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МИ ЗНОВ ЗЛЕТІЛИСЯ ДО ШКОЛИ

СВЯТО першого дзвоника в Харківській школі завжди змістовне і проходить
по-домашньому тепло. І цього першовересня на подвір’ї
крім школярів, вчителів та
батьків зібралися ті, кому це
свято близьке. Спочатку звучить весела шкільна музика і
ведучі надають слово директору Сергію Миколайовичу
Шевченку. Приємно вразило,
що коли зазвучав державний
Гімн, майже всі діти, навіть
початкових класів, поклали
руку на серце і заспівали.
Виховання!
І ось найурочистіша мить:
вчителька Світлана Олександрівна Демченко заводить
на шкільну лінійку шестеро
малят, яких тримають за руки
їх мами та тата. Під оплески
вони проходять кілька разів
по шкільному подвір’ю. Їм сьогодні так багато уваги! Козаки,

ну ніби тобі
справжні, кашею
пригощали, а учні
випускного
— пиріжками. Все,
щоб сили
набиралися малі. І
вони, відпустивши
мамину
руку, ще і
станцювали разом із
одинадцятикласницею.
Сергій
Миколайович висловлював
п од я к у
всім,
хто
турбується про школу: учням,
яких нагороджував похвальними листами та дипломами
за участь у різноманітних
освітніх конкурсах у минулому році, батькам, сільському
голові Галині Фесак, депутатам сільради, які виділили на
оздоровлення дітей 26 тис.
грн., депутату районної ради
Валерію Бугаю, власниці
кафе «Артем» Валентині
Верещаці та її колективу, які
харчували дітей у таборі, місцевим підприємцям Марії Губар та Оксані Потеряйко.
Особлива вдячність ТОВ
«АФ Обрій» на чолі із генеральним директором Валерієм Сердюком. Вже традиційно, він приходить у школу на
свято з побажаннями та подарунками. Кожному первачку
особисто вручив подарунок,
а школі — два ноутбуки. Агрофірма постійно тримає школу

під опікою. Діти безкоштовно
харчуються, підвозяться до
школи, їздять на екскурсії.
Значну допомогу виділяє
агрофірма і на ремонт приміщення. Протягом літа за
кошти «Фонду Сергія Тігіпка»
встановлено спортивний майданчик вартістю 17 тис. грн.
Вітаючи, Валерій Іванович запевнив, що співпраця продовжуватиметься і надалі.
Вітала із святом спеціаліст райвідділу освіти Олена
Коновал і вручила першачкам букварики — подарунок
від керівників області. А Жені
Бережній ще й портфелик від
центру СССДМ.
Вітала шкільну громаду і
секретар сільської ради Антоніна Стельмах.
І ось директор оголошує
Перший дзвінок. Одинадцятикласник Олександр Стаценко садовить на плече
першокласницю Діану Хатіпову… Лунає дзвінок, який ні
з чим не переплутати. Оплески, щасливі сльози мам і
вчителів.
А потім одинадцятикласники через символічні
ворота, які відкриваються до
знань завели у школу першачків. За ними у свої класи
пішли інші. Тема першого
уроку нового навчального
«Від проголошення Незалежності до сучасної України».
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
На фото: перший
дзвінок у Харківській
школі подають Олександр
Стаценко і Діана Хатіпова
(вгорі); шкільну громаду
вітає генеральний директор ТОВ «Обрій» Валерій СЕРДЮК; першачки
пробують «шкільну кашу»
(внизу).

ДОРОГІ УЧНІ!
ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ ТА БАТЬКИ!

Щиро вітаю усіх вас із святом 1 вересня!
Це — свято дитинства, яке змушує тріпотіти наші
серця і через багато років після закінчення школи. Ми
завжди із хвилюванням пригадуємо перший дзвоник,
першу вчительку, перше шкільне кохання. Школа дарує
нам надійних друзів, вчить бути чесними і щирими.
Шкільні роки — найщасливіші у житті. Перед вами,
сьогоднішніми школярами, відкриті усі дороги. Адже
ви — діти Незалежної України. Шукайте свій шлях і досягайте мети.
Особливі слова висловлюю на адресу вчителів.
Ви — наші перші надійні друзі. Адже із першого класу
вчите нас відрізняти правду від кривди, а добро — від
зла. Сьогодні ви навчаєте наших дітей жити чесно і по
совісті. Ці уроки формують із малих хлопчаків і дівчаток
справжніх громадян.
Дорогі батьки! Шкільна пора наших дітей — хвилююча і відповідальна для нас із вами. Давайте намагатися краще розуміти наших дітей, бути
для них справжнім життєвим прикладом.
Наша країна — це усі ми. Якщо будемо сильними, розумними та впевненими в собі, то
й Україна буде незламною.
З нагоди 1 вересня зичу усім школярам, вчителям, батькам нашої рідної Чернігівщини
віри у власні сили та в Україну! Будьмо наполегливими і вимогливими! Нам із вами будувати
нову державу!
Щиро Ваш — народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.

ДОРОГІ ДІТИ, БАТЬКИ ТА ОСВІТЯНИ!

Вітаємо вас із Днем знань і початком
нового навчального року. Перше вересня — урочистий і хвилюючий день. Він є
особливим для наймолодших школярів, які
вперше переступають поріг школи і стають
на новий незвіданий шлях. Щиро вітаємо
із навчальним роком старшокласників. Бажаємо вам стати тим поколінням, яке гідно
будуватиме Україну.
Щиру вдячність висловлюємо педагогам за їх благородну і подвижницьку мі-

сію. Ви виховуєте наше майбутнє, молоде
покоління свідомих громадян, справжніх
патріотів країни, щедро ділитесь своїми
знаннями. Бажаємо, щоб новий навчальний рік приніс всім реалізацію добрих
намірів і життєвих планів, додав сили та
натхнення. Нехай він відкриває перед молоддю широкі обрії пізнання, педагогам
приносить задоволення від плодів їхніх
зусиль, а батькам — віру в щасливу долю
їхніх дітей!

ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ!

Кожен із нас знає, що започатковувати дянську позицію та соціальну відповідальі розвивати власну справу — велика відність, не залишаєтесь осторонь подій, що
повідальність та нелегка праця. Тому навідбуваються в Україні. Спільно з волонтепередодні вашого професійного свята ми рами надаєте значну матеріальну допомогу
вшановуємо людей, котрі взяли на себе
українським військовим, які захищають невідповідальність не лише за добробут свозалежність держави на сході. Зичимо, щоб
єї родини, а й докладають максимум зусиль
започаткована вами справа була успішною.
для того, щоб заможним став наш район.
Щастя, здоров’я, миру і злагоди вам та ваСьогодні ви, проявляючи активну громашим родинам!
Анатолій ДУПА,
Станіслав КАТРУШЕНКО,
голова райдержадміністрації.
заступник голови районної ради.

З ВИСОКИМИ НАГОРОДАМИ!

За вагомий особистий внесок в утвердження засад місцевого самоврядування, соціально-економічний розвиток
Територіальної громади та активну громадську діяльність
Грамотою Верховної Ради України нагороджений голова
Талалаївської районної ради
ДЗЮБАН Юрій Володимирович.
Відзнакою Президента України — ювілейною медаллю
«25 років незалежності України» нагороджено:
••заступника голови районної ради КАТРУШЕНКА Станіслава Вікторовича;
••керуючого Довгалівським відділком ТОВ «Батьківщина» ТАРАНА Івана Васильовича.
Нагороди вручив голова райдержадміністрації Анатолій
Дупа. Він разом із головою райради Юрієм Дзюбаном привітали нагороджених.
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ПОДІЇ МИНУЛОГО ТИЖНЯ

До чергової частини відділення поліції із заявою звернулася жителька Рябух Р., в якій повідомила, що її завдали
тілесних ушкоджень. Дільничними було встановлено, що тілесні ушкодження її спричинив місцевий житель громадянин
П. Він наніс їй удар по голові сокирою, після чого забрав гроші та цінні речі. Останнього доставлено до відділення поліції.
Житель с. Обухове Я. у заяві до поліції повідомив, що
під час перебування в Талалаївці із його автомобіля викрадено магнітолу та барсетки з документами. Особу злочинця
було встановлено по гарячих слідах, ним виявився місцевий житель М. Викрадені речі були вилучені та повернуті
власнику.
По обох фактах порушено кримінальне провадження,
проводиться досудове розслідування.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ТРИ ДНІ БУЛИ СОЛДАТАМИ

КОМАНДА юнаків-старшокласників Талалаївської
школи із тренером Вадимом
Лакизою протягом трьох днів
випробовували свої сили в
армійській справі у справжній військовій частині, що
у селищі Гончарівське на
Чернігівщині. Така можливість старшокласникам випала у рамках обласного
національно-патріотичного
заходу
«Я — патріот!».
Мета дійства — підвищення
престижу військової служби,
формування та пропаганда
здорового способу життя,
виховання морально-психологічної стійкості та почуття
патріотизму.
Під час вишколу учасники проживали у казармах,
проходили теоретичні та
практичні навчання із військової і тактичної підготовки. Крім цього, команди
змагалися у спортивних
дисциплінах: біг на 100 та
1000 метрів, метання ручних
гранат, стрільба з автомата і
підтягування.
Ніна ЛУЦЕНКО,
завідувач сектору сім’ї,
молоді та спорту РДА.

