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ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ, ДОРОГІ МОЇ ЗЕМЛЯКИ!

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

20 років тому відбулася справді значима
історична подія, було прийнято Основний
Закон України — першу Конституцію незалежної Української держави. Україна підтвердила своє прагнення розбудовувати незалежну, демократичну державу. Українська
Конституція вперше в історії поставила на
перший план захист прав і свобод громадя-

нина, а тому День української Конституції —
це і день громадянина України.
Щиро вітаємо вас зі святом і бажаємо
вам міцного здоров’я та творчого натхнення, добробуту і затишку у ваших родинах,
мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці, впевненості у завтрашньому дні.

Щиро вітаємо із професійним святом —
Саме тому суспільство покладає на
Днем державної служби!
державних службовців особливо відповіДержавна служба є реальним продальні завдання, чекає від них компетентвідником ідей державності. Державний
ності, ініціативи й творчого ставлення до
службовець — це представник особливої
справи. Бажаємо вам щастя, благополучпрофесії, що несе відповідальність за стан
чя, душевної рівноваги, найкращих персправ як у конкретному регіоні, так і у дерспектив на кожен подальший день! Хай
жаві в цілому.
удача завжди буде разом з вами!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

З НАГОРОДАМИ!

Грамотою
і
нагрудним знаком Верховної Ради
України «За багаторічну
сумлінну працю в ім’я народу України» нагороджено
лікаря-хірурга,
завідувача
хірургічним відділенням Талалаївської районної лікарні
БАНДУРАКА Миколу Васильовича.
За результативність у роботі з обдарованими дітьми
та з нагоди Дня молоді Грамотою райдержадміністрації
нагороджена ДОВГАЛЬ Римма Миколаївна — вчитель
математики та інформатики
Червоноплугатарської школи.
За значний особистий
внесок у формування та реалізацію державної політики
з питань молоді та спорту,
відродження і впровадження
національно-патріотичного виховання молоді та
юнацтва Подяку голови
райдержадміністрації оголошено ЛУЦЕНКО Ніні Михайлівні — завідуючій сектором
сім’ї, молоді та спорту РДА.

День молоді і День Конституції України — ці свята тісно переплетені у своїй суті, адже саме Конституція надає
і гарантує широкі права нашому молодому поколінню, яке
виростає і виховується в нашій незалежній Україні. Віра в
щасливе майбутнє, упевненість у завтрашньому дні і високе самоусвідомлення громадянина і патріота нашої країни
— це одні із головних чинників, закріплених у головному
документі держави. Хай непорушною буде наша єдність і
любов до Вітчизни. Добра і благополуччя зичу всім жителям
району, віри у мирне і світле майбутнє наших поколінь.
Геннадій ТРИГУБЧЕНКО,
депутат обласної ради.

ПОДІЯ

Сердечно вітаю всіх із Днем Конституції! Основний Закон — символ нашої державності та гарантія дотримання
прав і свобод наших громадян. Це — основа, що єднає
наше суспільство. Вона визначає світоглядний фундамент України як демократичної європейської країни.
Конституція забезпечує кожному з нас право жити у
справедливій, чесній, заможній державі. Це — суспільна
угода найвищого рівня, що визначає правила життя в Україні. Але водночас вона вимагає від нас громадянської відповідальності та небайдужості. Від принциповості кожного
із нас залежить дієвість Основного Закону, його спроможність захистити справедливість і протистояти беззаконню.
Конституція змінюється разом із суспільством. І цим
забезпечує собі роль камертона справедливості та законності в Україні. Сьогодні для нашого суспільства на часі
децентралізація. Сильні самодостатні громади — шлях
до відродження нашої рідної Чернігівщини і всієї України.
Саме тому громадянське суспільство активно порушує
питання надання місцевим громадам відповідних конституційних гарантій.
Я впевнений, що Україна відбудеться як сильна та заможна європейська країна. Адже ми
цього щиро прагнемо. А отже, так воно і буде!
Зичу всім мирного неба, добробуту та віри в Україну!
З повагою народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.

ЦЕЙ ДЕНЬ ВІКОПОМНИЙ

22 червня — День скорботи навіки в пам’яті народній. Керівники району,
працівники служб, установ,
організацій, ветерани, представники районних організацій політичних партій, депутати районної та селищної
рад, громадськість поклали
квіти до Меморіалу Слави,
обелісків, пам’ятників загиблим воїнам в роки Другої світової війни та взяли
участь в церемонії Хвилини

СУЧАСНЕ ЖИТЛО
ВІД «УКРСІВЕРБУД»

СВЯТКОВА ПРОГРАМА

25 червня
18:00 — районні змагання з футболу (селищний стадіон).
26 червня
18:00 — виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва майстрів району (фойє районного будинку
культури).
18:30 — покладання квітів до банеру Небесній Сотні,
пам’ятника Т. Г. Шевченку.
19:00 — святкові урочистості з нагоди Дня Конституції,
Дня молоді (вітання від керівників району, нагородження
грамотами, концертна програма).
21:00 — виступ вокально-інструментального ансамблю
РБК (біля РБК).
22:00 — святкові гуляння, дискотека.
ОРГКОМІТЕТ.

21 ЧЕРВНЯ у районі подія — відкриття нової 4-поверхівки, будівництво якої
вели будівельна компанія
«УкрСіверБуд» та ПП «Житлоінвест». Певно всі, хто
навіть у якихось власних
справах бував у Талалаївці,
звертали увагу на цю новобудову, яка була розпочата у
2013-му році. І ось 32-квартирний будинок здають в експлуатацію.
На подію прибув голова обласної державної адміністрації
Валерій Куліч. У вітальному
слові губернатор наголосив на

необхідності будівництва житла у таких невеличких районах
особливо із метою залучення
фахівців медицини та інших
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пам’яті за жертвами війни в
Україні. Слово мали голова
райдержадміністрації Анатолій Дупа та голова районної
ветеранської організації Григорій Костенко.
Цього дня на адмінбудівлях приспущені державні
прапори. Відповідні заходи
пройшли в найбільших населених пунктах району, а
релігійні громади відслужили поминальні панахиди за
жертвами війни в Україні.
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галузей. Особливу увагу слід
звернути на забезпечення житлом соціальних категорії населення, в першу чергу учасників
АТО. «Ми допоможемо людям
пільгових категорій придбати
житло в цьому будинку. Бажаючим стане у пригоді програма
обласного фонду підтримки
індивідуального
житлового
будівництва на селі «Власний
дім», — зазначив у своєму
виступі Валерій Петрович і побажав успіхів та процвітання і
будівельним компаніям, і майбутнім власникам квартир новобудови.
Голова
райдержадміністрації Анатолій Дупа також
привітав присутніх із святковою подією та висловив спо-

1 липня, у п’ятницю,
в місті Прилуки відбудеться виїзна громадська приймальня голови Чернігівської обласної державної
адміністрації Валерія КУЛІЧА, керівників правоохоронних органів, Державної
фіскальної служби в області та обласного військового
комісаріату.
Громадська приймальня працюватиме для громадян з м. Прилук, а також
Варвинського, Ічнянського,
Прилуцького, Срібнянського, Талалаївського районів.
Початок заходу: 11:00.
Місце
проведення:
приміщення Прилуцького
міського будинку культури
(вул. Ю. Коптєва, 28).

дівання, що ця новобудова
буде не останньою в селищі.
Мали слово забудовники, які орієнтували майбутніх
покупців на можливість оформити квартири у кредит на
термін аж до 20 років.
До привітань приєдналися голова районної ради Юрій
Дзюбан, секретар селищної
ради Тетяна Михайлюк. І ось
урочиста мить — будівельники передають символічний
ключ секретарю селищної
ради Тетяні Михайлюк, а потім всі разом перерізають
червону стрічку. Потім всі
бажаючі зробили екскурсію
новими квартирами.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

З ДНЕМ МОЛОДІ!
ШАНОВНА МОЛОДЬ
ТАЛАЛАЇВЩИНИ!
Вітаємо вас зі святом — Днем молоді! Це
свято особливе та унікальне, бо саме такою є молодість. Це неповторна та
відповідальна пора, коли
людина вступає у самостійне життя, ухвалює свої
перші власні рішення. Сучасні і освічені, ви — сьогодення України, її майбутнє. Ваші енергія і завзяття,
оптимізм і наполегливість
знаходять втілення у науці
та на виробництві, у бізнесі
і політиці, у спорті та мистецтві. Вчіться, працюйте
над собою, прагніть успіхів і не розчаровуйтесь від
невдач.
Нехай у вашому житті надійними супутниками
будуть наполегливість і
удача, енергія, незалежна
думка та стремління до
правди і справедливості,
любов і радість. Щастя
вам, здійснення мрій!
Анатолій ДУПА,
голова РДА.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.
* * *
Дорогі юнаки та дівчата! Ви заслуговуєте на
те, аби вами пишалися. Ви
сміливі, розумні, амбітні,
сильні, творчі та запальні,
вмієте чесно та впевнено
відстоювати свої права.
Цінуємо ваше прагнення
наполегливо крокувати до
своїх вершин, бути успішними, щасливими та відповідальними за власну долю
та долю своєї Батьківщини.
Зичу всім вам невичерпної енергії, творчого
натхнення, незалежності
думок, щирого кохання. Нехай не згасне віра у добру
долю України, майбутнє
якої у ваших руках! Хай
у ваших родинах завжди
панують здоров’я, злагода i достаток! Бажаю вам
віри у власні сили, здійснення найсміливіших мрій
та задумів, вірних друзів і
щедрої долі!
Ніна ЛУЦЕНКО,
завідувач сектору
сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.
ЙОГО слова підтверджені конкретною роботою.
Два роки тому перебудували
сушарку на газ. Розпочали
будівництво ангарів. Про це
ми розповідали нашим читачам рівно рік тому. Як і планували господарі, минулого
літа ангари були уведені в
експлуатацію.
Нинішньої
весни розпочали наступний
етап реконструкції. Нині він
у розпалі.
Господарство
вкладає
кошти не тільки у будівництво. Вже цього року на 2
млн гривень придбали нової
техніки. Це — трактор МТЗ,

25 червня 2016 року

НАРОД І АРМІЯ

ПОТРІБНА СПРАВА

КАЖУТЬ, що людина до
всього звикає. Можна звикнути до природних умов, до
середовища, в якому живеш,
до ритму життя, навіть, до
таких елементарних речей
як вода і їжа. Але чи можна
звикнути до війни? Війни,
яка забирає твого чоловіка,
родича, сусіда, знайомого.
Вона забирає приємні і теплі спогади про мирне життя
в рідному куточку і закидає
в «умови виживання» — в
зону АТО.
Збираючи
гуманітарну
допомогу для наших земляків, які зараз знаходяться у
зоні воєнних дій, нам стало
зрозуміло, що сьогодні люди
вже звикли до війни, вона
стала забутою частиною
нашого життя. Пам’ятають

