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НА ЗУСТРІЧІ З ГУБЕРНАТОРОМ

МИНУЛОГО вівторка в
Прилуцькому міському палаці культури відбулася виїзна
громадська приймальня голови обласної державної адміністрації Валерія КУЛІЧА,
керівників правоохоронних
органів, фіскальної служби
та обласного військового комісара, в якій взяли участь
представники
виконавчої
влади, керівники громадських організацій та громадськість із Прилуцького, Варвинського,
Срібнянського,
Ічнянського і Талалаївського
районів. Серед актуальних
питань, які озвучили грома-

СЕСІЯ
РАЙРА ДИ

Скликати восьму (позачергову) сесію районної
ради сьомого скликання 15
липня 2016 року о 10 годині в залі засідань районної ради.
Внести на розгляд районної ради питання:
1. Про внесення змін
до рішення 3 (позачергової) сесії районної ради 7
скликання від 23 грудня
2015 року «Про районний
бюджет на 2016 рік».
2. Про
затвердження
списку присяжних Талалаївського районного суду.
3. Про
депутатський
запит Василенка О. П., Киричка В. А., Лукаша В. Г.
4. Інші питання.
На сесію запрошуються депутати районної ради,
депутат обласної ради,
сільські та селищний голови, керівники підприємств
та організацій району, відповідальні працівники райдержадміністрації та районної ради.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.
Неділя
10.07

Фаза Місяця

вишиванками. Одягають їх
не всі працівники, а тільки
інженерно-технічні, оскільки
електромонтерам,
водіям,
трактористам
замінювати
опори, електропроводку, обпилювати дерева у таких сорочках не з руки та й правила
безпеки забороняють.
Ремівці не перші у цьому починанні — у соцмережах час від часу з’являються фото колективу
місцевого відділення держ
казначейства, на яких всі
його працівники у вишитих
українських сорочках. І патріотично, і красиво! І чом би не
приклад для наслідування!
Кор. «ТХ».

ГОТУЙ ТРАКТОР ВЛІТКУ

дяни на зустрічі із губернатором — інвестиції в медичну
і освітню галузі, погашення
заборгованості їх працівникам, будівництво і ремонт
доріг,
робота
правоохоронних органів, соціальне
забезпечення
військовослужбовців та інші життєво
важливі проблеми. Багатьох
учасників зустрічі цікавило
як проходить реформування
правоохоронної системи і

що чекає нас на шляху децентралізації влади. Керівник області відповів, що все
залежить від того, як швидко
створяться в області територіальні громади і як вони
запрацюють. Саме через
громади вбачається шлях до
розвитку територій.
На численні запитання учасників приймальні
відповідали також заступник начальника головного

МИЛОСЕРДЯ

управління
національної
поліції в області Олександр
Потапенко, начальник головного управління Державної
фіскальної служби в області
Олексій Барановський, прокурор області Віктор Носенко, начальник управління
СБУ в області Олександр
Довженко, обласний військовий комісар Олександр Криворучко.
Віра КЛИМОВА.

Депутати селищної ради,
оцінивши невтішний досвід
минулорічної сніжної зими,
вирішили використати у своїй роботі надбання народної
мудрості, в якому говориться: «Готуй сани влітку!». На
сучасний мотив це звучить
приблизно так: «Готуй трактор влітку!»
«На одній із сесій більшістю голосів депутати
проголосували за виділення коштів на придбання
трактора, — розповідає

селищний голова Юрій Величко. — Я щиро вдячний їм
за таке розумне рішення на
благо громади. Ми пройшли
всі тендерні процедури і ось
4 липня трактор вже у нас.
Трактор МТЗ-82 щойно із
виробництва. Є відвал для
очищення снігу. У найближчих наших планах придбання
косарки, щітки для очищення вулиць, навісного обладнання для навантаження.
Трактор працюватиме на
базі ВУЖКГ».

ПОДБАЙМО
ПРО СТАРІСТЬ

Старість кожної людини
буває різною. У когось вона
спокійна і забезпечена поряд із дорослими дітьми, а
у когось одинока, бо доля
обділила таким щастям. Всі
двадцять двоє мешканців будинку престарілих свого часу
працювали в селах нашого
району у різній сфері, залишили там свій слід. У рідних
селах залишилася частиночка душі кожного, і вони
з надією чекають, що хтось
колись із рідного села відвідає їх. На жаль, таке буває
не часто.
Недавно значної шкоди
цьому соціальному закладу
завдала стихія. Разом із колективом
територіального
центру її наслідки ліквідовувала Болотницька сільрада.
Сільський голова Анатолій
Рудько завжди переймаєть-

ся нашими турботами, а його
допомога по ліквідації шкоди
від стихії просто неоцінима.
Надала допомогу і Рябухівська сільрада на чолі з головою Олександром Прохорчуком. Я особисто звертався
до кожного сільського голови із проханням допомогти
соціальному закладу, адже
там проживають ваші сільські люди. Ваша турбота про
них просто необхідна. Отож
іще раз звертаюся до всіх
сільських голів із проханням
посприяти будинку престарілих, принаймні, кожній сільраді придбати по двоє вікон,
або надати іншу допомогу у
ремонті приміщення. Сподіваюся на вашу підтримку.
Володимир МАРЧЕНКО,
директор територіального центру з обслуговування
одиноких престарілих.

На фото: начальник ВУЖКГ Олександр КОБИШ і селищний голова Юрій ВЕЛИЧКО біля
нового трактора.
Фото Людмили ЦИГАНЕНКО.

ПОГОДА

Понеділок
11.07

Вівторок
12.07

Середа
13.07

Четвер
14.07

П’ятниця
15.07

Субота
16.07

+16 +19 +15 +23 +18 +30 +23 +31 +20 +31 +20 +32 +21 +30

Новий
Місяць

ОДЯГНУВСЯ РЕМ У ВИШИВАНКИ

На останнє засідання
виконкому селищної ради
директор району електромереж Валерій Лут прийшов у вишитій українській
сорочці. Державне свято,
що у вишиванці?! «Ніяке не
свято. Сьогодні п’ятниця?
Тоді усе зрозуміло! — взявся пояснювати селищний
голова Юрій Величко. — По
п’ятницях РЕМ одягається
у вишиванки».
Самі ремівці пояснили,
що такий порядок запроваджено
розпорядженням
керівництва ПАТ «Чернігів
обленерго» і вже місяців зо
два чи й більше по п’ятницях зранку розквітає РЕМ
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ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ — ПОЧЕСНА ПРОФЕСІЯ!
Обери гідну професію!
Ставай до лав Збройних Сил України!
Захисти своїх!

Отримай гідну заробітну платню (7000 – 15000
грн.) та повний соціальний
пакет! Держава гарантує
житло, безкоштовне медичне забезпечення, харчування та навчання у вищих військово-навчальних
закладах!
Є запитання? Приходь
до свого комісаріату за місцем проживання або зате-

лефонуй (напиши):
Однокласники:
••Чернігівський ОВК
••Чернігівський обласний
військовий комісаріат
Facebook: Чернігівський
Обласний Військовий Комісаріат
ВКонтакті:
Чернігівський ОВК
Тел. 04622-3-13-04, 063838-71-08

2

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

СЛОВО ПРО БАТЬКА

ЖИТТЯ ПРОЖИТЬ…
80-літній ювілей прийшов
до шанованої нами людини
Петра Федоровича ДУПИ
із Талалаївки. Ми вдячні Вам
за Вашу активну життєву позицію, за Ваш неперевершений оптимізм. Ми з ювілеєм
Вас вітаєм! Щоб стільки ж
раз весна цвіла! Сьогодні
щиро Вам бажаєм здоров’я,
щастя і тепла! Щоб шлях
Ваш був такий широкий, щоб
мало було перешкод, щоб
ювілей справляли сотий! Не
знали б Ви тяжких турбот. А
ще бажаєм добре жити, щоб
внуки виросли — гей раз!
Щоб мали Ви кого любити, і
щоб любили міцно Вас!
Ще раз сердечно Вас
вітаєм! Добра Вам зичимо
сповна, багато світлих днів
бажаєм! І довгі, довгії літа…
КОЛЕКТИВИ відділу
культури та туризму, районного будинку культури.
* * *
Петро
Федорович
ДУПА — щирий друг редакції. Ми поважаємо і цінуємо
його за його душевність,
оптимізм. І хоч Петру Федоровичу виповнюється 80
років — він душею молодий,
завжди у буденних турботах,
але серед них знаходить час
для прекрасного. Все життя
працював механізатором, а
душа — тонкого лірика. Коли
виходить на сцену із віршами
— заслухаєшся. Минулого 9
травня Петро Федорович виступав на сцені рідного Понірського будинку культури.
Адже там лишилося коріння
його роду. Поетичними рядками згадував всіх, хто здобував велику Перемогу. А
всім учасникам концерту ще
й по шоколадці подарував…
Нехай же життєвий оптимізм ніколи не залишає Вас,
а добрі і щирі люди будуть на
Вашому життєвому шляху.
КОЛЕКТИВ редакції «ТХ».
На фото: Петро Федорович ДУПА у колі учасників художньої самодіяльності Понірського СБК.
Є ВЧИТЕЛІ, яких їхні
учні ніколи не забувають, бо
залишають вони в дитячих
душах те світло, яке залишається на все життя. Такий і наш учитель, класний
керівник Іван Дмитрович
ПРИМАК із Чернецького,
якому днями виповнилося
65 років. Ми вітаємо його з
ювілеєм. У праці роки пролетіли, неначе ластівки в
блакить, хай серце Ваше
молодіє, душа хай піснею
бринить. Бажаєм жити довгі роки, не знати горя і біди.
Бажаєм щастя і здоров’я
сьогодні, завтра і завжди.
ВИПУСКНИКИ Чернецької восьмирічної
школи 1979 року.
* * *
У ПОВАЖНИЙ вік завела
життєва стежина літа Людини з великої літери, нашого
старшого товариша, доброго
наставника Петра Федоровича ДУПИ з Талалаївки.
Бажаючи ювіляру здоров’я,
щастя, усіляких щедрот і
років та років на білому світі, просто низько вклоняюсь
йому до землі за життєву науку, щире слово, мудру пораду, підставлене у скрутні
моменти дружнє плече. Від
землі Вам сили, Петре Федоровичу, а з роси і води —
енергії на многії літа.
З глибокою повагою
М. Д. ДЕМИДЕНКО.
* * *
75-РІЧНИЙ ювілей зустріла наша дорога дружина, мама і бабуся Валентина Іванівна ВІТРЯЧЕНКО

