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НА САЙТІ Талалаївської школи виставлена
інформація про те, що педагог-організатор
школи
Олег Анатолійович ЧУБА
поміж 20 кращих педагогічних працівників області
удостоєний почесної освітянської відзнаки — премії
імені Софії Русової.
Здебільшого, педагоги-
організатори — жінки. Ну
де ви бачили в такій ролі
чоловіка?! Принаймні, в
нашому районі? Здається,
Олег Анатолійович один
такий. Він ось уже понад
два десятки літ успішно
доводить, що чоловіки на
цій стезі ще он яких висот
можуть досягати і що професія ця для нього — справа всього його життя.
До речі, про висоту.
Скільки він їх підкорив у
високих Карпатах, куди
щоліта возить своїх вихованців! «Фішка» О. А. Чуби
— спортивний туризм.
До Чуби у нас туризму не
було, а тепер є десятки
кубків і сотні медалей із
елітних туристичних змагань і поїхати в Талалаївку на розіграш відкритого
кубка селища для кращих
юних туристів України ой
як престижно.
І охота тобі з малечею
возитися, гляди, та й закине хтось із далеких від
учительства друзів, мовляв, знайшов би справжню
чоловічу роботу. А в нього
хіба не справжня і він у
ній не справжній!? Він цим
живе, і учні без нього, а він
без них не можуть…
На знімку:
висока відзнака —
педагогу-організатору
Талалаївської школи
О. А. ЧУБІ.

блоку Петра Порошенка
С. О. Коломайку. А наші ж
люди як, вони все бачать! А
що завадило, розказували у
ті ж таки хвилини, коли решта депутатів сиділа у сесійній залі райради, бачили, як
один депутат власним авто
з наповненим металом причепом катався райцентром
туди-сюди. Своя сорочка
ближче до тіла! Їздив за дві
сотні метрів до приміщення
райради, та так до нього й
недоїхав. Не без того, що в
когось із неприбульців якісь
поважні причини були —

ДУМКИ З ПРИВОДУ
сідання і не розказати всім
про істинну причину свого
небажання брати участь у
сесії? Так страус ховає голову у пісок: не бачу — немає
й проблем. Ми ж не страуси
і наші проблеми від нас нікуди не подінуться. Хоч зривай
сесію, хоч не зривай, а вчителям зарплату за вересень
треба виплачувати, а медикам (якщо вони тринькають
державні гроші — це мають
встановити компетентні органи) і за липень, і за серпень, і
за вересень. Такий закон.
І хіба тільки ці питання

ВПРІГСЯ В ВОЗА – ТАК ТЯГНИ
ЦІЛИЙ тиждень на язиках талалаївських обивателів
плітки довкола оголошеної на
13 жовтня сесії районної ради.
І що не день, то обростають ці
плітки новими й новими чутками: а що, казав один депутат, які іще тим медикам гроші виділять, якщо вони й так
по дві ставки отримують і на
додачу хабарі беруть; або —
говорять, ніби висуватимуть
оргпитання, коли б не зніматимуть когось із посади…
Можливо б ті язики притихли,
а зацікавлені у громадських
справах талалаївці отримали
на свої «що?» і «як?» всі відповіді, аби сесія відбулася.
Але ж не відбулася!
Чому? Бо не зібрались
депутати і не вистачило
кворуму. Не з’явились практично у повному складі (крім
С. В. Катрушенка) депутати
із фракції Аграрної партії на
чолі з В. Г. Лукашем, наче
змовились із ними представники у райраді від ВО
«Батьківщина»
(керівник
фракції О. П. Василенко).
Щось завадило і «радикалам», «нашокраївцям» В. А.
Киричку і В. М. Бугаю та від

Л. В. Петрій, від Радикальної партії вона в райраді,
недавно стала мамою, троє
— В. М. Бугай («Наш край»),
«аграрник» М. М. Логвиненко
і В. І. Матвієнко (ВО «Батьківщина») — хоч повідомили,
чого не прибудуть. А решта
що? На «ребячество» скидається: захотів — прийшов, не
схотів — металобрухт вожу.
Але ж тут не діти, а дорослі дяді і питання на сесії зовсім
не «дитячі» — звіт про виконання районного бюджету і
затвердження назрілих змін до
нього. Зібралося 11 депутатів,
керівники окремих районних
установ і організацій, очільники місцевих громад, прийшли
представники від освітян,
медиків і культпрацівників,
сподіваючись на здоровий депутатський глузд і вирішення
фінансових проблем для їхніх
колективів. Наївні! А ми по тих
сподіваннях демаршем, саботажем, зривом сесії!
Може й праві, може й
треба повчити, як використовувати бюджетні гроші. Так
чого ж ховатися «у кущі і виглядати з-за рогу», що з того
вийде, чого не прийти на за-
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ПЕРЕДПЛАТА
Триває передплата на
районну газету «Трибуна
хлібороба» на 2017 рік.
Передплатна ціна на
місяць: для фізичних осіб
— 12,03 грн., на квартал
— 36,09 грн., на півроку —
72,18 грн., на рік — 144,36
грн. Відповідно поштовий
збір: 0,95 грн., 2,15 грн., 2,60
і 4,00 грн.
Ціна для юридичних
осіб: на місяць — 13,10 грн.,
на квартал — 39,30 грн., на
півроку — 78,60 грн., на рік
— 157,20 грн.

на черзі? А децентралізація
з її утворенням громад! Уже
зараз балачками (а, може,
і не тільки ними єдиними)
розриваємо район на шматки: одному селу хочеться до
Ічнянського, іншому — до
Бахмацького, третьому — до
Срібнянського, а четвертому-п’ятому — взагалі до Конотопського і Роменського
районів. Окремим сільським
головам кортить вести місцеві громади аби куди, лише б
не вдома. Замали у бюджетах хороші кошти і почувають
себе удільними князями: що
нам район, ми самі собі господарі. Хіба не так?! Просила від імені керівництва району заступник голови РДА
Л. М. Шевченко усіх сільських
голів представити свої громади на осінньому ярмарку і
тільки до сумління п’ятьох із
них змогла достукатися. Зараз ніхто ні для кого не указ.
Але ж… У Срібному був ярмарок — казка, велелюддя,
а в нас… і половина громад
не з’їхались. Знову своя сорочка рідніша? Вчила нас історія, вчила, як такі ж удільні
князі розбазарили могутню й

До відділення поліції зателефонував громадянин А. і повідомив, що невідомий завдав йому тілесних ушкоджень. На
місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що громадянин Д. власним автомобілем перегородив
проїжджу частину автодороги. Заявник, який рухався на автомобілі разом зі своїми товаришами, мусив зупинитися, після
чого малознайомий йому чоловік невідомим предметом наніс
удари по кузову автомобіля, а потім, відкривши пасажирські
двері, декілька разів ударив водія по обличчю. Цьому передував конфлікт, що виник на святкуванні Дня села в Красному
Колядині. Тієї ж ночі надійшло анонімне повідомлення про
бійку біля клубу в с. Обухове. Як встановила слідчо-оперативна група, бійка виникла під час святкування Дня села, тілесні ушкодження отримали громадяни Т. та Я. По обох фактах порушено кримінальні провадження. Ведеться слідство.
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квітучу Київську Русь, та так і
не навчила. Погані з нас учні,
якщо нам свого рідного не
жаль! Виходить, краще пошушукатися в депутатських
кулуарах, говорити, що владі
ніщо і за вухом не свербить
— тільки не на повен голос
бити на сполох із районної
трибуни. Істина народжується в загальних обговореннях, у діалозі. Хіба для того
обирали громади цих депутатів і голів, щоб вони тягли
районного воза куди кому
заманеться? Якщо вже впрігся — то тягни, де всім людям
буде краще.
І, врешті, є
писані і неписані правила для обранців
народу: плідно працювати не
тільки в округах, а й на сесійних засіданнях, служити (хай
читач пробачить за цитування класика непопулярного
марксизму-ленінізму)
«не
верхнім десяти тисячам, а
десяткам і сотням тисяч».
Окремі ж із наших — слуги власних або чиїхось амбіцій. Інакше не назвеш. 15
із 26 депутатських місць 13
жовтня у сесійній залі залишились порожніми. Як буде
на оголошеному вівторковому від 25 числа засіданні?
Знову демарш? Кажуть у
фракціях, що ні, сесія відбудеться — не для того бюджетна комісія у вівторок 18го засідала впродовж п’яти
годин. І ще казав один депутат, що «буде інтересно»…
Михайло ОНИЩЕНКО.
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ОФІЦІЙНЕ

ПРО СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТОЇ СЕСІЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
7-го СКЛИКАННЯ
У зв’язку з неявкою
більше половини депутатів Талалаївської районної
ради на пленарне засідання дев’ятої сесії районної
ради, яке, згідно з розпорядженням від 28.09.2016
року №29, планувалося на
13 жовтня 2016 року, перенести дев’яту сесію районної ради сьомого скликання на 25 жовтня 2016 року
на 10 годину.
Засідання відбудеться
в залі засідань районної
ради.
Внести на розгляд районної ради питання:
1. Про звіт про виконання районного бюджету
за І 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. 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.

РОМЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
запрошує на навчання
Ви не помилитесь, бажаючи обрати потрібні у сучасному суспільстві професії: техніка-механіка, техніка-електрика, фінансиста.
Поряд із здобуттям диплома ви отримаєте свідоцтва
таких робітничих професій: слюсар з ремонту машин і
обладнання, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання, водій автомобіля категорії В, С, тракторист-машиніст категорії А1, А2,
В1, оператор комп’ютерного набору, конторський
службовець.
Студенти нашого коледжу мають можливість проходити
практику в країнах Європи.
У нашому коледжі ви зможете гармонійно поєднати
навчання із заняттями в спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності, предметних гуртках. Для вас створені
належні побутові умови для навчання та проживання всіх
бажаючих в гуртожитку.
В коледжі працюють підготовчі курси, які дають
підготовку до вступних випробувань та перевагу при
вступі до нашого коледжу у вигляді додаткових балів.
Адреса коледжу: м. Ромни, вул. Горького, 56-А
Телефони для довідок: (05448) 3-22-63, 067-870-92-93,
050-721-85-74.
Ліцензія: серія АЕ № 636411 МОНУ.
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АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

СТОВ «ГОРИЗОНТ» – ЗРАЗКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Хто хоч трішки знається у сільськогосподарському
виробництві, той розуміє, що
агрофірма «Горизонт», яка
базується у Липовому, у нашому районі — сучасне зразкове
сільськогосподарське підприємство. Адже сучасність сільгоспвиробника полягає не у
тім, щоб, наприклад, засіяти
поля кукурудзою чи соняшником, отримати врожай і успішно
його збути. Директор сільгосппідприємства Ігор Анатолійович МАРЧЕНКО дотримується
власних принципів у господарюванні. Їх отримував із батьківського досвіду і вже понад
десятиліття від свого власного:
справжній господар повинен
мати у своєму господарстві все
і в кожній галузі. Звичайно, це
надто важче, ніж виконувати
готові плани і завдання. Діяльність Ігоря Анатолійовича належно оцінена — керівник нагороджений трудовою відзнакою

«Знак пошани» Департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації. А минулого
року під час відзначення Дня
працівників сільського господарства керівник за підсумками
виробничих показників отримав
перехідний кубок «Золотий
Колос» та святковий коровай,
як символ добробуту. Зовсім
близько і цьогорічне професійне свято. Директор підприємства разом із своїм колективом
досягли того рівня, коли у них є
чому повчитися.
Минулого тижня із робочою
поїздкою район відвідали заступник директора Департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації Костянтин
Лубенцов та начальник відділу
тваринництва
Департаменту
АПР Віктор Олексенко. Вони
мали за мету ознайомитися із
станом підготовки тваринницької галузі району до зимово-
стійлового періоду. Разом із

На фото: ось такий вигляд має нова зерносушарка у
СТОВ «Горизонт».
У КОЛОДЯЗЯХ жителів
Скороходового вже кілька
років немає води. Чесно кажучи, ворогу такого не побажаєш, адже люди змушені із
бачками та каністрами іти та
їхати за водою до знайомих
за кілька кілометрів — не
колись там раз, а постійно,
роками. У серпні вже минув
рік відтоді, як у селі створено громадське об’єднання
«Струмок», очолювати яке
довірили
односельчанці
Ользі Діденко. Здавалося
б, жителі гроші уклали, збудували водогін і, нарешті,
мають воду, як це зробили
у більшості населених пунктів району, але тут навпаки:
гроші уклали, водогін майже
збудували
і… Більш,
як півроку
не можуть
дійти згоди та розібратися у
фінансових документах хто
кому і за що винен. Актив
ГО небезпідставно засумнівався у добропорядності
підрядника
Олександра
Черниша. У того ж є свої
переконання, що правда
за ним. Дуже прикро, що і
сільська влада чомусь не
знайде спільної мови ні із
підрядником, ні з активом
громадського
об’єднання.
Адже від усіх цих конфліктів страждають люди, у яких
немає води! Якщо говорити
мовою народною, у Скороходовому уже півроку «каламутять воду» з цього приводу, а води все ж немає.
Наша газета час від часу
рясніє інформацією від голови громадського об’єднання
«Струмок» Ольги Діденко
про те, що, на її думку, заважає громадському об’єднанню підключити воду. З одного
боку, ніби і приємно відчувати, що газета має вплив
на формування громадської
думки, та з іншого, коли періодично в редакцію заходять
представники ГО і вимагають
опублікувати їхні думки щодо
діяльності чи бездіяльності
Липівського сільського голо-

головою райдержадміністрації
Анатолієм Дупою, начальником
управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
Віктором Сіренком відвідали
СТОВ «Горизонт». Тут пересвідчилися у готовності молочнотоварної ферми до зимівлі.
У належній кількості є корми
— заготовлено грубих та соковитих кормів без концентратів
20,3 ц к. о. на умовну голову.
Сама територія ферми, приміщення для утримання худоби
доглянуті. Відчувається, що
все це зроблено далеко не для
очей гостей із області чи району,
адже вони побули та й поїхали,
а весь цей добробут створений
для того, щоб поголів’я худоби
утримувалося в належних умовах, а люди працювали і старалися працювати на результат. А
він вагомий.
Наприклад, у тваринництві. У господарстві утримують
752 голови ВРХ, в тім числі
298 голів корів. Середні надої
за 9 місяців на одну, наявну
на початок року корову, складають 4372 кг. Такі результати
для багатьох господарств, де
займаються молочним тваринництвом, взагалі недосяжні. А
всього за 9 місяців від молочного поголів’я отримано 1303
тонни молока.
Із початку року на 10 корів
отримано 78 телят. Керівник
господарства переконаний у
доцільності займатися племінною справою. Всі тварини ідентифіковані. Минулого
року реалізовували племінний
молодняк. І нинішнього вирощують майбутніх племінних
корівок.
СТОВ «Горизонт» єдине у
нашому районі господарство,

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ви Михайла Педька, які виходять далеко за межі проблем із водою, складається
враження, що ці посланці
вважають журналістів слідчими поліції чи прокуратури.
Вони, ніби для протоколу
слідчого, детально розписують робочий день сільського
голови, надають йому рекомендації, вимагаючи, що
користуються своїм правом
надавати інформацію.
Отож нагадуємо, що газета, перш за все, інформує
читачів про події в регіоні, а
листи такого змісту, які періодично надають від імені громадського об’єднання «Струмок», не є інформативними,
тим більше, вони не цікаві

тори О. І. ДІДЕНКО, О. М.
ВАКУЛЕНКО, В. П. БАБІЙ,
М. Д. МУСІЄНКО, В. Г. РОМАНЧУК, В. В. СЕМІНЬКО
детально розписують, що
робив Педько 4, 6, 7 жовтня:
кого стрічав і кого проводжав
у сільраді, а ще висловлюють свою думку, що були
необачними, обравши його
сільським головою.
Із текстом листа я ознайомила Липівського сільського голову Михайла Педька,
адже кому, як не йому, обранцю народу, слід розімкнути
цей трикутник. Він запевнив,
що вода у Скороходовому
найближчим часом буде. Як
повідомив Липівський сільський голова, 3 жовтня відбу-

де
строго
дотримуються сівозмін.
Це тільки у
«Горизонті»
вирощують
і
збирають
просо, гречку,
овес, ячмінь,
жито, соняшник, пшеницю
озиму (тільки
у «Горизонті»), пшеницю яру, трави
для випасу і
заготівлі на
сіно, кукурудзу на силос.
С Т О В
« Го р и з о н т »
На фото: під час відвідин СТОВ «Горизонт».
не є лідером
за показниками врожайності.
Але той, хто хоч трішки розуміється у сільгоспвиробництві,
збагне чому. Високоврожайні,
тим більше за умов використання у вирощуванні ниніш70-РІЧНИЙ ювілей зуОльгу
Володимирівну
ніх технологій, яра пшениця,
стрічає наш рідний і найКОРНІЄНКО з Мигурового
кукурудза. Якщо ж брати в
дорожчий у світі чоловік, вітаємо з ювілеєм. Прийми
середньому всю врожайність
тато і дідусь Дмитро Хомич наші щирі вітання і найкразернових, вона, можна сказаПОНОМАРЕНКО із Краснощі побажання. Мов намисти, не надто — 32,2 ц/га. Але
го Колядина. Із безмежною
тинки, свої низала Ти роки.
коли врахувати максимальні
подякою і вдячністю вітаємо
Все важчали і важчали
можливості врожайності гречйого з ювілеєм і бажаємо,
разки. Немало і небагато —
ки, проса, вівса, ячменю, стає
зрозумілим, що у СТОВ «Горищоб спокій і мир панували 60! Дозволь Тебе сердечно
зонт» є і врожаї, і надої.
в родині, щоб щастя всміпривітать. Нехай ще довго
А зовсім недавно у госпохалось при кожній годині.
родить Твоя нива, здоров’я
дарстві встановлено нову суНехай обминають Вас болі
май і будь щаслива. Люшарку «Petkus». Нинішнього
й тривоги, хай стелиться бов’ю й щирістю хай гріють
року всю кукурудзу планують
довга життєва дорога, хай онучата, хай радістю наповсушити на місці.
легко працюється, гарно
нюється хата. Живуть хай в
Для майбутнього врожаю,
живеться,
все
вміється,
мопарі злагода і згода, достадотримуючись агротехнічних
жеться і удається! Здоров’я
ток й спокій, і не меркне вростроків, посіяли озимі: на 289
міцного, щастя без краю, да. Того, що маєш, хай роки
га — пшеницю, на 215 — озиме
усього найкращого ми Вам не забирають, від щастя
жито (знову ж, одні в районі).
бажаєм!
і радості вуста сіяють. Не
Кор. «ТХ».

