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ІЗ 25-ю РІЧНИЦЕЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

З нагоди великого національного свябутню долю.
та нашої держави — 25-ї річниці НезалежМи переконані, що для кожного з нас
ності України та Дня державного прапора Батьківщина починається зі свого рідного
прийміть сердечні вітання і побажання бути
дому. Для нас цим домом є наш чудовий Тагосподарями на своїй найбагатшій і чарівній
лалаївський край. Нам усім хочеться, щоб у
українській землі. Прийнявши 25 років тому
домі панували щастя і добро, у суспільстві
історичний документ виняткового значення
— порозуміння і згуртованість, на рідній земдля долі українського народу — Акт проголі — мир та любов!
лошення незалежності України — Україна
Тож будьмо щасливими в добрих спразаявила про себе на весь світ як суверенна,
вах! Хай єднає нас свята батьківська земля,
демократична та правова держава, а громапрадавні благородні звичаї і традиції. Ще
дяни України отримали право обирати влараз щиро і сердечно вітаємо вас, шановні
ду і самим її представляти, державні гарантії
жителі Талалаївщини з прекрасним днем, з
безпечного, успішного стабільного сьогоденнайбільшим святом нашої держави! З Днем
ня, можливість самим вирішувати свою майнезалежності!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.
Вітаю із Днем незалежності України!
Бажаю, щоб ваша важлива праця на благо
рідної Батьківщини та українського народу
завжди була плідною та натхненою і дарувала вам лише радість та задоволення. Зичу

МИ НАРОДИЛИСЬ ЖИТИ
УКРАЇНЦЯМИ

Прадавній край з тобою нам завіщаний,
Тут кожного в житті найперший слід.
На всіх вітрах недолі підло нищений,
Ти бережеш прадідів заповіт:
Щоб на ріднині не були чужинцями,
І між братами згинула війна,
Бо народились жити українцями,
А Україна й мати в нас одна.
По чужині розкидані, розвіяні
Несуть в очах вкраїнську неба синь.
А Україна вільна і омріяна
Всміхається і плаче звідусіль…
Своєю не ділилися ми долею
І по вітрах не сіяли слова,
Щоби навіки увінчалась волею
Щедрот вкраїнських слава вікова.
Квітує тут калина в травах росяних
А на світанку — пісня солов’я…
Ми Україні в Бога щастя просимо,
Щоб відродились душі і поля.
Спасибі, Боже, що тут народилися,
І дай щоб по чужинах не жили.
Ми за свободу бились і молилися,
Такі ми є, такими ми були.
Олександра ГОСТРА.
Неділя
21.08

Понеділок
22.08

вам міцного здоров’я, щастя, родинного добробуту, душевної рівноваги та впевненості
у майбутньому.
Селищний голова
Юрій ВЕЛИЧКО.
ЦЕ ОДНЕ із найголовніших
завдань дорослих членів суспільства, сім’ї. Кожна дитина
має право на щасливе дитинство. Та далеко не кожна ним
користується. Бо і саме розуміння дитячого щастя дорослими різне. Одні вважають, що
дитина щаслива вже тоді, коли
вона має що добре поїсти, інші
— тоді, коли їхнє чадо має,
можливо, навіть «птиче молоко», ще інші дитячим щастям
вважають
вседозволеність.
Можна було б продовжувати
і продовжувати. Однозначно,
що елементарне розуміння дитячого щастя включає батьківську любов (і поцілунки, і казочка, і смачненька
їжа, і гарна іграшка, і зручний одяг, і… безмежна
довіра, і т. п.) турботу влади, суспільства про дітей — його майбутнє.
Ніде правди діти, що більшість сільських
дітей
навіть
не здогадується, як можуть
влітку відпочивати їх ровесники із міста. Звичайно ж, не всі, а
ті, чиї батьки мають добрі статки. Багато тих молодих людей, які виїхали із сіл, привозять своїх
дітей-школяриків та дошкільнят на все літо до
бабусь та дідусів у рідне село. Ця традиція зберігається ще відтоді, як колгоспники отримали
паспорти і подалися у міста. Отож і тепер щоліта навіть найменші села, куди вже давненько не
залітає лелека, звеселяє дитячий сміх.
І щоб хоч якось розважити сільську і приїжджу малечу, у багатьох сільських радах в
останні роки стали закупляти і встановлювати
дитячі майданчики, які користують широкою
популярністю, особливо влітку.
Юрківцівський сільський голова Світлана
Мірошниченко розповідає, що стандартний дитячий майданчик купили і встановили у Юрківцях ще минулого літа. «Здається, що там грається більше дітей, ніж взагалі є влітку у селі,

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!
Вітаю усіх із Днем української Незалежності! Це — головне свято нашої країни і кожного із нас.
І через 25 років після формального проголошення Незалежності ми продовжуємо виборювати свою свободу. Змагаємося за своє право
жити вільно на рідній українській землі, без корупції, свавілля і диктату «старшого» брата.
Справжні герої щодня пишуть новітню історію нашої країни. Ми пишаємося цими велетнями духу, яких народжує наша земля. Раніше ми
захоплювалися ними із книжок та літописів. А
нині вони — поруч із нами.
Напередодні цього священного дня зичу
усім мешканцям моєї рідної Чернігівщини та
усім українцям витримки і віри у майбутнє нашої
держави. Ми виявили сміливу козацьку вдачу
і готовність боронити свою землю. Це визнає
навіть наш ворог. А відтак я переконаний, цього
разу Україна відбулася назавжди!
Слава Україні!
Щиро Ваш — народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.
— розповідає Світлана
Михайлівна, — отож
замовила і
на
початку
н и н і ш н ь о го
літа такий же
майданчик
встановили
у Довгалівці. Дітлашня
попросинається,
і
сюди гайда!
Бачили б ви
скільки
тут
дітей під вечір». На момент нашого
спілкування
на гойдалці
розважалися

На новому дитячому
майданчику у Красному Колядині.
но, що там живуть
молоді сім’ї, народжуються малята. Без
приїжджих на літо
своїх школяриків та дошкільнят понад 20 чоловік. А от розважатися їм не було де. Директор
СТОВ «Горизонт» І. А. Марченко та депутат
сільської ради І. М. Ворона пообіцяли жителям
вулиці оновити місце, де колись і була зона
відпочинку. Нещодавно там з’явилась огорожа,
гойдалки, обладнано місце для гри у футбол
і волейбол. Діти та батьки щиро вдячні своїм
спонсорам за такий подарунок.
Кор. «ТХ».

РОБИТИ ДІТЕЙ ЩАСЛИВИМИ
Алінка Ординець, яка приїхала до бабусі з Прилук, і Вероніка Литвиненко з Талалаївки, яка
також гостює у бабусі. Дівчатка розповідають,
що тут у них багато друзів, а Алінка повідала
секрет, що вона дуже любить село, бо тут багато корів, а особливо бабусину корівку.
Недавно подібний дитячий майданчик
з’явився і у центрі Красного Колядина. «Якби ви
побачили скільки там гуляє дітей, — розповідала Тетяна Пустовойт, молода мама двох діток,
яка і зробила фото для газети.
— Ми щиро вдячні за це нашому сільському голові Людмилі
Сорочинській, яка завжди турбується про наших дітей».
З’явився майданчик і в
Липовому на найвіддаленішій від центру вул. Колгоспній
(куток Марченківка). Відрад-
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На фото: Юрківцівський сільський голова
Світлана Мірошниченко із
Алінкою Ординець та Веронікою Литвиненко на дитячому майданчику.

СТОВ
агрофірмі
«Горизонт» на роботу
потрібні механізатори
тваринництва.
Тел. 095-481-34-45,
099-771-73-03.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО
«ДІЯЛЬНОСТІ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ»
сільською радою, батьками,
спонсорами за виготовлення
проектно-кошторисної
документації. Спонсорську
допомогу також, можливо
вона і забула, надавала тоді
представник політпартії БЮТ
депутат Галина Круподеря.
Тож хочеться подумати,
і не один раз, чи потрібно
витрачати кошти сільського
бюджету на виготовлення
проектно-кошторисної
документації, на проведення
експертизи проекту (а це далеко не 9,6 тис. грн. як було
у 2009 році), щоб спробувати
отримати кошти ще по одній
державній програмі енергозбереження на незначний для
державного бюджету проект
вартістю 70 тис. грн. Якщо
депутат райради Г. М. Круподеря гарантує отримання цих
коштів з державного бюджету, то ми готові працювати.
Тетяна КАЛІНІЧЕНКО,
головний бухгалтер
сільської ради.
Олександра СЕНЧА,
завідувач дитсадка,
депутат сільської ради.

20 серпня 2016 року
ПРОГРАМА ПО ВІДЗНАЧЕННЮ
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

23 СЕРПНЯ
10:00 — урочисте підняття Державного Прапора
України (біля райдержадміністрації).
13:00 — урочистості, акція «Я — громадянин України» та святкова програма в
РБК.
24 СЕРПНЯ
10:00 — покладання
квітів до пам’ятника Т. Г.
Шевченку та банера пам’яті
Небесної Сотні керівниками
району.
11:00 – 14:00 — спортивні
змагання на селищному стадіоні (легка атлетика, міні-
футбол).
18:00 — виставка робіт
декоративно-прикладного

мистецтва (біля РБК).
18:00 — парад вишиванок (від РДА до РБК).
18:15 — танцювальний
флешмоб (біля РБК).
18:30 — тематичний конкурс малюнка на асфальті
(біля РБК).
18:30 — представлення
виставки виробів декоративно-прикладного мистецтва.
19:00 — караоке (виконання тематичних патріотичних пісень).
19:45 — підведення підсумків конкурсів.
20:00 – 24:00 — дискотека.
В програмі також дитячі
атракціони, торгівля. Запрошуємо всіх бажаючих.
ОРГКОМІТЕТ.

