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Х РИСТОС В ОСК РЕ С ! З В ЕЛ ИКОД НЕ М !
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ
ТАЛАЛАЇВЩИНИ!

З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ

27 КВІТНЯ в районі з робочим візитом перебував перший
заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич. Він
відвідав районну лікарню, де тривають будівельні роботи
(підвальні приміщення, пожежні сходи), спілкувався з колективом медиків щодо вирішення окремих соціальних питань.
На запрошення голови районної ради Юрія Дзюбана
Леонід Сахневич виступив перед депутатами районної ради
на позачерговій сесії, яка відбулася цього ж дня. Він розповів про плани щодо продовження будівництва ЦРЛ, оптимізації шкіл, дав роз’яснення щодо виплати індексації зарплат
медичним і педагогічним працівникам та ін.
Леонід Сахневич завітав у район і з почесною місією — у
Понорах вручив Марії Михайлівні Бахмач, матері загиблого в
зоні АТО Володимира Бахмача, синову нагороду — орден «За
мужність» III ступеня (посмертно) (на фото). Від імені держави
і себе особисто подякував матері за сина-героя, воїна-патріота, яким завжди будуть гордитись його рідні і земляки.

ПАМ’ЯТІ ЧОРНОБИЛЬЦІВ

З нагоди відзначення 30-річчя Чорнобильської трагедії
26 квітня керівники району, представники громадськості,
ліквідатори аварії на ЧАЕС поклали живі квіти до пам’ятного
знака «Жертвам Чорнобильської трагедії», що в центрі Талалаївки. Після цього в районному будинку культури відбулася зустріч районного керівництва з воїнами-ліквідаторами
та концерт-реквієм, приурочені цій сумній даті. Зі словами
вдячності до тих, хто боронив нашу землю від смертоносного атома Чорнобиля, звернулись голова районної ради
Юрій Дзюбан, селищний голова Юрій Величко, начальник
управління соцзахисту населення Людмила Карпенко, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Іван Майстренко. Помічник-консультант народного депутата України Валерія Давиденка Микола Коновал зачитав звернення нардепа,
в якому йдеться про вшанування пам’яті ліквідаторів аварії,
і від імені депутата запросив чорнобильців у кафе, де продовжилось їх вшанування.
Кор. «ТХ».

ПРИ В’ЇЗДІ У СЕЛО

Жителі вул. Гагаріна, маючи безліч роботи у власних господарствах, віднайшли час на колективну справу. В. М. Божко,
О. М. Прядка, А. Г. Охріменко, Н. Д. Хоменко, Т. П. Гайдай з
онуками Назаром та Олександром, Л. В. Прядка з дружиною
Людмилою і сином Дмитром навели порядок на приставковій
території та окультурили в’їзд у село зі сторони нафтопромислу. Хотілося б, щоб і відпочиваючі тут не забували про культуру і чистоту. Бо хтось смітить, а комусь прибирати.
Маргарита ЗУБОВА,
депутат Сильченківської сільради.

Сердечно вітаємо вас
із світлим Христовим Воскресінням! Святий Великдень дарує нам надію
та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій
у серцях, укріпляє віру та
живить душу.
Величне свято Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще раз
замислитися над вічними
цінностями християнської
моралі, дає нам добру нагоду наповнити свої серця
любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно.
Нехай цей Великий
День дарує всім нам щастя, здоров’я, любов та
непохитну віру в кращий
завтрашній день!
Христос воскрес!
Анатолій ДУПА,
в. о. голови РДА.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ДОРОГІ ТАЛАЛАЇВЦІ!

Прийміть найщиріші вітання із світлим Христовим
Воскресінням! Нехай із радісними Великодніми дзвонами у кожну талалаївську
оселю входять віра і надія в
мирний сьогоднішній і завтрашній день, воістину християнська любов і всепрощення. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

Понеділок
2.05

Вівторок
3.05

Прийміть найщиріші вітання зі світлим святом Воскресіння Христового!
Великдень споконвіку є в Україні символом
добра, миру, милосердя, відродження душі, любові до ближнього. Сьогодні уся наша країна,
кожен із нас, потребуємо світлої віри у краще
життя. У ці дні ми мріємо про мир та спокій в
Україні, про добробут наших людей. Ми молимося за життя і здоров’я захисників України, які
оберігають її від зла й насилля. Віримо, що сили
добра врятують Україну, відвернуть від неї негаразди й ненависть.
У цей благодатний день бажаю кожному із
вас здоров’я і надії. Нехай ваші оселі повняться гарними думками і справами, а доля буде
прихильною і щедрою до вас, ваших близьких
та рідних. Нехай життя дарує вам здоров’я і радість здійснення задумів та мрій.
У ваших серцях хай панує любов, а у душах — злагода й мир.
Христос Воскрес!
Щиро ваш — народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

Щиросердно вітаю вас
із Великоднем! Нехай світле і радісне свято Воскресіння Христового об’єднає
всіх нас вірою в Божу перемогу. Бажаю, аби Господь зміцнив наші духовні
і тілесні сили та подарував
допомогу на добрі справи.
Божого благословення, душевної чистоти, миру і спокою кожній родині. Світлої
Пасхи!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Геннадій
ТРИГУБЧЕНКО,
депутат обласної ради.

ПОДІЯ

СЕРЦЕМ ДО СЕРЦЯ

Батьківська земля, яка
народила, зростила, дала
крила для злету і вивела в
люди, завжди виглядає синів
і дочок, у добру і лиху годину
розкриває обійми. Вона, як
мати, розрадить і порадить,
обійме і прихистить під теп
лим крилом. І де б хто далеко
чи близько не був, лине до
неї. У суботу, 23 квітня, відбулося таке єднання сердець і
душ, щира і тепла зустріч матері і її дітей — талалаївська
земля радо приймала дорогих гостей із Чернігівського
земляцтва у Києві. Зустрічі
такого формату у нас іще не
було — на батьківські терени
завітала делегація з-понад
20-и столичних земляків на
чолі із заступником голови
Прилуцького осередку зем-

ПОГОДА

Неділя
1.05

ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ!
ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!

Середа
4.05

Четвер
5.05

ляцтва Миколою Гордієнком.
Теперішніх киян із талалаївською пропискою в
серці зустрічали керівники
району і селища Анатолій
Дупа, Юрій Дзюбан, Лариса
Шевченко, Станіслав Катрушенко, Юрій Величко, депутат обласної ради Геннадій
Тригубченко. Теплі обійми,
братання, перші враження,
запашний коровай гостям з
рук селищного голови Юрія
Величка. А кияни не можуть
стримати свого захоплення від виставки декоративно-прикладного мистецтва,
яку вихованці Центру ДЮТ
влаштували прямо при вході
до краєзнавчого музею —
місця першої зупинки киян.

(Закінчення на 2-й стор.).
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Улюблені
у Господі брати і сестри,
у цих словах — весь
смисл
нашої віри, уся
наша
надія
на спасіння і
життя вічне.
Першими благовісник ами
найвеличнішої
та спасенної
події Воскресіння з мертвих
Христа-Життєдавця стали
жони-мироносиці, бо саме
вони раніше за усіх прийшли до Гробу Господнього. Там ангел сповістив їм:
«Не бійтесь: знаю бо, що
ви шукаєте Іісуса розіп’ятого. Нема Його тут, бо Він
воскрес… Ідіть же хутко, і
скажіть Його учням, що воскрес Він із мертвих» (Мф.
28, 5-7). І коли жінки пішли,
їх зустрів сам Іісус і сказав:
«Радійте!». Уже два тисячоліття Церква Христова живе
цією невід’ємною радістю. І
сьогодні ми відчуваємо таку
ж радість, яку мали у серцях своїх жони-мироносиці,
а разом з ними святі апостоли, коли отримали від
Спасителя обітницю перебувати з ними «по всі дні, аж

до кінця віку»
(Мф. 28, 20).
С в я т о
Пасхи — це
час, коли кожному християнину потрібно
внутрішньо
удосконалитися, зміцнитися
у вірі і осмислити
сенс
життя і смерті,
щоб нарешті
сказати: «Живу вже не я,
але живе в мені Христос»
(Гал. 2, 20). Саме з таємниці воскресіння Іісуса Христа
народжується нове життя
людини тепер і у вічності.
Давайте ж розділимо
радість Воскресіння Спасителя нашого з усіма, хто
потребує уваги й турботи: із
хворими, літніми, стражденними, засмученими, ув’язненими, з позбавленими достатку й притулку людьми.
І, уподібнившись свідкам
Воскресіння — святим апостолам, з вірою і завзяттям
будемо сповіщати ближнім
і дальнім благу звістку про
те, що воістину воскрес
Христос!
Настоятель Свято
Варваринського храму
отець Віктор МІСЯЙЛО.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

Вітаю вас зі святом світлого Христового Воскресіння!
Син Божий прийняв мученицьку смерть за наші гріхи.
Тому кожен православний християнин славить Господа, і
велика любов живе у серці його. Нехай у ці важкі часи кожній людині Бог подарує мир, любов та спокій.
У це велике свято бажаю вам одного, найголовнішого:
нехай Господь дає нам багатство в вірі, в мудрості, в любові
один до одного. Зі святом вас!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Микола БІЛАН,
голова районної партійної організації
ВО «Батьківщина».

ДОРОГІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Святої
Пасхи! Нехай це свято гуртує родини і стане для кожного
з нас початком добрих змін, поверне віру у себе, у кращий
завтрашній день, наповнить оселі милосердям, миром та
любов’ю. Щастя і радості, миру і благополуччя всім нам!
Депутатська фракція партії «Наш край»
в районній раді.
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ПОДІЯ

СЕРЦЕМ ДО СЕРЦЯ

(Закінчення. Початок на
1-й стор.).
Витвори талалаївських
дітей їм так сподобались,
що чимало з них купили собі
на згадку про перебування в
рідному краї. І потім подовгу
затримувались біля експозицій музею, особливо біля
присвячених землякам-воїнам АТО, про які розповіла
його завідувачка Олена Огій.
А вже манив гостей золотим сяйвом куполів храм
святої Великомучениці Варвари, а на порозі зустрічав
його настоятель отець Віктор. Розповідь священика
про будівництво святині,
вклад у нього місцевої громади, плани по облаштуванню прицерковної території,
сама церква, як окраса Талалаївки, приємно вразили
киян, в яких храми на кожному кроці, і нічим у цьому
плані їх уже, здавалося б, не
здивуєш.
Чи так задумувалось, чи
саме по собі вийшло, але
все нетривале перебування
представників земляцтва в
районі було побудоване на
чуттєвих поривах. Та, певно,
так і повинно бути. Музей з
його глибинними витоками,
храм з піднятою до вершин
духовністю — і відразу після
них пам’ятний знак жертвам
Чорнобильської катастрофи,
30-річчя якої на календарі;

На фото: чуття єдиної родини — після відвідин храму
святої Великомучениці Варвари.
перед його невмирущим особі керівника його Талаламеморіал Слави. З рук київсловом. І бандура, і пісня, які ївського відділення Тараса
ських земляків і керівництва
району та селища до цих так любив він. Ними зустріЧопілка дві книги «Березівчали високих гостей вихосвятинь лягають живі квіти.
ка» і «Хай твориться вам…»
ванці школи на чолі з виклаА після них ще одна свяпро творчість поета і журнадачами і директором Ольгою
тиня — пам’ятник Великоліста Я. Ковальця, а від земму Кобзарю перед учбовим Самозвон. Керівник літераляцтва нагороди отримали
турно-мистецького об’єднанкорпусом школи мистецтв.
голова районної ради Юрій
Заполум’яніли троянди біля ня «Олава» Володимир ТкаДзюбан і заступник голови
чов подарував земляцтву в
Тараса, схилились голови
райдержадміністрації
Ла-

СЛУЖУ УКРАЇНІ!

ЩОБ БУВ МИР,

МАЙБУТНІЙ СОЛДАТ ВЗЯВ У РУКИ АВТОМАТ
агресору
у
Криму, з числа патріотів,
котрі влилися
до лав збройних сил. Це
ми
бачимо,
спостерігаючи за подіями на Сході,
це побачили
одинадцятикласники
із
шкіл
району
на військовому полігоні в
Гончарівську,
де проходили
один з етапів
підготовки
в
рамках обласної програми
з допризовної
підготовки.
Може,
наНа фото: учні 11-Б класу Талалаївської школи на заняттях у Гончарівську. решті, у світлі
подій на цей
УЖЕ роками і, навіть девчальний предмет, закинули
навчальний предмет знову
сятками, в Україні знищували
на задвірки учбового процесу,
звернуть належну увагу?
армію. Елітних військ нам не
а юнаки руками й ногами відДавно пора! Давно пора потреба, ракет стратегічного
пираються, аби тільки не у війвернути в душі і серця юнаків
призначення також, авіації,
ськове, аби тільки не в армію.
і дівчат патріотизм, та і всім
найкращих у світі танків, арАякже, ми ж — за мир!
нам не завадило б пройнятитилерії — нічого не треба! А
Так, ми за мир, Україна за
ся вболіванням за Україну…
треба все продати, порізати
всю її історію сита війнами
А на полігоні, супроводжуна метал і знову продати і —
по горло і не хоче нових. Але
вані офіцером Срібнянськогроші, гроші і гроші комусь на
хоче Росія. А чим її було зуго ОРВК по роботі з особорахунки в офшори. Прямо на
пинити країні без армії, курвим складом Костянтином
очах у народу забирали його
сом на демілітаризацію? Чи
Омельченком, вчителем з
щит і меч. Апатія, масове
звичайною битою, з якою у
допризовної військової підзвільнення з війська кадрових
Криму замість автомата чи
готовки Талалаївської школи
офіцерів — ніщо не призупикарабіна (бо не видали, щоб,
Анатолієм Сердюком, понад
нило взятий владою курс на
чого доброго, не стрельнув у
50 наших старшокласників,
демілітаризацію країни. Вона,
зеленого чоловічка, а може й
серед яких були і дівчата,
як
пухлина,
розповзлася
не було того автомата в наявзнайомилися із життям солуглиб і вшир. Ще донедавна
ності) заступав у караул наш
датів і офіцерів, виконували
престижна, професія військовояк, родом із Талалаївки.
вправи із збирання і розбивого швидко стала нікому не
Так і Крим без жодного порання автомату та зі стрільпотрібною, як і люди, які своє
стрілу віддали, бо ж бити не
би. Кожен із них за прицілом
життя присвятили служінстріляють, так і війну на Донбачив мир, а армія нам для
ню Вітчизні. Навіть більше,
басі маємо (справжню війну,
того, щоб ніхто на нього не
близькі у пам’яті роки, коли
а ніяку не АТО — хоч би тут
посягав. Ми вже й так запладопризовна військова підгонабралися мужності називати
тили дорогою ціною — життовка була уроком мужності
речі своїми іменами).
тями Володі Кунденка і Володля майбутніх воїнів і випусАле армія у нас є, відді Бахмача…
кники однієї школи десятками
роджується з числа вірних
О. ЛИПІН.
вступали у військові училища,
присязі військових, які духом
Фото Костянтина
а сьогодні допризовну, як наі незламністю протистояли
ОМЕЛЬЧЕНКА.

На фото: керівник Талалаївського відділення земляцтва
Тарас ЧОПІЛКО знайомиться з експозицією виставки.
риса Шевченко, літературу
цтво! Це не те, що у столиці з
для музичного розвитку тафонограми звучить!..»
лановитих дітей — директор
Благословенна та земля,
школи Ольга Самозвон. І як в якої є такі діти. Дума про
заключна мить братерського
неї на відстані душі і серця
єднання на рідній землі —
допомагає їм жити й творити
маленький концерт, але з тав столиці й інших краях.
ким розмаїттям юних таланО. ЛИПІН.
тів! Казали захоплено кияни:
Фото Володимира
«Ось воно — живе мистеТОПЧІЯ.

НАРОД І АРМІЯ

ХТО Ж, ЯКЩО НЕ МИ?

Останнім часом наша
країна проходить через великі зміни: територіальні,
економічні, політичні. І всім
нам хотілося б кращого майбутнього, кращого життя,
але часто забуваємо, що МИ
самі і є ця КРАЇНА, ми самі
її будуємо. Один із доказів
цьому — наша Талалаївська
спілка учасників АТО, яка є
ініціатором відкриття центру
підтримки у приміщенні колишнього дитячого відділення райлікарні. Саме тут я і
зустрілася з головою спілки
Богуславом Борсуком, який
ось що розповів:
— Селищна рада виділила в безоплатну оренду спілки це приміщення. Плануємо,
що налагодимо тут послуги
перукаря,масажиста,юриста,
психолога,
відкриємо
тренажерну
залу. Вже, навіть, є деякий інвентар.
Тут буде і
кабінет голови спілки та
приймальня,
куди зможуть
звернутись
учасники АТО,
їхні сім’ї та
всі
бажаючі
за будь-якою
допомогою.
Саме приміщення потребує значного
ремонту,
тому, не гаючи часу, вже
розпочали
проводити
деякі роботи.
Вирішили питання щодо
опалення, на

черзі ремонт та підключення до електрики, ремонт
санвузла. Звертаюся до всіх
учасників АТО не бути байдужими, адже коли ми зможемо спілкуватися, зможемо
підтримувати одне одного
словом і ділом, отож, вступайте у нашу спілку, щоб разом бути сильними.
Побувши в середині
приміщення та оглянувши
маленькі і вузенькі кімнати,
які колись були палатами та
процедурними, стає зрозуміло, що роботи тут багато і вистачить на всіх. Були б тільки
бажаючі підтримати ініціативу. Ви і самі можете в цьому
переконатись, поглянувши
на фото. Тому пропонуємо
залучитись до спільної справи і допомогти, по можли-

вості, фінансово (для цього
нагадуємо реквізити: ГО
«Талалаївська спілка учасників АТО» ЄДРПОУ/ДРФО
38744326 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570,
код банку 353586) РАХУНОК
№26000051410821, валюта
UAH (Українська гривня) або
будівельними матеріалами.
Не завадить у цій справі і
фізична сила. Будемо раді
всім, хто будь-яким чином
вкладе свою часточку в розвиток Центру підтримки.
Не забуваймо, що кожен
із нас сьогодні закладає фундамент майбутньому. І ми, як
ті будівничі, що починають
свою побудову з маленької
цеглини, продовжують розбудовувати ціле місто.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

На фото: тут буде реабілітаційний центр.

