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ОРДЕН «ЗА
МУЖНІСТЬ» –
ПОСМЕРТНО
У к а з о м
Президента
України від 21
березня 2016
року №103 за
особисту мужність і високий
професіоналізм, виявлені
у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності України, вірність
військовій присязі нагороджено орденом «За мужність» III ступеня солдата
БАХМАЧА
Володимира
Степановича (посмертно).

РЕОРГАНІЗАЦІЯ РЦЗ

У зв’язку з реорганізацією районного центру зайнятості на його базі створено
відділ сприяння зайнятості
у Талалаївському районі
Срібнянського
районного
центру зайнятості. Начальником відділу працює Ольга
Іванівна Тимошенко.

СТЕЦЬКО З
ЛАМПОЮ
АЛАДДІНА

Нас, хоч би й хотіли
ми, справжніми театралами не назвеш з тієї простої
причини, що гастролі професійного театру — явище
в Талалаївці надзвичайно
рідкісне. А тут трапилася
нагода — приїжджала трупа
Чернігівського академічного
музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Дві
аншлагові вистави в районному будинку культури «Чарівна лампа Аладдіна» для
юного глядача і «Сватання
на Гончарівці» для дорослого показали талалаївцям що
то є світ високого мистецтва.
СТОВ АФ «Горизонт»
на постійну роботу потрібен
головний інженер. Вимоги:
стаж роботи із сільгосптехнікою та автотранспортом,
освіта — вища або неповна
вища. Тел. 067-756-42-73,
095-507-98-34.

Валерій ДАВИДЕНКО: САМЕ ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДА
ВИРІШУВАТИМЕ, КУДИ ВИТРАЧАТИ ВЛАСНІ КОШТИ

25 березня з черговим
ально незахищених категорій
ватимуться
робочим візитом наш район
населення та надання допоза рахунок
відвідав народний депутат
моги лікарні цього центру.
державних
України Валерій МиколайоЗ особливою турботою
та міжнародвич Давиденко. Програма
народний депутат поспілних фондів
його зустрічей була дуже
кувався з громадянами, які
та організанасиченою. У громадській
потребують медичної допоцій. Підсуприймальні народний депумоги. Всі, хто звернувся, отмок розмови
тат провів прийом громадян.
римали його беззаперечну
один – об’єдІз своїми пропозиціями, житпідтримку.
наній громатєвими проблемами зверНа зустрічі з керівницді в районі
нулось близько 20 жителів
твом району обговорювались
бути.
району.
питання економічного і соціВ.
М.
Голова ветеранської орального розвитку району в поДавиденганізації району Г. І. Костенко
точному році. Одним із актуко
разом
поінформував про роботу їхальних питань є ремонт доріг
з
головою
ньої організації та подякував
в районі. Основними напрямрайонної
Валерію Миколайовичу за
ками співпраці народного деради Ю. В.
постійну підтримку ветеранів
путата і місцевої влади будуть
Д зюбаном,
та людей похилого віку.
продовження добудови Таласел ищним
З директором Талалаївлаївської ЦРЛ, друга черга воголовою Ю.
ської ЗОШ I-III ступенів С. В.
догону в селищі, будівництво
Є. Величком
На фото: на прийомі у народного депутата Валерія ДАВИДЕНКА дирекМихно обговорили можливодопровідних мереж у селах
зус т р і л и с ь
тор Талалаївської школи Світлана МИХНО.
вість залучення грандового
Скороходове, Липове, Украз інженерно-технічними прапроекту щодо заміни вікон
їнське, Понори, Корінецьке,
цівниками
Талалаївського
у приміщенні школи. Члени
Грабщина, Діброва. Актуальцеху по видобутку нафти і
громадського
об’єднання
ним питанням є ремонт доріг
газу ПАТ «Укрнафта». На«Екологічний контроль — Тав районі.
родний депутат проінфор29 березня на базі ТОВ «Красноколядинське» відбувся,
лалаївка» О. М. Галицький,
На зустрічі з депутатськимував нафтовиків про свою
підготовлений районним управлінням агропромислового
І. М. Можневський ознайомими фракціями політичної пардепутатську діяльність у
розвитку, районний семінар з підготовки та проведення весли депутата з роботою об’єдтії «Наш край» в районній,
Верховній Раді. Зокрема, окняних польових робіт. Розпочав його начальник районного
нання та організаційними
селищній радах, сільськими
реслив свої законопроекти,
управління АПР Віктор Сіренко із загальної характеристики
проблемами, які заважають
головами йшла розмова щодо
які стосуються покращення
нинішнього стану господарств під час весняних робіт у полі.
їх нормальній роботі.
майбутнього територіальних
життя селян. Всі законоУ обробітку господарств
«Красноколядинське» — по
На особистому контролі
громад нашого району. Вапроекти Валерія Давиденка
району понад 32,0 тис. га
102 кг діючої речовини та по
у Валерія Давиденка зналерій Давиденко наголосив
відповідають його передвиріллі. Незважаючи на склад300 кг ф. в. аміачної селітри.
ходиться колективне зверна важливості своєчасного
борчій програмі. Відбулась
ні погодні умови минулого
У решті господарств — по 150нення колишніх працівників
об’єднання. За його словавідверта змістовна розмова.
року, аграрії району досягли
200 кг ф. в. в діючій речовині.
Талалаївської ЦРЛ, які були
ми саме громада, а не хтось
Депутат відповів на численні
хороших результатів у зборі
У ТОВ «Красноколядинське»
звільнені у зв’язку із скороінший, має вирішувати, куди
запитання. Учасників зустріврожаю. Валове виробництво
та «Сильченкове» у ці дні боченням штатів. По цьому
і як витрачати власні кошти.
чі турбували питання ситузерна становить понад 123,8
ронують по зяблевій оранці, у
питанню працівники отримаЯкість і результати реформи
ації в державі, створення
тис. тонн при середній урожайСТОВ «Горизонт» — культивули кваліфіковану юридичну
залежать виключно від грооб’єднаних територіальних
ності 59,6 ц/га.
ють, у ТОВ «Понори» розпочаУ групі господарств, які
ли весняну оранку, — про все
допомогу. Щодо цієї промади. Але важливо дати їй
громад, відкриття в районі
належать до ТОВ «Краснокоце інформувала на семінарі
блематики було оформлене
повноваження.
Необхідно,
підприємств по переробці
лядинське», вирощують озиначальник відділу організації
депутатське звернення до
аби вже нині громади почали
сільськогосподарської промі на 2248 га, що складає 1/3
виробництва та маркетинМіністра охорони здоров’я
розробляти соціально-екодукції, а отже і створення
озимих від загальнорайонних
гу продукції рослинництва
України.
номічні проекти, які фінансунових робочих місць.
площ. Всі вони підживлені згідрайуправління АПР Алла
У
розно із агротехнічними вимогаАдам’як.
мові з дими. Хлібороби готові вийти на
Мав слово головний сперектором
весняну сівбу, чекають тільки
ціаліст з інженерно-технічного
територіальпогожої години.
забезпечення та охорони праного центру
Всього ж у господарствах
ці райуправління АПР Петро
соціального
району озимі вирощують на
Луценко, який зосередив уваобслугову7669 гектарах, 7300 із них —
гу на важливості охорони правання пенозима пшениця, 369 — жито (у
ці та техніки безпеки під час
сіонерів та
СТОВ «Горизонт»). Всі госпопроведення весняно-польових
одиноких
дарства провели підживленробіт та готовність техніки в
непраце
ня озимих. У ТОВ «Обрій» та
сільгосппідприємствах району.
здатних гро«Понори» також підживили
У семінар-нараді взяла
мадян В. І.
багаторічні трави. Найбільшу
участь заступник голови раМ а рч е н к о м
кількість мінеральних добрив
йонної державної адміністраобговорювапід посіви внесли у ПСП «Лан»
ції Лариса Шевченко.
лось питан— в середньому на гектар по
Детальніше про роботу
ня відкриття
120 кг діючої речовини, по
семінару читайте в наступмагазину
300 кг фізичної ваги аміачної
ному номері.
з
продажу
селітри та карбаміду. У ТОВ
Олександра ГОСТРА.
товарів
по
знижених ціСЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ
нах для соціНа фото: під час зустрічі з народним депутатом у залі селищної ради.
Скликати п’яту (позачер2016 рік».
гову) сесію районної ради
2. Інші питання.
сьомого скликання 5 квітня
На сесію запрошують2016 року о 10 годині в залі
ся депутати районної ради,
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота
засідань районної ради.
депутат обласної ради, сіль4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
Внести на розгляд раські та селищний голови, кейонної ради питання:
рівники підприємств та орга1. Про внесення змін до
нізацій району, відповідальні
рішення 3 (позачергової) сепрацівники райдержадмінісії районної ради 7 скликанстрації та районної ради.
+4 +11 +4 +11 +2 +11 +6 +12 +8 +14 +8 +15
ня від 23 грудня 2015 року
Голова районної ради
«Про районний бюджет на
Ю. В. ДЗЮБАН.
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За даними http://sinoptik.ua

У понеділок, 4 квітня, з 9 до 12-ї години на прямому телефонному зв’язку з населенням району — голова районної
ради Юрій Володимирович Дзюбан.
Пряма лінія за тел. 2-12-30.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

НАРОД І АРМІЯ

на протитанковому фугасі
підірвались… всі четверо,
— згадує Богуслав, — такі
реалії війни.
Це лиш одна із історій з
вуст атовця, які cтискають
серце і пронизують кулею
розум. Сльози навертаються на очі, коли розумієш,
що до цього часу, десь там,
на нашій рідній землі, продовжують вмирати солдати, як «свої», так і «чужі».
І хлопці на передовій і в
окопах із автоматами в руках чекають підтримки від
своїх побратимів. Бо вони,
як ніхто інший, розуміють
і знають, чого потребує

На останній сесії селищної
ради депутати прийняли
рішення передати з цією
метою у користування громадського об’єднання приміщення колишнього дитячого відділення райлікарні.
Послугами центру в майбутньому зможуть користуватися
малозабезпечені,
члени сімей, які потрапили
в складні життєві обставини — словом, малозахищені верстви населення.
Велика справа потребує
великих вкладень, тому вважаю за доцільне нагадати
реквізити: ГО «Талалаївська
спілка учасників АТО» ЄДРПОУ/ДРФО
38744326 у ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570,
код банку 353586) РАХУНОК
№26000051410821, валюта
UAH (українська гривня).
Прохання вказувати прізвище, а також мету призначення, на що саме ви б хотіли внести кошти: чи то на
розвиток самої спілки і їхні
офісні потреби, чи то для
гуманітарної допомоги, чи на
створення реабілітаційного
центру.
Хочеться, щоб кожен свідомий житель нашого краю
міг бути підтримкою тим, хто
хвилюється за людей і бажає розвитку рідного куточку.
А ця війна не розділяла нас,
а навпаки — об’єднувала добрими, правильними цілями
і відкривала наші очі на біль
та потреби оточуючих. Бо на
сьогоднішній день безкорислива турбота про інших —
це героїзм.
Людмила ЦИГАНЕНКО.
На фото: Богуслав
Б ОРСУК (у центрі), крайній праворуч — його бойовий друг, який загинув,
біля санітарного
автомобіля.

