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— Перш за все, зростає
відповідальність усього колективу школи, адже опорна школа має бути центром надання
якісних освітніх послуг
не тільки учням Талалаївської школи, а й інших
шкіл району, зокрема, Талалаївського освітнього округу.
Наш педагогічний колектив
ставить перед собою завдання, яке гостро стоїть перед
освітянами сьогодні — підготовка конкурентоспроможного
в євроінтегрованому просторі
випускника, громадянина нашої незалежної України, здатного до самореалізації своїх
знань і умінь. Для виконання
даного завдання повинна бути
відповідна підготовка вчителя і його бажання працювати
по-новому, впроваджуючи у
навчально-виховний процес
новітні форми і методи роботи. Ось чому наші педагоги
постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня.
Досить важливим фактором для організації навчально-виховного процесу є і
зміцнення матеріально-технічної бази в нашій опорній
школі. Завдяки турботам
народного депутата Валерія
Давиденка в школі відбувається багато позитивних
змін. Незабаром буде проводитись заміна усіх вікон
на пластикові. Протягом минулого навчального року із
державного бюджету було
виділено майже 300 тисяч
гривень для закупки нового
обладнання у кабінет фізики. Депутати районної ради
подбали про заміну вікон
у спортивному залі школи,
оновлення шкільної їдальні — придбано новий посуд,
замінено холодильник, електроплиту, прилавок для роздачі їжі, замінено облицювальну плитку в кімнаті для
миття посуду. Депутати се-

З початком жовтня приходить до нас одне з найшанованіших і найулюбленіших всенародних свят — День
учителя. Його святкують не лише освітяни, а й їх численні вихованці, батьки, всі ми, хто в різні роки переступав
шкільний поріг, і вже ніколи в житті не зміг забути ні першу
вчительку, ні школу. І як би не змінював час наші духовні
цінності, яких би змін не зазнавав навчально-виховний
процес, школа була і залишається осередком добра і
справедливості, незамінних життєвих цінностей. Нині в
освітній галузі тривають процеси реформування, освіта набирає нового змісту — школи переходять на якісно
нову систему навчання. Нині в районі працює три опорні
школи, одна з них — Талалаївська. На які зміни в навчально-виховному процесі слід очікувати учням і вчителям в
опорній школі, ведемо розмову із директором Талалаївської ЗОШ Світланою Володимирівною МИХНО.
лищної ради посприяли у виПедагогічний колектив —
діленні 60 тисяч гривень для
це ще одна сім’я для кожного
заміни лінолеуму в шкільновчителя, у нас працюють досму коридорі та в одному із
відчені, талановиті педагоги.
З одним учнем працює
багато вчителів і кожен
хоче, щоб його учень був
успішним.
В даному
випадку
кабінетів, де організоване інзусилля вчителів об’єднуклюзивне навчання, наданні
ються, всі працюють на один
коштів на літній відпочинок результат. У кожного є бажандітей, харчування дітей воїня допомогти один одному. У
нів АТО, спортивні заходи.
цьому навчальному році наш
— Яка, на Вашу думку, колектив поповнився молороль учителя в усіх цих по- дими колегами. Я бачу, що
зитивних змінах?
в них є прагнення удоскона— Учитель є носієм всіх
лювати свої знання й уміннових підходів у системі на
ня, підтримувати позитивний
вчання і виховання, саме він,
імідж школи.
педагог, має запалити ту іскру
— Як тісно ви співпразацікавленості, яка світиться
цюєте із колегами з інших
в очах першокласників і підшкіл району?
тримувати її протягом всього
— Наша опорна школа
процесу навчання в школі, бо
завжди відкрита для спілкуще відомий педагог К. Ушинвання. На базі школи провоський колись говорив: «Дидиться робота методичних
тина — це не посудина, яку
об’єднань, нарад. Учителі
можна наповнити, а факел,
школи діляться досвідом,
який треба запалити»
запозичують корисне у своїх
— Вихованці вашої шко- сільських колег. Все вирішуєли постійно стають призе- мо шляхом обговорення.
рами районних, обласних
— Чи завжди успіші навіть республіканських ний учитель має успішних
олімпіад, конкурсів, зма- учнів?
гань. В цих успіхах доско— Питання досить глоналість вчительської праці бальне, тому що успішний
чи наполегливість учнів?
учитель має свій фах. Учень
— Працювати з дитинавчається не в одного учитеною так, щоб вона проявила
ля, але частинку від спілкувангарні знання на різного роду
ня з кожним має у своєму серконкурсах, звичайно, досить
ці. Я вважаю, що ця частинка
складно. Учні завантажезавжди дасть про себе знати в
ні у навчально-виховному
становленні особистості.
процесі. Тож для результату
— Що б Ви хотіли побапотрібно багато працювати
жати своїм колегам у день
додатково і завдання вчителя
професійного свята?
— поєднати, використовуючи
— Таких щедрих ужинків,
новаторські підходи, надання
як ця осіння пора. А ще жаги
знань обов’язкових із додатзнань в очах дітей, теплоти їх
ковими. На це, звичайно, йде
сердець, нових творчих злебагато особистого часу і сил
тів на педагогічній ниві.
учителя. При цьому важли— Дякую за бесіду. Із
вою складовою успіху є і насвятом Вас і Ваш колектив.
полегливість учнів, їх бажанРозмову вела
ня перемогти.
Віра КЛИМОВА.

З ВОГНЕМ
ВИСОКОЇ ЛЮБОВІ

Неділя
2.10

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ОСВІТИ!
Щиро вітаю вас із професійним святом!
Справа, якій ви віддано служите — несе
почесну й особливу місію! Ви невтомно працюєте, виховуючи в наших дітях любов до
рідного краю, повагу до батьків, прагнення
до нових знань.
Завдяки вам українська земля прославлена багатьма відомими на весь світ
іменами.
Кожен із нас береже у собі частинку вашої душі та неоціненний скарб — освіту.
Нехай ваша діяльність на благо нашої
Батьківщини зміцнює її та створює всі умови
для формування нового покоління сучасної
незалежної України.
Бажаю вам і вашим рідним миру, добра,
міцного здоров’я і добробуту!
Зі святом!
З повагою — народний депутат України Валерій ДАВИДЕНКО.

ІЗ СВЯТАМИ!

ДОРОГІ НАШІ ВЕТЕРАНИ,
ПРЕДСТАВНИКИ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ!
Прийміть найщиріші привітання з нагоди
Міжнародного дня людей похилого віку та
Дня ветерана.
Український народ завжди славився шанобливим ставленням до батьків, турботою
про найстарших представників громади.
Важко переоцінити ваші здобутки, за
якими стоять наполеглива праця, мужність,
героїзм і відвага кожного з вас. Цей день —
чудова можливість ще раз сказати теплі слова вдячності батькам, ветеранам війни, праці, пенсіонерам за вклад у розвиток району,
за багаторічну добросовісну працю, доброту
та мудрість.
Бажаємо вам довгі роки прожити здоровими, щасливими у злагоді, повазі і любові!
ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ,
ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!
Прийміть
найщиріші
вітання з нагоди Дня працівників освіти і Дня людей
похилого віку та Дня ветерана. Низький уклін вам за
велику життєву мудрість,
самовідданість і витримку,
багатство і благородство
душі.
Від усього серця бажаю всім вам миру, добра
і щастя! Міцного здоров’я,
радості та злагоди у ваших
душах. Нехай вони сповнюються добром і вдячністю
спадкоємців, а в домівках
світиться родинний теплий
вогник — вічне джерело
наснаги і любові. Святкового настрою вам!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.
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ДОРОГІ ОСВІТЯНИ!
Сердечно вітаємо вас із професійним
святом — Днем працівників освіти.
Важко переоцінити вашу роль у житті
кожної людини. Ділитися знаннями та вчити
може далеко не кожен. Щоб знайти підхід до
учня, зацікавити його, перетворитися з наставника у хорошого товариша і повести за
собою у світ знань — необхідний особливий
талант. Ви сприяєте формуванню нових особистостей, від яких залежить наше майбутнє.
Дякуємо вам за терпіння, небайдужість і
бажання зробити освіту якісною і доступною
для кожної дитини, цікавою і потрібною для
молодого покоління.
Від щирого серця зичимо вам щастя,
удачі, міцного здоров’я, добробуту, віри у
власні сили, невтомності у творчому пошуку.

Традиційно 30 вересня відзначають своє професійне
свято бібліотекарі. Бібліотеки забезпечують зв’язок минулого
і сьогодення, одержання повного огляду інформації зі світового простору. Вони допомагають читачам бути обізнаними у
сучасних проблемах економіки, політики, культури, пізнавати
реальну картину світу.
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ БІБЛІОТЕК!
Прийміть щирі вітання з професійним святом.
Бажаємо вам творчої наснаги, міцного здоров’я, щастя,
добра і нових успіхів у просвітницькій справі.
В останній день вересня ми відзначаємо День усиновлення — день найкращих проявів турботи та любові до
дитини, що залишилась без підтримки і захисту найрідніших людей.
Дякуємо всім, хто став люблячими і дбайливими батьками, хто взяв на себе відповідальність за долі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для
кого діти є одним із найголовніших життєвих орієнтирів,
хто здійснив власну мрію бути батьками!
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

РОБОТА

Пошук начальника лабораторії на елеватор
смт Талалаївка Чернігівська обл.
Вимоги:
••Освіта: вища/середня (технологія зберігання і переробки зерна);
••Досвід роботи від 3 років на посаді нач. ВТЛ;
••Знання сучасного обладнання лабораторії і правила
його експлуатації;
••Знання технічних вимог і методик (ГОСТ, ДСТУ, ISO,
НД);
••Впевнений користувач ПК (Excel, Word, 1C-8);
••Повна зайнятість, офіційне оформлення, гідна оплата
праці.
Тел. 067-334-64-99 (Сергій Миколайович),
067-334-64-78 (Тетяна).
E-mail: t.odizhna@tasagro.com
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За даними http://sinoptik.ua

У вівторок, 4 жовтня, з 9 до 12-ї години на прямому
телефонному зв’язку з населенням району — голова районної ради Юрій Володимирович ДЗЮБАН.
Пряма лінія за тел. 2-12-30.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ДУХОВНІСТЬ

1 жовтня 2016 року

ПЕРШИЙ ЮВIЛЕЙ ЦЕРКВИ

ІЗ СВЯТАМИ!