Проводиться ЗБІР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ для передачі військовим в зону АТО.
Приймаємо консервацію, продукти харчування, засоби особистої гігієни, натільну білизну,
шкарпетки, тютюнові вироби, дитячі листи, малюнки, обереги. Також приймається тканина
для маскувальної сітки кольорів: чорний, зелений, темно-синій, коричневий.
За детальною інформацією звертатись до голови Талалаївської спілки учасників АТО
БОРСУКА Богуслава Миколайовича за тел. 097-883-80-04 або в благодійний фонд «Прогрес» 098-950-79-77 (Олександр).

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

30 квітня 2016 року

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ЧОМУ ЛЮДЯМ НЕ ВАРТО БОЯТИСЯ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД
Валерій Давиденко, народний депутат України

В УКРАЇНІ так довго, багато і по-різному говорили
про реформу самоврядування, що ці розмови, зрештою,
втратили зміст, а сам процес
— суспільну довіру. Адже
під приводом децентралізації в Україні усі попередні
роки відбувалися протилежні дії, спрямовані на утиск
фінансових,
економічних
та адміністративних прав
громад. Зрештою, подібні
розмови почали викликати у людей настороженість
і побоювання. Тож, у таких
умовах запровадження реальної децентралізації у вигляді об’єднання громад має
відбуватися поступово та
виважено, із мінімальними
ризиками щодо якості життя
людей. Адже у країні бракує
як суспільної довіри до цього
процесу, так і маси нормативно-правових документів
для організації процесу.
Я переконаний, що процес об’єднання громад в
Україні буде успішним лише,
якщо
змінити
суспільне
сприйняття влади, як такої.
Людям довго нав’язували міф про «чарівника» на
блакитному гелікоптері у вигляді президента, прем’єра,
глави районної чи обласної
адміністрації, які приїдуть і
вирішать проблеми людей.
Міф луснув, коли «межигірський чарівник» рвонув на
гелікоптері до Москви. І цей
міф треба розвіяти остаточно. Люди мають повірити,
що саме вони обиратимуть
місцевих очільників і спрямовуватимуть їх дії. А відтак —
відповідатимуть за свій політичний вибір.
У країні має бути чіткий
розподіл повноважень центру та місцевого самоврядування. Центр має опікуватися обороною, зовнішньою
політикою, безпекою. Натомість цінності європейського
самоврядування — це робочі
місця, якісна освіта, соціальний захист, економічна самодостатність. І вони мають
прищеплюватися в Україні
на місцевому рівні.
Посилення повноважень
громад має відбутися, насамперед, на бюджетному
рівні. Гроші громад мають
працювати на потреби людей
і розвиток територій. Податки
мають лишатися громаді, і
вона на них буде розвивати-

ся. Місцеві ради повинні реально впливати на розвиток
своїх територій. Тоді люди
відчують зміни і усвідомлять
власну громадянську відповідальність. І так реформа
стане успішною.
Добровільне об’єднання територіальних громад
та обрання ними органів
самоврядування — значно
ефективніший механізм, аніж
насаджені зверху державні
адміністрації. Об’єднані громади самостійно зможуть визначати розвиток та утримання інфраструктури, забудову
та благоустрій територій, визначати діяльність соціальної сфери, охорони здоров’я,
середньої, дошкільної та позашкільної освіти, системи
правопорядку тощо.
Принципово
важливо,
що громади отримають додаткові фінансові ресурси
відповідно до змін, внесених
у Бюджетний кодекс. Вже
на першому етапі реформування це буде 60% податку
на доходи фізичних осіб, акцизний податок з реалізації
підакцизних товарів, податок
на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності, податок
на майно, єдиний податок,
25% екологічного податку
тощо. А далі практично всі
кошти, що заробляє громада,
мають залишатися на місцях.
Встановлені й інші збори
та платежі до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад. Серед них
державне мито, паркувальний та туристичний збір, плата за ліцензії на певні види
господарської
діяльності
та надання адміністративних послуг, адміністративні
штрафи та штрафні санкції,
75% коштів відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, субвенції із інших
бюджетів тощо.
В громаді мають залишатися максимальна частина фінансового ресурсу для
задоволення потреб краю.
Треба облишити у минулому
нікому не потрібні перегони
коштів за напрямком «регіон-центр-регіон». Адже це —
інструмент корупції та зловживань. Об’єднані територіальні
громади можуть розрахову-

У ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ
Талалаївської районної біб
ліотеки відбулося чергове
засідання клубу за інтересами з раннього розвитку
дитини. Коли ми говоримо
про ранній розвиток, то маємо на увазі інтенсивний
розвиток дитини від 0 до 4
років. Після того як вчені з’ясували, що розвиток клітин
головного мозку дитини до
трьох років завершується
на 70%, а до 6–7 років —
на 90%, стало зрозуміло,
скільки можливостей ми
втрачаємо, не використовуючи вроджений потенціал
малюка. Хоча це вже давно
доведено і теорією, і практикою, але наші міністерства,
навчальні заклади не поспішають щось змінювати. Діти
і далі починають навчатися
в той період, коли ріст мозку уже закінчився (близько
7 років). У цьому віці дитині
дійсно стає важко витримувати ті навантаження, які
пропонують в школі. Дитина з трудом вчиться читати,
рахувати, оволодівати письмом. В подальшому труднощі лише зростають при вивченні інших предметів.
Дітей саджають за пар-

ти, позбавляючи
найнеобхіднішого
для їхнього розвитку — активного руху. Тож не дивно,
що бажання ходити в школу
в дітей швидко згасає вже з
перших днів навчання.
Суспільство теж продовжує жити по-старому,
зайняте іншими проблемами: «Піде в школу (садок) —
там навчиться». «Нічим
не займались — росте не
гірше інших». «Я не спеціаліст — у мене не вийде». «У
мене на це немає часу». «У
дитини повинне бути дитинство»… і т. д.
Ми твердо переконані
в іншому. Не покладаємо
ся ні на які державні уста
нови. Сподіваємося лише
на себе, бо хочемо бачити
своїх дітей радісними та
щасливими, успішними в
будь-якій сфері діяльно
сті, яку вони оберуть самі.
А навчання має проходити
в активному русі, граю
чись, змагаючись одне з
одним, голосно сміючись,
мріючи, пізнаючи світ
дорослих. Хто має такі ж
переконання — ласкаво
просимо до клубу. Люди —

вати на державну фінансову
підтримку. Зокрема, у Державному фонді регіонального
розвитку передбачено 3 млрд
гривень, на соціально-економічний розвиток регіонів виділено 1,94 млрд, субвенція на
підтримку інфраструктурних
проектів об’єднаних територіальних громад складає
1 млрд.
Кожна громада, що створюється, не живе одним
днем. Це — перспективна
ґрунтовна робота. Вона передбачає створення нових
виробництв, робочих місць,
залучення інвестицій. Цій діяльності сприяють такі структури, як Всеукраїнська асоціація сільських та селищних
рад. Вони допомагають громадам розробити програму
соціально-економічного розвитку до 2020 року і загалом
стати самодостатніми та економічно сильними.
Вже цього року громади
можуть отримати субвенцію для модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади, нове
будівництво, реконструкцію,
капремонт об’єктів комунальної інфраструктури. Ці
кошти можна буде використати для ремонту й будівництва доріг та мостів, закупівлю шкільних автобусів,
пожежної і спеціальної рятувальної техніки, будівництва
водогонів, систем водовідведення, рекультивації існуючих сміттєзвалищ тощо. Тобто — на першочергові цілі,
на фінансування яких раніше
руки у влади не доходили.
Для того, аби ці проекти
стали реальністю, необхідне
об’єднання громад. Це —
ключова умова реформи.
Потрібно обрати компетентні
ради та призначити кваліфіковані виконкоми, значно
оптимальніші, аніж існують
нині. Приміром, якщо сім
сільрад об’єднаються в одну
громаду, то замість семи безправних
адміністративних
структур буде одна — потужна і з реальними повноваженнями. Більш ефективна
система
управління,
наявність планів розвитку,
прозорість рішень зроблять
території громад привабливими для інвестицій. А це —
економічний розвиток і нові