ВІЙНА, ЩО ОБ’ЄДНУЄ
ІДУЧИ на першу зустріч
з Богуславом Борсуком,
я уявляла його мужнім,
хоробрим чоловіком з прихованою іскрою смутку в
очах, а зустрівшись і трохи
поспілкувавшись, я зрозуміла: це людина ще й з
відважним серцем і сміливими прагненнями, цілеспрямована і готова ризикувати своїм життям для
нас із вами, не чекаючи
якоїсь нагороди і подяки.
Спілкуючись із ним, серце
наповнювалось гордістю і
подякою за те, що є у нашій
місцевості люди, які прагнуть зробити щось хороше
і корисне, люди, готові відгукнутись на проблеми оточуючих і допомогти в складній ситуації.
Богуслав Миколайович
Борсук — голова громадської організації «Талалаївська спілка учасників АТО».
У свої 26 років побачив війну не із екрана телевізора,
а на власні очі. У серпні
2014 р. був мобілізований до 169-го навчального

центру «Десна». Пройшов
підготовку і 5 вересня потрапив до м. Дебальцево,
де українські військові тримали оборону.
— Там працював водієм санітарного автомобіля. Вивозили поранених і
загиблих. Коли бракувало
іншої техніки і в розвідку
їздили на санітарному автомобілі… На опорному
пункті старшим був (тримав
висоту, щоб в кільце не взяли Дебальцево). Потім — у
розвідгрупі охорони артилерійських ураганів. Дуже
гаряче в Дебальцево було,
— розповідає Богуслав.
Пізніше була ротація,
і на автомобіль, на якому
служив Богуслав, сів його
товариш.
— А через десять днів
після цього телефонним
дзвінком друзі повідомили,
що командир, начальник
медичної служби і товариш-водій поїхали в розвідку. Два дні не виходили на
зв’язок, машина також зникла. Потім їх знайшли…

наша армія. Тому і створили в листопаді «Талалаївську спілку учасників АТО»,
одне із завдань якої — збір
та доставка гуманітарної
допомоги. Вже відвідували
хлопців 72-ї бригади із гумдопомогою,
організували
збір та відправку тканини
для пошиву маскувального одягу. У селищній раді
для громадської організації
виділили кабінет, де вже
тепер учасники бойових
дій можуть отримати інформаційну, консультативну допомогу у вирішенні
питань, пов’язаних із наданням земельної ділянки
та отриманням офіційного
статусу учасника бойових
дій. У недалекому майбутньому планують заснувати
громадське
формування
правопорядку, а ще відкрити реабілітаційний центр,
де учасники бойових дій
та їхні сім’ї зможуть безкоштовно отримати консультацію психолога, юриста,
скористатися
послугами
масажиста, перукаря і т. д.

М И ГОРД ИМОСЯ ВА М И

НАШІ односельці Олександр Лошка і депутат районної ради Юрій Бовкун, які
захищають Україну на сході,
в березневі дні прийшли у коротку відпустку додому.
Виховуючи в учнів патріотичні почуття, почуття
гордості за наших солдатів,
педагогічний колектив запросив воїнів на зустріч з учнями.
Також запросили дружину мобілізованого О. О. Кривоуса,
Ольгу Ромазан — місцеву поетесу, бібліотекаря сільської
бібліотеки.
Школярі підготували виховний захід під назвою «Слава героям! Слава Україні!»
Учні читали патріотичні вірші.
Хвилиною мовчання згадали
загиблих.
Було
надано
слово
гостям. Юрій і Олександр подарували прапор України з
підписами всіх воїнів їхньої
бригади.
Ольга Ромазан прочитала свої вірші: «Лист до тата»,
«Село чека», «Молитва»…
Сьогодні для багатьох ця тема
близька і болюча, бо вони чекають своїх чоловіків-військових, які виконують військовий
обов’язок, аби наблизити перемогу і повернутися до рідної домівки.
Юні, молоді, мужні, завзяті, незламні та готові власним життям боронити наш
мир і спокій. Різні долі, але
там вони всі об’єднані в одну
фронтову долю любов’ю до
Батьківщини.
Щиро бажаємо нашим
захисникам: «Повертайтеся
живими». Ми чекаємо і пишаємося вами.
Ірина ЛОБОДА,
заступник директора з виховної роботи Української ЗОШ
I-III ступенів.

На фото: Олександр ЛОШКА і Юрій БОВКУН дарують прапор Українській школі.

ПРИРОДА І МИ
З МЕТОЮ охорони і природного відтворення водних
живих ресурсів у рибогосподарських водних об’єктах
області встановлено весняно-літню заборону на вилов
водних живих ресурсів на
період нересту риби і відтворення інших водних живих
ресурсів у рибогосподарських водних об’єктах:
- у всіх водосховищах з
1 квітня до 9 червня включно;
- вилов раків у водоймах,
що підконтрольні управлінню
в період виношування ікри,
личинок першої і другої линьок з 1 квітня до 10 червня включно, і з 1 серпня до
15 вересня включно.
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ПРОБЛЕМА

БЕЗ ВОДИ – АНІ
ТУДИ, АНІ СЮДИ!

Суть цього крилатого вислову жителі нашого району за останні років п’ять, а таких сіл, як Українське та до
нього прилеглих, вже більш як десять років відчувають
сповна. Мова йде навіть не про якісну питну воду, яка б
відповідала всім санітарним нормам, а хоч би про яку-небудь. Вибирати не доводиться, коли у колодязях видно
дно. А якщо із якихось причин водопостачальники припиняють подавати воду із свердловин, здається, кінець
світу настає… Бо справді, без води ані туди, ані сюди.
Така ситуація в середині
березня виникла у споживачів води, які обслуговуються
ТОВ «Житлобуд-сервіс» із
Прилук, тобто із свердловини,
яка належить маслозаводу
(вже Роменському, а не Талалаївському). Нагадаю, що за
часів існування заводу кілька
десятків сімей безперешкодно користувалися водою із
дозволу директора. Із часом
проблема зникнення води в
колодязях спонукала приєднуватися й інших до «неіснуючого» водогону. Ще і тоді адміністрація заводу обурювалася
за несплату деякими користувачами за воду, іноді відключала її на якийсь період, щоб
витребувати борги. Роменський молокозавод, який не
має дозволу на спецкористування водою і якому зовсім ні
до чого витрати на утримання
свердловини, припинив водопостачання. Тоді на прохання
жителів мікрорайону та селищного голови ТОВ «Житлобуд-сервіс» уклало угоду із
Роменським молокозаводом
на користування свердловиною та взяло на обслуговування вже існуючий водогін.
Жителі вулиць району «цегельного» виявили бажання
приєднуватися до нього. Це ж
підприємство і виконувало роботи по будівництву водогону
за кошти громадян. Таким чином, на даний час ТОВ «Житлобуд-сервіс» обслуговує 464
точки, тобто весь мікрорайон
«цегельного». За цей час підприємство виконало роботи
(за кошти водокористувачів)
по заміні старих металевих
труб на тих ділянках траси,
де вони експлуатувалися вже
давно. Здавалося б, все має
бути тепер гаразд. До речі,
коли траплялися якісь поломки на свердловині, їх оперативно ліквідовували. І те, що в
середині березня мікрорайон
залишився на 5 діб без води,
викликало і обурення, і здивування користувачів. Ширилися чутки, що це відключення
через боржників, адже напередодні уповноважені громадського об’єднання знімали показники лічильників.
— Що ж було насправді
— аварія чи відключення за
непроплату? — із цим питанням звернулася до директора
«Житлобуд-сервісу» Володимира КОГУТА.
— Згорів черговий, вже
четвертий, насос. Так спів
пало, що цей факт прозвучав
як попередження. Це вперше,
що ми зволікали із ремонтом
кілька днів. Як ви розумієте, для заміни насоса треба
кошти і немалі. У нашого під-

ОПЕРАЦІЯ «НЕРЕСТ – 2016»
Під час операції діятиме заборона промислового
і аматорського вилову риби,
а також торгівлі рибою та
продуктами її переробки без
підтверджуючих дозвільних
документів. Порушники природоохоронного законодавства будуть притягуватись
до відповідальності згідно з
чинним законодавством, а
також буде нараховуватись
в грошовому еквіваленті відшкодування за незаконний
вилов водних живих ресурсів із конфіскацією знарядь
і засобів вчинення правопорушення.

Проте рибалкам-любителям не варто розчаровуватися, бо в нерестовий
період любительське рибальство дозволяється. У
Талалаївському районі — у
ставку урочища «Парк» селищної ради.
Дозволяється
рибалити однією поплавковою або
донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега.
Щодо порушників будуть
застосовані суворі санкції і,
окрім штрафів, матеріали будуть направлятися в міліцію
для порушення кримінального провадження.

Варто знати і про те, що
під час нересту забороняється пересування всіх плавучих засобів, окрім суден
спеціально уповноважених
органів, що здійснюють охорону водних біоресурсів.
Також забороняється під
час нересту проводити у
рибогосподарських водних
об’єктах та в прибережних
захисних смугах будівельні,
днопоглиблювальні,
вибухові, бурові, сейсмологічні
роботи, видобуток гравію і
піщано-ракушкової
суміші,
інші види гідромеханізованих робіт.

приємства, крім цієї свердловини, не виникає проблем
із іншими споживачами і у
вашому, і у Прилуцькому районі. За час нашої співпраці
«висить» 700 тонн «непроплаченої» води по цій свердловині. Щодоби, особливо у
літній період, її використовується вдвічі більше від норми
споживання. Через це і насоси горять, і якість води гірша. Коли проводили водогін,
пішли назустріч деяким, як
виявилося, недобросовісним
клієнтам, які провели воду
тільки у двір, мовляв, колись
будемо користуватися, як у
колодязі не стане. Тепер на
претензії наших співробітників не реагують, ще й зустрічають із сваркою. Доведеться
застосовувати крайні міри:
злісних неплатників, а також
тих споживачів, які не уклали договорів, будемо просто
відрізати від водогону. Нині
звіряємо наявність договорів,
перевірятимемо
відповідність пломб на лічильниках…
Такої ж думки і представники громадського об’єднання, які обговорювали ці питання при зустрічі у селищного
голови разом із директором
«Житлобуд-сервісу».
Чому
через зухвалість кількох повинні всі терпіти незручності
без води? До речі, як і завжди,
найдобросовісніші платники
— пенсіонери. У малозабезпечених боргів немає. За час,
доки не було води, до редакції
щодня телефонували або ж
приходили представники різних вулиць із проханням оприлюднити прізвища тих, хто не
сплачує за воду чи бере її поза
лічильником, як то кажуть,
щоб в обличчя знати «своїх
героїв». Також більшість водокористувачів схильні до
думки, що для належного
обліку використаної води підприємству просто необхідно
мати тут, на місці, людину,
яка б за це відповідала (на
жаль, на людську свідомість
не варто сподіватися), а також
до якої можна було б звернутися в разі якоїсь проблеми з
водогоном. Звичайно, що і у
водокористувачів виникають
обгрунтовані і необгрунтовані
претензії до водопостачальників. Бажано б зібрати з
цього приводу загальні збори,
обговорити і разом вирішити
проблеми. А якщо у двосторонньому порядку буде тільки
добропорядність, можливо і
забудемо про проблеми і будемо використовувати можливість стабільно бути з водою.
Бо як без неї, ми вже знаємо:
АНІ ТУДИ, АНІ СЮДИ!
Олександра ГОСТРА.