дівництво гілки водогону
на вулицях села, де ще його
немає, адже проблема із водою по всьому селу. Сесія
проголосувала і за виділення
коштів на ремонт дороги.
Виділені кошти і на ремонт
та утримання дитсадка.
Там збільшилася чисельність діток до 25, отож увели в штатний розпис іще
одного працівника. Наша
сільрада найближча до райцентру. У цьому є і плюси,
і мінуси. Надходження від
оренди землі, порівнюючи із
іншими сільрадами, невеликі, адже земель всього 1850
гектарів, а соціальна сфера
немала і в Липовому, і в Скороходовому. Скорочувати її
не збираємося.
На
останній
сесії були
пропозиції вкласти кошти
у будівництво освітлення,
але депутати вирішили спочатку завершити питання
з водою» — розповів при зустрічі Михайло Педько.
Телефоном зв’язалася і
з директором ТОВ «Житлобуд-сервіс» Володимиром
Когутом і попросила пояснити ситуацію, оскільки автори
листа наголошують, що він
кілька разів безрезультатно
приїздив до сільського голови. «Я налаштований на
співпрацю, — сказав він, —
тільки без скандалів і всяких
їх наслідків. Ми всі розуміємо, що у даному випадку є
проблеми із документацією
щодо водогону. Треба подать людям воду і без скандалів вирішить «паперові»
проблеми. Скандали ніяк не
на користь людям, які вклали у водогін свої кошти і чекають води…»
Редакція також сподівається, що «трикутник»
розімкнеться, ми перестанемо отримувати «звіти»
про фінансову діяльність ГО
«Струмок», а жителі Скороходового, нарешті, отримають воду.
Олександра ГОСТРА.

ГІРКА ВОДА «КАЛАМУТНА»
читачам із інших сіл, де давно вирішили питання із водогонами? Багато хто із наших читачів небезпідставно
обурюється із цього приводу.
Адже із будь-якої ситуації
має бути вихід, тобто жителі Скороходового за будьяких умов повинні отримати
довгоочікувану воду. Тут же
склався трикутник: сільрада,
громадське об’єднання і підрядник. Голова громадського об’єднання доводить, що
підрядник «перебрав» у них
гроші. Олександр Черниш
доводить, що це не так. У
кожного з них своя правда, а
страждають люди без води. І
навіть якщо редакція опублікує всі листи, які за цей час
отримала, води в оселях не
з’явиться, доки всі сторони
не дійдуть згоди між собою.
Ще раз наголошую, що редакція — не слідчий орган.
Ми, перш за все, інформуємо наших читачів.
Зараз маємо іще одного
листа, якого принесла О. І.
Діденко, у ньому знову ж
ідеться про те, що сільський
голова нічого не робить не
лише для того, щоб скороходівці отримали воду, а і,
взагалі, для села. Його ав-

лася сесія сільради, на якій
депутати розглянули заяву
громадського
об’єднання
«Струмок» про прохання
передати збудований водогін на баланс сільради. Він
говорить, що мову про це
вели давно, але актив громадського об’єднання надав
заяву тільки тепер. Сільрада
працює над тим, щоб укласти
договір на добудову водогону
та постачання води із ТОВ
«Житлобуд-сервіс» із Прилук.
«Якби заява була подана
раніше, уже б давно люди
були з водою. Я особисто
проводив опитування серед
жителів Скороходового і чув
від переважної більшості
жителів думку, що треба
розрахуватися із підрядником, навіть якщо він і такий недобропорядний, і йти
далі. Та не всі такої думки.
Я вважаю, що по-доброму,
без клопотів уже можна
було б довести справу до
завершення. З клопотами,
звичайно, все затягується. Та що б там не було, я
обіцяю, що до морозів вода
у оселях жителів Скороходового буде. У моїх планах
запустити не лише цей
водогін, а і розпочати бу-

ДРУЖИНА, сини ОЛЕКСАНДР, ПАВЛО, ІГОР,
дочка ОКСАНА, невістки
АЛЛА і ЛЮБА,
зять ВІКТОР, ВНУКИ.
* * *
26 ЖОВТНЯ святкує
свій 70-річний ювілей наш
любий тато і дідусь Михайло Степанович ЗЛИЙ із Талалаївки. Рідний наш! Хай
щастить Вам усюди, у здоров’ї минають літа, світла
доля у Вас хай буде, проживіть нам на радість до ста!
Хай добро і щастя будуть
в Вашім домі, руки роботящі хай не знають втоми.
Хай Вас поважають хорошії
люди, хай міцним здоров’я у
Вас завжди буде!
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ОНУК.
* * *
24 ЖОВТНЯ 65-річний
ювілей завітав до нашого
дорогого чоловіка, тата і дідуся Анатолія Степановича ЯРМОША із Харкового.
Щиро Вас вітаємо і всього
найкращого в житті бажаємо. Вітаємо з ювілеєм! Вже
ключами відлетіли в край
далекий журавлі, і берізки
пожовтілі шлють листочки
до землі. Осінь щедра і барвиста завітала в нашу хату,
щоб калиновим намистом
дідуся вітати й тата. З ювілеєм, із роками, що прожив
Ти щедро й плідно, Ти усім
ділився з нами, не жалів
нічого, рідний. Ти працюєш
без утоми у турботах день
при дні, щоб достаток був
удома, тепло й затишно в
сім’ї. Дітям — поміч і надія,
люблячий дідусь — онукам.
І робити все уміють працьовиті Твої руки. Нехай світять
ясні зорі, ясне сонце в небі
сяє й восени для вас надворі квіти пишно розцвітають.
Щоб міцним було здоров’я
і приємними новини, щоб
достатком хата повна у всіх
нас була щоднини, щоб частіше зустрічались із приємної нагоди і щоб міцно всі
тримались гілочки одного
роду.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
* * *
ДОРОГУ подругу і куму

сумуй, що вже підкрались
осінні роси, що памороззю
вкрились трішки коси. Зима
хай заблукає десь в дорозі
і не зустрітись вам ще довго на порозі. Нехай Твоя
дорога життя посміхається
щастям, міцним здоров’ям.
Хай ніколи не хмариться на
Твоєму життєвому обрії, хай
ясною буде погода і в родині, і в душі.
З любов’ю
і повагою КУМИ з
Красного Колядина.
* * *
НАШ дорогий чоловік,
батько, дідусь, сват Іван
Іванович ЛІЩЕНКО із Талалаївки 20 жовтня святкував свій ювілей. Вітаємо
Вас, найрідніший! Є ювілеї
і свята різні, та одна з найкращих дат — коли вітають
друзі й рідні, і Вам минає
60! Бо 60 — це сила й мудрість, та й досвід, кажуть,
не малий, повага вдома,
серед друзів, любов і шана
від дітей! Прийміть від нас
вітання щирі, хай обминає
Вас журба, хай кожен день
несе віднині для Вас міх щастя і добра!
ДРУЖИНА, СИН,
НЕВІСТКА, ДОЧКА, ЗЯТЬ,
внуки ДАША, ДАНЯ,
АНЯ і СВАТИ з Красного
Колядина.
* * *
В ЦІ осінні жовтневі дні
нашій дорогій, рідненькій
внучці і хрещениці Ірині
КОНДРАТЕНКО з Талалаївки виповнюється 15 років.
Від щирого серця вітаємо і
бажаємо міцного здоров’я,
успіхів у навчанні, поваги
від добрих людей та всього самого найкращого. Хай
ясняться літа, колосяться
жита, зеленіють луги, вміло
скошені. Хай сміється душа,
хай вода поспіша та далеко
хай буде до осені. Хай роки
золоті, ніби в казці, пливуть,
сумувати за цим не годиться. Хай здоров’я вони і добро принесуть і задумане
все хай здійсниться.
Бабуся КАТЯ, дідусь
ТОЛЯ, хрещений СЕРГІЙ і
його сім’я.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

СЕЛО І ЛЮДИ

СЕЛО МОЄ – КРАПЛИНОЧКА НА КАРТІ
Так про своє рідне село
може сказати кожен, хто
народився і виріс у селі. Бо
куди б не закинула нас доля,
все ж іноді тягне туди, де
залишилися на вічний спочинок батьки, де порослі травою стежки все ж пам’ятають
ваші дитячі ніжки… Для того і
святкують день села, ніби ще

прошували всіх до залу, де
на сільчан та гостей чекала
змістовна і об’ємна концертна програма. Із перших її
хвилин відчувалося, що до
створення сценарію доклали
зусиль професіонали. Всю
душу уклали в це творіння
ветеран культури Ганна Мірошниченко зі своєю невіст-

На фото: сільський медик Наталія МАКСИМОВИЧ дарувала односельцям пісні.
один сільський храм, тільки
на нього люди з’їжджаються
та сходяться не до хат родичів, а у центр, до клубу.
У Красному Колядині
день села святкували на
другий день після Покрови, у
суботу, щоб усім гостям було
зручно приїхати до Красного
Колядина. Спочатку у фойє
сільського будинку культури
вирував ярмарок. Як і минулого року, свої кулінарні та
кондитерські вироби пропонували працівники організацій, які функціонують на
території сільради: пошти,
школи, дитсадка, сільської
ради, соціальні працівники,
сільські медики. Чого тільки не було на їхніх столах!
Із звичайнісінької картоплі
тільки скільки страв: і печена
вона, і смажена, і в дерунах,
і в картопляниках, і у вареничках. Спочатку господині
із жартами та забавлянками
розповіли журі і глядачам,
як це все творили, а потім
запрошували
скуштувати
— кого за «Дякую», кого за
гроші. Звісно, це вже діло хазяйське. Але все оте печене і
варене люди розмели.
Після ярмарку ведучі за-