робочі місця. У громадян,
особливо молоді, нарешті,
з’явиться можливість для реалізації власного потенціалу
в місці, де вони народились
та виросли.
Під час поїздок Чернігівщиною
люди
часто
запитують мене, як буде
формуватися
майбутня
адміністративна
система.
Інтереси жителів села у виконавчому органі місцевої
ради об’єднаної територіальної громади захищатиме
cтароста. Його обиратимуть
у селах і селищах відповідні
місцеві ради. Він представлятиме позицію мешканців
у виконкомі місцевої ради
об’єднаної громади, матиме
печатку та видаватиме різного роду довідки.
Не
варто
очікувати
значного скорочення штату органів місцевого самоврядування.
Оптимізація
передбачатиме
залучення
професійних кадрів до нової
системи органів місцевого
самоврядування. Цей штат
працюватиме на людей, у
кожного працівника будуть
визначені функції і задачі. А
це сприятиме підвищенню
ефективності управління і
вищої якості послуг, що надаються людям.
Впевнений,
справжнім
фахівцям не потрібно хвилюватися. Їхні уміння будуть
застосовані в інтересах громад. Але водночас необхідно
передбачити систему постійного професійного навчання
та вдосконалення кадрового
потенціалу самоврядування.
Новоутворена громада
має стати центром якісних
змін життя на сільських територіях. Приміром, нині громада не має великого впливу
на сферу освіти, медицини,
культури, спорту. Але після
об’єднання — отримає повноваження і ресурси, аби
вирішувати питання матеріально-технічного
забезпечення навчальних закладів
середньої, шкільної та дошкільної освіти. За рішенням
громади та наявності ресурсів у дитячому садочку може
бути добудовано спортзал чи
басейн, а в школі — комп’ютерний клас.
Громада сама визначатиметься щодо якості освітніх

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

послуг на своїй території.
Зокрема, у яких школах навчатимуться діти, які вчителі
викладатимуть, які додаткові
заняття будуть забезпечені
для учнів. Громада матиме
змогу вирішити транспортну
потребу для учнів окремих
сіл, якщо така виникатиме.
Адже шкільні автобуси передаються з районних відділів
освіти у комунальну власність ОТГ. Водночас буде
збережено і загальнодержавну програму «Шкільний автобус», яка фінансуватиметься
з центрального бюджету.
Необхідно враховувати,
що реформа місцевого самоврядування почалася не
сьогодні і не вчора. І питання
фінансування цих процесів
насправді — лише один аспект цього процесу. Адже ми
рухаємося запланованим ще
у 90-х шляхом реформування. 1996 року Конституція
України закріпила право громадян на самоврядування.
За рік Україна ратифікувала
Європейську Хартію місцевого самоврядування. Ці та інші
документи є стратегічним
планом розвитку, фундаментом, на якому постане нове
громадянське суспільство.
Але попри це ідея реформи місцевого самоврядування має чимало опонентів.
Вона — як кістка в горлі нинішніх посадовців районної
виконавчої вертикалі. Вони
звикли служити керівнику,
який їх призначив, ігноруючи
побажання громад. А часто і
просто нехтують інтересами
людей. Із запровадженням
реформи керівники районів
та області не впливатимуть
на розподіл коштів об’єднаних громад. Вони є фактично
зайвою ланкою, що обмежує
права і можливості громад.
Реформа усуне цю ланку.
Викреслить цих діячів, як
клас, і поверне державу обличчям до людей. Громада
самостійно обиратиме свого
лідера, визначатиме йому
вимоги, аби той максимально відповідав її потребам.
Нинішні призначені чиновники це усвідомлюють і
через страх втратити владу
розповідають страшилки про
так званий колапс, що настане після їх звільнення. Людей залякують закриттям ме-

А Я К У Д А Н ІЇ?
соціальні істоти. Разом
легше. Участь безкоштов
на. Про наступне засідан
ня можна дізнатися за те
лефоном: 067‑542‑64‑88.
Це засідання проходило для загального розвитку
не малюків, а для мам, тат,
дідусів та бабусь. Гостями
клубу були громадяни Данії Девід та Ларс. 68-річний
Девід — інвестор, житель
Копенгагена, батько 5 дітей.
45-річний Ларс — сільський
житель, фермер, не одружений. Дві години ішов діалог
у формі запитання — відповіді. Почалося з дітей, з
вивчення іноземних мов, а
закінчилося культурою, соціальною політикою двох
держав, життям у Євросоюзі, в який ми йдемо: «Чому
всі данці вільно володіють
іноземними мовами, а у нас
всі вчать, але ніхто не говорить?». «Яка соціальна
допомога на дитину?». «Чи
є в Данії малокомплектні
школи?». «Чи дорогі обіди в шкільних їдальнях?».
«Скільки років діти навчаються в школі?»…

Дивно було чути, що в
данських школах дітей, як
правило, не годують взагалі. Це дуже дорого, тому всі
учні носять під’їданки з дому.
Іноземну мову вчать вдома з
народження: говорять з дітьми, показують фільми, читають казки… Без іноземної
мови Данія б не вижила. Декретна відпустка мами разом
з татовою триває лише один
рік. Людину легко звільнити
з роботи. Допомога по безробіттю виплачується лише
тоді, коли ти пропрацював
не менше як 3 роки. В Данії
легко знайти роботу. Безробітних лише 5%. Освіта в
державних закладах безкоштовна. Приватним школам
та садкам частину витрат
компенсує держава. Черг в
дитсадки не існує. Хіба що
трішки доведеться почекати,
коли хочеш віддати дитину
в якийсь дуже престижний
садок. Широко поширені
приватні садки на дому, де
мама, окрім своєї дитини, піклується іще про 2–4 чужих.
Таким мамам, окрім батьків,
платить і держава. Напов-

нюваність
класів в школах — 20–24
учні. Бідних у Данії немає.
Кожен має житло та машину.
Лікування безкоштовне, за
винятком стоматологічних
послуг. На всю Данію — 8
великих лікарень. Та, в якій
проводиться складне лікування або хірургічне втручання, лише одна. Але не
проблема до неї дістатися.
Коли потрібно — прилетить
вертоліт. Слід зазначити, що
площа Данії трохи більша за
Чернігівську область: 41 тис.
кв. км, а Чернігівської області — 32 тис. кв. км. Але
населення Данії — 5,5 мільйона. В Чернігівській області
лише 1 мільйон. Громада
має право на існування,
якщо в ній не менше 20 тис.
населення. По селах місцевих органів самоврядування
не існує. Немає ні мерів, ні
поліції. В селі, де проживає
Ларс, 2100 населення. Окрім аптеки, муніципальних
закладів там немає. Але і
та скоро закриється. Данці
розвивають, в першу чергу,
виробництво та сферу послуг, а не бюджетні заклади.
Бібліотеки є. І їх багато. Пра-

дичних закладів у селах. Але
це не відповідає дійсності.
На рівні громади обов’язково
функціонуватиме первинна
медицина та швидка допомога. Якщо громада забажає
і зможе утримувати, приміром, стоматологічний пункт
чи лікарню, так і буде. Ніхто
їй цього не заборонить. А
якщо людина потребуватиме лікування в стаціонарі та
надання складних медичних
послуг, вона отримає їх рівнем вище. Спеціалізована
медична допомога — онкоцентри, кардіоцентри тощо
базуватимуться на регіональному рівні.
Об’єднані громади матимуть усі механізми, аби
якісно забезпечити людей
послугами. Ідеться про виплату пенсій та субсидій,
забезпечення пільг, контроль
санітарного та епізоотичного стану, реєстрацію актів
цивільного стану. Просто ці
процеси стануть більш соціально спрямованими і дієвими. Приміром, державні
субвенції — медичну й освітянську — розподілятиме
громада. Кошти Фонду регіонального розвитку можна
буде реалізовувати на проекти громади.
Громади отримають технологічну можливість підключитися до Державного
земельного кадастру. Вже у
квітні до кадастру в громадах
буде підключено міграційний
реєстр, що дасть можливість
громадянам
здійснювати
реєстрацію прямо в центрі
громади.
Загалом, об’єднані територіальні громади отримують весь спектр повноважень, які сьогодні мають
міста обласного значення.
Таким чином, розподіл повноважень — один із головних принципів децентралізації, відповідно до якого,
найбільше повноважень матимуть органи місцевого самоврядування, тобто ті, що є
найближчими до людей.
Реформи місцевого самоврядування не варто боятися. Натомість треба усвідомлювати, що це — крок до
сильної, успішної України. Унітарної та єдиної, а не федеративної та розхристаної, як
її прагнуть спотворити зовнішній агресор — РФ та агенти їх
шкідливого впливу в Україні.

цюють цілодобово. Але персоналу в них практично не
побачиш. Вхід до бібліотеки
за електронним квитком, і
книжки реєструються через
сканер.
На запитання «Як Вам
Україна? Які відмінності?»
Девід відповів приблизно
так: «Комуністичний експеримент, який ви пережили,
був цікавий. Але він затримав прогрес. Латвія до
Другої Світової війни була
на тому самому рівні розвитку, що й Данія. Коли я
поїхав туди в 1990 році, то
шкода було дивитися. Латвія відставала від Данії років на 50. В Україні люди не
довіряють один одному, не
довіряють ніяким закладам,
ведеться уніфікація особистості, нетерпимість до
іншої думки. В Данії звикли
довіряти один одному, люди
вільні. Більше демократії.
Немає корупції. Зараз ситуація ускладнилась через
біженців. Як оцінити ситуацію в Україні? Комусь в
Україні стало жити гірше.
Комусь краще. Але в цілому
ідуть позитивні зрушення».
Володимир КИРИЧОК,
член клубу.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
У СЕЛИЩНІЙ РАДІ

Рішення 5-ї сесії Талалаївської селищної ради 7-го
скликання від 27 квітня 2016 року
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДОПОСТА
ЧАННЯ ТОВ «ЖИТЛОБУД-СЕРВІС»
Розглянувши клопотання ТОВ «Житлобуд-сервіс» про затвердження тарифів на послуги з водопостачання, керуючись
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:
1. Затвердити тарифи на послуги з водопостачання ТОВ
«Житлобуд-сервіс» з 01.05.2016 року:
Тариф 1 м3 води без ПДВ, в т. ч.: населення — 7,95 грн.,
інші споживачі — 10,29 грн.
Селищний голова
ВЕЛИЧКО Ю. Є.