Також з 1-го квітня буде
проводитись широкомасштабна операція «Нерест
– 2016» працівниками Чернігіврибоохорони спільно з
працівниками МВС, екології,
прикордонної служби та ветеринарної медицини.
Приємного вам відпочинку та вдалих рибальських
трофеїв.
Телефон для довідок та
скарг
Головний
державний
інспектор
Чернігіврибоохорони Станіслав КУЛЯ:
(099)041-23-16,
Громадський інспектор
Чернігіврибоохорони
Костянтин СОРОЧИНСЬКИЙ:
(097)613-14-13.
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НАШІ ЗЕМЛЯКИ

1. Шираз і липівські
левкої

Розколола, розбила навпіл, ніби розп’яла
немилосердна, чорна звістка і по космосах-інтернетах, і по всіх планетах, і по домашніх дротах-проводах, по притишшях
дзвінків друзів до місцевих і всеукраїнських
газет про те, що не вийшла на поріг своєї
хати у місті Кобеляках по вулиці Оздоровчій
(і треба ж було так назвати вулицю) відома
трудяга-журналістка, колишній редактор Кобеляцької районної газети, член Національної спілки письменників, відома українська
поетеса, моя землячка з Липового Людмила
Овдієнко.
Як примусити себе вірити? Бо ж послухайте, почитайте, як вона виходить, виходила у світ у своїх віршах:
З безмежжя простору і часу
Ішла я міріади літ
У цей розвихрений, квітчастий
Для щастя виплеканий світ
або:
Виростаю, як
заспів полів і лугів,
Вболіваю за трави,
дерева і гори,
Як ріка, що прорвалася з берегів,
Я й за обрієм рідні відкрию простори.

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ньому дворищі у Липовому. І так твориться
поезія, а не тільки з надхмарної невагомості.
Ось воно що було у неї:
Ти знов говориш про столицю,
Про ніч, про Місячну сонату.
А я люблю оту кислицю.
Що підпирає нашу хату!
Стареньку яблуню-кислицю ось-ось мають зрубати. Дівчинці жаль дерева, під яким
так гарно і вранці, і вдень, і ввечері. Чому
цього не розуміють старші? Один тільки
дідусь заодно зі своєю онукою.
В очах у діда квітень вицвів,
Йому що просо, що левкої.
Та кожен ранок він кислицю
Голубить доброю рукою.
Така любов чи просто звичка.
Як і дідусь, я ревно стежу,
Щоб, осипаючись, кислички,
Не розбивалися об стежку.
Воно то може якась і розіб’ється, та не в

Казала,
що
півонія дівоча
Раніше
від
юнацької цвіте.
Тоді
ж
в
сум’ятті
юно-непорочнім
Мені ніхто не
розказав про
те…
Невже я
був тим хлопчиком, «який
мене любив
так чисто, як
ніхто уже опісля»?
І як би там
не було, мене
супроводжує

ЯКЕ БОЛЮЩЕ І ЦІЛЮЩЕ СЛОВО

… В мене буде сонце іще одне
Поки будуть люди хороші.
… І наробилась, і посивіла,
А все коней своїх жену.
… Мій сон опікають ревно,
Підрозділи ліхтарів
І партії суверенних
Високих планет вгорі.
… Мені, як зірці, з місця не зійти
Допоки світу.
Це із її останніх поетичних збірок «Не
прощаюся» (1996 р.), «Не вистачає тиші для
молитви» (2004 р.). Як сказати пам’ятальне і
сущо добровісне слово про жінку, яку знав із
життєвих давніх-давен. Квітом зацвітає, ластівкою злітає ім’я Міла. Так ми звертались до
неї у нашій талалаївсько-липівській юності.
Батьки так і хотіли назвати дівчинку — Міла.
А в сільраді не дуже зрозуміли, казали —
якесь слово не наше. Хай буде Людмила.
Так і записали. А для нас — Міла.
«Мілка-плакса, а не клякса», — підтрунювали ми. А вона трохи сердилась і виправляла: «Я не плакса, ви — насмішники». І ми
замовкали. Бо казала якось по-своєму переконливо і твердозначно. Пізніше вона про це
і напише в одному зі своїх віршів у книзі «Не
прощаюся».
В ній вона говорить про школу, про стежку до неї, про тоненьку пожовклу «Читанку»,
учнівську парту, про все, що таким дорогим
залишалося назавжди. І про себе так довірливо, дещо іронічно, чи перебільшено самокритично, але бентежно мило:
Така мовчазна й довірлива
Одвіку в чорнильних кляксах.
Там почерком нерозбірливим
Надряпано: «Мілка — плакса».
Я запитував: для чого ти так акцентуєш і
«ганиш» себе, насправді ж ти не була такою
обчорнильною і сльозливою, як може сприйняти якийсь «достовірно-прямодумаючий»
читач.
Вона чисто усміхалася, а потім, я відчував, ніби перелітала через літа до тоненької
пожовклої «Читанки», витирала хустинкою
очі і якось відсторонювалася від світу. До
речі, була відмінницею. От тобі й «чорнильна клякса», от тобі «мовчазна і довірлива
плакса». А щодо «достовірно-прямодумаючого» читача, який схильний сприймати не
так образи, як реальність від сказаного чи
написаного, згадаю Жан-Жака Руссо, який
сказав, що нерозуміння читачем того, що він
написав, не значить, що він написав не так.
Ех загадкова, романтична юність. Та ще
й при таких красивих дівчатах-сестричках
(старшу звати Валентина, моя однокласниця). Уже тоді в школі ми обоє з Валентиною
писали вірші. Цитували їх. І не тільки свої.
Мене перевіряли сестри ось такими словами: «Шагане, ти моя, Шагане…» і запитували, хто написав, і що воно таке за Шираз. А
хлоп’ят-залицяльників вивіряли ось таким
запрошенням: «Земля пристає до підошов…
Хоч би хто прийшов то прийшов…» Але ж
бачив я, устерігав своїм відчуттям, що вони
хочуть не кого-небудь, а самого принца.
Я чуманів, вивищувався від захоплення,
бентежився від якоїсь несподіваної радості,
як Міла читала свій вірш про кислицю та ще
й пригощала цими божими яблуками, які чомусь здавалися найсолодшими.
Дика яблуня-кислиця, росла прямо на їх-

тому справа. А я бачив і бачу в такому письмі велику справжню любов до рідного краю,
її рідкісне духовне відкриття світу, людських
відносин.
Я тоді питав у Міли, що таке левкої. А
вона із сестрою відповідали: «Це так „по-іностранному“ наші яблучка». І обоє сміялись,
наче іскрами обсипали. Отакі збитошниці,
насміхалися з мене, з «прилевкойчика».

2. Це було у районній
газеті

Як не сказати про цілісінькі терикони її
журналістської роботи, які своїми грандіозними масштабами, довжинами, висотами і
глибинами у понад сорок літ, щоденною газетною колотнечею, здається, могли притлумити її поетичне начало. Ні! І те, і друге ішли як
ніби нога в ногу, а іноді одне переганяло інше.
Мабуть, не на шкоду справі. Шлях у журналістику розпочинався у Талалаївській районній
газеті, де довелося працювати і мені. Дитинство її проходило у Липовому, що за шість кілометрів від райцентру.
Її старшій сестрі, моїй однокласниці, я
присвятив цикл віршів. Серед них є й такий,
що стосується кореспондентки і поетеси
Міли Овдієнко, хоча у ньому я звертаюся до
її сестри:
Це було в районній газеті,
Працювати сюди прийшла
Твоя менша сестра поетка,
Я проводив її до села.
Крізь роки ти про це нагадала,
З давнім докором молодим…
Скільки років уже промчало,
Тьохнув ревно далекий грім.
Я питав, чом твоя електричка
Полетіла в чужі світи.
І дививсь на твою сестричку,
Щоб тебе у вітрах знайти.
Ви обоє були красиві,
І краси не зітер часоплин.
Проводжав двох дівчат у Нинів,
А зостався один, один.
А за Ниновим їхнє Липове…
Хтось тут може мені закинути двоєлюбощі, донжуанство. Та хіба був Тичина «донжуаном», коли писав: «О ніжна Інно, ніжна Інно,
сестру я вашу так любив… Дитинно, злотоцінно…»
В мене не було обтілесної похітливості,
а полонила і зовнішня, і духовна краса обох,
якась піднебесна спорідненість душ.
Це і про мене тодішнього мабуть сказав
Леонід Вишеславський у двох останніх рядках цієї строфи:
Все сделано — нет моей силы
предела,
Берусь обогнать даже свет!
Еще не испытывал женского тела
Порыв восемнадцати лет.
Я не трішечки, а дуже схожий на того
хлопчика, «який мене любив так чисто, як
ніхто уже опісля». Так напише Людмила в
одному із своїх віршів.
І недаремні мої такі слова із вищевказаного циклу, що я присвятив її сестрі:
Чи так нас вчили, чи ми не вміли
Пірнати в прірву солодких пут?
Як ми любили? Не долюбили,
Не перелюбим уже мабуть…
* * *
Ти сердилась, що недолюбно вийшло,
Що хтось нам переплутав поїзди…
* * *

такий двофронтовий меморандум до двох
сестер, щире й таке небоязке визнання через багато літ:
Ви закрили мені небо
Всіх диктантів і епох,
Заховали ваші верби
Мене в Липівський облог.

А може навіть і в «острог».
І це добровільна моя «тюрма» і моє добровільне небо, Було — як було. Я не зрікаюсь і не лякаюсь і може в таємних своїх
глибинах пишаюсь. А може це — Знак.
Та досить. Бо це, мабуть, зайва,
«чувственна» лірика, непотрібне розкривання секретів, а хтось додасть — «ласих» походеньок. Певно ні. Чомусь схилюсь до того,
що нами керувало щось вище.
Після того «досить» — дещо про Мілину журналістику в її «крейєрній» Талалаївці
і далі. Я теж працював у цій газеті, і, чесно
кажучи, більше дивився на неї, ніж на її перші статті. А все ж зразу у її письмі відчув,
побачив доброту, толерантність у ставленні
до світу, до ближнього й дальнього, що дуже
важливо для газетяря, відданість слову й
щирість, пошук фрази, яка б не просто констатувала, а будила, піднімала на дію. І то
було явище для мене, в якому поєднались
краса очей і краса слова.
Ось як сказала і написала про неї, про
її первинне і множинне творче становлення
колишній редактор «Трибуни хлібороба» Наталія Цілина у номері за 5 червня 2010 року,
яка продовжила і укріпила яскраву і надійну
жіночу гілку цього видання.
«На зорі відновлення нашої газети
Людмила працювала кореспондентом. Вже
тоді її статті помітно вирізнялися поміж
інших. Її журналістська доля склалася досить успішно. За плечима понад 40 років
журналістського стажу, більшу частину
з яких вона працювала редактором Кобеляцької газети. Член Національної спілки
письменників і журналістів України, Міжнародної Асоціації письменників та публіцистів, авторка ряду поетичних та прозових
книг, лауреат Всеукраїнської літературної
премії імені Олександра Олеся та літературної премії імені Петра Артеменка. І просто добра, красива, товариська жінка».
Сама Людмила ніби відкривала ізсередини, із усіх потаємних заглибин ту газетярсько-друкарську роботу і піднімалася над
нею високохудожнім і навіть філософськи
об’ємним, узагальнюючим словом, у вірші
з такою нібито прозаїчною фразою «Вечір
в друкарні». Вона говорила про себе, а мені
здається, про всіх газетярів, які приносили
зернятка-букви у друкарські цехи складачам-засівачам, щоб після такої спільної сівби добре плодоносила «Трибуна хлібороба». Міла у цьому своєму вірші спонукала і
мене прирости крилом і серцем до її талановитого поетичного крила, під яким по-новому
відкривалися, здавалось би, такі монотонні
і зовсім не поетичні газетярські будні. Вона
не побоялася ввести у піднесені віршовані
рядки такі «прозаїзми», як «лінотип», «метранпаж», «нонпарель». А тоді на лінотипі виливав букви, «клепав» як у кузні, як у
доменному цеху Андрій Саєнко, а складач
Гільденбрандт метранпажував, укладав їх як
снопики у гобелен нашої первозданної для
Людмили і для мене «Трибуни хлібороба».
А це ж важка для них трудівня, майже
«каторжна», — як на почуттєвих, спочутливих тонах каже у вірші газетярка-поетеса.
Недаремно вони і на пенсію пішли раніше
від звичайних пенсіонерів. А журналістам що
— день ненормований, хоч гуляй, хоч дрова пиляй, а рядки здай на світлу нонпарель.
Свобода і неволя. «Шкідливе» ненормоване