кою — сільським бібліотекарем Оленою Мірошниченко.
Вже коли на перших акордах
свята на сцену вийшли вихованці сільського дитячого
садочку «Дзвіночок», мабуть
ніхто у залі не залишився
байдужим. А вони ж так старалися співати! У садочку
зараз виховується 18 малят
і є необхідність його розширювати, адже дітки в селі
народжуються. З початку
року лелека у селі «відвідав»
уже 10 родин. Цього року
народилися Аріна Зайченко,
Софійка Гужва, Анна Сокол, Женя Горячка, Софійка
Карпенко, Яків Скляр, Злата
Баско, Станіслава Михайленко, Олексійко Дмитрієв,
Владик Максимейко.
Потім на сцену вийшли
сільські хлопчики Максим
Пустовойт, Олександр Петренко, Олег Батюк, Максим
Луценко, які урочисто проголосили клятву юних козачат. А вихідець із села, член
Українського козацтва Іван
Товкач розповів про козацтво
та подарував сільській бібліотеці книги про історію Красного Колядина. Вітала своїх
односельців сільський голо-

ва Людмила Сорочинська,
висловлюючи щиру подяку
від себе особисто і від громади директору ТОВ «Красноколядинське» П. М. Чмуту,
який не тільки постійно допомагає утримувати соціальну сферу, а переймається
всіма сільськими проблемами. Брали участь у святі та
вітали громаду голова райдержадміністрації Анатолій
Дупа, його заступник Лариса
Шевченко, заступник голови районної ради Станіслав
Катрушенко.
Весь сценарій був насичений моментами, які, як то
кажуть, брали за душу. Оплесками зустрів зал на сцені
сільського музиканта Михайла Кононченка. Це він поклав
на музику вірш односільчанина Віктора Бичка «Моє
село». Коли лунала ця пісня
у виконанні автора музики, у
переважної більшості глядачів на очах блищали сльози.
Як виявилося пізніше, автор
слів також приїхав зі столиці і
скромно сидів у залі…
А потім комедійні персонажі баба Параска (Наталія
Батюк) і баба Палажка (Марина Ступник) проводили
своєрідну екскурсію селом,
розповідаючи про його історію, традиції, людей.
Згадали тих, хто поліг у
битвах Другої світової. 373
жителі Красного Колядина
не повернулися з тієї війни. Їхні імена викарбувані
на пам’ятнику, до якого учні
поклали квіти. Серед живих
у селі залишився єдиний
ветеран Іван Іларіонович Дяченко. Згадали болючу рану
— Афганістан. Анатолій Павленко та Іван Борщевський
повернулися із тієї війни у
цинкових трунах. Учасники
тих подій Олесандр Варченко, Михайло Сорока і Вадим
Пустовойт проживають у
Красному Колядині. Для них
звучало музичне вітання.
Вшанували живих і тих, хто
пішов у вічність учасників
ліквідації
Чорнобильської
трагедії: Петра Пасішниченка, Леоніда Зайченка,
Василя Максимейка, Івана
Кунденка, Василя Кривенка, Валентина Баска, Сергія
Довгая, Петра Чепеля.
Вже десять сільських
жителів стали учасниками
бойових дій на сході України. Володимир Куденко, який
народився у Красному Коля-

С ВЯ Т О М У Ж Н О С Т І

У РАЙОННІЙ бібліотеці
для дорослих з нагоди Дня
захисника України відбулося
свято мужності «Я знаю вас,
нащадки запорожців, я вірю
вам і низько б’ю чолом», яке
провели разом з учасниками
любительського об’єднання
«Патріот» — учнями 11 класу бібліотекарі ЦРБ Світлана
Джежуля та Ніна Густодим.

На захід з юнацтвом були
запрошені Богуслав Борсук (учасник АТО) та Олександр Смалько (волонтер).
Богуслав розповідав учням
та всім присутнім про реалії
війни, про те побачене, що
до сьогоднішнього дня стоїть перед очима, про те, що
болить і не залишає байдужим, розповідав про те, на-

скільки важливо зараз виховувати любов до України, до
рідної землі і як доводиться
розплачуватися нашому народу, аби зрозуміти цінність
людського життя. Він розповідав про проблеми відкриття «Центру підтримки воїнів
АТО».
Олександр
Смалько
наголосив на важливості

На фото: жіночий вокальний ансамбль «Мальви» Красноколядинського
сільського будинку культури.
дині і закінчив тут школу, загинув за свободу України. На
його честь на фасаді школи
відрита меморіальна дошка.
Жителі сіл сільради Анатолій
Гавриленко, Федір Новак,
Віктор Чернов, Ігор Галка,
Роман Ленець, Сергій Сорочинський, Олександр Батюк,
Антон Чмут, Віталій Комашко, Олексій Білецький з честю виконали свій обов’язок,
захищаючи Україну. Всіх,
хто у різних війнах поліг за
неї, вшанували хвилиною
мовчання.
Було вшанування і багатодітних сімей: Ломпи, де
підростає 4 синочки, Довгай,
де виховують трьох хлопчиків, Горячки, де у двох братиків є ще й сестричка.
Найстарша сільська жителька — Надія Яківна Осташко. Звичайно, вона не
була на святі, але для неї
звучала пісня. Звучали щирі
слова і для подружжя Михайла Михайловича і Валентини
Петрівни Васильченків, які
прожили в парі 50 років.
А потім Параска і Палажка «пройшлися» по всіх
сільських закладах, дякуючи
за роботу тим людям, які забезпечують життєдіяльність
всієї сільської громади.
Майже три години тривала концертна програма,
але вона ніяк не надокучила
глядачам. Здавалося, що на
свято не прийшли тільки ті,
хто вже не дійде до будинку
культури, або ті, у кого були
для того серйозні причини.
Приємно вражала сільська самодіяльність. Серед
учасників сільського вокального ансамблю «Мальви» —
волонтерської
підтримки.
На сьогоднішній день за
допомогою
благодійного
фонду «Прогрес» і, звісно
ж, підтримки небайдужих
жителів Талалаївщини понад 40 військовослужбовців
вчасно отримали допомогу.
Були придбані наколінники,
бронежилети та інші необхідні речі. У відповідь бійці
телефонували та дякували
за надану допомогу, адже
дякуючи
волонтерському
руху відбувається багато корисних і потрібних справ для
сьогоднішніх і вчорашніх воїнів, їхніх сімей.
Також була організована
книжкова виставка літератури «Доземний уклін українському солдату», а бібліограф ЦБС Любов Джежуля
провела
бібліографічний
огляд літератури «Герої на
сторожі миру». Хвилиною
мовчання учасники заходу
вшанували пам’ять воїнів
Другої світової війни, героїв
Небесної сотні та хоробрих
бійців АТО, наших земляків
— Володимира Бахмача та
Володимира Кунденка, які
відали життя за цілісність і
незалежність України.
Кор. «ТХ».

працівники усіх сфер, серед
них і сільський голова Людмила Сорочинська, секретар
сільради Людмила Довгай,
працівники медицини мати
Оксана Кононченко і її донька Наталія Максимович і
донька Людмили Довгай Тетяна Пустовойт. Не беруся
говорити про професійність,
адже у такі моменти більше
цінується щирість, а саме
нею був наповнений кожен
художній номер на сцені.
Особливо приємно вражали
танцювальні композиції хореографа землячки Любові Іваненко, яку запросили
із колективами з сусідньої
Дмитрівки. Здавалося, якби
концертна програма тривала іще кілька годин, люди
так само нікуди б не пішли
із залу. Аплодували аж до
щему в долонях, сміялися і
змахували щиру сльозу. Все
це було і все це залишиться
у пам’яті тих, хто був на святі
села у Красному Колядині.
А доки на сцені йшов концерт, Микола Бережний та

Анатолій В’язовець у 75-літровому казані варили куліш.
У цих чоловік є великий досвід, адже у ТОВ «Красноколядинське», яке базується в
селі, є великий досвід щодо
приготування кулішу. Завершення посівної, обжинки механізатори святкують,
пригощаючись кулішем. І на
дні села ведучі запрошували
всіх, хто прийшов на свято,
пригоститися однією із улюблених сільських страв, яку
приготували знані майстри
кулінарної справи, тим більше — чоловіки.
Їли куліш, а потім була
дискотека. Село святкувало. Приємним було те,
що не відчувалося впливу
«сьогоднішніх» і «колишніх»
керівників. Жителі села, вихідці із нього раділи святу і
викладалися сповна, а ще
мали можливість побачитися
із тими земляками, зустріч із
ким така бажана. На те ж бо і
є ДЕНЬ СЕЛА!
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

На фото: визнаним сільським кашоварам Миколі
БЕРЕЖНОМУ і Анатолію В’ЯЗОВЦЮ допомагає юний
краснянин Максим МІРОШНИЧЕНКО.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

24 жовтня – с. Грицівка, вул. Низова.
25 жовтня – с. Понори, вул. Центральна, вул. Кірова,
АТС, сільська рада (9:00 – 16:00).
26 жовтня – с. Макаренкове, с. Глибока (села повністю).
27 жовтня – с. Грицівка (село повністю).
28 жовтня – с. Понори (село повністю).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