ТРАДИЦІЙНА
районна педагогічна конференція цього року проходила
26 серпня на базі Талалаївської школи. Святкову частину
конференції розпочали звичайно ж діти, ті, заради кого
працює і творить учитель.
Педагогів району привітав голова райдержадміністрації Анатолій Дупа. У
своєму виступі він наголосив,
що розвиток освіти в районі
є пріоритетним напрямком
діяльності районної влади. Із
словами привітань звернувся
до освітян району заступник
голови районної ради Станіслав Катрушенко.
Майже з годинною доповіддю перед педагогами
виступила начальник відділу
освіти райдержадміністрації
Оксана Плюта. Характеризуючи мережу навчальних
закладів району, вона відзначила, що у 2015 – 2016
навчальному році в районі
функціонувало 13 загальноосвітніх навчальних закладів,
10 дошкільних та 2 позашкільних, в яких працювало
209 педагогів, в ДНЗ — 37,
у позашкільних — 24 та 159
працівників обслуговуючого
персоналу.
Значну уваНові «Еталони» на головній площі
гу
було
Чернігова (фото з Інтернету).
спрямовано
на дошкільну
ланку:
дошкільною
освітою
охоплено
297 дітей.
Минулий
навчальний
рік
завершило 1108

НАШОГО
шанованого
директора Тетяну Костянтинівну БОРЕЙКО вітаємо з
50-річним ювілеєм і бажаємо,
щоб стільки ж раз весна цвіла! 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! Ми щиро Вас поздоровляєм, добра Вам зичимо
сповна, багато світлих днів
бажаєм і довгі-довгії літа.
Педагогічний КОЛЕКТИВ
Української школи.
* * *
2 ВЕРЕСНЯ святкувала
свій 80-літній ювілей дорога і любима тітонька Анна
Гаврилівна ЩЕРБИНА з
Грицівки. Тёте 80! И все мы
будем поздравлять, и Вам,
любимая, родная, всего хорошего желать. Здоровья
крепкого побольше и к жизни
относиться проще. А еще,
любимая тётя, добавим, что
мы все Вас любим!
Сім’я ЖОВАНИКІВ.
* * *
4 ВЕРЕСНЯ святкуватиме 75 років Василь Павлович МАРТІЯН із Слобідки.
Хай сонечко світить з ясного
неба, бажаєм всього, чого
тільки треба. Хай Господь
дарує довгого віку, в усьому

удачі, щастя без ліку. Хай
обминають дім Ваш тривоги, квітами гарно проляжуть
дороги. Щоб серце Ваше
зігріло тепло, щоб завжди в
душі панувало добро. Нехай
Господь завжди у поміч буде,
а Мати Божа береже від зла.
З повагою
сусіди ДЗЮБИ, ДРУЗІ.
* * *
ЩИРО вітаємо з 70-річчям нашу дорогу маму, бабусю і сваху Валентину Павлівну КІЄНКО. Літа цвіли не
просто цвітом, а проростали
у труді. Дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
і вже минає 70. Хоч як прожитих літ цих шкода, та не
вернути їх назад. Хай щастя
панує у Вашому домі і радість у ньому живе. Здоров’я
міцного і щирої долі хай Бог
посилає і Вас береже!
З повагою та любов’ю
дочка ОЛЕНА, зять
СЕРГІЙ, внук ДІМА та
СВАХА з Талалаївки.
* * *
1 ВЕРЕСНЯ святкувала
свій 70-річний ювілей дорога наша мама, бабуся та
сваха Валентина Павлівна
КІЄНКО. Немає слів, щоб
вдячність передати за все
добро, за вірність, за любов,
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ОСВІТА
няється фінансування Болотницької та Корінецької
шкіл у зв’язку з відсутністю
відповідного контингенту
учнів (25), а отже припиняється і навчально-виховний процес.
Від кількості — до якості
відтепер формуватиметься
мережа навчальних шкільних
закладів, а відповідно і сам
процес навчання. Сучасна
освіта вимагає суттєво нових
підходів до організації і ведення навчально-виховного
процесу, в ході якого учні б
отримували доступ до значно
якіснішої освіти. Школи нашого району комп’ютеризовані
стовідсотково:
налічується
195 одиниць комп’ютерної
техніки, 89 програмних комплексів, в навчальному процесі використовуються інтерактивні дошки: Талалаївська
ЗОШ — 2, Сильченківська —

За спеціально розробленими програмами навчаються обдаровані діти, збережена мережа позашкільних
закладів і прийнята районна
цільова програма розвитку
позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на
2016 – 2020 роки. Значну роботу у комплексі заходів із пошуку та творчого розвитку талановитих дітей здійснює Центр
ДЮТ, особливо в напрямку
національно-патріотичного
виховання, а також дитячо-
юнацька спортивна школа.
Безперечно, доступ дітей
до якісної освіти, належне
забезпечення всього навчально-виховного процесу можливі лише за наявності фінансової підтримки. Її освітяни
відчували повсякчас. Значне
фінансове забезпечення у
вирішенні освітянських питань господарського значення надавали Талалаївська
селищна
рада — 35200 гривень,
Березівська

кабінетів фізики, 950 тис. грн.
для заміни 156 вікон в опорній Талалаївській школі, на 22
тис. грн. придбано підручники
для шкіл району.
Оксана Петрівна подякувала також депутату обласної
ради Г. П. Тригубченку, депутатам районної ради М. С.
Пригарі та Ю. В. Бовкуну,
народному депутату В. М. Давиденку за значну допомогу
учням шкіл.
Своєчасність
доставки
дітей до школи — це також
одна із складових успішного
забезпечення навчально-виховного процесу. Автобусний
парк у минулому н. р. нараховував 6 шкільних автобусів,
якими підвозили 191 учня та
20 педагогічних працівників.
Щойно отримали іще один —
його вартість 1 млн 400 тис.
гривень, з яких 700 тисяч —
співфінансування з районного бюджету.
Про поліпшення якості
знань та удосконалення навчально-виховного процесу
на конференції також говорили директори Талалаївської і Плугатарської
шкіл С. В. Михно та Л. М.
Загурська, директор Довгалівської школи В. П. Михайлюк,
керівник методоб’єднання з
виховної роботи Л. В. Козел,
педагог-організатор
Талалаївської школи О. А. Чуба,
голова райкому профспілки
працівників освіти С. К. Соляник, завідуюча Плугатарським
ДНЗ А. М. Хоменко, директор
дитячого оздоровчого закладу
«Веселка» Г. М. Варчак, завідувач сектору сім’ї, молоді та
спорту РДА Н. М. Луценко.
Кращі працівники освітньої галузі були нагороджені
Грамотами управління освіти
і науки ОДА та відділу освіти
райдержадміністрації.
Віра КЛИМОВА.

МАЙБУТНЄ ДІТЕЙ –
В РУКАХ УЧИТЕЛЯ
учнів, що на 5 менше,
ніж у попередньому році.
Дев’яті класи закінчили 133 учні — на 35 більше,
ніж у позаминулому. Доповідач зазначила, що у районі
створено 3 навчальні округи:
Талалаївський, Червоноплугатарський, Харківський. На
базі опорних закладів проводились дні відкритих дверей,
семінари-практикуми керівників шкіл із актуальних проблем освіти.
На базі Талалаївської
опорної школи організовано
довузівську підготовку учнів
шкіл округу. Заняття проводились із шести предметів по
суботах за попередньо узгодженим розкладом. Для учнів
10 – 11 класів уведено один
або декілька профілів. Найбільшого поширення набули
класи з поглибленим вивченням іноземної мови та літератури, біології, географії. На
жаль, зауважила доповідач,
— профільне навчання обмежене у сільських школах.
Тривожним доповідачка
назвала той факт, що в районі
продовжує зменшуватись учнівський контингент, а відповідно і наповнюваність класів
та комплектів. Окрім цього,
середньорічний показник вартості навчання одного учня
збільшується, він становив 18
тисяч гривень при нормі 12.
Така реальність призвела до
того, що потреба оптимізації
мережі навчальних закладів
стала нагальною. З 1 вересня 2016 року призупи-

1, Плугатарська — 1, Харківська — 1.
Сьогодні досить важливим фактором в освіті є навчання дітей з особливими
освітніми потребами, у зв’язку з чим широкого розвитку
набуває інклюзивна освіта,
яка передбачає, що такі діти
відвідують звичайний дитячий садок, школу, навчаються
і виховуються разом із своїми
ровесниками. У Талалаївській
школі функціонував клас із інклюзивною формою навчання для дітей з порушенням
опорно-рухового апарату. У
Липівській школі було організоване індивідуальне навчання вдома для учня 2 класу.

— 55 тис. грн., Болотницька
— 10170 грн., Юрківцівська
— 18952 грн., Красноколядинська — 50150 грн., Липівська
— 17 тис. грн., Сильченківська
— 85350 грн., Українська —
43556 грн., Харківська — 41
тис. грн., Рябухівська — 12284
грн., Чернецька — 24 тис.
грн., Корінецька — 15200 грн.,
Понорівська — 44919 грн.,
Поповичківська — 5268 грн.
Крім цього, надійшли кошти з
районного бюджету на загальну суму 1 млн 935 тис. 444
грн. З державного бюджету
відділу освіти виділено 1233,2
тис. грн. За державні кошти у
сумі 261 тис. 200 грн. придбано новітнє обладнання для

22 СЕРПНЯ, у день проведення обласної
педагогічної конференції центральну площу
Чернігова заполонили шеренги яскраво-жовтих
«Еталонів». Представникам 27 шкіл та гімназій,
які прибули на захід, голова ОДА Валерій Куліч
вручив ключі від автобусів. Також голова ОДА
роз’яснив, що всього з початку року навчальним закладам Чернігівщини вже передано 33
«Еталони»: 6 із них придбано за кошти державного бюджету, а ці 27 — на умовах співфінансування 50/50 від держави і від громад області.
Є перспектива, що до кінця року буде закуплено ще декілька одиниць техніки, і таким чином
протягом лише одного року буде забезпечено
майже половину від загальної потреби області
у нових шкільних автобусах.
Наш район також отримав новий «Еталон». Закріплений він за Плугатарською
школою. Начальник відділу освіти РДА Оксана ПЛЮТА розповіла, що у нинішньому на-

за щедрість, що даруєте нам
знов. Спасибі за ласку, за
ніжну турботу. Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили,
руками, мов крилами, нас захистили. Багата душею, метка, роботяща, живіть, мамо,

ся, достаток, удача у домі
ведеться.
ЧОЛОВІК, дочка ВАЛЯ,
зять РУСЛАН, внуки СЕРГІЙ і САША із Григорівки,
дочка ЛЮБА, зять ІВАН,
внуки ВІТЯ і СЕРГІЙ із

вічно, бо Ви в нас найкраща!
Схиляємось всі ми в низькому поклоні і ніжно цілуємо
Ваші долоні.
З любов’ю
син ОЛЕКСАНДР,
невістка ТАНЯ, внучка
ЖАННА, СВАТИ з Києва.
* * *
З ПОЧАТКОМ вересня відзначає свій 67-й день
народження наша дорога дружина, мама і бабуся Галина Романівна
МАРТИНОВСЬКА з Талалаївки. Із днем народження
щиро вітаємо, зичимо щастя,
здоров’я, добра, а у Бога в
молитвах благаємо, щоб беріг Тебе років до ста. Нехай
Тобі усміхається доля, несуть тільки радість з собою
роки, хай щастя й здоров’я
не зрадять ніколи, здійсняться мрії, бажання, думки. Довіку у світі щасливо живеть-