тільки ті, хто кожного дня
носить в серці нестримний
біль втрати, ті, хто вдячні за
мир і чисте небо над нами,
ті, хто захищають кордони
нашої країни, кому болить за
теперішнє і майбутнє, кому
хочеться кращого життя,
хто має чистий розум і світлу душу. Приємно, що такі
люди живуть поруч з нами,
у нашому районі, які не залишились байдужими і допомогли в зборі гуманітарної
допомоги. Це Понорівська,
Харківська, Чернецька, Березівська,
Сильченківська
сільські ради. Окремо хочемо подякувати вчителям
та учням Липівської, Харківської і Талалаївської шкіл.
Особливо відзначився школяр із Талалаївки Денис

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

«ТУТ БУДЕ СУЧАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО», –

так про грандіозну реконструкцію звичайного зернотоку, яка триває два роки, розповідає директор агрофірми «Сильченкове» Андрій Юзюк.
діжка для перевезення води, дарству, де все просто вирує
обприскувачі.
у роботі. Вже встановлені
«Приїжджайте
місяців 100-тонні ваги. Зводиться
через два, тоді буде що сфо- адміністративний будиночок,
тографувати, а поки що тут де буде і контора господарсуцільний будівельний май- ства, і лабораторія — без неї
данчик, — розповідає дирек- не обійтися, коли запрацює
тор. — Плануємо освоїти 4
на повну потужність зерномлн гривень. Роботи виконує склад. Агрофірма дбає не
фірма «Інтек Груп» із Кіро- тільки про темпи росту вивограда. Ось уже два місяці робництва, а і про тих, хто
бригада майстрів із семи тут працює. Для них зводитьчоловік працює на об’єкті. ся кімната відпочинку з усіма
Хоч два роки тому і рекон- умовами, тобто, де можна
струювали сушарку, виникла буде помитися, перевдягтинеобхідність її удосконалити. ся, поїсти.
Отож повністю розібрали
Роботи тривають. Майсмеханізми, залишивши саму три бригади, яку очолює Анаспоруду, яку підняли. Вже толій Квак, радо погодилися
зробили ями для зерна, в на фото. Розповідають, що
процесі виготовлення спору- в Сильченковому їм подобади для його охолодження…». ється і жити, і працювати.
Андрій Вікторович провів
Текст і фото
екскурсію по токовому госпоОлександри ГОСТРОЇ.

На знімку: бригада будівельників ТОВ «Інтек Груп».

Прохорович, який підготував
для бійців прапор України, аптечку та інші речі, які
акуратно запакував. Небайдужими залишились аграрні
підприємці, які допомогли
паливно-мастильними матеріалами. Це директори ТОВ
«Красноколядинське» Павло Михайлович Чмут, ТОВ
«Понори» — Андрій Олександрович Іванов, ТОВ АФ
«Обрій LTD» Валерій Іванович Сердюк, а також депутат
обласної ради Геннадій Павлович Тригубченко.
Із приватних підприємців
гуманітарним набором допоміг магазин «Азалія» (ПП
В. М. Василюха). Школа мистецтв зібрала грошову допомогу розміром у 400 грн.,
також фінанси надавали

окремі люди. Хочемо висловити подяку всім жителям
району за надану підтримку.
Спільними зусиллями було
зібрано майже дві тонни гуманітарної допомоги, яку
погодився зібрати по району
учасник АТО Микола Донець
власним бусом.
Нелегко було знайти водія для поїздки в зону АТО.
Ми зверталися до багатьох,
але погодився тільки підприємець Тарас Носач. За
що ми йому дуже вдячні. У
ніч із дев’ятого на десяте
червня «гуманітарний конвой» вирушив із Талалаївки
до м. Константинівка, де
зараз служить наш земляк
Антон Чмут із Красного Колядина. Повертаючись назад, ми ще відвідали Олену
Корчаковську в м. Красно
армійськ. Солдати були
приємно вражені і дуже
вдячні, адже такої кількості
гуманітарної допомоги (як
вони самі нам повідомили)

їм ще ніхто не привозив.
Нині розповсюджується
багато «міфів» про війну, начебто бійці там мають багато коштів, безліч продуктів і
споряджень, але побувавши
там і все побачивши на власні очі — міфи розвіюються і
стає зрозуміло: хлопці потребують нашої підтримки! Тому
не будемо залишати добрі й
такі потрібні справи.
Богуслав БОРСУК,
голова Талалаївської
спілки учасників АТО.
Олександр СМАЛЬКО,
керівник районного благодійного фонду «Прогрес».
На фото: момент
зустрічі із земляками
(ліворуч); колишній
селищний голова Володимир Іванович РОМАШКО
із дружиною Зінаїдою
Григорівною передали бійцям речі та великий запас
консервації із власного погреба. Ми були зворушені
їхньою щирістю.

ГАЙ-ГАЙ, коли то було!?
Виїзди на природу всім редакційним колективом на
День преси, толока на будівництві нового гаража,
бігання в третього зайвого
після сапування колгоспних буряків (із сапою не
набігалися!), осінній бал на
мальовничих лісових галявинах з його незмінним
атрибутом — смачнющою
кашею з димком, веселою
піснею і задушевною розмовою. А хто ту кашу зварить, а
хто ту пісню так заспіває, що
аж сльоза на очі, а хто слово
тепле скаже, від якого відразу від душі відляже? Наша
Любов
Володимирівна
ЛУТ! Наш верховний головнокомандувач редакційними фінансами і в таких ось
неформальних
ситуаціях.
Боже, якими молодими ми
тоді були! Не віриться, наче
вчора… Задзвонив телефон — цей голос, бадьорий,
життєрадісний, веселий, ні
з яким іншим не сплутаєш.
Вона, Люба Володимирівна.
Все та ж, ніби й не було років, ніби й не було болючих
втрат рідних, ніби й хвороб
немає. Життєлюбка! Учора
їй бухгалтерська рахівничка
налічила 70! Ну, хіба це вік
для такої жінки!? З роси й
води Вам, наша незабутня
Любо Володимирівно! Хай
теплою буде Ваша життєва осінь і завжди гріє серце
спомин про редакцію. Ми
Вас любимо!
КОЛЕКТИВ РЕДАКЦІЇ.
* * *
ІЗ СВОЇХ сьогоднішніх
70 літ певно, що більше, ніж
половину Борис Пилипович ДМИТРЮК присвятив
справі всього свого життя —
вихованню
підростаючого
покоління. Скільки їх, цих
поколінь, вивела на самостійну життєву стежку його
дбайлива і мудра вчительська рука. А скільком молодим педагогам допоміг він

утвердитись у професії! Вітаючи нашого колегу, колишнього директора Чернецької
школи Бориса Пилиповича
Дмитрюка із ювілеєм, сердечно зичимо йому багатих
ужинків із педагогічної ниви,
натхнення й життєвої енергії
від молодого літа, не відчувати на плечах тягаря років,
шани і вдячності від людей.
Хай мудрість літ не стане тягарем, нехай душі не вигасне зірниця, хай повниться до
краю день за днем любов’ю,
щастям і добром криниця.
КОЛЕКТИВ Чернецької
школи та колишні КОЛЕГИ.
* * *
НАШІЙ
дорогій
матусі
Ганні
Михайлівні
ВАЩЕНКО з Рябух 25 червня виповнюється 85 років.
Вітаємо Вас, люба матусю.
Наша
мамо,
рідненька,
мила! Слів святіших нема на
землі. Хай не слабнуть здоров’я і сила, очі хай завжди
будуть ясні. Промінь сонця
нехай Вас торкнеться і розтопить і лихо, й біду. І все
краще життю посміхнеться,
як ті лілії в літнім саду. Здоров’я Вам, мамо, добра Вам,
рідненька, і щастя на довгіпредовгі роки!
Ваші сини ІВАН,
ГРИГОРІЙ та їхні сім’ї.
* * *
НАША рідна Любов
Василівна КОЛОМАЙКО
із Сильченкового святкує
своє 75-річчя. Вітаємо Тебе
від щирого серця! Даруємо
всю нашу ніжність і тепло.
Хай пливе щасливо Твій
життєвий човен, і минає
легко береги круті, і любові буде хай він завжди повен — то найголовніше у
людськім житті.
Син СЕРГІЙ, н
 евістка
НАТАЛІЯ, внуки та
правнук ПАВЛИК, СВАХА.

НАШІЙ люблячій матусі,
працьовитій бабусі Любові
Василівні КОЛОМАЙКО з
Сильченкового виповнилося
ювілейних 75 років. Люба бабусю, матусенько мила, дякуємо велике за те, що Ви нас
ростили, що Ви нас любили,
чим могли, помагали, молились за нас та добра бажали.
За руки натруджені, за хліб
на столі. Дякуємо Вам, дорога, уклін до землі. За Вашу
любов й турботу про нас
щиро сьогодні вітаємо Вас.
Син ОЛЕГ, невістка
ОКСАНА, внуки МАРІЯ,
ОЛЕКСАНДР та АННА.
* * *
22 ЧЕРВНЯ у нашої подруги Галини Федорівни
СКРИПКИ із Талалаївки ювілей - 70 років. Літа цвіли не
просто цвітом, а проростали
у труді. Дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води, і
вже минає 70. Хоч як прожитих шкода, та не повернути
їх назад. Хай щастя панує у
Вашому домі і радість у ньому живе, здоров’я міцного і
щирої долі хай Бог посилає
і Вас береже.
ДРУЗІ.
* * *
24 ИЮНЯ отмечает свой
день рождения Любовь
Владимировна ЛУТ. Сердечно поздравляю юбилярку с знаменательной датой!
Наши годы птицами летят,
след неистребимый оставляя. Вот Тебе уже и 70, от
души Тебя я поздравляю.
Пусть этот день морщинок
не прибавит, а старые разгладит и сотрет и счастье в
дом надолго принесет. Желаю жить, не зная бед, не
ведая ненастья, и чтоб хватило на сто лет здоровья,
доброты и счастья.
А. А. ДОНЕЦ.
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СЕСІЯ
РАЙРАДИ