виробництво… Але яке
воно двигтюче і золотокотюче своїм духовним
підсумком у свіжому номері твоєї газети.
Людмила завершує цей вірш такими словами, в яких увібгано і мить, і час, вагу людської праці:
По циферблату стрілка, мов стріла…
Спасибі, мій сумлінний метранпаже,
Ніхто, крім тебе, краще не розкаже,
Який я день багатий прожила.
Крім метранпажа, Людмило Миколаївно,
ще і я пробую розказати про тебе. Може не
краще, але щиро, з висоти твого Липівського
Лисогору і яблуні-кислиці біля твоєї хати, яка
була тобі найсолодшою в світі.
Кріпко ввійшли в життя і в єство цієї авторки журналістські дороги й перемоги. І
може з талалаївської газети з перших віршів
про кислицю, про гусей у Липовому, з талалаївських зустрічей, кореспонденцій, нарисів починалася вона як письменниця. Не
«може» — а точно.

3. І зліва, там,
де серце, заболить

Осмілюся твердити, що якби не поезія,
Міла б стала вілою. Так із міфології південних слов’ян називають дівчину-чарівницю.
Її чарами стали вірші. Вона вся у єднанні з природою, веде добрих людей росою
молодильною умитись (вірш «Діагноз» із
збірки «Не прощаюсь»), зізнається — «я
вірю з дитинства в повір’я» (вірш «І знову
Новий рік»).
Пише вона з лікарняної палати. Так і вірш
називається. Молиться на бога, що вміє заворожувати біль. А час на лікарняному ліжку
волом навпомацки бреде. Ніч. Куди спати «У
темряві намацаю снодійне й зап’ю сльозою
ще один свій день». Такі важкі переломи. Та
і які переломи легкі. І раптом у другій частині
цього вірша вона згадує:
Я йшла на вогонь і зачумлена площа
На стіни собору насунулась косо.
Дивіться, дивіться, як вітер полоще
Мої нерозчесані відьомські косми.
Це вона якось перебільшує. Ніколи її не
бачив такою. Невже нестерпний біль напоумив
говорити таке. Домисли, фантасмагорія, поклик на порятунок усіх земних і небесних богів.
Далі у циклі «Там, на одній з зірок» вона
називає все це добровільним божевіллям.
Так і каже.
Добровільне божевілля —
Чорні очі, чорні чари…
Споконвіку приручали
Трунком відьомського зілля.
А моя прапрабабуся,
Знаю, славилася хистом,
Корінцями, квітом, листом
Рятувала від спокуси.
А праправнучка Міла-Людмила — Словом. І мене, мабуть-таки приручала і рятувала. І віршем, і просто словом примовлянням
— перед набіглими випробуваннями. Ось що
скажу про її поміч. Розглядався позов у Київському суді. Міла сказала мені на дорогу:
«Повторюй мою приповідку». Я повторював.
І виграв суд. Вірю й не вірю Людмилі. Але
було таке. Вірю.
У цій збірці «Не прощаюся» серце ще
б’ється квіткою, відчувається оптимізм, готовність у світлий розвихрений, квітчастий
світ іти, як і раніше, для боротьби, дерзання, щастя, «хочеться в небі зорянім спіймати
свою жар-птицю». Мужньо бореться з недугою. Але «журба все чалиться, чалиться,
обжива кутки, сміливішає».
(Закінчення на 5-й стор.).
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

САДИБА по вул. Пирогова, 26. Тел. 098-440-90-18, 066-718-75-49.
САДИБА 0,15 га у Талалаївці. Будинок з меблями, усі господарські будівлі, город 0,6 га. Буду дуже прислухатися до пропозиції покупця. Тел. 095-717-94-63.
САДИБА за адресою 1-й пров. Жовтневий, 23. Тел. 063-108-01-98.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на
2 ходи, земельна ділянка приватизована, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є колодязь.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
1) Однокімнатна КВАРТИРА зі зручностями в центрі Талалаївки.
Тел. 096-173-38-24;
2) САДИБА з господарськими будівлями. Тел. 097-521-01-08.
САДИБА в с. Сильченкове. Є газ, вода.
Тел. 096-491-74-31, 095-522-67-76.
МАГАЗИН «Шанс» у Талалаївці: 115 м2, газ, світло, сигналізація,
телефон, інтернет. Земля приватизована. Недорого.
Тел. 099-203-47-32.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 096-753-07-57.
МІНІ-ТРАКТОР; ГБО на ГАЗ-53; СІНО.
Тел. 098-800-49-73, 066-643-08-26.
КОСАРКА КС-2,1 із запчастинами (с. Українське).
Тел. 098-603-11-95.
СІНО, ВУГІЛЛЯ, кормовий БУРЯК, БОЧКИ 200 л (герметичні).
Ціна договірна. Тел. 050-719-58-16, 050-327-33-83.
КОРОВА червоно-рябої масті, віком 6,5 року, тільність 7 місяців;
ПРИЧІП одноосьовий тракторний, КОСАРКА захват 1,6 м до трактора; ГЕНЕРАТОР для вироблення світла, новий; ГНІЙ.
Тел. 096-015-13-65.
ЕЛЕКТРОДИ 3 мм по 5 кг, КАБЕЛЬ трьохфазний (алюмінієвий,
мідний), КОЛЯСКА дитяча зима-літо трансформер.
Тел. 068-639-07-09.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 096-758-94-07.
Свердлильний ВЕРСТАТ 2М112 (120 кг), настільна ЦИРКУЛЯРКА (виробництво Іспанія). Тел. 096-230-48-60.

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори китайського виробництва; мотоблоки,
кормоподрібнювачі, навісне
обладнання та запчастини
(смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
Чистимо замулені КОЛОДЯЗІ
та СВЕРДЛОВИНИ. Викачуємо
мул до твердого дна.
Тел. 067-875-20-77,
095-540-09-67.

Здам БУДИНОК із
частковими зручностями в
Талалаївці.
Тел. 097-341-09-45,
050-172-23-42.

КУРЧАТА ВЖЕ ЗАВТРА.

КУРЧАТА-бройлери КООБ‑500
та ІНДИЧАТА БЬЮТІ-8 — на
8 квітня.
КОМБІКОРМ «Калинка» по заводських цінах.
Прийом замовлень у ветаптеці ФОП Горбань або за
тел. 2-19-34 (з 9-ї до 13-ї год.),
097-256-84-85.

РЕМОНТ МЕБЛІВ:

перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір тканин, доставка.
Тел. 093-553-17-76,
097-974-50-71.

КУПЛЮ

2 квітня 2016 року
10 апреля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
За найвищими цінами БИЧКІВ вагою від 350 кг.
Тел. 096-777-94-68, 066-428-50-20.
Недорого ХАТУ в смт Талалаївка або с. Жолобок. За наявності
документів — швидкий розрахунок.
Тел. 096-869-82-35, 050-565-60-34.
Дві БДЖОЛОСІМ’Ї, ВУЛИКИ б/у. Тел. 068-086-01-36.
Постійно найдорожче КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ та БИЧКІВ вагою понад 300 кг. Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
МЕД, ВІСК, МЕРВУ; обмін вощини на вигідних умовах.
Тел. 066-094-11-17, 067-932-64-25.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ, НУТРЯКІВ,
а також М’ЯСО ЯЛОВИЧИНИ ТА СВИНИНИ.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз.
Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
КОРІВ для подальшого утримання.
Тел. 066-554-59-74, 096-575-30-83.
ВІСК, ПРОПОЛІС, МЕРВУ. Тел. 067-983-45-54.
Молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Дорого цілодобово КОРОВИ, БИКИ, ТЕЛЯТА, КОНІ, ЛОШАТА,
СВИНІ, КНУРИ, а також їх м’ясо. Тел. 096-942-45-23, 066-547-26-94.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ, КОРІВ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.

6 ЖОВТНЯ зупинилося серце найдорожчої у світі дружини,
мами і бабусі
Галини Іванівни ПОКРИШКО із Слобідки.
Минає півроку тяжкої скорботи і
печалі, як Тебе немає з нами. Великий
біль у серці, бо все перед очима той
страшний день як Ти назавжди покинула свій дім. Не можемо змиритися
з тим, що ніколи не побачимо Тебе,
не почуємо теплих слів. Ми безсилі
щось змінити, але знаємо і віримо, що
Ти завжди поруч із нами, пораднице
наша, наша мамо.
Ти мала золоту душу, щире серце і вмілі руки. Твій
світлий образ збережемо у пам’яті назавжди. Дякуємо
Богові, що Ти була у нашому житті. Хай сонечко зігріває
Твою могилку, а Твоїй добрій душі — Царство небесне.
Поминаємо Тебе усією родиною.
Схиляють голови сумні всі Твої рідні діти, чоловік та
внуки. Прийми уклін наш до землі і тугу вічної розлуки.
Вічносумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ, СВАТИ.

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

4 квітня – с. Чернецьке, вул. Шевченка, вул. Перемоги.
4 квітня – с. Болотниця, школа.
5 квітня – с. Липове, вул. Біла Гора, вул. Колгоспна
5 квітня – с. Корінецьке, вул. Шевченка.
6 квітня – с. Червоний Плугатар.
6 квітня – с. Новоселівка, ТОВ «Обрій», ферма.
7 квітня – с. Болотниця, вул. Гагаріна.
8 квітня – с. Грабщина, вул. Лісова (9:00 – 16:00).
8 квітня – с. Болотниця, вул. Шкільна (9:00 – 16:00).

РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
МИНАЄ рік світлої пам’яті нашої
дорогої, незабутньої, люблячої і турботливої
дружини, мами, бабусі, прабабусі Тамари
Дмитрівни ПАНАСЮРИ із Талалаївки.
Як швидко плине час, як Ви пішли від нас.
Ваше серденько вже не б’ється і на душі в
нас гіркота. Зайдеш до Вас у дім чи на подвір’я, а там тепер лиш пустота. Ви мали
золоту душу і добре серце. Ваші невтомні
руки ніколи не знали спочинку. Спочивайте, рідненька, Ваш світлий образ збережемо ми у своїй пам’яті назавжди. Нехай
Вас згадають добрим словом усі, хто Вас знав. Низько схиляємо голови перед Вашою могилою. Хай буде пухом Вам земля
та вічне Царство небесне.
У вічній скорботі вся осиротіла РОДИНА.

ПОМИНАННЯ

6 КВІТНЯ минає півроку, як перестало битися серце нашої дорогої сестрички і тьоті Галини Іванівни
ПОКРИШКО із Слобідки.
Плаче серце і болить душа, як незагойна рана. Рідненька сестричко, як тяжко і гірко нам без Тебе, Ти так
потрібна нам, але Тебе не повернути вже у цей світ і від
цього страшно і боляче. Щодня і щоночі згадуємо Тебе
і посилаємо Царство небесне. У наших серцях завжди
буде світла пам’ять про Тебе — нашу порадницю, берегиню і помічницю.
Спи спокійно, хай земля буде Тобі пухом.
Сестри НІНА, ГЛАША, ЖЕНЯ із сім’ями.

ОСЬ і 9 днів без Тебе, рідний. 9 днів
безпросвітнього болю і смутку. Несила
повірити, що це — вже назавжди. Ніде
і ніколи не зустрінемо нашого чоловіка,
батька, брата Олексія Івановича ГОПКУ
із Скороходового. Ще зранку ми були щасливі. Ніщо і ніяк навіть не натякало на те,
що Ти уже пішов не на роботу, а у вічність.
Ще жити б та жити, внуків діждати, весну
стрічати, яку Ти так любив з її безкінечними сільськими роботами. І коли ми прощалися з Тобою, над могилою закричали дикі гуси… Не буде вже
весен, не буде Твоєї осені. Тільки наша пам’ять — світла і чиста, як Твоя добра душа, житиме із нами довічно. Відпочивай,
наш рідненький. Низько схиляємо голови над Твоєю могилою.
Нехай могильна земля буде Тобі лебединим пухом.
У глибокій скорботі ДРУЖИНА, ДОНЬКА,
ТЕЩА, ТЕСТЬ, всі РІДНІ.

Відділ освіти райдержадміністрації, райком профспілки працівників освіти висловлюють глибоке співчуття директору Сильченківської школи Наталії Володимирівні Бородіній з приводу тяжкої втрати — смерті
БАТЬКА.

З глибоким сумом зустріли звістку про смерть нашої колеги Олександри Тихонівни ТИТУХ. Щиро співчуваємо і розділяємо біль непоправної втрати з рідними та близькими покійної.
ВЕТЕРАНИ праці Талалаївського маслозаводу.

Щиро співчуваємо Тамарі Василівні Середі і її родині з приводу
тяжкої втрати — передчасної смерті брата Володимира Васильовича СОРОКИ. Сумуємо і розділяємо з вами біль непоправної втрати.
Сім’ї БІЛОУС, ЛАЗОРЕНКО.

Колектив Сильченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро співчуває директору школи Наталії Володимирівні Бородіній в її непоправному
горі — смерті
БАТЬКА.

Учні 8-А класу Талалаївської школи, їх батьки, класний керівник і
перша вчителька висловлюють глибоке співчуття учневі Владиславу
Кухаренку з приводу тяжкої втрати — смерті мами
ЄВГЕНІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ.

Наші серця сповнені болю і жалю з приводу передчасного відходу із життя нашого дорогого земляка Олексія Івановича ГОПКИ,
з яким ми провели дитинство в с. Степ, навчалися в Болотницькій
школі. Наш Льоша — щира, чуйна людина, весь час із усмішкою на
вустах. Це дуже тяжкий удар для всієї родини. Співчуваємо його дружині Лідії Михайлівні, дочці Тетяні, сестрам Валентині і Галині, брату
Сергію, всім рідним і близьким. Глибоко сумуємо за нашим земляком.
Н. М. ЮРЕВИЧ з Талалаївки, Т. В. ГАПОНЕНКО,
Л. А. ДЗЮБАН із Скороходового.

ПИЛОМАТЕРІАЛИ:
ДОШКА обрізна, необрізна,
БРУС, ЦВЯХИ будівельні.
093-553-17-76,097-974-50-71.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯГ №387400 та серії ЯГ №387384, видані 18 травня 2007 року
на ім’я ЗАПРИСА Віра Ізотівна, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну ділянку (пай), виданий 19.05.1997 року із земель колишнього КСП «14-річчя Жовтня» на території Чернецької сільської ради на ім’я ВОЛОВИК
Степан Михайлович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на земельну ділянку серії III-ЧН
№018880, виданий 14 червня 2001 року на ім’я ВАКУЛЕНКО Любов
Митрофанівна, та серії IV-ЧН №034474, виданий 14 червня 2001
року на ім’я ВАКУЛЕНКО Віктор Іванович, вважати недійсними.
Втрачений державний АКТ на земельну ділянку серії IV-ЧН
№034137, виданий 20 березня 2001 року на ім’я АНТИПЕНКО Марія
Макарівна, вважати недійсним.

Колектив працівників міського відділення поштового зв’язку Талалаївка глибоко сумує з приводу передчасної смерті працівника
відділення Олександра Миколайовича ЗАБОЛОТНОГО і висловлює щирі співчуття його дружині Вірі Іванівні Лукаш.
Колектив Понорівської сільської ради висловлює щирі співчуття
сільському депутатові Миколі Івановичу Білецькому з приводу тяжкої втрати — смерті матері
НІНИ ІВАНІВНИ.
Колектив хірургічного відділення районної лікарні, колишні працівники відділення висловлюють щирі співчуття колишній медсестрі
Лідії Михайлівні Гопці з приводу раптової, передчасної смерті чоловіка
ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА.
Колективи працівників АЗС-40 та нафтобази висловлюють
щирі співчуття Тамарі Василівні Середі з приводу болісної втрати — смерті брата
ВОЛОДИМИРА.
Колектив колишніх працівників Скороходівської школи щиро співчуває Галині Петрівні Артюх в її тяжкому і непоправному горі — смерті
БАТЬКА.
Колектив працівників Довгалівської школи висловлює глибоке
співчуття кухарю школи Світлані Василівні Андрейченко з приводу
передчасної смерті чоловіка
ІВАНА МИКОЛАЙОВИЧА.
В родині учениці нашої школи дев’ятикласниці Людмили Андрейченко неймовірно тяжке горе — помер її тато ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ. Щиро співчуваємо Людмилі та її родині в болісній втраті.
УЧНІ 9 класу Довгалівської школи, їх БАТЬКИ, класний
керівник О. В. ЛИСЕНКО.
Усіх нас приголомшила, вибила з розміреної життєвої колії печальна звістка про раптову і передчасну смерть нашого однокласника Олексія Івановича ГОПКИ. Не віриться і важко усвідомлювати,
йому ще б жити і жити. Пам’ять про Олексія в наших серцях неперебутня. Щиро співчуваємо його дружині Лідії Михайлівні, рідним та
близьким покійного в їх непоправному горі.
ВИПУСКНИКИ Болотницької школи 1978 року.

Передчасна смерть забрала молоде життя нашої однокласниці
Євгенії ШОСТАК (КУХАРЕНКО) із Талалаївки. Наші серця сповнені безмежним болем і горем. Сумуємо. Щиро співчуваємо її синочку,
мамі, всім рідним.
ОДНОКЛАСНИКИ, класний керівник О. М. КАЧАНІВСЬКА.
Тяжке горе в родині нашого однокласника Юрія Миколайовича Худолія — передчасно померла його мама ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА.
Прийми наші щирі співчуття.
ВИПУСКНИКИ 11-А класу Талалаївської школи 2002 р. в.,
класний керівник Н. В. САВЧЕНКО.
Підступна та безжальна смерть раптово забрала життя прекрасної людини, доброго чоловіка, турботливого батька, вмілого господаря, чуйного сусіда та справжнього, щирого друга Олексія Івановича
ГОПКИ із Скороходового. Воістину, небеса забирають кращих… Розділяємо біль гіркої втрати з дружиною Лідією Михайлівною та донькою
Танею, всіма рідними.
Сім’я В. М. ПОМОГАЄВА, В. Ф. ПАВЛИШ.
Глибоко сумуємо і щиро співчуваємо нашій кумі Лідії Михайлівні
Гопці із Скороходового з приводу непоправної втрати — раптової
смерті чоловіка
ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА.
Куми МАРТІЯН, І. САВОЙСЬКА.
Біль сколихнув наші серця — раптово не стало нашого доброго
сусіда, кума Олексія Івановича ГОПКИ із Скороходового. Щиро співчуваємо його дружині Лідії Михайлівні, дочці Тані, всій родині в їх непомірному горі, а покійному — Царство небесне.
Сусіди ГАРЯЧКИ, ГРАБИНИ, АРТЮХИ, В. І. ПАВЛИШ,
куми ПАВЛИШІ, ЧЕПЕЛІ.
Болем у наших серцях озвалася сумна звістка про передчасну
смерть жінки щирої душі і доброго серця Галини Володимирівни
ХУДОЛІЙ із Талалаївки. Глибоко сумуємо і розділяємо біль непоправної втрати з рідними та близькими покійної.
Сім’я ЛИШАФАЙ.

У сім’ї нашої сусідки Тетяни Володимирівни Шостак із Талалаївки — тяжке горе. У тридцять п’ять пішла із життя її донька, мама
синочка Владика ЄВГЕНІЯ. Нам дуже боляче і сумно, адже Женя
росла поряд із нами. Співчуваємо всім рідним.
Л. ДЖУР, П. КАРПОВ, О. САВЧЕНКО.
Олександра Миколайовича ЗАБОЛОТНОГО із Талалаївки ми
поважали і цінували. Ми дуже засмучені, що життя його обірвалося
надто рано. Сумуємо, щиро співчуваємо його дружині Вірі Іванівні,
всім рідним.
Сім’ї РУДЬКО, О. М. САЄНКО, С. А. ЛУКАШ.
З болем у серці зустріли звістку про горе в сім’ї нашої невістки Тамари Василівни Середи із Талалаївки — не стало її брата
ВОЛОДИМИРА. Горюємо, співчуваємо, розділяємо гіркоту тяжкої
втрати і щиро співчуваємо всім рідним і близьким.
Сім’ї З. ГОРДІЄНКО, Н. СУВОРОВОЇ, Т. ЛУТ,
В. СЕРЕДИ, І. СЕРЕДИ.
Щиро співчуваємо нашій невістці Антоніні Володимирівні Руденко
із Талалаївки, племіннику Богдану і всім рідним та близьким в їх непоправному горі — смерті батька Володимира Кахіровича КАІМОВА.
Сім’ї ТКАЧЕНКО, РУДЕНКО.
З болем зустріли звістку про передчасну смерть нашої сусідки,
доброї, щирої жінки, турботливої матері Галини Володимирівни
ХУДОЛІЙ. Сумуємо, щиро співчуваємо у болісній втраті сину і доньці
та всім рідним покійної.
СУСІДИ з будинку 44а по вул. Кірова в Талалаївці.
Висловлюємо щирі співчуття нашій кумі Тетяні Шостак, її внукові
Владику з приводу болісної, непоправної втрати — смерті їх дочки і
матері Євгенії ШОСТАК. Розділяємо біль гіркої втрати з рідними та
близькими покійної.
Г. М. МАКАРЕНКО та його сім’я.