8 ЛИПНЯ нашому сусідові Петру Федоровичу Дупі із Талалаївки виповнилося 80
років. Нелегке життя випало на його долю.
Молодим, у 33 роки, помер його батько, а невдовзі по тому смерть забрала у чотирьох дітей і маму, залишивши їх круглими сиротами.
Найстаршій Насті не було і 16 років, а найменшому Петі не виповнилось і шести. Сестричка, незважаючи на своє неповноліття,
взялася опікувати двох молодших братиків і
сестру. Все своє життя вона присвятила їм,
відмовившись, навіть, від заміжжя.
Жили дуже бідно, грошей — ні копійки, і
хтозна, що б робили, аби не директорка школи, яка прийняла Настю у школу техпрацівницею. Важка робота на дівочі руки, та все
ж яка-не-яка копійка з’явилася в сімейному
бюджеті. Менші діти, що їм було під силу, допомагали сестрі. Навіть малому Петі знаходилось заняття — пас сусідську худобу.
Хоч і нелегко жилося, та все ж усі вкупі,
в рідному домі — не в інтернаті. «Це, дякуючи нашій Насті, — з теплотою згадує свою
сестру Петро Федорович. — Вона нам була
за матір». Як і кожний юнак у ті роки, він відслужив армійську службу, потім вивчився на
тракториста, одружився. Тривалий час П. Ф.
Дупа працював на тракторі у райсільгосптехніці. Трудолюбивий, дисциплінований,
користувався повагою у товаришів. Разом із
дружиною Вірою Степанівною народили і виростили двох доньок, збудували дім. І знову
непроста ситуація в сім’ї — менша донька
із Липового. Із щирою вдячністю за все добро, за все
тепло душі прийміть в цей
день вітання наші щирі. Ми
дякуєм Богу, що Ви у нас є,
хай силу й здоров’я Господь
Вам дає. Хай квітнуть дні
яскравим цвітом і будуть в
них сердечність і тепло, щоб
у житті було чому радіти, а
смутку у душі ніколи не було.
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ,
правнучка ЗЛАТА.
* * *
8 ЛИПНЯ нашому дорогому чоловіку, батьку, дідусю Івану Григоровичу
МІРОШНИЧЕНКУ із Талалаївки виповнилося 70 років.
Твій ювілей — не тільки Твоє
свято, радіють рідні й друзі
теж. Хай Бог пошле іще років
багато, здоров’я, щастя, радості без меж. Нехай добром
наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів
в ній багато, прихильна доля
огорта крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
РІДНІ.
* * *
НАШІ найщиріші побажання із 70-річним ювілеєм Івану Григоровичу
МІРОШНИЧЕНКУ із Талалаївки, яке прийшло до нього 8 липня. Дозвольте Вас
нам привітати, душею зичим
не старіть, минулих днів не
помічати, а з кожним роком
молодіть. У радощах земних

9 липня 2016 року

Люда вступила до медичного вузу. Оскільки навчання у ньому було для неї платним,
батьки складали копійку до копійки, щоб
оплачувати за нього семестр за семестром.
Відтак довелося тримати велике домашнє
господарство, за рахунок якого, хоч і працювали тяжко від зорі і до зорі, виживали в
скрутну для себе годину.
Спільними зусиллями здолали й це. Але
життєва торбина витрусила не все лихо на
родину Дупів. Тяжко захворіла і невдовзі померла Віра Степанівна, і Петро Федорович
на хазяйство, на весь дім залишився самодин (доньки мають сім’ї, живуть окремо).
Клопочеться біля кізочок і курей, розчиняє
свою одинокість у спілкуванні з людьми, і
це його тримає в житті. А ще додає життєвої
енергії велика любов до сцени. Петро Федорович з давніх-давен — активний учасник
художньої самодіяльності районного будинку культури. Його очі завжди світяться радістю, коли показує фото, де він серед працівників культури. Мені він сказав: «Це моє
життя, я цим живу».
У день 80-річного ювілею хочеться щиро
побажати Петру Федоровичу міцного здоров’я. Хай Бог посилає ювіляру ще багато
років, щастя, радості від дітей, внуків і пра
внучки. Нехай на Вашій життєвій стежині
буде більше чуйних, добрих людей. Із роси
Вам і з води, Петре Федоровичу!
Марія ЛУЦЕНКО.
смт Талалаївка.

купайтесь, радійте доброті
людей. І, якщо можна, постарайтесь зустріть столітній
ювілей.
Сім’я ГУБАР із
Скороходового.
* * *
7 ЛИПНЯ святкувала
свій 60-річний ювілей кохана
дружина Катерина Михайлівна ПАВЛИШ із Липового.
Вітаю. Як хочеться подарувати Тобі долю і прихилить
до Тебе білий світ, щоб в
щасті Ти жила й без болю
багато довгих і яскравих літ.
Хай повняться радістю й щастям літа, хай сяє з неба зірка золота, хай любов і спокій
панують у хаті і буде добром
душа багата.
З повагою чоловік
ВОЛОДИМИР.
* * *
7 ЛИПНЯ — родинне свято, ювілей у моєї хрещениці
Каті ПАВЛИШ із Липового.
Хрещениця моя рідненька,
Ти в пам’яті моїй — завжди
Катруся маленька. А роки
летять, мов бистрі води, і не
вернути їх назад, не віриться
мені сьогодні, що Тобі, моя
люба, уже аж 60. Як хрещена мати, хочу в цей день від
щирого серця любові й поваги Тобі побажати. Бажаю
я Тобі здоров’я-здоров’я, довгих років радості й добра,
сімейного добробуту зичу не
на рік — на все життя. Нехай
добром наповнюється хата,

достатком, щирістю і сонячним теплом, хай буде вірних,
щирих друзів в ній багато,
які Тебе цінують за Твоє добро. Хай Ангел Божий поруч
крокує, Господь свої милості щедро дарує, хай світла
душа повік не старіє.
З любов’ю і повагою
хрещена Є. І. КАРПУСЬ і її
сім’я.
* * *
СВОЄ 60-те літо зустріла цими днями наша дорога сусідка, щира і добра
жінка Катерина Михайлівна ПАВЛИШ із Липового.
60 — не привід для печалі,
60 — це зрілість золота. Нехай до ста, а може ще і далі
ідуть, не оглядаючись, літа.
Хоч було тривог в житті багато, та не будем згадувать
сумне, бо горить в душі іще
багаття, ще вогонь горить —
це головне. Хай дорогу не
встеляють хмари і хода пружиниться міцна, ми за Вас
сьогодні, ювілярко, кришталеву чашу вип’ємо до дна.
Сусіди НОСАЧ, ЛУТ, СЕНЧА.
* * *
7
ЛИПНЯ
відзначає
60-літній ювілей наша кума
і подруга Катерина Михайлівна ПАВЛИШ, із чим ми
щиро її здоровимо. Шестьдесят, ну так и что же? Просто — женщина дороже,
ярче, опытней, мудрей с
каждым днем в судьбе своей. С юбилеем поздравляем!

ЧИМ БІЛЬШЕ літ відмірює нам життя і ми на
власному досвіді вже відчуваємо що то бути батьками
дорослих дітей, тим більше
тепла і ніжності в душі до
батьків, яким роки добавляють сивин… У нашого
тата Івана Дмитровича
ПРИМАКА із Чернецького
65-літній ювілей, а це нагода, щоб сказати на весь голос те, що у наших душах.
Доки ми були маленькими,
найголовнішою
людиною
для нас, як і для більшості дітей, була наша мама,
а коли почали підростати,
відчули наскільки важливе
татове плече, а вже зовсім
дорослими зрозуміли: як
добре щодня відчувати, що
вони, наші батьки, є у цьому
світі і щомиті удвох чекають
нас вдома. І доки так є, ми
всі ще діти…
Наш тато, нас п’ятьох дітей, виховував у строгості і,

водночас, доброзичливості.
Він розділяв із кожним з нас
наші успіхи і невдачі, коли
ми ледь встигли випурхнути
із нашого гнізда, а коли підростали внуки, він знову переживав ці моменти із ними.
Ми безмежно вдячні за цю
батьківську науку, за те, що
навчили, перш за все, любити, цінувати, поважати власну сім’ю. У кожному із нас,
Ваших дітей і внуків, живе
Ваше продовження, тату. А
Ви у нас ще зовсім молодий,
всього 65 — а вже і внуки повиростали: 7 хлопців і двоє
дівчат тішать свого улюбленого дідуся. Наша родина —
найбільше наше багатство.
Спасибі Вам за це. Всі ми
бажаємо Вам тільки одного
— міцного здоров’я на довгі
роки. Щоб наша батьківська
хата ще довго-довго дзвеніла щасливими голосами.
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ВНУКИ.

