороге, від 25 до
75 гривень за кілограм. Вибір великий.
У великому асортименті
в магазині свіжоморожена
та солона риба. Оселедці
заморожені по 52 гривні,
солоні — по 58 гривень.
Скумбрія свіжоморожена
— 83, нототенія — 78, філе
сома — 95. Більшим попитом користується свіжоморожений хек по 77 гривень
за кілограм.
У магазині «Їжачок»,
крім свинини, торгують ще
і яловичиною. Всю м’ясну
продукцію закупляють також
у населення. Наприклад,
стегно свинини в «Їжачку»
коштує 140 гривень за кілограм, балик і ошийок —
150, ребро необрізне — 90,
почеревина — 90. Помірна
ціна і на яловичину — кілограм м’якоті купують за
110 гривень, балик — по
120, ошийок — 100, фарш
свино-яловичий — 100
гривень.
У магазині «Алла» ціни
на деяку м’ясну продукцію
навіть знизились. Стегно
свиняче тут можна придбати за 120 – 130 гривень за
кілограм, ребро необрізне
— за 110 гривень, почеревину — за 100 гривень, а
ось кілограм вирізки коштує
160 гривень. У цьому магазині також великий вибір

курятини — цілу курку пропонують по 59 гривень за
кілограм, окорочки — по 43
гривні, гомілки — по 48 гривень. Є індичий фарш по 45
гривень за кілограм.
Свіжоморожені оселедці коштують 68 – 70 гривень,
солоні — 50 – 54 гривні.
Не обійдеться новорічний стіл і без вітамінної продукції. Фрукти як заморські,
так і вітчизняні, в порівнянні
з минулим роком майже не
подорожчали — апельсини
коштують 28 – 29 гривень за
кілограм, мандарини 31 – 36
гривень за кілограм, грузинські ще дешевше — по
27 гривень, подешевшали і
банани — їх продають по 28
гривень. Найбільше цієї осені впали у ціні яблука. Нині
червонобокі можна придбати
по ціні від 7 до 15 гривень
за кілограм. А ось виноград
нині дорогий, середня ціна
— 70 гривень за кілограм.
Попитом перед святами користуються свіжі огірки і помідори, хоча не кожному вони
по кишені. Словом, смакоти
всякої — скільки душа бажає.
Були б гроші.
І звичайно ж, який Новий
рік без шампанського —
цього напою в усіх магазинах
вистачить на всіх, і ціна не
захмарна. Купити на будьякий смак — пляшка 0,75 літра вам обійдеться від 89 до
100 гривень.
У магазинах кажуть, що
подорожчання продукції перед святами не очікується.
Тож скупляйтесь, запасайтесь і святкуйте на здоров’я.
Віра КЛИМОВА.

ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ

З 1 жовтня 2018 року діє
нова форма заяви-розрахунку для надання за рахунок коштів Фонду соціального страхування України
матеріального забезпечення застрахованим особам у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на
виробництві.
Згідно із затвердженим Постановою Правління ФССУ Порядком №12
оформлена
заява-розрахунок може бути передана
роботодавцем як у паперовому, так і в електронному
вигляді із застосуванням
електронного
цифрового
підпису. Заява-розрахунок
подається до Фонду не пізніше 5 робочих днів із дати
прийняття комісією (уповноваженим) із соціального
страхування підприємства
рішення про призначення
матеріального забезпечення. Відповідальність за достовірність даних, наведених у заяві-розрахунку, несе
страхувальник.
Перевірка
заяви-розрахунку, фінансування або
надання обґрунтованої відмови в її прийнятті здійснюється Фондом упродовж
10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку
від роботодавця.
Після надходження коштів від Фонду страхувальник зобов’язаний здійснити
виплату відповідного ма-

теріального забезпечення
застрахованим особам та
потерпілим на виробництві
у найближчий після дня призначення допомоги строк,
встановлений для виплати
заробітної плати.
Одночасно
Порядок
№12 запровадив систему
оперативного
інформування роботодавцями про
здійснені виплати застрахованим особам шляхом
надання до Фонду повідомлення за встановленою формою. Повідомлення може бути надіслане в
електронному вигляді з використанням електронного
цифрового підпису, листом
із повідомленням або подане безпосередньо до Фонду упродовж місяця з дня
проведення виплат. У разі
відсутності інформації від
страхувальника про виплати застрахованим особам
протягом трьох місяців із
дня здійснення фінансування, орган Фонду проводить
перевірку щодо пільгового
використання коштів.
Порядок фінансування
страхувальників і Положення про комісію (уповноваженого) із страхування
розміщені на сайті Фонду
соціального
страхування
України www.fssu.gov.ua
Микола ГЕРАСИМЕНКО,
головний спеціаліст Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві.