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.
Терміново однокімнатна КВАРТИРА на 2-му поверсі по
вул. Центральна, 45, кв. 14 в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
БУДИНОК по вул. Злагоди (Крупської), 1. В будинку
вода, газ, електрика, всі зручності. Є літня кухня, господарські споруди, через дорогу ставок. Тел. 096-998-65-20.
САДИБА по вул. Мічуріна, 10 у Талалаївці. Вода, газ,
гараж, сарай, літня кухня. Тел. 050-155-00-86.
САДИБА по вул. 30-річчя Перемоги, 129 у с. Скороходове: газифікований будинок 76,6 м2, є сарай, вхідний погріб,
колодязь, приватизовані земельна ділянка 0,37 га (та 0,50 га
садиба №134). Ціна договірна. Тел. 099-485-18-41.
САДИБА в с. Сильченкове. Є газ, вода, господарські будівлі, поряд город.
Тел. 095-522-67-76, 099-011-45-39, 096-491-74-31.
САДИБА 0,15 га у Талалаївці: будинок, сарай, літня кухня, погріб, колодязь. Ціна договірна. Тел. 095-301-72-53.
САДИБА в с. Новопетровське, є парове опалення, підведена вода; КОРОВА 9 років, щойно розтелилася.
Тел. 097-191-68-16.
АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-52 в хорошому стані.
Тел. 096-983-21-96, 097-638-05-60.
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.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНДВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР,
ПЕРЕМИЧКИ, ПЛИТИ перекриття, ДОШКА, БРУС, ШЛАКОБЛОК, ГІПСОБЛОК. Тел. 098-423-93-05, 066-357-27-87.
Б/у ЦЕГЛА силікатна, РАКУШНЯК.
Тел. 097-414-31-22, 050-740-99-31.
СІНОКОСАРКА тракторна (пальцева) мотор МТЗ (в комплекті). Ціна договірна. Тел. 066-061-18-30, 068-586-45-59.
ВОДОВІДЛИВИ віконні, 3 шт. 0,3×1,5 м; 4 шт. б/у
0,25×1,5 м. Тел. 096-173-42-25.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР, ШЛАКОБЛОК, ДОШКА, БРУС, ПЛИТИ перекриття, фундаментні
БЛОКИ, ПЕРЕМИЧКИ. Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
Тільна КОРОВА. Тел. 098-050-64-97.
ТЕЛИЦЯ 6 місяців тільності, червоно-рябої масті.
Тел. 093-954-85-41.
СІНО в тюках, можлива доставка. Тел. 066-528-36-28.
Терміново КОЗА заанівської породи чорної масті, вік 5
років, непогуляна. Звертатися в с. Довгалівка до Мищенка
Миколи Івановича або Лідії Григорівни.
Тел. 097-490-89-90, 068-085-35-75.
Живі ГУСИ. Ціна договірна. Тел. 096-114-20-06.

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.

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.
Найдорожче БИКИ, КОРОВИ, ТЕЛИЦІ, КОНІ.
Тел. 066-712-58-73, 097-299-56-86.
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.
Дрібну КАРТОПЛЮ. Тел. 096-114-20-06.
Магазин «Комісійний»
на 3-поверхівці в центрі Талалаївки приймає під реалізацію одяг для дітей та
дорослих (по сезону), дитячі іграшки, коляски, інші
речі домашнього вжитку
(килими, посуд і т. ін.)
Приймаємо
замовлення на телевізори б/у
(від 1000 грн.), холодильники б/у (від 6000), морозильні камери б/у (від 5500 грн.)
і т. д. Тел. 096‑972‑68‑21
(Галина).

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

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

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
Працюємо за державною
програмою,
компенсація
35%.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.

ВІКНА, ДВЕРІ

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

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

ФОТОСТУДІЯ

«ФЕНІКС» пропонує
Термінове фото для документів — 5 хв.
Художнє фото, фотоальбоми. Реставрація пошкоджених знімків. Проявка плівок та друк фото з них. Друк фото
з цифрових носіїв. Зйомка урочистих подій. Таблички для
пам’ятників.
смт Талалаївка, готель, фотостудія.
Тел. 098-649-89-18.
СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0157011, виданий 29.08.1996 р. на ім’я ТРОЯН Віталій Сергійович, оголошений втраченим (оголошення у
№42 за 15 жовтня ц. р.), не є таким, оскільки він знаходиться на зберіганні разом із іншими документами у соціального
працівника, який здійснював поховання Трояна Віталія Сергійовича разом із Корінецькою сільською радою.

ПОМИНАННЯ

КАЖУТЬ,
Бог
забирає
найкращих…
19 жовтня — 5 років, як немає із
нами нашої рідної дружини, мами, бабусі Ніни Борисівни ПАВЛИШ із Юрківців. Якби могли Ви довше жити, були
б щасливі внуки й діти. Але не в силах
ми змінити Господню волю у житті. Ми
завжди будем пам’ятати, були найкращі
жінка й мати. Таких, як Ви, не забувають,
таких лиш вічно пам’ятають. Нехай проходять дні й роки, та
серце все болить за Вами. Схиляєм голови в журбі. Земля
Вам пухом, рідна Мамо.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.
18 ЖОВТНЯ минуло 9 днів як зупинилося серце нашої
матусі, бабусі і прабабусі Варвари Григорівни ЧИСТЕНКО
із Харкового. Важко повірити, що Вас немає і вже ніколи не
буде з нами. Натомились, мамо, натрудились, і пішли на вічний упокій. Ми в зажурі у гіркій схилились, бо без Вас і рідний дім не свій… Низько вклоняємося перед Вашою світлою
пам’яттю за все Ваше материнське тепло і добро. У наших
серцях Ви будете жити вічно. Хай легким буде Ваш спочинок, матусю. Всі, хто знав і пам’ятає нашу Варвару Григорівну, пом’яніть разом із нами.
Вічно сумуючі ДІТИ, ВНУКИ і ПРАВНУКИ.
18 ЖОВТНЯ минуло 10 років, як перестало битися серце дорогого батька,
люблячого дідуся і прадідуся Михайла
Павловича ТРОЦЕНКА із Степового,
який останні роки свого життя проживав
у Чернецькому. Проходять дні, спочиваєш Ти вічним сном, відпочивають натруджені руки, які ніколи не знали спочинку.
Та скільки б років не пройшло, ми ніколи
не забудемо Тебе. Нам завжди не вистачатиме батьківської любові, мудрої
поради і підтримки.
Всі, хто знав Михайла Павловича, пом’яніть його разом

з нами, згадайте добрим словом.
Нехай земля буде для Тебе лебединим пухом, а на душі Царство небесне.
СИН, НЕВІСТКА, ВНУКИ і ПРАВНУКИ.
27 ЖОВТНЯ минає 10 років, як жорстока хвороба забрала життя нашого
дорогого чоловіка, батька, сина Олега
Анатолійовича КЛИМЕНКА. Тебе немає… Серце плаче, душа згорьована
болить. Ми кожен день Тебе чекаєм і виглядаємо щомить. Закрила хижа смерть
повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним сном навіки людина добра і
проста. Не заросте ніколи та стежина,
що провела Тебе в останню путь. Похилиться зажурена калина і добрим словом люди пом’януть.
Скільки не мине часу, Ти завжди будеш поряд із нами. Хай
над Твоєю могилою світить сонце, жалібно співають пташки,
а на квітах буде роса — то пам’ять про Тебе. Спи спокійно,
наш дорогенький.
Дружина НАТАЛІЯ, донечка АНАСТАСІЯ,
БАТЬКИ та всі рідні.
24 ЖОВТНЯ минає 10 років як перестало битися серце нашого любого тата,
дідуся і прадідуся Василя Петровича
ОМЕЛЬЯНЕНКА із Талалаївки. Спливають роки, а нам і досі хочеться почути
Твою батьківську пораду, Твоє добре
слово. Так хочеться, щоб Ти віддавав
свою безмежну любов усім нам. Не судилося. І від того сумно і важко, і серце не вщухає від болю. Рідний наш, ми
Тебе любимо і ніколи не забудем. Хай
наша любов і туга за Тобою долітають
до Твоєї душі. Наш біль ніколи не переболить. З непереборним сумом схиляємо голови над рідною могилою, стежка до
якої ніколи не заросте. Хто пам’ятає нашого Василя Петровича, пом’яніть його разом із нами.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
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ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