Довгалівки, внучка ЛЮДА
із чоловіком ІГОРЕМ та
правнучкою МІЛОЮ із
Дніпра, внучка СНІЖАНА із
чоловіком ІГОРЕМ та пра
внуком ЖЕНЕЮ із Ічні.
* * *
ЩИРО вітаємо із 50-річчям Миколу Миколайовича
МАЛЬЧИКОВА із Липового.
Хай кожен день дарує радість, хай сонце світить Вам
завжди, роки ніколи Вас не
старять і не приносять в дім
біди. Людської шани зичимо
й тепла, достатку, злагоди та
дружби у родині, щоб вся біда
у безвість відійшла, а радість
залишилася віднині! Життя
Вам — довгі-довгі роки, без
сліз, без горя, без біди, хай
буде радість у вашім домі
сьогодні, завтра і завжди.
Сестра ОЛЯ та її сім’я.
* * *
2 ВЕРЕСНЯ святкувала

вчальному році в районі буде 100-відсотково
забезпечено підвезення дітей до місць навчання і додому. Автобусний парк шкільних
автобусів нараховує нині 7 одиниць.
До Харківської опорної школи возитимуть школярів із Основи, Слобідки, Новоселівки, Лавіркового, а також із сусідніх сіл
Роменського району.
До Плугатарської опорної школи підвозитимуть дітей із Талалаївки, Липового,
Скороходового, Обухового, Новопетровського, Рябух. Цього року змінюється
маршрут, який забезпечував підвіз дітей до
Болотницької ЗОШ. Нині автобус курсуватиме до Плугатарської.
До Української школи підвозитимуться
школярі із самого Українського (село розкидане) і Займища.
До Красноколядинської школи — із Зеленого Гаю, Грицівки, Корінецького, Понір.

свій день народження Валентина Вікторівна ЗЛА із
Скороходового. Ми раді Вас,
мамо, сердечно вітати, добра
і здоров’я в житті побажати.
Мирного неба, ясного сонця,
хай воно світить у Ваші віконця. Хай наша любов Ваше
серце зігріє, душа Ваша світла повік не старіє. Хай Ангел
Божий поруч крокує, Господь
свої милості щедро дарує.
ЧОЛОВІК, МАМА, ДІТИ
та їх сім’ї.
* * *
28 СЕРПНЯ святкував
своє 45-річчя Михайло Михайлович ГОЛУБ із Корінецького. Вітаємо і шлем
низку теплих побажань. Хай
щастя і мир зігрівають оселю і грає здоров’я, як добре
вино. Будь завжди щасливий
і завжди веселий, життя бережи, бо єдине воно. Хай нових днів ще буде безліч, без
ліку щастя і пісень, прийми
бажання найщиріші в родинний ювілейний день.
Дочка ЯНА,
зять ОЛЕКСАНДР, СВАТИ.
* * *
ОСТАННІМИ
літніми
днями відзначив свій ювілей
наш кум і хрещений Роман
Михайлович САЛОГУБ із
Плугатаря. Щиро вітаємо
його з цим днем. У цей свят-

ковий світлий день, коли настав Твій ювілей, ми щиро
Тебе вітаєм, добра і радості
бажаєм! Хай обминуть Тебе
тривоги, хай Бог дасть щастя
на путі, хай світла, радісна
дорога щасливо стелиться в
житті! Тож не сумуй, не знай
в житті ні смутку, ані бід,
у серці молодість плекай,
живи до ста щасливих літ!
Сонця бажаєм на землі й на
обрії, долі бажаємо щедрої
й доброї. Хай мрії всі збуваються, бажаєм всього, що
щастям називається.
З повагою
куми ОНИЩЕНКИ,
хрещеник МАКСИМ.
* * *
ЗАВЕРШЕННЯ літа несе
в нашу родину подвійне свято — день народження у наших дорогих любих донечок
Яни РАДУЛЬ та Валентини
МОРОЗ із Красного Колядина. Всі найтепліші побажання вам, рідненькі. Хай кожен
день ясніє небом чистим,
світанки сяють, скупані в
росі, у серці радість розквіта
іскриста і мрії хай збуваються усі. Хай молодість ваша
ще довго квітне, усмішки сяють на ваших устах, і лиш хороше, радісне, привітне, вам
у житті перетинає шлях!
ТАТО, МАМА, БАБУСЯ.

Д ЛЯ ТИХ, Х ТО
ШУК АЄ РОБОТ У

Відповідно до нового
законодавства про державну службу інформація про
оголошення конкурсу на
заміщення вакантних посад
державних службовців райдержадміністрації оприлюднюється на веб-сайті Національного агентства з питань
державної служби (nads.
gov.ua) в рубриці «Вакансії»
та на веб-сайті райдержадміністрації
(taladm.cg.gov.
ua) у розділі «Оголошення».
На сьогодні оголошено

ВДРУГЕ за літо на
батьківщині нашого героя
Володимира Бахмача, загиблого за Україну, відбувся
футбольний турнір. Цього
разу у дружньому поєдинку
зустрічалися дорослі футбольні команди. У неділю,
21 серпня, до Понір приїхали футбольні команди із Талалаївки, Липового та Гришиного Роменського району.
Спочатку перед присутніми
учасниками і болільниками
виступили голова райдерж
адміністрації
Анатолій Дупа,
депутат районної ради Олександр Огій,
сільський голова Євгеній
Чирва, голова районної громадської організації учасників АТО Богуслав Борсук.
Вони згадали про Володю багато хорошого, адже
справді, у кожного, хто знав
його, залишилися в душі
тільки теплі спогади.
Потім було жеребкування, після якого першими
вийшли на поле Понори і
Талалаївка. Гра була дуже
напруженою. Перший гол на
15-й хвилині матчу забили
гості. Та понірці не збиралися здаватися, і на 27-й
хвилині нападаючий Василь
В’язовець забитим голом
зрівняв рахунок. У другому
таймі він знову забиває гол.
Отож понірська команда виграє із рахунком 2:1.
Другими
зустрічалися
команди Липового і Гришиного. Команда із Гришиного показала добру гру і
виграла у першому таймі з
рахунком 2:1. Та липівці налаштувалися на перемогу і
здобули її з рахунком 7:2.
Змагатися за третє місце на поле вийшли гравці із
Талалаївки і Гришиного. У
першому таймі талалаївські
футболісти забили гришинським 3 голи і перемогли
сусідів з Роменщини. У фіналі зустрічалися Липове і
Понори. Гра була дуже насиченою, адже кожен хотів
виграти, а особливо понірці
— земляки нашого незабутнього Володі. Виграли з
рахунком 3:0. Кращі гравці
— Василь В’язовець, Юрій
Гречка, Максим Литвиненко.
Футболісти були нагороджені кубком і медалями.
Після цього всі посиділи за

конкурс на заміщення вакантних посад першого заступника голови райдерж
адміністрації та завідувача
сектору
бухгалтерського
обліку — головного бухгалтера управління соціального захисту населення
райдержадміністрації.
Заходьте на вищевказані сайти та ознайомлюйтесь
з умовами проведення конкурсів. Тел. для довідок в
РДА 2-16-23 (ШКУРАТОВА
Валентина Вікторівна).

столом і пом’янули Володю
Бахмача.
Не побоюся сказати, що
обидва матчі, які ми провели за місяць, пройшли на
високому, як для села, рівні.
Я дякую всім, хто докладав
до цього зусиль. В першу
чергу — моїм юним помічникам Петі Карпенку, Владику
Дупі, Богдану Дупі, Богдану
Форемському, Ігорю Кононіченку. Щира вдячність спонсорам-односельцям Наталії

ДО ДНЯ ПІДПРИЄМЦЯ

СУЧАСНІ ПІДПРИЄМЦІ – ЛЮДИ УСПІШНІ
У першу неділю вересня
в Україні від 1998 року відзначається День підприємця.
Станом на 1 липня у районі
здійснюють підприємницьку
діяльність 282 суб’єкти малого та середнього підприємництва, в тому числі 222
фізичних та 60 юридичних
осіб, з них 23 фермерських
господарства.
У галузевій структурі
підприємств відзначається
їх зосередження у сільськогосподарському
виробництві (58,5%) та сфері послуг
(17%). Торговельною діяльністю зайнято 18,5% СПД —
юридичних осіб району.
Із загальної кількості СПД
— фізичних осіб 60,2% зайнято у сфері торгівлі, 33,9%
працює у сфері надання послуг населенню, в тому числі
побутових — 6,3%, у сільському господарстві — 4,5%.
На даний час суб’єктами
підприємницької діяльності
відкрито 149 торгових точок,
з них у сільській місцевості
— 63. Платні послуги населенню надають 62 фізичних
та 7 юридичних осіб.
Побутове обслуговування населення здійснюють
14 підприємців — фізичних
осіб та 1 юридична особа,
які надають 6 видів послуг,
з яких найбільш поширені —
послуги перукарні, пошив та
ремонт швейних виробів.
Приватні підприємці та
керівники підприємств беруть
активну участь у суспільному
житті громади, виступають
спонсорами при проведенні
культурно-масових заходів,
свят, районних змагань; надають благодійну допомогу
дітям-сиротам, малозабезпе-

ДРУГИЙ ТУРНІР
У ПОНОРАХ
Дупі, Петру Дупі, Анатолію
Дупі, Людмилі Антипенко, а
також голові райради Юрію
Дзюбану, народному депутату Валерію Давиденку,
обласної ради — Геннадію
Тригубченку, підприємцям
Віктору Прядці, Олегу Василенку, Світлані Позняковській, всім, хто допоміг провести турнір. Вдячний своїм
односельцям: Олександру
Береці, який допомагав готувати стадіон, поварам Галині Качурі і Інні Білецькій за
смачну кашу.
Вдячний за матеріальну підтримку Корінецькому
сільському голові Сергію
Трояну, підприємцям Г. Василенко, І. Батюті, Т. Лазоренко, Г. Месечко, М. Худолію, В. Василюсі, В. Моргуну,
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СПОРТ

А. Остапенко,
Ю. Цанкову,
О. Дзюбану,
В. Савенку.
Окрема
вдячність воїнам АТО Юрі Гречці, Олександру Ткаченку, Івану Оверчуку, Миколі Филону, а також
судді турніру Юрію Семіньку.
Щира вдячність керівнику
відділу сім’ї, молоді і спорту
Н. Луценко.
Загорівшись ідеєю провести два футбольні турніри в Понорах, я мріяв про
те, щоб кубок Володі Бахмача залишився у наших
команд. Дякуючи всім вам
ця мрія здійснилася, ми всі
разом довели, що за бажання можемо немало. Ми гідні
пам’яті нашого земляка.
Віктор КАРПЕНКО.
На фото Юрія ШТИМА:
під час мітингу пам’яті
Володимира Бахмача
(вгорі); учасники футбольного турніру (внизу).