ДО ШКОЛИ

З НОВОЮ НАЗВОЮ
і змінами до бюд жет у

У новому навчальному році в
районі двері для учнів відкриють
дві школи з новою назвою — Староталалаївська і Плугатарська.
Вони прийдуть на зміну Сильченківській і Червоноплугатарській. Так вирішила 16 червня ц.
р. 7 сесія районної ради 7 скликання за майже стовідсоткової
участі депутатів. Все решта залишилось, як і було: учні навчатимуться, педагоги вчитимуть,
класи, відремонтовані і оновлені,
гостинно запрошуватимуть. Це
зроблено на виконання закону
про декомунізацію і з огляду на
зміну назв самих цих сіл. Бо як би
то було — село Стара Талалаївка, а школа в ньому Сильченківська? Червоноплугатарським
школярам простіше, вони просто
офіційно позбулись червоного
кольору і стали, як і іменуються
в простонародді, плугатарцями.
Депутати швидко «переіменували» школи, а ось в іншому
освітньому питанні про припинення фінансування Болотницької
і Корінецької шкіл пополамали
списів. Припинити фінансування — це означає закрити? Ні, це
означає шукати альтернативу,
інші джерела фінансування, адже
тамтешнім сільрадам самим не
під силу утримувати місцеві школи. Пояснювали ситуацію заступник голови РДА Л. М. Шевченко,
начальник відділу освіти, депутат
О. П. Плюта. Для депутатів фраза про припинення фінансування
набувала вироку для шкіл. Ніхто
не хотів брати на себе такої відповідальності. Категорично проти
виступав депутат М. С. Пригара.
Мовляв, хай звалює на себе таку
непочесну місію виконавча влада, а не все віддається на відкуп
районній раді. Його колега В. А.
Киричок схиляв учасників зібрання до думки про альтернативні
державним приватні школи і поінформував, що вже робить у цьому напрямку перші кроки. Решта

напрацьовувала варіанти пошуку
інших фінансових можливостей
і відкриття в найближчому часі у
Корінецькому, зокрема, закладу
«школа-сад». Акумулювавши всі
ці пропозиції в одне ціле, прийняли виважене рішення.
Іншим каменем спотикання
стала одна-єдина фраза в проекті рішення про надання дозволу
спеціалістам установ і організацій приватизовувати куплене їм
за державні кошти житло. Активну позицію в цьому проявили
депутати від ВО «Батьківщина»
О. П. Василенко і В. І. Матвієнко, їх колега із Аграрної партії
В. Г. Лукаш та інші: відпрацюй 10
років в організації, а тоді приватизовуй. Голосували-переголосовували і знову голосували, поки
не зупинилися на варіанті, який
влаштовував усіх.
Тільки на розгляд цих 3 – 4
питань пішло дві третіх від більш
ніж 4-годинної роботи сесії. А далі
депутати, мабуть, просто втомилися і навіть зміни до районного
бюджету на цей рік, з якими ознайомила начальник фінуправління
В. В. Горкавенко і в яких депутати
присікуються до кожної копійки,
прийнялися напрочуд швидко.
Решта із 16 питань — молодіжна
програма і з розвитку футболу,
цивільного захисту населення,
профілактики
правопорушень,
підтримки учасників АТО, про
стан і перспективи розвитку соц
захисту населення, про статус
та умови приватизації житлового
фонду, про членство в асоціації
рад і ін. — зайняла небагато часу.
Не знайшла тільки підтримки у
депутатів програма «Турбота»,
що передбачає соціальні пільги
для малозабезпечених. Чомусь
вбачався у цьому удар по розвитку бізнесу в районі.
Вичерпавши програму порядку денного і прийнявши відповідні рішення, сесія завершила
свою роботу.
Кор. «ТХ».

НИНІШНЬОГО
року
90-літній ювілей відзначили
наші, убілені сивиною літ,
ветерани, які проживають
в селищі та селах. Ці люди
пізнали на собі тягар голоду,
війни, післявоєнної відбудови, не зломилися перед
труднощами. Свої досвід
та мудрість передали дітям
та внукам. Ювілей — це не
просто свято, це здобутки
всіх років в житті, тож хай у
вас їх ще буде багато, щоб
здійснилися задуми всі! Щастя хай щомиті сприяє мати
успіх, достаток й добро, серце радість й любов зігріває,
друзі й рідні дарують тепло!
Григорій КОСТЕНКО,
голова районної ветеранської організації.
* * *
ДОРОГУ невістку, тьотю
і бабусю Катю — Катерину
Никифорівну ТКАЧЕНКО із
Юрківців вітаємо із 70-річчям! Літа біжать, мов бистрі
коні, вже їх минуло сімдесят,
і вкрили сріблом Ваші скроні, й не оглянутися назад. Ви
звикли лиш добро чинити,
дітей виховувать в труді, то
хай же ангел Ваш хранитель
буде заступником в житті.
Хай Мати Божа Вас охороняє, Господь із неба щастя
посилає, хай буде здоров’я
міцне, як граніт, на многая,
многая, многая літ.
З найкращими побажаннями сім’ї ТКАЧЕНКО,
ЧЕПІК, ЮР’ЄВИХ.
* * *
ВІТАЄМО з 70-літнім
ювілеєм найдорожчу у світі
людину, нашу маму і бабусю
Катерину
Никифорівну
ТКАЧЕНКО із села Юрківці.
В день Твого, матусю, ювілею ми Тебе вітаємо сім’єю.
Здоров’я й щастя зичим не
на рік — на все життя бажаєм щиро. Щоб більше радощів траплялося земних, щоб
серце Твоє, мамо, не боліло,
щоб радісним і довгим був
Твій вік з добром, любов’ю,
спокоєм і миром. Всю добро-

ту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей,
до ніг Тобі схиляємо сьогодні,
святкуючи Твій ювілей.
З любов’ю, шаною і
вдячністю дочка ТАМАРА
з сім’єю.
* * *
24 ЧЕРВНЯ відзначила
свій день народження наша
люба матуся, лагідна бабуся
і дорога сваха Наталія Василівна ЄМЧЕНКО із Талалаївки. В ювілейне свято ми
Тебе вітаємо і всього найкращого у житті бажаємо. Спасибі Тобі, що живеш Ти на
світі. За добреє серце, за очі
привітні, за руки Твої золоті
і невтомні, за душу чутливу,
що завжди пригорне. Нехай
Тобі силу Господь посилає,
нехай шлях благодать осяває. Живи Ти ще довго, рідненька, на світі і будемо всі
ми за Тебе радіти.
З любов’ю і повагою
СИН, НЕВІСТКА, внуки
ДАША та НАЗАР, СВАТИ з
Красного Колядина.
* * *
ЩИРО вітаю з прекрасним ювілеєм працівницю
районного будинку культури Наталію Василівну
ЄМЧЕНКО. 50 — це сонце в
зеніті! Саме жить — літами
дорожить! Хай все найкраще
буде Вам на світі і довго ще
не хмариться блакить! Хай
Вашу оселю біда обминає,
хай щастя барвінком дорогу
встеляє, хай доля дарує літа
і літа, а в серці завжди хай
живе доброта!
З повагою П. Ф. ДУПА.
* * *
ДОРОГУ і рідну нам Оксану Миколаївну СОРОКУ із
Зеленого Гаю вітаємо з днем
народження, який вона відзначила 22 червня, з такими
словами. Щоб життя було
прекрасним, дні щасливі,
добрі і ясні, щоб достатку
прибавлялось, доля завжди
посміхалась, в серці радості
й любові, настрій щоб завжди
святковий, щоб успішна кож-

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
Молодість. Час нестримних забав, безтурботності,
розквіту сил. Хтось вже сумує за втраченими роками і
намагається наздогнати «потяг молодих днів», який вже
давно вирушив у безповоротну подорож, а хтось кожного дня підбігає маленькими ніжками до ростоміру і запитує: «Ну коли я вже стану дорослим, як тато?». І маленькі, і старі вважають, що бути молодим — це найкращий
період життя. А що ж думає про це сама молодь? Як їм
живеться сьогодні? З якими проблемами зіштовхуються
кожного дня? Відповіді на ці запитання можна отримати
тільки поспілкувавшись із ними один на один.
А давайте зараз на хвилинку відірвемось від реальності і пригадаємо кожен
себе в молоді роки. Чого
хотілося? Куди біглося? Чим
захоплювалися? Я пам’ятаю
розповіді своєї мами про її
молодість. Про те, як їй у 16
років доводилося покидати
щойно нагріте ліжко о п’ятій
ранку і бігти на роботу, бігти
через поле, зимою — засніжене, завіяне хуртовинами, весною і осінню — повне
багнюки, влітку — спекотне і
колюче. І так кожного дня, бо
потрібно було якось виживати. У вихідні відпочивати не
вдавалось — треба заготовляти сіно для худоби, дрова
рубати, з городами справлятись. А про навчання, вищу
освіту і мови не йшло, і в
мріях не мріялось. Єдиний
день для розваг — неділя
або якесь календарне свято,
єдине місце щоб повеселитись — лавка біля двору, а
в кращому випадку — танці
в клубі. І так жилося… Хтось
зараз із молодих людей
може сказати, що сумно,
мабуть, було жити в ті часи,
невесело. Як же без освіти?
Без престижної роботи? Без
гучних і п’яних дискотек, ресторанів? Як так можна було
жити? А все змінюється… І
молоді стають кривими і сліпими, і гладке обличчя устеляється глибокими зморшка-

ДУМКИ З ПРИВОДУ

ного молодого хлопця. На
даний момент він заочно
навчається і працює на будівництві, при цьому будує
власний дім, тобто, гроші витрачаються і на будинок, і на
навчання, власне харчування, одяг, але не зважаючи ні
на що, він допомагає фінансами своїм батькам. Рідкість
зустріти двадцятитрьохріч-

сується майбутнього саме
нашої Талалаївки. Молоді
дуже хотілося б, аби в нашому куточку були затишні
кафе, більше дитячих майданчиків і розваг для найменшого покоління, хотілося б розвитку і благоустрою
Талалаївщини.
На завершення я запитувала молодих людей про те,