ТЕРМІНОВО! ШУКАЄМО ДОГЛЯДАЛЬНИКА!

Просимо відгукнутися одиноку жінку або подружню
пару без дітей віком 55 – 65 років, які на пенсії і могли б
постійно з нами жити. Ми — літнє подружжя, дітей не маємо. Сподіваємося, що відгукнеться добропорядна людина, яка догляне нашу старість. Наше нерухоме майно
залишиться доглядачу.
Тел. 098-613-96-70, 098-623-70-14, 2-14-29.
КУПЛЮ КАРТОПЛЮ, ГОРІХИ, НАСІННЯ, КВАСОЛЮ;
ПРОДАМ КУКУРУДЗУ, ОВЕС, ПШЕНИЦЮ, сухий ЖОМ,
МАКУХУ, ОБМІШКУ, ВИСІВКИ та ін.
Тел. 067-772-03-02, 050-307-07-26 (Олександр),
097-397-71-28, 050-170-51-17 (Володимир).
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БАТЬКИ І ДІТИ
МАЛЕ дитя зіп’ялося на
ніжки, ось перший крок —
невпевнений, хиткий, але
його підтримують і в кожну
мить негайно допоможуть,
два люблячі серця, які зіткали цеє диво з любові, ніжності, довіри, — батьки, які
дали життю щасливий лік.
Яке це щастя стать батьками, коли зозуля прокувала
майже 40 літ.
Радіють тато й мама, не
натішаться малям, всіх янголів зізвали, щоб охороняли,
берегли їх найцінніший скарб
і їх надію.
Росте дитятко. Батьки
вкладають у нього душу,
сили, а як іще, адже воно у
них одне, єдине, неповторне.
Працюють, дбають, щоб усе
було, щоб їх кровиночка не
знала скрути, і кожна збаганка виконується зразу, що не
попросить — відразу є.
Дитятко не дурне вродилось, зразу зрозуміло сенс
«безтурботного життя». До
праці зась. Для чого це йому,
адже є тато й мама, нехай
працюють, бо в них це краще
все виходить. Отак росло дитятко, виростало, роки пливли, як води на Дніпрі. Отак і
виросло дитятко, дорослим
стало, батьки зігнулись до
землі. Тяжкая праця, недоспанії ночі взяли своє, немає
сили, потрібна б допомога.
Надія на дитятко. Йому б
потрібно «закачать вже рукава» та до діла братись,

НОВОРІЧНЕ
СВЯТО
НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Державне підприємство
«Борзнянське лісове господарство» в передноворічний
період розпочинає з грудня
2018 року реалізацію новорічних ялинок, придбати новорічну ялинку можна буде в
Талалаївському лісництві.
Для купівлі новорічних
ялинок у лісництвах телефонуйте на контактний телефон у Талалаївському
лісництві:
098-477-04-90
(лісничий Анатолій Миколайович Скороход).
Ціни на новорічні ялинки:
До 1,0 м — 40 грн.
1,1 – 1,5 м — 48 грн.
1,6 – 2,0 м — 62 грн.
2,1 – 3,0 м — 78 грн.
У передноворічний період будуть проводитися
рейди працівників державної
лісової охорони та правоохоронних органів, які будуть
здійснювати охорону хвойних насаджень безпосередньо в лісі. Новорічні ялинки,
які матимуть незаконне походження, будуть вилучатися у встановленому законодавством порядку, а особи,
які скоїли правопорушення,
притягуватимуться до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 65 КУпАП, в
якому передбачено штраф
від 85 до 170 гривень та для
посадових осіб від 119 до
204 гривень.
Окрім цього, з порушника
буде стягнена шкода, заподіяна лісу, і за одне зрубане
деревце діаметром до 10 см,
в розмірі від 399 грн. 27 коп.
Тому неважко порахувати, що значно дешевше буде
придбати новорічну ялинку
законним методом.
АДМІНІСТРАЦІЯ
Держлісгоспу.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЩОБ НЕ БУЛО ПІЗНО
батькам допомагати. Але це
не про наше маленьке дитя.
Не хоче воно такий тягар на
себе брати, для чого це йому.
Навіщо на землі так тяжко
працювати? І на батькове:
«Дитино, тут твоє коріння,
тут всесвіт твій» дитя надуло
грізно губки:
— Ще б пак! Чого схотіли! Щоб я тут залишилось?
Та ніколи!
Розгніване дитя дверима
грюкнуло, побігло в далекий
світ шукати щасливу доленьку свою. Ну що ж, знайшло!
Легке життя вдалося. Розбагатіло розпещене дитя. Багатство ллється, гроші течуть
рікою, крутезна «тачка», віл
ла, яхта. Неначебто життя
вдалось.
А як батьки? А що таке
батьки для нашого багатого
дитятка? Воно й не згадує
про них, тих двох, що так
його любили, життя дали,
тих двох, що у Бога так довго його просили. Не дочекались. Пішли у ті світи, з яких
не повертаються ніколи, так і
не діждавшися своє дитятко,
своє продовження земне.
Але, як не крути-верти,
життя бере своє. Ох це життя, воно непередбачуване,
таке примхливе, не знаєш,
куди поверне, що утне. Так
підвело воно й дитятко, повернуло різко в таке круте
піке, з якого вже не вивернутися ніколи. Доле-доленько,
ну ти й дала стусана! Нема