25 вересня працівники дошкільних установ святкували
своє професійне свято — Всеукраїнський День дошкілля.
А 2 жовтня всі освітяни святкуватимуть День працівників
освіти. Ці професії взаємопов’язані, мають спільну мету —
виховання всебічно розвинутої особистості, достойних громадян України.
Щиро вітаємо вас, шановні колеги!
Бажаємо вам відчуття повноти і неповторності життя,
здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і
довгої людської пам’яті. Хай завжди щедрою на сходи буде
освітянська нива, а в усіх ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача!
Оксана ПЛЮТА,
начальник районного
відділу освіти.

Початок жовтня дарує нам прекрасні професійні свята:
День учителя, День музики, День бібліотекаря. Щиро вітаємо всіх, хто виховує і навчає дітей, прищеплює їм любов до
музики і книги. Дякуємо вам за вашу працю.
Допоки сонце світить з висоти, щебечуть птахи, зацвітають квіти, ми вам життям бажаєм твердо йти і дням наступним від душі радіти! Хай щастя завжди супроводить вас,
людська повага й шана не минають, а вашу мрію й працю
повсякчас лиш визнання вінчають!
Відділ культури та туризму райдержадміністрації,
профспілка працівників культури.

Липівський храм.
ЦЯ ДАТА для жителів Липового стала подією в житті села. Теплого
сонячного
вересневого
четверга до Спасо-Преображенської церкви ішли
і їхали люди. Завітали
сюди сусіди з Понір, Корінецького, Красного Колядина, Скороходового, Талалаївки. І літніх, і зовсім
маленьких у цих святих
стінах об’єднало урочисте
відзначення 10-ї річниці
від часу освячення сільського храму.
Здається, ще недавно
це місце біля сільського
цвинтаря, поряд із стародавнім некрополем, було
нічим непримітним. Хоча
в селі знали: колись тут
була церква. Є поодинокі
очевидці того, як під час
війни фашисти спалили
святиню і червону заграву
видно було навіть у сусідніх селах. Знав цю історію
і Михайло Голуб. У дитинстві, ще малим, Мишко із друзями та братами
любив (як це притаманно
хлопчакам) пострибати на
руїнах церковного фундаменту, що деінде зберігся.
Тоді його уява вимальовувала картини величної,
високої святині. Як би
було добре, якби вона тут
була, — думалось хлопцю. Та навіть мріяти тоді
не міг про те, що не хтось,
а саме ВІН відродить тут
храм. Куди було йому, одному із трьох синів матері,
котра виховувала їх сама
далеко не в розкоші, мріяти про таке? Та життя,
як-то кажуть, розставило все на свої місця. Без
будь-яких протеже, впливових помічників, а лише

Під час служби.
завдяки своїм власним
зусиллям, розуму і пра- Та якесь невідоме почутцелюбству Михайло Го- тя ностальгії за колискою
луб, як говориться, міцно свого дитинства — мастав на ноги. Він очолив льовничим Липовим і басолідну
газобудівельну жання залишити про себе
компанію в далекому ро- в ньому добрий слід не
сійському Сургуті «Газ- давали йому зупинитися,
проэктстрой». Ось тоді й змусили вистояти і, врешпочала матеріалізуватися ті, справити церковне
його ідея відродити в Ли- новосілля. Десять років
повому церкву. Не де-не- Липове з церквою, чим не
будь, а на тому ж місці, кожне село може похванедалеко від його рідної литися. Сьогодні прихід
домівки.
очолює отець Олександр
Час будівництва для (Яременко) — молодий
нього став справжнім ви- енергійний чоловік, копробуванням, бо кілька трий з ініціативи Михайла
років довелось жити в Павловича став організарежимі Сургут — Липове. тором події.
Бувало, за рік до двадЗ нагоди цього до Ли-

Божественну літургію відправляє архієпископ
Іриней.

цяти поїздок випадало.
Адже були питання (і що
найгірше — чиновницько-бюрократичного
характеру), які вирішити міг
тільки він. Хоча були в
нього і однодумці, і
помічники.
Одна з них
— Тетяна
Григорівна
Кукса, котра ділила
з ним тягар
нелегких
турбот.
Іноді до
нього підкрадалась
думка: чи
не даремно
все це затіяв. Адже
міг спокійно
жити, без
цих клопотів, а кошти
витратити
свою
Настоятель Спасо-Преображенського на
немаленьхраму отець Олександр.
ку родину.

пового завітали високі
гості — Високопреосвященніший
архієпископ
Ніжинський і Прилуцький
Іриней, секретар єпархії
отець Валерій, Благочинний Бахмацького округу
отець Віктор, отці Миколай (Бахмач), Віктор
(Талалаївка),
Феодосій
(Сильченкове), інші сановиті гості.
При
вщерть
заповненій людьми церкві
урочисто, піднесено і
величаво пройшла Божественна літургія. Була
також піднесена молитва
за мир в Україні, відбувся подячний молебень.
І при всьому цьому не
зримо був присутній меценат і добродійник Михайло Голуб. Його ім’я із
вдячністю і благоволінням звучало не тільки із
вуст священиків. Кожен,
хто прийшов до храму,
згадував його добрим
словом.
Текст і фото
Наталії ЦІЛИНИ.

Світлана СОЛЯНИК,
голова районної профспілкової організації.

30 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ УСИНОВЛЕННЯ

ВІДКРИЙМО ДУШІ І СЕРЦЯ
Кожного дня все більше
наших громадян відкривають
свої серця і двері домівок
для дітей, обділених долею.
Реальним свідченням дієвої уваги нашої держави до
питань забезпечення права
дитини, яка за різних обставин життя втратила рідних
батьків, є підтримка сімейних
форм виховання.
Усиновлення визнане в
Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування.
Враховуючи
важливість
усиновлення в забезпеченні права кожної дитини на
виховання у сім’ї, з метою
підтримки та розвитку національного
усиновлення
Указом Президента України
від 27 листопада 2008 року
в нашій державі щорічно 30
вересня відзначається День
усиновлення, який співпадає
із днем християнського свята
Віри, Надії, Любові та матері
їх Софії.
Дітям, які втратили родину, може допомогти кожен,
хто небайдужий. Більшість
подружніх пар, які прийняли
у родину доньку або сина,
скажуть вам, що Бог створив цих дітей саме для них.
Адже «дитина — дзеркало
родини, як у краплі води
відбивається сонце, так у
дітях відбивається мораль-

на чистота матері і батька»
(В. Сухомлинський).
На території нашого
району проживає 4 усиновлених дітей, функціонує 3
прийомні сім’ї, у яких виховується 4 прийомних дітей
та 1 особа з числа дітей,
позбавлених батьківського
піклування, 20 статусних дітей перебувають під опікою.
Від імені районної державної адміністрації вітаю
усиновлювачів, прийомних
батьків, опікунів, піклувальників з Днем усиновлення.
Нехай повняться дитячим
щасливим сміхом ваші оселі,
а діти ростуть слухняними і
успішними. Нехай щедрість
і милосердя ваших душ заради наших дітей примножуються з кожним днем, а
Віра, Надія і Любов ніколи
не залишають ваші серця.
Бути батьками — це один із
найважливіших обов’язків,
який доводиться виконувати
в житті, водночас найцікавіший та гідний старань.
Всіх, хто виявив бажання усиновити дитину, просимо звертатися до служби у
справах дітей райдержадміністрації. Ми готові допомогти дитині та батькам знайти
один одного.
Людмила СЕРДЮК,
начальник с лужби
у справах дітей
райдержадміністрації.

ГОДИНА ПАМ’ЯТІ
У «ПАТРІОТІ»
З початком навчального року в Талалаївській
районній бібліотеці для дорослих продовжено роботу
любительського об’єднання «Патріот», членами якого є учні 10-го та 11-го класів Талалаївської школи.
15 вересня до Дня
визволення селища від
нацистських загарбників у
Талалаївській школі з учнями 11-го класу бібліотекар
С. А. Джежуля провела годину пам’яті «Їх пам’ятають
вдячні земляки».
А 21 вересня в Талалаївській ЦРБ для дорослих було проведено День
партизанської слави. В
комплекс заходів увійшли: вечір пам’яті «Полум’я
пам’яті в наших серцях»,
який підготували та провели бібліотекарі С. А.
Джежуля, Н. В. Густодим,
Г. О. Мартіян. Також була
організована книжкова виставка «Незламний фронт
відваги і доблесті». Огляд літератури під назвою
«Сторінками партизанської
слави» провела бібліограф
ЦБС Л. М. Джежуля. На ці
заходи були запрошені учні
11-го класу і вчитель історії
та права Т. В. Шевченко.
Світлана ДЖЕЖУЛЯ,
бібліотекар ЦРБ.

КНИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ

ЗА ВСЕ ЖИТ ТЯ

Є люди, професія яких
досить далека від поезії, лірики, але все життя в їхній
душі живе любов до прекрасного, бажання свої найсокровенніші думки і помисли висловити поетичними
рядками.
Віктор Бичок за професією ветеринар, проживає в
Києві. Все трудове життя віддав ветеринарії і, вийшовши
на пенсію, продовжує працювати за спеціальністю.
А поряд із цією буденною
справою з дитинства, із юності проніс любов до поетичного слова. Бувало, пошле
мама трьох малих синів
Колю, Вітю та Петю полоти
город, Вітя попрацює-попрацює і вже на обніжку сидить
та щось записує у блокнот.
Брати спочатку сердились,
а потім змирились: «Нехай
пише. Поет». Не розлучався
з поезією, коли й навчався
у Козелецькому ветеринарному технікумі, служив у армії, підвищував свій освітній
рівень у сільгоспакадемії і

після неї був головним ветлікарем у колгоспі «Україна»
(с. Корінецьке). У 1991 році
Віктор Бичок перейшов на
службу в штаб Київського
військового округу, де до цих
пір він — головний спеціаліст
ветмедицини тилу Збройних
сил України.
Ліричні,
філософські
вірші, посвяти друзям, колегам, батькам. Таких творів
набралося багато. Недавно
одне з видавництв м. Вінниця видало книгу В. Бичка «За
все життя». Вона має два
розділи — «Філософія. Лірика. Роздуми» та «Про друзів
і для друзів», 240 сторінок.
Передмову до книги написали письменник А. Гудима
і член Національної спілки
журналістів України В. Жолукевський. Книга — своєрідний віршований підсумок
прожитого, сповідь автора
перед часом і людьми.
Без високопарних, пафосних слів, просто, як
саме життя, автор пише
про колиску свого дитин-

ства Красний Колядин, де
сьогодні проживають його
батько, брат, інша рідня:
Сниться рідне село.
Те, де я народився,
Де дитинство пройшло.
Де Ромен розливається,
Де родючі поля,
Де весною і хлібом
Пахне рідна земля.
Або:
Заквітчане, замріяне,
З усіх кінців проміряне,
Затишне і привітне
Стоїть моє село…
Наталія ЦІЛИНА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ВІДЛУНАЛИ ОСІННІ ЯРМАРКИ

Мабуть, не буває свята,
яке б не залишило після себе
безліч приємних вражень і
спогадів. На те воно і свято!
І сьогоднішній рік не виняток.
Щорічне святкування Дня
селища, ярмарок Пресвятої
Богородиці і день визволення Талалаївки та району вже
відлунали, але перед очима
до цих пір стоять кумедні
телятка, цікаві презентації
сільських рад, гомінкий люд.
В повітрі пахне шашликом і
смачними пирогами, а неподалік милує око і привертає
увагу кожного виставка Талалаївської школи, яка традиційно представляла шикарні
букети та цікаві композиції,
приурочені 73-й річниці визволення Талалаївщини від
нацистських загарбників.
Всього було представлено 19 композицій з тематичною спрямованістю на
національно-патріотичне виховання як самих школярів,
так і уважних глядачів, адже
задивлятись було на що. Недарма потрудились і проявили свою фантазію всі учасники заходу, навіть, батьки,
особливо учнів початкової
ланки, взяли активну участь
у створенні незабутньої виставки. До того в ній все так
гарно і вражаюче, що комісії
було важко визначити переможців, але все ж таки…
Забавна композиція «Їжачок» 1-А класу розділила
третє місце з оригінальною
і квітучою композицією 3-А
класу «Хай ворог лютує, а
Україна-мати квітує!». Дивувала глядачів феєрія осінніх
квітів «Щедрої осені в Укра-

їні», представленої учнями
1-Б. На широкому полотні
розквітла україночка з русою
косою, тримаючи в руках
кошик із стиглими плодами
винограду, яблук, груш. Вона
і зайняла почесне друге місце. А от перше дісталося 5-А
класу зі «смачною» композицією у вигляді святкового
торту «З днем народження,
рідне селище». Неможливо
не згадати й інші роботи, бо
кожна з них мала оригінальну задумку і цікаву презентацію. Так, наприклад, 2-А
проявив фантазію і на квітковому жовто-блакитному фоні
зобразив двох паперових
голубів миру. Крім того, оригінальний букет «Новий світ»
милував око і не залишав
байдужими перехожих. Сусідній 2-Б надзвичайно оригінально представив свою
композицію, де в різноманітті
осінніх квітів всміхалися з
фотокарток обличчя другокласників. На казковому подвір’ї, біля казкового будиночка, розмістили господаря
і господиню учні 3-Б класу.
Чого тут тільки не побачиш?
І криничний журавель з відеречком з вирізаної моркви, і
паркан із гарбузів, і яблунька
з плодами, за хвилину всього
й не роздивишся! Особливу
увагу викликала «А сорочка
мамина». Якимось дивом білі
квіти утворили білу вишиванку з червоним калиновим намистом. Нею захоплювались
глядачі, а організатори дякували умілим рукам 4-А класу,
які створили таке диво. Учні
4-Б презентували композицію «Любов врятує світ», де

поміж червоних троянд білі
долоні тримають нашу рідну
Землю. До молитви закликала назва 5-Б класу «Боже,
будь ласка, допоможи нашій
Україні бути в мирі». Горіла
свічка, маленькі янголятка
покірно склали свої долоньки, а поруч, один напроти одного, два танки… Представники 6-А на блакитному фоні
з жовтих квіток чорнобривців
уміло зобразили герб нашої
держави. Паралельний 6-Б
зробив цікавий віночок: «У
віночку нашім різнобарвні
квіти, символ України і дарунок літа». На рік старший
7-А презентував букетом
осінніх квітів свій вибір —
європейський. Надзвичайно
актуальною і глибокою була
композиція 7-Б класу, де з
мішків, наповнених піском,
якими обкладають воїни окопи, виросла «Усім смертям
наперекір»
чарівно-ніжна
троянда, як символ любові.
Чудовими були композиції
8-х класів. «Рідна земле моя,
Україно» та «Золота осінь»,
а також патріотична композиція, де жовто-блакитні
долоні вказують на червоне
квітуче серце. Надзвичайно
ніжною і близькою кожному
українською хатою під солом’яною стріхою та ще й
тином огородженою вражав
9-А. Помітною кожному стала композиція учениці цього
ж класу Насті Матухно «Спасибо деду за победу», яка
виконана з власної ініціативи
і пронизана щирою вдячністю. А от учні 10 класу намалювали красуню-українку
з довгим волоссям, в якому

ЩИРО вітаємо весь педагогічний колектив, учителів-пенсіонерів
Липівської
школи з Днем працівників
освіти. Бажаєм вам міцного
здоров’я, щастя й успіхів на
нелегкій вчительській ниві.
Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для
нас тайни доріг, тим, хто нам
крила дарує щодня, тим,
хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, чия праця важка,
непроста, тим, чиє слово
добром пророста, тим, хто
відкрив нам науки світання, — наші святкові і щирі
вітання.
УЧНІ 11 класу
Липівської школи.
* * *
ВІТАЄМО з 55-річним
ювілеєм дорогу сестру і
тьотю
Галину
Іванівну
НАЗАРЕНКО із Довгалівки.
Нехай душа Твоя ніколи не
старіє, на білій скатертині
будуть хліб та сіль, своїм теплом хай завжди сонце гріє,
слова подяки линуть звідусіль. В житті нехай все буде,
що потрібно, без чого не

складається життя, любов,
здоров’я, щастя, дружба та
вічно нестаріюча душа.
З любов’ю і повагою
сестра ЛЮБА та
ПЛЕМІННИЦІ.
* * *
СЬОГОДНІ святкує свій
55-річний ювілей наш люблячий чоловік, тато, дідусь
і сват Володимир Романович БАБІЙ
із Липового. У праці роки
пролетіли, неначе ластівки
в блакить. Хай серце Ваше
молодіє, душа хай піснею
бринить. Бажаєм жити довгі
роки, не знати горя та біди.
Бажаєм щастя і здоров’я
сьогодні, завтра і завжди.
З любов’ю ДРУЖИНА, СИН, ДОЧКА, ЗЯТЬ,
НЕВІСТКА, онуки ПАВЛИК,
КСЮША, ЗЛАТА, СВАТИ.
* * *
1 ЖОВТНЯ відзначає
свій ювілей Ганна Вікторівна МАКАРЕНКО з Талалаївки. Ювілей — це не просто
свято — це здобутки всіх

ОФІЦІЙНЕ

ПРО СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТОЇ СЕСІЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
7-го СКЛИКАННЯ

Скликати дев’яту сесію районної ради сьомого
скликання 13 жовтня 2016
року о 10 годині в залі засідань районної ради.
Внести на розгляд районної ради питання:
1. Про звіт про виконання районного бюджету
за I півріччя 2016 року.
2. Про внесення змін
до рішення 3 (позачергової) сесії районної ради 7
скликання від 23 грудня
2015 року «Про районний
бюджет на 2016 рік».
3. Про хід виконання Екологічної програми
охорони
навколишнього
природного середовища і
раціонального використання природних ресурсів у
Талалаївському районі на
2013 – 2017 роки.
4. Про хід виконання
районної комплексної Програми профілактики правопорушень на 2014 – 2016
роки.
5. Інші питання.
На сесію запрошуються депутати районної ради,
депутат обласної ради,
сільські та селищний голови, керівники підприємств
та
організацій
району,
відповідальні працівники
райдержадміністрації
та
районної ради.
Голова районної
ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