На фото: магазин приватного підприємця Віктора ПРЯДКИ користується авторитетом
серед жителів селища та сіл. Тут завжди привітні господарі, продавці і покупці взаємно ввічливі. Нагорода Віктора Григоровича, підприємця зі стажем, цілком заслужена.
Фото Олександри ГОСТРОЇ.
ченим та багатодітним сім’ям,
одиноким, престарілим ветеранам, бійцям зони АТО та
членам їх сімей.
Тож у день вашого професійного свята прийміть
найщиріші вітання та побажання. Бажаю всім вам
міцного здоров’я, щастя і
благополуччя. Нехай кожна
справа, яку ви починаєте,
буде успішною та вдалою.
Працюйте на себе, працюйте
на свою родину — цим самим ви працюєте на Україну.
Маргарита ЗУБОВА,
начальник відділу економічного розвитку районної
державної адміністрації.

За успішну багаторічну працю у сфері
підприємництва та з
нагоди свята — Дня підприємця НАГОРОДЖЕНІ
підприємці:
дипломом
обласної
державної адміністрації
••ПРЯДКА
Віктор
Григорович;
спільною грамотою
районної ради та районної державної адміністрації
••ПОНОМАРЕНКО Катерина Яківна;
почесними грамота-

ми районної державної
адміністрації
••ЛАЗОРЕНКО Олена
Леонідівна,
••БАТЮТА
Оксана
Григорівна,
••директор ТОВ АФ
«Сильченкове»
ЮЗЮК
Андрій Вікторович;
почесними грамотами районної ради
••КРАВЧЕНКО Андрій
Валерійович,
••МЕСЕЧКО Галина
Василівна,
••ЗАРОМЕНКО Олександр Миколайович.

НА ПРАВАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ВПЕВНЕНО
ТРИМАЄ ЛІДЕРСТВО
В ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ РЕЙТИНГУ

Компанія GfK Ukraine
провела соціологічне дослідження громадської думки,
згідно з результатами якого
лідером народних уподобань на виборах до Верховної Ради стабільно залишається ВО «Батьківщина». У
президентському рейтингу
вкотре перше місце посідає
Юлія Тимошенко.
Опитування проводили
в усіх регіонах України, окрім Автономної Республіки
Крим. У Донецькій та Луганській областях — лише на
територіях, що контролюються Україною.
Українців запитали, які
партії вони б підтримали на
парламентських
виборах,
якби такі відбувалися наступної неділі. З’ясувалося,

що п’ятивідсотковий бар’єр
подолали б вісім політичних
сил. Серед громадян, які визначилися зі своїм вибором
та візьмуть участь у голосуванні, симпатії розподілилися так: на першому місці ВО
«Батьківщина», яка отримала 20% голосів опитуваних.
Далі йдуть: «Опозиційний
блок» — 17%, «Радикальна
партія Ляшка» — 14%, «Самопоміч» — 12%, Блок Петра Порошенка — 8%, «Громадянська позиція» — 8%,
«Свобода» — 6%, «УКРОП»
— 6%. Тим часом одну з найбільших фракцій у нинішній
ВР — «Народний фронт»
нині підтримують лише 1%
виборців!
В середині червня Київський міжнародний інститут

соціологічних
досліджень
(КМІС) проводив схоже опитування. Згідно з його результатами, до парламенту
потрапили б шість політичних
партій. Порівнюючи обидва
рейтинги, можна зауважити,
що найбільшого падіння зазнав БПП (з 13% до 8%).
Також респонденти розповіли, кого б хотіли бачити майбутнім президентом
України (якби вибори відбувалися наступної неділі). Першість тримає лідер
«Батьківщини» Юлія Тимошенко, яку підтримують
21% українців. Юрій Бойко
та Олег Ляшко отримали по
15% голосів. Далі в списку:
Петро Порошенко — 14%,
Анатолій Гриценко — 12%,
Андрій Садовий — 12%.

НАС ПІДТРИМУЮТЬ СПОНСОРИ

Вже декілька років поспіль колектив Понорівського СБК
із задоволенням приймає участь у районному фестивалі
«Над прозорою криницею».
Ось і цього року завдяки нашим спонсорам ми мали
змогу послухати богослужіння, прикластися до Почаївської
ікони Божої Матері, напитися джерельної води і зачарувати всіх присутніх піснею у виконанні колективу «Фольклорні
скарби». Щиро дякуємо ТОВ «Понори» в особі Наталії Анатоліївни Горбачевської за надану матеріальну допомогу,
учасникам ансамблю за їхні небайдужі, чуйні серця, а нашому незмінному перевізнику Євгенію Марченку — за надану
транспортну допомогу.
Наталія ПИРХА,
директор СБК.

ЗАБІЯКІЗМИ

19. На людях — ангел небесний, а дома — куць пекельний (8 лютого 2009 р.).
20. Він був визначним письменником, але ніхто про це
не знав, тому що завжди був у переліку серед «та інші»
(1 березня 2009 р.).
Іван ЗАБІЯКА.
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ПРОДАМ

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 усіма зручностями по вул. Жовтнева, 44 в Талалаївці. Ціна договірна. Тел. 068-396-35-98.
Терміново САДИБА по вул. Робітнича 41/1 з усіма зручностями. Ціна договірна. Тел. 096-179-55-81.
САДИБА за адресою 2-й пров. Жовтневий, 1 у Талалаївці: будинок, літня кухня, сарай, є газ, вода.
Тел. 096-204-10-75.
САДИБА в Талалаївці — благоустроєний і добротний
будинок з усіма зручностями і господарськими будівлями, у
т. ч. літня кухня. Поблизу парк і ставок для ведення господарства. Ціна договірна, торг.
Тел. 095-503-704-24, 068-076-01-56.
Терміново БУДИНОК у с. Слобідка, поряд ставок, сінокіс; 2 КОЗИ — дійна і молода. Тел. 063-170-71-43.
АВТОМОБІЛІ ГАЗ-53 і ЗАЗ-1103 «Славута» у хорошому
технічному стані. Тел. 098-800-49-73, 066-166-60-81.
АВТОМОБІЛЬ «Газель» у відмінному стані. Суцільнометалевий, салон «термо», газ пропан, нова гума, двигун 406
(16-клапанний). Ціна 2600 $.
АВТОМОБІЛЬ Москвич-2141 1994 року випуску, газ пропан, у хорошому стані, вкладень не потребує. Ціна 1500 $.
Тел. 068-348-27-17.
Пасажирський 8-місний АВТОМОБІЛЬ Рено-Трафік
2005 року випуску, чорний, 1,9 л, 6-ступ. КПШ, пробіг 186
тис. км, в хорошому стані.
Тел. 067-602-60-87, 093-890-22-43 (Володя).
МОПЕД «Альфа»: двигун Viper 110 см3, коробка напівавтомат. Тел. 096-087-33-14, 099-404-24-85.
ТРАКТОР ЮМЗ в хорошому стані; ГРЕБКА на чотири
колеса; КОСАРКА КС-2,1; КОРОВА тільна; ТЕЛИЦЯ чорно-ряба тільна 6,5 місяця; СІНО тюковане.
Тел. 096-094-81-58, 063-759-89-41.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101 в хорошому стані; КОРОВА з
5-м телям. Тел. 096-781-01-73, 096-655-96-96.
КОРОВА; ФРЕЗА до мотоблока, захват 1 м.
Тел. 096-729-18-06, 099-736-52-95.
Молода КОРОВА. Тел. 050-071-40-64.
Тільна ТЕЛИЦЯ. Тел. 050-292-91-94, 095-032-03-66.
Дрібна КАРТОПЛЯ 800 кг. Ціна 1 грн./кг, доставка по
райцентру безкоштовно. Тел. 093-217-12-53, 097-544-62-43.
ВІВЦІ; СІНО лугове (малі тюки). Можливий обмін.
Тел. 093-787-11-31, 098-337-53-94.
МЕД 50 грн./л. Можлива доставка. Тел. 068-085-51-39.
8 вересня о 8:30 розпочнеться
С
 ВЯТКОВЕ
БОГОСЛУЖІННЯ
до
10-річчя із дня освячення
Спасо-Преображенського
храму в Липовому.
Буде присутнім владика Іриней, архієпископ Ніжинський і Прилуцький.

Я, Онанченко Ніна Василівна, жителька с. Красний Колядин, прошу вибачення у гр. Любич О. П.,
Васильченка О. О., жителів
с. Красний Колядин за нанесення їм матеріальних
збитків.