30 квітня 2016 року

ВІКНО В ПРИРОДУ

У ФОТООБ’ЄКТИВІ – ВЕСНА

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та
розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Працюємо за державною
програмою, компенсація до 70%.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.

У ВЕЛИКОДНЮ НІЧ

Запрошуємо жителів селища і району на святкову Пасхальну літургію у храмі Великомучениці Варвари і освячення пасок.
Вуличне освітлення у Великодню ніч не вимикатиметься.
СЕЛИЩНА РАДА.

РЕМОНТ
холо
дильників з виїздом
на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447)6-04-16,
097-235-41-47.

ПОДЯКА

СПАСИБІ ЗА ЗНАХІДКУ

Нещодавно на території Талалаївської середньої
школи я загубила свій мобільний телефон. Так прикро
було на душі — все-таки річ
коштовна та й інформації в
ньому було багато. Надії на
те, що його хтось поверне
— не було ніякої. Аж раптом
дзвінок і повідомлення про

те, що телефон знайдено.
Його знайшов і повернув
мені учень 7 класу Талалаївської школи Назар Гайдай. Я
щиро вдячна йому за знахідку і хочу подякувать батькам
Назара і вчителям, які виховують такого порядного сина
і учня.
Галина МУСІЄНКО.

АБІТУРІЄНТУ – 2016

НАШІ ПРОФЕСІЇ:
СУЧАСНІСТЬ І МАЙБУТНЄ

Щорське вище професійне училище лісового госпо
дарства по праву належить до числа сучасних навчальних
закладів, які готують фахівців для різних галузей економіки. Завдяки високому рівню професіоналізму викладачів
та майстрів виробничого навчання і чудовій матеріально
технічній базі в закладі створено належні умови для ефективної підготовки робітничих кадрів. Таким чином у молоді
є можливість здобути необхідні знання й зробити перший
самостійний крок у своїй трудовій біографії.
Запрошуючи випускників шкіл на навчання, ми беремо на себе відповідальність за їхнє майбутнє виховання і
професійне зростання. Батьки хочуть бачити власних дітей
здоровими, соціально захищеними, здатними опанувати
перспективні спеціальності й знайти згодом хорошу роботу. Вважаю, що у нашому училищі всі ці сподівання стануть
реальністю. Молоді люди отримають бажану професію або
продовжать освіту у вищих навчальних закладах. Правильний вибір життєвого шляху — запорука прихильної долі.
Більше про діяльність ВПУЛГ можна дізнатися, скориставшись такими інформаційними ресурсами: блог http://
vpulg.blogspot.com, email snovskvpulg@gmail.com.
Тел. 2-18‑54.
Лариса ДУБИНА,
директор Щорського вищого професійного училища
лісового господарства.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.

Знову цвітуть тюльпани.

КУПЛЮ

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.
Постійно найдорожче КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ та БИЧ
КІВ 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, НУ
ТРЯКІВ, 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.
Молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
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.
ВІСК, ПРОПОЛІС, МЕРВУ, пергову вирізку. Поміняю
віск на вощину. Тел. 067-983-45-54.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і НУ
ТРЯКІВ. Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптех
ніка; мотоцикли; трак
тори китайського виробництва; мотоблоки,
кормоподрібнювачі,
навісне обладнання та
запчастини (смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.

ПОМИНАННЯ

У СВІТЛИЙ день Пасхи минає
три роки як відійшла у вічність наша
дорога мама й бабуся Надія Іванівна ЛИСЕНКО із Красного
Колядина.
Ви пішли в інший світ, звідки вже немає вороття. Матусенько люба, бабусю
єдина, без Вас сумує вся наша родина. Без Вас, рідна, нам завжди тужити,
Вас не забудем, поки будем жити. Хай
сонечко зігріває Вашу останню домівку,
хай м’якою і теплою буде Вам земля,
хай добрі янголи охороняють Ваш спокій. Царство небесне, наша дорога, рідна і незабутня.
ДОЧКИ, ЗЯТІ, внуки ВЛАДИСЛАВ
і ЯРОСЛАВ.

3 ТРАВНЯ минає 40 днів світлої
пам’яті нашого рідного, незабутнього Олексія Івановича ГОПКИ із Скороходового. Чим більше днів, тим гіршає печаль, тим більше
горе роз’їдає душі. Як жаль Тебе, який
нестерпний жаль… Та жити і без Тебе
все ж бо мушу. Бо йде весна, курличуть
журавлі, про щось про вічне тихо шепчуть клени. Як пусто стало враз на цій
землі, коли спинилось серденько у Тебе.
Нехай Твій вічний сон оберігають ангели, легкою буде могильна земля. Ти у
наших серцях, Ти у наших думках. Скучаємо, сумуємо, плачемо…
В глибокій скорботі ДРУЖИНА, ДОНЬКА, ТЕСТЬ,
ТЕЩА, РІДНІ.

У ЦІ завершальні дні квітня минає
40 днів, як залишив цей світ наш дорогий чоловік, батько і дідусь Олександр
Миколайович ЗАБОЛОТНИЙ із Талалаївки.
Тяжкі дні суму, печалі і болю. Дні
спливають, та не проходить біль в душі.
Плачуть наші серця, і не хочеться вірити
в те, що ця розлука назавжди. Закрила
хижа смерть повіки, скувала холодом
вуста, заснула вічним сном назавжди
людина добра і проста.
Спи спокійно, наш дорогий, хай лебединим пухом буде
Тобі земля.

25 КВІТНЯ — рік світлої пам’яті Ніни Іванівни ПІЧКУР.
МАМЕ
Мир опустел.
Он отпустил Тебя туда,
Откуда нет возврата.
И всё больней осознаю
Душой тяжелую утрату.
Теперь и утро без Тебя,
и день, и зарево заката…
Прости мне, мама, может быть,
Была я в чём-то виновата.
Мир опустел.
Он отпустил Тебя беспечно,
Но Ты в душе мой жива
Всегда, навечно.
ДІТИ, ВНУКИ.

Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

СТОВ
Агрофірмі
«Горизонт» (с. Липове) на роботу потрібні
пастухи. За детальною
інформацією звертатись
за тел. 099-771-73-03,
095-481-34-45.

Фото Тетяни ЧЕМЕРИС.

Установка супутникового інтернету та телебачення.
Тел. 066-645-57-23,
096-087-33-50 (Олег).

ПРОДАМ

САДИБА в Талалаївці по 1-му пров. Пирогова: присадибна ділянка 0,15 га, газифікований будинок, господарські будівлі, літня кухня, гараж, погріб, колодязь, центральна вода.
Тел. 095-301-72-53, 068-532-06-74.
Газифікована САДИБА по вул. Перемоги 120-А в Талалаївці. Тел. 095-333-85-60.
САДИБА за адресою 1-й пров. Жовтневий, 23 в Талалаївці. 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.
КВАРТИРА по вул. Пушкіна. Є газ, вода. Ціна договірна.
Тел. 068-061-01-86.
Терміново двокімнатна КВАРТИРА по вул. Нафтовиків у
Талалаївці. Тел. 050-704-25-65.
АВТОМОБІЛЬ «Славута», МІНІ-ТРАКТОР з косаркою,
газова УСТАНОВКА на ГАЗ-53, ГУМА 155×75R-13.
Тел. 066-166-60-81, 098-800-49-73.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21013 1986 року випуску. Ціна договірна. Тел. 096-611-67-84.
ВЕЛОСИПЕДИ б/у жіночі і підліткові на швидкостях, виробництво Німеччина. Тел. 066-607-78-71, 093-757-61-82.
Тільна ТЕЛИЦЯ, червоно-ряба.
Тел. 097-632-30-33, 097-632-30-34.
ДРОВА рубані з доставкою. Тел. 097-549-50-81.
Кормові БУРЯКИ. Тел. 098-440-43-88.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшника, сої, ячменю.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.