ЧИ ВАЖКО БУТИ МОЛОДИМ?
ми, і ноги вже не так швидко
біжать, а на волоссі звідкись
з’являються сиві пасма, бо
«час летить, не стишує галопу». Тому молодість потрібно
цінувати, не марнувати подарованим відрізком життя,
берегти його і поважати.
На запитання «Чи важко
бути молодим?» більшість
молоді відповіла: «Не важко», а от далі роздуми були
уже цікавішими і не такими
простими й банальними.
Чи знаєте Ви чого прагне досягнути в своєму житті
молодь? Що хоче змінити?
Ким бачить себе в майбутньому? Які цілі ставить
перед собою? Де і як проводить дозвілля? Цікаво?
Мені теж. Тому вирішила
трохи й з вами поділитись
інформацією.
На перше питання, в основному, всі опитувані мною
молоді люди (а це і підприємці, і молоді сім’ї, і місцеві активісти) відповіли, що хотіли
б бути фінансово-незалежними людьми, адже, мавши
достатньо коштів, можна
досягнути своїх цілей, яких у
молодих людей досить багато: придбати власне житло, а
не бігати по найманим квартирам, або жити з батьками;
створити міцну, повноцінну
сім’ю; виховати дітей і дати
їм перспективне майбутнє.
Ще я поцікавилась у молоді,
на що вони витрачають свої
кошти і чи отримують фінансову допомогу від батьків?
Мене вразила відповідь од-

ного хлопчину, який піклується про своїх батьків, частіше
буває навпаки — хоч продуктами, але допомагають.
Потім ішла мова про переміни, про те, що хотіли б
змінити в своєму житті, суспільстві? І тут думки молодих людей були дуже різними. Декому все подобається,
бо полюбляють стабільність
і змінювати нічого не хочуть,
дехто ділився особистим:
«Хотів би змінити свій характер, бо я часто буваю
роздратованим і занадто запальним. Та й багато ще маю
недоліків…», а от недавно
створені сім’ї хотіли б, щоб
дієвішими були державні
програми для молодих сімей, виділялись більші суми
грошових допомог (щоб коштів вистачало не тільки на
підгузки), більш розвиненою
була галузь педіатрії, проводились консультації для
молодих батьків, а ще, посміхаючись додають: «Щоб
кредити давали під менші
відсотки».
Коли наша розмова підходила до запитання: чим
захоплюєтесь? Як проводите свій вільний час? — виявилось, що у молоді вільної
хвилинки, практично, не
буває, а якщо й трапляється таке, то приділяють
увагу сім’ї, прогулянкам на
природі, студенти пишуть
дипломні, читають книги і
зустрічаються з друзями.
І тут само собою виникло
наступне питання, яке сто-

яке їхнє ставлення до старшого покоління.
Один із моїх співрозмовників відповів, що хотів би,
аби вони зрозуміли: нездорове життя веде до нездорових наслідків! Хочеться бачити посивілого дідуся, який
обіймає свою єдину, люблячу бабусю, а не слухати невульгарні слова в бік невгамовної бабці, шукати мудрої
поради, а не чути дорікання:
«Який же ти „непутьовий“»!
Хочеться, щоб вони були гідним прикладом для молоді,
бо молодь — це ті діти, яких
вони самі виховали і цінності
в них такі, які самі вони у них
вклали.
Не мені робити висновки,
бо кожному із нас є над чим
поміркувати і є що змінювати
у своєму житті, чи то молодому, чи то посивілому. А мені
хотілося б залишити молоді на згадку уривок із вірша
Ліни Костенко:
Життя іде
і все без коректур,
і як напишеш,
так уже і буде.
Але не бійся
прикрого рядка.
Прозрінь не бійся,
бо вони як ліки.
Не бійся правди,
хоч яка гірка,
не бійся смутків,
хоч вони як ріки.
Людині бійся душу
ошукать,
бо в цьому схибиш —
то уже навіки.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

ПРОБЛЕМА Є, ВОДИ НЕМАЄ

До нашої газети вже зверталася голова громадського
він у свої передвиборчій прооб’єднання «Струмок» із Скороходового Ольга Діденко з
грамі одним із пріоритетних
метою через газету дійти до спільного рішення із підрядзавдань мав будівництво вониками виконання робіт по будівництву водогону, сільдогонів. Він і повинен подбаською радою і самою громадою, завдяки якому 70 учаснити про те, щоб прискорити
ків об’єднання, які вклали кошти у будівництво водогону,
процес вирішення проблем
нарешті отримали б воду («ТХ» за 4 червня ц. р.). На жаль,
із водонапірною вежею та
проблема і досі має місце.
отримання від РЕМу технічних умов. Сільський голова
Виникає надто багато нетільки після повного узгодженхоче взяти на баланс сільравирішених питань щодо заня із фондом держмайна.
ди водогін який є власністю
вершення будівництва і здачі
Друга із проблем, яку я
громадського об’єднання. У
в експлуатацію громадського
вже озвучувала через газету,
статуті громадського об’єдводогону. Одна із проблем у
що недобропорядний під
нання «Струмок», затверджетім, що водонапірна вежа, яка
рядник Олександр Черниш
ного управлінням юстиції від
на території сейсмопартії, не
отримав від громади більше
12.10.2015 року, у п. 4 вказапередана на баланс Липівкоштів, аніж надав документів
но: «У разі передачі чи/або
ської сільської ради. Це можна їх використання. Натомість
продажу майна громадськоливо тільки після узгодження
вимагає від громади ще 20
го об’єднання за рішенням
процесу із фондом Держмайтисяч гривень. У мене є всі
загальних зборів 2/3 членів
на. На депутатське звернення
документальні докази про те,
об’єднання на баланс іншого
депутата районної ради Галищо ці вимоги підрядника нічим
власника (приватного, грони Круподері до Фонду є поки
не обгрунтовані. Крім того, він
мадського, державного, кощо усна відповідь (термін
не надав проектно-кошторисмунального та/чи або-якого
письмової відповіді 25.06.),
ну документацію, сертифікати
іншого), останній відшкодощо нерухомий об’єкт «водона труби, договір. Пропоную
вує грошові витрати громаднапірна вежа» в єдиному репідряднику Чернишу відзвітуського об’єднання, витрачені
єстрі відсутній. Чекаємо на
ватися по вищевказаних дона будівництво водогону у
письмову відповідь. Полтавкументах, інакше я змушена
повному обсязі. Отримані
ське та Київське керівництво
буду звертатися до суду.
кошти розподіляються між
сейсмопартії повідомляє, що
Є питання і до громадвсіма учасниками об’єднання
передача об’єкта на баланс
ського касира Тетяни Ворошиза рішенням загальних зборів
Липівської сільради можлива
лової, яка при перевірці реу рівних долях, або відповідвізійній комісії не пред’явила
но до розміру внеску».
жодної гривні, а лише показаМожливо, у членів ГО була записи на папірці на суму
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30
дуть якісь варіанти, які б до1470 грн. Крім того поширила
1 липня – с. Березівка, вул. Кузьменка; с. Липове,
помогли всім нам злагоджено
чутки, що ніби то вона за кільвул. Першотравнева, вул. Жовтнева (9:00 – 16:00).
вийти із складної ситуації і,
ка днів до сходки передала
2 липня – с. Березівка, ТОВ «Батьківщина» зернотік.
нарешті, отримати воду.
мені ці кошти.
4 липня – с. Шевченкове, с. Новоселівка (села повніОльга ДІДЕНКО,
Хотілося б знайти спільстю); с. Грицівка, вул. Партизанська.
голова громадського
ну мову із сільським головою
5 липня – с. Березівка, вул. Шкільна; с. Липове (село
об’єднання «Струмок».
Михайлом Педьком. Адже
повністю).
6 липня – с. Понори, с. Грицівка, с. Красний Колядин,
с. Мигурове (села повністю).
7 липня – с. Слобідка, вул. Радянська.
9. Нас краще пам’ятають ті, кого ми найчастіше забуває8 липня – с. Скороходове, ФОП Більченко; с. Українмо (28 –29 жовтня 2005 р.).
ське, ТОВ «Фортуна» зернотік (9:00 – 16:00).
10. Гроші — це стосунки по горизонталі, мова — по вертиРАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
калі (Жовтень 2008 р.).
Іван ЗАБІЯКА.

на справа, і здоров’я, і добра,
щоб Тобі жилось на славу і не
хворіла ніколи, щоб як квітка
розцвіла.
З любов’ю і повагою
МАМА, ВІТЧИМ, ДІТИ, ЧОЛОВІК, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА.
* * *
14-й червень розквітнув у
житті нашого любого Артема
ЖОВАНИКА із Степанівського. Ми Тебе вітаємо із родинним святом, ми Тобі бажаємо
радості багато. Хай сміється
сонце з голубого неба, і троянда перша зацвіте для Тебе.
Хай в житті Твоєму горя не буває, на устах усмішка завжди
розквітає. Хай для Тебе гарна
буде кожна днина, дорогий
Артем наш, будь завжди щасливий! Ще Тобі бажаємо
квітучого літа, погідного неба
і рівних стежин. Нехай Тебе
любить хто милий душі, цього
ми бажаємо Тобі усі!
Бабуся ВІРА, дідусь
КОЛЯ, прабабуся НАТАША, сестра ПАВЛИНА.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