ПАМ’ЯТАЙМО
ЙОГО ТАКИМ

ПАМ’ЯТАЮ його сімнадцятилітнім, коли він, відмінник-випускник Київської
школи туризму, допомагав
нам, новачкам, «входити» в
захоплюючий світ гірського
туризму. Потім були наші
спільні підкорені гірські перевали Кавказу, Тянь-Шаню, Карпат, безліч різних
студентських змагань, на
яких традиційно перемагали не маститі університетсько-інститутські, а його
технікумівська, КТЕПівська
команда… А після змагань
навкруг його гітари збиралась і не розходилась до
самого ранку величезна
юрба народу, а я традиційно клянчила, — «Ну, мою
улюблену…»
І серед нічного лісу звучало в такт нашим душам
і серцям: «Мне хотелось
всего огромного, если неба
— то только высокого, если
моря, — то только глубокого, если птицу, — то только
сокола»…

А потім, після травми,
в Київський «Медгородок»,
де він лікувався півроку, до
нього було ціле паломництво друзів, від яких втомлювався відбиватись медперсонал, а згодом звикли і
самі заслуховувались і розчулювались від його розповідей, пісень, непоборного
оптимізму.
Потім була Талалаївка. На його напіврозбитому «Запорожці» з ручним
управлінням ми об’їздили
мало не всю Україну, і знову були гори ще тоді нашого
Криму, і палатки на Азовському морі, і навіть спуск
на байдарках по Тетереву…
…Після чергової надскладної операції понад 10
років тому один із столичної професури мовив йому:
«Снимаю шляпу перед Вашою силою волі і жагою до
життя»…
Після того в нас було ще
цілих 10 років — непростих,
складних, трагічних, різних,
— але 10 років життя…
П’ятого вересня минає рік, як його не стало.
Думаю, в Талалаївці, та й в
районі, майже немає людини, хто не знав би Костянтина СОРОКУ. І кожен, хто
знав, — як би не ставився
до нього за життя, не зможе заперечити, що це була
яскрава, життєлюбна, вольова, оптимістична, світла
людина.
Пам’ятаймо ж його таким…
Лариса СОРОКА.

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.
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.
БИКІВ дорого від 360 кг.
Тел. 050-407-55-01, 096-702-22-34.
Дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КНУРІВ,
НУТРЯКІВ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-299-50-40, 066-667-66-89.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
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.
СВИНЕЙ; дрібну КАРТОПЛЮ; ГАРБУЗИ.
Тел. 096-114-20-06.

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.

УВАГА! АКЦІЯ!

Районна організація Товариства Червоного Хреста з
1 вересня по 1 листопада проводить Всеукраїнську благодійну акцію «П’ять картоплин». Прохання до жителів району
виділити із своїх господарств та привезти картоплю, столові
буряки, моркву, капусту, сушку для харчування хворих районної лікарні.
Приймальний пункт на кухні по вулиці Центральна, 63.
Ганна СТУСЬ,
голова РО ТЧХУ.
До відома жителів вулиць Шевченка, Перемоги, Пирогова з пров., Гагаріна, Суворова, Маяковського, Щорса з пров.,
Чкалова, Заводська та Петровського (водопостачання яких
здійснюється від артсвердловини маслозаводу). Талалаївське ВУЖКГ просить до 15 вересня 2016 року з’явитися в
контору підприємства для реєстрації абонентських точок
водопостачання. При собі мати: договір на водопостачання,
копії 1 – 2 ст. паспорта, ідентифікаційний код, розрахункову
книжку та фактичний показник лічильника (для пільговиків — копію посвідчення про надання пільг).
Телефон для довідок: 2-17-53.
Адміністрація ВУЖКГ.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0317242, виданий Талалаївською РДА із земель КСП «Суворова» 4 червня 1996 р. на ім’я ШЕВЧЕНКО
Петро Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0317287, виданий Талалаївською РДА із земель КСП «Суворова» 4 червня 1996 р. на ім’я ШЕВЧЕНКО
Ганна Сергіївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0317286, виданий Талалаївською РДА із земель КСП «Суворова» 4 червня 1996 р. на ім’я ШЕВЧЕНКО
Михайло Миколайович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Поповичківської
сільської ради, серії ЯГ №390694, виданий Талалаївською
РДА 15 червня 2006 року на ім’я ЯКИМЕНКО Антоніна Петрівна, вважати недійсним.
НЕ СТРИМАТИ сліз нам,
бо важко повірити в те, що Ти не прийдеш вже додому, Твій дім тепер — небо святе…
5 вересня минає рік, як відійшов у
вічність наш дорогий чоловік, батько та
люблячий дідусь Юрій Миколайович
ГЕНЮТА із Скороходового. Спи спокійно, наш рідненький, в темній хаті вдалині. Хай печаль та наші сльози не тривожать Твої сни.
Забути не можна, повернути неможливо.
В глибокій скорботі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ.
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ПРОДАЄТЬСЯ

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

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
УТЕПЛЕННЯ
будинків пінопластом. Помірні
ціни. ЗРОБЛЮ грубу, піч,
барбекю.
Тел. 050-901-52-91,
096-696-50-40 (Андрій).

ПРОДАЄТЬСЯ саморобний ТРАКТОР.
Зроблю під замовлення ТРАКТОР, ПРИЧЕП.
Тел. 099-623-69-77.

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.

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

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.

На СТО потрібен
АВТОСЛЮСАР.
Звертатися за тел.
096-094-81-58,
063-759-89-41.

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.

З гіркотою і болем у серцях зустріли звістку про смерть
Юрія Олександровича ПОТЕРЯЙКА. Вірили, надіялися… Та не судилося, не здійснилося — зболене серце
раптово перестало битися. Це страшно і болить у душах
аж до крику! Помер батько нашого учня і однокласника
Олександра Потеряйка. Розділяємо біль гіркої втрати і
щиро співчуваємо всій великій родині покійного. Тримайтеся і будьте мужніми.
ВИПУСКНИКИ Чернецької школи 2011 року,
їх батьки, перша вчителька М. М. КУЗЬМЕНКО,
класний керівник О. Г. СПІВАК.
Наші серця сповнені болем і розпачем від звістки про
передчасну смерть нашого друга, сусіда і просто хорошої людини, нашого односельця Юрія Олександровича
ПОТЕРЯЙКА із Чернецького. Щиро співчуваємо його дружині Валентині Василівні і всій його родині.
Сім’ї Л. Г. і В. Г. ВЛАСЕНКО, І. Д. і Л. І. ЯРМОШ,
В. О. ПАВЛОВА і А. Г. ПАВЛОВА.

ПОМИНАННЯ

2 ВЕРЕСНЯ 7 років тому передчасно
залишив цей світ наш синочок, чоловік і
брат Сергій ХОМЕНКО із Скороходового. Підступна смерть забрала Тебе від
нас так рано і назавжди. Проходять дні,
місяці, роки… Та не проходить біль від
тяжкої втрати, він залишиться у наших
серцях на все життя. Ми не забуваємо
Тебе, дорогий наш, згадуємо і пам’ятаємо. Нашим осиротілим душам не вистачає Твоєї посмішки, родинного тепла,
любові і підтримки. Спи спокійно, наш дорогий. Нехай рідна
земля буде для Тебе лебединим пухом.
Всі РІДНІ.

9 ВЕРЕСНЯ
минає десять
років, як жорстока рука убивці лишила життя нашого синочка, брата і племінника Олександра КОВАЛЕНКА з
Талалаївки.
Рано і так неждано обірвалось
Твоє життя, залишивши біль у нашому серці назавжди. Не забудемо Тебе,
спи спокійно, Царство Тобі небесне.
Завжди сумуючі МАМА, ТЬОТІ,
двоюрідні БРАТ і СЕСТРИ.
1 ВЕРЕСНЯ два роки тому пішов
із життя наш дорогий чоловік, батько і дідусь Михайло Іларіонович
ШЕВЧЕНКО із Болотниці. Пройшло
два роки, а Ти щоденно живеш у наших
душах, щодня ми згадуємо Твої мудрі
поради. Ти був справедливим, добрим,
порядним і щирим, і нам так важко змиритись із життям без Тебе. Скільки б не
минуло часу, ми завжди пам’ятатимем
і любитимем Тебе, будем згадувать ті
найкращі дні, коли всі були разом. Хай земля буде Тобі пухом і легким у ній буде Твій вічний спочинок.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУК.
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АКТУАЛЬНО
МАБУТЬ, не було такого
дня, щоб ми, звичайні українці з середньою заробітною
платою чи пенсією, не думали про гроші. Бо як не крути
— без них ані туди, ані сюди.
Сьогодні все вираховується
в грошах і кожен хоче заробити. Озирніться навколо:
безліч магазинів, товарів і
послуг. І все воно буде вашим, якщо ви заплатите за
нього. У нашому повсякденному житті є багато сфер, на
які ми витрачаємо зароблені
кошти. Це лікування, поїздки, відпочинок,
комунальні послуги, найелементарніше —
продукти харчування, одяг.
Цей перелік можна продовжувати, але не про це мова.
Ні для кого не секрет,
що за останні декілька років
практично весь товар на полицях наших магазинів подорожчав. Це і стало насущною
темою для обговорення. «А
як же тепер нам жити? Ми ж
не живемо, а виживаємо!» —
на кожній лавці можна почути
подібні вислови. Та що б про
ціни не говорили, і як би високо вони не піднімались, ми
все одно поспішаємо до магазинів, обов’язково прихопивши із собою гаманець. Адже
у кожного з нас є свої потреби
і в кожного вони різні. Хтось
бігає від одного магазину до
іншого в пошуках найдешевшого і до того ж свіжого шматка м’яса чи сала, хтось ламає
собі голову: де б купити недороге і зручне взуття, хтось,
тримаючи в руках довжелезний список, намагається розібрати незрозумілий почерк

лікаря, а хтось закидає в
машину мішки з шпаклівкою
і цементом. Ось про них,
оцих останніх, що закидають
мішки, і піде мова. Бо, кажуть
люди, та й сліпий це бачить,
що будуватися зараз чи навіть ремонт зробити — дуже
дороге задоволення.
Я поцікавилась у наших
місцевих будівничих: чи ж
справді так? Чи не сидять
вони сьогодні без роботи?