НА ПРИЙОМ У «СІММЕД»

У суботу, 14 травня, з 10-ї години у приймальні
Талалаївської ЦРЛ будуть вести прийом лікарі центру «СІММЕД»: гінеколог, онкохірург, ендокринолог,
кардіолог. З метою обстеження проводитиметься
УЗД щитовидної залози, молочних залоз, органів черевної порожнини та органів малого тазу. На прийом
записуватись завчасно за тел. 2-17-52 з 9 до 14-ї год.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачене СВІДОЦТВО про право власності на домоволодіння по вул. Лермонтова, 19 за номером 65 від
4.01.1976 р. (зареєстроване у книзі реєстрів 4.01.1976 р. під
№806), видане на ім’я ПАЗОВ Василь Миколайович, вва
жати недійсним.
На подане в «ТХ» оголошення Харківської сільської
ради про неуспадковані земельні паї КСП ім. Шевченка інформуємо, що на земельні наділи їх власників Назаренка
Івана Дмитровича і Назаренко Катерини Іванівни є спадкоємці, які успадковують земельні ділянки — онук Назаренко
Віктор Дмитрович, котрий проживає в с. Сильченкове Талалаївського району. Крім того, земельна частка (пай) Назаренко Катерини Іванівни успадкована її сином Назаренком
Дмитром Івановичем.
Колектив працівників Сильченківської школи щиро співчуває своїй колезі Людмилі Віталіївні Козел та її чоловіку Олександру Миколайовичу з приводу болісної втрати — смерті
МАТЕРІ.
Колектив працівників терапевтичного відділення райлікарні глибоко сумує з приводу смерті колишньої працівниці відділення Тетяни Михайлівни ГРАБИНИ і щиро
співчуває в тяжкому горі її рідним та близьким.
Біль і горе в ці дні в сім’ї Наталії Миколаївни Мірошниченко із Талалаївки — померла її мама НАДІЯ НИКОНІВ
НА. Щиро співчуваємо, розділяємо гіркоту непоправної
втрати.
Сім’ї А. І. і В. В. ЗЛИХ, В. О. ЯКОВЕНКО,
Н. В. ОНИЩЕНКО, Г. І. СЕМІНЬКО.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ЗАРОБІТОК І ПЕНСІЯ

15 квітня 2016 року набув чинності Закон України
від 26.03.2016 № 1043-VIII
«Про внесення змін до статті
40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування“ щодо
порядку визначення заробітку для обчислення пенсії».
З урахуванням внесених
змін для обчислення пенсії враховується заробітна
плата (дохід) за весь період
страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За
бажанням пенсіонера та за
умови підтвердження довідки про заробітну плату
первинними документами
або в разі, якщо страховий
стаж, починаючи з 1 липня
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

30 квітня 2016 року

2000 року, становить менше
60 місяців, для обчислення
пенсії також враховується
заробітна плата (дохід) за
будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року
незалежно від перерв.
Враховуючи
вищевикладене, починаючи з
15.04.2016 за бажанням
пенсіонера, у разі доцільності, обчислення пенсії
може здійснюватись в тому
числі з урахуванням заробітку за будь-які 60 календарних місяців страхового
стажу підряд незалежно
від перерв по 30.06.2000
року — за умови підтвердження довідки про заробіт-

ну плату первинними документами.
Перерахунок
пенсії,
призначеної у період з
01.01.2016 р., буде проведено на підставі поданих
пенсіонером заяви та довідки про зарплату за будьякі 60 календарних місяців
страхового стажу підряд
незалежно від перерв по
30.06.2000 року з урахуванням термінів, визначених
статтею 45 Закону.
Галина ПОЧАТОВСЬКА,
завідувач Талалаївського
сектору з питань призначення, перерахунку та виплати
пенсій Бахмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України.

ЗАПИТУЄТЕ – ВІДПОВІДАЄМО

БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
Жителі вул. Степова, Калініна і Лєрмонтова, що в
Талалаївці, звернулись у селищну раду із заявою щодо
можливого екологічного забруднення їхнього мікрора
йону і негативного впливу на здоров’я внаслідок функ
ціонування вежі мобільного оператора «Київстар», що
знаходиться по вул. Степова. Лист громадян селищна
рада переадресувала начальнику Головного управлін
ня Держсанепідслужби в області М. П. ДОНЦЮ і ось що
він відповів:
— Базові станції стіль- вищену екологічну небезпеникового радіотелефонного ку, виключено.
зв’язку є джерелами неіоніБазова станція ПрАТ
зуючого (електромагнітного) «Київстар» CHG 067/867,
випромінювання, які пра- яка розміщена в смт Тацюють у смузі радіочастот, лалаївка по вул. Степова,
і ніяким чином не пов’язані паспортизована в установз іонізуючим випроміню- леному порядку. Санітарний
ванням (альфа-, бета-, гам- паспорт розроблено фахівма-промені, рентгенівське цями санепідслужби обласвипромінювання).
ті та видано 16.12.2013 р.
Інформую, що поста- за № 330/161213. У складі
новою Кабінету Міністрів санітарного паспорта проУкраїни від 30.12.2015 р. ведено розрахунки розподі№ 1160 «Про внесення змі- лу рівнів електромагнітного
ни до пункту 26 переліку випромінювання на прилегвидів діяльності та об’єктів, лій до базової станції терищо становлять підвищену торії при роботі обладнання
екологічну небезпеку» циф- в режимі максимальної порові радіорелейні станції, тужності.
базові станції систем стільЗа результатами розникового зв’язку з переліку рахунків встановлено, що
об’єктів, які становлять під- рівні електромагнітного ви-

промінювання на прилеглій
території
становитимуть
значення, нижчі допустимих, існуюча прилегла житлова та громадська забудова будуть знаходитись поза
межами зони обмеження
забудови,
встановлення
санітарно-захисної зони не
потрібне.
Розрахункові дані підтверджено
натурними
інструментальними
дослідженнями щільності потоку енергії на прилеглій
території (протокол проведення досліджень електромагнітного поля № 281 від
27.12.2013 р.).
Перевищень
допустимих рівнів електромагнітного поля виявлено не було,
рівні щільності потоку енергії
становили значення, менші
2,5 мкВт/см2, що визначені
«Державними санітарними
нормами і правилами захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань»,
затвердженими
наказом МОЗ України від
01.08.1996 р. № 239.

1 ТРАВНЯ святкує 80-річний ювілей шанована людина,
чуйний батько, водій з 60-річним стажем, справжній майстер на всі руки, кавалер ордена Трудової Слави Микола
Максимович ПИСАРЕНКО з
Красного Колядина.

Ми, вже дорослі Ваші
діти й багатолюдна вся рідня,
вітання Вам шлемо і квіти з
нагоди пам’ятного дня. Спасибі Вам за добрі справи, за
серце, що тепло дає! Спасибі
Вам, що стільки травнів Ви
серед нас були і є! А побажань у нас — по стріху в цей
ювілейний день і рік: хай Вам
здоровиться до віку! Хай буде
сонячним Ваш вік!
СЕСТРА, СИНИ, НЕВІСТКИ,
ВНУКИ, СВАТИ.
* * *
ЩИРО вітаємо з 70-річчям нашу дорогу маму і
бабусю Людмилу Іллівну
МАРЧЕНКО із Скороходового. Рідненька бабуся і мамочко мила, спасибі, що Ти нас з
любов’ю зростила. Хай весни
до Тебе летять журавлями,
щоб Ти не старіла, рідненька,
з роками. Щоб Ти не хилилась
ніколи в журбі, і сонце, і зорі,
і даль журавлину ми, діти й
онуки, даруєм Тобі. Дозволь,
наша рідна, Тебе привітати,
сказати нам кращі для Тебе
слова: живи в доброті Ти, радості й силі, літа проти Тебе
хай будуть безсилі. Хай доля
дарує доброго віку, міцного
здоров’я і щастя без ліку.
Доньки АЛЛА, СВІТЛАНА,
внуки ВІТАЛІНА, АНЖЕЛА,
зяті АНДРІЙ, РОМАН.
* * *
29 КВІТНЯ святкувала
свій ювілей наша кохана і дорога дружина, мама, теща та
бабуся Наталія Василівна
ПАВЛЕНКО з Красного Колядина. Сьогодні ювілей — чудове свято, ми хочем нашу
маму привітати. А мама наша
зовсім не проста — в її очах

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ХОДЬБА І БІГ ПРОДОВЖУЮТЬ ЖИТТЯ

Виявлено, що систематичні заняття фізичними
вправами та спортом запобігають виникненню хвороб,
покращують імунну систему,
прискорюють
відновлення
функцій всіх систем і органів
людського організму. Також
покращується процес компенсаторно-пристосувальних реакцій організму під час
старіння, що є запобіжним
засобом його перебігу і цим
самим продовжується життя
і творча активність людини.
Сила та працездатність
серцевого м’яза знаходиться
у прямій залежності від сили

та розвитку всієї мускулатури. Тому фізичне тренування, розвиваючи мускулатуру
тіла, в той же час укріплює
серцевий м’яз.
Найсприятливіший
вплив на здоров’я має біг. Він
з усіх видів спорту має найбільший сприятливий вплив
на серцево-судинну систему
в цілому, при ньому зростає
життєва ємність легень, покращується обмін речовин,
вдосконалюється
робота
м’язової системи, активізується діяльність нервової й
ендокринної системи.
Люди, які ведуть малору-

хомий спосіб життя, частіше
хворіють на гіпертонічну хворобу, атеросклероз, цукровий діабет, схильні до ожиріння, а зайва вага скорочує
життя на 5 років, ожиріння —
на 15 років.
Знижена
рухливість
атрофує м’язи, вимиває
кальцій із кісток, знижує
опірність організму, погіршує
якість сексуального життя,
сприяє атеросклерозу, ожирінню, інсульту та інфаркту.
Зробіть перший крок — ходіть. Мінімум 30 хв щодня у
швидкому темпі. 10 хвилин
руху щодня продовжують

життя на 2 роки.
За роки останнього століття виник дефіцит рухової
активності. А без визначеного обсягу постійної рухової
активності людина не може
дожити до старості, не може
бути здоровою.
Найпростіше і найскладніше — це взяти відповідальність за своє здоров’я,
а нагородою буде щасливе
довголіття. Тому, переусвідомивши, оберімо правильний
спосіб життя.
Олена ЯКОВЕНКО,
зав. поліклінікою
Талалаївської ЦРЛ.