ЗАБІЯКІЗМИ
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ПРОДАМ

2-кімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями на 2 поверсі 2-поверхівки в Талалаївці по вул. Леніна, 51, кв. 14. Ціна
9000 $, торг. Тел. 093-500-49-19, 067-349-85-13.
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-кімнатна газифікована мебльована (телевізор, стінка,
диван і т. п.) КВАРТИРА в Талалаївці. Є літня кухня, погріб,
сарай. Тел. 096-064-99-53, 097-166-76-99, 068-061-01-31.
Терміново САДИБА в с. Березівка. Є газ, вода, всі господарські приміщення, приватизована земельна ділянка. Ціна
60 тис. грн.; АВТОМОБІЛЬ ЛуАЗ («Волинь») на запчастини — 5 тис. грн.
Тел. 098-440-43-86, 093-852-08-93.
САДИБА у Талалаївці: газ, вода, є колодязь, погріб, усі
господарські будівлі. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 068-745-65-71, 097-593-00-21.
Добротна САДИБА з меблями по вул. Фрунзе, 16: літня кухня, гараж, погріб, сараї; колодязь у дворі. Є телефон,
трьохфазка. Будинок і земельна ділянка приватизовані. Ціна
15000 $, торг. Тел. 099-723-67-28, 066-423-01-21.
САДИБА в Талалаївці з усіма господарськими будівлями: сарай, літня кухня, погріб. Тел. 097-385-53-99.
Велике ПРИМІЩЕННЯ в Талалаївці під магазин чи під
щось інше загальною площею 115 м2. В даний момент магазин реалізовує одяг та взуття (магазин «Шанс»). Газ, світло,
сигналізація, телефон, інтернет та твердопаливне опалення. Земля приватизована.
Тел. 099-203-47-32, 096-858-57-46.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21051, МОТОЦИКЛ Днепр-11.
Тел. 096-624-50-89.
АВТОМОБІЛЬ «Москвич» ИЖ-412ИЭ.
Тел. 098-245-70-68, 066-653-79-71.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2110 2000 року випуску, 1,5 л, газ/
бензин. У гарному стані, вкладень не потребує.
Тел. 096-173-41-99 (Віктор).
МОПЕД «Вентус» 2009 року випуску, об’єм 110 см3 у хорошому стані; КОЛЯСКА дитяча. Тел. 097-751-24-24.
ТАРА для меду б/у, КАРБЮРАТОР до ГАЗ-53, нові КРИЛА до ГАЗ-24 (заднє і переднє), нові ПІВРАМНИКИ до ГАЗ21, нові КРИЛА до «Запорожця» (передні), ПІДКРИЛЬНИКИ
металеві (задні).
Тел. 098-058-06-59.
Б/у ТРУБИ, БАТАРЕЇ чавунні для парового опалення і
твердопаливний КОТЕЛ.
Тел. 066-035-05-79, 097-853-45-41.
Червоно-ряба ТЕЛИЦЯ, строк тільності 4 місяці.
Тел. 096-079-10-54.
Тільна червоно-ряба ТЕЛИЦЯ.
Тел. 097-632-30-33, 050-254-42-81.
СІНО тюковане, 2 грн./кг.
Тел. 096-358-98-34, 093-122-61-69.
ДРОВА рубані з доставкою. Тел. 097-549-50-81.
БДЖОЛОМАТКИ (плідні, мічені), ціна 120 грн./шт.
Тел. 097-196-20-61, 095-330-04-96.
ДРОВА рубані (тверда порода). Тел. 097-194-28-82.
Райст надає в оренду офісні приміщення з опаленням
та без опалення площею від 7 до 29 м2, можливе відокремлення під офіс (40 м2) в смт Талалаївка, вул. Леніна, 10.
Оренда торгівельних, виробничих та складських приміщень
в смт Талалаївка по вул. Леніна, 10 та вул. Чапаєва, 2.
У селах району здаються в оренду магазини: «Промтовари» у Березівці, «Промтовари» у Болотниці, «Госптовари»
і «Продтовари» у Красному Колядині, «Промтовари» у Поповичці, «Госптовари» у Липовому, «Продтовари» у Юрківцях.
Телефони для довідок: 067-461-14-23, 067-461-14-26.
ПОНОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА повідомляє про виявлення та взяття на облік безгоспного нерухомого майна —
нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська
область, Талалаївський район, с. Понори, вул. Травнева,
буд. 23-а (рішення 6 сесії сільської ради 7 скликання від
23.05.2016). Власників вказаного майна, з підтверджуючими
правовими документами, просимо звернутися до сільської
ради з метою зняття з обліку протягом року з дня оприлюднення цього оголошення.
У поминанні, розміщеному у минулому номері, допущені
неточності в авторському тексті. Друкуємо з виправленням.
Микола Олексійович СМІЛИК

19.12.1964 – 13.06.2014
Любимый папочка, родной,
Два года нет Тебя со мной.
И с каждым днем мне тяжелей,
Тоска моя только сильней.
Все чаще прихожу к Тебе,
Все дольше я веду с Тобой беседы.
И как же хочется до глубины души
Услышать голос Твой, такой родной… оттуда.
Ужасно хочется обнять Тебя так сильно,
Как раньше, когда возвращалася домой!
Сказать хотя бы пару слов Тебе
И попросить, чтоб был всегда со мной.
Чтоб никогда меня не оставлял,
Всегда помог мне в трудную минуту.
Ведь Ты меня любил, как никого,
Ты для меня навек останешься примером.
Я знаю — в жизни все закономерно,
Зло, излучаемое человеком,
к нему вернется непременно.
И те поступки, что она творила долгих двадцать лет,
Ей принесут еще немало бед.
Тебя, мой родненький, любить я буду вечно,
Горжусь, что у меня такой отец, как Ты.
Ах, если б знал кто, как тоска сжигает сердце
От мысли, что не встречу Тебя на жизненном пути.
Но Ты навек останешься со мною,
Звездою будешь путь мой освещать.
Ты, мой любимый папочка, навечно —
И этот статус мне никогда не потерять.
Вічно сумуюча донька ВІКТОРІЯ.

ШКІЛЬНЕ ЛІТО

«ВЕСЕЛА НЕДІЛЯ» ДЛЯ ДІТЕЙ
Робота з дітьми на літніх канікулах розпочалась у селищному клубі першої червневої неділі розважальноконкурсною програмою «Весела неділя».
Діти взяли участь у конкурсах на кращу пісню, танець,
гумореску, малюнок, а ще були ігри, дискотека і, звичайно
ж, призи та солодощі.
Щонеділі наш заклад запрошує дітей до розваг. Розпочинає роботу «Весела неділя» об 11-й годині. Веселого відпочинку вам, діти!
Валентина ЛИЗЬКО,
завідуюча селищним клубом.

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.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого цілодобово СВИНЕЙ, КНУРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, а також яловичину та свинину
(М’ЯСО).
Тел. 095-606-55-31, 098-343-20-99.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Постійно найдорожче КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ та
БИЧКІВ вагою понад 300 кг.
Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий
доріз.
Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
КОРІВ, БИКІВ, СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ і КІЗ. Цілодобово. Можливий доріз.
Тел. 097-756-90-00, 097-609-85-78.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і
НУТРЯКІВ.
Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.
Засоби захисту рослин: ГЕРБІЦИДИ, ІНСЕКТИЦИДИ,
ФУНГІЦИДИ, КУКУРУДЗУ посівну в мішках для власного
господарства.
Тел. 098-220-62-54.
ГУМА б/у до трактора Т-25 (задня) 9,5×32.
Тел. 068-390-46-65.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВІКНА, ДВЕРІ

ВАГОНКА (сосна, липа;
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

Швидко, якісно, недорого.
Виїжджаю по району
безкоштовно.
Передплати не беру.
Діє програма «мінус 70%».
Тел. 068-662-02-21.

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).

ДОШКА, БРУС будь-якого перетину, ЦВЯХИ, ПІНОПЛАСТ, ГРУНТОВКА,
КЛЕЮЧІ СУМІШІ, ШПАКЛІВКА, МІНВАТА, ГІПСОКАРТОН та інше.
Тел. 093-553-17-76,
097-974-50-71.

ГАЗ НА АВТО
2 – 4-го покоління
Гарантія 1 рік
або 20 тис. км
Тел. 099-132-02-03.
Чистимо
замулені
КОЛОДЯЗІ та СВЕРДЛОВИНИ. Готівковий та безготівковий розрахунок.
Тел.
067-875-20-77,
095-540-09-67.
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.

ПИЛОМАТЕРІАЛИ:

Куплю БУДИНОК у
центрі.
Тел. 050-130-66-69,
096-094-81-45.
УТЕПЛЕННЯ
будинків пінопластом. Помірні
ціни. ЗРОБЛЮ грубу, піч,
барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).
Чистимо КОЛОДЯЗІ,
якісно за помірними цінами
(ручна робота).
Тел.
095-011-62-50,
068-499-63-42.
Закупляю МЕД акації,
липи без аналізу; ВІСК,
ПРОПОЛІС. Є обмінна
тара.
Тел.
073-074-38-30,
067-704-49-72.

ПОМИНАННЯ

24 ЧЕРВНЯ минуло 40 днів, як
немає із нами на цьому світі нашої
єдиної, незабутньої дружини, мами і
бабусі Ніни Іванівни ПАНТЕЛИ із Талалаївки. Несила повірити, що нікому
не скажемо «мамо», не схилимося на
плече і не розкажемо про все на світі.
Бо тільки єдина мама могла так зігріти,
могла так зрозуміти нас усіх, проживши
для чоловіка, чотирьох доньок, внуків.
Ми щасливі, що мали змогу бути сім’єю
справжньої жінки-берегині. Простіть,
матусю, за тривоги, простіть, що від хвороб не вберегли.
Ти будеш з нами, бо Ти наша мама — лиш зіркою тепер
світить із висоти.
У глибокій скорботі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.

25 червня 2016 року
ПРОДАЄТЬСЯ

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

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
Приймаємо
замовлення на виконання робіт:
••пиляння дерев у важкодоступних місцях будьякої складності;
••крівля дахів;
••цегляна кладка;
••штукатурка;
••шпаклівка;
••гіпсокартон;
••електрика;
••бетонування;
••стяжка підлоги та ін.
Тел. 098-413-60-48,
066-981-67-15.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.

КУПЛЮ
старовинні
РЕЧІ царського та радянського періоду, вироби з
металу (бронзи, міді, латуні): самовари, чайники,
годинники, турки (кавоварки), ФАРФОР та інші предмети побуту; ДОКУМЕНТИ
(будь-які, старіші 50-и років); мисливську ЗБРОЮ з
документами (рушницю, карабін); МОТОЦИКЛ «Минск» і запчастини до нього;
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ‑2108 в
хорошому стані.
Тел. 067-752-25-08, 050233-91-98, 093-811-83-02.
Ремонт
БЕНЗОПИЛ,
МОТОКІС, заточка ланцюгів на станку.
Тел.
068-131-32-33
(Анатолій).

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ,

ЖАЛЮЗІ вертикальні, горизонтальні;
ТК А НЕВІ РОЛЕТИ
Висока якість — помірні ціни.
Консультація та замір БЕЗКОШТОВНО!
смт Талалаївка.

Тел. 097-829-27-57, 050-683-13-20.

СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
№0317408, виданий 25.06.1997 року на ім’я БЕЛЬМЕГА
Степан Юрійович, оголошений втраченим (оголошення у №25 за 18 червня ц. р.), не є таким, оскільки він був
переоформлений у державний АКТ серії ЯА №432745 і у
2002 році перейшов у спадщину Бельмезі Олександру
Степановичу.
Колектив Талалаївської дільниці експлуатації газового
господарства щиро співчуває своєму колезі-пенсіонеру Михайлові Сивенку з приводу передчасної смерті його сина
ВАЛЕРІЯ.
Передчасно і так раптово обірвалося життя нашого
однокласника Андрія КЛОЧКА із Талалаївки. Сумуємо,
щиро поділяємо горе і передаємо слова співчуття і підтримки його рідним і близьким. Світлі спогади про нього
ніколи не залишать наше серце.
Класний КЕРІВНИК та ОДНОКЛАСНИКИ.
Невимовно тяжка втрата у нашої улюбленої вчительки — класного керівника Людмили Миколаївни Шевченко.
Трагічна смерть забрала життя її сина РОМАНА. Сумуємо
разом із Вами, щиро співчуваємо.
ВИПУСКНИКИ Харківської школи 2014 року.
Наші серця і душі оповиті смутком від звістки про передчасну смерть нашого однокласника Андрія СИВЕНКА
із Талалаївки. У нашій пам’яті він назавжди залишиться молодим. Щиро співчуваємо його батькам, рідним і близьким.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1993-го року,
класні керівники О. В. ДРОЗД, Н. І. ДІДЕНКО.
Непоправне горе спіткало родину Петра Анатолійовича та Галини Миколаївни Денисенко із Талалаївки — закінчився земний шлях їх мами, бабусі та прабабусі ГОРПИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ. Щиро співчуваємо і розділяємо
з рідними та близькими покійної біль гіркої втрати.
Сім’я ЛУЦЕНКО.
Висловлюю щирі співчуття Сергію Вікторовичу Рубежанському з Талалаївки в його непоправному горі —
смерті тітки Віри Іванівни ПАНЧЕНКО. Розділяю біль
тяжкої втрати з рідними та близькими покійної.
П. Ф. ДУПА.
Щиро співчуваємо Людмилі Вікторівні Тіщенко та її
родині з приводу тяжкої втрати — смерті матері Алли
Михайлівни В’ЯЛОЇ. Розділяємо біль втрати і сумуємо
разом з вами.
Сім’я Л. П. і В. Г. РЯБЧУН.
Щиро співчуваємо нашим сусідам Петру Анатолійовичу і Галині Миколаївні Денисенкам в їх непоправному
горі — смерті матері ГОРПИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ.
Сусіди КОНОНІЧЕНКО, САВЧЕНКО, СПІВАК,
ПУГАЧ, ВЕДМІДЬ, ЧУБАРЄВА, МОСКАЛЕЦЬ.

25 червня 2016 року

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ: ЦЕ ВАЖЛИВО

«ЧЕРНІГІВГАЗ» ПОЯСНЮЄ ЗАСТОСУВАННЯ
НОРМ СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

У квитанціях за газ, які споживачі-нормовики області
отримають в червні, вказано перерахунок вартості блакитного палива, спожитого з 1 лютого по 31 травня із
застосуванням всіх законодавчих нововведень. Також в
них суто інформаційно вказана сума до сплати за період
з 6 травня 2015 року по 31 січня 2016 року.
У квітні-травні було примоуправство та службова
йнято велику кількість законедбалість. Тому ми були
нодавчих актів щодо норм
зобов’язані нарахувати споспоживання газу без лічильживачам ці суми», — зазнаників. До того ж відсутність
чила голова правління ПАТ
з боку державних установ
«Чернігівгаз» Алла Ярова.
чітких інструкцій щодо донаУ червневій квитанції
рахувань обсягів спожитого
споживачі газу побачать
газу за 9-місячний період
донараховані суми, адже з
ускладнило газовим компаплатіжної системи прибрати
ніям практичне застосування
їх поки що неможливо. Вони
судового рішення, що наприне будуть враховуватися в
кінці січня визнало Постанозагальну суму до сплати,
ву КМУ № 273 від 29.04.2015
а стоятимуть в окремому
року незаконною і такою, що
полі. У разі несплати цих
втратила дію з моменту її коштів постачальник газу зі
прийняття.
спецобов’язками ТОВ «Чер«Йдеться про те, що
нігівгаз Збут» утримуватибудь-яке судове рішення,
меться від будь-яких штрафяке набрало законної сили,
них санкцій до тих пір, поки
повинно обов’язково виконе отримає по цій ситуації
нуватися. І газова компанія
конкретних роз’яснень від
не могла просто його проігвідповідних інстанцій.
норувати, адже це означало
Окрім цього, з 1 лютоб заниження фактичного
го 2016 р., як вимагає Пообсягу споживання газу і,
станова КМУ № 316 від
відповідно,
спотворення
27.04.2016 р., буде здійснебухгалтерського обліку та
ний перерахунок за нормами
заниження податкових зоспоживання 4,4 куб. м газу за
бов’язань. Все це несе ознаявності плити та гарячої
наки злочинів, передбачених
води, 7,1 куб. м — з плитою
статтями Кримінального
і відсутнім гарячим водопокодексу, таких як: ухилення
стачанням і 14 кубометрів —
від сплати податків, саз плитою та водонагрівачем.

Нагадаємо, що відповідно до рішення Вищого Адмінсуду України від 28 січня
2016 р.
№ 826/16447/15,
К800/49436/15,
Постанова
КМУ № 237 (яка встановлювала
норми
3 куб. м,
4,5 куб. м, 9 куб. м) була визнана судом незаконною і
недійсною з дня її прийняття.
ПАТ «Чернігівгаз» на виконання рішення суду здійснив
перерахунок обсягів споживання відповідно до попередніх норм споживання в
редакції Постанови № 619,
тобто 6 куб. м, 9 куб. м та
18 куб. м. Таким чином, перерахунок було здійснено
за весь період неправомірного застосування Постанови КМУ № 237 — тобто
з 6 травня 2015 по 31 січня
2016 року.
Спірна постанова приймалася
без
належного
фінансово-економічного
обґрунтування, без аналізу
показників фактичного споживання газу та з грубим порушенням норм Закону «Про
засади державної регуляторної політики». До того ж документ не був ані опублікований, ані в будь-який спосіб
оприлюднений до моменту
його прийняття.
Наталія СВИРИДЕНКО,
фахівець із зв’язків з
громадськістю.

ОХОРОНА ПРАЦІ

КОЛИ ХУДОБА В ТАБОРАХ
Літнє утримання худоби
використовується як засіб
її загальної профілактики,
збагачення організму вітамінами, макро- і мікроелементами, киснем.
Перед
переведенням
тварин на літнє утримання
створюється комісія за участю зооінженера, ветспеціаліста, агронома, інженера з
охорони праці. Комісія складає план роботи, що включає
підготовку та огляд пасовищної території, підготовку тварин до табірного утримання і
безпосереднє утримання їх у
таборах.
У літні табори корів переводять, коли температура
повітря вночі буде не нижче 5°C, а телят — не нижче
10°C.
З початку і до завершення табірного утримання приділяється належна увага стану охорони праці. Кожного
року відбуваються нещасні
випадки від контакту з тваринами. Це може бути під час
перегонів, транспортування,
зважування, випасання чи
то доїння тварин. Частина
тварин буває неспокійна,
непередбачувана.
Тому,
наприклад, догляд за бугаями-плідниками дозволяєть-

СЛУЖБА – 102:
АКТУАЛЬНО

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ДОПОМОГУ
ПОЛІЦІЇ

На фоні зростання соціально-політичної напруги в
нашій країні як ніколи гостро
постає питання посилення
безпеки населення, забезпечення нормальної життєдіяльності району та захисту
майна громадян.
Виникає нагальна потреба у скоординованій,
злагодженій роботі влади
та правоохоронних органів,
підвищенні
оперативності
реагування на надзвичайні
та небезпечні ситуації. При
цьому нові засоби та методи
гарантування безпеки району мають обов’язково відповідати основним вимогам
сьогодення — забезпеченню
надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.
Влада та правоохоронні органи району посилено
працюють над попередженням та протидією можливим
загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю
громадян,
намагаються
забезпечити
оперативне
реагування на надзвичайні
ситуації. Одним із заходів
профілактики
правопорушень є встановлення камер
відеоспостереження на території району.
16 червня ц. р. відбулася сесія районної ради,на

розгляд якої виносилося
питання про затвердження
Програми «Впровадження
системи вуличного відеоспостереження у смт Талалаївка та населених пунктах району на 2016 – 2018 роки».
Ця програма є важливою для всіх жителів району,
оскільки основними завданнями її є:
1) посилення
заходів
безпеки та захисту життя і
здоров’я громадян селища;
2) комплексна взаємодія, координація спільних
дій та зусиль органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення
оперативного, ефективного,
злагодженого реагування на
надзвичайні події та загрози
інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження
спокою та нормальної життєдіяльності району;
3) підвищення безпеки
дорожнього руху, посилення
рівня дисципліни учасників
дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації;
4) профілактика і по-

передження
злочинності,
здійснення фіксації та збору
доказової бази при скоєнні
правопорушень;
5) здійснення
моніторингу стану об’єктів благоустрою.
Метою Програми є здійснення відеоконтролю за публічними місцями з метою
забезпечення публічної безпеки і порядку на території
району, вжиття заходів щодо
захисту та охорони прав,
свобод та інтересів громадян, а також захист прав та
інтересів юридичних осіб від
протиправних зазіхань, забезпечення кримінального й
адміністративно-деліктного
провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня
розкриття правопорушень.
Виконання
Програми
дасть змогу:
••скоординувати роботу
місцевої влади і правоохоронних органів району у напрямку посилення безпеки
громадян;
••підтримувати
публічний порядок у районі;
••посилити безпеку громадян, гарантувати забезпечення їх захисту з боку

органів місцевого самоврядування та правоохоронних
органів району;
••успішно
протидіяти
можливим загрозам інтересам держави, провокаціям,
проявам тероризму;
••покращити криміногенну ситуацію у районі;
••попереджувати
та
успішно подолати небезпечні і надзвичайні ситуації, мінімізувати їх наслідки;
••підвищити рівень дисципліни учасників дорожнього руху, зменшити кількість
дорожньо-транспортних
пригод, кількість злочинів,
пов’язаних з використанням
автотранспорту, підвищити
безпеку дорожнього руху.
Під час проведення сесії
вищезазначену
Програму
було затверджено та прийнято рішення щодо виділення з бюджету районної
ради 100 тис. грн. для її реалізації. Планується встановлення 4-х відеокамер на
території
обслуговування
Талалаївського відділення
поліції, а в подальшому до
системи відеоспостереження будуть підключені всі населені пункти району.
Олександр
БОРИСЕНКО,
начальник Талалаївського
відділення поліції.