Сохранить в душе желаем ту
весну, что вдаль звала, что к
мечтам Тебя вела. Будь здорова, будь успешна, жизнь
пускай течет неспешно, а в
душе царит тепло и цветы —
врагам назло.
Сім’ї КОСТЕНКО і
ГУБАР із Скороходового.
* * *
НА ЗОЛОТИЙ ювілей
нашої любої донечки і дорогої всім людини Лариси Петрівни ПОДИ з Харкового.
Спинити час ніхто не в змозі,
буяє липень, зелен-сад — і
на життєвому порозі з’явились Ваші 50! Нехай Вам
світить сонце гоже, даруючи
тепло і пишний цвіт, а день
оцей хай наворожить іще
одну півсотню літ.
З любов’ю ТАТО і
родина.
* * *
11 ЛИПНЯ відзначає
30-річний ювілей наш любий син Петро Іванович
СУЛЯТИЦЬКИЙ із Новоселівки. Три десятки вже
є за плечима, ювілей ще
маленький — та все ж ми
вітаєм Тебе, любий сину, і
здоров’ячка зичим без меж!
Щоб чудовим таким залишався, і щоб зважував кожний свій крок, щоб Тобою
весь рід наш пишався, як
пишається зараз синок! Наш
порадник, опора й надія, і
шанований щиро людьми.
Хай Ти скажеш колись своїм
дітям, як Тобі це говоримо
ми! Щоб удача Тебе не лишала, Щоб щастило і всюди,
й завжди, Матір Божа щоб

оберігала, одним словом —
живи і світи!
МАМА і дядьо ВІТЯ.
* * *
У ДЕНЬ 30-ліття своєму дорогому брату Петру
СУЛЯТИЦЬКОМУ із Новоселівки наші щиросердечні
вітання. Брате рідний, Ти —
опора, мій надійний, славний
друг. В день народження бажаю визнання Твоїх заслуг.
Щоб успішним був в роботі і
коханим у сім’ї. Жити я Тобі
бажаю у повазі, доброті. Тобі
я, брате, побажаю здоров’я
й теплих тільки слів, хай щедрими будуть життя врожаї,
хай буде море теплих днів!
Брат ВАСИЛЬ і його
сім’я.
* * *
ТЕПЛИЙ липень дарує нам прекрасні свята —
30-літній ювілей чоловіка,
найкращого татуся і зятя
Петра СУЛЯТИЦЬКОГО і
шостий день народження
нашого синочка і внучка
АРТУРА. Нехай Господь
обох боронить від невзаємності і зла. Нехай дитяча
безтурботність не зійде з
рідного чола. Нехай ніколи не міліє душі бездонне
джерело, хай у ній родяться надії і множиться тепло.
Хай певні будуть ваші кроки,
а небо завжди голубе. Хай
світить вам щаслива доля,
хай обминає вас журба. Бажаємо вам на видноколі блаженства, миру і добра.
ДРУЖИНА і МАМА,
ТЕСТЬ і ТЕЩА, бабуся
ОЛЯ і дідусь ВОЛОДЯ.

АКТУАЛЬНО

ПРОГРАМА «ТУРБОТА»:
ХТО ЗА І ХТО ПРОТИ

У районі діє соціальна програма «Турбота»,
метою якої є підтримка і
допомога малозабезпеченим верствам населення.
Відтоді, коли коштів у бюджетах усіх рівнів не вистачає, програма ця втрачає
свою суть. Місцева влада
намагається щось поліпшити в цьому плані, але
це не завжди вдається.
Отож виникла необхідність
на чергову сесію районної ради винести питання
«Про внесення змін до
районної програми „Турбота“ соціальної підтримки
малозабезпечених верств
населення Талалаївського району на 2012 – 2016
роки». Зокрема, розглядалося питання про відкриття
в Талалаївці соціального
торгового закладу, в якому
б малозабезпечені громадяни могли купувати товари першої необхідності за
нижчими цінами, ніж у звичайних магазинах. До речі,
подібні заклади вже працюють у Мені, Ічні, Бахмачі.
Із 24 депутатів, присутніх на сесії, а на час голосування в залі залишилось
17, за прийняття змін до
програми проголосувало
лише 6, проти — 5 і 6 утрималось. Що ж стримало
депутатів і чому був такий

спротив?
Противниками
такого рішення були, в
основному, депутати-підприємці, які доводили, що
функціонування такого закладу буде ударом по приватному бізнесу, а такий
торговельний заклад стане
конкурентом для приватних магазинів.
А що ж сказали з цього
приводу самі депутати, які
не дали згоди для вирішення такої життєво необхідної
проблеми. Депутат райради, він же голова постійної
бюджетної комісії Олег Василенко, сказав, що в принципі не проти підтримки малозабезпечених громадян,
але не через відкриття подібного закладу, а шляхом
надання їм адресної фінансової допомоги. Він повідомив, що після сесії група
депутатів подала депутатський запит до райдержадміністрації, зміст якого надав для оприлюднення в
газеті. Депутат Володимир
Киричок побажав детально
пояснити свій вибір у статті
«Чому я голосував проти
відкриття
соціального
магазину».
Якої ж думки про можливість відкриття у райцентрі соціального магазину
самі пенсіонери?
Тамара
ШЕСТОПАЛ:

16 ЧЕРВНЯ 2016 року районна державна адміністрація винесла на розгляд сесії Талалаївської районної ради
пропозицію про відкриття соціального
магазину продовольчих товарів в смт
Талалаївка. Ми, депутати районної
ради, звернули увагу, що ця програма
не допрацьована і не задовольняє потреби всіх жителів району. Ми хочемо,
щоб райдержадміністрація надала юридичне роз’яснення і фінансове обгрунтування по даному питанню, а саме:
можливої підтримки з бюджету для надання адресної допомоги соціально не-

«Я — за такий торгівельний заклад, адже багато
пенсіонерів дійсно живуть
у скруті, бідності, не можуть купити необхідне.
А так, за дешевшу ціну
могли б придбати те, що
потрібно».
Юрій ТОПЧІЙ: «У спеціалізованому
магазині
могли б купувати товари
для пенсіонерів і соціальні
працівники. Це було б зручніше і для них, і для пенсіонерів».
Надія
КРЕКОТЕНЬ:
«Магазин
потрібен,
і
продукти в ньому щоб
розподілялись по справедливості. Бажано, щоб
і працювали там люди із
соціальної сфери, а не зі
сторони…»
Любов СЕРДЮК: «У мікрорайоні нафторозвідки,
де я живу, понад 20 пенсіонерів, які отримують
низькі пенсії — всі вони
могли б користуватися
послугами такого магазину і відчувати реальну
підтримку у старості від
тих, кого у свій час обрали
в депутати».
Дискусію можна продовжувати і думки, безперечно, будуть різні, але
результат все ж має спрацювати для людей.
Віра КЛИМОВА.

ПОДІЯ

ПЕРША КНИГА ПОЕТА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
збірки
поезій Михайла Барвінка
«Соло на пораненій струні»
— історична подія в культурно-мистецькому
житті
району, адже це зібрання
поетичної творчості місцевого поета, видане за сприяння Талалаївської районної громадської організації
— літературно-мистецького
об’єднання
«Олава»
та
спонсорів, віддруковане у
Талалаївській друкарні.
У залі засідань райдерж
адміністрації, де відбулася
презентація книги, зібрали-

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
захищеним верствам населення.
Більше того, згідно із ст. 49 Конституції України кожен громадянин має
право на безоплатну медичну допомогу, як і громадяни у країнах далекого і
близького зарубіжжя. Тому ми пропонуємо відкрити у районі соціальну аптеку,
в якій би люди могли придбати ліки за
цінами від виробника. Це найнеобхідніше, враховуючи сьогодні стан здоров’я

нашого населення. Немає такої людини, яка б не відвідувала аптечні заклади. В результаті відкриття такої аптеки
можливо було б в лікарні видавати безкоштовно ліки для пільгових категорій
населення: пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених.
Депутати Талалаївської районної
ради: ВАСИЛЕНКО О. П., КИРИЧОК
В. А., ЛУКАШ В. Г.

ЧОМУ Я ГОЛОСУВАВ ПРОТИ
ВІДКРИТТЯ СОЦІАЛЬНОГО МАГАЗИНУ

Я згоден з тим, що політика, яка проводилась і
продовжує проводитись в
Україні, призвела до крайнього зубожіння народних
мас. Особливо потерпають
від неї незахищені верстви
населення: пенсіонери та
інваліди. Люди, які за віком
або за станом здоров’я працювати більше не можуть, а
виживати якось потрібно.
Здавалось би, що відкриття соціального магазину в Талалаївці, в якому
продукти продаються за
оптовими цінами, без роздрібних націнок, трохи б
зекономило куций бюджет
наших пенсіонерів. Адже
вони кожну копійку рахують. Та чи це так? Впадає
в очі анонімність таких організаторів-добродіїв. Якась
ініціативна група, за якою
не видно ні конкретних
прізвищ, ні партій. Чому ці
люди приховалися в тіні за
узагальнюючими назвами?
Давайте будемо думати, що
від скромності.
Тепер уявимо собі, що
вже існує такий соціальний
магазин в Талалаївці, де
ціни від 6% до 15% нижчі,
ніж в інших магазинах. Чи
зможуть в ньому продавці
контролювати розмір пенсій
своїх клієнтів? Особливо
при наявності черг. І яким
чином? Отже, в цьому магазині будуть купувати й ті,
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в кого пенсії переважають
розміри мінімальних зар
плат. А якщо так, то чому б
там не скуповуватися і людям з низькими зарплатами? Адже багато кому з них,
на відміну від пенсіонерів,
ще й дітей на ноги потрібно
ставити. То виходить, що
вони ще в гіршому фінансовому стані, ніж пенсіонери?
А безробітні? Їм не допомагати? А людям з високими
зарплатами хтось заборонить зайти в такий магазин?
А родичі, сусіди, знайомі
продавців, шановані люди
селища? Стає зрозумілим,
що це магазин для всіх.
Що станеться зі звичайними магазинами? Чи зменшиться їхній товарооборот?
Чи зможуть вони знизити
націнки? Якщо так, то з чого
їм платити заробітну плату продавцям, оплачувати
електроенергію за холодильники, платити податки,
орендну плату, робити ремонт приміщень?
Чи не зменшимо ми таким чином надходження до
бюджету та пенсійного фонду? І чи не збільшимо армію
безробітних? В економіці,
як і в природі, все взаємопов’язано. Її не обдуриш.
Уявімо, що якась літня людина отримує тисячу
гривень пенсії. Вона не користується ні газом, ні світлом, ні телефоном, зовсім