багатства, стануло, як лід
весною, де поділась пиха,
«вірні» друзі зникли, навіщо
їм із таким водитись. Лишилося дитятко одне-однісіньке
на цілім світі. І ось яскравий
промінчик промайнув, згадало тих двох, що так його любили. Ось де він, той захисток і порятунок, хто зрозуміє,
пригорне, пожаліє. Але!..
Стоїть дитятко, обнявши
два хрести, цілує їх, надгробки поросли травою. Шепоче
щось, гірка сльоза невпинно
скотилась по щоці. Прощення просить, але у відповідь
гнітюча тиша і лише губи
обпікає безжальний холод
залізного могильного хреста.
Як хочеться кричать,
просить:
дитятко,
вчасно схаменись, люби своїх
батьків, оберігай. І не суди
їх, якщо щось і не так, вони
для тебе зла не хочуть. Ти не
суддя, суддя лиш Він, Всевишній. Всі в його власті, і лише
Він вершитель наших доль.
Цінуй життя своє і рідненьких батьків, адже таке життя
настало, що кожен день прожитий — як полігон випробування на міцність нервів,
здоров’я і життя, і яке це щастя, коли ти знаєш, що в тебе
є надійний тил, твоя опора
— батьки, адже для них ти
завжди дитина, їх рідненьке
дитятко, хоч тобі рік, хоч 20
років, а може й 60.
Любов
ГРАБИНА-ГРОМКО.

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

СОЛОВЕЙКО-ЩЕБЕТ УН

Любі друзі, ви сьогодні
мене вибачайте
І мою маленьку байку,
раджу, прочитайте.
Не подумайте, що я
про вас написала,
Та, зізнаюсь, цих героїв
вже давненько знала.
На зеленому дубку,
так, як і годиться,
Оселилась голосиста
чудернацька птиця.
Надзвичайний голосок
та пташина мала,
Дуже гарні, мелодійні
пісеньки співала.
І не тільки голоском
співун вирізнявся —
Надто хвацько соловей
до дам залицявся.
Ох і гарно щебетав-умів
говорити,
Що не можна було просто
його не любити.
До одної полетить —
півдня вививає,
То до іншої спішить —
їй всю ніч співає.
Тільки сонце
промінь дасть —
він уже щебече,
Тоне в його пісні день,

мліє тихий вечір.
Так щодня сердешний
птах
по лісу мотався,
Врешті-решт,
одразу в двох
синиць закохався.
Рвалось серце із грудей,
в жилах кров кипіла,
Вибрати одну із двох
солов’ю несила.
Та не дуже-то й хотів
когось вибирати,
Краще, ніж умів співать,
вдавалось брехати.
Клявся в вірності одній,
дзьобом бився в груди,
Іншій іншої співав:
«Якось воно буде!»
Все б і далі так ішло,
та до того балку
Принесла нечиста сила
чорнороту галку.
Їй поїсти не давай —
базікать любила,
На коханого синицям
очі вмить відкрила.
Розлютовані, на місці
й миті не сиділи,
До зеленого дубка
чимдуж полетіли.
Казанову-донжуана