У газеті «Трибуна хлібороба» від 30 липня ц. р. була
опублікована стаття депутата районної ради Г. М. Круподері щодо Липівської сільської ради, на яку не можна
не зреагувати.
Почнем із того, що фінансування дитячих садків
з 2015 року, відповідно до
Бюджетного кодексу України,
віднесено до районних бюджетів та передбачена можливість фінансування таких
закладів з бюджетів сіл.
«Можливість» для сільського бюджету наразі стала
обов’язком і сільська рада
дофінансувала утримання
Липівського дитячого садка у
2015 році на 104,8 тис. грн.,
а в цьому році дофінансує
на 123,9 тис. грн. Ці кошти
можна було б використати на
інші об’єкти соціально-економічного розвитку сільської
громади, як, наприклад, для
забезпечення водопостачанням жителів сіл, освітлення
вулиць, ремонт доріг чи будівель, які знаходяться на
балансі сільської ради.
І все було б як і було. Та
у квітні цього року в сільську
раду завітали депутати районної ради Володимир Лукаш та Олександр Огій, які
запропонували обрахувати
яка сума коштів необхідна
для заміни у дитсадку вікон
на пластикові та утеплення
стін.
Батьки сільських дітлахів
добре знають, як прохолодно
у дитсадку взимку. Щороку,
коли настають тріскучі морози, протягом місяця дитсадок не працює, а працівники
змушені йти у відпустку, яку
кожному хочеться відбути у
теплу пору року.
На даний час дитячий садок відвідує 22 малят. Штатна чисельність працівників
— 5,5 одиниць. У ньому не
передбачено утримання по

0,5 ставки сестри медичної,
завгоспа,
прибиральниці,
кочегара, по 0,25 ставки машиніста з прання, музичного
керівника, які передбачені
типовими штатними розписами дошкільних навчальних
закладів. Але ж ці обов’язки
хтось виконує!
Таким чином, одночасно
і районні депутати, і сільська
рада звернулися до районної ради з проханням дотримуватись вимог Бюджетного
кодексу і збільшити обсяг
міжбюджетних трансфертів
у 2016 році на утримання
Липівського дитсадка щонайменше на 70,0 тис. грн., а на
цю суму, відповідно, зменшились би витрати сільського
бюджету на утримання, а
водночас збільшилися на ремонт будівлі дитсадка, яка є
власністю сільської ради.
Із 5 депутатів районної
ради, які фактично проживають на території сільської
ради (В. Г. Лукаш, В. В. Лукаш, Г. М. Круподеря, О. М.
Огій, І. М. Москаленко), за
рішення районної ради про
виділення коштів не проголосували — один із ініціаторів звернення О. М. Огій та
автор статті «Діяльність чи
бездіяльність» Г. М. Круподеря. Звинувачення у даній
статті сільського голови М. А.
Педька у налаштуванні колективу і депутатів сільської
ради проти депутатів районної ради безпідставні, оскільки деякі наші депутати своїми дивними вчинками самі
проти себе налаштовують.
Якщо депутати районної
ради Володимир і Валентина
Лукаш своєю наполегливою
працею досягли того, що
можуть своїй громаді допомагати не тільки морально,
а й матеріально, що вони
часто і роблять, то можливості інших наших обранців,
на жаль, — лише не ставити

палки в колеса, або проявляти саме діяльність, а не бездіяльність. До речі, ми щиро
вдячні всім депутатам, які
голосували на сесії районної
ради за виділення нам коштів, за їх розуміння проблеми і знання законодавства.
Щодо заклику депутата
Галини Круподері до участі
сільської ради в державних
програмах
енергозбереження та отримання таким
чином коштів з державного бюджету на заміну вікон
і утеплення стін дитсадка,
то у сільської ради в цьому
плані є вже гіркий досвід.
Біля будівлі Липівського дитячого садка вже височіє
«пам’ятник» одній державній
програмі енергозбереження
— газова модульна паливна,
кошторисна вартість 210 тис.
грн., збудована в 2009 р. за
кошти державного бюджету
Управлінням
капітального
будівництва
облдержадміністрації, з різних причин не
введена в експлуатацію та
не передана на баланс сільської ради. При цьому ще 9,6
тис. грн. було проплачено

Співробітники Служби
безпеки України викрили на
хабарництві старшого слідчого та старшого інспектора
нагляду за дорожнім рухом
Чернігівського
райвідділу
поліції. Поліцейські вимагали у мешканця обласного центру сім з половиною
тисяч гривень за закриття
кримінального провадження щодо скоєння дорожньо-транспортної пригоди.
Оперативники спецслужби спільно з прокуратурою
та працівниками внутрішньої
безпеки поліції затримали
слідчого у власному авто-

мобілі у центрі Чернігова під
час отримання всієї суми хабара. Згодом правоохоронці
затримали інспектора поліції
поблизу райвідділу.
Відкрито
кримінальне
провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
● ● ●
Співробітники СБУ викрили на хабарництві директора
одного з медичних училищ
Чернігівщини. Директор закладу вимагав від абітурієнта, який після дев’ятого класу
мав намір вступати до про-

фесійного училища, п’ять тисяч гривень за успішну здачу
вступних іспитів. Співробітники спецслужби у взаємодії зі
слідчими поліції затримали
керівника училища у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито
кримінальне
провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України,
перевіряються інші факти
корупційної діяльності посадовця. Вирішується питання
щодо оголошення директору
про підозру та обрання йому
міри запобіжного заходу.
ПРЕС-ЦЕНТР СБ України.

районів. У Талалаївському районі кількість дорожньо-транспортних
пригод
зменшилась — було зафіксовано 7 ДТП, в яких травмована одна особа, в решті
— механічні пошкодження.
З 8 серпня по 12 вересня триває місячник безпеки
дорожнього руху з метою
роз’яснення законодавства
у сфері забезпечення безпеки на дорогах і вулицях.
Особлива увага звертається на дотримання правил
дорожнього руху, зокрема
при перевищенні швидкості
та порушенні правил маневрування,
недопущення
керування
транспортними
засобами у стані алкогольного сп’яніння, необхідності
використання мотошоломів,
дитячих автокрісел, ременів
безпеки та інших пасивних
засобів безпеки, використання в темну пору доби світлоповертаючих елементів на
одязі, речах, велосипедах,
недопущення використання
мобільних засобів зв’язку під
час керування без використання відповідних гарнітур.
Леонід КЛИМОВ,
старший інспектор Талалаївського відділення поліції
Прилуцького відділу поліції.

60-РІЧНИЙ ювілей відзначає
вчитель-пенсіонер
Чернецької школи Микола
Васильович
ТРОЦЕНКО.
Роки летять, мов лебеді у
вирій, життя іде, його не зупинить. Прийміть вітання наші
щирі, ще до ста років зичимо
прожить! Хай будуть поруч
Віра і Надія, як два крила, що
впасти не дадуть, любові й
милості Господь наділить і довгих літ, що сонцем виграють.
КОЛЕКТИВ
Чернецької школи.
* * *
55-річну ювілейну дату
відзначила заступник начальника управління ДКСУ
у районі Валентина Олександрівна МАЙСТРЕНКО.
Шановна Валентино Олександрівно! Прийміть щиросердечні вітання від свого
колективу. Ваш професіоналізм, багаторічна, послідовна та наполеглива праця
зробили вагомий внесок
у розвиток казначейської
справи, забезпечили повагу
серед колег. Ми пишаємося
тим, що нам випала можливість працювати з Вами
і досягати разом професійних висот. Нехай доля шле
Вам добро і щастя, міцне
здоров’я та достаток, а віра,
надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому
життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі
надійно захищає Вас від негараздів, а в майбутньому на
Вас чекає ще багато наповнених корисними справами
і земними радощами років.
Нехай дає наснаги Вам земля, десятки літ ще мріяти,

любити. Хай рідна пісня серце окриля, в здоров’ї й радості багато літ прожити!
3 повагою
КОЛЕГИ казначеї.
* * *
16 СЕРПНЯ святкувала
свій ювілейний день народження депутат Поповичківської сільської ради Оксана
Іванівна ПУСТОВА. Вітаємо! Хай квітує доля у руках
прекрасних і приносить радість, ніжність і тепло. Хай
у кожній днині світить сонце
ясне і дарує тільки мудрість
і добро. Хай пахучим цвітом
стелиться дорога, хай відходять в далеч горе і біда.
Нехай завжди будуть щастя і
міцне здоров’я, шана і повага на многії літа.
КОЛЕКТИВ працівників
Поповичківської сільради.
* * *
З ПРИХОДОМ серпня
відсвяткувала свій ювілейний день народження наша
колега, вчителька Красноколядинської школи Тетяна
Дмитрівна ТИМОШЕНКО.
Зичимо ювілярці усіляких
земних гараздів, плідної праці, шани в колективі, сімейного благополуччя. Нехай
цвітуть під небом синьооким
ще довго-довго дні й літа. А
тиха радість, чиста і висока,
щоденно хай до хати заверта. Хай легко працюється,
гарно живеться, все вміється, можеться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без
краю, усього найкращого ми
Вам бажаєм!
Педагогічний КОЛЕКТИВ
Красноколядинської
школи.

ВІТАЄМО із ювілейним
днем народження нашу єдину, найріднішу і найкращу у
світі матусю і бабусю Людмилу Іванівну ЛАЗЕБНУ із
Талалаївки. В день жаркого
літа й зоряних ночей, святкуємо дружно мамин ювілей!
За столом банкетним, що зібрав гостей, всіх найкраща
мама — не звести очей! Як
рожевий ранок усмішка сія,
пахнуть полуничкою ніжнії
вуста. Хай припорошили го-

ня здоров’я, щастя та багато
літ. Всю доброту, яка існує в
світі, всю радість, що живе
поміж людей, найкращі всі,
що розквітають, квіти даруємо у цей святковий день. Нехай Господь завжди у поміч
буде, а мати Божа береже
від зла. Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили, радості
земної і тепла.
Свати КАЙНАРИ
із Харкового.
* * *

лову сніги — та нема тепліше
маминої руки. Джерельцем
живильним голосок бринить,
тугу він розвіє, серце звеселить. Ми щасливі, рідна,
що у нас Ти є, хоч самі вже
мами, але то пусте… Тебе
не замінять діти й чоловік,
хай Бог посилає мамі довгий вік. Не рахуй, рідненька, Ти свої літа, бо для нас
Ти завжди гарна й молода.
Богу свічку в церкві ставимо
за те, щоб здоров’ям міцним
одарив Тебе та життям, мов
річка чистої води, щоб могла
пишатись нами Ти завжди!
З любов’ю і вдячністю
ДІТИ і ВНУКИ.
* * *
ВІТАЄМО із 70-річчям
прекрасну жінку — нашу дорогу сваху Людмилу Іванівну ЛАЗЕБНУ. Ваш ювілей —
щаслива дата. І сумніватися
не слід. Нехай сьогодні наші
привітання у серці Вашому
залишать добрий слід. Отож
прийміть найкращі побажан-

