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ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

ШАНОВНА ГРОМАДО! ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!

Прийміть щирі вітання з нагоди 73-ї річниці визволення нашого району від нацистських
загарбників. Ця важлива дата — дата радості
і скорботи. Радості звільнення від загарбників
і скорботи за полеглими в боях. У ці вересневі
дні ми щороку згадуємо про безсмертний по-

двиг воїнів-визволителів і низько вклоняємось
їм — полеглим і живим. Щира подяка всім тим,
хто пережив роки війни, хто піднімав із руїн та
відроджував рідний край. Міцного вам здоров’я, шановні ветерани, родинного благополуччя, довгих літ щасливого і мирного життя.

ШАНОВНІ ТАЛАЛАЇВЦІ!

Творять історію люди, і головна заслуга у цьому всіх, хто працює в сільгосппідприємствах, організаціях, будує, ремонтує,
прибирає, годує, вчить та виховує наших
дітей, хто лікує нас і залучає до культурних цінностей, а також наших пенсіонерів,
які не стоять осторонь громадських справ.
Висловлюємо слова глибокої вдячно-

сті усім за внесок у розвиток та добробут
Талалаївки.
Вітаємо з Днем селища і бажаємо вам
добра та щастя, родинного затишку у ваших оселях, миру, благополуччя та достатку вашим сім’ям, успіху в усіх починаннях.
Нехай здійснюються мрії та надії на краще
майбутнє нашого селища, нашої країни!

ШАНОВНІ РЯТІВНИКИ!

Щиро вітаємо вас із професійним святом! Рятівник — це благородна професія, яка
об’єднує відважних і самовідданих людей, чий
високий професіоналізм, постійна готовність
до самопожертви забезпечують кожній українській родині надійний захист від природних

та техногенних лих. Ваш високий професіоналізм, здатність приймати відповідальні
рішення, знання і досвід завжди спрямовані
на виконання професійних завдань. Бажаємо
вам доброго здоров’я, щастя та благополуччя,
і якомога менше тривожних викликів.

ШАНОВНІ ФАРМАЦЕВТИ!

Завдяки вашій відповідальній праці здійсохорони здоров’я жителів нашого району. З
нюється забезпечення населення необхіднинагоди професійного свята щиро бажаємо
ми медикаментами та лікарськими засобами,
вам міцного здоров’я, достатку і злагоди в рощо має надзвичайно важливе значення для
динах, успіхів у такій потрібній людям справі!
Анатолій ДУПА,
Станіслав КАТРУШЕНКО,
голова райдержадміністрації.
заступник голови районної ради.

А СІЛЬСЬКІ
ГОЛОВИ – ПРОТИ

На
вівторковій
семінар-нараді під головуванням
очільника РДА Анатолія Дупи
своїми думками із селищним
та сільськими головами щодо
створення повноцінної об’єднаної територіальної громади Талалаївщини поділилися перший заступник голови
ОДА Леонід Сахневич та директор Асоціації міст України в області Федір Фесюк.
Процес об’єднання територіальних громад — це той
шлях, який треба пройти. На
базі району рекомендується
створити одну таку громаду.
Сільські голови не підтримали проведення процесу децентралізації в районі, аргументуючи це недосконалістю
чинного законодавства.
Заступник голови РДА
Лариса Шевченко акцентувала увагу на відзначенні 73-ї
річниці визволення району
від нацистських загарбників
та участі сільрад у районному осінньому ярмарку, а заступник голови районної ради
Станіслав Катрушенко — на
порядку дій при отриманні інформації про загрозу вчинення терористичного акту.

Неділя
18.09

Прийміть найщиріші вітання з Днем селища
Талалаївка і Днем визволення Талалаївщини
від нацистських загарбників!
Святкуючи разом з вами, від душі бажаю
кожному жителю мирного неба, міцного здоров’я, гарного настрою, радості, щастя, віри у
щасливе майбутнє рідного краю і всієї України!
День селища — завжди хвилююча подія для
його мешканців. Разом з тим, це величне свято
є даниною пам’яті наших предків, які упродовж
століть будували рідне селище, боронили від
зовнішнього ворога і заповіли берегти його та
зміцнювати своєю працею.
Майбутнє процвітання Талалаївки залежить
від нашої щоденної праці, від бажання зробити це селище красивим і благополучним. Талалаївка славиться людьми — талановитими,
щирими, добрими, працездатними і відважними. Саме завдяки вашим старанням, умілим рукам і натхненній праці це селище живе
і розвивається.
Нехай наші спільні добрі справи примножать славу Талалаївщини і всієї України!
З найкращими побажаннями — народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.
складають повного портрета
Талалаївки. Головне — люди.
Таких, заслужених, котрі принесли славу рідній землі, у
нас добре знають, поважають і пишаються ними. Герой
Соціалістичної Праці С. В.
Шарлай, його послідовник на
посаді директора радгоспу
В. В. Лелюх, кавалери ордена Леніна В. М. Пугач, Г. І. Бухановська, Ф. З. Римаренко,

ВОНА ОДНА В НАС Є

БІЛА батьківська хата у вишневому
садку, споришева стежка до хвіртки,
друзі дитинства і вулиця в осінній хуртовині айстр, де до болю знайомий кожен камінчик на дорозі, чепурне пристанційне селище, до якого після тривалої розлуки чи пошуків себе у далеких світах горнешся, як до
матері, усім серцем. Талалаївко, моя ж ти рідна! Ну, справді, як мати, — одна-однісінька!
І де б не бував, і де б тобі гарно не було, а тут, на цьому маленькому пероні, краще. Бо
він твій, і вокзал цей, і отой камінчик на вулиці, може й твоєю рукою кинутий колись
давно, і айстрова хуртовина твоя, і мамині чорнобривці, на які тільки глянеш — і зразу
сльози на очі. І ти, якщо далеко, думкою, душею на крилах летиш до хвіртки із чаїним
кигиканням, споришевої стежки, щоб босоніж зібрати на ній усі роси вашої розлуки, до
зажурених маминих очей, що із старенького вікна батьківської хати чи із маленького
портретика на цвинтарній могилці видивилися тебе з усіх життєвих стежок. У тебе на
руках вічнодіючий квиток із перестуком коліс «до-до-му, до-до-му», де і сонце світить
яскравіше, і трава зеленіша, і вода джерельніша і солодша, де хліб твій святився, і ти, і
сіль, і пшениці ростуть до неба, в тобі землі цієї кров, на ній ти не трава-нетреба. Якщо
ти її вірний син, такий, як Юрій Євгенович ВЕЛИЧКО. Ми говоримо з ним про спориш
дитинства і маленький вокзал із написом на ньому «Талалаївка» і бачиться як йому це
щемить, як йому, мерові, селищному голові, не байдуже яке життя-буття в нашому спільному домі, чи метена в ньому хата і чи хочеться гостям до неї зайти. Нагода у нас для
такої розмови якраз підходяща.

— Сьогодні у Талалаївки
іменини — День селища. Ми,
корінні, про неї і про себе
знаємо все чи майже все. А
гостям, які вперше ступають
на цю землю чи давно на ній
не були, кортить дізнатися,
що вона за така і які люди на
ній живуть.
— Статистика їм розкаже, що Талалаївка 1877 року
народження, з’явилася на
мапі місцевості як пристанційне поселення, статус селища міського типу набула
1958 року, знаходиться за

230 км від обласного центру.
У паспорті її соціального розвитку за цей рік записано, що
охоплює вона 1535 дворів, в
яких проживають і господарюють 1727 сімей або 5072
людини. Переважає населення пенсійного віку — 2407 чоловік. Селище займає площу
1841,9 га, з них 1406 — сільгоспугідь і в т. ч. 1244 — ріллі.
З початку нинішнього року
народилося 33 маленьких
талалаївців, відійшов в інші
світи 91 житель селища.
Однак самі цифри не
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Заслужені працівники України вчителі Є. П. Кузьменко,
Л. Т. Вербовська, лікар В. Д.
Мальцев, на терені культури — М. І. Литвиненко і А. М.
Штим, нафтовик М. Г. Кучерина. А яку зелену перлину,
чудовий парк із ставком, залишив по собі М. М. Вовк! Це
далеко не всі імена.
— Так трапляється, що
іменинне свято селища
переплітається з трагічною і водночас героїчною
сторінкою в його історії —
річницею визволення від
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гітлерівських окупантів.
— Сьогодні, як нетлінна
пам’ять про ті часи, наших
людей, що вистояли і перемогли фашизм, горітиме Вічний вогонь і вдячні нащадки
схилятимуть голови на урочистому мітингу біля Меморіалу
Слави. Згадаємо і мертвих, і
живих, імена 12 закатованих
гестапівцями підпільників і їх
керівників секретаря райкому
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Г. М. Заїченка та голови райвиконкому Ф. Д. Остапенка,
золотом вписаних у граніт
меморіалу 117 загиблих у
роки війни талалаївців, легендарного КІМа — Героя Радянського Союзу К. С. Гнідаша,
повного кавалера орденів
Слави П. П. Хандоги, шість
орденів льотчика-винищувача і Зірку Героя, якій «не дали
відбутися», Є. Д. Оленіна.
Без пам’яті, без минулого не
було б сьогоднішнього і немає
майбутнього.
— Від минулого до сьогоднішнього, від торішнього Дня селища до нинішнього. Хоч у нас, постійних
мешканців, зір замилений,
але зміни є, треба тільки
уміти їх бачити.
— Всякому пересічному
жителю, і мені в тому числі,
хотілося б, звичайно, більшого. Але нотки задоволення
викликає кожна, здавалося б,
дрібниця у досягнутому. От
«вкрутили» лампочки електроосвітлення на вулицях
Геологів і Нафтовиків, Молодіжній, де довгий час панувала темрява — і полегшено
видихнулось, адже зробили те, що обіцяли жителям.
Встановили ворота і продовжили паркан на центральному кладовищі — знову
приємно. Купили трактор,
бензокосу і косарку — тепер
взимку є чим воювати із сніговими заметами на вулицях, а
зараз — косити бур’яни, стадіонний газон і т. ін. Із зміною
законодавства казна селища
не порожня і це дає змогу на
суттєвіші роботи у розвитку
селища. Той же трактор коштує сотні тисяч гривень, тепер
він у нас є, зараз проводимо
тендерні процедури по придбанню автомобіля УАЗ для