не хворіє, нікуди не їздить,
онукам цукерок не купує і
всю пенсію потратила лише
на продукти харчування
в соціальному магазині.
Скільки вона при цьому
зекономить? 150 гривень.
Чому їй просто не додати
ці 150 гривень до пенсії? І
нехай люди скуповуються
у найближчих до них магазинах і не стоять у чергах,
де буде принижуватися їхня
честь і гідність.
Магазини роблять націнки на товари після покупки їх на оптових базах.
А оптові бази, купивши продукти від товаровиробника,
націнок хіба не роблять?
Задаром працюють?
То що? Давайте створювати соціальні аптеки,
заправки, лікарні, оптові
бази? А про оптові бази
наші добродії чомусь і мовчать. Чи не тому, що мають і власні оптові бази, і
переробку? Їм не вистачає
лише мережі соціальних
магазинів, де й зарплати
продавцям платити не потрібно, та й інші витрати нести. У скільки разів на таких
оптових базах збільшиться
товарооборот? А в скільки
разів зростуть їхні політичні
дивіденди? Як так!? Дивіться! Людям допомагають!!!
Притиснули таки цих ненажерливих спекулянтів! Які
чудові люди! Будемо за них

голосувати! Хоч щось добре зробили!
Зверніть увагу, що магазин збираються відкривати не в Довгалівці, а в
Талалаївці. А чому? Адже,
щоб купити ліки чи відвідати лікарню, пенсіонеру
з Талалаївки не потрібно
наймати машину, а з Довгалівки потрібно. То чому
в першу чергу не допомогти довгалівцям? Що? Товарооборот не той буде?
І виборців не так багато?
Якими б благими намірами
не прикривались наші добродії, але шила в мішку їм
не сховати. Там, де існують
винятки, пільгові умови, занижені ціни, там неодмінно
процвітає корупція, надприбутки невеликої купки
людей, підкуп виборців, популізм, нечесні умови гри.
Давайте замість оцих
дешевих трюків дійсно подбаємо про людей через
розвиток економіки, наповнення пенсійного фонду,
відкриття нових робочих
місць, збільшення пенсій,
створення
добровільних
пенсійних
накопичень,
страхової медицини та інших випробуваних сотнями
років систем, що роблять
людей багатими, а не робити всіх бідними, щоб потім
було кому допомагати.
Володимир КИРИЧОК,
депутат районної ради.

ся керівники району, члени
«Олави», колеги автора,
прихильники його творчості,
бібліотекарі. Керівник літературно-мистецького об’єднання «Олава» і редактор
книги Володимир Ткачов від
імені об’єднання привітав
автора та ознайомив присутніх з творчими планами на
майбутнє. Нині об’єднання
працює над книгою «Талалаївщина», яку планує видати до Дня Незалежності
України.
Слово мав сам автор. А
потім його привітали і побажали творчих успіхів голова
райдержадміністрації Анатолій Дупа, голова районної
ради Юрій Дзюбан, заступник голови райдержадміністрації Лариса Шевченко,

його однокласник, керівник
р/о ВО «Батьківщина» Микола Білан, колеги по роботі.
Збірка вийшла накладом поки що 100 примірників. Автор подарував її своїм прихильникам, а також
передав у бібліотеку. Беззаперечно, що щирі поезії стануть цінним матеріалом для
вивчення учнями літератури
рідного краю.
Передмову до збірки
поезій написав Володимир
Ткачов. Саме із неї читачі
можуть ознайомитися із життєвим та творчим шляхом
Михайла Барвінка.
На фото: Михайло
Барвінок (Онищенко)
у день презентації з
керівниками району та
колегами по творчості.

ЩЕ ОСТАННЄ

НЕ СКАЗАНЕ СЛОВО…
Читаю напам’ять
розкладену карту стару,
читаю напам’ять яри,
і луги, і дороги,
читаю річки, навіть
трави, дуби і кору,
читаю мости, береги,
і хати, і пороги.
А стежка додому? Де
стежка додому з гори?
Криниця в яру, що іще
дідуся пам’ятає?
І дим куди дівся? Вогонь
у печі догорів?
І хлопчик маленький?
Мовчить стара карта,
не знає…
Михайло Барвінок.
Він простий і незвичайний. Скромний і делікатний
у стосунках з людьми. Дуже
ввічливий і лагідний у розмові. Майже непомітний на
вулиці. Завжди уважний до
чужої думки — чи то говорить він із школярем, чи то
з державним чиновником
високого рангу. Так можна
коротко охарактеризувати
нашого талалаївського поета і журналіста Михайла
Барвінка.
Михайло Барвінок (Михайло Олександрович Онищенко) народився 19 липня
1962 року в селі Ведмеже
Роменського району Сумської області. Так склалося,
що до 1962 року село Ведмеже входило до меж Талалаївського району і тому
можна вважати Михайла
Барвінка корінним талалаївцем.
Столиця світу —
Приведмежжя,
Роменка загляда в лісок,
колиска трав —
лугів безмежжя
і ненатоптаність
стежок.

Хатина біла під горою,
стіжок отави в двір
забрів,
і мама босою ходою
збирає роси вечорів.
У 1970 році закінчив перший клас Ведмежо-Посадської восьмирічної школи і
цього ж року разом із сім’єю
переїхав до Талалаївки,
де оселився на знаменитій Пролетарській — вулиці
поетів, журналістів, лікарів,
учителів, музикантів, художників…
Продовжуючи
навчання в Талалаївській
середній школі, Михайло
звернув увагу вчителів на
багатогранність свого розвитку, особливо в гуманітарній сфері. А Заслужений
працівник культури України
М. І. Литвиненко, керівник
дитячого хору, зразу ж визначив його амплуа — соліст учнівського хорового
колективу.
У старших класах досить
помітними стають його твори з української літератури
— цікаві, змістовні, з власною думкою та глибоким
розкриттям теми. Не випадково творчі роботи М. Онищенка постійно займають
призові місця на шкільних
і районних конкурсах. Уже
пізніше, згадуючи про роки
юності, він напише:
Наче й недавно, у класі
десятому,
юна, як ранок, тихіша
від тиш,
з січнем заручена,
долею зватиму,
потай писала
на алгебрі вірш…
Далі було навчання на
факультеті
журналістики
(Закінчення на 6-й стор.).
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ЗВЕРНЕННЯ

управління ДСНС у Чернігівській області
до мешканців і гостей Чернігівщини
На Чернігівщині майже щодоби до підрозділів ДСНС
находять повідомлення про трагічні випадки на водоймах.
Головними причинами лиха є порушення правил безпечної
поведінки під час купання або риболовлі, купання в необладнаних місцях, залишення дорослими дітей без нагляду.
Шановні громадяни!
Щоб уникнути лиха, купайтеся тільки в спеціально відведених для цього місцях, ні в якому разі не заходьте у воду
в нетверезому стані, не пірнайте в незнайомих місцях, з
мостів, на мілководді та після тривалого перебування на
сонці. Не влаштовуйте небезпечні ігри на воді. Розраховуйте свої сили та не запливайте далеко від берега. Уникайте
води зі швидкою течією. Контролюйте дозвілля дітей, які можуть вигадати небезпечні ігри на воді.
Будьте уважними, не випробовуйте свою долю та бережіть життя!
Управління ДСНС України в області.

БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м

ПЛИТКА тротуарна «Старе місто» та інша в асортименті,
кольорова. БОРДЮРИ, КРИШКИ на стовпи, ВОДОВІДЛИВИ.
м. Ромни Сумської обл.

Тел. 067-912-67-56, 095-842-18-48, 067-923-09-62.

ПРОДАМ

Однокімнатна КВАРТИРА зі зручностями в центрі Талалаївки. Тел. 096-173-38-24, 093-484-86-69.
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.
САДИБА з меблями по вул. Фрунзе, 16: літня кухня, гараж,
погріб, сараї; колодязь у дворі. Є газ, телефон, трьохфазка. Будинок і земельна ділянка приватизовані. Ціна договірна.
Тел. 099-723-67-28, 066-423-01-21.
САДИБА в с. Липове: будинок, два сараї, літня кухня,
погріб, присадибна ділянка 0,47 га. По вулиці проходить газ.
Тел. 2-63-98.
Два нежитлові ПРИМІЩЕННЯ по вул. Робітнича, 16 і
вул. Леніна, 21-А. Тел. 067-585-40-51.
Велике ПРИМІЩЕННЯ в Талалаївці під магазин чи під
щось інше загальною площею 115 м2 (магазин «Шанс»). Газ,
світло, сигналізація, телефон, інтернет та твердопаливне
опалення. Земля приватизована.
Тел. 099-203-47-32, 096-858-57-46.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія». Тел. 097-194-45-62.
БЛОК до автомобіля ГАЗ-53, ТЕЛИЧКА на завід від хорошої корови, ДРОВА метрівки з доставкою.
Тел. 066-528-36-52, 068-248-61-29.
КОРОВА з другим телям. Тел. 096-383-38-59.
КОРОВА симентальської породи. Тел. 096-356-22-74.
КОРОВА, 6 років. Тел. 097-338-18-42, 099-481-05-63.
ТЕЛИЦЯ тільністю 1,5 місяці. Тел. 098-777-45-50.
БДЖОЛОМАТКИ плідні, мічені, порода Бакфаст. Ціна
120 грн./шт. Тел. 097-196-20-61, 095-330-04-96.
ДРОВА рубані (тверда порода). Тел. 097-194-28-82.
Магазин «ВОДОСНАБ» м. Ромни, пропонує:

ГАЗОВІ ТА ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ,

ВУГІЛЛЯ ТА ПАЛИВНИЙ БРИКЕТ,
радіатори, труби, газові колонки, бойлери, насоси, каналізація
АКЦІЯ!!! Кредит «Ощадбанк зігріває» з компенсацією 30%
Громадянам, які отримують субсидію — компенсація 70%
м. Ромни, вул. Маяковського, 77 ТЦ «Берізка»
тел. 096-276-15-66, 050-392-31-23

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ,
ЖАЛЮЗІ вертикальні, горизонтальні;
ТК А НЕВІ РОЛЕТИ
Висока якість — помірні ціни.
Консультація та замір БЕЗКОШТОВНО!
Діють літні знижки!
смт Талалаївка.