облицювання підлоги обійдеться дешевше — 40 – 95
грн./кв. м. Жоден ремонт або
будівництво не обходяться без шпаклювання. Якщо
це стіни, то вартість такої
роботи по штукатурці під
фарбування
коштуватиме
максимум 55 грн./кв. м. Штукатурка стін коштує дорожче.
Максимальна вартість декоративної штукатурки на стіни
— 100 грн./кв. м, звичайна
— від 25 – 70 грн. за той же
кв. м. Враховується також не
тільки монтаж, але й окремо
потрібно платити і за будь-який
демонтаж, а ще
ґрунтування,
наклеювання сітки, клейка
шпалери, побіл стелі і т. д.
Популярними і просто
необхідними зараз стали роботи по утепленню: заміна вікон на пластикові, утеплення
зовнішніх стін полістироловими плитами або пінопластом. Потім ще потрібно нанести фактурний матеріал,
пофарбувати фасад, тобто,
роботи ще непочатий край.
Розраховуватися потрібно не
тільки за виконані роботи, а
й за будівельні матеріали, які
подорожчали в декілька разів. Добре, якщо роботу буде
виконано якісно, бо хороших
спеціалістів, які розуміються
у своїй справі та дотримуються технології, важко знайти. У випадку, якщо замовник
помітить якісь огріхи після
завершення ремонту, добросовісні спеціалісти приїдуть і
перероблять вам безкоштовно. На жаль, такі добросовісні далеко не всі.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

ДОРОГЕ
ЗАДОВОЛЕННЯ
Чи зменшилась кількість замовлень? Мені відповіли, що
робота завжди є. Замовлень
теж багато, як і раніше, можливо, тільки трохи менше. Що
стосується ціни за виконану
роботу — то вона суттєво не
змінилась. Є тільки одна проблема: всі хочуть, щоб їм зробили якісну роботу, але при
цьому заплатити якнайменше. Тому і виходить, що заробіток спеціаліста на 30 – 40%
менший, ніж він міг би отримати, виконуючи роботи по
встановлених цінах.
Як на всі товари, так і на
ремонтно-будівельні послуги
існують встановлені розцінки. Наприклад: монтаж стелі
з гіпсокартону — 40 – 70 грн./
кв. м, монтаж стін з цього ж
самого матеріалу — 30 – 50
грн./кв. м, пофарбувати стелю водоемульсійною фарбою буде коштувати від 13
до 25 грн./кв. м, облицювання стін керамічною плиткою
— 65 – 100 грн./кв. м, а от

ПОДЯКА

Більш як дев’ять місяців продовжується невтішна історія з виплати індексації заробітної плати за 2014 та 2015 роки
звільненим медикам. Згідно із трудовим
законодавством люди повинні отримувати
всі виплати у день звільнення. На жаль, і
до цього часу ми змушені ходити по судах
за своє зароблене. Хіба варто так обходитись із людьми? Лише завдяки дружній і
злагодженій роботі скорочених працівників
та пенсіонерів, за підтримки депутатів усіх
рівнів досягли справедливості. На сьогодні
майже всі звільнені працівники отримали
індексацію (від 3 до 6 тисяч грн.) Велику
турботу у вирішенні цього питання проявила депутат районної ради від ПП «УКРОП»

Галина Михайлівна Круподеря. Побувши на
сесії районної ради, ми ще раз переконалися, що вона дійсно працює для людей і
що індексацію ми не отримали з вини чиновників. Ми, хто вже отримав кошти, висловлюємо щиру подяку Галині Михайлівні
за її активну життєву позицію. Якби більше
було у нас таких депутатів.
Боротьба за виплату індексації триває
і триватиме до кінця. Хто ще її не отримав,
сміливо звертайтеся до суду, адже кожен
повинен отримати своє зароблене.
Скорочені медпрацівники: О. М.
ОВРАМЕНКО, Н. М. МАРТІЯН, М. І. ШІДЛОВСЬКИЙ, Л. М. КОБЗИСТА, В. М. РЕПАНКА. Г. М. ЛИХО — всього 48 підписів.

«КОСО-КРИВО, АБИ ЖИВО!»

Підвищення комунальних тарифів спонукає мешканців житлових будинків їх
утепляти. Статки простих
людей змушують їх до пошуків дешевших будівельних
матеріалів та помірних цін на
роботу. На початку літа у Талалаївці з’явилися представники будівельної компанії
«TWIM» із Сум, які ходили по
вулиці і пропонували послуги компанії. Менеджер, який
назвався Валерієм, розповідав, що він представляє солідну будівельну компанію,
яка гарантує високу якість
робіт при утепленні будівель. Він запевнив, що вони
застосовують найсучасніші
будівельні матеріали. Ми у
все це повірили і вирішили,
що висококваліфіковані будівельники виконають роботи
краще, ніж місцеві. Та не так
сталось, як гадалось.
Коли будівельники завезли будматеріал, побачивши
його кількість, ми аж перепитували, чи справді весь для
нашого будинку. І почувши
ствердження від представника фірми Андрія, ще раз
повірили, що незабаром наш
будинок стане ніби щойно
збудований.
Представники
фірми
попросили надати житло
будівельникам, а їх було
аж четверо. Ми, звичайно,
по-людськи згодилися, адже
нам обіцяли виконати роботи
по «вищому класу».
І чим же закінчилося
утеплення по «вищому класу»? Тим, що вікна фасаду
дивляться в різні боки, штукатурка нанесена нерівномірно, а пофарбовані стіни
мають безліч відтінків і нагадують картину абстракціоністів. На всі наші зауваження
під час роботи будівельники
говорили, що ми замовники,
а не будівельники і не розуміємо, що коли все висохне, то
десь через 48 годин все уляжеться і буде добре. У день
від’їзду повантажили і вивезли половину тих будматеріалів, які, як говорили спочатку,
всі на наш об’єкт. Отримали
розрахунок і поїхали. Пізніше ми зрозуміли, що ніщо не

КУЛЬТУРА

ПРАЦЮВАЛИ ВИСТАВКИ

«Наша творчість тобі,
Україно!» — така виставка
робіт майстрів Талалаївщини відбулась у фойє РБК.
Вишивка бісером, нитками,
стрічками створила чудову композицію «З днем народження Україно!» Вишиті
картини та ікони ХХ і ХХI ст.,
портрет Т. Г. Шевченка у мережаному рушнику та символічне «25».
Хліб на вишитому рушнику вручила захисникам України одна з майстринь виставки Яна Огій. Пізніше хліб по
шматочку було розділено між
усіма присутніми на святі.
«Рушники, рушники…»
— виставка ввібрала ткані
рушники ХХ ст. та сучасні —
талалаївських майстринь.
Цікава виставка світлин

— «Моя рідна Талалаївщина» це роботи Володимира
Топчія, Олександра Смалька
та Валерія Чернявського.
На виставці були представлені роботи майстринь:
Лідії Сухомлин, Юлії Пожидаєвої, Віри Кравчук, Віри
Пилипенко, Тетяни Карпусь,
Олени Огій, Наталії Пожидаєвої, Яни та Ірини Огій,
Оксани Плюти, Лілії Синько,
Арміли Куделі, Параски Пелегешко. Хочеться згадати
людей, які не байдужі до
прекрасного, це наші спонсори: депутати — облради
Геннадій Тригубченко, райради — Олег Василенко,
Олександр Огій, керівник РО
ВО «Батьківщина» Микола
Білан, директор ХПП Максим
Одіжний, приватні підприєм-

Листа такого змісту приніс в редакцію
його автор і запропонував пересвідчитися на власні очі, що пише він
правду. Відвідавши садибу
вчителів-пенсіонерів
Віри
Іванівни і Віталія Васильовича Маликів, чесно кажучи
якось аж не по собі стало
від побаченого. Стіни криві,
віконні «відкоси» не вирівняні, вугли хати також, крізь
штукатурку проглядає сітка,
по краях взагалі стирчить,
фарбування також жахливе.
Зроблено, як кажуть в народі: «Косо-криво, аби живо!»
Не дивно, що господиня щодня у сльозах, адже кошти,
як розповідають, збирали багато років. І, як прописано у
договорі на виконання робіт,
не так-то й дешево обійшлося їм утеплення — за 60
квадратів заплатили 22,8
тисяч. Господарі не підписували ні акту виконаних робіт,
ні накладної на списання будматеріалів, як то має бути у
солідній фірмі.
Складається враження,
що будівельники, відчувши
добродушність і надто велику довіру господарів, скористалися цим. Як розповіла
господиня, її ніби в оману
увели, бо вона розрахувалася за роботу і повірила, що
все «уляжеться». Адже, на її
думку, як би могли обдурити
молоді хлопці, яких вона, як
рідних, прийняла у своєму
домі на кілька днів? Виявля-

ється, людська порядність
нині справді не в моді…
Зателефонувала і я на
номер, що вказаний на рекламному листочку. Мені
чемно розповіли про послуги
компанії щодо утеплення та
ціни. Співвідносно до місцевих розцінок я б не назвала
їх низькими. Квадратний
метр утеплення із оздобленням короїдом коштує 420
грн., просто штукатурка —
400 грн., якщо квадратура
утеплення більша за 50 кв.
м., то можуть зробити знижку
— 380 грн. за кв. м. Знайшла
і сайт компанії в Інтернеті.
Серед кількох схвальних
відгуків трапився і ось такого
змісту:
Лида 19.09.2015 11:13
Плохо работают, если
вы не разбираетесь, то
вас сразу же обуют (не поставят даже подоконники,
не считая недоделок).
Ще раз пересвідчуюся у
тому, що марку фірми тримають люди, від їх совісті і
свідомості залежить чи ви
будете радіти ремонту, чи
залишитесь у розпачі, як автор листа. Ми не порадники,
та все ж: сім раз відмір, раз
відріж, тим більше, коли це
стосується не малих грошей.
Олександра ГОСТРА.
На фото: фрагмент
ремонту.

ЧОГО І СКІЛЬКИ МИ З’ЇЛИ

ці Олександр Василюха, Дарія Алєксєєва.
Ще одна виставка «В
Україні наша доля й воля»
присвячувалася Дню державного Прапора України.
Відвідувачі музею ознайомились з історією прапора
та Малого Герба України з

часів Володимира Великого
до сьогодення. Подяка спонсорам створення виставки
— керівнику РО ВО «Батьківщина» Миколі Білану та
депутату облради Геннадію
Тригубченку.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

УВАГА! ДІТИ НА ДОРОЗІ!

Під такою назвою кожного року з
20 серпня по 20 вересня поліцейські проводять профілактичні заходи, спрямовані на зниження
дитячої аварійності. Дотримання правил безпечної поведінки на вулиці має
стати свідомою необхідністю для дитини. На жаль, трапляються прикрі випадки, коли діти нехтують елементарними
вимогами «дорожньої грамоти». Цього
року трапилося 50 автопригод за участю дітей віком до 18 років. У результаті
ДТП три дитини загинули та 56 отримали тілесні ушкодження.

«уляжеться».
Телефонували
до директора фірми
Євгенія Сергійовича
Грицана. Він пообіцяв, що недоліки
ліквідують
через
тиждень, та минуло
більше місяця. А всі
обіцянки так і залишилися на словах.
Якщо у двері вашої
оселі постукають і
скажуть: «Ми із будівельної
компанії
„Твім“, що в Сумах»,
добре
подумайте,
перш, ніж скористатися їх послугами. Ви втратите не
тільки гроші, а своє
здоров’я.
Віталій МАЛИК.
смт Талалаївка.