надання ритуальних послуг
— це також не одна сотня тисяч. А ще дитячий комплекс
на додачу до вже існуючих
майданчиків. А ще виготовлення проектів на капремонт
дитсадка «Сонечко», будівництво водогону і сміттєзвалища, вуличного освітлення
по Гнідаша. А ще купили
чотири агрегатні насоси для
подання холодної води, на будівництво нових доріг коштів,
ясна річ, не вистачає, бо це
мільйони, але поточні ремонти шляхів проводимо.
— Один у полі не воїн.
— Сам швидко зламаєш
собі голову у вирі проблем.
Але у нас дієздатний депутатський корпус, який оновився
практично на половину. Поряд
із досвідченими з кількома
скликаннями за плечима Т. В.
Михайлюк, М. В. Бандураком,
А. М. Роєм, Г. Ф. Топчій, Л. І.
Макаренко молоді, ініціативні
Ю. А. Штим, С. М. Романенко. Плідно працюють адмінкомісія, громадська інспекція
з благоустрою на чолі з А. М.
Штимом, підприємство-супутник ВУЖКГ (кер. О. Г. Кобиш).
Живе проблемами селищної
громади нардеп В. М. Давиденко, котрий ініціював фінансування заміни вікон у школі
і дитсадку (майже 1,5 млн
грн.), йдуть на виручку НГВУ
«Чернігівнафтогаз» (М. К. Лисяний, Г. П. Тригубченко, В. А.
Гончаренко), РЕМ (В. В. Лут),
газове господарство (А. І. Сухоловський).
— Свято — це вітання,
подарунки,
розважальна
програма.
— Стараємося, щоб самі
талалаївці і гості селища
отримали масу задоволення. Чекаємо на велелюддя,
аншлаг. Будуть і подарунки, і
віншування. Звеличуватимемо учасників АТО, найстаршого і наймолодшого жителя селища, весільну пару
— кого, не скажу, хай трохи
покортить, буде футбольний
матч і шаховий турнір. Приходьте, беріть участь, відпочивайте. Запрошуємо всіх і
вітаємо з іменинами нашу
Талалаївку, всіх її жителів і
гостей. Любімо її, дбаймо
про неї — вона в нас, як і
мати, одна!
Бесіду вів
Михайло ОНИЩЕНКО.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ДО ДНЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

ДО АПТЕКИ – ЗА ЗДОРОВ’ЯМ

Так ми іноді говоримо
жартома. А насправді досить часто поспішаємо в
аптечні заклади за ліками,
аби поправити своє здоров’я. Напевне, не знайдеш сьогодні людини, яка
б хоч кілька разів за своє
життя не відвідала аптеку.
Напередодні професійного
свята працівників фармацевтичної галузі про роботу очолюваного ним закладу попросила розповісти
завідувача центральною
районною аптекою №151
Володимира ОХРІМЕНКА.

— Володимире Миколайовичу, раніше фармацію відносили до медичної
сфери, відтепер ви маєте своє свято. Що являє
сьогодні аптечна мережа
району?
— На жаль, вона суттєво скоротилась. Якщо в
минулі роки майже у кожному селі був аптечний пункт
і забезпечення ліками було
наближене до сільського населення, то нині майже всі
лікарські засоби сконцентровані в районній аптеці, яка
є структурним підрозділом
комунального підприємства
«Ліки України» Чернігівської
обласної ради. У нашому підпорядкуванні тільки сільська
аптека у Красному Колядині
та аптечний пункт у поліклінічному відділенні ЦРЛ.
Працює у нашій мережі
10 чоловік, із них — 8 спеціалістів, у нашій аптеці — 5. Основна робота фармацевтів і
всіх працівників — належне
обслуговування
відвідувачів, забезпечення їх необхідними ліками. Проводимо
оптову і роздрібну торгівлю
лікарськими
препаратами,
приймаємо замовлення на
виготовлення ліків за рецептами лікарів у комунально-

му підприємстві у Чернігові.
Словом, роботи у нас не
зменшилось і відвідувачів
теж. Особливе навантаження відчуваємо в час епідемій,
сезонних захворювань.
— Сьогодні все частіше
можна почути нарікання на
дорожнечу ліків, чи може
аптека якось впливати на
їх здешевлення?
— На жаль, ні. Ціну на
ліки встановлюють виробники і постачальники. Вони ж
пропонують і знижки на окремі групи лікарських засобів.
Знижки, до речі, проводяться
часто. Купуючи ліки, запитуйте про них у фармацевта.
— Що, крім ліків, можна придбати в аптеці?
— У широкому асортименті пропонуємо дитяче
харчування, засоби особистої гігієни, різноманітні лікарські трави, чаї, мінеральні
води, окуляри і т. п. У аптеці
проводиться постійний контроль за якістю ліків, умовами їх зберігання. Тож, нарікань від клієнтів не буває.
— Дякую за розмову. Із
святом весь ваш колектив.
Інтерв’ю взяла
Віра КЛИМОВА.

На фото: фармацевт Г. І.
ПРИХІДЬКО відпускає ліки.

ВІТАЄМО із 25-річчям
нашу колегу — головного
бухгалтера Красноколядинської сільської ради Ірину
Михайлівну ПІВТОРАЦЬКУ
і шлемо їй щирі побажання.
Двадцять п’ять — це найкраща пора: і квітує, й сміється
життя, неповторність променить і тільки радість несе
кожна мить! Тож нехай так
буде завжди. Щодня квітнуть
щастя сади. У всьому успіхів
і процвітання! Хай здійсняться мрії, бажання! Хай сміється доля, мов калина в лузі, в
колі щирих, вірних і хороших
друзів. Зичим Тобі щастя,
радості, тепла, успіхів, здоров’я, злагоди й добра. Хай
крокують поруч вірність і кохання, хай здійсняться мрії і
Твої бажання.
КОЛЕКТИВ Красно
колядинської сільради.
* * *
СВІЙ 80-річний ювілей
зустрів 14 вересня наш дорогий батько, дідусь і прадідусь Павло Іванович
ПАВЛИШ із Скороходового. Ми раді сердечно Вас
привітати, добра і здоров’я
в житті побажати, мирного
неба, ясного сонця, хай воно
У минулому році лісовідтворення вилучених засвітить у Ваші віконця. Хай
господарськими
підприємпасів деревини, підвищення
наша любов Ваше серце зіствами області вироблено
продуктивності лісів, запогріє, душа Ваша світла повік
продукції лісового господарбігання ерозійним процесам
не старіє. Хай друзі щирі заства на суму 762 млн грн., з
протягом року на 5 тис. га
ходять у дім і буде хліб і до
неї 97% становила продукція земель лісового фонду було
хліба у нім. Хай ангел Божий
лісозаготівель.
Заготовлепроведено відтворення лісів,
поруч крокує, Господь свої
но 1575 тис. куб. м ліквідної
що майже на третину більше,
милості щедро дарує.
деревини, що на 4% більше,
ніж у попередньому році. СаСИН, НЕВІСТКА, внуки
ніж у попередньому році, у діння та висівання лісу відбуВІТАЛИК, ЮЛЯ, ЛЕСЯ,
тому числі 890 тис. куб. м лося на 4 тис. га, природне
СЛАВИК, правнучка
лісоматеріалів круглих та
поновлення — на 1 тис. га.
ОЛЕКСАНДРА.
685 тис. куб. м паливної деЗаходи зі знищення осе* * *
ревини. Із загальної кількості
редків шкідників і хвороб
СЬОГОДНІ
нашому
паливної деревини заготовлісу проведено на площі
дорогому татові і дідуселено 445 тис. куб. м дров
14 тис. га (у 2 рази більше,
ві
Михайлу
Івановичу
для опалення (на 5% більше,
ніж у попередньому році).
КОСТЕНКУ із Липового виніж рік тому). Крім основної
У результаті проведення ліповнюється 65 років, із чим
продукції лісового господарсозахисних робіт на кінець
ми його і вітаємо. Наш славства, протягом 2015 року за2015 р. залишилася 71 тис.
ний і рідний, найкращий у
готовлено 31 тис. новорічних
га осередків шкідників і хвосвіті, з Тобою нам завжди
ялинок, 804 т деревних сороб лісу, що на 14% менше
затишно і світло. Ти гарний
ків, 6 т кори та 1 т лікарських рівня попереднього року.
господар і батько чудовий,
рослин.
Головне управління
даруєш турботу і море люЗ метою забезпечення
статистики в області.
бові. Спасибі за ласку і руки
умілі, що вмієш підтримати
ПРОГРАМА святкування визволення району від
словом і ділом, що в рідному
нацистських загарбників та Дня селища 17 ВЕРЕСНЯ
домі надійно та щиро, живи
10:00 — мітинг пам’яті з
13:00 – 15:00 — концертнам на радість у щасті та
нагоди 73-ї річниці визволенна програма з нагоди Дня
мирі. Хай Бог милосердний
ня району від нацистських селища
з високого неба дарує усе,
загарбників (біля Меморіалу
15:00 – 18:00 — матч в
чого Тобі треба, а Матінка
Слави)
рамках чемпіонату області з
Божа — цариця свята — да10:30 — представлення
футболу (фінал)
рує щасливі і довгі літа.
сільських рад
20:00 – 24:00 — святкова
З повагою і любов’ю
10:30 – 13:00 — спортивні
дискотека
дочка ЛЮДМИЛА, зять
конкурси, дитячі розваги, ігри
З 8:00 ярмаркова торгівСЕРГІЙ, внуки ІРОЧКА і
11:00 – 13:00 — виставка
ля на площі селища.
ПАВЛИК.
квітів та врожаю
Працюватимуть атракці*
*
*
11:30 – 13:00 — ярмаркоони для дітей.
ВІТАЄМО із 60-річним
ва концертна програма
ОРГКОМІТЕТ.
ювілеєм дорогу і рідну нам
це особливе свято, яке об’єднає всіх, хто люДЕНЬ СЕЛА
Село…
бить своє рідне село, тих людей, чиєю праСтоїть заціловане всіма вітрами, цею воно створювалося і твориться нині.
Колиска любові і пісня душі,
У програмі Дня:
тут стелиться легко дорога до мами,
11:00 — спортивні змагання
Стежина дитинства веде в спориші.
13:00 – 15:00 — концертна програма
24 вересня 2016 року відбудеться День
15:00 – 18:00 — художня виставка, косела Сильченкове!
зацька каша
Організатори заходу запрошують усіх
18:00 – 24:00 — святкова дискотека.
взяти активну участь у святкуванні, відвідати
ОРГКОМІТЕТ.

ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ
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ЗІ СВЯТОМ, РЯТІВНИКИ!
Бути рятівником — це робота
для справжніх чоловіків — мужніх,
сильних, витривалих. Працювати в ній можуть
лише громадяни,
які
по-справжньому люблять
життя, людей…
Адже ризикувати
власним життям
у боротьбі з вогняною стихією, будь-якої хвилини бути готовим прийти на допомогу ближньому — на це здатні лише Люди з великої
літери.
Суть нашої служби — постійно перебувати на передовій, забезпечити нормальну
життєдіяльність населення та населених
пунктів, стале функціонування об’єктів. Це
свято сильних та відважних людей, завжди
готових прийти на допомогу тим, хто по-

трапив у біду.
Врятовані життя
та майно, десятки ліквідованих
пожеж, чимало
попереджених
різного роду надзвичайних ситуацій — найкраще
свідчення високого професіоналізму, честі та
мужності.
Щиро вітаю усіх нині працюючих, ветеранів та пенсіонерів нашої служби з Днем
рятівника! Бажаю усім міцного здоров’я,
всіляких гараздів та побільше життєвих
благ. Нехай мир і злагода панують у ваших
домівках, а Господь Бог оберігає вас від
усіх негараздів.
Геннадій ЗІРКА,
начальник районного сектору
УДСНС в області.

людину Людмилу Миколаївну ПАНАСЕНКО із Граб
щини. Твій ювілей — не
тільки Твоє свято, радіють
всі: і друзі, й рідні теж. Хай
Бог пошле іще років багато,
здоров’я, щастя, радості без
меж! Нехай добром наповнюється хата, достатком,
щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній
багато, щастя доля огорта
крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми
лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося, і
добре серце не підкориться
рокам.
ЧОЛОВІК і всі РІДНІ.
* * *
15 ВЕРЕСНЯ святкувала свій 60-літній ювілей
наша подруга Людмила
Миколаївна ПАНАСЕНКО
із Грабщини. Вітаємо. Бажаєм здоров’я від чистих
джерел і щастя від власної
долі, щоб радісно й довго
у світі жилось, щоб горя не
знала ніколи. Хай проліском
ніжним життя Твоє квітне й
буяє весною в душі теплота,
здоров’я міцніє і радість роз-

(Головко). Мама багато розповідала про свій дружній
клас і улюбленого вчителя
Григорія Володимировича
нам, своїм донечкам. Ми
завжди захоплювались тим,
як може одна людина скільки знати. Навіть не завжди
вірили у це. Та скоро самі це
відчули, бо стали ученицями
Григорія Володимировича.
Ми всі вже поза школою…
Дякуємо Вам за всі уроки:
предметні і життєві, за Вашу
простоту і людяність, за те,
що своїм учням були старшим другом. Нехай роки не
старять Вас, міцним буде
здоров’я, а Ваш життєвий
оптимізм ніколи не згасне.
З ювілеєм!
З повагою і вдячністю
подружжя Валерій і Альбіна БУГАЙ, їх доньки ЛІНА і
НАТАША.
* * *
ЗАВТРА своє 15-ліття
святкує наш синок, брат і
внучок Максим ОНИЩЕНКО
із Займища. Від щирого серця вітаємо Тебе, рідненький.
С днем рожденья! — крикнул
громко белый аист на заре,

квітне, повік хай не згасне в
душі доброта.
Подруги В. В. МАЗУРА,
В. М. ШАКІНА з
Обухового.
* * *
НАШ улюблений вчитель — класний керівник
Григорій Володимирович
ШЕВЧЕНКО відзначив свій
55-літній ювілей. Це було
так давно, коли ми із кількох
сіл вперше зійшлися до 4-го
класу Харківської школи.
Тоді у нашій уяві вимальовувалася обов’язково вчителька, яка поведе нас шкільним
життям. А тут виявилося,
що нас чекає вчитель, та ще
й читає він фізику, астрономію, інформатику… все
таке для нас незрозуміле. Та
зовсім скоро виявилося, що
із Григорієм Володимировичем все цікаве і все зрозуміле. Із ним завжди просто,
надійно, легко. Ми були членами його дружної шкільної
сім’ї. Це — незабутнє. Далеко не всі ми скористалися
в житті предметними знаннями, а от життєві мудрості
нашого Вчителя завжди із
нами. Безмежно вдячні Вам
за це. Бажаємо Вам у доброму здоров’ї і настрої радувати світ і добрих людей своєю
присутністю многії літа!
З повагою ВИПУСКНИКИ
Харківської школи
1991 року.
* * *
Григорій Володимирович ШЕВЧЕНКО, вчитель
Харківської школи, навчав
трьох членів нашої сім’ї.
Спочатку його ученицею
була мама Альбіна Бугай

притащил с небес мальчишку и оставил во дворе. Немного лет с тех пор прошло,
день за днем, за годом год,
каждый год без промедленья день рожденья настает.
Мы хотим, чтоб в этот день
не считал Ты годы, чтобы
молодость и радость не кончались никогда. С праздником, родной, поздравляем
мы Тебя.
З любов’ю МАМА,
ТАТО, брат ДІМА, бабуся
КАТЯ.
* * *
18 ВЕРЕСНЯ відзначатиме своє 15-річчя наш
дорогий внук і племінник
Максим ОНИЩЕНКО із
Займища. С днем ангела
поздравить от души Тебя
спешим, пусть Тебя всегда
направит он на нужную тропу, помогает непременно, от
ошибки оградит, ангельским
благословеньем от несчастья защитит. Пусть день
ангела удачу Тебе сегодня
принесет, жизнь станет радостней и ярче, и непременно повезет! С юбилеем, наш
внук, пожелаем Тебе мы добра! Пожелаем не спать до
утра, песни петь у костра!
Пожелаем чарующих снов,
поцелуев и ласковых слов,
и, встречая юбилей, улыбнись нам веселей. Будь
счастлив, крепким и здоровым. Юбилей для Тебя,
как подарок, пусть он будет
прекрасен и ярок! Так стремись же все время вперед!
Впереди и любовь, и свидания, впереди и восторг,
и прощания. Веселись и,
как птица, лети — ведь вся

жизнь у Тебя впереди.
З любов’ю БАБУСЯ
і ДІДУСЬ, тьотя ЮЛЯ і
дядьо СЕРГІЙ.
* * *
НА ПОРІГ свого 15-річчя стає наш дорогий братик і племінник Максим
ОНИЩЕНКО із Займища. В
Твой день рожденья хотим
от сердца пожелать лететь
уверенно и гордо, в полете
крылья расправлять. Желаем мы от всей души простора, неба голубого, улыбок,
солнца, и любви, и счастья
самого большого. Будь веселым всегда, не грусти никогда, будет трудно — крепись,
будет ветер — не гнись, будет больно — не плачь, глаз
в ладони не прячь. Если
грозы — иди, если слезы —
сотри, если страшно — держись, помни: жизнь — это
жизнь. Пусть в душе Твоей
звенит колокольчик юности
и не бойся никогда в жизни
делать глупости. Пусть романтика зовет в море увлечений, пусть Тебя не обойдет радость приключений. С
юбилеем Тебя!
З повагою БРАТИКИ,
СЕСТРИЧКА, тьотя ЛЕСЯ,
дядьо ВІТЯ, ВОВА.
* * *
13 ВЕРЕСНЯ виповнилося 10 років нашому дорогому синочку і внучку Артему ДИДЮКУ із Дворянки.
Наш маленький ювіляр, у
такий серйозний день ми бажаємо Тобі тільки перемагати у будь-якій справі. Нехай
кожен рік в Твоєму житті з’являється щось нове, цікаве.
Бажаємо Тобі багато друзів,
відмінних оцінок, гарного настрою і виконання найзаповітніших бажань. У небеснім
просторі, де світяться зорі,
де місяць серпанком пливе,
хай Матір Господня зі своїм
Синочком несе Тобі щастя
земне. Хай промінчик сонця,
як ангелок з неба, прилетить
і сяде на плече. Хай обійме
й ніжно поцілує, щоб Ти відчув, як ми любимо Тебе.
МАМА, ТАТО, ДІДУСЬ і
БАБУСЯ з Вишгорода.
* * *
РІВНО рік тому у нашу
родину прийшло окрилююче
щастя — лелека приніс нам
донечку, внучку і сестричку
Настуню МАКАРЕНКО із
Талалаївки. Ми цілуємо і
обіймаємо наше янголятко
і бажаємо їй безтурботного
дитинства. Мое солнышко родное, золотое. Я так
счастлива, что есть Ты у
меня. Уже год, как я живу,
дышу Тобою, без Тебя не
в силах я прожить и дня. С
днем рожденья, доченька
родная, моя радость неземная, ясный свет. Любим
мы Тебя и обожаем, ведь
Тебя прекрасней в мире
просто нет…
ТАТО, МАМА, сестричка ІРИНКА, ДІДУСІ, БАБУСІ
і всі РІДНІ.
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15 – 17 ВЕРЕСНЯ 73 РОКИ ТОМУ РАЙОН ЗВІЛЬНЕНО
ВІД НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