Нові МІНІ- та МОТО
ТРАКТОРИ,
мульчувачі, плуги, БДН, грунтофрези,
СЗМ-1,8,
обприскувачі, ОП, лійки, культиватори, котки,
зе р н о н а ва н т а ж у вач і ,
інше.
www.sipma.com.ua
Тел. 067-536-11-50,
099-318-10-39,
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.
ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа — від 80 грн.), ДОШКА для підлоги,
БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Колектив Липівської школи щиро співчуває своїй колезі
Валентині Анатоліївні Ворошиловій з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті матері Ніни Іванівни ЛУТ.
Випускники 2000 року Болотницької школи щиро співчувають і розділяють біль та гіркоту втрати із однокласницею
Тетяною Миколаївною Прохорович та її родиною у непоправному горі — смерті батька
Миколи Петровича МІРОШНИЧЕНКА.
Болем у наших серцях обізвалася звістка про горе в
родині нашого однокласника і колишнього учня Віктора Мірошниченка — смерть його батька МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА.
Розділяємо біль гіркої утрати, щиро співчуваємо.
ВИПУСКНИКИ Болотницької школи 1995 року,
класний керівник.
У родині нашого однокласника і учня Олександра Ігнатенка важка і непоправна втрата — не стало його тата
ВІТАЛІЯ ЄВГЕНІЙОВИЧА. Ми всі висловлюємо свої щирі
співчуття Сашкові і всій його родині у непоправному горі.
Будь сильним і мужнім. Ми завжди з тобою.
УЧНІ 7-го класу Липівської школи, їх БАТЬКИ, класні
керівники Л. М. АНТОНЕНКО, В. С. ЄВТУШЕНКО.
Щиро співчуваємо Катерині Миколаївні Мірошниченко з
приводу болісної і гіркої втрати — смерті чоловіка М
 ИКОЛИ
ПЕТРОВИЧА. Світлою пам’яттю він назавжди залишиться
в наших серцях.
Сім’ї М. І. ЛІСОВОГО, А. П. СЛІПКА
та Н. А. ЛУЦЕНКО з Болотниці.
Тяжке горе у родині наших сусідів Віктора Миколайовича і Юлії Михайлівни Мірошниченків із Талалаївки —
після тяжкої хвороби помер їх батько Микола Петрович
МІРОШНИЧЕНКО. Прийміть наші щирі співчуття.
Сусіди МАКАРЕНКО і КЛИМУШІ.
Тяжкі випробування випали на долю родини моїх кумів
Віктора і Юлії Мірошниченків з Талалаївки. Вірили і сподівалися, що життєвий шлях їхнього батька МИКОЛИ ПЕТРОВИЧА іще продовжиться, та не судилося. Його не стало. Прийміть щирі співчуття з приводу непоправної втрати.
Кум Ігор КЛИМУША.
Співпереживаємо і щиро співчуваємо нашій кумі Тетяні
Миколаївні Прохорович з Талалаївки і всій її родині із приводу смерті її батька Миколи Петровича МІРОШНИЧЕНКА.
Куми ТОВКАЧІ.
З глибоким сумом і болем у серці зустріли звістку про
відхід в інші світи нашого дорогого сусіда Миколи Петровича МІРОШНИЧЕНКА із Болотниці. Розділяємо біль втрати і
горюємо разом із дружиною покійного Катериною Миколаївною та його дітьми Тетяною і Віктором.
Сусіди РУДЬКИ, Микола і Наталія АНТИПЕНКИ.
Висловлюємо щирі співчуття нашим друзям подружжю
Валентині Іванівні Попович і Анатолію Івановичу Діденку із
Талалаївки з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті
матері ЄВДОКІЇ ІВАНІВНИ.
Подруга О. Г. КОМЛИК, її донька А. В. ЛУЦЕНКО.
Непоправне горе спіткало родину наших сусідів Валентини Іванівни Попович і Анатолія Івановича Діденка із Талалаївки — пішла із життя їх мама ЄВДОКІЯ ІВАНІВНА. Щиро
співчуваємо і розділяємо з рідними та близькими покійного
біль непомірної втрати.
СУСІДИ з вул. Лугова (Фрунзе) в Талалаївці.
У сім’ю наших сусідів Тетяни Миколаївни і Михайла
Миколайовича Прохоровичів із Талалаївки прийшло тяжке
горе — помер їх батько МИКОЛА ПЕТРОВИЧ. Співпереживаємо з рідними та близькими покійного біль непоправної
для них втрати.
Сусіди ЛАКИЗА, ТОПЧІЙ, МЕЛАШИЧ, БРЕК,
ОМЕЛЬЯНЕНКО, ПРИЙМА, ПЕЛЕЩУК, ГОРДІЄНКО.
Болем у наших серцях відгукнулася звістка про передчасну смерть нашої доброї знайомої Любові Кирилівни
БЕЗПРОЗВАНОЇ із Займища. Сумуємо і висловлюємо щирі
співчуття її сестрам Тетяні Кирилівні Пугач та Ользі Кирилівні Турченко.
Сім’я ПАДУКИ.

22 жовтня 2016 року

СУБСИДІЇ

ПОСТАНОВА ВНОСИТЬ ЗМІНИ

8 вересня ц. р. Урядом прийнято постанову «Про
внесення змін до Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива». 21 вересня вона набрала чинності. Прокоментувати ці зміни ми попросили начальника відділу допомог,
соціальних компенсацій та соцзахисту громадян, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, управління соцзахисту
населення Галину ФЕДЮК.
— Субсидія для відшкопрожиткового мінімуму, встадування витрат на оплату новленого для працездатних
житлово-комунальних
поосіб станом на 31 грудня
слуг призначається, виходяроку, за який враховуютьчи з розміру середньомісячся доходи для призначення
ного сукупного доходу осіб за
субсидії (2756 грн.). В окрепопередній календарний рік. мих випадках за рішенням
Якщо субсидія призначаєтьрайонних комісій для осіб, які
ся у І кварталі року, середпроживають у сім’ях, що опиньомісячний сукупний дохід
нилися у складних життєвих
визначається за перші три обставинах, у розрахунок
квартали попереднього року.
субсидії може включатися
Внесеними змінами песередньомісячний сукупний
редбачено, що для признадохід на рівні одного прожитчення субсидії сукупний докового мінімуму;
хід обчислюється, виходячи
••особам, котрі мали сез доходів, нарахованих осоредньомісячний
сукупний
бам, які досягли 14-річного
дохід менший від прожитковіку станом на 1 січня року,
вого мінімуму, встановленоза який враховуються дохого для працездатних осіб стади без урахування податку з
ном на 31 грудня року, за який
доходів фізичних осіб.
враховується дохід, але отриВказаною
постановою
мували пенсію, стипендію,
також уточнено порядок обдопомогу при народженні
числення сукупного доходу
(усиновленні) дитини, доподля осіб, які досягли 18-річмогу по догляду за дитиною
ного віку (станом на 1 січня до досягнення нею трирічнороку, за який враховуються го віку, допомогу інвалідам з
доходи):
дитинства та дітям-інвалідам,
••особам, які мають седопомогу по догляду за інваредньомісячний сукупний
лідом І та II групи внаслідок
дохід менший від прожитпсихічного розладу, допомогу
кового мінімуму, встановособам, які не мають права
леного для працездатних на пенсію та інвалідам, допоосіб (станом на 31 грудня
могу по безробіттю або будьцього ж року), або у яких
які доходи, отримані особою,
відсутній дохід, але вони
яка не досягла 18-річного віку
навчаються за денною форстаном на 31 грудня року, за
мою навчання, для розраякий враховуються такі дохохунку субсидії враховується ди, то у розрахунок субсидії
середньомісячний дохід на
включаються фактично отрирівні одного прожиткового
мані доходи;
мінімуму, встановленого для
••особам, які протягом
працездатних осіб станом на
року, за який враховують31 грудня року, за який врася доходи для призначенховуються доходи (станом на
ня субсидії, перебували на
31.12.2015 — 1378 грн.);
строковій військовій службі,
••особам, у яких відсередньомісячний сукупний
сутні доходи — для розрадохід незалежно від отримахунку субсидії враховується них (не отриманих) доходів
дохід на рівні двох розмірів
визначається на рівні поло-
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вини розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для
працездатних осіб станом на
31 грудня року, за який враховуються доходи.
У разі, якщо на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим
пенсіонером, який не має
інших доходів, крім пенсії,
до її середньомісячного сукупного доходу враховується
розмір пенсії за місяць, що
передує місяцю звернення.
Крім того, доповнено
перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу сім’ї при призначенні
субсидії, а саме: вартість
безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок,
протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації,
суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди,
заподіяної працівникові за
ушкодження його здоров’я,
що пов’язане з виконанням
ним трудових обов’язків.
Також внесеними змінами передбачена можливість
перерахунку субсидії в межах строку призначення у
разі, якщо особа не згодна
з рішенням про проведення розрахунку субсидії на
наступний період та має
додаткові обставини, які безпосередньо впливають на
визначення розміру сукупного доходу за попередній
період, що підтверджується
відповідними документами.
Слід звернути увагу, що
громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний
протягом місяця поінформувати управління соціального
захисту населення, зокрема,
про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні. Так, у разі отримання
управлінням соціального захисту населення за запитом
інформації про збільшення
чисельності зареєстрованих
у житловому приміщенні осіб,
надання раніше призначеної
субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, у
якому відбулися зміни.

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

ВСІ НА ЯРМАРОК ХУТЧІШЕ!

ТУРИЗМ

ВД А Л И Й ПОЧ АТОК

З НАСТАННЯМ осені
традиційно розпочинається
змагальний сезон у туристів нашої області. 14 жовтня
розіграш Кубка «Адреналін-2016-2017»
стартував
відкритими змаганнями у
м. Новгород-Сіверський. В
порівнянні з минулорічними
стартами до традиційних
дистанцій крос-похід та командна смуга перешкод додано особисті змагання. Тим
цікавіше було випробувати
учасників, оскільки змагання
відбувалися на вулиці, на
реальному рельєфі.
У старшій групі змагалося 7 команд, а в молодшій — 4. Змагальний дух
вирував кожного дня. Особиста дистанція дала надію
на призові місця, бо старша
команда посіла 3 місце, а
молодша — друге. В старшій всі учасники завоювали
призові місця в групі серед
спортсменів
2001 – 2002
років народження. Еліна
Чуба була третьою, Ірина
Коваленко першою серед
дівчат, а Костянтин Самойленко, Тимофій Решетнік та
Андрій Науменко зайняли
відповідно перше, друге та
третє місця серед хлопців.
У молодшій групі потрапити
в призи вдалося лише Анні
Беримець, для якої це були
перші великі змагання, та
Альоні Загурській, які були
третьою та другою у віковій

групі учасників 2003 – 2007
років народження.
Наступного дня був
крос-похід. Дистанція, яку
не дуже полюбляють наші
спортсмени. Все через відсутність досвіду і навичок
орієнтування, та все ж саме
на змаганнях досвід і здобувається. Результат на цій
дистанції перевершив всі
сподівання: старша команда
стала другою, а молодша —
першою. Такий успіх на «нелюбимій» дистанції вселяв
надію на успішний виступ на
змаганнях в цілому.
Останній день — командна смуга перешкод.
Молодша команда досить
чітко пройшла всі етапи і без
жодного штрафного бала
стала першою. Старша команда посіла 4 місце, тим
самим підтвердивши правильність вибору тренерської тактики на дистанцію,
адже змагатися на дистанції
4 класу в наших спортсменів ще не вистачає вміння і
досвіду. Тому був вибраний
компромісний варіант проходження, який приніс бажаний результат.
І ось підбиття загальних
підсумків. Молодша команда, яка, до речі, виступала
чисто в дівчачому складі:
Анастасія Таралика, Альона
Загурська, Олена Гриценко
та Анна Беримець (на знімку) — стала переможцем