Тел. 097-829-27-57, 050-683-13-20.

СПЕЦІАЛІСТ ЗАСТЕРІГАЄ

СМЕРТЕЛЬНА НЕБЕЗПЕКА

У міжнародному антинаркотичному центрі у
Нью-Йорку назвали приблизну кількість наркоманів
на земній кулі, цифра виявилася жахливою: мільярд
наркоманів.
Найчастіше
вживання наркотиків починається у молодому віці.
«Біла смерть» щороку забирає життя мільйонів людей,
переважно молодого віку.
Понад 30% злочинів скоєні
під впливом наркотиків або ж
заради того, щоб здобути їх.
Наркомани є тим небезпечним середовищем, де швидко поширюється вірус СНІДу
(70% наркоманів є носіями
цього вірусу).
Вживання
наркотику

ПОДЯКА

обов’язково приводить до
зміни психіки людини. Наркомани гублять не тільки себе і
своїх близьких, але й потомство, адже їх діти народжуються з глибокими психічними та фізичними вадами.
Пам’ятайте! Наркоманія
— не розкішне заняття, не
балощі, не час, приємно проведений в компанії, а хвороба, в якій скрита смертельна
небезпека.
Отже, давайте разом
будемо боротися з цим «диявольським насінням», і не
дозволимо йому ввійти в
наші домівки і домівки наших
близьких.
Олександра КОБЦЕВА,
лікар-нарколог.

ЛІКАР ВІД БОГА

Наша велика вдячність завідуючій терапевтичним відділенням — лікарю Любові Василівні Грабовій за її високий
професіоналізм та чуйне ставлення до пацієнтів. Дякуємо
всьому медперсоналу терапевтичного відділення.
БАТЬКО і ДОНЬКА із Сильченкового.

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 КОРІВ, КОНЕЙ, найдорожче ТЕЛИЦЬ та
БИЧКІВ вагою 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.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.

ГАЗ НА АВТО
2 – 4-го покоління
Гарантія 1 рік
або 20 тис. км
Тел. 099-132-02-03.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

Установка ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ другого
покоління на авто інжектор,
карбюратор. Усе нове, гарантія 12 місяців. Документи для РСЦ МВС (МРЕВ).
Тел.
096-360-80-23,
066-528-21-46
(Сергій
Олексійович).
БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН, встановлення насосного обладнання.
Тел.
096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua
УТЕПЛЕННЯ
будинків пінопластом. Помірні
ціни. ЗРОБЛЮ грубу, піч,
барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

ПОМИНАННЯ

12 ЛИПНЯ
минає 4 роки як
жорстока смерть відняла у нас нашого
дорогого синочка Романа ВІННІЧЕНКА
із Березівки. Відтоді сонце для нас ніби
й не світить, бо не бачимо більше Твоїх
ясних оченят, не чуємо твого сміху, не
бачимо, як ти ростеш. Згадуємо тебе
щодня і дуже за тобою сумуємо. Прости,
рідненький, що не вберегли, не врятували, що не відвернули від тебе лиху
годиноньку. Спи, наше янголятко, нехай світ, у якому твоя
душа, буде для тебе раєм, а земля — лебединим пухом і
легким у ній вічний спочинок. Спочивай із миром. Любимо,
пам’ятаємо, сумуємо.
МАМА і всі рідні.
7 ЛИПНЯ вже минає рік, як немає з нами нашого любимого батька, дідуся Миколи Івановича НАУМЕНКА із Чернецького, який свої останні роки проживав у Талалаївці. Минають дні, місяці, та не минає душевний біль утрати дорогої
людини. Ти відлетів у далі неземні, залишивши нам спогади
та смуток. Ти був для нас опорою, порадником, гарним батьком та найкращим дідусем. Весь час турбувався про нас, забував думати про себе. Ми горді тим, що Миколу Івановича
пам’ятають його друзі, з якими він пропрацював більше 56
років у господарстві с. Чернецьке. Він багато планував зробити, але підступна смерть зруйнувала всі плани. Прости,

що не змогли Тебе вберегти і врятувати. Спасибі Тобі, рідненький, за
турботу і мудрість. Пам’ять про Тебе завжди буде з нами.
Вічного Тобі життя у Царстві небеснім та спокою Твоїй душі.
Любимо, пам’ятаємо, сумуємо.
ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ, ДРУЗІ.
12 ЛИПНЯ минає 4 роки як перестало битися серце моєї донечки Людмили ЛИХОДІД. Здається, ще вчора я чула
Твій голос і Твої останні слова: «Мамо,
кріпись, я скоро вернусь». І я кріплюсь,
виглядаю Тебе з усіх сторін, а Тебе немає і не буде. Жорстока, невблаганна
смерть забрала Тебе від нас. А Ти ж так
хотіла жити. Людочко, рідненька, дорогенька, прости мене, що не змогла Тебе
спасти. Боже, немає більшого горя, як
хоронити своїх дітей. Дочечко, як мені
важко без Тебе, як не вистачає Твого тепла, ласки, турботи,
Твоїх мудрих порад. Людочко, Ти завжди будеш у моєму серці, поки воно буде битися. Хай над Твоєю могилкою світить
сонце, жалібно співають пташки, а на квітах роса — то мої
сльози. Людочко, спи спокійно, лебединим пухом хай буде
Тобі земля, а душі — вічний спокій і Царство небесне. Хай
Господь оберігає Твою світлу і добру душу. Всі, хто знав Людочку, згадайте добрим словом і пом’яніть.
Вічно сумуючі МАМА, БРАТ.
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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.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.
Чистимо КОЛОДЯЗІ,
якісно за помірними цінами
(ручна робота).
Тел.
095-011-62-50,
068-499-63-42.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447)6-04-16,
097-235-41-47.

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.

ВІКНА, ДВЕРІ

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Чернецької сільської ради, серії
ЯГ №394125, виданий 7 серпня 2006 року на ім’я МАКАРЕНКО
Володимир Олексійович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки серії ЯБ №257164, виданий 12.01.2005 року на ім’я СОРОКА Костянтин Миколайович, та серії ЯБ №257165, виданий на
ім’я С
 ОРОКА Костянтин Костянтинович, вважати недійсними.
Втрачене СВІДОЦТВО про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ №580949, видане 11.07.2007 року на ім’я СОРОКА
Костянтин Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0338462, виданий 12 жовтня 2000 року на ім’я БЕРЕКА
Михайло Антонович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну ділянку (пай) серії ЧН №0317038 від 4.06.1997 року, виданий КСП
ім. Суворова на ім’я МАКОВЕЦЬКИЙ Григорій Вікторович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну ділянку (пай) серії ЧН №0314935 від 4 липня 1996 року, виданий
КСП ім. Суворова на ім’я МАКОВЕЦЬКИЙ Володимир Вікторович, вважати недійсним.

Виконавчий комітет Поповичківської сільської ради
співчуває члену виконкому Анатолію Володимировичу
Кудренку з приводу трагічної смерті сина
ЄВГЕНІЯ.
Педагогічний та учнівський колективи Чернецької школи співчувають сім’ям В. А. Співака і О. А. Співака в їх
тяжкому горі — смерті матері
МАРІЇ МАКСИМІВНИ.
Висловлюємо щирі співчуття Людмилі і Миколі Топчіям із Талалаївки з приводу тяжкої, непоправної втрати,
смерті дорогої людини — батька
ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА.
Жителі вул. Паркової і II провулка Паркової.
Невимовний біль і смуток сьогодні в родині Валентини
Олексіївни та Анатолія Володимировича Кудренків із Грабщини — передчасно пішов із життя їх син ЄВГЕНІЙ. Горюємо і плачемо разом з вами, співчуваємо вам та всім рідним.
СВАТИ із Новоселівки, сім’я БОРЩЕВИЧ.
Щиро співчуваємо нашим сусідам Таїсії Михайлівні
Мироненко і її доньці Надії Іванівні з приводу тяжкої, непоправної втрати — передчасної смерті їх зятя і чоловіка
ОЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА.
СУСІДИ із вул. Пушкіна в Талалаївці.
Непоправне горе спіткало родини наших сусідів Таїсії
Михайлівни Мироненко та її доньки Надії Іванівни — передчасно пішов із життя їхній зять і чоловік ОЛЕКСАНДР
ГАВРИЛОВИЧ. Щиро співчуваємо і розділяємо з ними
біль тяжкої втрати.
Сусіди МАЙСТРЕНКО, ТАРАН, ЛИСЕНКО, ШЕПКО.
Щиро співчуваємо Людмилі Олексіївні Топчій та її родині з приводу тяжкої втрати — смерті батька ОЛЕКСІЯ
ІВАНОВИЧА. Розділяємо біль тяжкої втрати і сумуємо
разом з вами.
Сім’я В. М. І В. Я. ГЕЦ, В. Г. ЛИЗЬКО, В. І. ГРАБИНА.
Висловлюємо щирі співчуття нашим друзям Анатолію
Володимировичу і Валентині Олексіївні Кудренкам із
Грабщини з приводу непоправної втрати — смерті сина
ЄВГЕНІЯ. Розділяємо гіркоту втрати із всією родиною.
Друзі Г. В. ЛАЗОРЕНКО, С. П. КЛОЧКО,
А. М. ЛЯШЕНКО, С. В. СВИРГУН, М. А. СОЛЯНИК,
В. А. СОЛЯНИК, С. В. МАКСИМЕНКО, А. Т. САВЧЕНКО,
В. Г. ЩЕРБИНА, Ю. М. ХМЕЛЬКО, О. М. БОНДАРЕНКО.