СЛУЖБА – 101 ЗАСТЕРІГАЄ
НАРЕШТІ настали по
справжньому спекотні дні.
Люди масово вирушають на
відпочинок до водойм. На
жаль, вони часто нехтують
елементарними правилами
безпеки, що стає причиною
трагічних наслідків. З початку 2016 року на водних об’єктах області загинуло 17 людей, за аналогічний період
2015 року — 20. 13 червня у
ставку с. Петрушівка Ічнянського району було виявлено тіло чоловіка 1974 р. н.,
підняте на поверхню місцевими жителями. 20 червня у
р. Удай, біля с. Переволочна
Прилуцького району, було
піднято на поверхню тіло

К УПАЙТЕСЯ ОБЕРЕЖНО

чоловіка 1975 р. н. Причина
смерті встановлюється.
У нашому районі в цьому
році, на щастя, таких трагічних подій не сталося, а останні трагічні випадки були у
2013 році — на воді загинуло
двоє людей.
Офіційно затверджених
та обладнаних всім необхідним для забезпечення
відпочинку місць на водних
об’єктах району немає. Тому
люди відпочивають на не
обладнаних для відпочинку
водоймищах, що може призвести до трагічних випадків.
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Найнебезпечніше, що багато
дітей купаються у ставках
без нагляду дорослих.
Протягом червня 2016
року комісією, до складу
якої увійшли представники
районного сектору УДСНС,
Талалаївського відділення
поліції, редакції газети «Трибуна хлібороба» було проведено рейдову перевірку
місць стихійного відпочинку
людей на водних об’єктах
району на предмет перевірки дотримання громадянами
правил поведінки на водних
об’єктах.

В результаті рейдової
перевірки виявлено наступне: ставки не обладнані для
відпочинку людей; дно водоймищ не обстежені та не
очищені від сміття; береги
захаращені сміттям.
Шановні
громадяни!
Будьте уважні та обережні
під час відпочинку на воді!
Бережіть своє життя, життя дітей, які відпочивають
поруч із вами!
Геннадій ЗІРКА,
начальник районного
сектору УДСНС України
в області.

ся тільки фізично сильним
і досвідченим тваринникам
не молодше 18 років. Перевіряється надійність двобічної
прив’язі, нашийника, справність палиці-водила, інших
технічних засобів, необхідних при обслуговуванні бугаїв, справність огороджень
стійл, в манежі — захисного
бар’єра. Звертається увага
на поведінку тварин. Якщо
бугаї проявляють занепокоєння, виявляється та усувається причина. Про помічені
недоліки, які не можна усунути самостійно, повідомляється керівник робіт.
Відділенням Фонду вже
були зареєстровані нещасні
випадки через неправильне
утримання бугаїв-плідників
та молодняка великої рогатої
худоби, тому стан охорони
праці в галузі тваринництва
потребує належної уваги та
подальшого поліпшення, а
складність та особливість
цього виробництва вимагає
добору працівників з достатнім рівнем кваліфікації.
Аналіз травматизму у
тваринницькій галузі показав, що через організаційні
причини тут відбувається
близько 65% страхових випадків, в той час як через

технічні — кожний четвертий
випадок.
Найбільше
нещасних
випадків відбувається також
через невиконання вимог
інструкцій з охорони праці
(27%) та особисту необережність потерпілого (14%).
Сільськогосподарське
виробництво
—
галузь,
яка займає перше місце
по виникненню страхових
випадків.
Щоб зменшити вірогідність їх виникнення, на
період утримання тварин у
літніх таборах призначається відповідальний з охорони
праці. Обслуговуючий персонал проходить медичний огляд, навчання та інструктаж
з охорони праці. Працівники
забезпечуються нормативно-правовими актами, інструкціями з охорони праці
та не допускаються до виконання своїх обов’язків у стані
алкогольного, наркотичного,
медикаментозного сп’яніння,
у хворобливому або стомленому стані.
Микола ГЕРАСИМЕНКО,
головний спеціаліст
відділення ВД Фонду від
нещасних випадків на
виробництві та
профзахворювань.

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ РАЙОНУ

Торгово-промисловою палатою України створено унікальний проект — нова інтерактивна платформа «Електронна база інвестиційних проектів» (ЕБІП), який сприяє
українським підприємцям у пошуку інвесторів і реалізації
інвестиційних проектів. Для українських та іноземних інвесторів ЕБІП є зручним інструментом для пошуку актуальних
українських інвестиційних проектів.
«Електронна база інвестиційних проектів» розміщена в
мережі Інтернет у постійному (вільному) доступі для всіх користувачів за наступним посиланням: http://invest.ucci.org.
ua та на сайті Департаменту економічного розвитку обл
держадміністрації в рубриці «Гранти міжнародної технічної
допомоги».
Новий зручний сервіс сприятиме збільшенню зацікавленості серед вітчизняних та іноземних інвесторів щодо українських проектів і сприятиме покращенню інвестиційного
клімату області.
Маргарита ЗУБОВА,
начальник відділу економічного
розвитку райдержадміністрації.

ЦЕЙ ДЕНЬ У КАЛЕНДАРІ

ПРОБЛЕМИ НА КІНЧИКУ ГОЛКИ

26 червня — Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням.
Проблем, пов’язаних з
наркоманією, багато і тому
про це жахливе явище нині
говорять у всьому світі.
Цими проблемами давно і
цілеспрямовано займаються
медицина і поліція. Профілактичну роботу проводять
школи, центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді. Проте надзвичайно
велика роль у питанні попередження шкідливих звичок
серед дітей та молоді відводиться батькам. Діти майже
завжди готові поговорити зі
своїми батьками, в тому числі і про наркотики. Проблема
в тому, чи готові батьки до
розмов на цю тему. Перш за
все, батьки повинні знати,
що спосіб життя дітей і наявність у них шкідливих звичок
істотно залежать від способу
життя і шкідливих звичок у
самих батьків.
Мотиви, що лежать в
основі вживання дітьми наркотичних речовин, різноманітні. Куріння, вживання алкоголю, токсичних речовин
часто пов’язані зі спробами
завоювання популярності, лідерства серед членів певної
молодіжної групи.

Серйозним мотивом до
початку вживання наркотичних речовин можуть бути
труднощі, пов’язані з сімейними конфліктами чи шкільними проблемами.
Часто можна почути,
що молодь курить, вживає
спиртне і наркотики через
те, що їй нічим зайнятись
у вільний час. Справді, дозвілля дітей і молоді треба
організовувати. Але, погодьтесь, завжди залишаються
ситуації, коли людина буває самотньою чи має певні
проблеми. І навчити людину
переживати свою самотність, вирішувати ці проблеми — не менш важливо, ніж
організувати їй захоплююче
дозвілля. Зрештою, кожна
молода людина творить себе
сама і в її владі поринути у
вир сумнівних задоволень чи
створити для себе світ цікавих, здорових захоплень. А
ми, дорослі — батьки, вчителі, соціальні працівники,
повинні допомогти нашим
дітям відкрити цей світ, адже
всі ми хочемо, щоб наші
діти виросли здоровими і
щасливими.
Людмила ЧЕПІК,
головний спеціаліст
районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.
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ОЙ ЛІТА МОЇ, ЛІТА…

ЦЯ РОЗПОВІДЬ про Зінаїду Антонівну Антип’єву — жінку-матір, жінку-берегиню, жінку-трудівницю, дитинство якої
припало на тяжкі воєнні та повоєнні роки.
Народилася вона 26 червня 90 років тому
у селищі Ліозно Вітебської області в Білорусі у працьовитій селянській родині.
Батько її був порядним сім’янином, умілим господарем. Мама — доброю, щирою людиною, опікувалась дітьми, а їх у
родині підростало п’ятеро.
Та усталене мирне буття селян перервала війна. Дітям війни довелося
зазнати холоду і голоду, важкої, зовсім
недитячої, праці. Зінаїда Антонівна розповідає, що ешелони з опухлими від голоду людьми, яким дозволяли збирати
колоски на полях, запам’ятала назавжди.
А ще пам’ятає як тяжко працювали, відбудовуючи залізницю та вокзал у Вітебську.
МОЯ матусенька впродовж всього життя — найперший порадник. І тепер,
коли у неї, Зінаїди Антонівни АНТИП’ЄВОЇ, 90-літній
ювілей, цілую натруджені
матусині руки і бажаю Тобі,
ріднесенька, лише одного —
здоров’я. Щоб іще не один
рік я могла радіти тому, що
я Твоя донька.
Матусю, голубко, не треба збирати до серця жалі,
поглянь, як волошками небо
всміхається рідній землі. Не
треба, рідненька, тужити,
що коси сплела сивина, не
легко журавці прожити, коли
зостається одна. Не легко, матусю, я знаю, пораду
давати в біді. Багрянцями
осінь згоряє і літа спливли
молоді. Та дітям, ріднесенька, треба, щоб матінка поряд
була — як пісня, як сонце, як
небо довіку між нами жила.
З любов’ю, вдячністю і повагою донька
СВІТЛАНА.
* * *
НАШІЙ найріднішій і дорогій бабусі Зінаїді Антонів-

Збіг час. Прийшла юність. Вона, як
багато молодих і завзятих того часу, подалася підкорювати далеку північ… Там
і зустріла свою другу половинку. Там, у
Пермській області, створили сім’ю, народили і ростили трьох дітей. Найстарша
Діна вже була створила там свою сім’ю,
коли з молодшими — Анатолієм і Світланою Антип’єви переїхали на Україну, в
Талалаївку.
Спочатку жили сім’єю на квартирі
і зводили свою хату. На тендітні плечі
жінка брала і велике господарство, і виховання дітей, і улюблену роботу, а працювала головним бухгалтером районної
ветеринарної служби. Жінка невтомно
працювала і пройшла усі випробування
долі з гідністю та вірою в серці, адже її
людяність, доброта, працелюбність подолали всі негаразди. Талалаївка для неї
стала рідною, адже прожила тут вже 49
років. Зіна Антонівна і зараз намагається бути серед людей, в курсі всіх новин,
завдяки тому, що прочитала безліч книг,
може підтримати бесіду на будь-яку тему.
Робити теж вміє усе, може, як кажуть, і
тісто замісити, і отаву скосити.
Разом з чоловіком вони не тільки побудували дім, а й висадили сад, виховали
хороших дітей. Жінка пишається внуками,
радіє правнукам і допомагає їх ростити.
Зінаїда Антонівна має дружну та міцну
родину — 3 дітей, 7 онуків та 8 правнуків,
доглянута, щаслива, забезпечена всім
необхідним, а найголовніше — любов’ю
родини. Незважаючи на свій поважний вік,
ювілярка залишається душею та берегинею роду, долає труднощі життя. За її працьовитість, невтомність, щире і відкрите
для людей серце поважають односельці.
Аби Бог ще на багато років благословив цю жінку міцним здоров’ям, родинними злагодою і теплом, мудрістю, життєвою
стійкістю, щоб при доброму здоров’ї зустріти в родинному колі 100-літній ювілей.
Кор «ТХ».
На фото із сімейного альбому
З. А. АНТИП’ЄВА.