Здавалось б, уже всі
бажаючі наярмаркувалися,
але ж ні! Цього місяця запрошувала шанованих гостей Плугатарська школа на
свій черговий осінній ярмарок. Була чудова, насичена
програма, яку підготували
Світлана Мартіян (педагог-організатор) та Наталія
Абовян (вчитель музики).
Ведучі програми, дев’ятикласниці Аліна Демченко та
Анастасія Семінько, приві-

тали присутніх в залі гостей
із Днем захисника України і
запросили до привітального
слова голову громадської
організації «Талалаївської
спілки учасників АТО» Богуслава Борсука та голову
районного
благодійного
фонду «Прогрес» Олександра Смалька. Кожен із них
подякував учням і батькам
за докладені зусилля у проведенні і організації цього
ярмарку, адже було вирішено, що зароблені на
ньому кошти (а цього року це
1700 грн.)
будуть перераховані
на підтримку воїнів, які
знаходяться
в зоні АТО.
А ще всі
бажаючі і ті,
кому не байдужа доля
наших сьогоднішніх
захисників,
приносили
з дому консервацію,
різні продукти харчування, засоби
На фото: Андрій АКІМЕНКО у ролі
особистої гіГрицька.
гієни і теплі

першого етапу Кубка «Адреналін-2016-2017» — відкритого Кубка м. Новгород-Сіверський і здобула золоті
медалі та кубок. Старша ж
команда в підсумку посіла
третє місце, що для неї є
дуже почесно.
Досить вдалий початок
змагань вселяє надію на
добрий результат у загальному підсумку розіграшу
всього Кубка, який налічує
сім етапів. Хочеться висловити подяку сектору молоді
та спорту РДА в особі Н. М.
Луценко за фінансову підтримку команд.
Та все ж є і проблеми. Наступний етап Кубка
«Адреналін-2016-2017»
відбудеться в листопаді у
Талалаївці. Ми раді прийняти наших друзів-туристів. Школа поселить шумну
юрбу спортсменів. Відремонтований спортивний зал
готовий до складних дистанцій. Вже вкотре фінансування частково бере на
себе обласна федерація
спортивного туризму. Та
все ж цього замало для
повноцінного нагородження учасників змагань, яких
у минулому році зібралося
на цілих 30 команд. Отож
сподіваємося на підтримку,
адже до змагань залишилося менше місяця.
Олег ЧУБА,
тренер.
1 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ ВІДЧИНИЛИ СВОЇ ДВЕРІ БЮРО
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

На фото: продавці-першачки.
речі, які теж будуть передані в зону АТО.
Після
привітального
слова продовжувалась цікава програма захоплюючими номерами у виконанні
учнів Плугатарської школи.
Які ж вони були артистичні і співучі! Як жваво і з іскорками в очах виконували
підготовлені номери! На
таке видовище варто було
подивитись, бо й запрошувались на свято всі жителі

села. Навіть, були розвішані оголошення про проведення свята і всіх бажаючих
щиро і привітно зустрічали
відчинені шкільні двері та
приємні посмішки самих
школярів.
А в залі вже пахло свіжою випічкою і соняшниковим медом, а ще можна
було поласувати цукерками
на паличці власного виробництва, печивом, тістечками, кексами, пирогами, пе-

чивом, млинцями з сиром і
картопляниками, бутербродами, піцою різних видів,
яблуками домашніми, поп
корном і солодкою ватою,
напоями. Навіть, дві породисті морські свинки знайшли собі нових господарів.
Продавці були привітними,
покупці — щедрими і задоволеними. А чого ж ще можна очікувати від ярмарку?
Текст і фото
Людмили ЦИГАНЕНКО.

Талалаївське
бюро
правової допомоги знаходиться за адресою: смт
Талалаївка, вул. Центральна, 5. Тел. (04634) 2-10-73,
(04634) 2-10-85.
Юристи чекають вас
щодня з 9:00 до 18:00 (субота, неділя — вихідний).
За отриманням консультації та захистом своїх
прав можна звернутись до
Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за адресою: м. Ніжин,
вул. Богуна, 8 (3-й поверх)
або за телефоном: (04631)
2-40-05. Також, можна цілодобово та безкоштовно
у межах України отримати
відповіді на запитання, зателефонувавши на єдиний
телефонний номер системи безоплатної правової
допомоги 0 800 213 103.
* * *
7 ЖОВТНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у
с. Слобідка (у приміщенні
ФАПу) проводитиме головний спеціаліст відділу «Талалаївське бюро правової
допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому
о 10-й годині.
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ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

РЯСНЕ ОСІННЄ ЗОЛОТО

22 жовтня 2016 року

Тяжкі випробування випали на долю моєї матусі
Олександри Петрівни Будри
із Красного Колядина. Вона
жила роботою, сім’єю, дітьми. Та в одну мить підвело
здоров’я. Роки тяжкої хвороби виснажили її тіло. А
як хотілося, щоб мама іще
побула з нами… Та настала
невідворотна мить, коли зуМИНУВ місяць, як наш
дорогий синок Віталик потрапив на лікування у райлікарню, і з першої ж хвилини його перебування там
медики боролися за життя.
Опікувалися ним головний
лікар А. В. Комлик, лікарі
О. О. Кобцева, Л. О. Луценко, Т. В. Гедзь, медперсонал
неврологічного і хірургічного
відділень. Але хвороба виТАК сталось, що раптово тяжко захворів наш чоловік і батько Г. О. Клінгерт
і потрапив на лікарняне
ліжко. Розгубленість і відчай заполонили наш дім. Та

У КОЖНІЙ долі вона,
осінь, своя: у когось — холодна і похмура з довгими
сумними вечорами, у когось
багата на достаток, який одним радує душу, а іншим і не
зовсім, бо мізкує літня людина, кому той достаток передати, бо і діти не такі, як хотілося б бачити, а внуки то іще
гірші. Тут згадується ота беззаперечна народна мудрість:
що посієш, те й пожнеш, бо
наші діти ні зовнішністю, ні
характером на сусідів не схожі, а на батьків, дідів, бабів
ріднесеньких… А у когось
життєва осінь тепла і справді золота, бо мають безцінне
багатство, яке не виміряти
найбільшим матеріальним
благом — хороших дорослих
дітей, у них чомусь вчаться,
з ними радяться, цінують
уже їхній досвід, і, водночас,
стараються бути корисними
дорослим дітям. Так склалося і у родині Дмитра Хомича
та Катерини Яківни Пономаренків із Красного Колядина,
глава якої Дмитро Хомич
сьогодні святкує 70-літній
ювілей. І так сьогодні тепло в
батьківській оселі, і так світло, бо з’їхалися додому діти
і внуки, гомонять, обіймаються, на стіл накривають…
Часто,
переступаючи
межу солідного ювілею,
люди говорять, що ніби й не
жив, так швидко ті літа промайнули. Так і Дмитро Хомич, який ще і зовнішністю
на 70 «не тягне». Це, мабуть
тому, що має добре серце,
щиру душу, що ніколи не тримав зла у ній на людей, тим
більше, на когось із рідні. І
тепер його очі випромінюють
добро і любов, а не втому
довгим непростим життям.
Згадує своє повоєнне дитинство у селі Носівського району. Він був п’ятою дитиною в
сім’ї, після нього народилося
ще троє. Батьки старалися
для сім’ї, але у той час навіть
найнеобхіднішим важко було
забезпечити таку велику родину. Отож малий Дмитрик
ще і десять років не мав, як
почав влітку працювати у
колгоспі. Ніякої роботи не

цурався, всьому учився у
старших чоловіків. Звичайно, дуже втомлювався і мріяв, що житиме обов’язково у
місті. Але так склалося, що
всі свої роки до цього часу і
прожив у селі — майже півсотні з них у Красному Колядині, який давно став для
нього рідним, бо тут знайшов
свою долю, тут народилися і
виросли всі їхні п’ять дітей.
Після школи закінчив
Дмитро Хомич Мринське
училище механізації, потім
три роки відслужив у армії,
а повернувшись додому,
влаштувався працювати в
організацію, яка займалася меліорацією земель. Ця
служба працювала по всій
області. Так потрапив він і
в Красний Колядин, куди,
тобто додому до мами, в
один із вихідних приїхала і
Катя, яка працювала в Ромнах на консервному заводі.
З яким теплом і досі обоє
згадують ті кілька зустрічей.
Кажуть, що у них було всього три побачення, на одному з яких хлопець запитав:
«Чи вийшла б ти за мене
заміж?», а вона грайливо
відповіла: «А ти посватай!».
Він довго не роздумував і
посватався. Нареченій було
тоді 18 років, нареченому
22. Розписалися 15 грудня, а
весілля гуляли у січні. На той
час ще рідко хто із сільських
дівчат одягався у білу сукню
нареченої. Їй білу нейлонову
пошила мама… І тепер Дмитро Хомич каже, що гарнішої
нареченої, ніж його була, він
ніколи не бачив. Не було в
них ні обручок, ні весільних
подорожей. Першою великою сімейною покупкою був
один на двох велосипед, на
якого ще довелося й гроші на
деякий час перепозичити. Це
було у 1968-му, а у 1978-му
Пономаренки придбали собі
нового «Москвича» — одну
із перших легкових машин у
селі. Ніщо і ніколи легко їм
не давалося, всього власним трудом досягали, ніколи не вимірялися, що кому
робити. Завжди утримували
велике домашнє господар-

Металопластикові ВІКНА та вхідні ДВЕРІ за державною програмою з відшкодуванням 35%. Замір,
доставка, встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).