УЧАСТЬ
В ЕКСПЕРИМЕНТІ
ЦЕ —
ВАЖЛИВО

Пунктом 4 Прикінцевих
та перехідних положень Закону України №936-VІІІ «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо посилення соціального
захисту дітей та підтримки
сімей з дітьми» передбачено
здійснення заходів районними державними адміністраціями щодо запровадження послуги патронату над дитиною
як альтернативи притулкам,
центрам соціально-психологічної реабілітації та інтернатним закладам для дітей (в
рамках експерименту протягом 2016–2018 років).
Послуга патронату над
дитиною передбачає тимчасовий догляд та виховання
дитини в сім’ї патронатного
вихователя на період подолання дитиною, її батьками
складних життєвих обставин,
що спричинили вилучення/
влаштування дитини.
Ця послуга експериментально відпрацьована та
запроваджена за підтримки
МБО «Партнерство „Кожній
дитині“» в м. Києві, Київській,
Черкаській областях. Наразі
послуги патронату надають
7 сімей патронатних вихователів, у яких пройшли реабілітацію більше 80 дітей,
котрі залишились без піклування батьків чи потрапили
у складні життєві обставини
і потребували захисту. Кожна

третя дитина повернулась до
батьків, інші були влаштовані
у сімейні форми виховання.
Міністерством соціальної
політики розроблений проект
постанови КМУ «Про проведення експерименту із здійснення патронату над дитиною», яким передбачається
затвердити Положення про
патронат над дитиною, Порядок та умови використання коштів на оплату послуг
із здійснення патронату над
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання
дитини у сім’ї патронатного
вихователя.
Відповідно до вищезазначеного,
райдержадміністрацією
проводиться
вивчення питання про можливість участі району у проведенні експерименту.
Якщо ви бажаєте створити на базі своєї родини патронатну сім’ю, звертайтеся
за роз’ясненнями до служби
у справах дітей райдерж
адміністрації та районного
центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді за
адресою: вул. Леніна, 3, смт
Талалаївка.
Людмила СЕРДЮК,
начальник служби у справах
дітей райдержадміністрації.
Людмила РЯБЧУН,
директор районного центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.

ЩИРО вітаємо з 80-річчям нашу дорогу дружину,
матусю і бабусю Надію Захарівну ПУГАЧ із Липового.
Сьогодні рівно 80 у Вашому
житті минає, а скільки їх ще
на шляху — про це ніхто не
знає. Тож зичим в здоров’ї
вік довгий прожити, щоб всіх
на сторіччя могли запросити.
Хай щастя буде у Вашій долі,
хай обминає Вас журба, бажаємо у Вашім домі затишку,
спокою, тепла.
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.
* * *
30 БЕРЕЗНЯ відзначила
свій день народження наша
рідна, дорога мама і бабуся Галина Олександрівна МАКСИМОВИЧ із Чернецького. Де взяти слів, щоб
вдячність передати за все
добро, за ласку, за любов,

за світ оцей, що нам подарували і за тепло, що даруєте
знов. Нехай Вас пам’ятають
внуки й діти, нехай в саду співають солов’ї. Бажаєм Вам
за 100 в здоров’ї жити, добра
і щастя в Вашому житті.
СИН, НЕВІСТКА,
ВНУКИ.
* * *
5 КВІТНЯ — день народження у Володимира Вікторовича БАБЕНКА із Березівки. Його щиро вітає вся
сім’я: дружина Наталія, син
Андрій та доньки Яна і Аліна.
Ювілей — чудове свято! Є
сім’я — надійний тил. Сорок
п’ять — це не багато, сорок
п’ять — це розквіт сил. Не
одна іще удача Твої здійме прапори. Серце ніжне і
гаряче — тож люби, радій,
Висловлюємо
щиру
твори!
подяку за допомогу всім
ДРУЖИНА і ДІТИ.

ПОДЯКА

людям, які відгукнулись
і підтримали нас у тяжку
хвилину у зв’язку з втратою
нашої дорогої мами Ганни
Володимирівни К
 овтун.
Велика вдячність за допомогу в організації похорону рідним та близьким,
прихожанам Свято-Варваринського храму, сватам,
сусідам, колективам Талалаївської школи, школи
мистецтв, районного будинку культури, дитячого
садочка «Сонечко», НГВУ.
Сім’ї КОВТУН та
ЛАЗОРЕНКО.
смт Талалаївка.

НАШІ ЗЕМЛЯКИ

ЯКЕ БОЛЮЩЕ І ЦІЛЮЩЕ
СЛОВО
І зліва там, де серце, заболить.

(Закінчення. Початок на 3-й стор.).
Мені часом жартома і з якоюсь дитинною
гордістю повідувала Людмила, що вона тихий нетутешній романтик (а який романтик
тутешній?!), що їй затишно і просторо у такому вигаданому, а для неї либонь і невигаданому вияві. Пізніше вона про це навіть у книзі
своїй «Дорога до себе» напише з гіркуватою
відвертістю і раптовим прозрінням, сприймаючи набіжливу прозу буднів. «Світ уяви для
мене був значимішим від світу реальності».
Здавалось, все було як слід — успішна
журналістка, редактор, письменниця. Увесь
вік — праця з людьми, пиши в газеті про передовиків, передовий досвід, хвали владу,
не дуже входь у конфлікти, виконуй «генеральні вказівки», тримай потрібну лінію. Але
це, буває, дорого коштує. Вона мені у наших
уже «дорослих» розмовах, якщо вони вібгавались у шалено швидкісний час, рідко, та
й ніколи не жалілась, що їй важко, що щось
не так у нашому житейському морі і в наших
житейських копанках.
Але справжній письменник, журналіст, як
би там не було, має аналізувати час, у якому
живе.
І їй боляче було писати про те, що робиться і чому воно так робиться. Тому й народжується таке звертання:
Хочу щирості і правди,
А бачу брехливу облуду.
І глевку бездуховність,
Хоч Бога, хоч чорта ліпи.
І запитує:
Коли ж скінчаться
фарисейські дійства,
В яких усі герої непідступні,
В яких однаковісінько підступні
І злодії, й викривачі злодійства?!
Оце вдарила!
Я приголомшений від Мілиного вірша
«Зліва, де серце». Вона тут ніби робить,
хоче зробить клінічно-анатомічний духовний
експеримент сама собі (Боже, сохрани), зупинити серце, яке болить. Щоб послухати, чи
болю не буде при тій зупинці.
Ти зупинися на коротку мить.
Хай подивлюся — і довіку досить.
Моя жіноча туга заголосить
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

2 квітня 2016 року

Так сильно, відкрито самоклінічно, мені
здається, не писано ні в українській, ні в світовій літературі. Хіба що наша Леся Українка, бельгієць Альбер Камю у своїй «Чумі».
А може й інші. Наша Міла ніби пророкує і за
межею…
Неймовірно пронизливо, притомно і майже підсвідомо якимось шостим чуттям наче
голкою іде по своїх ранах і болях у вірші, написаному у лікарняній палаті, про який я згадував вище. Вона так боялась тих хвороб і
тих палат, а вони не питали її бажання. Звертається до Бога, щоб передав усім, що вона
ще жива, сльозами запива снодійне, щоб побороти пітьму ночі.
Але нікому не хоче признатись, що їй
боляче — ні самотності, ні заздрості, ні тому
ж болеві, ні біді. А одній тільки любові. Вона
все зрозуміє.
Відчуваю, що настрої тривоги Людмили внутрішньо перегукуються з творчістю
Лесі Українки. Чому Леся Українка навіть
небесну зірку порівнює зі сльозинкою. А в
Міли своє таке: «Ти знаєш, зорі мають присмак сліз: такі ж гарячі, і такі ж солоні». Але
вона, як і Леся Українка, гордиться зіркою.
У Мавки з Лесиної пісні, роздвоєність, а в
Людмили — навіть боротьба між поезією і
прозою життя:
Бо замість сипати в корита,
В напірники впихати пух,
Я буду день і ніч творити,
А ви ж Поезію й на дух…
І тоді, коли Людмила написала свою першу книгу, я не міг не відгукнутись про неї у
пресі, в «Трибуні хлібороба». А ще і в «Молоді України». Бережу тодішній лист від Міли, в
якому вона пише:
«Здрастуй, Яша!
Не знаю, яким видався для тебе цей вечір
(5 січня), та мав би бути не з гірших, бо ми з
Валею у Хоролі гарно й тепло згадували тебе
(а телепатія — річ реальна!) Читали рецензії, написані тобою. Спасибі за них. Приємно
читати про себе хороше, а вдвічі приємніше,
коли воно написане людиною, яку поважаєш.
Я давно не була в Талалаївці, нічого не знаю
про тебе. Як ти живеш? Напиши, буду дуже
рада. Привіт від Валі.
Людмила».
Яків КОВАЛЕЦЬ.
Чернігів — Полтавська область — Липове

* * *
СЕРДЕЧНО
вітаємо
з першим днем народження
нашу
рідненьку
внучку і сестричку Аню
МАКСИМОВИЧ із Красного Колядина. Люба Анечко,
сонечко ясне, як пролісок
перший, ніжна й прекрасна!
З днем народження вітаєм,
щастя й радості бажаєм.
Не хворій ніколи, сонечком
світи, сильною й розумною
дівчинкою рости. Нехай Господь дарує Тобі щасливу
долю, щоб ніколи у житті Ти
не знала болю.
ДІДУСЬ, БАБУСЯ,
брат БОГДАН.
* * *
В ОСТАННІ дні першого
місяця весни перший день
народження прийшов до нашої рідненької дівчинки-квіточки, донечки і сестрички

Аннусі МАКСИМОВИЧ з
Красного Колядина. Ніжне,
миле й дороге, сонечко-малятко, з першим рочком
Тебе, наше янголятко. Торти, бантики, квітки, радість,
море сміху. Квітни в щастячку й рости всім нам на потіху.
ТАТО, МАМА,
братик ТЬОМКА.
* * *
30 БЕРЕЗНЯ свій перший день народження зустріла наша рідненька внучка,
правнучка і племінниця Аня
МАКСИМОВИЧ із Красного
Колядина. У цей день народилось дитятко, наче сонце,
ангелятко. Хай радіє вся земля — у світі кращої нема. Хай
усмішкою втішає і щасливою
зростає, у любові і красі, і в
достатку, і в добрі. Подарунків їй від долі і в житті всього
доволі, щоб пишались нею
всі і в родині, і в сім’ї.
Бабуся ОКСАНА,
ОЛЯ, ПРАДІДУСЬ,
ПРАБАБУСЯ.