20 грудня 2018 року

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

ЯК ОБРАТИ ЯКІСНІ ПРОДУКТИ

Наближаються
новорічні свята і господині вже
складають меню святкового
столу. Як розібратися у великому асортименті товарів
та вибрати якісні продукти,
не нашкодивши здоров’ю?
Відповідь часто лежить на
поверхні.
На що звертати увагу в
першу чергу?
1. Уважно
читайте
назву
Назва продукту може багато про що розповісти. Тобто повинна бути «Сметана» і
ніякої «Сметанки» або «Сметановни», тільки «Згущене
молоко», а не «Продукт молочний з цукром», «Сир», а
не «Сирний продукт». Якщо
«Продукт м’ясовмісний» чи
«Продукт м’ясорослинний»
— то перед вами імітатор
ковбаси, в якому м’яса зовсім мало. Або, наприклад,
йогурт — це кисломолочний продукт, отриманий за
допомогою
заквасочних
мікроорганізмів — бактерій Lactobacillus bulgaricus і
Streptococcus thermophilus,
якщо ви бачите в складі інші
мікроорганізми, значить, в
руках ви тримаєте йогуртний
продукт.
2. Вибирайте продукти,
на яких вказано відповідність ДСТУ
ДСТУ — це сукупність
вимог до якості продукту,
встановлених державою. У
більшості випадків виробники, які декларують відповідність своєї продукції
ДСТУ, не ризикують, включати до складу тієї ж сметани або вареної ковбаси
у гнізді застали
І добряче бідоласі
крила й чуб нам’яли.
Так товкли невдаху в боки
гуртом на подвір’ї,
Що летіло навсібіч
з нього пух і пір’я.
Немов різаний когут,
кричав та брикався,
Від розлючених синиць
втекти намагався.
Ще подібної вистави
у лісі не знали,
Потім довго солов’я
дятлом називали.
І ніяк не міг сердешний
до тями узяти,
Що одразу двом синицям
не варто співати.
Любі наші солов’ї,
на увазі майте:
Якщо хочете співать,
то одній співайте.
І якщо вже однієї вам
таки замало,
То, будь ласка,
запишіться
на гурток вокалу.
Ірина ЛУКАШ.
смт Талалаївка.

інгредієнти, не передбачені
стандартами.
3. Якісний товар не
може бути найдешевшим
Купуючи продукти за
найнижчою вартістю, не потрібно сподіватися на хорошу якість, незважаючи на
красиві обіцянки на етикетці.
Водночас найдорожчі товари не завжди є гарантом
ідеального складу. Часто ми
переплачуємо за марку і назву, отримуючи до столу продукти зі звичайними властивостями. Найкраще віддати
перевагу товарам середньої
цінової категорії. З урахуванням великої конкуренції,
їх виробники прагнуть завоювати покупців саме якістю
своєї продукції.
4. Зовнішній
вигляд
виробу
Перед тим, як покласти
товар до кошика, звертайте
увагу на зовнішній вигляд.
Деформовані банки, пом’яті
упаковки, завітрені з неприємним запахом продукти
— ознаки порушення умов
зберігання, що приводить до
пошкодження товару. Не рекомендується купувати продукти в нарізці, адже інколи
подібним чином у торгових
мережах маскують зіпсовані
товари.
5. Вивчайте склад на
етикетці
Обов’язково
читайте
інформацію на упаковці, її
друкують не просто так. Виробник зобов’язаний вказати
всі Е-добавки, замінники натуральних складових, вміст
білків, жирів, калорійність.
Звертайте увагу на порядок

розташування інгредієнтів у
складі продукту, перші позиції переліку становлять найбільшу частину. Чим далі інгредієнт від початку переліку,
тим менше його в продукті.
Також якщо консерванти не
вказані, а термін придатності
довгий, значить, вас просто
хочуть ввести в оману, якісний продукт не може мати
тривалий термін зберігання.
6. Уважно перевіряйте
термін придатності
У кожного продовольчого продукту є свій термін
придатності, після закінчення якого він є не придатним
до вживання. Позначення
повинні бути чіткими, і вони
обов’язково присутні на етикетці, пакеті чи коробці. Бачите перебиті кілька разів
цифри на упаковці — продукт вже несвіжий. Важливо
також звернути особливу
увагу на умови зберігання
— якщо вони не дотримані,
термін придатності помітно
коротшає.
7. Дані виробника та
імпортера
На етикетці обов’язково має бути вказана особа
зворотного зв’язку: виробник і імпортер, якщо такий
є, їхні адреси та телефони.
На продуктах, вироблених
за кордоном, обов’язково повинна бути етикетка
українською мовою. Країну-
виробника можна визначити
за штрих-кодом.
Сподіваємося, що ці нескладні правила допоможуть
вам зорієнтуватися як вибирати продукти правильно і з
користю для здоров’я.