ШКІЛЬНЕ ЛІТО

ЗУСТРІЧІ

ШКОЛА
ПРИЗНАЧАЄ
ПОБАЧЕННЯ

Цього дня, в останню
неділю червня, Сильченківська школа радо зустрічала гостей. З різних кінців
їхали до неї її випускники,
молоді люди і вже сивочолі бабусі і дідусі, щоб через роки і десятиліття повернутися у свою шкільну
юність. На зустріч прибули
випускники відразу кількох
поколінь — 1961-го, 1966,
1971, 1976, 1981, 1986,
2001 і 2011 років.
Як у старі добрі часи,
малиновий спів дзвоника покликав прибулих на
загальношкільну лінійку.
В актовому залі вчителі
і діти тепло вітали нас із
святом, а ми у свою чергу
висловили щиру вдячність
рідній школі, дорогим вчителям, які вивели нас у
люди. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували
пам’ять померлих педагогів, котрі передавали нам
знання і життєвий досвід
упродовж багатьох років.
Нас, випускників 11
класу 1966 року, на зустріч
прибуло 12 чоловік — це
Катерина Гайдай, Микола
Гец, Юрій Семич, Віктор
Загайко, Павло Дяченко,
Галина Марченко, Галина
Луценко, Ніна Радченко, Марія Чепур, Тамара
Топчій, Микола Ротач, Віктор Шевченко. Кожному
кортіло швидше сісти за
свою парту. Правда, ми
навчались у старому приміщенні школи, якого, на
жаль, вже немає, і в такі
ось свята нас тепло приймає у класах і навчальних кабінетах збудована у
70-х роках двоповерхова
красуня-школа.
Всяка наша зустріч, а
зустрічаємося ми через
кожні 5 років із 1981-го,
— це спогади про шкільну юність, молоді роки, які
уже ніколи не повернути.
За плечима 50 років після
останнього дзвоника. Хто
його знає чи зустрінемось
ми іще хоч раз, адже роки
беруть своє. За цей час
наше село дуже змінилось. Навколо порожніми
вікнами виглядають своїх
хазяїв хати. Померли наші
батьки, які так чекали кожного приїзду дітей — тепер
нас чекають тільки їхні могили. І ще страшно, що в
колись людному селі зовсім мало дітей учнівського віку і скоро нікому буде
сидіти за партою. Просто
не віриться, що школу, яка
завжди славилась, закриють і куди тоді їхати на зустріч її випускникам.
Та як би там не було
і де б ми не були, рідна
школа житиме в наших
серцях завжди і за традицією кликатиме через кожні п’ять років до себе на
зустріч. І ми обов’язково
приїдемо!
Марія ЛУЦЕНКО,
випускниця Сильченківської школи 1966 року.

ЛІТЕЧКО КРАСНЕ…

З яким нетерпінням ми
чекаємо на літечко красне,
коли все дихає красою, силою і величчю! І особливо
діти, бо літо — це канікули,
відпочинок, табір, розваги. У
Липівському пришкільному
таборі «Сонечко» корисно та
цікаво провели початок своїх
літніх канікул 20 вихованців.
Табір став для дітей базою
оздоровлення, розваг, ігор,
екскурсій. Змістовними були
поїздки в Батурин, до районного центру, де школярі
відвідали пожежну частину.
Представники служби МНС
провели з ними повчальні бесіди на протипожежну
тематику, інструктажі з правил безпеки поводження з

вогнем. Пізнавальною була
екскурсія до Талалаївського
краєзнавчого музею. Із задоволенням вихованці табору відвідали ферму СТОВ
«Горизонт», ознайомилися
з тамтешнім виробництвом.
Спонсорську допомогу для
проведення екскурсій надав
директор сільгосппідприємства І. А. Марчеко, а Липівська сільська рада виділила
кошти для оздоровлення
дітей у таборі, за що висловлюємо їм щиру вдячність.
Виховна робота у при
шкільному таборі базувалася
на розвиткові дитячої ініціативи, самодіяльності, колективної творчої справи і полягала
у проведенні кожного дня ціка-

ЯК МИ В «ОБРІЇ»
ВІДПОЧИВАЛИ
Перший
день роботи табору діти
разом зі
своїми
вихователями
розпочали урочистою
лінійкою,
присвяченою
відкриттю при
шкільного табору, вони
розділилися на три загони,
обрали емблеми, вивчили речівки і девізи загонів.
Відкриття пришкільного оздоровчого табору «Обрій»
Харківської школи співпало
із Днем захисту дітей. Учні
завітали до Талалаївки на
святковий концерт, який їм
дуже сподобався. Казкові
герої, пісні, танці, веселі
ігри. Вихованці в захопленні. Повертаючись до школи,
весь час ділилися своїми
враженнями. Задоволенню не було меж. Ось так
ми розпочали своє табірне
життя.
Щодня діти отримували
повноцінне гаряче харчування — страви різноманітні,
корисні, вітамінні. Про це
постійно турбувалися В. П.
Верещака та кухарі кафе
«Артем». Красно їм дякуємо.
Кожен день у таборі був
цікавим, змістовним завдяки допомозі на оздоровлення сільської ради та агрофірми «Обрій», за що ми
дякуємо сільському голові
Г. М. Фесак та генеральному директору агрофірми
«Обрій» В. І. Сердюку.
Протягом зміни діти залюбки відвідували екскурсії
та поїздки за межі закладу.
Було проведено екскурсію
до пожежної частини, де
представники служби МНС
провели повчальні бесіди
з приводу пожежогасіння,
інструктажі з правил безпеки з вогнем. Також відвідали краєзнавчий музей
та церкву святої Варвари.
Оскільки наша школа є
опорною по екологічному

вихованню, то дітям організували екскурсію до Дендропарку
«Тростянець»
та Національного історико-культурного заповідника
«Качанівка». Щоб цікаво
пройшов похід до Славиного, вихователі організували
гру-подорож «Пошук скарбів», де діти проявили не
тільки знання про природу,
а і свою кмітливість. Екзотичні рослини учні побачили також і в с. Плугатар у
парку, скуштували цілющої
води із криниці Божої Матері. Весело вихованці провели час і у м. Прилуки у
розважальному центрі «Городок». Вихователі табору
високопрофесійно організовували літній відпочинок наших дітей: щоранку
проводили цікаву зарядку,
яку відвідували з великим
бажанням всі вихованці загонів, спортивне змагання
«Веселі старти», «Козацькі
забави», під час проведення яких діти змогли продемонструвати свої фізичні
здібності (спритність, гнучкість, витривалість). Здійснили віртуальну мандрівку
«Відкриваємо для себе Європу» — намалювали малюнки, написали листи воїнам АТО, а також зібрали
невелику посилку, яку передали Богуславу Борсуку.
Вихованці табору отримали масу задоволення та
позитиву, гарно відпочили,
активно провели свій вільний час, оздоровилися та
загартувалися.
Людмила КРАВЧЕНКО,
заступник директора з
виховної роботи.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30
ня.
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9 липня 2016 року

11 липня – с. Березівка, вул. Шкільна.
11 липня – смт Талалаївка, ветлікар-

12 липня – с. Слобідка, вул. Червона.
13 липня – с. Макаренкове, вул. Богдана Хмельницького.
13 липня – с. Скороходове, ФОП Біль-

ченко, вул. 30-річчя Перемоги, вул. Гагаріна, вул. Першотравнева.
15 липня – с. Слобідка, вул. Польова
(9:00 – 16:00).
15 липня – с. Макаренкове, вул. Лесі
Українки (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ЗАВТРА – ДЕНЬ РИБАЛКИ

вих, захоплюючих, змістовних
заходів. Спортивні змагання,
естафети, ігри, тематичні
дні-свята залишили у дітвори
багато радісних спогадів.
Підсумкова лінійка в останній день роботи табору
засвідчила тільки про закриття цьогорічної табірної
зміни і аж ніяк не про закінчення літніх розваг для дітей, цікавих поїздок, нових
вражень. Попереду ще днів
і днів веселого відпочинку.
Хай кожен із них стане для
дітвори справжнім святом,
повним яскравих емоцій і
відкриттів.
Любов РУЛЕНКО,
вихователь табору
«Сонечко».

НАРЕШТІ
дочекалися — прийшло свято і на
рибальську вулицю. Сам
Бог велів прямо сьогодні
готувати вудилища, гачки,
поплавки, котушки, пару
сотень метрів волосіні про
запас, «кормаки», черв’яки,
опариші, варити кашу, кукурудзу, брати макуху і всяку запашну всячину, щоб
краще риба клювала і …
лягати спати. Щоб завтра
з ранку раненько, удосвіта
вже бути на річці, на ставку,
на копаночці — біля будьякої води, де живе і плаває
риб’ячий хвіст. Куди їхати?
А куди вашій душі бажається! Ставків у нас в районі
так це точно більше, ніж
самої риби. Тільки площею
понад 0,5 га ті, кому без
риболовлі світ немилий,
нарахували з півтори сотні,
а далі з ліку збилися. Так
що їдьте — десь та й клюне. На орендовані (їх у нас
десятків зо два чи й більше
набереться) краще не треба. Там риба тільки гляне,
що ви не обраний рибалка,
і від черв’яка вашого свій
вередливий писок відверне, а дядько-орендар ще й
нагримає: чого вам у моїх

володіннях треба! Чиї то
володіння — питання риторичне, але Бог із ним, нехай сам їсть своїх карасів.
А ви, як і всякий член
рибальської громади, закидайте вашу вудку у громадську водойму і … ловися,
рибко, велика й велика.
Дякувати Всевишньому, що
вклав у наші мізки трохи розуму взятися за рибовідтворення місцевих ставків і річечок. Люди організувались
у громадські об’єднання і,
бачачи, що у водоймі вже
ні риб’ячого ока, ні луски,
і навіть жаба на лататті не
кумкає, наводять порядок
у прибережних зонах, за
власні кошти запустили
мальків коропа, товстолобика, білого амура, карася, судака. Так що риба є
і через рік-другий її стане
більше, якщо, звичайно,
не лютуватиме на наших
водоймах браконьєр. Активісти влаштовують нічні
чергування, щоб відбити
охоту в ласих поживитися рибкою недозволеним

способом. У Глибокій навесні цілу зникаючу річечку Дитюківку з її прибережним ландшафтом і
екосистемою відтворили.
Тепер тут не череда до
штанів чіпляється, а біле
латаття чарує зір та лебеді і всяка дика водоплавна
птиця красу свою купає,
а у воду ось такі незвичні
для наших водойм червоні
красені-карасі (на знімку
в руках рибалки, депутата Чернецької сільради
Олександра
Луценка),
випущені для розмноження. Мине два-три роки і
перевірятимуть чи міцні у
вас гачки трьохкілограмові
велети.
А судак ловитиметься в
Талалаївці біля цегельного,
а короп на Лисогорі, а щука
у Чернецькому, а білий
амур у Слобідці, а плотва,
окунь, краснопірка і всяка
дрібніша рибка і там, і там,
і там. Буде вам і на юшку, і
на сковорідку, і на тараню.
А завтра — їдьте, свято ж! І
ні хвоста вам, ні луски!