Під час профілактичних бесід поліцейські особливу увагу звертатимуть на
дітей, які прийшли до школи вперше.
«Вартові доріг» проведуть обстеження
ділянок, що прилягають до територій
дитячих навчальних закладів. Допомагають правоохоронцям і освітяни. Адже
згідно із шкільною програмою у кожному навчальному закладі з дітьми проводять відповідні заняття по ПДР.
Звертаємось до дорослих, насамперед, до батьків: не полінуйтеся вко-

тре нагадати малюкам основні правила
безпечної поведінки
на дорозі, пройдіть із ними маршрутом
від будинку до школи, звертаючи увагу на особливості дорожнього руху. І
звичайно, дотримуйтесь правил самі,
адже найкраще навчання — це ваш
приклад правильної поведінки. Сподіваємось, що спільними зусиллями
можливо досягти зниження кількості
аварій з дітьми.
Відділ безпеки дорожнього руху
управління превентивної діяльності
ГУНП в області.

За розрахунками Державної служби статистики
України в середньому у
2015 році пересічний чернігівець вжив 46 кг м’яса та
м’ясних продуктів (по Україні — 51), 239 кг молока та
молочних продуктів (210),
274 яйця (280), 113 кг хлібних продуктів (103), 173 кг
картоплі (138), 170 кг овочів
(161), 43 кг плодів та ягід
(51), 8 кг риби та рибних
продуктів (9), 12 кг олії (12),
39 кг цукру (36).
Порівняно з 2014 р. споживання олії, плодів та ягід,
цукру майже не змінилося.
Менше вживали чернігівці
хлібних продуктів (на 3 кг),
молока (на 5 кг), м’яса (на

4 кг), риби та картоплі (на
2 кг), яєць (на 15 шт.). Показники споживання овочів
зросли на 2 кг.
За рівнем споживання
молока та молочних продуктів Чернігівщина займає
3 місце в Україні, хлібних
продуктів — 4, цукру — 5,
картоплі — 6, а овочів — 10,
риби — 13, яєць — 17, олії
— 18, м’яса та м’ясних продуктів, плодів та ягід — 19.
Калорійність середньодобового раціону жителя
Чернігівщини
становила
2971 ккал (у 2014 р. — 3033)
при середній по Україні —
2799 ккал.
Головне управління
статистики в області.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

6 вересня – с. Українське, вул. Незалежності, вул. Братів
Вишнівських.
6 вересня – с. Понори, ТОВ «Понори», МТФ.
7 вересня – с. Чернецьке (село повністю).
7 вересня – с. Українське, вул. Перемоги.
9 вересня – смт Талалаївка, вул. Гагаріна, вул. Пирогова,
вул. Мічуріна, пров. Миру, пров. Пирогова (9:00 – 16:00).
9 вересня – с. Понори, вул. Першотравнева (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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СПОГАД ПРО ШКІЛЬНУ ФОРМУ

Перше вересня. Шкільна лінійка.
Ніби жовтороті горобенята — першокласники, і на правах найстарших — випускний клас. Хоч вони впевнені і майже дорослі, першого вересня їм не так багато
уваги. Бо ще ж у них попереду цілий рік
навчання у рідній школі. Більшість очей
прикована до маленьких — кумедних і
незграбних, як у святковому віршику одна
дівчинка-першокласниця сказала «шкорялів». Цей «перл» із дитячих вуст був
підтриманий аплодисментами і добрими
усмішками. Кожна дитина — особистість.
І чомусь такий щемним спогадом війнуло, коли на лінійку вийшли випускники.
Як не дивно, у Харківській школі, де їх
всього п’ять, три дівчинки — у формених
платтячках зразка минулого століття. Як
на мене, то хай буде і так: чи то мами
захотіли у донечках побачити юну себе,
чи навпаки донечки схотіли бути у стилі
«ретро». Байдуже: строго, акуратно, ще і
мамам чи бабусям спогади напросяться,
побачивши дівчину у форменому платтячку. Сьогодні ми маємо вільне право
обирати, що одягнути на свято чи у будень. Хай це буде і шкільна форма в стилі «ретро» — ніхто не забороняє. Навіть
якби хтось і щодня ходив у ній до школи, мабуть, ніхто б не перечив. Шкільну
форму передають із рук у руки і одягають
виключно, і вже зовсім мало де, тільки на
Перший чи Останній дзвоник.
Дивлячись на одинадцятикласниць
у формених платтячках і фартушках, відразу подумалося: у наш час ніхто не посмів би вийти на загальношкільну лінійку
у платтячках аж на дві четверті за коліно.
А, не дай Боже, комусь би збрело в голову розпустити волосся, одягнути черевики на високих підборах чи хоч ледь-ледь,
а не так яскраво, як сьогоднішні старшокласниці підфарбуватися. Чесно кажучи,
радію за них, таких юних і не «зашорених»: що схотіли, те й одягли, схотіли —
нафарбувалися, вдягли підбори і т. д…
Бо іншої молодості не буде.
З цього приводу напросився спогад
про нашу шкільну форму, яку і я виносила до школи всі 10 років. Часто в багатодітній сім’ї, а у селах в більшості сімей
було по 3 і більше дітей, форму заношували до конкретних дірок. Пам’ятаю,
коли малишня ходила на підготовку у
Новоселівську початкову школу, де вчителював наш незабутній учитель Григорій Аркадійович Тищенко, малих не
сприймали за учнів до того часу, доки у
першому класі вони не одягали загальноприйняту шкільну форму. Здавалося
б, у маленькому, віддаленому від цивілізованого світу селі можна було б і простіше, але всі були законослухняними, і,
як один, до школи йшли у формі. Якщо
першокласник у сім’ї був 2, 3, 4-ю і т. д.

НОВЕЛА

ВІН востаннє обходив
свої володіння. Точніше —
об’їжджав на своєму новенькому джипі. Так склалося,
що він змушений продать її
— землю. І його це бентежило, але нічого вдіяти не міг
— обставини. Він часто зупинявся, виходив, присідав,
торкався землі то однією рукою, то двома. Інколи крадькома оглядався, щоб ніхто
його не побачив, ставав на
коліна, нахилявся і цілував її.
Але хто міг це бачити далеко
в полі. Хіба один Бог…
Цю землю з давніх-давен
обробляли його предки. Це
він дізнався від свого дідуся,
який на схилі свої літ разом
із усією своєю родиною повернувся з Далекого Сходу.
Не зміг прижитися там, хоча
й мав уже міцне господарство. Тягло до своїх предків,
до землі. А тут перебудова,
зміна ладу, розформування колгоспів і розпаювання
землі. Розум і мудрість дідуся допомогли повернути
свою землю. І ніби й не було
восьми десятків років за плечима. Все закрутилося, заворушилося. Ніби й байдужий
син став першим помічником — брав кредити, збував
продукцію, віддавав кредити,
придбавав техніку… А дідусь

дитиною, старші брати і сестри на нього
нацупірювали свою приношену за роки
форму. Сільським дітям, кому повезло
мати старших сестер-братів, вони були
їм і за маму, і за тата. Бо ті завжди були
на роботі. Ми навіть не здогадувалися,
що перше вересня можна відзначати
отак шикарно, як тепер. Першачків, які
успішно пройшли підготовку, приводили
до першого класу, вірніше, вони приходили самі, бо вже знали нашого учителя, і
той єдиний клас на всю початкову школу:
три ряди — три класи в одному приміщенні. Світла пам’ять нашому Вчителю,
який не просто відразу вів три уроки, він
чув і бачив кожного із нас.
Взимку, коли було дуже холодно,
Вчитель дозволяв нам одягати поверх
формених платтячок якісь кофтинки. Та
що б ми не цупірили на себе під форму,
чи поверх неї, ми незмінно були у своїх
формених платтячках.
У 1975-му, я, першокласниця, отримала у спадок від котроїсь із старших
сестер свою темно-синю шкільну форму.
Всі мої однокласниці вже мали коричневі
платтячка, і тоді, коли Вчитель мене хвалив за відмінне читання чи ще за щось,
дівчата-однокласниці вже тоді нашіптували: «А вона не у формі в школу ходить!» Вчитель запевняв їх, що моя темно-синя сукня — теж форма, просто, такі
були трішки раніше. А от якість наших
формених платтячок була відмінною.
Вони — ніби шинель у солдата: у спеку
не жарко, бо вона вовняна, у мороз не
холодно, бо… вона вовняна. Тільки трішки тонша за шинель…
Як зараз пам’ятаю, коли у 4-й клас
мені купили першу власну, а не від сестер, коричневу форму. Комірець стоячий, приталена, байдуже, що талія була
аж на стегнах, а рукава — за долоні.
Бабуся «підігнала талію», підметала
рукава. Білий і чорний фартушки також
мають свою історію. Довгі бретельки всі
майстерно «підбирали», таким чином дівчата примудрялися за всі 10 років школи зносити не більше, як три фартухи і
форми. Дякуючи високій якості тканини,
форми і фартушки можна було підкотити, відкотити, доточити і носити — носити аж до останнього дзвоника.
Останній дзвоник — то особлива
тема. Весною в десятому класі, коли вже
зеленіла трава, а ми, дівчата, із дрібних
та довготелесих підлітків вимальовувалися у «дівочок» і форми на нас тріщали
по всіх швах, заощадливі мами і бабусі
дозволяли нам робити із формами що
завгодно, звичайно ж, тільки не «міні».
Ми одна поперед одної відчебенювали набридлі зашиті і залатані рукава і
обов’язково по лінії відрізу обшивали їх
мереживом. Ось таку форму до коротких