У нашій родині трапилося непоправне горе — пішов із життя наш дорогий,
коханий, люблячий чоловік,
тато, дідусь Володимир Анатолійович Кобиш. 15 грудня
перестало битися його серце. До останньої хвилини
боролися за його життя лікарі районної лікарні. Велику вдячність висловлюємо
колективам неврологічного,
терапевтичного, реанімаційного відділень, лікуючому
лікарю Наталії Анатоліївні
Гарячун. І коли трапилося
непоправне, першими на допомогу прийшли наші свати
Володимир Григорович і Валентина Василівна Лукаші,
які допомогли в організації
похорону, Ю. В. Семінько,
Н. А. Зима. За велику моральну і матеріальну підтримку хочемо сказати слова
вдячності батькам, кумам,

сватам, друзям, колегам, сестрам, братам, племінникам,
однокласникам, вчителям та
учням Липівської школи й інших шкіл району.
Ми вдячні колективам
відділу освіти, сім’ї та молоді
РДА, ДЮСШ, відділу освіти
селищної ради, вчителям
фізичної культури району,
тренерам із спортивного
туризму області, настоятелю Спасо-Преображенської
церкви отцю Олександру,
який провів обряд поховання. Вдячність висловлюємо
колективу кафе «Орхідея»,
директору агрофірми «Горизонт» І. А. Марченку, будівельній бригаді агрофірми і
всім односельцям, які разом
із родиною провели в останню дорогу нашого чоловіка і
батька.
Сім’я КОБИШ.
с. Липове.

П РА В И Л А З И М О В О Ї Р И Б А Л К И

Займаючись риболовлею взимку, в першу чергу,
треба подбати про власну
безпеку.
Завжди потрібно мати
при собі пішню, міцну мотузку довжиною декілька
метрів та ніж.
Якщо ставки та інші невеликі водойми сковує льодом
швидко і надійно, то лід може
бути тонким у гирлах річок і
їх притоках, на ділянках із
швидкою течією, поблизу
очерету, корчів та кущів.
Виходити на лід можна
при його товщині у 7 см, групу людей витримає лід товщиною 15 см, автомобіль —
не менше 30 см.

Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Свідоцтво видавця серії ДК № 6474 від 8.11.2018 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

Пам’ятайте, любительський лов риби в зимовий
період (від льодоставу до
скресання криги) дозволяється зимовими вудками
з блешнею вертикального
блесніння з гачком не більше
№10, мормишкою, наживною і живцевою снастями із
загальною кількістю гачків
на водоймах загального користування, а також тих, що
закріплені за громадськими
об’єднаннями — не більше
п’яти на рибалку; на водоймах, де впроваджене платне рибальство, — не більше
десяти на одного рибалку.
За одну добу особі дозволяється виловити на водо-

ймах загального користування не більше 3 кг риби, на
водоймах, де впроваджене
платне рибальство, — не
більше 5 кг, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену
норму вилову.
У рибоохоронному патрулі функціонує цілодобова
телефонна «гаряча» лінія:
099-112-13-44 та (0462) 937557. У разі виявлення фактів браконьєрства прохання
оперативно повідомляти за
вищевказаними номерами.
Станіслав КУЛЯ,
головний державний
інспектор Чернігівського
рибоохоронного патруля.
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ПОДЯКА

Важко, боляче, страшно від того, що залишають цей
світ люди, повні енергії, добрі, розумні. Таким був і наш однокласник Володимир Анатолійович КОБИШ. Весельчак,
душа шкільної компанії, досвідчений педагог, тренер… Тепер все це про нього буде лише у пам’яті. Безмежно сумуємо за нашим Вовкою і щиро співчуваємо його родині.
ВИПУСКНИКИ Липівської восьмирічної школи
1982 року.
Пішов із життя чоловік прекрасної душі, відкритого і
доброго серця — наш кум Володимир Анатолійович
КОБИШ. Для нас він залишиться прикладом життєлюбства. Він жив, радів світу, людям, що оточували його. Щирі
співчуття дружині та синам. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами.
Сім’я ЗАГУРСЬКИХ.
Надто рано, ще б жити і жити, обірвався життєвий
шлях нашого доброго друга, люблячого чоловіка і татуся Володимира Анатолійовича КОБИША — людини з
великим серцем, якого вистачало на всіх нас. І воно не
витримало. Так боляче!.. Горюємо разом із рідними покійного, Царство небесне Тобі, Володю, світлу пам’ять про
Тебе пронесемо через усе наше життя.
Сім’я ВАСЮКІВ: Ольга Олександрівна, Юрій,
Ірина, Богдан, Катя.
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