МІЙ ПРАДІДУСЬ –
СОЛДАТ ПЕРЕМОГИ

Що знають діти про Другу світову війну? Чи пам’ятають у їхніх родинах солдатів Перемоги їхнього роду? Про
це редакція поцікавилася у юних членів гуртків Центру
ДЮТ. Найцікавіші розповіді дітей публікуємо.
підгодовував німець, бо вони
Про ту війну, яка розпобули найменшими серед дічалася 1941 року, я знаю із
розповідей мого прадідуся тей. Коли прийшли наші, хто
мав худобу — забрали в колМихайла Федотовича Панагосп, інші залишилися жити в
сенка.
Зеленому Гаї. Бабуся Маруся
У 18 років він став рядоз 13 років пішла працювати
вим запасного стрілецького
на ферму. Прадідусь Іван з
полку. Бойовий шлях розфронту не повернувся, спопочав під Ковелем. У складі
чатку прийшла звістка, що
2-го Білоруського фронту
пропав безвісти, а пізніше
брав участь у боях на тери— похоронка, що він загинув
торії Польщі, Німеччини.
десь під Москвою. А прабаЯ дуже любив мого прабуся Таня померла минулого
дідуся, з цікавістю слухав
року.
його розповіді про ті моменСвітлана ГАЛАГАН,
ти його життя під час війни,
9 років.
коли смерть ходила зовсім
поряд. Він був поранений.
Мій прадідусь В’ячеслав
Розірвався снаряд і осколЗінькович Погорілець нароком влучило в ногу і плече.
дився 1922 р. в Посаді РоТа після госпіталю прадідусь
менського району. До війни
знову воював і дійшов до
Берліна. Він нагороджений працював на Донбасі, звідки
і пішов на фронт, потрапив
орденами Вітчизняної війни
у полон. Та втік і пройшов
II ступеня, «За мужність»,
усю війну, був поранений,
медаллю «За відвагу».
повернувся додому в 1946Минуло три роки, як праму році без ноги. По дорозі
дідуся не стало. Він похований у Грабщині. Щороку в нього вкрали два із трьох
орденів. Коли повернувся в
у День Перемоги ми всією
Посад на згарище і побачив,
сім’єю їдемо до могили мого
що родина живе в землянці,
любого прадіда Михайла Федотовича, щоб вшанувати то сказав, що краще б не повертався. Помер у 2009 році.
його пам’ять.
Каріна ВОРОБЙОВА,
А ще розповідь про мого
9 років.
прадідуся надруковано у книзі «Йшли у бій молодими»
Герой моєї оповіді — мій
і я цим пишаюсь. Я знаю:
прапрадід Петро Овсійович
мій прадідусь — солдат
Нестеренко. Мій прапрадід
Перемоги.
Артем ВІТЕР, — мій герой, бо його життя
припало на найскладніші
учень 4-Б класу
Талалаївської школи. роки ХХ ст. Він народився
ще за часів царської Росії,
дитинство пройшло в часи
Мої прадідусь Іван і прасуперечливої громадянської
бабуся Таня Картальови
війни, швидкоплинна моложили до війни у с. Зноб-Трубдість — у страшні полум’яні
чевськ на Сумщині. Коли
роки Великої Вітчизняної
почалася війна, прадідусь
війни, зрілість — у роки
пішов на фронт, а прабабця
розбудови «комуністичного
залишилася з двома дітьми:
майбутнього», якого він так
Марусею (4 роки, це була моя
і не дочекався. Але риси
бабуся) і Надійкою (2 роки).
Якось партизани вбили німця, характеру, що зробили мого
прадіда в моїх очах героєм
за це фашисти спалили все
— принциповість, вірність
село, а людей пішки погнали
своїм переконанням та ідена захід. Десь біля Дмитрівки
алам, чесність, рішучість —
прабабуся загубила корову.
не дали йому загубитися у
Якась людина підказала, що
вирі цього життя і залишили
її забрав дмитрівський старопо собі слід у пам’яті людей.
ста! Староста корови не відМій прапрадід Петро Овсідав, замість неї дав казанок,
йович народився 5 жовтня
пару ложок, трохи одягу. Біля
1913 року у селі В’юнне РоЗеленого Гаю колона була
менського району в багатообстріляна артилерією і люди
дітній родині. Його сестра
розбіглися. Оскільки прабаПараска у роки війни була в
буся Таня була сиротою, та й
хату спалили, то повертатися концтаборі, де дивом вижила. Коли групу людей вели
було нікуди. Жили усі гуртом
для знищення в піч, один
у приміщенні клубу в с. Зелеполонений вихопив Параску
ний Гай. Бабуся Маруся розз колони і заховав. Після війповідала як їх із сестричкою

ни вони одружилися. Сім’я
була дуже бідною, тому рано
довелося починати працювати. Але природний потяг до
знань привів мого прапрадіда до Львова, де він закінчив
педагогічні курси. До війни
він певний період працював
в одній із шкіл району, одружився, народилася донька
Ганна. У 1934 році Петро
Овсійович вступає до Харківського технікуму журналістики, де йому випала честь
навчатися разом з видатним
українським письменником
Олесем Гончаром. У нашій
родині, як реліквія, зберігається фотокартка випускників цього технікуму 1937 року.
У березні 1941 народилася друга донька, моя прабабуся Світлана. Мирне життя,
працю, сімейне щастя в одну
мить обірвала війна. Мій
прапрадід пішов на фронт,
залишивши вдома дружину,
яка хворіла після пологів, і
двох крихіток-донечок.
З історії ми знаємо, якими надзвичайно складними
були перші дні, перші місяці
війни — постійні відступи,
величезні втрати, розгубленість, що межувала з панікою. В 1941 році опинився у
полоні, звідки втік і прийшов
додому. Петро Овсійович переховувався у своїх родичів,
однак поліцаї здали його німцям. Мій прапрадід був малого, як для чоловіка, зросту
(150 см) і рано посивів. Поліцаї здали його німцям,
як єврея, хоча прекрасно
знали, що це не так. Бабуся
розповідала, що коли вони
увірвалися до будинку, то
поліцай поставив діда до стіни і з автомата обстрілював
його контур на стіні, на очах
всієї родини, щоб примусити
зізнатися, що він єврей. Коли
радянські війська визволили
Талалаївщину у вересні 1943
року, мій прапрадід знову пішов на фронт. На жаль, я
не знаю, в яких військах він
воював, які отримав нагороди. Він помер у 1986 році.
Все, що я про нього знаю, я
дізналася з розповідей своїх
рідних.
Після війни мій прапрадід працював у місцевій районній газеті «Колгоспник
Талалаївщини» (тепер «Трибуна хлібороба»). Ця робота стала для нього другим
фронтом. Мій прапрадід був
низького зросту, але друзі
називали його «Петро Великий». Він насправді є таким
для мене.
Ліза НЕСТЕРЕНКО,
9 років.

СВІТ ВАШИХ ЗАХОПЛЕНЬ

РУШНИКИ КВІТЧАСТІ

На фото Володимира ТОПЧІЯ Лідія СУХОМЛИН із своїми роботами.
САМЕ ТАКІ, що аж виграють веселковими барвами,
квіти кладе на полотно майстриня вишивки хрестиком Лідія Іванівна Сухомлин. Скільки вишила всього за своє
життя, вже й не полічить, бо
коли ж то воно прийшло те
перше захоплення, яке радує її душу все життя. Напевне, ще в шкільні роки, коли
навчилась бачити навколо
себе красиве і зуміла доторкнутись до нього своїми дитячими руками. Це ще там,
в її рідному Корінецькому,
де народилась і росла, де
такі майстровиті сільські жіночки після роботи в полі чи
на фермі сідали вечорами
за улюблене заняття — вишивали чудові вишиванки,
якими, здебільшого, прикрашали свої оселі і одяг. В сім’ї
Динників, де, крім Ліди, було
ще двоє дівчат, вишиванням
ніхто не захоплювався, мама
теж не вишивала. А ось
для маленької Ліди це було
найцікавіше: бачити на полотні яскраві квіти, такі, мов
справжні, живі. Частенько
надвечір, коли скінчувались
всі домашні турботи, Ліда
знаходила в кімнаті затишний куточок, брала олівці,
20 ВЕРЕСНЯ ц. р.
виїзний прийом громадян у с. Чернецьке (в
приміщенні
Чернецької
сільської ради) проводитиме головний спеціаліст
відділу
«Талалаївське
бюро правової допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому
о 10-й годині.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ТВАРИННИКИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗИМИ

Станом на 1 вересня у сільськогосподарських підприємствах району
утримується 3579 голів великої рогатої
худоби, у т. ч. 1696 корів. У порівняні з
аналогічним періодом минулого року
поголів’я великої рогатої худоби зменшилось майже на 700 голів, проте дійна
череда збільшується, більшість господарників утримують тільки ремонтний
молодняк. За вісім місяців вироблено
6340 тонн молока, надій на корову, що
була на початок року, склав 3588 кг
молока.
Середньодобові прирости молодняка великої рогатої худоби збільшилися і
склали 676 грамів. За січень-серпень у
маточну череду корів уведено 23 голови нетелів.
Під час зимівлі худоби в сільськогосподарських підприємствах буде задіяно 21 приміщення, в т. ч. 10 корівників,
12 приміщень для утримання, відгодівлі
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

та ремонтного молодняка великої рогатої худоби.
На даний час проводяться підготовчі роботи до зимово-стійлового періоду:
ремонтуються покрівлі, вентиляційно-витяжні шахти, вікна, двері, водогони, гноєтранспортери, доїльні установки, водонагрівачі, проводиться побілка
та дезінфекція приміщень.
У період зимово-стійлового утримання належну увагу потрібно приділити осіменінню теличок та дійної череди.
Для цього господарники ремонтують
вигульні загони, завозять у них солому.
Основним завданням ветеринарної
медицини залишається забезпечення
стійкого епізоотичного благополуччя
господарств. Це забезпечення належного ветеринарного стану тварин на
основі повноцінної годівлі худоби, підвищення ролі профілактики хвороб,
що передбачає охоронні, карантинні,

загальні ветеринарні заходи і вимоги
щодо комплектування поголів’я, роботи
ферм за режимом підприємств закритого типу, періодичної санації приміщень і
території та диспансеризації тварин.
Для успішного проведення зимівлі худоби заготовлено корми: сіна —
1068 тонн, сінажу — 5602 тонни, силосу
— 12700 тонн, заготівля силосу, концентрованих кормів триває, на даний
час заготовлено грубих та соковитих
кормів 17,9 центнера кормових одиниць
на умовну голову.
Однією з умов забезпечення подальшого виробництва продукції тваринництва є не тільки укріплення кормової бази, а її ефективне використання,
що базується на розробці оптимальних
раціонів годівлі худоби.
Надія СЕРЕДА,
головний спеціаліст управління
АПР.

тканину і малювала узори.
Здебільшого, квіти. І ті, що
росли у них під вікном, і ті,
що малювала у своїй уяві.
Згодом всі ті дитячі малюнки
перевтілювались у чудові вишивки, яких в оселі Динників
з’являлось все більше. Сьогодні, коли Лідія Іванівна вже
стала визнаною майстринею, ті перші її, можливо ще
недосконалі, вишивки найдорожчі і найближчі до серця.
Окремі з них ще й понині зберігаються в батьківській хаті,
де тепер проживає її старша
сестра.
Але й тепер, коли спливло вже скільки літ як поїхала
з рідного села, віддала роки
улюбленій роботі агронома,
має власну сім’ю, виростила
дітей і онуків, Ліда Іванівна
не полишає свого захоплення
вишивкою, а лише розширює
свою багату колекцію, вдосконалює улюблене ремесло,
яке приносить їй натхнення,
наповнює душу спогадами
про сумні і щасливі дні її жіночої долі. Як дорогу реліквію, береже рушник, вишитий
власноруч на своє весілля.
А через багато літ подібний
вишила і своїй доньці Наташі. Всю душу вклала в нього
і тепло материнського серця,
аби щасливою була доля. А
потім ще скільки узорів веселих і сумних втілювалось
на полотні, скільки вишивок
додавала щороку у домашню
колекцію. Вишивала не лише
рушники, а й наволочки, ска-

терті, серветки, в останні роки
захопилась вишиванням картин, ікон, панно. Всі творіння
майстровитих рук жінка не
складає в скриню, а дарує
людям, щоб приносили вони
їм радість в оселю і тепло в
душу. Всі родичі, куми, знайомі просто в захопленні від
майстерно виконаних робіт.
Сестра Галя, яка нині живе
на Луганщині, просить вислати рушники для своїх друзів,
вони там всім дуже подобаються. А добра знайома
передала її рушник у далеку
Італію, де теж люблять українську вишивку.
Захоплюються
мистецтвом вишивання і тут, вдома.
Роботи Лідії Іванівни неодноразово демонструвались на
районних виставках, побували на обласній виставці в дні
творчого звіту нашого району
в області. А колекція робіт
дедалі розширюється. Тільки цього року вишила картини «Макове поле», «Осінь»,
«Коні», нині триває робота
над «Квітучою Україною».
А ще майстриня дуже
любить квіти — кімнатні і садові. Всю весну, літо і осінь її
обійстя, як у віночку. Тільки
самих троянд — більше 40
кущів, а ще гвоздики, жоржини, айстри. Весною першими
з’являються у квітнику крокуси і гіацинти. Велика радість
— бачити навколо себе таку
красу, тішитись нею і дарувати людям.
Віра КЛИМОВА.