ВСЕ ЖИТТЯ ми ріднимося із людиною великої душі
і серця Людмилою Іванівною ЛАЗЕБНОЮ із Талалаївки, яку від щирого серця
вітаю з її ювілеєм. Пролетіли
роки на швидкім коні, посивіли скроні, руки в мозолях,
але в серце добре старість
не ввійшла, бо безмежно в
ньому ласки і добра. Невісточко люба, проживи сто
літ! Хай тобі сміється веселковий цвіт, хай тебе минають
лихо і біда, а душа хай буде
вічно молода.
Марія РІЗНИК
із Сильченкового.
* * *
ШЛЕМО найщиріші вітання і побажання дорогій
для нас людині Людмилі
Іванівні ЛАЗЕБНІЙ із Талалаївки. Сьомий десяток
вступає до Вашого дому,
тож будьте, дядино, щаслива і радісна в ньому. Здоров’ям хай квітне вся Ваша
численна родина, прийміть

привітання у добру сьогоднішню днину! Хай піде на
лад Вам усяка домашня
робота, хай душу огорне
вам тільки приємна турбота,
хай здійсниться все, чого б
Ви тільки не захотіли, щоб
в мирі та злагоді, рідна, сто
років прожили.
Племінниця ВАЛЯ, її
чоловік, діти та внуки
із Дептівки.
* * *
Із Людмилою Іванівною ЛАЗЕБНОЮ ми подруги від дитинства, бо разом
росли, ходили в один клас.
Так швидко минули роки, і
ось їй уже 70. Моя дорога
подружко! Хай сміється Твоя
доля, як калина в лузі. Будуть завжди поруч Твої рідні
й друзі. Тихо, як струмочки,
хай роки спливають, вітру й
урагану ніколи не знають. За
справи хороші хай люди шанують, а віра і любов завжди
поруч будуть. Хай завжди
веселістю повниться хата,
родина вся буде щаслива й
багата, довіку щасливо у світі живеться, достаток, удача у домі ведеться. А доля
дарує хай довгого віку, щоб
щастя й здоров’я було ще
без ліку.
Подруга НІНА
із Слобідки.
* * *
ЦИМ останнім літнім
тижнем відзначає свій ювілей — 60 років наша дорога, любляча мама і бабуся
Валентина
БУРДЕНКО
з Красного Колядина. За
роком рік життя невпинно
лине, дарує весен веселковий час, у цю прекрасну

ювілейну днину, вітання
щирі Ти прийми від нас. Хай
доля шле добро і щастя,
міцне здоров’я, море благ
земних, а щедрі дні, мов
рушники квітчасті, нехай ще
довго стеляться до ніг.
ДОНЯ з сім’єю,
ЧОЛОВІК, СИН.
* * *
55-РІЧНИЙ ювілей зустрічає наш дорогий син
Сергій Іванович СЕРЕДА
із Сильченкового. Дорогий
синку! Прийми вітання найщиріші в цей світлий ювілейний день. Бажаєм гарного
здоров’я, любові, друзів
гарних мати, не знати горя,
смутку і біди. Нехай будуть
з Тобою здоров’я та сила,
нехай доля буде ласкава і
щира, щоб ніколи Ти не знав
утоми, хай мир і злагода
будуть у домі. Хай Тобі щоденно сили прибувають із
сонця, вітру, із роси й води.
БАТЬКИ.
* * *
19 СЕРПНЯ відзначив
свій день народження наш
дорогий сват Василь Григорович КОЛОМІЄЦЬ із
Займища. Бажаємо цій прекрасній, добрій, порядній
людині, щоб спокій і мир
панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній
годині, нехай обминають Вас
болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно
живеться, все вміється, можеться і удається. Здоров’я
міцного, щастя без краю,
усього найкращого ми Вам
бажаєм.
СВАТИ із Поповички.

МІСЯЧНИК БЕЗПЕКИ РУХУ

За 7 місяців нинішнього року на території області
скоєно 411 дорожньо-транспортних пригод, в яких 73
особи загинуло і 484 були
травмовані. Порівнюючи з
минулим роком, кількість
ДТП збільшилась на 37,9
відсотка. Зростання аварійності, збільшення загиблих
і потерпілих в ДТП спостерігалось на територіях сусідніх з нами Бахмацького,
Ічнянського,
Варвинського

СБУ ПОВІДОМЛЯЄ

ЗАТРИМАЛИ НА ХАБАРІ

20 серпня 2016 року
ТАКЕ короткочасне літо
вже добігає до свого фінішу.
Здається, нещодавно зав’язувався цвіт яблунь, а сьогодні
вже пахне у повітрі стиглими
яблуками. Начебто ось-ось
садили картоплю, сіяли жито,
пшеницю і всяку пашницю, а
сьогодні пожинаємо врожаї і
забиваємо наш погріб різною
консервацією і овочами, що
вже встигли вирости на городі.
Кожне літо приносить з собою
безліч турбот, досвітніх ранків
і тяжку працю. У більшості
сільських жителів на відпочинок часу не вистачає. А ще й
гроші потрібні, щоб з’їздити на
якесь море, або хоч у Львів чи
Закарпаття. Відтак більшість
працюючих відпустку
пров о дять
вдом а ,
займаються городніми справами, і, в кращому випадку,
вибираються на найближчий
ставок, щоб «змити» із себе
буденну втому. Та не про
всіх це сказано, бо є люди,
які приділяють увагу своєму
літньому відпочинку та оздоровленню.
Куди їдуть відпочивати і в
яку копійку обходяться поїздки — розповідали і ділились
своїми враженнями ті, кому
пощастило цього літа відпочити. Перебираючи у своїй
голові всіх знайомих, серед
них знайшлось досить небагато тих, хто вибирався за
межі рідної Талалаївщини.
А їдуть, у більшості випадків, до Азовського моря, бо
кажуть, що там відпочивати
дешевше, ніж на Чорному.
Найпопулярнішим
місцем
відпочинку серед опитаних
стали Кирилівка і Генічеськ.
Якщо і ви хочете там побувати, то для цього потрібно,
як мінімум, 4 тис. гривень і
один тиждень вільного часу.
У таку суму входить вартість
проїзду на сім’ю з двох чоловік, проживання в недорогому
будиночку зі зручностями у
дворі, харчування і, в кращому випадку, (якщо це «база
відпочинку») більярд, теніс.
Якщо ви відпочиватимете з
дитиною, за її проживання теж
доведеться платити. Хоча на
багатьох сайтах пишуть: «діти
до 6 років — безкоштовно».
Ви можете зекономити свої
кошти, якщо поїдете власним
автомобілем з газовою уста-

новкою та ще й прихопите
із собою пару знайомих. Зекономити, також, можна на
харчуванні, взявши з дому
власні овочі, оскільки там
вони коштують недешево, і
готувати страви самостійно.
Але ж якій господині під час
літнього відпочинку на березі
моря захочеться стояти біля
плити? Тому краще віддавати
перевагу фруктам, ягодам і
морським продуктам. Найдешевший варіант відпочинку —
палатка на березі моря. Лише
прокинувся – вже на пляжі.
Але такий відпочинок не кожному по душі. А от тим, хто заздалегідь назбирав кругленьку суму на відпочинок, взагалі
турбуватись
ні
про що не
треб а .
Ї д ь
куди
твоя
душа бажає і знімай номер
«все включено». Тут вам і
сніданок, і обід, і вечеря, і басейн, і дитячий майданчик, і
безліч розваг. Та як би там не
було, кожен, хто вирішив відпочити, сам обирає для себе
місце, час, умови проживання
і суму витрачених коштів. Все
залежить від того, наскільки
детально ви підходите до даного питання.
Окрім того, щоб запитати моїх друзів і знайомих
про їхній відпочинок, я поцікавилась, як цього літа відпочивали голова райдерж
адміністрації Анатолій Дупа
та селищний голова Юрій
Величко. Анатолій Дупа відповів, що був у двотижневій
відпустці. Займався господарськими справами, а у вільний
від роботи час їздив на місцеві ставки рибалити і відпочивати з сім’єю. Юрій Величко
був у відпустці, але відпочити
десь навіть не планував —
багато домашніх клопотів, та
ще пов’язаних із вступом до
вузу та влаштування на місце
проживання сина.
Ось так і промайнуло
літо: для більшості у труді і
щоденних турботах, для когось — із приємними спогадами про відпочинок. І життя
пролетить так же швидко,
залишаючи по собі тільки
спогади. Тож нехай вони будуть приємними, сповнені
добрими днями, насичені неповторними моментами, проведеними у сімейному колі.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

ХТО КУДИ –
А МИ НА МОРЕ!
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ЛЮДИНА І ЇЇ СПРАВА

ДОБРО ЖИВЕ У СЕРЦІ
ЛІКАРНЯ для неї — другий дім. Він зовсім поруч, тільки перейти дорогу по вулиці
Садовій і ось вони — коридори, східці, другий поверх і…
двері, в які зайти може далеко
не кожен, бо за ними реанімаційне відділення, операційна.
Там — тяжкі хворі. Їх благальні, часто розпачливі, погляди
Таня зустрічає щодня. І кожному так хочеться допомогти,
зігріти теплом своєї душі. Із
хворими палати інтенсивної
терапії, потім реанімації Тетяна Олексіївна працює вже
понад двадцять років. Такої
ж чудової серпневої пори, 22
роки тому після закінчення
Лебединського медучилища,
Таня Титух прийшла працювати у лікарню.
Тодішній головний лікар
Василь Тимофійович Марченко, помітивши у погляді
дівчини тривогу і невпевненість, сказав: «Іди до мами»,
що
означало
працювати
медсестрою у хірургічному
відділенні. Так і стала Таня
працювати поруч із матір’ю
медсестрою-анестезіологом
операційного блоку. Згадує,
якими непростими були ті перші кроки. Скільки хвилювань,
розгубленості, навіть сліз.
Подолати все це допомогли
старші колеги, і, звичайно ж,
мама — в роботі завжди принципова, інколи навіть сувора,
та водночас, по-родинному
любляча і чуйна. Всі тонкощі
в роботі, професійні навички
черпала від неї та від досвідчених колег — завідуючого

хірургічним відділенням Миколи Васильовича Бандурака,
лікаря-анестезіолога Володимира Богдановича Мамуляка,
медсестер хірургічного відділення Людмили Миколаївни
Бандурак, Галини Михайлівни
Тарасенко, Лідії Михайлівни
Радченко, Лідії Михайлівни
Гопки. Щиро вдячна медсестра своїм нинішнім колегам,
у яких набирається досвіду,
— лікарю-анестезіологу Анні
Володимирівні Осадчій-Михайлюк, медсестрі Світлані
Володимирівні Прохоренко,
яка зовсім недавно пішла
на пенсію, та її професійний
досвід ще довго буде в пригоді колегам. Та й сама Тетяна
Олексіївна незчулася, як стала досвідченим спеціалістом.
З нею радяться колеги, їй довіряють пацієнти, найкращої
думки про її роботу і головний
лікар районної лікарні Алла
Володимирівна Комлик. Говорить, що Тетяна Олексіївна
уважна, дисциплінована, сумлінна, постійно підвищує свій
кваліфікаційний рівень. Два
роки тому вона успішно склала тести на вищу категорію,
заочно закінчила Ніжинський
педагогічний університет за
спеціальністю
«соціальний
працівник — практичний психолог». Одержані знання служать тепер в роботі, особливо
у спілкуванні з хворими.
На питання чому стала
медиком, Таня відповідає не
замислюючись.
— Ніким іншим я і не мріяла стати. Хотілось бути