НА ТЕМИ МОРАЛІ

ПРОДАЄТЬСЯ СОВІСТЬ!

Нещодавно прочитала в
соціальній мережі таку фразу: «Совість або спить, або
гризе». А мені ще б хотілося додати до цього вислову
«або продається». Чому?
Спробую пояснити.
У кого не спитай — всі
скажуть, що ми живемо в
час корупції і незаконного привласнення чужого. І
більшість людей будуть нарікати на владу і чиновників,
мовляв: «Це вони довели
країну до такого! Раніше
нам, простим людям, жилося краще! А зараз що?».
Такі вислови можна почути
просто гуляючи вулицею. А
якщо трохи ширше відкрити,
так би мовити, наші «духовні
очі», то можна побачити, як
ваш сусід обкрадає іншого
сусіда; побачити, як хтось,
не маючи на те жодних
прав, привласнює собі цілі
ліси, як хтось заробляє гроші власним тілом. Не знаю
кому як, а мені страшно за
наше майбутнє, та й теперішнє теж… Нещодавно
один знайомий поділився зі
мною звичайною історією,
яка трапляється з багатьма
сусідами. Йому довелося
взяти на користування такий
інструмент, як болгарка. І тут
трапилась неприємність: інструмент зламався. Перша
думка: тихенько покласти
на місце, начебто, нічого не
сталося і довго сперечатися
з сусідами «хто ж зламав?»,

або по-людськи вибачитись
і купити нову, яка коштує не
так вже й дешево. А тепер
елементарно
підрахуємо,
за скільки ж можна продати
совість у даному випадку?
Її ціна — три тисячі гривень.
Вартість болгарки — це
ціна його совісті. А от інша
ситуація: йому пропонують
купити солярку по дешевій
ціні, при цьому він знає, що
вона крадена. Задачка не
важка. Можна й тут підрахувати вартість совісті. Беремо реальну ціну пального
(на сьогоднішній день це в
середньому 19 грн. за 1 л)
і віднімаємо 15 грн. (це ціна
краденого пального). От і
виходить, що ціна совісті = 4
гривні (це, звісно ж, за 1 л,
якщо купити більше солярки, то ціна совісті виросте і
продатись можна вже не так
дешево!). Вирахувавши такі
прості задачки, наш знайомий запитує свого «продавця»: «Ти хочеш жити щасливо і багато?» — «Звісно
хочу! А хто ж не хоче?» —
«Так тоді не обкрадай хазяїна, на якого ти працюєш і
який виплачує тобі заробітну плату».
Чомусь
складається
так, що на «ринку духовних
цінностей» мало хто купує
благородність,
чесність,
ввічливість,
порядність.
Такі товари з кожним днем
втрачають свій попит, стають не актуальними і заста-

рілими. А от вульгарність,
зухвалість, нахабність набирають популярності, бо ж
кажуть люди, що інакше не
виживеш, і піддаючись натовпу, кожен починає тягнути ковдру на себе. А потім,
втомлюючись відвойовувати
своє, запитують: чому в нас
така країна? Але ж країна —
це ми! Це ті люди, які оточують нас кожного дня: рідні,
близькі, сусіди, звичайні перехожі, незнайомці. Ми всі
різні, в кожного свої думки
в голові і біль у серці, яким
всі бояться поділитись, бояться показати справжнього
себе і бути посоромленим.
А найболючіше те, що ми
перестаємо бути людьми,
точніше людяними: живемо
самі для себе, піклуємося
про себе, одягнули собі корони і сидимо на престолі
свого «Я», а потім хочемо,
щоб про нас хтось піклувався… «І як бажаєте, щоб
вам люди чинили, так само
чиніть їм і ви» (Біблія Луки
6:31) — це одна із заповідей, про яку люди часто забувають. А виявляється все
просто: присвяти своє життя
для когось — і відчуєш повноту життя, почни дивитись
навкруги, озирнись і прислухайся до стогону втомленої,
розгубленої душі, допоможи
чим зможеш, хоч маленькою
увагою і наш світ вже стане
кращим.
Людмила ЦИГАНЕНКО.
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(Закінчення. Початок на
3-й стор.).
Київського держуніверситету
ім. Т. Г. Шевченка, робота в редакції Талалаївської районної
газети «Трибуна хлібороба»,
де поступово відточувалася
журналістська і поетична майстерність Михайла.
Чимало творів автор присвячує своїй малій батьківщині, ведмежівському краю,
де він провів дитячі роки:
Ізвечора тихо
зайду у село
і низько йому аж
до ніг поклонюся.
Давно так мене
в цих краях не було,
що бути упізнаним я
не боюся.
Пройду до могил, де
вікують хрести —
чи встануть назустріч
дідусь і бабуся?
Роки поміж нас
зруйнували мости,
і бути невпізнаним я
так боюся.
У річку дитинства
вросли береги,
лиш пам’ять, як хвиля,
у серце хлюпоче…
Або ось поетичний образ
батька, який порівнюється із

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
сивим туманом:
Бродить полем туман
сивий,
із дороги наче збивсь.
Йшли із татом
сіять ниву,
а довкола — сиво-сиво,
й десь мій тато
загубивсь…
Алегоричні образи часто

матері. Автор відзначає, що
найбільший вплив на виховання сина, становлення
його на творчий шлях, взагалі на формування особистості юнака зробила мати.
Проста українська селянка,
безмежно віддана сім’ї, красива сама, трудолюбива,
зуміла передати найцінніші

не покинь!
Поет знову і знову звертається до матері, молиться
на неї:
Мамо-мамо, була б ти
здорова,
світи шлях мені сяйвом
очей…
…Мамо-мамо, якби-то
ти знала

тем і життєвих ситуацій. У
нього є поезії про голодомор
1932 – 1933 р.р. — «Йшов
33-й рік…», про долю України — «Молитва», «Ідіть додому, українці…», «Стою над
кручею Дніпра…», «Освідчення» та багато інших.
Не минає автор і подій
минулої війни. В його тво-

зустрічаються в поезіях Михайла Барвінка, значно підсилюючи зміст твору і його
емоційний вплив на читача.
Таким є невеликий за розміром, але досить цікавий
вірш «Чумацький шлях».
Яснить світанок,
блідне ніч
з зорею ранньою.
Промерзлий місяць
втік на піч
за хмару крайнюю.
Чумацький шлях
вже не бряжчить
гарбою сонною —
втомивсь чумак,
приліг спочить,
укривсь попоною.
Особливою задушевністю і ліризмом вирізняються
поетичні твори, присвячені

людські якості своїм дітям.
Ось чому поет із такою трепетною ніжністю згадує свою
матір у багатьох поезіях:
Така ще молода
у сні моїм стерня,
де мама із снопом
на ній сколола ноги…
Або:
Зажурилась хата —
удова старенька,
без роси на порох
висохла лоза.
Нахилило матір
до землі низенько —
обпіка долоні
синові сльоза.
У вірші «Не покинь» Михайло говорить:
— Не покинь мене, ма’,
на цім боці,
не покинь мене, ма’,

як без тебе лишатись
мені?!
А в поезії «Сліди на
небо» автор порівнює матір
з ясною зорею:
Гляньте: як сонце сяє,
гріє мені аж сюди.
Мами ж нема! Немає!
І на небо сліди, сліди…
Світять мені щоночі,
скільки б я не шукав,
мамині з неба очі,
щоб у житті не блукав.
Кожен вірш, кожен рядок
не можна читати спокійно.
Наскільки висока художня
виразність образу матері,
що характеризувати це прозою неможливо, ці рядки потрібно просто читати…
М. Барвінок у своїй творчості торкається багатьох

рах «Біля могили невідомого солдата», «22-го червня
41-го року», «Під могильною
плитою», «Вмирала війна»,
«Іде з війни додому обеліск…», «Ніч після війни» подається ціла галерея образів і подій тих буремних днів:
Його поховали у ніч
перед літнім світанням —
того, хто грудьми
зупинив першу кулю війни.
Тут тиша застигла
у вічній хвилині мовчання
і клени зійшлися, неначе
до батька сини.
Де падав солдат і де
молодо жито заврунить,
я виорю плугом
уже призабуту війну
і кулю ржавіючу сам
переплавлю на струни…