Чернігівська міськспоживспілка повідомляє про проведення аукціонних торгів з продажу:
1. Лот. Нежитлова будівля цеху хлібопечення загальною
площею 799,2 м2 в смт Талалаївка, вул. Робітнича, 17а Талалаївського району.
Площа земельної ділянки — 1,1504 га (кадастровий номер 7425355100:05:001:0273).
Стартова ціна продажу — 124000 грн., без ПДВ.
Перший крок аукціону — 12400 грн., наступні кроки —
1000 грн.
2. Лот. Нежитлова будівля токарного цеху загальною площею 134,8 м2 в смт Талалаївка, вул. Робітнича, 17 Талалаївського району.
Стартова ціна продажу — 11000 грн., без ПДВ.
Перший крок аукціону – 1100 грн., наступні кроки – 500 грн.
Заявки на участь в аукціоні реєструються при умові сплати претендентом реєстраційного внеску у розмірі 170 грн. без
ПДВ та гарантійного внеску у розмірі 10% від стартової ціни
лота без ПДВ та надання копій документів: для фізичних
осіб — паспорта та ідентифікаційного номера; для юридичних осіб — витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців, довідки ЄДРПОУ, свідоцтва платника податку, наказу про призначення керівника,
Статуту.
Кінцевий термін реєстрації заявок 28.09.2016.
Торги відбудуться 04.10.2016 об 11 годині за адресою: м.
Чернігів, проспект Перемоги, 139, кімната 810.
Гарантійний та реєстраційний внески вносяться на рахунок міськспоживспілки №26007051420159 в Чернігівське РУ
ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 353586, ЄДРПОУ 40268466.
Довідки за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 139,
кімната 811. Тел. 3-60-19.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ТАЛАЛАЇВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ оголосила конкурс на заміщення вакантних посад державних
службовців — завідувача сектором бухгалтерського обліку,
головного бухгалтера управління соціального захисту населення; головного спеціаліста сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства; головного
спеціаліста відділу освіти.
З умовами проведення конкурсу та вимогами до кандидатів можна ознайомитись на веб-сайтах національного
агентства з питань державної служби і Талалаївської райдержадміністрації.
Довідки за телефоном 2-13-63 (ПЕРЕПЕЛЯТНИК Людмила Іванівна).

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.
Цегляний БУДИНОК у Талалаївці 100 м2, газифікований,
5 кімнат, коридор, кухня з російською піччю. Садиба 15 соток, є фруктовий сад, город, колодязь з питною водою, гараж, 2 сараї. Зручний асфальтований під’їзд, поряд лікарня,
школа, магазин. Ціна договірна. Тел. 095-717-94-63.
1) САДИБА по вул. Арсієнко (пров. Піонерський) у Липовому: будинок, 2 сараї, погріб, літня кухня, земельна ділянка
0,47 га, газ підведено до двору; 2) ПШЕНИЦЯ — 3 грн./кг.
Тел. 2-63-98, 066-827-43-05.
1) Терміново САДИБА в с. Основа з надвірними будівлями (сарай, літня кухня, гараж, погріб), центральне водопостачання до будинку, є колодязь. Земельна ділянка приватизована. Ціна договірна; 2) ВУГІЛЛЯ (антрацит).
Тел. 096-763-12-14, 098-417-15-85.
САДИБА в с. Скороходове (Нинове): будинок, сараї,
погріб, колодязь у дворі, водогін, газ. Є телефон, 3-фазка,
земельна ділянка приватизована.
Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
САДИБА в Талалаївці або ЗДАЮ під житло, бажано для
сім’ї. Тел. 095-476-21-73, 098-914-78-32.
Терміново АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093 2005 р. в., колір
червоний, в хорошому технічному стані.
Тел. 050-169-43-58.
Терміново КОРОВА, червоно-ряба, вік 7 років, тільна.
Тел. 067-776-74-82, 099-187-28-84.
ТЕЛИЦЯ парувального віку, від продуктивної корови Лебединської породи. Тел. 096-654-49-61, 066-981-05-96.
Дві тільні КОРОВИ і тільна ТЕЛИЦЯ; СІНО (люцерна) в
тюках; ПШЕНИЦЯ по 3,50 грн.; БУРЯКИ кормові по 0,70 грн.
Тел. 068-186-78-78, 093-012-48-04.
ВОДОВІДЛИВИ віконні, 3 шт. 0,3×1,5 м; 4 шт. б/у
0,25×1,5 м. Тел. 096-173-42-25.
ВІВЦІ, СІНО тюковане. Тел. 096-358-98-34.

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.

20 ВЕРЕСНЯ минає сорок
днів, як полетіла в далекі світи моя люба лебідонька,
як згасло наше сонечко. Сорок днів, як
Тебе немає з нами, наша ріднесенька, любима, найкраща і найдорожча
наша зіронька. Несподівана смерть забрала нашу дорогу дружину та найдорожчу бабуленьку Галину Данилівну
ЛЕВЧЕНКО з Талалаївки.
Серце і душа нестерпно болить при
згадці, що Тебе більше ніколи не буде поруч з нами, що більше не почуємо Твій лагідний, спокійний голос, не побачимо
щасливі іскорки в Твоїх очах, Твою добру, щиру посмішку,
не відчуємо теплих обіймів Твоїх золотих рученьок, ласки і
мудрих порад.
Тебе любили і зараз з теплом в душі і смутком в серці
згадують і шанують Твої учні, яким Ти віддала всі свої знання, доброту свого серця, правдивість і щирість у стосунках.
Наша ріднесенька, Галонька, люба мамочка і бабусенька, Ти завжди будеш з нами в наших серцях, в нашій пам’яті,
будеш порадницею в наших повсякденних справах, будеш
тим світлим променем, який буде показувати нам шлях в
житті, яке Ти так любила.
Спочивай спокійно в Царстві небеснім, ми будемо Тебе
пам’ятати, поки б’ються наші серця. Просимо в цей день
пом’янути Галину Данилівну всі, хто її знав і поважав.
Чоловік ВОЛОДИМИР, діти АРТУР, ЛАРИСА, ІРИНА,
внучка НАСТУНЬКА та РІДНІ.

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.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
КОРОВИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, БИКИ через ваги, можливий
доріз. Цілодобово.
Тел. 097-756-90-00, 097-609-85-78.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
МАКУЛАТУРУ, ПОЛІЕТИЛЕН. Дорого. Самовивіз.
Тел. 050-183-84-58, 098-092-23-74.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
Можливо, у ваш двір
приблудилася
молода
руда КІШЕЧКА на високих
лапках, поверніть її господарям, які чекають свою
пухнасту у двоповерхівці,
що у центрі селища.

Терміново ПРОДАЄТЬСЯ однокімнатна КВАРТИРА на 2-му поверсі по вул.
Центральна, 45, кв. 14 в
центрі Талалаївки.
Тел.
098-610-90-88,
098-460-85-29.

КУПЛЮ ПШЕНИЦЮ,
СОЮ, насіння СОНЯШНИКУ, КУКУРУДЗУ від 1 тонни. Можливий автовивіз.
Тел. 050-766-61-31.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

Послуги ЕЛЕКТРИКА
та РЕМОНТ побутової техніки, пральних машин.
Тел.
050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).

ПОВЕРНІТЬ ЗА ВИНАГОРОДУ

У неділю, 11 вересня, вранішньої пори біля адмінприміщення селищної ради загублено гаманець із грішми.
Хто знайде його, прохання повідомити власнику за тел.
068‑585‑75‑21 і повернути за винагороду.
ПРОДАЮТЬСЯ ЦУЦЕНЯТА породи Кане корсо,
2 місяці. Прививки, є документи. Тел. 097-756-90-00.
ПРОДАЄТЬСЯ ПЛИТА
3×3 м — 6 шт
Тел.
096-974-22-16,
098-843-02-83.

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 50 000 грн.

На вигідних умовах. Без довідки про доходи.
Адреса: вул. Вокзальна, 5 (магазин «Побутова
техніка»).
Тел.
096-778-54-10,
095-281-96-53.