На фото: Тетяна Олексіївна ТИТУХ.
схожою на маму. Ще малою,
звикла до нічних дзвінків,
частих викликів мами до
лікарні. Відчуття маминої
відповідальності, яке вона
мала за кожного пацієнта,
було завжди присутнім у сім’ї.
Тепер і сама стараюсь так
працювати. Відчуваю задоволення, коли у врятованому людському житті є і моя
частинка, коли бачу посмішку
на обличчі хворого.
Нерідко Тетяні Олексіївні
доводиться працювати поза
межами операційної палати
— супроводжувати тяжко хворих до обласних чи столичних
лікарень. Можливо, саме тоді
відчуває найбільшу відпові-

КУБОК ГЕРОЯ – У ЙОГО ЗЕМЛЯКІВ

Жителя Понір Володимира Бахмача,
який віддав своє життя за свободу і незалежність України, в його рідних Понорах
не просто пам’ятаю. Його дуже часто
згадують живим односельці: і ровесники,
і старші. У пам’яті більшості молоді та підлітків — він ніби їх ровесник, бо і справді
підтримував юних у всіх їх прогресивних
починаннях, та ще й був їх активним учасником. А щодо спорту, то без Володимира
в селі не відбувалося жодних спортивних
дійств, не зважаючи на вік учасників.
Отож щорічний футбольний турнір
на честь Володимира Бахмача — данина
його пам’яті, адже юні понірці пам’ятають
як він обожнював футбол, яким був гравцем і як підтримував молодших футболістів. Певно, щоразу земляки, беручи участь
у різного роду спортивних змагань, згадують його живим і це додає їм особливих
старань.

Минулої суботи в Понорах знову відбувся футбольний матч, приурочений
пам’яті героя Володимира Бахмача. Його
учасниками стали три дитячі команди: із
Понір, Липового та Корінецького. Перед
присутніми виступили голова ГО «Талалаївська спілка учасників АТО» Богуслав
Борсук, голова районної організації ВО
«Батьківщина» Микола Білан, Понірський
сільський голова Євгеній Чирва, депутат
районної ради Олександр Огій.
Потім була цікава і напружена гра, яку
розпочали команди із Понір та Липового. Виграли понірці із рахунком 8:5. Голи
у ворота сусідів забили юні понірці Петя
Карпенко — 4 м’ячі, Бодан Пустовар — 3,
Владислав Дупа — 1. Потім була гра юних
липівців із командою з Корінецького. Виграло Липове із рахунком 5:2. А потім гру вели
команди-переможці: понірською команда
із корінецькою. Гра була не по-дитячому

дальність.
А скінчиться робочий
день, з’являються нові турботи, домашні: у квітнику, на городі, за улюбленим заняттям
— вишивкою, бісероплетінням. У цьому році її чудові вишивки прикрашали виставку
художніх виробів до дня села
в Чернецькому. Вечорами
— займається із сином Сергійком, який цієї осені піде у
п’ятий клас. Він так мріє, щоб
у мами було більше вихідних,
щоб якомога довше бути із
нею разом, адже мама і навчить багато чому, і поговорити з нею цікаво.
Текст і фото
Віри КЛИМОВОЇ

СПОРТ

серйозною. Адже всі прагнули перемоги.
Виграла команда з Корінецького, забивши
у ворота понірців 3 голи, суперники забили
їм один гол.
Переможців визначали за кількістю
забитих і пропущених голів. Понірці у ворота сусідніх команд забили 9 голів, пропустили лише 3. Таким чином, саме вони і
заволоділи кубком.
Я щиро вдячний всім, хто відгукнувся і
спонсорував цей турнір: районній ГО «Талалаївська спілка учасників АТО», депутату обласної ради від ВО «Батьківщина»
Ярославу Сторубльову, ТОВ «Понори»,
«Горизонт», «Красноколядинське», депутатам обласної ради Геннадію Тригубченку, районної — Олександру Огію, підприємцю Сергію Чубарю.
Незабаром — турнір серед дорослих.
Будемо вдячні всім за участь та підтримку.
Віктор КАРПЕНКО.

ПРЕС-РЕЛІЗ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЧАСНИКІВ АТО

Тепер часникам АТО
буде значно легше знайти
роботу. 7 липня ц. р. Президент підписав Закон «Про
внесення зміни до статті
14 Закону України „Про зайнятість населення“ щодо
додаткових гарантій у сприянні
працевлаштуванню
учасників бойових дій, які
брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення». Заступник директора
обласного центру зайнятості
Сергій Роговець так прокоментував нововведення: «За
умови працевлаштування за
направленням служби зайнятості на нове робоче місце строком не менше, ніж на
два роки бійця АТО, робото-

давцю протягом року гарантована щомісячна компенсація витрат у розмірі єдиного
соціального внеску. На таку
фінансову підтримку можуть
розраховувати також суб’єкти малого підприємництва у
випадку працевлаштування
безробітних учасників бойових дій на нові робочі місця у
визначених пріоритетних галузях економіки». Також він
наголосив, що до демобілізованих військовослужбовців у
службі зайнятості посилена
увага, індивідуальний підхід,
спрямований на їх трудову
та психологічну реабілітацію.
Протягом
січня-липня
ц. р. на обліку у центрах зайнятості області перебувало
998 учасників АТО. 181 особу

Повідомлення про оприлюднення
проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про погодження
розміру щомісячної плати за навчання в Талалаївській школі мистецтв»
З метою отримання зауважень та
пропозицій від фізичних і юридичних
осіб, їх об’єднань оприлюднюється розроблений відділом культури та туризму
райдержадміністрації проект розпорядження голови райдержадміністрації
«Про погодження розміру щомісячної
плати за навчання в Талалаївській

із них працевлаштовано, 14
осіб отримали виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи, 43 особи цієї категорії
направлено на професійне
навчання, 111 осіб залучено
до громадських та інших робіт тимчасового характеру.
На обліку у відділі сприяння
зайнятості у Талалаївському
районі Срібнянського районного центру зайнятості перебувало 22 учасників АТО.
Із них 3 особи працевлаштовано, 5 осіб залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру. Станом
на 1 серпня, з метою пошуку
роботи, на обліку в центрі зайнятості перебуває 15 учасників АТО.

школі мистецтв».
Проектом розпорядження погоджується розмір щомісячної плати за навчання дітей у Талалаївській школі мистецтв на 2016 – 2017 навчальний рік та
впровадження системи пільг.
Проект регуляторного акту та
аналіз регуляторного впливу буде
розміщено на офіційному веб-сайті
Талалаївської
райдержадміністрації
у розділі «Регуляторна діяльність»:
taladm.cg.gov.ua.
Строк отримання пропозицій та за-

На фото: переможці
турніру — юні учасники
футбольної команди з
Понір.

уважень до проекту регуляторного акта
становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу. Зауваження
та пропозиції прийматимуться електронною та звичайною поштою впродовж 1
місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного акта відділом культури та туризму
райдержадміністрації.
Адреси: 17200, смт Талалаївка,
вул. Центральна, 24; talalay65@gmail.
com; тел. 2-15-46, 2-12-12.

УКРАЇНСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ Талалаївського району Чернігівської області о 10 годині 00 хвилин
07.09.2016 року будуть проводитись відкриті торги із закупівлі І черги робіт по проекту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул. Незалежності, вул. Першотравнева,
вул. Новосілля, вул. Братів Вишнівських в с. Українське
Талалаївського району Чернігівської області з виділенням
черговості: І черга — вул. Незалежності від КТП-238 та
КТП‑265, ІІ черга — вул. Першотравнева, вул. Новосілля від
КТП-264, ІІІ черга — вул. Братів Вишнівських від КТП‑227
та КТП-179» — очікувана вартість закупівлі І черги робіт
278 268 гривень з ПДВ.
Місце виконання робіт: с. Українське Талалаївського
району; строк виконання робіт: до кінця 2016 року; кінцевий
строк подання тендерних пропозицій до 08 години 30 хвилин
07.09.2016 в тендерний комітет Української сільської ради.
Отримати тендерну документацію можна за адресою
замовника: Українська сільська рада, с. Українське, Талалаївський район, Чернігівська область.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

Добротний БУДИНОК у Талалаївці по вул. Пирогова, 26
із усіма зручностями і господарськими будівлями.
Тел. 098-440-90-18, 066-718-75-49.
Однокімнатна КВАРТИРА по вул. Горького, 15, кв. 1 у
Талалаївці. Недорого. Тел. 068-662-02-50.
САДИБА в Талалаївці зі зручностями і надвірними будівлями. Тел. 068-396-35-98.
БУДИНОК по вул. Комунальна (Ватутіна), 38 (район магазину «Галич»). Тел. 096-248-07-19, 066-590-64-31.
1) САДИБА в с. Основа, з надвірними будівлями (сарай, літня кухня, гараж, погріб), центральне водопостачання
до будинку, є колодязь. Земельна ділянка приватизована.
2) ВУГІЛЛЯ (антрацит), БРИКЕТ.
Тел. 098-417-15-85, 096-763-12-14.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21051. Тел. 066-345-73-05.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
ПЕРЕМИЧКИ, ДОШКА, ПЛИТИ ПКЖ 1,5×6, ДРОВА рубані,
РАКУШНЯК, ШЛАКОБЛОК, БРУС, фундаментні БЛОКИ,
ПЛИТИ перекриття 1,2×6.
Тел. 098-423-93-05, 066-048-34-70.
КОРОВИ. Тел. 068-095-02-56.
ГУСИ. Дві дійні КОЗИ. Тел. 097-099-26-37.
КОРОВА. Тел. 093-757-61-40.
КОРОВА. Тел. 067-776-74-82, 099-187-28-84.
КОРОВА; ТЕЛИЧКА на завід, вік 2 місяці.
Тел. 099-433-20-98.
Дві КОРОВИ (с. Сильченкове). Тел. 097-480-91-91.
КОРОВА. Тел. 050-071-40-64.
ДРОВА рубані (тверда порода). Тел. 097-194-28-82.
КОМП’ЮТЕР, ціна договірна. Тел. 068-248-61-69.
На території коопзаготпрому з 7 серпня проводиться
ЗАКУПІВЛЯ
ЯБЛУК.
Тел.
066-648-68-28,
066-235-91-35, 096-148-9002, 096-974-01-02.