були вплетені квіти. Схожа
композиція «Квітуча, вільна
Україна» була і в 11-го класу.
Під час святкового концерту
в РБК Юрій Величко вручив
подарунки за призові місця,
а заохочувальні призи були
вручені всім учасникам на
черговому і вже традиційному для Талалаївської школи
ярмарку «Ми, українці, щедрі
серцем і душею».
Отже, 23 вересня ансамбль школи мистецтв
«Перлина» (керівник Іван
Петрусенко) чарівним танком розпочав офіційне відкриття свята. Привітальне
слово мала директор школи
Світлана Михно, а також гості заходу: селищний голова
Юрій Величко, голова громадської організації «Талалаївська спілка учасників
АТО» Богуслав Борсук, голова благодійного фонду «Прогрес» Олександр Смалько.
Продовжили цікаву програму
учасники шкільного театру. І
розпочалась торгівля! Перед
щедрими
покупцями
широко відкрились двері шкільного
я р м а р к у.
Фойє першого поверху
полонили
кулінарні вироби початкових класів,
а поверхом
вище
розташувались
шедеври
5-11 класів.
Чого
тут
тільки
не
було?! Смачні тортики,
запашні пи-

роги, різні кекси і цукерки
на будь-який смак, попкорн
і варена кукурудза, тістечка,
печиво, мед, домашні яйця,
яблука, груші, компот і квас
власного виробництва. Та
й це ще не все! Накупивши
солодощів, можна було відвідати затишне кафе «Червона ягідка» і за оригінально оформленим столиком
поласувати
смачненьким.
А кому мало солоденького
— той міг придбати різні квіти: кактуси, фіалки та осінні
хризантеми. Картини ручної
роботи старанних школярів,
намиста, браслети, іграшкові машинки, підсвічники і,
навіть, морська свинка були
продані на жвавому ярмарку.
А прикрашали осіннє свято гарбузи-господарі, адже
в рамках свята проходив
конкурс «Ходить гарбуз по
городу». Визначити переможців членам комісії (Світлана Михно, Леся Шульга,
Олег Чуба, Юрій Величко,
Богуслав Борсук, Олександр

Смалько, Людмила Циганенко) було важко, бо кожен
клас проявив оригінальність
і винахідливість, доклав немало зусиль для створення
вражаючих композицій, що
залишили у відвідувачів виставки приємні враження.
Шкода тільки, що про дану
ярмарку знає не так вже й
багато людей. В основному
це батьки, родичі учнів, працівники школи. А хотілося
б, аби про такі заходи знало
якомога більше людей, адже
зароблені школярами кошти
підуть на допомогу нашим
воїнам-землякам в зону АТО.
Ось такий творчий підхід до
благородної справи показала Талалаївська школа.
Людмила ЦИГАНЕНКО.
На фото Лесі ШУЛЬГИ
— першокласники презентують свою композицію
(вгорі); Людмили ЦИГАНЕНКО — жвава торгівля
на ярмарку (внизу ліворуч), «ходить гарбуз по
ярмарку» (праворуч).

років в житті. Тож хай у Тебе
їх буде ще багато, щоб здійснилися задуми всі! Хай сонечко світить із ясного неба,
бажаєм всього, чого тільки
треба. Хай доля дарує довгого віку, міцного здоров’я і
щастя без ліку. Хай обминають дім Твій тривоги, цвітом

— Тебе видней. Что едим,
во что одеты — для Тебя
всегда важней. Мама, Ты
для нас святая, Ты на свете
лучше всех. До ста лет живи,
родная. Чтоб здоровье, красота и удача без сомненья
принесли Тебе везенье.
Спасибо за все мы Тебе говорим, живи,
улыбайся невзгодам-годам,
заботы разделим с Тобой
пополам. Забудь о болезнях, тревоги забудь, любовь
освещает Твой жизненный
путь. Мы Тебя очень любим,
наша дорогая.
З любов’ю ЧОЛОВІК,
ДОНЕЧКА і СИНОЧКИ.
* * *
НА ювілейний день народження нашої рідненької
доньки і сестрички Олесі
КЕРАСІНСЬКОЇ з Плугатаря, яка добром свого серця
зігріває всю родину. Обіймаємо і цілуємо Тебе, рідненька. Дякуємо Богу, що Ти
у нас є і хай Він довіку Тобі
щастя дає. Щоб чоловік і ді-

точки Тобі радість дарували,
а друзі вірні ніколи не забували. Щоб у домі Твоєму
панував мир і спокій, а доля
дарувала багато щасливих
років. Хай пахучим цвітом
стелиться дорога, хай відходять вдалеч горе і біда,
завжди будуть щастя і міцне
здоров’я, радість і повага на
многії літа.
З любов’ю БАТЬКИ,
СЕСТРА, ЗЯТЬ.
* * *
ЦИМИ днями відзначає свій ювілей наша дорога сестричка і тьотя Леся
КЕРАСІНСЬКА з Плугатаря.
Щиро вітаємо її з цим ювілеєм. Желаем искренне,
сердечно не знать волненья
и помех, чтобы сопутствовали вечно здоровье, счастье
и успех. Пусть глаза Твои
счастьем сияют и улыбка
не сходит с лица. С юбилеем Тебя поздравляем, знай
всегда, что мы любим Тебя.
З любов’ю сестра
ЛЄНА, зять САША, племінники МАКСИМ і ДІМА,
СВАХА.

і рястом проляжуть дороги,
щоб серце Твоє зігрівало
тепло, щоб завжди в душі
панувало добро. Краси і наснаги, здоров’я без ліку і довгого, довгого щедрого віку!
З повагою сім’я
СМІЛИК з Плугатаря.
* * *
28 ВЕРЕСНЯ завітав
ювілей до нашої любої, дорогої дружини і матусі Олесі
КЕРАСІНСЬКОЇ з Плугатаря.
Дорогая наша мама и жена,
поздравляем мы Тебя. Для
Тебя, для милой самой, этот
тост произнесем: для Тебя
всегда мы дети, как живем
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
НОВИЙ РЕЙС

Із 4-го жовтня відкривається новий автобусний рейс за
маршрутом Талалаївка — Бахмач. Його здійснюватиме приватний перевізник А. П. Голубенко. З Талалаївки автобус
відправлятиметься о 6 год. 20 хв і курсуватиме на Бахмач
через Плугатар, Дмитрівку, Кропивне, Григорівку і Тиницю.
У Бахмач прибуватиме о 8:17. У зворотному напрямку автобус відходитиме о 12 год. 50 хв і в Талалаївці згідно з графіком руху має з’явитися о 14:47.

СТАРТУЄ «ВІВАТ, ІНТЕЛЕКТ!»

У суботу 1 жовтня о 21:00 на телеканалі обласного телебачення транслюватиметься запис першої гри сезону, в якій
взяла участь команда Талалаївської школи. Після закінчення програми проходитиме голосування за команду глядацьких симпатій на сайті Чернігівської телерадіокомпанії та
в соцмережі «ВКонтакті» у спільноті «Віват, Інтелект!» Підтримайте наших своїми голосами! Детальніше про виступ
команди у наступних номерах.

ПОДЯКА

ІРЖАВИЙ цвях, з яким «не розминувся» наш Назарчик,
став причиною наших хвилювань і переживань. Звернулися
до лікаря М. В. Бандурака. Дарма що був святковий день,
Микола Васильович кинув усі справи і поспішив на допомогу дитині. З усією серйозністю і відповідальністю віднеслись
і працівники хірургічного відділення, котрі робили перев‘язки,
виконували лікувальні процедури. Завдяки всім їм Назарко
швидко став на ноги.
Від душі дякуємо. Міцного вам здоров’я і добра.
Сім’я ШМАЛЬКО.
● ● ●
НАПРИКІНЦІ серпня нашу родину спіткало тяжке горе —
раптово пішов із життя люблячий син, брат, чоловік і батько
Юрій Олександрович Потеряйко із Чернецького. Розгубленість і відчай не можна було передати словами. Добре, що
в найперші і найтяжчі хвилини прийшли на допомогу друзі,
сусіди, односельці. Щиро вдячні всім-усім, хто допомагав в
організації похорону. Наша безмежна вдячність за підтримку
й розуміння людям, які збирали кошти покійному для операції
на серці, котрої, на жаль, йому не судилось дочекатися. Хай
ваше добро, дорогі люди, повернеться до вас сторицею.
Родина ПОТЕРЯЙКО з Чернецького.

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.
КВАРТИРА у 5-поверхівці по вул. Садова в Талалаївці.
Тел. 068-255-30-51 (Люба).
ПІАНІНО «Україна» в хорошому стані; АВТОМОБІЛЬ
ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року випуску, колір
сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
ТРАКТОР Т-16; саморобний ТРАКТОР (двигун ЗІД); одноосний ПРИЧІП до трактора. Тел. 097-407-53-85.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106. Тел. 063-324-74-23.
Терміново МІНІ-ТРАКТОР JMT-240 1,5 л.
Тел. 050-169-43-58, 067-686-69-24.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНДВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР,
ПЕРЕМИЧКИ, ПЛИТИ перекриття, ДОШКА, БРУС, ШЛАКОБЛОК, ГІПСОБЛОК. Тел. 098-423-93-05, 066-357-27-87.
Кормові БУРЯКИ в Талалаївці; ВОДОВІДЛИВИ віконні,
3 шт. 0,3×1,5 м; 4 шт. б/у 0,25×1,5 м. Тел. 096-173-42-25.
Тільна ТЕЛИЦЯ червоно-рябої масті від продуктивної
корови. Тел. 096-241-99-90.
ЦУЦЕНЯТА породи пітбуль (американський пітбультер’єр) з документами. Тел. 093-744-92-86.
Тільна ТЕЛИЦЯ 4 місяці. Тел. 066-643-08-25.
ТЕЛИЦЯ чорно-ряба 6 місяців тільності.
Тел. 066-372-40-84.
СІНО в тюках. Можлива доставка. Тел. 066-528-36-28.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
ШЛАКОБЛОК, ДОШКА, БРУС, ПЛИТИ перекриття, фундаментні БЛОКИ, ПЕРЕМИЧКИ.
Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
Терміново КОБИЛА віком 8 років, УПРЯЖ, ВІЗ.
Тел. 068-822-16-19.