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ 2 роки як обірвалося життя
найдорожчої нам людини, світлої душею
і безмежно доброї, люблячої матусі, бабусеньки, прабабусі і тещі Парасковії
Пилипівни ПУСТОВОЙТ із Грицівки.
Несправедлива
доля
забрала
Тебе від нас. Ти завжди була доброю,
щирою, готовою прийти на допомогу. Важко осягнути розумом, що Тебе
немає поруч. Не вщухає біль у душі і
серці. Як не вистачає Тебе, ріднесень-

ка. Царство небесне і вічний спокій Тобі, наша люба і найдорожча. Хай Твоя душа буде завжди в раю, а важка могильна
земля служить Твоєму тілу лебединим пухом. Ти на це
заслуговуєш.
Вічно сумуючі ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
15 ВЕРЕСНЯ минає 19 років, як
пішов із життя наш дорогий батько і
дідусь Андрій Ониськович ВАСЮК із
Липового. Пройшли роки, а Ти щоденно живеш у наших думках, щодня ми
згадуємо Твої поради. Ти був справедливим, добрим, щирим. Скільки б не
минуло часу, ми завжди пам’ятатимем
і любитимем Тебе, будем згадувати
ті найкращі дні, коли всі були разом.
Хай над Твоєю могилою світить сонце, жалібно співають
пташки, а на квітах роса — то наші сльози. Лебединим
пухом хай буде Тобі земля, а душі спокій і Царство небесне. Хай Господь оберігає Твою світлу і добру душу. Всі,
хто знав Андрія Ониськовича, згадайте добрим словом
і пом’яніть.
ДОЧКА, ОНУКИ.
18 ВЕРЕСНЯ минає рік, як перестало битися серце нашого чоловіка,
батька і дідуся Віталія Андрійовича
МАРТІЯНА із Талалаївки. Так швидко
плине час, як Ти пішов від нас. Твій
світлий образ збережемо ми у своїй
пам’яті назавжди. Ми безсилі щось
змінити, але знаємо і віримо, що Ти
завжди поруч з нами. Поминаємо Тебе
усією родиною, низько схиляємо голови перед Твоєю світлою пам’яттю. Царство Тобі небесне,
пухом Тобі земля, а душі Твоїй вічний спокій.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

17 вересня 2016 року
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.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
Нові ТРАКТОРИ від
24 к. с., мульчувачі, плуги, БДН, грунтофрези,
СЗМ-1,8,
обприскувачі,
ОП, лійки, культиватори,
котки, зернонавантажувачі, овочева СІТКА, інше.
www.sipma.com.ua
Тел. 067-536-11-50, 050766-45-50, 050-404-13-00.

ВІКНА, ДВЕРІ

Швидко, якісно, недорого.
Виїжджаю по району
безкоштовно.
Передплати не беру.
Тел. 068-662-02-21.
Продаються
КОЛОДЯЗНІ КІЛЬЦЯ.
Тел. 098-931-98-91.

На території Рябухівської сільської ради знаходяться неуспадковані частки паю реформованого КСП
ім. Кірова.
П. І. Б.			
№ паю Сертифікат
1. Чоботько Василь Дмитрович
254 ЧН №0250440
2. Чоботько Ганна Григорівна
294 ЧН №0250441
3. Герасименко Марія Дмитрівна 271 ЧН №0250505
4. Чоботько Ольга Іванівна
295 ЧН №0250504
5. Черненко Катерина Сергіївна 293 ЧН №0250591
6. Трикоз Парасковія Михайлівна 292 ЧН №0250476
7. Сорока Ганна Луківна		
289 ЧН №0250575
8. Андрусенко Віра Василівна
286 ЧН №0250401
9. Заєць Анастасія Іванівна
279 ЧН №0250477
10. Заєць Володимир Михайлович 280 ЧН №0250478
11. Мазепа Харитина Ульянівна 274 ЧН №0250412
12. Заєць Максим Афанасійович 266 ЧН №0250342
Потенційні спадкоємці можуть повідомити про себе
протягом року із дня опублікування цього оголошення. По
закінченні вказаного терміну сільською радою буде порушуватися справа в суді про визнання спадщини відумерлою.
Виконком Рябухівської сільської ради.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Чернецької сільської ради, серії
ЯГ №391974, виданий 21 травня 2009 року на ім’я ЯРМОШ Олександра Пилипівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Чернецької сільської ради, серії
ЯГ №390980, виданий 29 травня 2006 року на ім’я ІЛЛЯШЕНКО Валентина Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Чернецької сільської ради, серії
ЯГ №394110, виданий 23 січня 2007 року на ім’я ЛУЦЕНКО Ганна
Михайлівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Чернецької сільської ради, серії
ЯО №857155, виданий Талалаївською РДА 7 грудня 2012 року на
ім’я МАКАРЕНКО Микола Петрович, вважати недійсним.

ПОМИНАННЯ

22 ВЕРЕСНЯ рівно рік, як невблаганна смерть забрала із життя Валерія
Віталійовича СЕНЧУ, батька, дідуся,
сина і дядю. Так всі ми тужимо за Тобою і не хочеться вірити, що Ти не повернешся. Та дива немає, і те, що було,
не забувається. Горбок землі мовчить,
як все довкола, і огортає душу тихий
жаль, що не побачимо ніколи ні Твою
радість, ні печаль. Не заросте ніколи та
стежина, що провела Тебе в останню
путь. Рідний наш, ми завжди любитимемо Тебе і згадуватимемо з теплом і ніжністю. Царство Тобі небесне.
БАТЬКО, донька ВІКТОРІЯ, онуки ЮЛЯ і АНЯ, зять
СЕРГІЙ, ДРУЖИНА, сестра ЛАРИСА зі своєю сім’єю,
брат КОЛЯ і вся його родина.
Педколектив та працівники Довгалівської школи висловлюють щирі співчуття техпрацівниці школи Валентині
Анатоліївні Пилипенко з приводу болісної, непоправної
втрати — смерті батька
АНАТОЛІЯ АНДРІЙОВИЧА.
Випускники Липівської школи 2003 року висловлюють
щирі співчуття своєму однокласнику Володимиру Григоровичу Пугачу та всій його родині з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті його батька
Григорія Тимофійовича ПУГАЧА.
Болем наших сердець торкнулася звістка про горе в
родині нашого однокласника Сергія Григоровича Пугача із
Липового — смерть його батька ГРИГОРІЯ ТИМОФІЙОВИЧА. Прийми наші щирі співчуття Тобі і всій Твоїй родині.
Однокласники — випускники Липівської школи
2001 року.

ВЕСЕЛА НЕДІЛЯ

ПІД ЧАС канікул у селищному клубі для
молодших школярів та дітлахів працювала
конкурсно-розважальна програма «Весела
неділя». Для дітей проводились ігри, конкурси на кращу пісню, вірш і лунали мелодії дитячої дискотеки.
Всі діти нагороджувались солодощами
та призами. Весь цей час нас підтримували
підприємці: Світлана Володимирівна Позня-

ВІЙСЬКО

ЧЕРГОВИЙ
ПРИЗОВ

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», Указу Президента України від 29 березня
2016 р. №122/2016, наказу
військового комісара Срібнянського ОРВК №97 від
26.08.2016 року з 1 жовтня
по 30 листопада ц. р. на
території Талалаївського
району буде проводитися
призов громадян України
чоловічої статі, яким до дня
відправлення у військові
частини виповнилося 20
років, та старших осіб, які
не досягли 27-річного віку
і не мають права на відстрочку або звільнення від
призову на строкову військову службу.
Усі громадяни, котрі
підлягають призову на
строкову військову службу, зобов’язані прибути
на призовну дільницю за
адресою, що вказана в
персональних повістках.
Громадяни, які не отримали особистих повісток,
повинні з’явитись у військовий комісаріат, маючи
при собі документи, що засвідчують особу.
Відповідно до Кримінального кодексу України (ст. 335) ухилення від
призову на строкову військову службу карається позбавленням волі на
строк до трьох років.
Органи місцевого самоврядування, керівники
підприємств, установ та
організацій, незалежно від
форм власності, зобов’язані на вимогу військових
комісаріатів
сповістити
призовників і військовозобов’язаних про їх виклик
до військових комісаріатів,
забезпечити
своєчасне
прибуття за цим викликом.
Громадяни України,
які мають вищу або професійно-технічну освіту,
за бажанням можуть бути
прийняті на військову
службу за контрактом без
проходження строкової
військової служби.
Г. М. БАЙДА,
т. в. о. військового
комісара Срібнянського
ОРВК, капітан.
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ЖИТТЯ ЯК Є

ПОТРІЙНІ РАДІСТЬ І ТУРБОТА

ковська, Олена Леонідівна Лазоренко, Оксана Василівна Беримець та Дарина Сергіївна
Алєксєєва. За це щиро вдячні вам всі діти
і батьки. Хай усе добре, зроблене з душею
і від щирого серця, повертається до вас
сторицею!
Валентина ЛИЗЬКО,
завідуюча Талалаївським селищним
клубом.

ЛІДЕР – ЦЕ ВИБІР
Шкільне життя досить
цікаве, а особливо — коли
є людина, яка поведе за
собою, адже лідер — це не
тільки позиція, це — вибір.
Бути прикладом нелегко, тому зважитися запропонувати свою кандидатуру
дається просто не всім. 8
вересня учні Плугатарської
школи обирали голову ради
старшокласників. Кандидати пропонували свої передвиборчі програми. Цікаво
оформили свої заявки та
проявили оригінальність. З

6-ти кандидатур цього року
перемогу отримала Яна Чепель. За собою вона поведе
гідну команду: В. Комашко,
А. Сенько, Х. Думнич, В. Пустового і К. Демченка.
Нове мислення та ідеї
зроблять прості шкільні будні
веселими. Хочеться вірити,
що дитячий колектив не тільки творчо підійде до своєї роботи, а й надихне нових учнів
на розкриття своїх талантів.
Світлана МАРТІЯН,
педагог-організатор
Плугатарської школи.

ПРО ВСЕ ПОТРОХУ

ПІСНЯ НАД СЛАВУТОЮ

Після перемоги української кримсько-татарської
співачки Джамали на Євробаченні-2016, згідно з
умовами цього престижного пісенного конкурсу,
к р а ї н о ю - о р га н і з ат о р о м
наступного творчого змагання обраних співаків
Європи має виступати переможець попереднього,
в нашому випадку Україна. Ми уже приймали в
столичному Палаці спорту

Євробачення після переможних «Диких танців»
львів’янки Руслани. І ось
новий успіх. Багато списів
було поламано над тим,
яке українське місто стане столицею наступного
конкурсу. Обирали поміж
трьома — Дніпром, Києвом
і Одесою. Хто з них? Вибір
випав знову на Київ, отже
пісня на Євробаченні-2017
злітатиме у місті Кия над
сивим Славутою.