ЗА БЕЗПЕКУ ПРАЦІ

ТРАКТОР В ПОЛІ…

Сільськогосподарське
виробництво завжди посідало окреме місце серед
інших галузей щодо умов та
безпеки праці. Сезонність і
польовий характер робіт у
рослинництві, безперервний
цикл виробництва продукції
тваринництва, експлуатація
недостатньо навченими працівниками засобів механізації (часто за відсутності на
них технічних пристроїв безпеки) — це далеко не повний
перелік обставин, що роблять сільське господарство
важкими та небезпечними
для роботи.
Сільськогосподарські
підприємства різних форм
власності практично нівелювали посади спеціалістів з
охорони праці, суміщуючи їх.
В організаціях району тільки
2 звільнених інженери з охорони праці. Тож відсутність
належного контролю за станом охорони праці на таких
підприємствах, а також недостатній відомчий контроль
приводять до порушення
цілісності структури системи
управління охороною праці.
Коштів на охорону праці

виділяється недостатньо, в
середньому 120 гривень на
одного працівника, у країнах
ЄС — 1000 євро на рік.
Серед професій сільськогосподарського виробництва
найнебезпечнішою залишається професія механізатора
(тракториста-машиніста). На
неї припадає кожний третій
нещасний випадок. Механізатору доводиться працювати у темний час доби, на
віддалених полях, на схилах,
за несприятливих погодних
умов, зазнаючи негативного
впливу високих рівнів вібрації, шуму та інших чинників,
що призводить до втоми та
професійних захворювань.
До всього, ресурс наявного
машинно-тракторного парку
та технологічного обладнання не відповідає вимогам
безпеки, оскільки практично
вичерпаний або вже вичерпаний, оновлення парку проводиться повільно.
Але й робота на сучасних вітчизняних чи закордонних сільськогосподарських
машинах без відповідної кваліфікації та знань безпечних
методів проведення робіт

може призвести до аварій та
травмування працівників.
Стан охорони праці на
більшості підприємств АПР
залежить від кадрового забезпечення та рівня загальної культури виробництва,
що виявляється, зокрема, у
ставленні працівників та роботодавців до проблем безпеки праці, до свого чи чужого здоров’я.
У зв’язку з цим, Фондом
соціального
страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України і
управлінням АПР райдерж
адміністрації скоординовано
роботу та розроблено спільний план дій з питань проведення профілактичних заходів з охорони праці серед
працівників АПР району на
2016 рік. Заплановано провести 3 наради, навчання та
надати методичну допомогу
службам охорони праці підприємств АПР.
Микола ГЕРАСИМЕНКО,
головний спеціаліст відділення Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві.

РАДИТЬ СПЕЦІАЛІСТ

ФОРМУЛА ВИХОВАННЯ

Важливим
показником
розвитку суспільства є гуманне, толерантне, турботливе й милосердне ставлення до дітей з особливими
освітніми потребами, які не
мають змоги вести повноцінне життя. Сьогодні важливим
є усвідомлення того, що всі
діти, незалежно від стану
їхнього здоров’я та фізіологічних особливостей, можуть
і повинні мати рівний доступ
до якісної освіти, а особливо
до звичайного, повноцінного
людського спілкування.
В
інноваційному
навчальному закладі педагогу
необхідно створити такі умови, щоб кожна дитина почувала себе там комфортно,
незалежно від її індивідуальних психофізіологічних особливостей, здібностей і нахилів. У центр уваги необхідно
поставити фізичне, психічне
й моральне здоров’я дітей.
Діти з особливими потребами, насамперед, є дітьми.
Педагоги мають бути толерантними і не повинні говорити про дітей, використовуючи
терміни, якими користуються

медичні працівники. Толерантність (від лат. tolerantia
— терпіння) — терпимість.
Ярлик інвалідності — не більше, ніж медичний діагноз.
Називаючи людей з особливими потребами за їхнім
медичним діагнозом, ми знецінюємо їх як людей. Знецінюючи інших, ми тим самим
знецінюємо й себе.
Вчителі та вихователі
інклюзивних класів часто
стикаються з проблемою,
коли діти з типовим розвитком намагаються все робити замість своїх товаришів з
особливими потребами. Їхнє
бажання зрозуміле, але така
надмірна допомога може
призвести до нездорової
залежності та нерівності в
партнерських стосунках.
Вчіть дітей співчувати
й наголошуйте на ідеї соціальної-справедливості. Більшість дітей добре розуміє,
що є справедливим, а що ні.
Педагоги не повинні говорити
дітям, що дітей з особливими
потребами необхідно жаліти,
оскільки стосунки, побудовані на надмірному співчутті,

СИЛЬЧЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
повідомляє: рішенням 5 сесії 7 скликання
від 10 березня 2016 року надано дозвіл на
розроблення генерального плану с. Сильченкове. Рішенням виконкому розробником генерального плану визначено ПП

не можуть бути рівними. Необхідно зосереджувати увагу
на тому, що у всіх дітей з особливими потребами є власні
інтереси, здібності й таланти, якими вони можуть поділитися з іншими. Це сприяє
налагодженню рівноправних
дружніх стосунків.
Особливу увагу необхідно приділити роз’яснювальній роботі серед батьків здорових однолітків, адже часто
в їх розумінні постає образ,
що вся увага і краще ставлення, допомога в освоєнні
знань направлена однобічно
«особливим дітям».
Просвітницька
робота
серед педагогічних працівників, батьків щодо толерантного ставлення до дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку дуже клопітлива, відповідальна і важка. Кожному
з нас необхідно усвідомити,
що ми всі особливі і кожному з нас необхідно шукати
індивідуальний підхід до ще
«особливіших дітей».
Оксана МОВЧАН,
завідувач районною ПМПК.

«Портал-М». Письмові пропозиції з приводу розробки генплану села від юридичних
та фізичних осіб приймаються за адресою:
17260 Чернігівська область, Талалаївський р-н, с. Сильченкове, вул. Миру, 36,
сільська рада.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУЛЬТУРА

ЗА КОХ А Н І В П ІСН Ю

Нещодавно в районному
будинку культури відбувся
огляд аматорських художніх
колективів та окремих виконавців, у якому взяли участь
сільські митці та народні
умільці із Юрківцівського будинку культури.
РЕМОНТ побутової техніки.
Тел. 097-187-72-96,
050-476-15-07 (Віталій).
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.
смт Талалаївка, готель, фотостудія.
Тел. 098-649-89-18.
ЧИСТИМО
подушки, перини.
ЗАМІНЮЄМО напірники.
ВИГОТОВЛЯЄМО
ковдри (будь-які розміри).
Телефони:
068-085-51-67,
067-369-78-73.
Чистимо КОЛОДЯЗІ механізованим способом.
Тел. 096-665-99-09,
066-590-14-77.
Металопластикові
ВІКНА за державною програмою з відшкодуванням
від 30 до 70%. Маємо всі
дозволи та сертифікати!
Робимо замір доставку,
встановлення!
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).

ДО ВАШОЇ УВАГИ!

Магазин «Шанс» у Талалаївці здійснює великий
розпродаж товарів: зимові
куртки, пуховики чоловічі — від 390 до 690 грн.;
взуття шкіряне чоловіче
— від 280 до 350 грн., жіноче (літо/зима) — від 35 до
290 грн., чешки; джинси
чол./жін. — від 90 до 250
грн., светри чоловічі — від
90 до 100 грн., футболки
чол./жін. — до 60 грн. та
багато іншого.
Магазин працює
з 9:00 до 14:00.

Нові ОП, обприскувачі, сіялки 1,8 м, лійки,
плуги, БДН, культиватори, котки, косарки, гребки, саджалки, ШПАГАТ,
ЗАПЧАСТИНИ до пресів,
інше до с.г.
www.sipoma.com.ua
Тел. 099-318-10-39.
АВТОБАЗАР проводить розпродаж б/в автомобілів. Куплю/продам
або обміняю ваш автомобіль, можна проблемний
або після ДТП. Реставрація шарових опор та рульових наконечників. Авторозборка.
Тел. 096-361-06-51,
099-205-02-27.

Захоплено сприймали
глядачі виступи сільських
аматорів сцени — учасників жіночого вокального ансамблю «Любисток»,
учасники якого впродовж
багатьох літ закохані в українську пісню і щиро дару-

ють її своїм землякам. Активні учасники об’єднання
— Світлана Хоменко, Лідія
Бурдай, Олена Піпаш, Н.
Кіреєва та їх керівник Марія
Калабан, бібліотекар Валентина Максименко, солісти Тетяна Пезова, Оксана

Лисенко, школярка Марина
Степаненко
підготували
цікаву і різножанрову тематичну програму до свята 8
Березня «Мати наймиліша
на землі», в якій прозвучали
улюблені пісні жінок, вірші,
гуморески.
Світлана
МІРОШНИЧЕНКО,
сільський голова.

ПРИГОДА

НІЧНА ТРИВОГА

18 березня близько першої години ночі до Служби
порятунку «101» надійшло
повідомлення про пожежу
житлового будинку, що в с.
Сильченкове. На момент
прибуття рятувальників відділення 21 Державної пожежно-рятувальної частини
димом були охоплені жит-

лові приміщення.
В результаті горіння в
одному з них вогнем значно
пошкоджено (частково знищено) речі побутового вжитку, внутрішнє облицювання
стін та стелі. В куті кімнати,
де виникло горіння, із джерел небезпеки була лише
електропроводка, яка, ймо-

вірно, й стала причиною загорання.
Вкотре
застерігаємо!
Стежте за справністю приладів опалення, електрогосподарства, не залишайте без нагляду увімкнені
електроприлади!
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС.

СПАСИБІ ЗА ПІДТРИМКУ

25 діб медики реанімаційного відділення районної
лікарні боролися за його життя. За першим покликом біля
ліжка хворого були лікар-анестезіолог, завідуюча відділенням А. В. Осадча-Михайлюк
та лікар невропатолог Г. Т. Мороз, медсестри М. В. Ліщук, Л.
А. Михайлюк, М. В. Виноградова, Я. П. Чемерис, О. Ю.
Рудницька, медсестри-ане-

стезисти С. В. Прохоренко, Т.
О. Титух, молодші медсестри
А. Ю. Хахоненко, Н. І. Лут, Л.
М. Пацай, А. О. Білошапка,
Н. Б. Білошапка. Та не дивлячись на старання медиків, на
26 день Олександра Миколайовича Заболотного не стало.
Гіркий біль в душі, смуток і
розпач допомагають подолати підтримка добрих людей,
які взяли на себе частину кло-

потів по організації похорону
чоловіка і разом зі мною провели його в останню дорогу.
Я щиро вдячна всім рідним,
кумам, друзям і знайомим,
сім’ям Павлишів, Тимошенко,
Зими, Саєнко, Рудько за чуйність і розуміння чужої біди.
Спасибі всім вам, хай Господь
береже вас і ваші сім’ї.
Віра ЛУКАШ.
смт Талалаївка.