ПИЛОМАТЕРІАЛИ:

ДОШКА, БРУС будь-якого перетину. Тел. 066-553-33-82,

093-553-17-76, 097-974-50-71.

6 ЖОВТНЯ
минає рік, як
пішла з життя
наша дорога сестричка Галина Іванівна ПОКРИШКО із Слобідки. Не віриться
нам, що Ти назавжди залишила цей світ,
що вже ніколи не прийдеш, не поговориш по щирості, не даси цінну пораду.
Осиротів світ без Тебе, наша дорога, та
поки ми живем на світі, будемо пам’ятати і любити Тебе і не заросте стежка до
Твоєї могили. Хай буде спокійним Твій

СЛУЖБА – 102
ПОДІЇ МИНУЛОГО ТИЖНЯ

Працівники карного розшуку Талалаївського відділення
поліції провели санкціонований обшук у мешканця с. Грицівка
громадянина К. В одній з кімнат житлового будинку виявлено та вилучено візуально схожий на пристрій для стрільби
предмет та пристрій для стрільби заводського виробництва,
схожий за зовнішніми ознаками на револьвер — обидва без
відповідних на те документів. Громадянин К. пояснив, що зберігав ці пристрої з метою самозахисту.
До відділення поліції із заявою звернувся житель с. Новопетровське громадянин Б., в якій повідомив, що йому завдано
тілесних ушкоджень. Було встановлено, що завдав їх місцевий житель громадянин А.
По обох фактах порушено кримінальні провадження.

СЛУЖБА – 101

У Староталалаївській школі за участі представників 21-ї
пожежно-рятувальної частини та аварійної бригади Талалаївської дільниці служби експлуатації систем газопостачання проведено пізнавальну акцію «Запобігти. Врятувати.
Допомогти». Школярі ознайомилися з роботою оперативних
служб, основними правилами безпечної поведінки та можливостями техніки служб порятунку і газопостачання. Кожен
бажаючий міг загасити умовну пожежу за допомогою ручного
водяного ствола.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС.

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 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.
ХАТИ, БУДІВЛІ під розбір, б/у ШИФЕР, фундаментні
БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття.
Тел. 098-423-93-05, 066-357-27-87.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
КУПЛЮ ПШЕНИЦЮ,
СОЮ, насіння СОНЯШНИКУ, КУКУРУДЗУ від 1 тонни. Можливий автовивіз.
Тел. 050-766-61-31.

Пиляю
небезпечні
ДЕРЕВА в проблемних
місцях.
Тел.
096-112-90-31,
063-229-23-78.
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.

4 ЖОВТНЯ минає 40 днів,
як пішов із життя наш дорогий
брат і дядьо Іван Миколайович
МІЩЕНКО із Займища. Не можемо повірити, що було останнім у Твоєму житті цьогорічне літо, спливли сумними вранішніми туманами Твої останні серпневі дні. Ти пішов у вічність,
залишивши усім нам горе і смуток, які так важко подолати.
Світла пам’ять про Тебе завжди буде з нами, вона зігріває
наші серця і береже в уяві Твій дорогий образ. Спи спокійно,
наш рідний, пухом Тобі земля.
СЕСТРИ, ПЛЕМІННИКИ, МИКОЛА.

ПОМИНАННЯ

вічний сон.
Сумуючі сестри НІНА, ЖЕНЯ, ГЛАША із сім’ями.
СЬОГОДНІ вже 3 роки, як немає із нами нашого рідного і
незабутнього синочка і внучка Віталія Вікторовича ЗАРВИ
із Харкового. У повені молодих літ смерть забрала Тебе від
нас. Було б у ці дні Тобі тільки 30… Одна лиш мить — все
обірвалось, одна лиш мить — Тебе не стало. А серцю так
хотілось жити, та ми не в силах щось змінити. Здається все
— Ти десь в дорозі, ось зараз станеш на порозі. На жаль, такого ніколи не буде — не прийдеш до нас, не пригорнешся і
сам не пригорнеш. Помолимось за Тебе, рідний, і свічка тихо
спалахне, у Бога ласки поблагаєм, бо дуже любимо Тебе.
МАМА, ДІДУСЬ, БАБУСЯ.

5 ЖОВТНЯ 40 років тому не стало нашого дорогого батька, дідуся і
прадідуся Олександра Даниловича
ШОСТАКА із Новоселівки. Пройшло
вже чотири десятиліття, а ми не можем
Тебе забути, не проходять біль і туга, і
спомин про той гіркий день, як Тебе не
стало. Ти міг ще жити і жити і були б ми
щасливі. Та підступна смерть зруйнувала всі наші плани. Прости, що не змогли
вберегти і врятувати Тебе. Спи спокійно,
наш дорогий. Нехай земля буде Тобі лебединим пухом.
ДОЧКИ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ і всі рідні.

1 жовтня 2016 року
До уваги фермерських господарств та виробників
сільськогосподарської продукції!
Повідомляємо, що 6 – 9 жовтня поточного року відбудеться Ніжинський Покровський ярмарок. Під час ярмарку
відбудеться виставка-продаж продукції місцевих товаровиробників та виробників області.
Будуть надані торговельні місця фермерським підприємствам, виробникам для презентації та продажу продукції
на Ніжинському Покровському ярмарку.
Заявки просимо надсилати у відділ економіки Ніжинської міської ради за адресою: пл. Івана Франка, 1, каб. 57,
тел. 2-53-36 або на електронну адресу:
ovcnatalia@yandex.ru.

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,
050-766-45-50,
050-404-13-00.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
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.
БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН,
встановлення
насосного
обладнання.
Тел.
096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua

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.

РЕМОНТ МЕБЛІВ:

перетяжка, шліфування,
лакування. Широкий вибір
тканин, доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

УВАГА! У м. Бахмач біля ринку «Колос»
навпроти магазину «Стройбат» з 7:00 до 12:00
купуємо: гарбузове НАСІННЯ — до 35 грн./кг,
ГОРІХИ — до 25 грн./кг.
Тел. 096-813-91-81.
Одинокий чоловік бажає познайомитися з одинокою
порядною 65 – 67-річною жінкою для створення міцної нормальної сім’ї.
Мені 65 років. Проживаю за адресою: 17240 с. Болотниця Талалаївського р-ну Чернігівської обл. Кащенко Микола
В’ячеславович.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені ДОКУМЕНТИ на автомобіль «Лада-Калина»,
номерний знак ВМ-6782 АХ, та мопед «Дельта», номерний
знак ВМ АА-9028, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261041, виданий Талалаївською РДА
4 липня 1996 р. на ім’я ОФАТ Іван Сергійович, вважати
недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні
ділянки, розташовані на території Липівської сільської ради,
серії ЯГ №390319 та серії ЯГ №390318, видані Талалаївською РДА 8 травня 2007 року на ім’я ОФАТ Ніна Никифорівна, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0343122, виданий 9 грудня 1999 р. на ім’я
МАЗІЙ Тетяна Дмитрівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0349205, виданий 9 грудня 1999 р. на ім’я
ПОВЕДІНКО Михайло Милетійович, вважати недійсним.
Передчасно пішов із життя наш однокласник по школі
Володимир Іванович МІРОШНИЧЕНКО із Грабщини. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного.
ВИПУСКНИКИ Болотницької середньої школи
1972 року.
У сім’ї Миколи Дмитровича і Галини Миколаївни Сеньків із Болотниці непоправне горе — померла їх найдорожча людина МАМА. Щиро співчуваємо і розділяємо з рідними та близькими покійної біль непомірної втрати.
ВИПУСКНИКИ Болотницької школи 1974 року,
сім’я ЛІСОВИХ.
Тяжке горе у сім’ї Валентини Михайлівни Головко із
Харкового — не стало дорогої для неї людини — батька Михайла Івановича ДМИТРЮКА. Висловлюємо щирі
співчуття і сумуємо разом з нею.
НАТАША і її сім’я.
Щиро співчуваємо родині наших сусідів Алєксєєвих
Сергію Олексійовичу, Людмилі Миколаївні і Дарині Сергіївні в їх непоправному горі — смерті
МАТЕРІ і БАБУСІ.
Сусіди М. І. і А. І. ЧЕРГИНЕЦЬ, Г. М. і Р. Т. КАЛИВОД.