ЩЕ ОСТАННЄ НЕ СКАЗАНЕ СЛОВО…

ЗА БЕЗПЕКУ РУХУ

АЛКОГОЛЬ ЛІТО. ДІТИ. ДОРОГА
І ДТП
Смерть і травми внаслідок дорожніх аварій та зіткнень механічних транспортних засобів з пішоходами
складає більшість проблем
охорони здоров’я. Серед
загиблих і скалічених на дорогах, дуже багато молодих
людей і число років можливого життя, втраченого в
результаті аварій, конкурує
із втратами, пов’язаними в
основному на сьогоднішній
день епідеміями серцево-судинних захворювань та раку.
Водії механічних транспортних засобів, що перебувають під впливом алкоголю,
несуть відповідальність приблизно за половину смертей
та серйозних травм.
Керування транспортним
засобом несумісне з вживанням алкоголю, причому
незначні дози алкоголю викликають у водіїв суб’єктивне відчуття точності рухів та
високої працездатності. В
дійсності ж алкоголь, навіть,
у порівняно невисокій концентрації у крові, негативно
впливає на зорово-моторну координацію, погіршує
відчуття реального часу,
підтримку стійкої пози, уповільнює зорово-моторну і
слухо-моторну реакцію, знижує працездатність водія,
погіршує
функціональний
стан центральної нервової
системи. Нетверезі водії часто перевищують швидкість
руху, не витримують безпечні інтервали та дистанцію в транспортному потоці,
неправильно розраховують
час, необхідний для маневру.
Медпрацівники
інформують про тяжкі та злочинні наслідки вживання алкоголю на здоров’я, сім’ю
та суспільство, які можна
попередити або зменшити
шкоду прийняттям та забезпеченням виконання законів,
спрямованих на ефективне
недопущення
управління
транспортними засобами у
нетверезому стані.
Олександра КОБЦЕВА,
лікар-нарколог.
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ЛІТО — гаряча пора
відпочинку, відпусток, подорожей. У цей період
значно збільшується на
дорогах кількість автівок,
автобусів, велосипедистів,
які, нерідко рухаючись без
правил, створюють на дорогах аварійні ситуації, а
їх власники потрапляють у
небажані ДТП.
За перше півріччя на
дорогах області за участю
дітей трапилося 5 дорожньо-транспортних пригод, в
яких діти отримали тілесні
ушкодження різного ступеня
тяжкості.
З метою проведення
комплексної профілактичної
роботи щодо запобігання
дитячому дорожньо-транспортному травматизму, недопущення дорожньо-транспортних пригод за участю
неповнолітніх в час літніх
канікул здійснюється посилений нагляд за поведінкою
дітей на вулично-дорожній мережі та за організованим перевезенням груп
дітей до місць відпочинку.

Службою державтоінспекції
було обстежено дитячі табори, зокрема «Веселка»,
що діяв у Чернецькому, і ті,
що працювали при школах
району, проведено профілактичні бесіди з дітьми і
педагогами щодо безпеки
дорожнього руху. Періодично проводиться обстеження
територій, прилеглих до навчальних закладів, а також
місця скупчення дітей. Із автоперевізниками, які задіяні
до перевезення організованих груп дітей, також проводяться бесіди, перевірки
справності їх транспорту до
роботи.
Під час літніх канікул
особлива відповідальність
за безпеку своїх дітей покладається і на батьків та
родичів. Стежте за поведінкою своїх дітей на вулиці, роз’яснюйте їм правила
поведінки на дорогах, аби
убезпечити їх від тяжких
наслідків.
Леонід КЛИМОВ,
інспектор Талалаївського
відділення поліції.

ЦЕ ЦІКАВО

ВЧЕНІ з’ясували, що звук, який зароджується під час співу, лише на 15 – 20% йде
назовні. Більша частина звукової хвилі передається всередину, створюючи внутрішню вібрацію. Таким чином відбувається
звуковий масаж внутрішніх органів, який
стимулює й поліпшує їхню роботу. Спів оздоровлює легені, стимулює імунну систему,
позитивно впливає на роботу органів черевної порожнини, зокрема покращує травлення. Крім того, коли
людина
співає,
активно
працює
діафрагма, її коливання масажують
печінку, запобігаючи застою жовчі.
Американські
вчені вивчали загальний стан здоров’я професійних співаків і вплив співу на їхній організм. З’ясувалося, що в людини, яка регулярно співає, розвинені не лише легені, але
й, наприклад, м’язи серця. І взагалі, завдяки
частому академічному співу весь організм
людини підтримується в гарному фізичному
стані, тому тривалість життя оперних співаків істотно більша за середню.
Чимало різних дослідів підтвердили позитивний вплив співу на кровообіг. Широкий
діапазон коливання голосу людини справляє тонізуючий вплив на судини будь-якого
діаметру. Високі частоти сприяють мікроцир
куляції крові в капілярах, а низькі — стимулюють кровоток у судинах та артеріях.
Існують прадавні методики самозцілення завдяки співу певних звуків. Співати потрібно спокійно, повільно, із задоволенням.
Ааа — допомагає звільнитися від болю,
лікує ГРВІ, корисно для серця й верхніх частин легень, стимулює імунітет, збагачує
тканини киснем.
Еее — покращує роботу мозку.
Иии — покращує слух, допомагає при
захворюваннях вух,
Ііі — покращує роботу органів чуття;
позитивно впливає на серце і тонкий кишечник.
Ооо — прискорює одужання при різних
захворюваннях дихальних шляхів;
зменшує су2. Здійснення
преддоми й біль.
ставництва інтересів осіб в

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.

••земельне;
••трудове;
••адміністративне;
••спадкове;
••сімейне;
••медичне;
••виконавчого
провадження;
••соціального забезпечення.
Незахищеним категоріям населення також надаються послуги адвоката:
1. Захист від обвинувачення;

Ууу — полегшує дихання, позитивно
впливає на верхні дихальні шляхи, а також
на органи черевної порожнини.
ОМ — сприяє зниженню артеріального
тиску й заспокоює. Відновлює гармонію розуму й тіла, розширює свідомість, допомагає навчитися сприймати світ без страху й
гніву, приймати світ із любов’ю.
УХ, ОХ, АХ — стимулюють звільнення
від зайвого, відпрацьованого, що заважає
розвитку: наприклад, від шлаків,
від шкідливих думок чи від негативної енергетики.
Кожен
звук
несе в собі певну
вібрацію, яка відгукується в організмі людини. Слова, у яких
багато «О», що переходить в «Е», — лікувальні. Зокрема, у кожній молитві є певна
вібрація, що впливає на певну групу органів
людини.
Звук «І» — співати сильно, протяжно,
розкривши рот, як в усмішці. Це впливає
стимулююче на очі, мозок, гіпофіз, шишкову
залозу. Відчувається радісне збудження.
Звук «Е» — співати як довгий звук, але
не задихатись. Стимулююче впливає на горло, трахею, паращитовидні і щитовидні залози, викликає гармонізацію фізіологічних
процесів в організмі.
Звук «А» — співати так, наче присипляєте дитину в колисці. Це стимулює верхню
частину легень, знімає загальне напруження.
Звуки «Я», «ЮЯ» — надає енергію ниркам і сечовому міхуреві. Звук «ІЮЯ» — наповнює енергією серце і серцеву чакру. Звук
«СІ» — знімає нервове напруження.
Звуки «О-о, І-і» — як завивання. Сприяють заживленню геморою.
Звук «ПАААА» — співати на одному диханні, активізує серце.
Звук «НКОНГ» — вимовляти глибоко,
щоб відчувалася вібрація кінчика носа. Стимулює сонячне сплетіння, печінку, шлунок,
активізує праву і ліву півкулі мозку.
Звук є оздоровчим для всього організму.
Звук повинен заповнювати весь простір, у
вухах звучить орган, музика сфер, свідомість розширюється для творчої молитви.
Підготувала Катерина СМАЛЬКО.

СПІВАЙТЕ НА
ЗДОРОВ’Я

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА

26 липня 2016 року з
9:00 до 12:00 у приміщенні
Талалаївської райдержадміністрації (смт Талалаївка,
вул. Леніна, 3) буде проведено
Skype-консультацію
для громадян. Юристи Ніжинського місцевого центру
з надання БВПД нададуть
правову допомогу усім бажаючим.
Надається правова допомога з будь-яких правових
питань:
••житлове;

І шепотом пальців
торкну заповітну струну.
Дуже багато в творчості поета ліричних мотивів.
Це «Ріка життя», «А я — у
дощ…», «До мене пам’ять
промовля», «Що ти робиш,
пам’яте, із нами?!», «Після
Спаса» та ін. Він постійно
малює чернігівський пейзаж,
на тлі якого відтворює те, що
відбувається в його ліричній
душі, коли думка думку доганяє, випереджає, вплітається одна в одну. І серед цього
розмаїття віршованих форм
є твір, який по праву претендує на гімн рідному краю, нашій Талалаївці:
Квітни-розквітай,
тополиний край,
сонце у житах,
сріблясті ріки.
Світла, як весна,
і людьми красна,
Талалаївко, моя навіки!
Можливо, що незабаром
з’явиться музика на ці патріотичні слова і зазвучить гімн
нашому краю, нашій малій
батьківщині — нашій Талалаївщині!
Володимир ТКАЧОВ,
керівник літературно-
мистецького об’єднання
«Олава».

судах, в інших державних
органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами;
3. Складання документів процесуального характеру.
За додатковою інформацією звертатись:
Чернігівська
область,
м. Ніжин, вул. Богуна, 8 або
за тел. (04631)2-40-05.
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ДО ВІДОМА ВОДОКОРИСТУВАЧІВ
Із 11 по 15 липня ц. р. за індивідуальним графіком
у Талалаївці будуть здійснюватися планові ремонтні
роботи водомережі із повним відключенням водопостачання:
11 – 12 липня — артсвердловини по вул. Комунальна, 12 – 13 — по вул. Садова, 13 – 14 — вул. Пушкіна,
14 – 15 — вул. Геологів, 15 – 16 липня — свердловини по
пров. Енергетиків.
АДМІНІСТРАЦІЯ ВУЖКГ.
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