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

ТОВ АФ «ОБРІЙ LTD»

надає сертифіковані послуги
з приймання, очищення і зберігання
зернових та олійних культур.
Закуповуємо зернові та олійні культури.
ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
17200 Чернігівська обл., смт Талалаївка,
вул. Кірова, 5.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:
067-118-98-80;
факс (04634) 2-11-18; 2-12-81.

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.

КУПЛЮ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
БИКІВ дорого від 360 кг.
Тел. 050-407-55-01, 096-702-22-34.
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.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз.
Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ,
НУТРЯКІВ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Приміщення під розбір — ХАТИ, САРАЇ, ЗЕРНОСКЛАДИ; пустотні ПЛИТИ, фундаментні БЛОКИ, б/у ЦЕГЛУ, ШИФЕР. Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
ПРИМІЩЕННЯ під розбір, б/у ЗАЛІЗО покривне оцинковане, ШИФЕР малий, БІДОНИ молочні. Тел. 097-433-81-82.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
МАКУЛАТУРУ, ПОЛІЕТИЛЕН. Дорого. Самовивіз.
Тел. 050-183-84-58, 098-092-23-74.

ВІКНА, ДВЕРІ

Швидко, якісно, недорого.
Виїжджаю по району
безкоштовно.
Передплати не беру.
Тел. 068-662-02-21.

УТЕПЛЕННЯ
будинків пінопластом. Помірні
ціни. ЗРОБЛЮ грубу, піч,
барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

Металопластикові
ВІКНА з високоякісного німецького профілю Rehau
та вітчизняного WDS. Найнижчі ціни. Повний сервіс.
Можливий кредит.
м. Ромни, вул. Рудника,
23, загальний вхід з магазином «Алло».
Тел. 096-773-79-83.

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).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки серії ЯГ №387555, виданий 21 березня 2007 року на ім’я
КОВАЛЕНКО Олександр Григорович, та серії ЯГ №387554, виданий 21 березня 2007 року на ім’я КАСЬЯНЕНКО Ганна Тимофіївна,
вважати недійсними.
Втрачений державний АКТ на право приватної власності на землю серії I-ЧН №035590, виданий 20 березня 2002 року на ім’я УС Михайло Петрович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні серії
ЯА №519367 від 1 червня 2005 року та серії ЯЖ №603837 від 29
грудня 2008 року, видані на ім’я БОЖКО Ольга Іванівна, вважати
недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
РН №956445, виданий із земель колишнього КСП «Зоря» на території Української сільради 26 жовтня 2004 року на ім’я МІЩЕНКО Іван
Миколайович, вважати недійсним.

Наша родина завжди поважала Галину Данилівну ЛЕВЧЕНКО,
Районний відділ та райком профкому працівників освіти у глибокій скорботі з приводу смерті ветерана педагогічної ниви, вчительки- яка в серцях кількох поколінь залишила неоцінимий слід учителя.
пенсіонерки Галини Данилівни ЛЕВЧЕНКО. Низько схиляємо голо- Хай буде легким її вічний спочинок, а чоловіку Володимиру Олексанви перед її світлою пам’яттю, висловлюємо щирі співчуття рідним та дровичу, сину, доньці і всім рідним наші щирі співчуття.
Сім’я А. М. ШТИМА.
близьким покійної.
Глибоким болем пронизала серця трагічна звістка про відхід в
інші світи шанованої в селищі, районі вчительки-пенсіонерки Галини
Данилівни ЛЕВЧЕНКО. Туга і розпач сповнюють наші душі. Щиро
співчуваємо чоловікові Володимиру Олександровичу, сину Артуру,
доньці Ларисі, невістці Ірині, внучці Насті, всім рідним і близьким покійної. А Вам, Галино Данилівно, царство небесне, хай земля Вам
буде лебединим пухом.
У глибокій скорботі ВЧИТЕЛІ-пенсіонери
Талалаївської школи.
Невблаганна смерть забрала життя нашої дорогої незабутньої
вчительки і класного керівника Галини Данилівни ЛЕВЧЕНКО. Висловлюємо щирі співчуття чоловіку Володимиру Олександровичу,
дітям Ларисі і Артуру, внучці Насті і всій родині.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1969 року.
Галина Данилівна ЛЕВЧЕНКО була не просто класним керівником, а нашою улюбленою вчителькою. Такою назавжди і залишиться
вона у нашій пам’яті. Сумуємо і щиро співчуваємо всій родині нашої
Галини Данилівни.
ВИПУСКНИКИ 10-А класу Талалаївської школи 1981 року.

З гіркотою зустріли звістку про смерть Галини Данилівни
 ЕВЧЕНКО — вчительки, порядної жінки, люблячої матері і бабусі.
Л
Сумуємо, розділяємо біль тяжкої втрати з її чоловіком Володимиром
Олександровичем та всією родиною.
Сім’ї КУЧЕРЕНКІВ і НЕБАБИ.
Пішла у вічність прекрасна жінка, турботлива дружина, мати, бабуся і друг наших сімей Галина Данилівна ЛЕВЧЕНКО. З болем у
серці, щиро співчуваємо її чоловікові Володимиру Олександровичу,
сину Артуру, дочці Ларисі, внучці Насті та всім рідним, а покійній хай
земля буде лебединим пухом і Царство небесне.
В. М. НУДЬГА, Н. О. НУДЬГА, сім’я І. П. та Г. Т. МОРОЗ.
Перестало битися серце нашої колеги по роботі в райст Марії
Іванівни МАНЬ із Скороходового. У нашій пам’яті найкращі спогади
про роки нашої спільної роботи. Сумуємо, щиро співчуваємо дочці
Ірині, сину Руслану, внукам та всім рідним покійної.
Колишні колеги по роботі у райст: М. А. ПЕДЬКО, І. С. БОРОДЕНКО, Г. Ф. ДУДКО, Г. О. ЗАГАЙКО, А. М. МІРОШНІЧЕНКО,
Н. С. ПЕТРЕНКО, Н. І. ЛОБОДА, Г. Г. ПРИЙМА.

Болем у наших серцях обізвалася звістка про смерть нашої
улюбленої вчительки — класного керівника Галини Данилівни
ЛЕВЧЕНКО. Висловлюємо щирі співчуття її чоловіку Володимиру
Олександровичу, сину Артуру, нашій однокласниці, а її доньці Ларисі,
внучці Насті. Глибоко сумуємо.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1989-го року.

Всього кілька років ми знали Василя Петровича ХАРЧЕНКА,
який разом із дружиною Раїсою Василівною стали нашими сусідами.
Ветеран другої світової користувався щирим авторитетом поміж нас.
Завершився його земний шлях і ми схиляємо у скорботі голови. Співчуваємо його дружині і синам.
З. М. ПОГОРЕЛОВА, Т. М. ПРИЙМАК, Т. І. СИНЬКО,
Т. С. ВАСЮК, Н. В. ПУГАЧ, сім’я КИСЕЛЬОВИХ.

Коли добрі сусіди живуть поруч багато років, вони стають ніби
рідними. Такою для всіх нас була і Галина Данилівна ЛЕВЧЕНКО,
яка залишила цей світ. Сумуємо і щиро співчуваємо нашому сусіду, а
її чоловіку Володимиру Олександровичу і всій його родині.
СУСІДИ з будинку 29 вул. Центральна.

Василь Петрович ХАРЧЕНКО багато років був нашим хорошим
сусідом. На жаль, життя не безкінечне. Сумуємо з приводу його смерті і щиро співчуваємо його дружині Раїсі Василівні, рідним та близьким покійного.
СУСІДИ — жителі вул. Заводська в Талалаївці.

Не стало вчительки і нашої хорошої подруги Галини Данилівни
ЛЕВЧЕНКО. Сумуємо, розділяємо тяжке горе з її чоловіком Володимиром Олександровичем, донькою Ларисою, сином Артуром, її
любимою внучкою Настунею та всіма рідними.
СУСІДИ з вулиці Комунальної (Ватутіна):
ЛЕГКІ, ЧИКИШ, ЛИЗЬКО.

Важко знайти слова співчуття, адже втрата безмежно болюча
для доньок нашої покійної сусідки Надії Іванівни ЛЯШЕНКО Лесі і
Тамари. Сумуємо разом із доньками та всією ріднею покійної. Довго згадуватимемо її, скромну трудівницю, теплим спомином. Вічна
пам’ять нашій сусідці Надії Іванівні.
ЖИТЕЛІ вул. Лугова в Талалаївці.

Глибоко сумуємо з приводу смерті нашої колеги Галини Данилівни ЛЕВЧЕНКО і висловлюємо щирі співчуття її чоловікові Володимиру Олександровичу, дітям Артуру і Ларисі, внучці, всім рідним і
близьким.
Сім’я ТКАЧОВИХ.

У родині нашого кума і товариша Олександра Тріпачки з Талалаївки неймовірно тяжке горе — раптово обірвалося життя його
батька ІВАНА ГНАТОВИЧА. Розділяємо біль гіркої втрати з рідними
та близькими покійного.
Куми ЧИРВИ.

20 серпня 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.