2 квітня 2016 року

ПОДЯКА

ГОРЕ прийшло у нашу
сім’ю так несподівано. Мій
чоловік Олексій Гопка, якому
було всього 55 років, вранці
поїхав на роботу. Тільки з
початку березня працював
слюсарем у СТОВ АФ «Обрій». Його смерть настала
на роботі в одну мить. Усвідомити це і досі неможливо.
А треба було брати себе в
руки, організовувати похорон. Навіть не уявляю, як би
можна було це зробити мені
без допомоги добрих людей.
У цьому господарстві чоловік
тільки почав працювати, але
керівництво віднеслося до
нашої трагедії по-людськи.
Забезпечили транспортом,
надали допомогу. Наша сім’я

●

НЕПОПРАВНЕ горе спіткало нашу родину — раптово
пішла з життя моя донечка,
моє сонечко, моя опора і
розрада — Євгенія Олександрівна Кухаренко. У ці важкі
для нас хвилини розпачу і
безпорадності поряд були сусіди, друзі, рідні, куми. Низь-

●

щиро вдячна його директору
В. М. Бугаю, директору ТОВ
«Зоря», де колись працював
чоловік, М. О. Діденку та колективам цих господарств,
Ю. В. Дзюбану, М. О. Королю,
колишнім колегам чоловіка із
сейсмопартії, моїм колегам
із хірургії та реанімації. Ми
вдячні нашим родичам, кумам, сусідам, знайомим. Багато людей, яких знав чоловік, і які не знайомі зі мною,
підходили до мене, надавали свою допомогу. Тоді я
тільки плакала і, можливо,
комусь і не подякувала, але
всім і кожному я низько вклоняюся за таку підтримку.
Лідія ГОПКА.
с. Скороходове.

●

кий уклін і велике спасибі
вам усім, хто розділив з нами
наше горе, за моральну і матеріальну підтримку. Хай Господь збереже вас від усіх бід
і незгод, а добро повернеться
у ваші родини сторицею.
Тетяна ШОСТАК.
смт Талалаївка.

На території Харківської сільської ради знаходяться неуспадковані частки паю реформованого КСП ім. Шевченка.

П. І. Б.			
Ляшенко Уляна Кузьмівна

№ паю
289

Потенційні спадкоємці можуть повідомити про себе протягом
року із дня опублікування цього оголошення. По закінченні вказаного терміну сільською радою буде порушуватися справа в суді про
визнання спадщини відумерлою.
Виконком Харківської сільської ради.

НЕПЕРЕБУТНЄ

ЗАМІТКИ І ЛИСТИ ДО МАМИ ПІСЛЯ ЇЇ СМЕРТІ
Сьогодні продав останЯк це не страшно, але сьогодні, 30 березня 1991 року, Ви виростили, я віддав тим,
визнав своє безсилля у боротьбі за повноцінне життя кому Ви й казали віддать: т. ню картоплю. 16 відер узямами. Немає більше сил дивитися на її муки. Почали ко- Сонці і Жосі. Дай Боже, щоб ли Левадини і 40 — Дуня.
вони в них росли, щоб Вас
Продав по 5 крб. за відро. А
лоти знеболюючі.
згадували поки й віку їхньолюди питають про картоплю.
* * *
Лишилося трохи дрібної, то
3 квітня 1991 року між 15-20 хвилинами на 19 годину го. (13 квітня 1991 р.)
6. Мамо! 5 крб., які Ви каїї добере Надя. (13 квітня
мама померла.
зали мені віддать Петренкові
1991 р.)
* * *
10. Мамо!
Замовив
1. Здрастуйте, мамо!
3. Мамунько! Якби Ви за те, що він косив, я віддав
на другий день похорону, в Олексія Боровикового
Тепер писать буду тільки тільки знали, як важко і проколи д. Іван приходив із Дупам’ятник. Я спеціально хоя. І ніколи вже не одержу на
давать, і отдавать. Кожна
ном похмеляться. (13 квітня
див по кладовищу, щоб вижодного листа від Вас відкартоплинка, кожна зернинбрать найкращий. Але такого
повіді. Хіба що прийдете до
ка зберігає Ваше дихання, 1991 р.)
7. Мамо! Сьогодні вивезнемає. Тому замовив комбімене у сні. Я буду писать тепло Ваших рук, а тепер…
ли д. Коля і Василь підстілку нований: без вічного вогню.
нескладно, розсипано — не
Вчора приїжджали з Ічні
на город і я її спалив. А на
На пам’ятнику він не потрібображайтесь: таке в мене
і забрали майже все зерно,
ний, якщо він погасне в душі.
зараз життя. Душа розрикукурудзу, швейну машинку, місце підстілки занесем вугілля, що лежить надворі.
(14 квітня 1991 р.)
вається, біль нестерпний, а
гітару, 16 курей, насіння, су11 . Н о мозок не хоче вірити в те, що
харі, два міш3 квітня минає 25 років, як відійшла у вічність, моя
сив водичку,
Вас я вже ніколи не побачу. ки обмішки,
мама, Ольга Микитівна Забіяка із Ярошівки. Ніби й миті
мамо,
для
Я не знаю, як далі жити — які була Вам
не пройшло від цього непоправного моменту. Пам’ятаємо,
квітів, які ровсе перемішалося. (13 квітвинна Лідка
сумуємо, шануємо.
стуть на Ваня 1991 р.)
ГорпиненкоСин ІВАН, онук АНДРІЙ, невістка ВІРА.
шій могилці.
2. Мамо! Вчора почав
ва, гречку…
Віддав д. Колі сіно, що
Бабуся питає дома, чи Ви
продавать картоплю. ПерТеща-мати обіцяє нам вигохоч що-небудь сказали мені.
ший, хто купив — Аська […]. дувать порося на двох. Та й заготовляли для кози […].
На хлів із д. Колею стягЯ сказав, що Ви мовчите.
Прийшла зі своїм відром,
тепер тільки від неї нам поли дошки і я склав так, як
Потім пішов до Шурика
найбільшим — на 15 літрів.
міч: і м’ясо, і яйця, і все, що
вони лежали надворі. Там і батька. трохи поприбирав.
Насипала під саму дужку і я в неї є.
нічого не міг їй сказать. Надя
Залишив великий мішок же лежить рядківниця та От гарно ми тоді пофарбували огородку на них: ще й досі
говорила, що Ви з Аською
кукурудзи д. Миколі: дві ж легенька драбина і хороші
вила. А другі вила знайшфарба тримається. Обмів
дружили.
індички у них — восени залися в підстілці. На хліві ще і могилку Вашого батька, а
Сьогодні дядьо Коля наберем.
лежить хрест, який я не знаймого діда Микити.
брав 20 відер великої картоШвейну машинку забешов, щоб поставити зразу на
Приходжу додому, чую
плі і мішок дрібної. Надя взяремо в Київ. Багато хто хоче
бабуся голосить біля Вашої
ла також 20 відер великої, 12
її чи купить, чи забрать — могилу. Його треба підфарбувати і поставить, поки не
фотографії, тієї, що висіла
дрібної, а ще добере остачу. німецька, Zinger. І гітару тазроблять пам’ятник.
на дошці пошани в колгоспі.
Із своїх грошей не брав […].
кож. Віра, правда, каже, що
Разом із сіном забрали
Підійшов, став заспокою16 відер купив Дун. Якщо
машинку ніде в нас поставать. Кожного дня плачемо
з Аськи я взяв по 4 крб. за відвить. Але я щось придумаю: і телевізор, щоб не мозолив
очі. (13 квітня 1991 р.)
за Вами. Бабуся уже говориро, то з Дуна — на 50 коп. достоятиме із станком.
8. Мамо! Я ніколи не міг ти не може, тільки плаче. (14
рожче і вже насипали нашиП’ять курок і старого півподумать, що сад можна саквітня 1991 р.)
ми десятилітровими відрами.
ня залишили на сороковини і
пувать. І Ви знаєте, вийшло
12. Мамо! Перебрав паЩе просила Дуня Клина літо. А двох півнів я зарідуже добре: наче підкопаний кетики із насінням овочів. Їх
мова, щоб продав картоплі,
зав на дев’ятини. (13 квітня
і бур’яну менше.
так багато виявилося і такі
скільки можна […]. То тіль1991 р.)
А там, де восени порозвони всі давні, що я їх попаки не знаю, по скільки з неї
4. Мамо! Не знаю, чи
рубував сливки, вишеньки, лив. Можливо, Ви й будете
брать. У Києві-то по 12 за
правильно зробив, що спапозагрібали з Вірою і сміття ображатися на мене за це.
відро, а тут просять дехто по лив пір’я із майстерні. Ми з
Але в багатьох пакетах уже
10. Це ніби й багато. Може
Вами так давно збиралися попалили під ясеном, що
розрубував Капо. Погоріло
позаводилися різні жучки.
підкажете? […].
це зробить. Його вже щось
й соняшничиння. Так тепер Якби ще я тут жив, то повиНа картоплю охотників
поточило і в подушку страшстало чисто й красиво.
носив би надвір, а так мало
багато. Треба було б пізніше
но пхать. Та й подушок тепер
Сьогодні д. Миколі кажу, не плакав над кожним згортпродавать, щоб дорожче, так
нам вистачить надовго. Тільщо як би Ви пораділи, якби ком. Найбільше їх виявилося
страшно залишать — ще хто
ки як на них спать. (13 квітпобачили цю чистоту. (13
з маком. Я знаю, що Ви його
вбереться і забере. Так що не
ня 1991 р.)
квітня 1991 р.)
любили, тільки не дозволяображайтеся, що так розпо5. Мамо! Два горіхи, що
9. Здрастуйте мамо!
ли Вам його сіять. Не знаю,
рядився. (13 квітня 1991 р.)
росли біля городу, які з зерен
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коли тепер і буду сіять. (14
квітня 1991 р.)
13. Сьогодні снився сон.
Ніби в нашій кухні, де кури,
та є ще глибока яма. Я заглянув туди, а там сила-силенна
щурів. Я взяв рушницю і став
стрілять по них. Не вбив жодної. Коли дивлюся — півень
наш там, оцей старий, червоний із широким гребенем. І
хоче вилетіти з ями. Що підлетить і не долетить до верху.
І так два рази. Я щось почав
робить, щоб допомогти йому
вилетіть, але недоробив. Так
сон і закінчився.
Бабуся каже, що це до
пожежі. (14 квітня 1991 р.)
14. Ви знаєте, мамо,
бабуся каже, що вона б іще
була у нашій хаті, так дуже
сумно і страшно стало в ній
увечері. У цьому і я переконуюся щодня. І думаю, що
цей сум так мене доведе, що
доведеться продавать хату.
А не хотілося б. (14 квітня 1991 р.)
15. Добрий день, мамо!
Написав слова привітання і
ніяк не віриться, що Ви їх не
прочитаєте, що звертаюся
до Вас уже як до неживої.
Багато зараз у мене робиться і діється вперше, а
значить перед цим те ж саме
робилося востаннє. Востаннє бачив Вас і вперше мушу
думати і переконувати себе,
що більше вже не побачу.
16. Добрий день мамо!
Оце вчора натомлені-перевтомлені повернулися з
села: за два дні викопали
картоплю, буряки, моркву;
знесли і перевезли в Ічню
гарбузи, викосив на гарбузищі бур’ян.
Їздив до бабусі […]. (9 вересня 1991 р.)
17. Я тільки один раз
пам’ятаю, коли в мами були
руки холодні: як вперше доторкнувся до них, коли мама
відійшла у вічність. (6 липня
1992 р.)
Іван ЗАБІЯКА.
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