Промайнуло ще одне
літо і розпочався новий навчальний рік: для когось останній, для когось перший,
а для більшості — черговий.
Знову чекають книжки, знайома парта, витерта дошка
і, звісно ж, вже рідні вчителі. Знову ранковий підйом,
сніданок, ранець на плечі і
гайда здобувати нові знання і закріплювати вивчене.
А як же по-іншому? Просто
прийти до школи і протирати
штани зараз дорого коштує.
На скільки? Про це поцікавилась у мами трьох дітей
Наталії Дегтяр.
Разом із чоловіком Віктором вони виховують своїх
донечок-красунь: найстаршій
Софійці — 11 років, Аліні —
5, а найменшенькій Лізі цього
місяця буде 2 рочки. Старші
дівчатка талановиті до музики, співу. Вони беруть активну
участь у різних святкових програмах навчальних закладів.
Софійка успішно навчається
у школі мистецтв, опановує
гру на струнних інструментах,
уміло грає на бандурі і займає
призові місця в різних конкурсах місцевого значення, їздить на конкурси в інші міста.
Алінка ходить до дитсадочка,
а маленька Ліза кожного дня
зустрічає своїх сестричок веселою посмішкою, бо для неї
вони найрідніші і найближчі
подружки. Хоч іноді й образи
бувають, і чогось не поділять,
але найменша вміє за себе
постояти, відвоювати своє. В
родині, посміхаючись, говорять про неї: вона у нас замість хлопчика. Так і живуть:
кожного дня свої турботи,
проблеми і обов’язково —
радощі.
— А як же справляєтесь
із фінансовими питаннями?
— запитую щасливу маму,
адже одну дитину потрібно до
школи спорядити, іншу — в
садочок, третій час приділити.
Приготувати всім їсти і т. п…
— Чи допомагає вам держава, як багатодітній родині?
— На даний момент, як
багатодітна родина, ми не

от р и м у є м о
ніякої
фінансової виплати, окрім
грошової допомоги при
народженні
дитини
(оскільки Лізі
ще
немає
трьох років),
і за садочок
ми
платимо не повну
вартість, а
50%. Харчування у школі найстаршої донечки
оплачуємо
повністю,
плюс благодійні внески,
ремонти,
бат ь к і вс ь к і
комітети.
Поїздки Софійки на конкурси також оплачуємо самостійно. Найнеобхідніше для
школяра — канцтовари. Десятком зошитів не обійдешся, на рік потрібно купувати
упаковку, обкладинки, ручки,
лінійки… Цього року на канц
товари ми вже витратили
більше 500 гривень, не враховуючи портфель (минулого
року він коштував 450 грн.),
бо намагаємося економити
і купуємо його раз на два
роки. Та й Софійка вміє берегти речі, добре носить.
Так і передаються речі від
старшої до молодшої, але
як не крути, кожній купляємо
і новеньке. Бо потрібно до
школи теплу кофтину, а це
мінімум 400 грн., спідничку
— більше за 300 грн., блузочку, штани, піджачок, а ще
футболочки, спортивну форму, не одну пару шкарпеток,
колготи, білизна. Щоб все це
купити, п’ять тисяч гривень
потрібно мати заздалегідь.
Кожного місяця потрошку
відкладаємо,
доводиться
вибирати, на кому зекономити і на чому. Ще добре, що
можна «на хрестик» записати в магазині. Ми не можемо

СИЛЬНІ ДУХОМ В РІО

Завтра в бразильському Ріо завершуються XV
Паралімпійські ігри. На відміну від місячної давності
Олімпіади в цьому місті
для здорових спортсменів,
яку українська збірна просто провалила, завоювавши 11 медалей (2 золоті),
наші олімпіоніки-інваліди
на аренах в Ріо виступають просто неперевершено — станом на ранок 14
вересня у доробку українських паралімпійців маємо 27 золотих, 20 срібних
і 24 бронзові нагороди і з
71 медаллю посідаємо в

неофіційному командному
заліку третє місце, відстаючи від збірних Китаю та
Великої Британії. Є у нас
свої усейни болти на легкоатлетичних доріжках і майкли фелпси у плавальному
басейні — Олексій Федина,
Максим Крипак, Катерина
Істоміна, Дмитро Виноградець, Денис Дубров, Лейла
Аджаметова, Ігор Цвєтов,
Дмитро Прудніков. І це ще
не вечір! Старти тривають
і медалі будуть обов’язково — запевняють ці сильні
духом люди.
Кор. «ТХ».

23 ВЕРЕСНЯ о 12-й годині у Талалаївському відділенні Бахмацької місцевої прокуратури особистий
прийом громадян вестиме
заступник керівника Бахмацької місцевої прокуратури Костянтин Сергійович БАТРАК.
Попередній запис та
довідки за тел. 2-15-44.

СЛУЖБА – 102

ПРОТЯГОМ цього року
працівниками Талалаївського
ВП було притягнуто до адміністративної відповідальності
65 осіб за вчинення насильства в сім’ї. Інспектори поліції
при отриманні заяви, повідомлення чи іншої інформації про
факт вчинення насильства в
сім’ї або реальну загрозу його
вчинення вживають передбачених законом заходів щодо
припинення правопорушення.
Отримавши таку заяву, про-

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

19 вересня – с. Сильченкове, вул. Кірова.
19 вересня – с. Чернецьке, вул. Молодіжна.
20 вересня – с. Українське (село повністю).
20 вересня – с. Шевченкове, с. Новоселівка (села повністю).
21 вересня – с. Понори, вул. Першотравнева.
22 вересня – с. Грицівка, с. Понори, с. Мигурове (села
повністю).
23 вересня – с. Понори, вул. Першотравнева (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

«НІ!» – НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

тягом трьох днів інформують
про це відділ у справах молоді
РДА. За результатами перевірки заяви виносять офіційні
попередження про недопустимість вчинення насильства в
сім’ї та ставлять на профілактичний облік осіб, які вчинили
насильство в сім’ї.
Інспектори поліції проводять роз’яснювальну ро-

боту в сім’ях, де вчинено
насильство або існує реальна загроза його вчинення,
повідомляють членів сім’ї
про права, виносять офіційні попередження про недопустимість у подальшому
протиправних дій.
Ситуація, коли насильство в сім’ях стало майже
буденним явищем, завдає

дитині навіть ноутбук купити, хоча він уже необхідний,
бо доньці треба виконувати
на інформатику домашнє
завдання. Добре, що Софійку виручають подружки.
Дуже непросто з усім
цим справлятися. Та є ж стимул — наші прекрасні донечки, яких ми дуже любимо і
стараємося робити все, щоб
вони росли здоровими і щасливими. Для того, щоб сім’я
належно харчувалася і можна було економити на продуктах, утримуємо домашнє
господарство: бройлерів, качок, поросят, обробляємо город. Наша бабуся тримає корівку і забезпечує нашу сім’ю
молочними продуктами.
Стараємося економити
на чому тільки можемо і багато чого робити своїми руками. Як і більшість людей,
оформили субсидію. Замінили вікна на пластикові, утеп
лили будинок. Докладаємо
багато зусиль і терплячості,
щоб заробити гроші, створити нормальні умови для дітей. Не секрет, що бувають і
борги, адже особливо складно робити ремонт чи щось
добудовувати. Є навіть заздрісники на наші нові вікна,
адже старі були вже такі, що
при сильному вітрі могли і на
підлогу випасти, чи «дорогі»
шпалери, яким насправді
уже багато років.
Отож, виходить як у тій
приказці: хто робить, того і
поганяють. Тобто, допомогу від держави отримують
ті батьки, які налаштовані
егоїстично і не вважають за
потрібне працювати, свої
батьківські обов’язки перекладають на державу.
Людмила ЦИГАНЕНКО.
На фото із сімейного
альбому: татові донечки
(вгорі); сестрички Алінка і
Софійка ДЕГТЯР (внизу).

великої соціальної та моральної шкоди суспільству.
Виховання дітей в умовах
насильства призводить не
лише до втрати найдорожчого для людини — життя та
здоров’я, а також програмує
нове покоління на здійснення насильства, утвердження аморальних стандартів
поведінки в сім’ї, колективі,

у суспільстві в цілому. Від
того наскільки чуйно, зважено та відповідально будуть
ставитися до цієї проблеми
всі органи та установи, на які
законом покладено здійснення заходів з попередження
насильства в сім’ї, залежить
значною мірою моральне
здоров’я суспільства.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник сектору
Талалаївського ВП ГУНП,
майор поліції.
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ДО ВСЕНАРОДНОГО ДНЯ БАТЬКА
ють сльози,
не болить.
Маленьке
сердечко
знайшло
втіху. Вона
виросла,
огорнута
татовою любов’ю, вона

Але з нею назавжди залишиться запах білої сорочки
і по-дитячому проста татова
посмішка, сповнена любові і
ніжності, яка все життя буде
зігрівати її колись маленьке
сердечко.
Ніхто не знає, як важко йому знайти приклад
справжнього батька, бо в

розділяв з ним таємниці.
Все, що він пам’ятає — як
батько п’яним повертався
додому, переїхавши своїм
трактором єдину іграшкову машинку. А потім бив
втомлену роботою і життям
маму, а маленький хлопчик
у цей час ховався під ковдрою. Потім вони тікали…
подалі від «татової любові». І ніхто не бачив, як розривалось поранене такою
кожного
його дитинстві цього не
любов’ю дитяче сердечко,
дня
бачибуло. Він виріс з батьком,
ніхто не бачив, як котились
ла приклад
але без батьківської любові
батькові сльози по грубій
батьківства,
і поради. Він ніколи не чув
щетині, ніхто не відчував
стриманоз його вуст слів похвали, а
теплих татових обіймів. Не
сті, розважтільки: «Неук, ти не вмієш,
запам’ятався запах сорочливості
і
не так робиш, ледащо».
ки, а тільки п’яний перегар і
чоловічої
Він ніколи не ходив у дистиснутий чоловічий кулак.
мудрості. До
тинстві з татом на рибалку,
Якими батьками, дідусясьогоднішнього дня вона баніколи не відчував сильної
ми ми є сьогодні? Тими, хто
чить татові сльози і відчуває
чоловічої руки на своїх дивміють цінувати нове життя,
теплі обійми, коли їх розлутячих плечах, ніколи не сичи тими, кому воно байдуже?
чає відстань в кілометрах.
дів на татових колінах і не
Кор. «ТХ».
Сидить на лаві сивий батько біля хати
біль його блищить.
І дивиться в небесну далечінь,
Чому так зажурився, любий тату?
Задумався, бо є про що згадати,
Чому в очах твоїх незвідана печаль?
Немало пережив і знає що почім.
Ти молодий ще, хоч прожив багато,
Все кругом: і хата, і господа —
Та в праці пройдених років не жаль.
То праця рук невтомних, золотих,
В саду, що посадили твої руки,
Трудився він і в полі, й на городі,
Так пахнуть яблуні і бджоли в них
Все для дружини і дітей своїх.
гудуть,
Ніхто не знає і ніхто не бачить,
Сюди приходять діти і онуки,
Як плаче батько, як вночі не спить.
Дасть Бог і правнуки
Він чоловік. Він має сильну вдачу,
в той сад прийдуть…
Лиш сивиною в скронях
(Автор невідомий)

СЬОГОДНІ виповнюється 65 років нашому кумові і
другові Михайлу Івановичу КОСТЕНКУ з Липового.
65 років — солідний вік,
осінь життя, мудрості розквіт. З ювілеєм Вас хочемо
привітати, побажати Вам
довгих-довгих років. Нехай
зігріє Вас турбота близьких,