ПОМИНАННЯ
25 СЕРПНЯ минає 4 роки, як назавжди залишив цей світ наш дорогий
син, брат, дядьо та батько Євгеній Михайлович ПЕЗОВ із Юрківців. Раптово
згасло Твоє життя, а з ним і радість, і
надія. Залишилась навік одна туга. Не
сповнилась і Твоя мрія. Нема на світі
таких слів, щоб передати наше горе.
Наш плач сердець і біль душі Ти не почуєш вже ніколи. Тобі б ще жити, сонце
зустрічати, а Ти від нас у цвіті літ пішов.
Лишив як син, як брат і тато нам світло
доброти — свою любов. Спасти Тебе ніхто не зміг, пішов
з життя Ти дуже рано, та милий, ніжний образ Твій навіки
залишивсь між нами. Світ став порожнім без Тебе. Ми Тебе
ніколи не забудемо. Низько схиляємо голови над Твоєю
могилою. Вічного життя Тобі у Царстві небеснім та спокою
Твоїй душі.
Вічно сумуючі МАМА, БРАТ із сім’єю, ПЛЕМІННИЦІ.
20 СЕРПНЯ минає півроку, як передчасна смерть обірвала життя нашого єдиного і найдорожчого синочка,
внучка Сергія ВЕРБИЦЬКОГО із Талалаївки. Життя людське, мов тоненька
нитка, обривається, зупиняючи людину
на життєвій дорозі. Твоє молоде життя
так рано, раптово обірвалося. Пішов
Ти в інший світ, залишивши по собі добру пам’ять. Тепла Твого серця і душі
вистачало для нас усіх. Ми ніколи не
зможемо повірити в те, що навіки перестало битися Твоє
турботливе серце. Плачуть за Тобою всі стежки, плаче дім.
Пам’ять про Тебе, чиста і світла, назавжди залишиться
у наших серцях. Хай буде пухом Тобі земля, а душі — Царство небесне.
Вічно сумуючі МАМА, бабуся ОЛЯ, дядьо СЕРГІЙ,
тьотя РАЯ, ТАТО і всі рідні.
21 СЕРПНЯ минає 40 днів, як пішов із життя Микола Миколайович
МАКАРЕНКО із Діброви. Перестало
битися Твоє серце, у котрому вистачало тепла для всіх. Ти пішов і залишив нас у розпачі, дім став пусткою
без Тебе, а життя втратило свої барви.
Немає таких слів, щоб висловити нашу
печаль. Скільки не мине часу, Ти завжди будеш поряд із нами.
З великим сумом всі РІДНІ.
21 СЕРПНЯ минає 40 днів, як перестало битися добре,
турботливе серце Миколи Миколайовича МАКАРЕНКА із
Діброви. Горбок землі мовчить, як все довкола, і огортає
душу тихий жаль, що не побачимо ніколи ні Твою радість,
ні печаль. Нема Тебе, хоч скільки хочеш клич, сама печаль
повисла над землею. Не заросте ніколи та стежина, що
провела Тебе в останню путь. Спи спокійно. Пам’ять про
Тебе навіки залишиться в наших серцях. Хай м’якою і теплою буде Тобі земля. Царство небесне, наш дорогий, рідний, незабутній. У цей скорботний день, хто знав Миколу
Миколайовича, пом’яніть тихим словом.
Вічно сумуюча ДРУЖИНА, РІДНІ,
СУСІДИ і ЗНАЙОМІ.
19 СЕРПНЯ виповнюється 10 років,
як не стало нашої дорогої мами, бабусі Надії Петрівни ЗАВГОРОДНЬОЇ
із Співакового. Важко і сумно нам без
Вас, без Вашої підтримки, Вашого доброго слова. Рідненька наша, Ваш світлий образ збережемо ми у своїй пам’яті
назавжди. Царство небесне Вам і вічна
пам’ять. Земля хай буде м’яким лебединим пухом. Всі, хто знав Надію Петрівну, згадайте її і пом’яніть добрим
словом.
Завжди сумуючі ДІТИ, ВНУКИ.
8 СЕРПНЯ обірвалося життя найдорожчої нам людини, світлої душею
і безмежно доброї, люблячої матусі і
бабусеньки Марії Іванівни МАНЬ із
Скороходового. Несправедлива доля
забрала Тебе від нас. Ти завжди була
доброю, щирою, готовою прийти на
допомогу. Важко осягнути розумом,
що Тебе немає поруч, не вщухають
душі і серця. Як не вистачає Тебе,
ріднесенька.
Царство небесне і вічний спокій Тобі, наша люба. Хай
Твоя душа буде завжди в раю, а важка могильна земля служить Твоєму тілу лебединим пухом. Ти цього заслуговуєш.
Вічно сумуючі ДОЧКА, СИН, НЕВІСТКА, ЗЯТЬ,
внучки ОКСАНА і КАРІНА.
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ВИТОКИ

НЕВИ ЧЕРПНЕ Д ЖЕРЕЛО

Жіночий вокальний ансамбль «Горлиця» Сильченківського СБК.
БАГАТО чого довелося
побачити маленькому струмочку за свою неблизьку
дорогу до Плугатарського
парку. Бачив він кришталеву
красу сніжинок, милувався
останнім танцем пожовклих
листочків, відчував тепло
перших променів сонця і
насолоджувався співом невгамовних пташок. Вбирав у
себе все найкраще і черпав
від природи тільки найкорисніше. Тому і приходять до
нього люди напитися чистої
води. А кожного 5 серпня
зустрічає він біля себе багато гостей, що з’їжджаються
з різних куточків району, та

СВІТЛА НЕ БУДЕ
З 9-ї до 16:30

22 серпня — с. Обухове,
вул. Чоботька.
23 серпня — с. Юрківці, вул. Перемоги (9:00 –
16:00).
25 серпня — с. Юрківці,
вул. Перемоги.
26 серпня — с. Обухове,
вул. Чоботька (9:00 – 16:00).
29 серпня — с. Березівка, вул. Осередок.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ.

ПОДЯКА
Нашому батьку нещодавно
виповнилось
70 років. Вирішили відсвяткувати урочисто. Друзі порадили звернутись у
кафе «Артем», що в Харковому. І дійсно, святкування було чудовим. Всі гості
були задоволені і смачними
стравами, і обслуговуванням. За це ми щиро вдячні
завідуючій закладом Валентині Петрівні Верещаці
та працівниці кафе Світлані
Миколаївні Турченко.
Сім’я АНТИПЕНКО.
с. Понори.

й не тільки нашого, а ще й
сусіднього.
Так і цього серпневого
дня зібралось біля прозорої
криниці багато люду і розпочалось святкове богослужіння та освячення джерела,
яке проводили Отець Віктор
із Талалаївки разом із Отцем
Сергієм із Великих Бубнів.
І так вже більше двадцяти
років на цьому місці проводяться служіння, лунають
молитви і святою водою
священник окроплює люд.
А початок свято Почаївської
ікони Божої Матері бере
аж 1559-го року. Саме тоді
грецький митрополит Неофіт

проїздив через маєток Анни
Гойської, яка була богобоязною вдовою. Вона запросила
втомленого дорогою митрополита відпочити і приймала
його як дорогоцінного гостя:
з християнською любов’ю і
шанобливим ставленням. На
знак подяки Неофіт подарував Анні родову святиню: ікону Божої Матері. У замковій
молитовні, де знаходилась
ікона, Гойська часто молилася, молився і її сліпий від народження рідний брат Пилип
Козинський. Після щирої молитви він отримав повне зцілення. Бачивши таке чудо,
поміщиця вирішила хресною

ВОСЕНИ минулого року
членами громадської організації «Екологічний контроль
— Талалаївка» за рахунок
добровільних членських внесків здійснено зариблення
водойми в урочищі «Парк» у
Талалаївці, а саме, здійснено
запуск рамчатого коропа, судака та білого амура загальною кількістю півтонни. Також
за ініціативи членів громади у травні цього року було
здійснено
зариблення
підрощеною
личинкою судака в кількості 2000 шт.
Завдяки тому, що члени
організації постійно здійснюють чергування на водоймі
та борються із браконьєрами, а також підгодовують
рибу, приріст впущеного коропа склав від 300 г до 2 кг
і навіть більше. Трапляються
непоодинокі випадки клювання трофейного коропа та
білого амура вагою 8 – 12 кг.
Крім того, ініціативними членами громади було привезено та запущено більш ніж
100 кг дрібного карася.
Весною здійснювались
суботники по збиранню ре-

зультатів «громадського відпочинку» в парку навколо
ставу: було зібрано більш,
як автомобіль «ЗІЛ» сміття,
а також під час чергувань
здійснюється постійне прибирання прибережної смуги.
На жаль, мешканці селища
таку ініціативу не підтримали. Навпаки, складається
враження, що люди бажають відпочивати серед завалів сміття та плавати серед

ПРИРОДА І МИ

але найкращих.
Дякую
фельдшеру
швидкої допомоги В. Г. Ряб
чуну та його колезі фельдшеру із Займища О. Г.
Мірошніченко, які по-батьківськи дбали про мою дитину. Також лікарю О. О. Кобцевій та всьому персоналу
неврологічного відділення,
які цілу ніч чатували мою
донечку. Триває лікування
моєї дитини і я молю Бога,
щоб з нею було все гаразд.
Тим, хто рятував — велике спасибі, а хто відвернувся у тяжкі для нас хвилини — Бог їм суддя.
О. А. КУЛИК,
жителька с. Українське.

пластикових пляшок. Люди,
схаменіться, подумайте про
своє здоров’я та здоров’я
своїх дітей, про природу.
Шановні члени громадської організації та активісти! Висловлюємо вам свою
щиру вдячність за проведену
роботу, а також закликаємо
рибалок і всіх небайдужих
приєднуватись до цієї корисної справи. Звертаємось до
інших рибалок (халявщиків),
які не бажають приймати
участь у програмі зариблення, охорони та інших екологічних питаннях: рибальте
на інших водоймах, що по-

Отець Віктор із Отцем Сергієм проводять святкове
богослужіння.
«Журавка»
Рябухівського
СБК виконав українську народну пісню «Нерозплетена
коса», якою розчулив серця
присутніх. Багатий наш український народ піснями журливими, ліричними, жартівливими. Багатий і край наш
талановитими виконавцями
цих пісень. Свою майстерність демонстрували: жіноча
фольклорна група «Оберіг»
Болотницького СБК, жіночий
вокальний ансамбль «Берізка» Березівського СБК,
народний фольклорний ансамбль «Народні наспіви»
селищного клубу, вокальний
ансамбль «Калина» з Українського, фольклорний ансамбль «Надвечір’я» та чоловічий вокальний ансамбль

«Ясен» із Сильченкового, ансамбль «Мальви» Красноколядинського СБК, жіночий ансамбль «Лілея» Чернецького
СБК. Особливо щиро сприймалися глядачами авторські
пісні Юрія Дзюбана та Володимира Шкарлата.
А тим часом в повітрі
вже відчувався аромат свіжих пампушок і димом піднімався запах польової каші,
приготованої
Поповичківською, Українською і Юрківцівською сільськими радами.
Учасники свята мали змогу
скуштувати приготовані господинями страви і просто
поспілкуватися зі своїми друзями та знайомими.
Текст і фото
Людмили ЦИГАНЕНКО.

ЩОБ ГОРЕ
НЕ ПЕРЕТВОРЮВАЛОСЯ
У БЕНКЕТ

терпають від
браконьєрства та сміття, та не
турбуйте наш чудовий став
своїм рибальським спорядженням.
Нагадуємо, що з 1 серпня до 20 жовтня громадська
організація проводить збір
добровільних членських внесків на зариблення та інші
екологічні питання. Члени
ГО та всі інші, хто небайдужий і бажає приєднатися
до громадської роботи, не
зволікайте. З усіма питаннями звертайтеся до магазину
«Все для рибалки» (Сергій).
АКТИВ громадської
організації «Екологічний
контроль — Талалаївка».