АКТУАЛЬНО

СПИТАЄ ЛЮТИЙ,
ЧИ ДОБРЕ ВЗУТИЙ

Кожен день наближає нас до зими (кажуть синоптики, що вона буде лютою) і початку опалювального сезону. Торік цей період багатьом талалаївцям допомогли
пережити субсидії. Навіть більше, на рахунках деяких її
одержувачів накопичилися суми невикористаних субсидій за централізоване опалення та газ. Яким чином буде
проведено перерахунок зазначених коштів і чи допоможуть нам субсидії цієї зими, ми попросили прокоментувати начальника відділу допомог, соціальних компенсацій та соцзахисту громадян, постраждалих внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС, управління соцзахисту
населення райдержадміністрації Галину Миколаївну
ФЕДЮК.
— 23 серпня 2016 р.
використане тепло, елекКабінетом Міністрів України
троенергію або газ на опаприйнято постанову №534
лення, проводять розра«Деякі питання надання
хунок сум невикористаної
субсидій для відшкодувансубсидії, а саме: визначаня витрат на оплату послуг
ють різницю між загальною
з централізованого опаленсумою наданої громадяниня (теплопостачання) та
ну субсидії та фактичними
послуг з газо-, електропонарахуваннями за надані
стачання для індивідуальпослуги. У випадку, коли за
ного опалення», яка набула
особовим рахунком різничинності 30 серпня. Зазнаця є від’ємною, розрахунок
ченою постановою затверневикористаної
субсидії
джено Порядок розрахунку
не проводиться. Якщо для
та повернення до бюджету
опалення використовуєтьневикористаних сум субся газ або електроенергія,
сидії на оплату послуги з
невикористана сума субсицентралізованого опалення
дії додатково зменшується
(теплопостачання), послуг
на вартість 100 куб. метрів
з газо- та електропостагазу або 150 кВт∙год. елекчання для індивідуального
троенергії відповідно.
опалення.
Наприклад:
Порядок визначає меОпалення індивідуальне
ханізм розрахунку та повергазове
нення до бюджету невикоНа особовому рахунку
ристаних сум субсидій.
у одержувача субсидії на
Згідно з вказаним По01.05.2016 — 2515,8 грн.
рядком підприємства — наРозмір
щомісячної
давачі послуг, абонентам
призначеної субсидії —
— отримувачам субсидій, 3475,20 грн.
(розраховау яких на особових рахунний, виходячи із соціальних
ках станом на 1 травня
нормативів 600 куб. м та
рахується переплата за
обов’язковою платою сім’ї

СКАЗАТИ, що в Талалаївці люблять футбол — це все
одно, що нічого не сказати, бо
талалаївці (причому різних
поколінь) фанатично закохані в цю прекрасну гру. І то не
дивно, бо сьогодні весь світ з
розмаїття видів спорту віддає
перевагу виключно футболу.
Але чому ж тоді пустують трибуни талалаївського
стадіону під час проведення
футбольних матчів? Навіть
ігри чемпіонату області збирають мізерну кількість уболівальників. Ось і останній
поєдинок з командою Городні
(а це вже матчі переможців
груп у першій лізі обласного
чемпіонату) пройшов за малочисельної глядацької аудиторії. Для порівняння трішки
історії — з чого розпочинався
великий футбол у Талалаївці. Згадуються трепетні для
серця місцевого уболівальника 1992 – 96 роки, коли
талалаївський «Нафтовик»
став одкровенням і сенсацією
вищолігівської першості Чернігівщини. А що у Талалаївці
вміють грати у футбол?! Ще й
як уміють! Нашу команду поважали (і навіть побоювалися) провідні футбольні колективи області. Саме в ті роки
трибуни селищного стадіону
не вміщали всіх охочих подивитися якісний футбол, бо
на домашні ігри «Нафтовика»
приїздили представники більшості сіл району, та й наші
спортсмени ходили серед лідерів чемпіонату. Було на що
і на кого подивитися! До талалаївських футболістів О. Криштопа, С. Плужника, А. Чечотенка, В. Чепеля, С. Михна,
В. Жеребця, С. Нужненка додалися брати І. та В. Поруцькі з Дмитрівки і діючі гравці та
ветерани роменського «Електрону» О. Шестаков, А. Луценко, В. Кліщенко, М. Царицин, М. Троценко, В. Ткач,
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О. Бадін, Г. Соколов, які створили добре зіграний і збалансований в усіх лініях колектив
на чолі з відомим фахівцем і
менеджером Олександром
Квашею. Цементуючою ланкою команди в питаннях
організаційної діяльності та
матеріального забезпечення
стали спеціалісти нафтопромислу В. Небаба, М. Яременко і М. Плужник.
Як же натхненно вболівали талалаївці та гості селища за цю команду!
Пригадується один досить
цікавий і показовий епізод.
У той день, а
це була субота, «Нафтовик»
на своєму полі приймав тоді
одну з найсильніших команд
вищого дивізіону області
чернігівський «Домобудівник». На стадіоні — яблуку
ніде впасти. А якраз поряд,
метрів за триста, вирувало
весілля. І коли розпочалася
гра, весільний майданчик
опустів — всі гості на чолі
з нареченими перейшли
на стадіон, де, не жаліючи
своїх голосових зв’язок, до
кінця матчу шалено вболівали за наших футболістів,
а після фінального свистка
гучними оплесками подякували спортсменам за цікаву
і змістовну гру. До речі, тоді
талалаївці виграли з рахунком 2:0. Майже на кожному
домашньому поєдинку можна було побачити керівників
талалаївського нафтопромислу Л. М. Діденка і Д. Г.
Лукачина, сільськогосподарських підприємств і районних організацій О. К. Бойка,
М. І. Люльку, Ю. В. Дзюбана,
І. В. Тарана, М. О. Короля,
керівників районної ланки
І. М. Солоху, В. М. Портянка,
В. Я. Сенчу, С. В. Катрушенка, Т. Г. Шевченка, В. Т. Марченка та ін.

(120 грн.) за призначеною
субсидією);
Сума
перерахованої
одержувачу субсидії за 7 місяців — 24326,4 грн.
Фактична вартість використаних послуг за 7 місяців
— 22650,6 грн. (одержувач
субсидії використав 550 куб.
м. газу);
Сума
невикористаної
субсидії — 995,80 грн., яка
підлягає поверненню до бюджету (отримана як різниця
між сумою перерахованої
субсидії, фактичною вартістю використаних послуг
та вартістю 100 куб. м. газу
(24326,4 − 22650,6 − 680,0 =
= 995,80)
Після повернення невикористаної субсидії на
особовому рахунку одержувача залишається 1520 грн.
(2515,80 грн. − 995,80 грн. =
= 1520,00 грн.)
У разі наявності на особовому рахунку одержувача субсидії залишку після
повернення
невикористаної субсидії заборгованість
у одержувачів субсидії не
виникає.
Про загальну суму невикористаної субсидії підприємства — надавачі послуг
інформують
управління
праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації у вигляді акту проведеного розрахунку невикористаної субсидії.
У разі виникнення додаткових питань стосовно
умов призначення субсидії телефонувати 2-22-19.

ПОСТАНОВА КМУ від 31 серпня 2016 р. № 580, Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Погодитися з пропозиціями Міністерства аграрної
політики та продовольства,
Державної служби з питань
геодезії, картографії та кадастру стосовно реалізації з
1 жовтня 2016 р. у територіальних органах Державної
служби з питань геодезії,
картографії та кадастру, що
забезпечують
здійснення
повноважень з погодження
проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження
проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з
питань геодезії, картографії
та кадастру (далі — пілотний
проект).
2. Затвердити ТимчасоВарвинська
міжрайонна виконавча дирекція обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності повідомляє, що 5 жовтня 2016
року в залі засідань Талалаївської районної ради
буде проведено СЕМІНАР-
НАВЧАННЯ за участю
спеціалістів виконавчої дирекції обласного відділення Фонду. Початок о 10:00
годині. Запрошуємо керівників, головних бухгалтерів
та голів комісій із соціального страхування підприємств, установ, організацій
району.

РОЗДУМИ З ПРИВОДУ

Спеціально для футбольної команди «Нафтовик» М. С. Пригара написав
слова, а О. В. Галаган музику — і так, по суті, було
створено гімн спортивному
колективу, який виконувався перед кожною грою А. О.
Балюрою. Все тоді робилося
задля престижу районного
футболу, підняття на вищий
щабель рівня всього футбольного господарства. Ті
добрі часи минули, і сьогодні
після тривалого затишшя ми
знову намагаємося повер-

спортсмени і серед них одні
з кращих футболістів району
Д. Трофімчук і В. Андрійченко. Якщо вже згадали кращих із кращих, то в цій когорті В. В’язовець і О. Ступнік
із Красного Колядина, понорівці В. Кривенко і С. Гречко,
О. Ткаченко з Корінецького,
визнаний кращим воротарем районного чемпіонату
Іван Козел, липівці В. Павлиш, Е. Семінько, М. Руленко, Я. Кобиш, М. Плотніков
і Т. Чопілко з Поповички,
С. Луценко,
М. Глушко,

нути і футбол, і уболівальника на стадіон. Вироблено
стратегію розвитку футболу
в селищі та районі, зросла
кількість і якість (у плані організації) змагань як з міні-,
так і з футболу великого.
Відрадно, що такі змагання
стали регулярними не лише
в Талалаївці, а й у Понорах,
Красному Колядині, Липовому, Плугатарі, Старій Талалаївці. Вони вносять у наші
будні свіжий струмінь здорового способу життя, забирають підлітків і молодь з вулиці з її згубними звичками,
залучаючи у світ багатогранного спортивного дійства.
Позитивним є факт роботи
окремих сільрад у напрямку
організації та розвитку футболу у своїх селах — Понорівської (Є. В. Чирва), Поповичківської (В. В. Іванія),
Липівської (М. А. Педько),
Красноколядинської
(Л. І.
Сорочинська), Юрківцівської
(С. М. Мірошниченко). Особливо хочеться відзначити
досвід юрківцівців, котрі ніколи не ходили в лідерах організації спортивної роботи.
Сьогодні в селі обладнано
майданчик з міні-футболу,
на якому тренуються місцеві

С. Іваненко,
І. Меркулов, А. Сердюк, М. Сенча,
Є. Мартіян, В. Шепель із
талалаївської
«Берегині».
Окреме слово про Тараса
Чопілка, який регулярно приїздить на свою батьківщину і
активно включається в спортивне життя району. Маючи
значний досвід в організації
футболу (працює на кафедрі
футболу Національного університету фізичної культури
і спорту), передає свої знання і практичні навички нашим
молодим спортсменам.
Досить приємно бачити
відрадні зміни на селищному
стадіоні. Завдяки постійній
турботі селищного голови
Ю. Є. Величка здійснено переобладнання
глядацьких
трибун, проводиться належний догляд за станом
ігрового поля. Приїжджі команди відмічають, що газон
повністю відповідає вимогам
проведення матчів обласного
чемпіонату. Йому б іще регулярний полив та вирішити питання підключення стадіону
до системи водопостачання і
(що найболючіше) завершення будівництва роздягальні.
Не красить нас, що футболісти, наче в далекі 70-і роки,