Одна із злоякісних пухлин, що найбільш швидко
розвиваються,
меланома,
з’являється з родимки. Під
впливом сонця та ультрафіолету відбуваються зміни, які
можуть призвести до того, що
навіть родимка, яка присутня
у вас із дитинства, згодом
становитиме
смертельну
небезпеку. Адже меланома
протягом першого року після
встановлення діагнозу може
призвести до смерті. Правило «Акорд» — ознаки злоякісного переродження родимок, при першій появі яких
необхідно звернутися до лікаря: А — Асиметрія — якщо
умовно скласти родимку

навпіл, її краї не співпадуть;
К — Край — якщо
родимка має нерівні, нечіткі краї;
О — Окрас — забарвлення — якщо родимка різнокольорова або змінила свій
колір; Р — Розмір — якщо родимка почала різко збільшуватися в розмірах, це один з
основних симптомів її переродження в меланому. Нормою вважається родимка,
розмір якої не більше 5 мм
в діаметрі; Д — Динаміка —
будь-які зміни, які трапляються з родимкою — змінена
структура, поява скоринки на
її поверхні, відлущування,
що з’явилися нові родимки,
або їх різке зникнення.

Якщо ви відмітили у себе
2 та більше ознаки, обов’язково проконсультуйтесь із
лікарем. Самостійну діагностику родимки «АКОРД» рекомендують проводити 2 рази
на рік. В основному зміни в
стані і зростанні родимок можуть проходити в літній сезон і після нього, коли шкіра
особливо схильна до контакту з сонячними променями.
Прості, але дієві правила захисту від меланоми та інших
видів раку шкіри:
••не перебувати на сонці
з 11:00 до 16:00 в зв’язку з
високим ризиком сонячних
опіків;
••сонцезахисний
крем

слід наносити на шкіру за
20 хв до виходу на сонце,
повторне нанесення кожні 2
години перебування на сонці;
••від сонячного випромінювання слід ховатися під
парасолькою, надягати широкополі капелюхи і сонцезахисні окуляри;
••дітям у віці до 3 років
категорично не рекомендується перебувати під прямим
сонячним випромінюванням;
••загоряючи, не можна
заклеювати родимки пластиром;
••регулярний самоогляд
шкіри.
Тетяна ГЕДЗЬ,
лікар-дерматовенеролог.

ПЕРЕВІР РОДИМКУ, ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ

так сяє доброта! Таких людей
ну точно не багато — готова
і останнє віддавати! Все для
родини, завжди все для нас,
аби тільки у нас було гаразд.
Дружина й теща гарна, безперечно, порівнювати просто
недоречно. Бо всім відомо,
що, як не крути, такої і бабусі
не знайти! Тебе, мамусю, любим, поважаєм, І в день цей
міцно-міцно обіймаєм. Здоров’я Тобі зичимо багато, від
щастя та від радості — літати! Вітає щиро вся Тебе сім’я.
З повагою та любов’ю
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУЧКИ.
* * *
Наталії
Василівні
ПАВЛЕНКО з Красного Колядина на її ювілей.
Квітень збігав, травень
був недалеко… Аж Тимошенкам приносить лелека доню!
Була вся щаслива родина!
Повний комплект — мають
доньку і сина! Доню Наташею
миттю назвали! Вибір професії швидко зробила — стати
учителем дуже хотіла! Мала
з Прилук вже Наташа диплома, та не сиділося дівчині
вдома! Тож працювать почала педагогом — в міру вимогливим, добрим і строгим.
В Красноколядинську школу
прийшла і свою долю — Павленка знайшла! Ще й в інституті диплом здобувала, і
паралельно матусею стала.
Спробуй все встигнути, всім
догодити, та ще й уроки відкриті, закриті… Сили в кулак
всі Наташа зібрала — вчителем року тоді вона стала! Та
ще й «Відмінник освіти»! Ось
так! Мало хто має почесний
цей знак! Не запишалась,
хоч привід і мала, школі і
серце, і душу віддала. І не
зізналась нікому б ніколи, що
візитівкою стала для школи!
В області, навіть, уроки давала, стільки у себе комісій
приймала. З захватом всі ті
уроки дивились, учні й батьки
тільки що не молились! Так
працювала з натхненням,
любов’ю, в школі своє залишила здоров’я. Пенсія тільки
торкнулась порога — молоді
не закривала дорогу! Хоч і
просили її залишиться, тільки по совісті так не годиться!
Можна багато чого розказати… Пережила і зробила багато! Мама, дружина,
і теща, й бабуся… Кожен із
нас точно скаже: горджуся,
що от така от вона є у нас!
Спогадів досить, вітати вже
час! В день ювілею бажаєм
з любов’ю радості, миру, міцного здоров’я! Щоб де і як що
болить і не знала, щоб поголів’я худоби збувала. А за
худобою вже, щоб до пари,
зменшились, врешті, скажені
гектари! На відпочинок аби

мала час, щоб Ти для себе
жила, не для нас! Міцно сьогодні Тебе обіймаєм, збутися
мріям Твоїм всім бажаєм! Любим, пишаємось, дуже цінуєм,
ще раз вітаєм і ніжно цілуєм!
З вдячністю, повагою та
любов’ю донька О
 КСАНА
від імені всієї нашої
родини.
* * *
ЩИРО вітаємо із 60-річчям нашу дорогу дочку і сестру Наталію Василівну
ПАВЛЕНКО із Красного Колядина. У дні ці рівно 60 в
житті Твоїм минає, а скільки
їх ще на шляху — про це ніхто не знає. Тож зичим в здоров’ї вік довгий прожити, щоб
всіх на сторіччя могла запросити. Хай щастя буде в Твоїй
долі, хай обмина Тебе журба,
бажаємо завжди у домі затишку, спокою, тепла.
МАМА, БРАТ із сім’єю,
сім’ї ТИМОШЕНКО,
ГОНЧАР.
* * *
57 РОКІВ тому народилася наша люба матуся і
прабабуся Лідія Михайлів
на РОДЕНКО із Слобідки.
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.
Дочка ОКСАНА і її сім’я,
правнучка АНГЕЛІНКА.
* * *
ОСТАННІЙ
квітневий
день приніс 45-річний ювілей в життя нашого чоловіка,
тата і дідуся Юрія Олексан
дровича ДЗЮБИ із Слобідки. Ювілей — чудове свято! Є
сім’я — надійний тил. Сорок
п’ять — це небагато, сорок
п’ять — це розквіт сил. Не
одна іще удача Твої здійме
прапори. Серце ніжне і гаряче — тож люби, радій, твори!
ДРУЖИНА, сини
ЄВГЕНІЙ, РОМАН, онучка
АНГЕЛІНКА.
* * *
30 КВІТНЯ святкує свій
30-річний ювілей наш дорогий
чоловік і батько Олександр
Анатолійович КЛИМЕНЧУК
із Талалаївки. Тобі 30, та хіба
це літа, коли очі горять і душа
молода. Якщо світ навкруги, мов веселка, сія. З днем
народження вітаєм, щастя й
радості бажаєм, а здоров’ячка — найбільше, бо без нього
жить найгірше. Хай Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого Тобі треба.
З повагою ДРУЖИНА,
ДОЧКА, ТАТО, МАМА,
ТЕСТЬ, ТЕЩА.

ЗАЯВА ПРО НАМІР ОТРИМАТИ Д
 ОЗВІЛ
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ
РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Красно
колядинське» заявляє про намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел виробничої діяльності на об’єктах, розташованих
в с. Красний Колядин Талалаївського району Чернігівської області за адресами: вул. Перемоги, 30 (адміністративна будівля), вул. Робітнича, 23 (машинно-тракторний стан) та вул. Робітнича, 21 (зернотік).
При роботі виробничого устаткування в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять: речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок, оксид вуглецю, азоту оксиди, двоокис вуглецю, метан, заліза оксид, марганцю оксид,
вуглеводні граничні С12-С19, сірководень, важкі метали. Дані
викиди не перевищують встановлених граничнодопустимих
концентрацій.
ТОВ «Красноколядинське» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої
діяльності та експлуатації виробничого устаткування.
Для ознайомлення з більш детальною інформацією про
отримання дозволу ТОВ «Красноколядинське» звертатися за
адресою: 17210, Чернігівська область, Талалаївський район,
с. Красний Колядин, вул. Перемоги, буд. 30. тел. (04634)2‑46‑30.
Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
підприємством звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Талалаївської райдержадміністрації.
Адміністрація ТОВ «Красноколядинське».
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НАШОГО
дорогого Григорія Івановича
ДЕНИСЕНКА з Талалаївки
сердечно вітаємо із 65-річним ювілеєм. Бажаємо жити
довго та щасливо, щоб кожен Ваш день був схожий
на диво! Хай діти й онуки
приносять Вам радість,
дорогу до хати забуде хай
старість. Живіть у здоров’ї,
у щасті і силі, літа проти Вас
хай будуть безсилі. Нехай
зозуленька кує Вам щоліта
многая, многая, многая літа!
РІДНІ.
* * *
30 КВІТНЯ святкує свій
30-річний ювілей наш дорогий кум і колега Олександр
КЛИМЕНЧУК із Талалаївки.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