А КОРОП РОСТЕ…

ЛЮДСЬКА ДОБРОТА
В ніч із 6 на 7 серпня з
моєю донькою Владиславою сталося лихо. На святкуванні дня села Займище
хлопець Омеляненко Р. Р.
побив її так, що довелося
викликати швидку допомогу. Доки приїхали медики,
від неї ні на мить не відходили люди, яким я буду вдячна до кінця життя. Це сім’ї
С. М. Безпрозваного та І. І.
Мусієнко. Низько схиляю
голову перед цими людьми.
Хай Бог дає їм здоров’я,
благополуччя та довгих
років життя. У народі говорять, що друзі пізнаються
в біді. Так і трапилось, що
поряд залишились одиниці,

ходою перенести ікону на
Почаївську гору для загального поклоніння, на якій знаходився слід Божої Матері,
звідки стікала вода. Згодом
на цій горі побудується вже
відома на сьогодні Свято-
Успенська Почаївська Лавра.
А в Плугатарському парку продовжується святкування. Збільшується черга
за криничною водою і вже
мало хто прислуховується
до традиційного дійства, бо
всі хочуть напитись і взяти із
собою бутель води, а хтось
і цілий бідон. По закінченню
богослужіння розпочинається VI районний фестиваль
народної творчості «Над
прозорою криницею». Привітальне слово мав голова
районної ради Юрій Дзюбан,
який разом із народним жіночим вокальним ансамблем
«Мрія» РБК, виконав власну пісню — гімн фестивалю «Життєдайне джерело»
(обробка Миколи Залізного). Продовжили фестиваль
народний фольклорний жіночий ансамбль «Берегиня»
Липівського СК та жіночий
вокальний ансамбль «Горлиця» Сильченківського СБК.
Жіночий ансамбль «Фольклорні скарби» Понорівського СБК зачаровував присутніх українською народною
піснею «Розцвіла калина»,
ансамбль «Мрія» піснею «Пішов мій милий криницю копати» не втомлювався дарувати гостям веселий настрій.
А жіночий вокальний дует

1 вересня БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ починають
надавати безоплатну правову (юридичну) допомогу громадянам кожного району.
Правова допомога з будь-яких правових питань:
житлове, земельне, трудове, адміністративне, спадкове,
сімейне, медичне, виконавчого провадження, соціального
забезпечення.
Незахищеним категоріям населення надаються
послуги адвоката за рахунок держави:
1. Захист від обвинувачення;
2. Здійснення представництва інтересів осіб в судах, в
інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3. Складання документів процесуального характеру.
Правопросвітництво у територіальних громадах. Доступ до
електронних сервісів Міністерства юстиції. Тел. 068-388-19-40.

ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ

6 ВЕРЕСНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у приміщенні відділу Держгеокадастру у Талалаївському районі (вул.
Центральна, 5, смт Талалаївка) проводитиме начальник
Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Олександр Костянтинович КОЛОНТІЛІН. Початок
прийому о 12-й годині.

Життя влаштоване так,
що кожен із нас змушений
хоронити своїх рідних. І в цей
момент кожен старається ритуал похорону організувати і
провести не гірше за інших.
Сьогоднішнє життя вносить
свої корективи. Більшість людей живе на скромні доходи,
а ціни на продукти, ритуальні послуги у співвідношенні до доходів не малі. Ось і
виходить, що без допомоги
рідних, близьких, родичів не
справитися із похоронними
матеріальними витратами.
Найбільше мене бентежить питання поминального
обіду, оскільки ця частина
ритуалу
найбільш
вагома щодо витрат. Повелося
так, що обіди замовляють у
кафе. Хто має гроші, тому не
складно. А хто не має? Рідні
на кладовищі запрошують на
обід. І йдуть туди всі, хто почув запрошення. Пора б уже
усвідомлювати, чи стосуєть-

ся це запрошення тебе. Було
б добре, аби започаткували
похоронні поминальні обіди
відбувати скромніше, прямо
на кладовищі, а не перетворювати це міроприємство на
бенкет. Рідні в горі і скорботі, а треба думать, за що і як
відбути обід. Це було б простіше і спроможніше для всіх
небагатих людей з доходами
і пенсіями у 1000 – 1500 грн.
Адже за церковними канонами поминальний обід повинен бути із трьох страв.
Вважаю, що з часом це
стало б нормою для людей
малих та середніх статків. А
для цього відповідальним особам і службам необхідно на
кладовищі облаштувати місце, де можна було б відбувати
скромні обіди по небіжчиках.
Хотілось би зі сторінок
газети почути думку читачів з даного приводу.
Н. БІЛИК,
жителька селища.

Районною програмою розвитку малого та середнього
підприємництва на 2016 рік передбачено надання представникам сфери малого та середнього бізнесу району безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі строком на
1 рік в сумі 20,0 тис. грн. коштів районного бюджету.
Скористатися цим видом фінансової підтримки мають
право СПД, які займаються видами діяльності, які є пріоритетним для нашого району, а саме:
1) виробництво промислової продукції та впровадження
у виробництво нових технологій;
2) виробництво продуктів харчування;
3) переробка сільськогосподарської продукції та виробництво конкурентоспроможної продукції;
4) надання послуг населенню, в тому числі побутових,
поліпшення їх структури та якості обслуговування.
Комплект документів на отримання фінансової допомоги подати відділу економічного розвитку РДА в термін до
20 вересня 2016 року.
За довідками звертатись за тел. 2-16-23, 067-478-11-79,
050-903-82-00.
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НА ФЕСТИВАЛІ В УГОРЩИНІ

побували минулого місяця
два талалаївських творчих
колективи — танцювальний
колектив «Барви» (керівник
Ольга Синько) та гурт «Не
місцеві» (керівник Вадим
Бурденко). Цього року вони
стали учасниками 26 Міжнародного фестивалю народної творчості, що проходив
у мальовничому містечку
Ясберень — за 50 кілометрів від столиці Угорщини
— Будапешта. Участь у цьому престижному творчому
форумі для талалаївських
аматорів забезпечив художній керівник самодіяльних
колективів
Чернігівщини
Валерій Михайлович Кирилюк, який вже неодноразово
супроводжував своїх вихованців, у тім числі і дитячі
колективи, на подібні заходи.
Чернігівщину, крім талалаївських колективів, на фестивалі представляли танцюристи із Ніжина, Бобровиці
та дует із Куликівки. До речі,
бобровицький
танцювальний ансамбль «Ярославна»
— вихованці нашого покійного земляка Ярослава
Смаля. Тепер цим колективом опікується його дружина
Валентина.
У складі нашого танцю-

вального ансамблю 4 учасниці — Юлія Карпенко, Наталія Пугач, Яна Смілик та
Світлана Бежан. Враженнями від поїздки до Угорщини
попросила поділитись Юлію
КАРПЕНКО, одну із учасниць колективу «Барви».
— Їх надто багато — не
передати кількома словами.
Найперше, це безліч нових
знайомств із творчістю і культурою європейських народів,
їхнім самобутнім народним
мистецтвом. Вони теж досить захоплено сприймали
все наше, українське. Наші
танці «Українська полька» та
жартівливий танець всюди
мали великий успіх. В один
день ми виступали по кілька
разів на різних сценах, і всюди — хвиля аплодисментів.
А ще їм дуже подобаються
наші національні костюми.
На концертах і просто на
вулиці до нас підходили глядачі і просили разом сфотографуватись, розповісти про
Україну.
— Які країни, крім нашої були учасниками фестивалю?
— Їх було багато. Серед
тих, з ким ми жили і спілкувались, були представники із
Боснії і Герцеговини, Фінлян-

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Свій робочий день розпочинаю із вранішньої поїздки в автобусі, як кажуть,
маршрутці. Цей транспорт
— як акція два в одному: для
перевезення пасажирів та
збору інформації. Зайшовши туди, обов’язково зустрінеш знайоме обличчя. Із ним
треба привітатись, хоч через
голови. Обов’язково треба,
бо наша сільська українська
спільнота вихована в народному дусі, де всіх і про всіх
знають. Часто навіть більше,
чим знаєш сам про себе. Зайшовши зранку в ту ж маршрутку, аж здивувалася, що
вона була напівпорожньою.
Пасажири прислухалися до
сивого, скромно одягненого
дідуся в картузику із крикливим написом «Adidas», який
сидів на місці, що навпроти
до інших пасажирів.
Коли я, єдина того дня
на зупинці, зайшла до маршрутки, відчула на собі прискіпливі погляди. Розмова враз
обірвалася. Та лиш присіла
на порожнє місце, про мене
вже забули і оповідач в «адідасівському» картузику розмову продовжив.
— Так от, значить, засів
я у засідку під бузиною, пасу
курочок і голуб’ят своїх. А їх,
значить, у мене з дев’яти пар

та шестеро всього залишилось і одна голубка без парки, Гуля її звать. У мене всі
поіменні, як годиться. А голуба звав Савою, царство йому
небесне, немає вже. Сама
моя Гуля, значить. Думаю
собі своє, впоймаю того, хто
розлучив Гулю
з Савою і жаль
в душу падає.
Такий жаль… Німий язик, а
понімали одне одного, — дідусь визирнув у вікно і знову
повернувся до слухачів. —
Ага, значить, так і задрімав
собі там під бузиною. Аж тут
курочки мої закричали, а на
голубку каменем падає шуліка. Я з-під бузини гай-гакаю
та біжу до нього, а він мене
взрів та де й дівся. Я до голубки — бачу поранив, стерво. От тут у мене серце чуть
не вирвалось — не прощу, не
помилую. Чи я не охотник,
чи шо. Впоймаю. Соорудив,
значить, клітку, посадив свою
Гулю туди, насипав зерна,
хліба, поставив води, а на
клітку зверху капкана прилаштував. Отомщу, думаю.
Ой пополаялась моя бабця,
бо мало того, шо під бузиною просиджую днями, так
ще й «посадять» за цеє діло.
Сижу, значить, наблюдаю.