ні АНТИП’ЄВІЙ присвячуємо найщиріші і найсвітліші
побажання в день її народження. Хочемо подякувати
за теплоту Ваших обіймів,
щиру посмішку і веселі очі,
дякуємо за мудрі поради і
невичерпну глибину Вашої
душевної краси. Дякуємо,
що дали змогу відчути нам
всю любов і піклування
найдобрішої бабусі. Бажаємо Вам міцного здоров’я,
щасливих років і незабутніх
посмішок рідних і близьких.
Онуки ІГОР та ЮЛЯ,
УЛЯНА і ТИМОФІЙ,
правнучки АЛІСА та
СОЛОМІЙКА.
* * *
ВСЕ життя моєї подруги
Ольги Василівни ЗАЄЦЬ
пройшло в Чернецькому. А
недавно вона із сім’єю перебралася в поліський край
нашої області — райцентр
Ріпки. І хоч нас тепер розділяють сотні кілометрів, ніякі
відстані не владні над щирою дружбою. Днями Ольга
Василівна святкувала своє
70-річчя. Дозволь, дорога

ОБЕРЕЖНО, КЛІЩ!
Епідемічна ситуація з
іксодових кліщових бореліозів в Україні з кожним роком
ускладнюється. Захворювання характеризується поліморфізмом клінічних проявів. Найбільш характерні:
ураження шкіри, нервової
системи, опорно-рухового
апарату, серця.
Несвоєчасна діагностика призводить до появи
хронічних форм захворювання, довготривалої непрацездатності та інвалі-

дизації. Під час спекотного
та сухого літа активність
кліщів зменшується. Проте, протягом кількох років
в умовах аномально теплих зим окремі особини
кліщів виявляють навіть
у лютому. Після укусу кліща з метою профілактики
Лайм-бореліозу потрібно
негайно провести антибіотико-терапію за схемою,
яку призначає лікар.
Вікторія НЕСИН,
лікар-інфекціоніст ЦРЛ.
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районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 255 від 15.12.2001 р.
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подруго, Тебе сьогодні привітати, бо день такий буває
раз на рік, здоров’я, щастя
щиро побажати на все життя, на довгий-довгий вік! До
сотні літ дожить без горя і
журби, від гір, від сонця, від
калини всіх благ земних — з
роси й води сьогодні зичу і
щоднини.
Подруга НІНА
із Слобідки.
* * *
НАШОМУ дорогому Петру Федоровичу ТАРАНУ з
Талалаївки на його 60-річчя.
Із безмежною любов’ю з ювілеєм вітає Тебе вся наша
родина і бажає всього найкращого, чого тільки можна
побажати рідній людині. Ми
щиро вітаємо Тебе із 60-річчям і бажаємо, щоб здоров’я
текло до Тебе широкою рікою і впадало в море щастя,
посміхалось сонцем любові
і поваги. Хай у родині панує
світло, тепло і злагода, хай у
Твоєму доброму серці живе
любов, а душа буде завжди
молодою.
РІДНІ.

НЕСКАЗАНІ СЛОВА
ПОДЯКИ…
На жаль, авторки цієї подяки, Катерини Митрофанівни Назаренко, немає серед
живих. Тяжка хвороба забрала її життя, але хороше слово про хороших людей завжди сказане доречно. Адже ці
слова, написані старечою рукою в останні дні життя, дуже
щирі. Катерина Митрофанівна всюди і в усьому була
щирою, терплячою, без міри
працелюбною. Все трудове
життя минуло на фермі у кол-
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ШКІЛЬНЕ ЛІТО

НЕЗАБУТНІЙ ВІДПОЧИНОК

КОЖЕН
навчальний
день, тиждень, місяць і рік
учителі працюють над вихованням свідомої, соціально
та духовно сформованої
особистості. Але навчально-виховний процес — це не
лише час навчання, а й канікул. Особливо гостро постає
питання зайнятості учнів у
канікулярний час. Літа кожна
дитина чекає з нетерпінням,
адже це час, коли можна
по-справжньому відпочити
і не думати про уроки. При
шкільний табір — одне із
місць, де можна відпочити, змістовно провести час,
побувати на різноманітних
екскурсіях, взяти участь у
цікавих конкурсах: інтелектуальних, спортивних, гумористичних…
Літній відпочинок в Українській школі проводився
з метою цілеспрямовано-

го дозвілля учнів, розвитку
творчих інтересів, виховання
почуття патріотизму та поваги до культурної спадщини
українського народу.
Під час роботи табору
відпочивало 48 учнів школи.
Термін перебування дітей
у таборі тривав 14 днів із
щоденною тривалістю відпочинку дітей 6 годин та із
забезпеченням харчування у
відповідності з нормами.
Особливо сподобалася
вихованцям табору поїздка
до Соколиного Хутора, де
діти відвідали музей, з великим задоволенням діти погодували коня хлібом, а потім
кожен мав змогу на ньому
прокататися.
Цікаво пройшов День
України в таборі — діти
прийшли у вишиванках, малювали плакати, співали пісень, а кухар О. А. Кулик на

обід приготувала вареники.
Вихованці табору залюбки
взяли участь у спортивному
заході «Старти надії», який
підготував і провів учитель
фізкультури А. О. Вакуленко.
Учнівський і педагогічний колектив щиро вдячний
сільському голові Л. В. Лисенко за надані кошти на
оздоровлення дітей. Також
дякуємо директору ПСП
«Фортуна» І. М. Пащенку,
який виділив кошти на екскурсії для дітей.
Роботу пришкільний табір завершив, а літній відпочинок продовжується. Тож
веселих літніх канікул нашій
дітворі!
Ірина ЛОБОДА,
директор пришкільного
табору.
Тамара НАЛИВАЙКО,
методист пришкільного
табору.

ЛІТНІ канікули — пора
відпочинку, подорожей, екскурсій. Ось і цього червня ми,
учні вже 4-х класів, відвідали
Менський зоопарк. Від побаченого були в захваті. Територія чиста, повсюди квіти.
Звірі доглянуті, вільно розташовані в шикарних вольєрах.
Для птахів — великі клітки,
дерева, каміння. Найбільший інтерес у нас викликали
сім’я левів, мавпи, ведмеді,
крокодили, вовки, олені, пелікани, лебеді. Менський зоопарк займає площу майже
3 га. Тут живуть 560 тварин,

більше, ніж 120 видів.
Побували ми і в Сосниці,
в
літературно-меморіальному музеї О. П. Довженка,
де ознайомилися з життям і
неперевершеною творчістю
письменника,
художника,
кінорежисера. Фонд музею
налічує 6 тисяч експонатів.
Складається з двох частин:
приміщення, в якому знаходиться літературна експозиція, і меморільна садиба. У
дворі підноситься пам’ятник
Довженку. Незабутні враження залишилися у нас від відвідання музею. До речі, ми

перші учні з Талалаївки, які
відвідали музей О. Довженка. Про свої враження записали у книзі відгуків.
Коли поверталися додому, зробили зупинку на березі Десни. Після грози вона
здалася нам справді зачарованою, і ми мали змогу помилуватися її красою.
Ми щиро вдячні всім:
відділу освіти, нашій школі,
батькам і особливо водію
П. А. Горянському, які організували для нас цю незабутню подорож.
Ангеліна ДІДЕНКО.

госпі, ще і цього року сама
тримала власну корівчину,
доки не підкралася хвороба.
Її непроста доля складалася
дуже важко, адже втратила
єдиного сина і на старості літ
була доглянута неблизькими
родичами та добрими людьми, у душах яких теплий спогад про цю жінку. Адже з усіма знаходила спільну мову, і
навіть у найтяжчу хвилину не
скаржилася, а дякувала.
Ми просимо вибачення
у рідних і близьких, що авторка не встигла почитати
ці рядки в газеті, і щиро вам
співчуваємо.

боротися із недугою. Нехай Божа благодать і ласка
кожного дня наповнюють
ваше життя і дарують вам
радість.
Катерина НАЗАРЕНКО.
с. Обухове

ПОДЯКА

ЛЮДЯМ СВІТЛОЇ ДУШІ
Хочу висловити щиру
подяку за доброту відкритих сердець Миколі
Васильовичу,
Людмилі
Миколаївні Бандурак, Ірині Вікторівні Потеряйко,
Валентині Володимирівні
Мазурі, Валентині Іванівні
Бурді, Оксані Іванівні Пустовій і всім добрим людям, які допомагають мені
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Багато років наша тьотя
Катерина Митрофанівна Назаренко була нам дуже рідною. Вона тягнулася до нас,
як до рідних дітей, і ми старалися віддячувати взаємною увагою. Проживши повні
78 років, тьотя Катя пішла у
вічність, залишивши по собі
світлу вічну пам’ять, яка
завжди буде із нами. Цього року вона дуже хворіла
і мужньо боролася із недугою. Та не судилося більше
бачити сонце… Поминаємо,
сумуємо.
Ми також щиро вдячні
всім, кому дякувала у своєму
листі до редакції Катерина
Митрофанівна. А ще М. М.
Максименко, М. П. Максименко, В. Л. Максименко, які
допомогали нам із похорон-
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ними клопотами. Вдячні всім,
хто відгукнувся на наше горе.
Низький уклін всім вам, адже
ваша людяність допомагала
покійній не відчувати себе
одинокою.
Сім’я ПЕТЬКО
із Талалаївки.
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Так сталося, що у зв’язку з погіршенням стану здоров’я мені довелося певний
період перебувати на стаціонарному лікуванні в районній
лікарні. Щиро дякую лікарям
Г. Т. Мороз, Л. О. Луценко,
М. В. Бандураку, А. В. Михайлюку, всьому медперсоналу
неврологічного і хірургічного
відділень, а також медичним
працівникам фізкабінету за
їх професіоналізм, доброзичливість, увагу і шанобливе ставлення до пацієнтів.
Дякую також своїм сусідам В. А. Овраменко і
Н. М. Вакуленко, свасі В. П.
Свердлюк, які допомогли
нам обробляти город.
Лідія ГУБАР,
жителька с. Українське.

Редактор О. О. ГОСТРА.

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій.
За достовірність фактів і цифр, за відповідність їх вказаним джерелам, згідно із законом про пресу, несе відповідальність автор.
Газета набрана і зверстана на комп’ютерному обладнанні в
редакції, віддрукована в Талалаївській районній друкарні.
Замовлення 349. Тираж 2734.