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.

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.

ство, город, де працювали
всі сімейно. У такому ж дусі
виховували і дітей. Що б тато
не робив, там і хлопчики змалечку крутилися поряд. А він
підхвалить, дасть завдання.
З перервою у три з половиною роки лелека приносив
їм Олега, Сашка, Павлика,
Ігоря і нарешті, на 16-му
році спільного життя — донечку Оксану. Всю любов,
усе життя вкладало подружжя у виховання своїх дітей.
Катерина Яківна удостоєна
звання «Мати-героїня». Звичайно, у цій нагороді заслуга
подружжя, адже діти виховані любов’ю батька-матері,
їх особистим прикладом. Не
тільки радощі були у великій родині, підкошувала здоров’я батьків складна хвороба молодшого сина, раптова
смерть найстаршого.
Дмитро Хомич, хоч і жив
у селі, та все ж намагався реалізувати свою мрію про роботу на підприємстві. Отож
14 років їздив на роботу у
сусідню Дмитрівку, де працював у сільгосптехніці, на
бурячному пункті. Вже потім
став бригадиром у механізації в тодішньому радгоспі
«Красноколядинському»,
пізніше — у будівельній бригаді. Мабуть, немає такої
роботи, з якою б він не справився. І у цьому він завжди є
взірцем для своїх дітей. Про
це щиро розповідає його син
Олександр Пономаренко —
той самий хірург Пономаренко, який працює в лікарні
у Ромнах і чи не щодня приймає там своїх земляків. Він
згадує, що батько ніколи не
сварив, але його всі слухали,
він не змушував робить, але
діти відчували, що це потрібно. Певно, якби він мав змогу
навчатися, то у будь-якій галузі став би професіоналом.
Особливо Дмитро Хомич любить техніку. «Пішли, — говорить, — покажу
вам мій тракторець. Це вже
третій його варіант. Зробив
раз, потім через кілька років
переробив, потім знову удосконалив. Як же в хазяйстві
без трактора…»

Мета лоплас тикові
ВІКНА та вхідні ДВЕРІ
за низькими цінами.
Надаємо
повний
сервіс.
Тел. 067-916-96-28,
095-692-27-51.

ПОДЯКА

пинилося її зболене серце.
Її душа відлетіла в небеса,
а з нами — тільки пам’ять
у кожному нашому дні. І хоч
мама довго і виснажливо
хворіла, змиритися із думкою, що її не стане, було неможливо. Коли її не стало,
розтинав серце розпач. Тоді
на допомогу прийшли всі мої
хороші друзі, колеги. Розра● ● ●
явилась складнішою і підступнішою і смерть забрала
нашого Віталика. Це такий
був шок для нас, що, здавалося, світ перевернувся і
сонце перестало світити.
У перші миті безпоміччя
і заціпеніння, у похоронних
клопотах допомагали нам
головний лікар А. В. Комлик,
наш сусід В. Ю. Павлиш,
родичі, куми, сусіди, друзі,
● ● ●
завдяки
професіоналізму
лікаря-хірурга А. В. Михайлюка, швидко визначеному
діагнозу хвороби і призначеному лікуванню хворий
одужав. Ми щиро вдячні лі-

дили і допомогли колективи
дитсадка «Дзвіночок», сільської ради, батьки діток, які
відвідують садочок, учасники вокального ансамблю
«Мальви» сільського будинку культури. Щиро дякую їм
та всім небайдужим людям,
які допомогли у нашому горі.
Галина ЛЕВАДА,
с. Красний Колядин.
однокласники, всі небайдужі
люди. Наших дітей підтримали учні 7 класу і їх класний
керівник В. Яременко, перша
вчителька Л. Антоненко, де
навчається Саша, і однокласники та класний керівник
С. Пугач, де навчався Серьожа. Спасибі, що були з нами
у важку для нас мить.
Г. І. ІГНАТЕНКО.
с. Липове.
карю і всьому медперсоналу
хірургічного відділення райлікарні за повернуту в нашу
родину радість.
Сім’я КЛІНГЕРТ.
с. Рябухи.

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ

ЗОВСІМ рано пішла із
життя наша колега по роботі в райдержадміністрації
Тетяна Михайлівна Вітер. Її
зболене серце перестало
битися 5 жовтня цього року.
Народилася
Тетяна
Михайлівна 13 листопада
1954 року в селі Грабщина
Талалаївського району. У
1972 році закінчила 10 класів Болотницької середньої
школи, потім Ніжинський
державний педінститут.

Свою трудову діяльність
Працювалося з нею легвона розпочала старшою
ко, вона розуміла і любила
піонервожатою Степівської
свою роботу, любила життя.
восьмирічної школи. Потім Користувалась авторитетом
працювала вчителем нісеред колег, населення рамецької та російської мов у
йону. Напружена робота заСлобідській 8-річній школі,
ймала багато часу, але Тетявчителем української мови на Михайлівна встигала бути
у Сильченківській середній
люблячою і турботливою
школі, вихователем Талаламамою, бабусею. Виховала
ївського дитячого садка №1, чудовими людьми доньку та
вихователем групи продовсина, просто жила внуками.
женого дня у Талалаївській
Вона була веселою,
середній школі. Її любили і
життєрадісною,
повною
поважали діти, їх батьки, кооптимізму. Ще б жити та
леги по роботі.
жити… Жаль, що так рано
У 1997 році була притяжка хвороба обірвала її
значена завідуючою архівжиття.
ним відділом Талалаївської
Світлі спогади про Терайдержадміністрації, де й тяну Михайлівну назавжди
працювала до виходу у 2009
залишаться у нашій пам’яті
році на пенсію.
та наших серцях.
Р. М. БУША, А. А. ВАХНО, В. М. ГЕЦ,
О. І. ДОЖАНОК, В. І. ЗІГУН, В. М. КАСЯНЕНКО,
М. Г. МИКОЛАЙЧУК, В. В. ОВДІЄНКО, В. А. ОПРИШКО, Т. Г. СЕГЕДА, А. М. СЕРДЮК, Н. В. СЕРЕДА,
Н. С. ТКАЧОВА, Н. П. ШИЛАТИРКІНА.

А у складні 90-ті, коли в
Пономаренків саме почали
навчатися діти, вони не розводили безпомічно руками,
а почали торгувати. Хто пройшов цю школу виживання,
добре її пам’ятає. Словом
приватний бізнес — компактний магазинчик у дворі —
починався із важких «кравчучок». Це ідилія Катерини
Яківни, яка все життя працювала в торгівлі і дуже любить цю справу. І цього року з
нагоди дня підприємця вона
нагороджена спільної Грамотою райдержадміністрації
і районної ради. Словом, у
подружжя немає часу старіти
— у них справ та справ.
Скільки б ти не жив, усе
життя слід вчитися — вважає Дмитро Хомич. Він уже
давно освоїв комп’ютер, користується інтернетом. Не
«зависає», звичайно, але
знаходить там потрібну інформацію, шукає деталі до
своєї техніки і замовляє їх
через «Нову пошту».
Кажуть, що людина найбільше любить ту пору, якої
народилася. Дмитро Хомич
посміхається у вуса: «Як
же осінь не любити, вона ж
золота…»
Олександра ГОСТРА.
На фото:
Д. Х. ПОНОМАРЕНКО
біля трактора, якого склав
власноруч.
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ЗАЯВА ПРО НАМІР ОТРИМАТИ Д
 ОЗВІЛ
НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН
В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ
ДЖЕРЕЛАМИ ВІД ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» заявляє про намір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин, що надходять в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розташованих на виробничому майданчику АГРС БК-ГРС-1-30 смт Срібне за адресою:
Чернігівська обл., Срібнянський р-н, смт Срібне; АГРС «Енергія» за
адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Харкове, АГРС‑10,
автоколона № 5, ЦПіКРС (Талалаївська дільниця) за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, смт Талалаївка; АГРС-3, ГЗУ Софіївського родовища за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н,
землі Южненської сільської ради; ГЗУ-1, ГЗУ-2 Скороходівського
родовища за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Скороходове, УНТС, ДНС, КНС, ППТ, ДНС Талалаївського родовища за
адресою: Чернігівська обл. Талалаївський р-н, с. Стара Талалаївка;
ГЗУ-1, ГЗУ-2, КС Ярошівського родовища за адресою: Чернігівська
обл., Талалаївський р-н, с. Українське.
У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря надходять: сполуки азоту — 0,256 т/рік; оксид вуглецю — 50,011 т/рік;
вуглецю діоксид — 1866,313 т/рік; метан — 9,671 т/рік; метали та їх
сполуки — 4,569 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок — 1,794 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки — 7,266 т/
рік, фтор та його сполуки — 0,014 т/рік.
Санітарно-захисна зона витримана. Розрахунок розсіювання на
підприємстві показав, що перевищень норм граничнодопустимих
концентрацій у приземному шарі атмосфери немає.
НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» зобов’язується
здійснювати інвестування, спрямоване на поліпшення екологічної
безпеки підприємства, виконувати комплексні заходи та забезпечувати виконання вимог законодавства України з питань охорони навколишнього середовища у процесі виробничої діяльності.
Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» звертатися за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, 1. Тел. (04637) 3-32-16
Зауваження громадські організації та окремі громадяни можуть
направляти протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Талалаївської районної державної адміністрації на адресу:
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, смт Талалаївка, вул. Центральна, буд. 3, тел. (04634) 2-13-33, 2-13-78.
НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта».
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