вий порядок взаємодії між
територіальними органами
Державної служби з питань
геодезії, картографії та кадастру на період реалізації
пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження
проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та
кадастру під час погодження
проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, що додається.
3. Державній службі з
питань геодезії, картографії
та кадастру відповідно до
вимог, установлених затвердженим цією постановою
Тимчасовим порядком, до 1
жовтня 2016 р. забезпечити:
••тестування та визначення експертів державної
експертизи;

••запровадження принципу
екстериторіальності
погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
••надання адміністративної послуги з видачі висновку
в рамках пілотного проекту
через центри надання адміністративних послуг;
••створення можливості
для перевірки розробником
стану погодження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
за допомогою офіційного
веб-сайту Державної служби
з питань геодезії, картографії
та кадастру.
4. Міністерству аграрної
політики та продовольства
подати до 1 березня 2017 р.
Кабінетові Міністрів України
звіт про результати реалізації пілотного проекту.
Прем’єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

3 жовтня – с. Українське, ТОВ «Фортуна» свердловина
(бр. Кірова).
3 жовтня – с. Юрківці, вул. Перемоги, вул. Колгоспна.
4 жовтня – с. Скороходове, вул. Шкільна, вул. Братів
Головенків.
4 жовтня – с. Чернецьке, вул Молодіжна.
5 жовтня – с. Болотниця, вул. Дружби, с. Юрківці,
с. Довгалівка, с. Колядин (села повністю).
5 жовтня – с. Понори, вул. Жовтнева, вул. Карла
Маркса.
6 жовтня – с. Чернецьке (село повністю).
6 жовтня – с. Основа (село повністю).
7 жовтня – с. Довгалівка,
вул.
Братів
Ведмедів,
пров. Польовий (9:00 – 16:00).
7 жовтня – с. Юрківці, вул. Польова, вул. Шевченка, вул.
Гагаріна (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
перевдягаються просто неба
і змивають із себе втому проведеного матчу не в душовій,
а поливаючи з пляшки чи в
теплу пору у ставку.
Добре, що тепер (з 2013
року) у районного футболу є
свій провідник — Талалаївська федерація футболу на
чолі з ініціативним фахівцем
Миколою Лихом.
— Першим нашим кроком, — розповідає він, —
стало поновлення регулярного чемпіонату району.
Незважаючи на труднощі,
нам вдалося
задіяти
12
команд, а в
зимовому чемпіонаті з футзалу — 7. У 2014 році взяли
участь у розіграші кубка
області серед сільських команд, а нинішнього дійшли
в ньому до півфіналу. Після
20-річної перерви команда
району бере участь у першій
лізі обласного чемпіонату і
вже після перемоги в груповому турнірі продовжує боротьбу за достойне місце
у фіналі. Ми вдячні селищному голові Ю. Є. Величку
за матеріальну підтримку
в домашніх і виїзних матчах. Такої ж допомоги чекаємо й від решти очільників
рад, адже у збірній грають
представники багатьох сіл
району. Їм є з кого брати
приклад — Липове виставило команду на цьогорічний районний чемпіонат,
а де решта? От і вийшло,
що змагалися тільки 6 колективів, та й то 2 з них із
сусіднього району. Боротьби не вийшло — перемогли
футболісти ФК «Совхоз»,
які додали і в організації гри,
і склад мають стабільний
та надійного спонсора в
особі ПП С. М. Романенка.
До перемоги команду вів її
капітан А. Гриценко і досвід-

ФУТБОЛ ПО-ТАЛАЛАЇВСЬКИ…

чені гравці В. Кондратенко,
М. Сидоренко, Я. Карпенко,
О. Курочка,
А. Грабовий,
В. Бородін, Т. Чопілко.
Приємно
було
бачити у складах окремих
команд юних виконавців
талалаївців
Є. Чемериса,
І. Ярмоша,
М. Пелещука,
М. Антоненка,
А. Линця,
Д. Михна, В. Динника, липівців Е. Чижика і А. Петренка
як ознаку того, що у нашого футболу є завтрашній
день. Ми з допомогою місцевих рад, відділу сім’ї, молоді
та спорту райдержадміністрації (Н. М. Луценко) залучаємо до занять фізкультурою і спортом все більше
й більше молоді і від цього в
нас змагання стають масовими й видовищними.
Додати б ще майстерності нашим спортсменам.
Це яскраво проглядається у виступах футбольної
збірної в обласній першості. У команді зібрані майже всі найсильніші гравці,
але якщо на внутрішній
арені цього вистачає, то в
матчах з іншими збірними
помітні відсутність чіткої
установки на гру, порозуміння між гравцями. Тобто, команда грає «як може». А це
наслідок відсутності в ній
кваліфікованого тренера.
Звичайно, самого бажання футболістів і навколофутбольних людей мало, потрібне ще й бажання включитися
в процес органів місцевого
самоврядування і районних
структур. І оскільки часи ентузіазму безповоротно минули, — то ще й певних коштів.
Тоді наші спільні зусилля
забезпечать сталий розвиток районного футбольного господарства і піднесуть
його рівень до висот уже згадуваних 1992 – 96 років.
Влад МУДРИЙ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

1 жовтня 2016 року

СПРАВЖНЯ ВЧИТЕЛЬКА БУЛА… КОГДА УХОДЯТ В МИР ИНОЙ УЧИТЕЛЯ

За кілька останніх років ми попрощалися із багатьма справжніми вчителями — життя, на жаль, не безкінечне. Та кажуть, що людина живе, доки її пам’ятають.
А справжні вчителі, як і батьки, відлетівши на небеса,
продовжують жити у своїх учнях. З нагоди 30-річчя педагогічної діяльності Варвари Федорівни БЕЗЖОН її колега
і подруга Галина Михайлівна Семінько написала про неї
вірш. Минули роки, вже й півроку, як Варвара Федорівна
залишила цей світ. І тепер цей біографічний вірш у формі дружнього послання, відомий в учительському колі,
звучить ще й як пророчий. Бо «згадали три села: «Справжня вчителька була!». А ще він сприймається як ода сільським вчителям, які тепер живуть у вдячній пам’яті своїх
вихованців.
За горами, за морями,
ще змалу,
За широкими полями,
Інститут не вибирала,
Проти неба — на землі,
Не гадала: той чи цей…
В партизанському селі
В славний
Народилося маля.
Ніжинський ліцей
Але що це? Оля-ля…
Документи відвезла,
Ждали первістка-синка,
На філфак — і всі діла!
Народилася ж… дочка.
А філфак тоді сіяв,
Батько зразу, як уздрів,
Він сузір’я вчених мав.
Мало не покинув двір.
І славетний Наливайко,
Та відважний фронтовик
І декан —
У житті до всього звик.
Аврахов-батько,
Сам собі подумав так:
І Коцюба, і т. п.
«Хоч і дівка — а козак!»
(Пам’ятає дотепер).
І, назло всім ворогам,
І гроза усіх ледачих
Доню Варею назвав.
«Баба Маня» —
Незабаром в лісника
на придачу…
Вже родина ось яка:
Ой, багато треба знати,
Дві дочки, синок Колько,
Щоб учителькою стати!
Він та жінка, пес Рябко,
Скільки ж то
Кіт, корова, дві свині,
майнуло літ?..
Ще й рушниця на стіні.
Загубився в травах слід,
Батько розуму навчав,
Стежка, по якій давно
Часто «лекції» читав.
Йшла у Липове-село.
Було, словом як кольне,
(В’язка книжок на плечах,
Гірше, ніж дубцем
Та завзяття ув очах,
стьобне.
Та бажання працювати,
Поучати ж був мастак:
Дітям всю себе
«Воно, доню, в жизні так:
віддати…)
Зробиш раз комусь добро,
Добре серце треба
Тричі вернеться воно.
мати,
Ну, обратно ж, як і зло…
Щоб учителькою стати.
То повернеться й воно».
Поселилась у селі,
Ці слова на все життя
На Семіньковій горі.
Узяла, як напуття:
Стала жить
Зла нікому не чинила,
та поживать,
Скрізь і всім добро
Діток грамоти навчать.
робила.
А в учителя в селі
…Виростала у гаї.
Ох, турботи немалі.
Там співали солов’ї,
Невелика та зарплата
І зозуля там кувала,
Вся пішла на передплату,
Щастя-долі не вгадала…
На папір і на книжки,
Часто батько у корзину
На конспекти та ручки
Садовив малу дитину,
(Кнопки, скрепки —
А корзину — на руля.
теж не зайві)
…Тільки вітер доганя!
Та на всякі інші… файли.
По стежині — до села,
Тож, щоб хоч якось
Там бабуся в них жила.
прожить,
(Не замінять всі книжки
Треба з свинями
Ті бабусині казки).
дружить,
В школу з радістю пішла,
Мати птицю і скотину,
Бо допитлива була.
Огороду десятину.
Як багато треба знати,
Його добре оброблять,
Щоб учителькою стати:
Сапку з рук не випускать
Скільки лапок муха має,
І стояти до морозів
І чому орел літає,
В некрасивій дуже позі.
І куди тече Дніпро,
…Глупа ніч. Пора вже
Й що робив той
спати,
цар Петро.
Але треба ще писати
І німецьке «гутен так».
Головний той документ –
Все цікаво… Але як
Вічний вчительський
Не любити рідну мову?
конспект!
Солов’їну, світанкову!
Так і тридцять літ
Ту, якою рідна мати
пройшло…
У колиску клала спати,
Стало рідним це село.
Ту, якою уночі,
Знає кожний тут
На тепленькій ще печі
горбочок,
Мовила бабуся казку.
Кожну стежку і місточок,
(Хай лежиться їй
Побувала в кожній хаті,
неважко).
Знає, чим яка багата,
Тож, намітивши
Де яка у дверях клямка,