ПРО ТАТА

ДО СЬОГОДНІШНЬОГО
дня відчуваю запах татової білої сорочки, я чую, як
б’ється в його грудях гаряче
серце, відчуваю теплі татові
обійми. Я бачу, як маленька
дівчинка нестримно біжить
до свого любого татка, коли
він повертається додому з
роботи. Бачу, як, розбивши
дитяче колінце, вона сидить
на його руках, заховавши
мокре від сліз личко на татовому мужньому плечі. Він
витирає її гіркі сльозки і дмухає на свіжу ранку. Стиха-

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА
– ЧИТАЧ

СТУКОТІЛО,
ГУРКОТІЛО…

з третього поверху летіло.
Буваючи в райцентрі, приємно помічати, що центр
став чистішим, акуратнішим. Мабуть і люди, потрапляючи туди, де порядок,
стають культурнішими, не
смітять, привчаються користуватися сміттєвими ящиками. Радують перехожих
та приїжджих квіти на клумбах. На центральній площі
завжди чисто, акуратно.
Комунальники працюють
на совість. Та всю цю картину псує вигляд триповерхівки. Десятиліттями не
ремонтовані, не фарбовані
вікна вже починають просто випадати. «Добре», що
вікно випало із третього поверху на авто, яке стояло
внизу, а не на перехожого,
чи, не дай Боже, на чиюсь
дитину. І хто б тоді відповідав за людське життя і здоров’я? Господар триповерхівки — районне споживче
товариство, яке бере солідну орендну плату із тих,
хто знімає там приміщення.
Чому ж не вкладає кошти у
ремонт?
Нещодавно ми відзначали приватне свято у
кафе «Зустріч» і залишилися дуже задоволеними
і культурою обслуговування, і смачними стравами, і тим затишком, який
створений тут господинею
Оксаною Сенчею і її колективом. Вони також орендують приміщення та створюють тут затишок для
своїх відвідувачів. Якби ж
і господарі триповерхівки
про це подбали, бо це вже
і справді крайнощі, коли
вікна навіть в погожу годину випадають.
Катерина
СЛИВЧАНСЬКА.

СЛУЖБА – 102

ПОДІЇ МИНУЛОГО ТИЖНЯ

Під час нічного патрулювання вулиць селища патрульні
поліцейські затримали чотирьох осіб, які, будучи напідпитку,
перебували в громадських місцях. На кожного з них накладено адміністративний штраф згідно зі ст. 178 КупАП, якою
забороняється розпивання пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у
громадських місцях у нетверезому стані.
До адміністративної відповідальності притягнуто і місцевого та приїжджого водіїв, які у стані сп’яніння керували
автомобілями. Згідно з новими штрафами, вперше затриманому за це порушення доведеться сплатити 10 200 грн.
з позбавленням водійських прав на рік. Нагадуємо, що за
повторні порушення покарання значно суворіші: 20 400  грн.
і 40 800 грн. за другу і третю спробу сісти п’яним за кермо.
При цьому відбиратимуть права на 3 і 10 років відповідно.

ЗАСТУПНИЦЯ НАША
«ОРАНТА»

Із найпрадавніших часів
велика Богиня-Мати Оранта
(та, що молиться) молилася за
слов’янський люд, була йому
берегинею і заступницею у
тяжку годину. Так і зараз. Хіба
НАСК «Оранта» не заступниця і не берегиня? Скільком
людям, які потрапили у життєву скруту, допомогла вона
справитися із бідою, виручила, підтримала, повернула
надію. Наші родини добре відчули це на собі, коли несподівано опинилися у непростій
ситуації і потребували руки
підтримки. Подало нам її Талалаївське відділення НАСК
«Оранта».
Малочисельний
колектив у ньому, але фаховий і, головне, його працівники

Немає нічого ціннішого
у житті від людської дружби. Коли у горі й радості ти
не сам, можеш сподіватися, що тебе завжди підтримають і виручать, тоді все
здолати можна. До чого це?
Та до того, що ось потрапила наша сім’я у складну
ситуацію і вже небайдужі
люди, друзі телефонують:
яка допомога потрібна?
Наш син і онук-школяр цього літа неблизько від до-

мівки важко травмувався і
треба ж, щоб за щасливим
збігом обставин поблизу
були лікарі В. Т. Марченко
і М. В. Сегеда, які надали йому першу допомогу і
викликали швидку, а потім
уже під свою дбайливу опіку перебрав його до себе
і виходжував лікар-хірург
М. В. Бандурак. Працюють вони зараз у нас чи
не працюють, але лікар —
він завжди лікар! Схиляє-

ПОДЯКА
мось перед вашим умінням
завжди бути поруч.
Так само і вчителя колишнього не буває. С. П.
Іваненко, перша вчителька
нашого Данила, вже випустила їхній 4-А і набрала
клас першачків, але зачувши про біду свого колишнього учня, поспішила
провідати його із групою
однокласників і підтримати.
Зворушливо до сліз!
Сім’я ОНИЩЕНКО.

ОСІННІ ДИВА

НАВІЩО ЗАЙМАТИСЯ МУЗИКОЮ

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.

Н. В. Пугач та І. В. Антипенко
близько до серця сприймають
чужу біду і відразу ж поспішають на виручку своїм клієнтам. Навіть більше, у нашій
ситуації самі проявили ініціативу, зателефонували, підказали і посприяли в оформленні необхідних документів
та отриманні страхової суми.
Швидко, оперативно і без зай
вих клопотів та чиновницької
тяганини. Приємно, що наше
відділення «Оранти» у морі
черствості, байдужості і бездушності виступає острівцем
порядності,
співчутливості,
доброти і заступництва.
Сім’ї ОНИЩЕНКО і
ШАЛЕНИХ.
смт Талалаївка.

ВМІННЯ БУТИ ПОРУЧ

ЦЕ ЦІКАВО

Тренування пам’яті
і мислення
Музичні заняття відмінно розвивають ці головні
розумові здібності. Діти, які
відвідують музичну школу,
по успішності перевершують
тих, хто не займається музикою. Музичний твір — це
сувора ієрархія і структура.
Недарма сольфеджіо по
складності іноді порівнюють
з вищою математикою.
Вивчення теорії музики
сприяє розвитку абстрактного мислення, виконання —
тренує просторове мислення. Запам’ятовування нотних
текстів, музичних позначень,
звучання інтервалів, акордів,
ладів та іншого розвивають
постійну пам’ять.
Люди, які займаються
музикою, краще говорять і
пишуть, швидше освоюють
іноземні мови. У багатьох
просунутих компаніях і корпораціях віддають перевагу
претендентам з додатковою
музичною освітою.
Розвиток організованості
і самодисципліни
Заняття музикою допомагають дисциплінувати і
привчити себе до систематичної праці. Щоб досягти
успіхів у вокалі або освоєнні
музичного інструмента, потрібно постійно займатися,
концентруючи увагу на поставленому завданні, і не

життя прикрасить радістю
любов. І здоров’я міцне
дозволить насолоджуватися життям знову і знову. Хочемо Вам миру побажати,
проблем в здоров’ї не знати. Нехай поруч — близькі
завжди, любов і щастя на
роки!
Сім’ї ГУБАР і ПАВЛИШ.

відволікатися під час занять.
Хто вчився, знає, що навчання на інструменті — це кропітка і регулярна праця. Причому, без канікул і вихідних.
Як у спорті, тільки без травм.
Діти, які відвідують музичну школу, вчаться бути
організованими,
будувати
плани і виконувати їх в строк.
Наприклад, вчасно підготуватися до заліку, іспиту або
концерту.
Поліпшення моторики
і реакції
Освоєння музичного інструмента покращує координацію. Під час гри руками
і пальцями відбувається
безліч рухів, і завдання виконавця — стежити за кожним
і виконати їх максимально
точно. Майже завжди права
і ліва рука діють незалежно
одна від одної. При цьому у
музиканта працюють обидві
півкулі головного мозку, що
благотворно впливає на їх
рівномірний розвиток.
В музиці тренується
точність, безпомилковість,
особливо при виконанні декількох завдань одночасно.
Зупинка сприймається як
помилка.
Гра на музичних інструментах розвиває дрібну моторику рук. Тому рекомендується починати навчання
в ранньому віці. Багатьма
дослідженнями
доведено,

що розвиток мозку у малюків
безпосередньо залежить від
спритності пальців. Від цього в майбутньому залежать
рівень інтелекту і мислення,
пам’яті й мови.
Подолання психологічних
бар’єрів
Діти, які займаються в
музичній школі, часто виступають на заліках, у виставах
і концертах. Тому вони не
бояться публіки, тренують
артистичність і виразність
для сцени перед слухацькою
аудиторією.
Дорослим важче подолати цей бар’єр. Почніть з
малого: виконання перед
викладачем, родичами, друзями — поступово страх публічних виступів мине.
Наслідування кращих
традицій освіти
Вчитися грати на інструменті або співати, хоча б на
базовому рівні, — це слідувати традиціям освіти останніх кількох століть. Музикою
займалися і займаються в
усьому світі, навіть якщо потім не стають професійними
музикантами.
Є й інші причини займатися музикою. Але музичні
педагоги та психологи виділяють п’ять наведених як основні і найбільш раціональні
доводи для вивчення музичних дисциплін.
Катерина СМАЛЬКО.
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Ті, хто щось вирощує на своїх грядках чи
городах, щоосені, збираючи врожай, мають
якісь радощі і якісь розчарування. Хто із нас не
знаходив на городі картоплину у формі якоїсь
тваринки чи предмета.
А згадайте як у дитинстві ми робили «корівок» із огірків, «куколок»
із кукурудзяних качанів.
Були часи, коли в осінню
пору на сторінках нашої
районки з’являлися фотографії якогось «осіннього дива». Наш читач
Петро Федорович Дупа
із Талалаївки вважає,
що все нове — це щось
забуте старе, отож пропонує відновити цю тему. І
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матеріал надав. На своєму
городі він виростив шикарні
баклажани. Навесні купив
розсаду у Ольги Рубежанської в Талалаївці.
Не жалкує, ще й іншим
радить купляти на той
рік таку якісну розсаду.
На одному стеблі виросло не менш як по три
баклажани, кожен — у
межах кілограма. А два
із них виросли, наче
близнюки-сіамці. Осінні
дива, які виростив Петро Федорович, стали
експонатами виставки
до Дня селища.
Якщо і ви виростили якесь «осіннє диво»,
розкажіть про це нашим
читачам.
Кор. «ТХ».
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