займався організацією обробки землі. Онук одержав
кілька сільськогосподарських
освіт-професій і був поруч із
ним. Вчився розуміти, чути
землю. Все йшло добре.
Непомітно збігали роки.
Одного досвітку в кімнату
онука
зайшов
дідусь. Він
присів на краю ліжка. Дихав
важко. Зблід з лиця. На все
дивився розсіяно, ніби його
зіниці розпливлися. Чим здивував і налякав онука. Але
той поклав на його груди руку
й ніби сказав: «Не хвилюйся.
Все добре». І почав розказувати те, про що досить часто
говорили в полі. Це водночас
заспокоювало онука і насторожувало, адже дідусь ніколи
не повторювався. А тут почав
ніби від Адама. Та за якийсь
час дідусь замовк, напружено
думав. Пауза затяглася. Онук
уже було хотів запитати чи
підуть вони в поле. І дідусь,
ніби зрозумівши онука, знову заговорив: «Пам’ятаєш,
у тому вибалку є нібито криниця. Ми там дуже рідко буваємо. У будь-яку пору року
там є вода, але вона нікуди
не витікає. Ми з неї ніколи не
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рукав у нашій школі, дозволено було носити тільки у випускному класі…
Не можна однозначно сказати: було добре чи погано, що у нас була єдина шкільна
форма. Навіть не уявляю у що б ми всі одягалися того часу, якби не вона. Батькам, навіть багатодітних сімей, не так складно було
купити кілька платтячок чи костюмчиків на
весь гурт, і хай носять, до дірок. Ніхто не
відрізняється, ніхто не хизується кращим
одягом — форма вона і є форма.
Згадується, що коли в середині 70-х
років у регіоні Сумщини дівчаткам було
прийнято носити коричневу форму,
темно-синя траплялась рідко, у хлопців
особливим попитом на той час користувалася саме темно-синя форма. Хлоп’ячі штани були простого покрою, от коли
хтось у містах купляв форму, де піджак
із пояском внизу та металевими ґудзиками, його власник був наймоднішим у
школі. Щоправда, у той час в сільських
школах модників, як серед хлопців так
і серед дівчат, недолюблювали. Адже
більшість жила дуже скромно.
Після мого останнього дзвоника у 1985му, моя шкільна форма років 15, як сімейна
реліквія, висіла у мами в шафі. Ніхто і гадки
не мав, що вона знову стане популярною.
Оскільки форми такого зразка вже не випускали, а на шкільні свята одягали, дівчата із випускних класів старалися знайти їх
ще задовго до початку нового навчального. Доводилося ретельно слідкувати куди
«курсувала» моя форма, адже у мене росла донька. І дочекалася! В одинадцятому
класі на перший дзвоник (це було у 2005)
дівчатка вирядилися у радянську форму.
Донька успішно вдягла форму, яку востаннє 20 років тому вдягала я. Задоволення
від того вона не отримала. У неї виникали
логічні запитання: яка необхідність у цей
святковий день одягатися у це старе плаття? Адже форма такого зразка їм чужа, бо
вони її ніколи не носили. Але більшість так
вирішила і треба було «здаватися».
Той першовересень був навіть спекотним. Пам’ятаю, як донька, прибігши із свята, швиденько знімала із себе платтячко і
обурювалася, що воно колюче і не приємне
до тіла. Я їй розказала оту історію про шинель. Посміялися. Просто тоді ми не знали
чогось іншого і зовсім не зважали на всякі
дрібні незручності, пов’язані із носінням
шкільної форми. Вона була дорогою кільком поколінням. Як на мене, то сьогодні
зовсім немає необхідності у неї виряджатися у неї дівчаткам, яким вона теж чужа. Та
коли є таке бажання?.. Моя форма ще добрих років десять служила як святковий наряд випускницям. Благополучно «повернулася» додому. Сховала її і бережу, бо вона
мені дорога. Та із тими, хто захоче вдягнути
на шкільне свято, готова поділитися.
Олександра ГОСТРА.

пили воду. Ми навіть ніколи
не підходили до неї. Пригадуєш?» Онук швидко закивав
головою, не розуміючи до
чого веде дідусь. «Так от, —
продовжив він, — ніколи не
підходь, не тривож її. Того,
хто тривожить, забирає з собою.
Розказують,
що
якогось там давнього господаря
також забрала. Вона століттями така була. Ще мій
дідусь розказував про неї. І
ми ніколи її не тривожили. А
ще — нікому не віддавай і не
продавай землю».
Дідусь на мить замовк,
задумався. У нього був такий вигляд, ніби він не знає,
де знаходиться. Онук хотів
скористатися цією паузою й
запитати: «Чому не можна
продавать землю, чому не
можна тривожити цю криницю?» Але побачив, як дідусь почав хилитися на нього.
Онук хотів підтримати, але
важке тіло впало на ковдру…
Минуло ще кілька років
і настали оті обставини, які
змусили онука продать землю. І от він на полі, прощається з ним. Як же на прощання
не відвідати й криницю, що

живила століттями поле, яке
давало високі врожаї?
Онук під’їхав до криниці
і залишив за кілька десятків
метрів авто. Вийшов із нього і
трепетно почав підходити до
криниці. Вона була така, як і
завжди: у центрі діаметром з
метр блищала вода, в якому
відображалося небо. Цим
відображенням вона йому
здалася оком неба. Навколо ріс очерет і лепеха, місцями була купина, покрита
травою. Онукові захотілося
ковтнути води, посмакувати
нею. Наблизився, нагнувся і
хотів набрати в пригощу. Як
раптом підслизнувся і незчувся, як опинився в воді. Її
прохолода одразу охопила
все тіло. Він став хапатися
за купину, очерет, лепеху,
але вони легко відривалися
від берега і ставали зайвим
тягарем для онука. Намагання догребтися ближче до
берега були марними. Вода
навколо нього захвилювалася як у чайнику, коли закипає, і він відчув, як хтось
ніби взяв його за ноги і став
тягти вниз. В його голові лунало «Не тривож, не тривож,
не тривож…» А очі помічали,
як обрій виярку все меншав і
меншав…
Іван ЗАБІЯКА.
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2 ВЕРЕСНЯ святкувала свій ювілей директор Української школи,
депутат сільської ради
і просто чарівна жінка
Тетяна
Костянтинівна
БОРЕЙКО. Хай доля намітить ще років багато,
доволі відпустить здоров’я
й добра. Хай ласкою повниться рідная хата й багато в ній буде людського
тепла. Хай будуть прекрасними будні і свята,
щодня й щогодини в усьому щастить, не раз щоб
стрічать ювілейнії дати й
при добрім здоров’ї до ста
літ прожить.
ВИКОНКОМ Української
сільської ради.
* * *
1
ВЕРЕСНЯ
свій
30-річний ювілей святкувала наша дорога донечка Неля Сергіївна
ІЛЛЯШЕНКО з Талалаївки. От души поздравляем
Тебя с днем рожденья,
пожелаем удачи, любви,
вдохновенья! 30 лет и
рывок в независимость,
взрослость. Что же, дочка, используй любую возможность, чтобы жить,
познавать,
восхищать,
наслаждаться,
удивлять и, конечно, самой
удивляться. Будь любимой, успешной, богатой,

красивой. Ну а главное, доченька, будь Ты
счастливой.
ТАТО, МАМА.
* * *
ВІТАЄМ із тридцятиліттям нашу дорогу дружину і маму Нелю Сергіївну
ІЛЛЯШЕНКО з Талалаївки. Прими поздравленья,
родная Ты наша, от мужа
любимого и от детей. Будь
счастливой и в мире всех
краше, всегда молодой до
конца наших дней. Сегодня Твой праздник, и мы с
днем рожденья Тебя поздравляем, улыбку даря.
Веселья большого, здоровья, терпенья, успеха желаем и много добра.
Чоловік КОЛЯ,
дочки НАСТЯ і АНЯ.
* * *
В ПЕРШИЙ день осені
святкувала свій 30-й рік
народження моя любима
сестричка Неля Сергіївна
ІЛЛЯШЕНКО з Талалаївки. С днем рожденья, моя
лучшая сестра! Я души в
Тебе не чаю, всех родней
Ты для меня. Я всегда с
Тобою рядом — это Ты
не забывай, сестры мы с
Тобой недаром, я люблю
Тебя, Ты знай. С днем
рожденья!
Сестра ВАЛЯ,
зять ВОВА.

ЦЕ ЦІКАВО

ХОРОВИЙ СПІВ
ДЛЯ ДІТЕЙ
Хоровий спів — найбільш доступний вид мистецтва, тому що голос
— «інструмент» даний людині від народження, який
вдосконалюється разом із
її розвитком. Формування
співочих навичок є, одночасно, вихованням людських почуттів і емоцій.
Хор — це особлива
сфера, де школярі можуть
задовольняти потреби в
самоперевірці, самооцінюванні власного «Я». У
хоровому колективі реалізуються потреби дітей у
спілкуванні. Колективній
спів розширює світогляд
школярів, збагачує емоційне сприйняття, створює
умови для самостійного
творчого пошуку. Мистецтво хорового співу поєднує в собі водночас три
важливі розвиваючі функції: навчання, виконання,
слухання.
Як свідчить практика,
при систематичних заняттях у хорі усі діти починають емоційно переживати
музику, досягають високого рівня музичної виразності, а отже, досягають
гармонійності емоційного
розвитку. Щоденна гра на
музичних
інструментах
дисциплінує дітей, а спів
у хорі формує відчуття
відповідальності перед колективом, організованості,
артистизму, нейтралізує
комплекси.
Доведено, що музично
розвинені діти значно кра-

ще своїх одноліток пишуть
перекази, диктанти, малюють. Мова таких дітей
чітка і поставлена, оскільки на заняттях з хору приділяється увага й дитячій
дикції та артикуляції. Діти
які відвідують хор, майже
не мають дефектів мовлення, володіють оптимальною звуковисотністю
та темпом мовлення. Такі
діти логічно будують розповіді, їх артикуляція та
дикція є розвиненою, а
інтонація пластичніша та
мелодичніша, ніж у дітей,
що не відвідують хор. Це
обумовлено тим, що діти
через спів більш глибоко
сприймають сутність музичного твору, під час виконання знайомляться як
з простими, так і з складними розмірами музичних
творів та з різноманітними
нотними
тривалостями,
ритмами. Діти, проспівуючи текст, покладений в
основу музичного твору,
чуттєво переймаються багатими музичними інтонаціями, характером музики
відповідно до словесного
тексту.
Хоровий спів являє
собою найбільш активну
форму музичного спілкування. Його давнє і глибоке коріння, народні традиції розвивають не тільки
музичні таланти, але й
якості характеру, світобачення, художній смак, естетичні відчуття.
Катерина СМАЛЬКО.
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