ОДА ВЧИТЕЛЮ

Всі знають,
що вчитель —
людина від Бога,
А учні надійна паства,
Бо ж найпочесніший
фах педагога
Праця тяжка
й непроста!
Вчителю мудрий,
трудяго одвічний
І просвітитель сердець,
Їм ти даруєш усмішку
привітну,
Юній Вітчизні — взірець!
Ви, педагоги,

слугуєте світу,
Знань і добра сівачі!
Діти уклінно дарують
вам квіти,
Шану в душі несучи.
Честь і хвала вам
за труд, педагоги,
Місія ваша свята!
Ви прокладаєте з храму
шкільного
Дітям дорогу в життя!
Зі святом вас, вчителі!
Гвардії полковник
Микола ЗАРВА.
с. Юрківці
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Як собака в кого гавка
І яка на масть корова,
В кого дівка чорноброва,
В кого хлопецьмолодець.
…Тут би й казці цій
кінець!
Але казка без кінцівки —
Те, що чарка без горілки,
Що без вітру — парус
в морі,
Без пшениці —
літнє поле,
Що без бубликів —
та в’язка —
Ось що без кінцівки
казка.
А кінцівка ось яка:
«Праця любить
дурака», —
Дехто часто каже так.
Та, мабуть, він сам
дурак.
Бо здавна живе в народі:
«По трудах —
і нагорода!»,
«Маєш те, що віддаєш!»,
«Що посієш, те й
пожнеш!».
Засівала ж ниву рясно
І врожай збирала вчасно.
Школу кінчила з медаллю
(Не пропала праця
марно).
Поступила
в інститут —
Не була остання й тут.
Мо’ хто візьметься й у
боки?
Бо за всі чотири роки
Пропустила один день
(Та про це — анітелень!)
Не на сон, а чи дозвілля,
Ні, … на власне-бо
весілля.
За сумлінну працю
в школі
Нагород тих —
теж доволі!
Та найвища нагорода,
Як то кажуть,
від народу.
У селі її шанують,
Учні люблять і цінують.
…Душу в дітях треба
чути,
Щоб учителькою бути!
Правда, тридцять
літ — не штука…
Вже не так і серце
стука,
Посивіла голова…
Та відрада є одна:
Бо коли наступить
день,
Той, що не мина людей,
Засумує три села:
«Гарна вчителька
була…
Добра, щира і привітна,
Як зустрінеш —
ніби рідна».
І згадає три села:
«Справжня вчителька
була!..»
Римувала сії вірші
Мо’ де краще, а де гірше,
(Аж мокріла часом
спина)
Раба Божа, аз — Галина.
Галина СЕМІНЬКО.

ДЛЯ створення сім’ї
досить полюбити. А для
збереження — потрібно
навчитися терпіти і
прощати
(Мати Тереза).
Дорогою біжать малі
чорні ноженята. Замурзане
обличчя мимоволі викликає
посмішку перехожих, хоча в
карих очах виблискує смуток і, навіть, якась прихована образа. А тоненькі губи
неначе так і хочуть благаючи і трохи сором’язливо попросити в тебе: «Дайте…».
Низько опущені плечі. Ще
зовсім маленькі руки вже
знають як це «вкрасти».
Гадаєте сирота? Росте

Памяти Заслуженного учителя Украины Людмилы Тихоновны ВЕРБОВСКОЙ
Когда уходят в мир иной учителя,
ученики душою сиротеют,
и сразу на глазах друзей стареют
в час неизбежности, тоскуя и скорбя.
И вспоминая юные свои года
и образ женщины, что нас встречала
улыбкой светлой и добра желала,
и школе верной оставалась навсегда.
Она умела каждого простить, понять
и дать совет, одобрить мудрым словом.
Учить детей считала своим долгом,
за дело правое ответственность

принять.
Но жизни колесо не повернуть назад.
Нам память светлая осталась.
Оборвалась судьба. Её не стало…
И в горле ком, и катится слеза…
Когда уходят в мир иной учителя,
ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
в час неизбежности, тоскуя и скорбя.
УЧНІ 11-В класу
Талалаївської школи
2004 року випуску.

ПАМ’ЯТЬ

Володимир Іванович КУНДЕНКО із
Харкового загинув 4 жовтня 2014-го в
Донецькому аеропорту, захищаючи незалежність і єдність України.
Хто знав і хто не знав його, схиліть
голови перед його світлою пам’яттю,
адже він поліг, як Герой. Простий, скромний сільський чоловік працював зоотехніком, будували з дружиною дім, ростили синочків. Хіба ж хотів воювати? Та
коли довелося, не тікав і не ховався. Їх
танковий екіпаж увіковічнений у стелі в
Гончарівську. Сюди приїжджала дружина з синами Володимира. Всьому екіпажу вона присвячує ці рядки.
Вспомним тех, кого нет рядом с нами,
Всех, кто в сердце нашем навсегда.
Их помянем добрыми словами,
Назовём перед иконой имена.
Вспомним мы молитвой всех ушедших
И зажжём свечу за упокой.
Вновь заплачут свечи об умерших
Пламенем печальным над землёй.
И дождём прольются слёзы
С высоты божественных небес.
К изголовью вам возложим розы
И устами поцелуем крест.

без батька і мами в бідній
родині — помиляєтесь! І
батько є, і мати, і будинок
нещодавно добудований, і
машина біля двору припаркована. Прийомна дитина?
Теж помиляєтесь — рідна,
ще й на батьків схожа. В
чому ж проблема? Чому ж
так склалося? Хто винуватець тому, що діти повноцінних пристойних, здавалось би, сімей, поводять
себе, як безпритульні, невиховані, злі «вовченята»?
Почнімо з самого початку. Урочистий день
створення нової сім’ї. Біла,
пишна сукня до підлоги,

Не забувається, не звикається… Бо
наша втрата і наше горе безмежні. Згадуємо
щодня. Вчимося жити без Тебе і віримо, що
Ти все бачиш із небес і вічно з нами.
Два года уж с тех пор прошло,
Как мы остались без Тебя.
Но в памяти остались те моменты,
Где были мы одна семья.
Я подниму глаза на небо,
Тихонько что-то прошепчу.
И сердце громко крикнет «НЕТ!»
Нет Тебя уже с нами…
Спочивай, наш рідний, хай не болять
Твої рани і вічним буде Царство на небесах.
Любимо Тебе, пам’ятаємо і скучаємо…
Вічносумуючі ДРУЖИНА,
сини ВЛАДИК і СЛАВИК та БАТЬКИ.

БАТЬКИ І ДІТИ

ліжко і ласкаве «доброго
ранку, сонечко», а починаються звичайні будні. Закрутило, завертіло життя.
Після роботи повертаєшся
втомленим, щось поклав
до рота і побіг поратися з
домашніми справами. Як
стемніло надворі — затягуєш ноги до хати. На якісь
розмови з рідною людиною вже не залишається
ні сили, ні часу. У вихідні
хочеться просто відпочити,
подивитись телевізор і щоб
ніхто не заважав. От і живе
подружжя неначе разом,
але кожен сам по собі. Як
тільки почнеш з’ясовувати

носити купу грошей додому і готувати смачні обіди,
не достатньо і шикарного
будинку з усім належним,
і новенької машини з салону. Коли в будинку постійні
сварки, а в машині катаються «чужі тьоті» — як
можна виховати дитину, не
травмувавши її духовний
світ? Що можна вкласти в
неї? Які цінності? Як в майбутньому їй будувати свою
сім’ю? Одна справа, коли
ми, як батьки, піклуємося
про фізичний стан дитини:
лікуємо, вдягаємо, годуємо, оплачуємо навчання,
поїздки і різні забаганки,
зовсім
інша —
коли ми
закладаємо
фундамент
правильних
родинних стосунків, виховуємо в дитині чесність,
порядність,
ввічливість,
слідкуємо за тим, про що
говорить дитина і яким тоном, проводимо з нею час,
спілкуємося, граємося і
найголовніше, не забуваємо, що наше дитя — відображення нас самих: ось
таких замурзаних щоденною втомою, ледь відриваючи чорні ноги від землі,
сунемось своєю життєвою
дорогою, а тоненькі губи
бурчать собі під носа: всі ж
так живуть…
Людмила
ЦИГАНЕНКО.

НАШЕ ВІДОБРАЖЕННЯ
шикарний букет свіжих
квітів, золоті обручки і обіцянка в багатстві і бідності, хворобі й здоров’ї бути
разом. Позаду залишився
довгий шлях зустрічань:
важких, приємних, трохи
незрозумілих. Всього було:
сварки,
непорозуміння,
ревнощі, вечірні прогулянки вулицею, перший дотик
руки… все залишилось в
пам’яті. Попереду нелегкий шлях сімейного життя.
І ось тут починають розвіюватись всі мрії, сподівання, фантазії. Уявлялось,
що все у нас буде ідеально: ввечері — романтична
вечеря, зранку — кава в
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стосунки — без сварки не
обійтись, а там і образи, і
сльози, і гнів, і думки про
розлучення. З появою дитинки нічого не змінюється, а навіть навпаки стає
ще складніше і виникає
більше підстав для суперечок. Так і росте малеча,
чуючи постійні крики мами
і спостерігаючи за п’яним
татом. А куди ж тоді кохання поділось? І обіцянки всі
забулись, і золоті обручки
вже не носяться. Виходить
не все так просто, як показують в серіалах і фільмах
з «хеппі ендом». Виходить,
що для родинного щастя
не достатньо просто при-
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