дії, Норвегії, Туреччини.
— Що іще запам’яталось?
— Хоч часу було обмаль, ми встигли побувати
в Будапешті, здійснили екскурсію по місту, скупались у
термальних водах. Побували також у костьолі під час
служіння і навіть виконали
там українську пісню «Ой, у
вишневому садку». Досить
насиченим і цікавим був і
передостанній день нашого
перебування на фестивалі.
Всі його учасники здійснили
хід по місту Ясберень, під
час якого колективи демонстрували народні мистецтва
своїх країн. З непідробною
гордістю ми пронесли містом
український прапор, який
привезли з дому. Потім побували на екскурсії в мерії і вручили подарунки меру міста і
організатору ф
 естивалю.
Від наших колективів хочемо щиро подякувати всім
небайдужим керівникам підприємств і установ, які надали спонсорську допомогу
для поїздки на фестиваль.
— Дякую за цікаву розповідь і нових вам творчих
успіхів.
Розмову вела
Віра КЛИМОВА.
Нема мого «знакомого». Так і
діжурив три дні під бузиною.
Гулю свою підлічив, крило,
наче, загоїлось. Та злетіть не
змогла, так і сидить під хлівом, гу́кає, наче жаліється.
Я ж понімаю. Бо така у них

23 СЕРПНЯ зустрічає
60-річний ювілей Валентина Павлівна БУРДЕНКО
з
Красного
Колядина.
Прийми найщиріші вітання і найкращі побажання
з нагоди дня народження!
Бажаємо Тобі міцного здоров’я, а ще всього того, що
прикрашає наше життя, що
зігріває і наповнює наші
серця: ніжності, любові,
доброти, вірності, усмішок.
Хай доля намітить ще років
багато, хай щастя і радість
приходять до хати. У щасті
й здоров’ї бажаємо жити,
душею і серцем повік не
старіти. Господь хай боронить від лиха і бід, міцного
здоров’я і многая літ.
З повагою сім’ї:
МАКСИМЕЙКИ, БЕРЕЖНІ,
СОКОЛИ.
* * *
22 СЕРПНЯ святкуватиме 60-річний ювілей
наш дорогий батько та дідусь Петро Васильович
БЕРИМЕЦЬ із Талалаївки.
Ми вітаємо його такими
словами: спинити час ніхто
не в змозі, і ліс шумить і

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

Втрачені
державні
АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯГ №386099 та серії ЯГ №389299, видані
21 грудня 2007 року на ім’я
ОСТРІВНИЙ Іван Олексійович, вважати недійсними.
У зв’язку з продажем
садиби,
РОЗПРОДАЖ:
МЕБЛІ б/у, ТИСКИ фрезерні, 2 газові БАЛОНИ, ЕЛЕКТРОДВИГУНИ, ВЕРСТАТ
по дереву саморобний,
ШВЕЛЕРИ, ВЕЛОСИПЕД
«Команчі», слюсарний ІНСТРУМЕНТ та речі господарського вжитку.
Тел. 066-423-01-21,
098-796-08-97.

— Еге ж, не про Ольку
мою… Я ж і кажу, шо сижу,
значить, на сторожі, читаю
газету під бузиною, коли тут
курі як закричать — та в кущі,
а зверху на клітку з голубкою
каменем шуліка падає. Я й

20 серпня 2016 року

квітне сад. На Вашім сонячнім порозі з’явилось мудрих
60. Нехай для Вас не згасне сонце, нехай не віють в
душу холоди, хай жито на
столі і Бог на небі Вас оберігають від біди. А ми бажаємо Вам щастя, здоров’я на
довгі-довгі роки.
З любов’ю і повагою
дочка НАТАША, зять
СЕРГІЙ, внучата ДІМА і
малесенька ДАРИНКА.
* * *
22 СЕРПНЯ святкуватиме 60-річний ювілей
наш дорогий чоловік і батько Петро Васильович
БЕРИМЕЦЬ із Талалаївки. Наш славний і рідний,
найкращий у світі, з Тобою
нам затишно й світло. Ти
батько чудовий, чоловік
золотий. Спасибі за ласку,
за руки умілі, що вмієш
підтримати словом і ділом,
що в рідному домі надійно
та щиро. Живи нам на радість у щасті та мирі. Хай
Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого тобі

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.

очки загубив! А він, значить,
прямісінько в мою пастку
лапою. Підбіг, дивлюсь, здоровань — кілограмів шість
було: дивиться на мене і
кричить. А крилами обняв би
мене, розмах до двох метрів,
— дід Митько розвів руками.
— Витіг я його, бідаху, жаль
його стало. Думаю, мабуть і
його десь пара жде. Природа жива. Заніс я його у двір,
відірвав тряпку з рубахи старої, перев’язав лапу, посадив у клітку, налив води, дав
хліба і сала. Прибрав на утро
свою пастку. А його місяць
годував. Митьком, як і мене,
назвав. Кажу своїй Ольці, шо
як помру, так будеш з Митьком гомоніть, лаяться. Бо
хіба ж і він винуватий, шо шулікою народився. Не всім же
голубами… Природа, одним
словом. Так от, значить, не
зняв свою тряпку, хоть бачу

Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
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Телефони: 2-13-53 (редактор, реклама), 2-13-50 (заступник редактора,
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і довгі літа!
З любов’ю і повагою
дружина НАДІЯ, сини
ЮРА та СЕРГІЙ.
* * *
16 СЕРПНЯ відзначив
свій 30-річний ювілейний
день народження наш дорогий син, люблячий чоловік, добрий і щирий татусь
Сергій ГЕТЬМАНСЬКИЙ
із Талалаївки. Любимый
наш, Тебя мы поздравляем. Ты празднуешь сегодня
юбилей. Так пусть Тебя и
дальше согревает любовь
наша, которой нет сильней!
Ты многого достиг, и мы желаем не останавливаться,
а вперед идти, гордиться
тем, как дети подрастают,
и наставлять их в жизненном пути. Построить дом,
а может быть и дачу, автомобиль мечты приобрести.
Во всех делах желаем мы
удачи, ведь в 30 есть куда
ещё расти!
МАМА, дружина ЯНА,
донечки АЛЬОНА і
ОКСАНА.

ПОДЯКИ
Наш чоловік і батько Василь Петрович Харченко із Талалаївки прожив довге і складне життя. Він — останній із небагатьох учасників Другої світової, яка залишила в його душі і
тілі незгойні рани. Важкими були його останні роки глибокої
старості, тяжких хвороб. Щиро хочеться подякувати добрим
людям, які оточили нас турботою відтоді, як ми переселилися
у 16-квартирний будинок по вул. Центральній, разом із нами
долали наші біди. А тоді, коли серце Василя Петровича зупинилося, допомогли вирішити нам похоронні клопоти. Це
З. М. Погорелова, Т. М. Приймак, Т. І. Синько, Т. С. Васюк, Г. І.
Стусь, С. О. Дейнека, Ю. О. Синько, Г. П. Муха, О. С. Бельмега, В. М. Луценко. Щиро дякує всім вам, добрі люди.
Р. В. БЄЛІК, М. В. і В. В. ХАРЧЕНКО.
● ● ●
Серце плаче і тремтить душа. Скільки б не шукали очі
її у рідній хаті — немає і вже ніколи не буде. Після тривалої
хвороби, яка вимагала багато нервів і грошей, померла наша
мама Наталія Нестеренко із Талалаївки. У перші хвилини
болю і розпачу опускалися руки: що робити? З чого починати?
На допомогу відразу прийшли наші друзі, знайомі, не байдужі люди. Дякуємо всім, хто допоміг організувати і провести
похорон: друзям, однокласникам, хрещеним Євгену і Тарасу
Половкам, сусідам по вул. Сонячній, колегам мами із колишнього комунгоспу.
Сини ЄВГЕН і ТАРАС, сестра ЛЮДМИЛА, племінниці
ЛЮБА і ГАЛЯ із сім’ями з Вінничини, рідні.
загоїлась рана, ще раз перев’язав та й випустив його
у небо.
Бачили б ви, як він гайнув
високо. Де й дівся. А оце дивлюсь недавно, над бузиною
на верхівці верби сидить знайомий Митько і
дивиться вниз
на мене. Мабуть по сало
прилетів.
В автобусі всі засміялись, а знайома бабця знов
до діда Митька:
— І шо, не ворував більше птиці у тебе?
Дід Митько, наче очікував запитання, витримав
паузу, поглянув у вікно, знову пом’яв у руках картузика,
одів його на свого «оселедчика», згорнув «рубльову»
торбинку і повернувся до
бабульки, що не зводила з
нього очей, мовив:

Ш УЛ І К А М И Т ЬКО
любов була кріпка з Савою.
Сядуть, бувало, близенько
та й гомонять, як ми з моєю
Олькою в молодості. Позбігаємось пізно вечором, я з
бригади, а вона з ланки. Та
наче й не з роботи наморені,
бо скучимо один за одним. Як
начну, як той Сава, воркотать,
а вона красніє та на сплячих
дітей поглядає, чи не проснулись — їх у нас четверко
народилося. Любов вона солодка, наче конхвети. І цілування мені з Олькою моєю
солодким було як конхвети…
— Митько, та ти ж про голубів не доказав, — ніби навмисно перервала дідову розповідь про любов жвавенька
бабця, що сиділа якраз навпроти. Той зняв картузика, поправив свого кумедно
вистриженого «оселедця»,
метушливо визирнув у вікно,
продовжив:

треба, а Матінка Божа —
Цариця Свята
дарує щасливі

— Воно ж як, Манько,
у природі зложується інтересно. Ото ж знаєш, колись
я за тобою, худою, як щепка, упадав. А як стрів свою
Ольку рум’яну та пишну, то й
спокій згубив. Так ото й шуліка, дурний чи шо на кістки
западать? От сало — воно
і в Ахриці сало. Оце і їду в
район спеціально йому по
сало. Щодня годую.
— Тю, дурний, не бреши,
— відвернулась бабця до вікна. В автобусі всі засміялись.
Ми під’їхали на зупинку і всі
заметушились.
Дід Митько вийшов першим. Жвавенько, подавши
вперед свою старечу постать, поспішив у сторону
магазинів. А слідом за ним
тяглися загадкові думки: «А
може і не шкилює дід Митько. Мо’ й справді в район по
сало для шуліки їздить?!»

До речі, про шуліку. Вага від 800 до 1100 г. Розмах
крил — 140 – 155 см. Мають мелодійний голос. Під час шлюбних ігор грають здобиччю у польоті, передаючи її партнеру.
Полює в радіусі 5 км від гнізда, в основному на рибу та гризунів. Домашня птиця є рідкою здобиччю, в основному тоді,
коли самець годує сім’ю. Коли гніздиться, полюбляє різні папірці, обгортки від цигарок, старі шкарпетки, гілочки, ганчір’я. Весь цей мотлох збирає на подвір’ях. Живуть парами
багато років. Коли залицяється, падає каменем на самку.
Занесений до Червоної книги.
Олена КУРСЬКА.
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