30 квітня 2016 року

ТУРИЗМ

В 30 літ розквітає життя і
душа, ніби пташка, співає.
Хай у юність нема вороття,
а у серці вона оживає. Ти
ще зовсім у нас молодий.
Ти привітний, спокійний і
милий. Залишайся таким
назавжди і щоб завжди Тебе
всі любили. Щоб сонце світило із неба і було у Тебе
все як треба.
Сім’я ЯКИМЕНКО,
* * *
СЬОГОДНІ святкує свій
прекрасний ювілей наша
дорога донечка, сестра та
хрещена Яна Миколаїв

ЖИТТЯ ЯК ДОЛЯ

ДВІ ІСТОРІЇ
ОДНОГО КОХАННЯ
З Тетяною ми давненько не бачилися і, випадково зустрівшись сьогодні, не могли наговоритися. Вона час від часу
поглядала на двійко онучат, які бавилися на дитячому майданчику, і очі її займалися щастям. А ще кілька років тому,
при останній нашій зустрічі, коли я спитала як там її Наталя,
Тетяна тільки важко зітхнула: «Безталанна вона в мене».
А воно бач яке те щастя, ходило-ходило по інших, та й
зжалілось над бідним Наталчиним серцем. Тепер і вона щаслива, і вона — кохана дружина, любить і її люблять. І двійнятка у них із чоловіком радості в домі додають, і сім’я, як світ,
на любові стоїть. І хай не така заможна, але ота, справжня,
коли, аби швидше додому під крило вірності, де тебе виглядають, де прямо з порога тепло, і затишок, і люблячі очі.
А чи його виглядають, її перше кохання? Тепер Наталка,
гляди, та й задумається: може й добре, що Бог одвернув її
тоді від Сергія. Інакше не було б у неї того, що сьогодні має,
і чоловіком би у неї, і дітьми, і сім’єю був бізнес, будь він неладний. Люди доказують їй, що Сергій з ним і спати лягає,
і ранки зустрічає, і довгими зимовими вечорами біля каміна
сидить. Наталка про те й слухати не хоче: хай живе як живе,
сам таку долю вибрав, побрався із бізнесом і самотністю, а
гроші — його діти. Їй жаль і не жаль Сергія. Свого ж ума в
його голову не вставиш. Впустив він у своє серце одну-єдину
жінку, Наталку, і легко й безболісно, навіть не намагаючись
боротися за кохання, відпустив.
Вони зустрічалися майже вісім років. Доля не раз перевіряла їхні почуття. Студентське життя обох проходило в різних
містах, через те бачилися рідко. Під час побачень, закохані,
мріяли як, нарешті, повернуться додому, справлять весілля,
збудують дім, народять дітей.
Наталка мала радісну новину для коханого: вона чекає на
дитину. Такої ж радості в Сергієвих очах вона не прочитала:
«Ми ж обоє студенти, з чого житимемо, хто дитину забезпечить?» За час розлуки життєві плани юнака змінилися і народження дитини до них не входило: «Ось
довчуся, назбираю грошей, відкрию власну справу — і тоді…» Наталка не чекала,
що буде тоді і вирішила народжувати. Нерви, сльози, постійні переживання далися
взнаки і невдовзі після радісної лікар повідомив їй болісну звістку: серце дитини не
б’ється. Сергій, який після того побачення,
ніби крізь землю провалився, почувши про
це, одразу ж приїхав до лікарні. Упав на коліна, просив пробачення, клявся, що більш
ніколи її не покине. Скоро призначили дату
весілля і моталися у передсвяткових клопотах. Завтра — до ЗАГСу, Наталка, весела і збуджена, крутилася біля дзеркала,
роблячи останні штрихи до портрета нареченої у весільній сукні. Сергій зачинив
за собою двері і довго м’явся на порозі.
«Щось трапилось?» — здивувалася з його
розгубленості. «Ти тільки не переживай,
ми обов’язково поберемось, — видушив
із себе. — Ось з’їжджу із одногрупником
на заробітки — і поберемось! Розумієш,
це єдина можливість заробити на бізнес!»
Сукня ураз їй стала затісною…
Хоч і крутилося на язиці — ну й живи зі
своїм бізнесом, вона, принижена й розтоптана, не сказала Сергієві нічого. Оговтавшись від стресу і зради, Наталка поїхала в
сусіднє місто. Сльози і біль, глибоке розчарування гасила в роботі і жила очікуванням
чогось нового. І воно, її справжнє щастя,
народилося, як винагорода за той біль і
душевні муки.
«Страшно подумати, як би склалося
доччине життя, аби і далі прощала. Якщо
доля зачиняє перед нами одні двері,
обов’язково відчиняє інші», — Тетяна прощалася зі мною, а її маленькі онучата із
радісними вигуками «мама!», «тато!» бігли
назустріч молодій парі.
Тамара АРТАМОНОВА.
Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 255 від 15.12.2001 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

на КОМЛИК із Талалаївки.
Прийми наші щирі побажання: двадцять п’ять — це
найкраща пора: і квітує, й
сміється життя. Неповторність променить і тільки радість несе кожна мить! Тож
нехай так буде завжди, щодня квітнуть щастя сади. У
всьому успіхів і процвітання!
Хай здійснюються всі мрії й
бажання!
З повагою і любов’ю
МАМА, дядьо В
 АЛЕРІЙ,
сестра ОКСАНА, зять
ЮРІЙ, хрещениця
БОГДАНКА.

«АДРЕНАЛІН» НЕ ДОПОМОЖЕ,
ЯКЩО НЕ БУДЕ ГРОШЕЙ…

ЛІРИКА

ЗИМОВИЙ СОН

І досі я не знаю:
чи сон був, чи насправді,
чи січень винуватий,
що снігу намело.
Вона шукала долі
й сама, як доля —
правда!
Одна в полоні лісу…
А все мело й мело.
Чарівна полонянко
різдвяних заметілей,
а що вам сумувати,
що у заметах ліс?
Стече з долонь галявин
від снігу сум ваш білий
туди, де ряст
так синьо
у березень проріс.
Чарівна полонянко
із снів моїх тривожних,
навіщо в біднім серці
ой, наробили бід?!
І що мені із вами,
і що тепер — а можна,
аби цей сон —
не сон був,
а до любові слід?
Через замети долі
в чуттєвому пориві
і я здороживсь трохи,
поки у сон поніс
і весну у долонях,
і губи полохливі,
і ряст, що прямо
з серця
у березень проріс.
Михайло БАРВІНОК.

На фото: бронзові призери кубка області з пішохідного туризму.
З 22 по 24 квітня в рамках
відкритого кубка області зі
спортивного туризму «Адреналін 2015-2016» проходив
сьомий, передостанній, етап
у відкритому кубку м. Прилуки з пішохідного туризму.
П’ять років місто над Удаєм
не приймало змагань такого
рівня. Але це не завадило
провести їх на високому рівні.
В цих змаганнях брали
участь і дві команди Талалаївської школи. В старшій
віковій групі команда (Костянтин Самойленко, Марія Химуля, Альона Гуцал,
Ірина Коваленко, Андрій
Науменко) посіла 5 місце.
Туристи молодшої вікової
групи (Еліна Чуба, Віталій
В’ялий, Максим Ведмідь,
Альона Загурська, Анастасія Таралика, Олена Гриценко) в запеклій боротьбі
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були третіми. Досить високий результат спортсмени
показали і в особистому заліку. Серед дівчат 2000-2001
років народження Ірина Коваленко посіла друге місце,
а Марія Химуля — третє.
Абсолютно всі учасники нашої молодшої команди окупували п’єдестал пошани у
віковій групі 2004-2006 року
народження: серед хлопців
Віталій В’ялий був першим,
а Максим Ведмідь посів
друге місце. Серед дівчат
першою була Анастасія Таралика, другою — Олена
Гриценко, третьою — Альона Загурська.
На дистанції «Зв’язок»
лише наша молодша дівчача зв’язка Альона Загурська
і Анастасія Таралика посіли
друге місце.
Відкритий кубок облас-

Редактор О. О. ГОСТРА.

ті зі спортивного туризму
«Адреналін 2015-2016» завершиться останнім етапом
у травні і це будуть найголовніші змагання — чемпіонат
області зі спортивного туризму. Залишилося досить мало
часу для підготовки, але діти
сповнені бажання до перемог і в цих змаганнях.
В планах команди ще
старт у Кубку України серед
юнаків «Єврокарпати-2016»,
що відбудеться в Закарпатській області наприкінці червня. Але участь команди у цих
змаганнях, як не дивно, вирішить не її підготовленість,
а банальне фінансування.
Якщо вдасться вирішити цю
проблему, то Талалаївка знову буде представлена на Всеукраїнських змаганнях.
Олег ЧУБА,
тренер команди.
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