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У ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВАХ

У РЕЙСИ БЛИЗЬКІ І ДАЛЕКІ

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ!
Вітаємо вас із 72-ю річницею визволення України від нацистських загарбників, днем пам’яті й вшанування всіх
визволителів і захисників рідної землі,
тих, хто заплатив життям, здоров’ям,
щастям за свободу і незалежність
Батьківщини!
У цей день ми низько вклоняємося i
висловлюємо слова глибокої вдячності

ІЗ СВЯТАМИ!

всім ветеранам, учасникам Другої світової війни. Будьмо ж гідними світлої
пам’яті тих, хто поліг на фронтах війни,
відвойовуючи для нас свободу, хто віддав своє життя за майбутнє! Гідними
тих, хто тепер відстоює суверенітет і
цілісність України на сході. Щиро бажаємо миру i злагоди, міцного здоров’я,
довгих років життя, добробуту й благополуччя кожній родині.
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*
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Завтра ми відзначаємо День авто-

мобіліста і дорожника. Автомобільний
транспорт є найважливішою системою
життєзабезпечення будь-якого міста
та села. Це свято об’єднує між собою
професіоналів та автолюбителів. Ми
вітаємо усіх, хто вдень і вночі працює
на автобусах, легковому та вантажному транспорті. Бажаємо всім водіям та
дорожникам міцного здоров’я, благополуччя, достатку, успіхів у праці та особистому житті, щоб вдома вас завжди
чекали рідні.

Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

вирушають щодня і щоночі
водії Талалаївського АТП17450. Скільки їх вже було
і ще буде попереду, скільки
кілометрів доріг доведеться промчати навстріч нічній темряві і пронизливим
вітрам. Скільки слів подяки ще почують ці сміливі і
відповідальні люди, які обрали для себе одну з найвідповідальніших професій
— пасажироперевізника.
Водії Віталій Загурський,
Сергій Тарасенко, Сергій Діденко — працівники сумлінні
і відповідальні, роками працюють без нарікань від пасажирів, зауважень від керівництва. Віталій ЗАГУРСЬКИЙ
(на фото праворуч) за кермом майже 40 років. Водійські права отримав ще
у школі, відтоді автомобіль
для нього, як рідний дім.
Професії ніколи не змінював.
Працював водієм у ветлікарні, товаристві мисливців і
рибалок, інших організаціях,
останні 6 років — в автоколоні. Не надто габаритний,
всього на 14 місць, його
БАЗ-2215 завжди на ходу, в
належному технічному стані,
бо водій постійно стежить за
його справністю, дотримується правил експлуатації.
Маршрути у Віталія місцеві
— виконує рейси на Довгалівку, Рябухи, Чернецьке.
У вихідні, буває, працює на

замовлення. Ввічливий, турботливий, уважний до пасажирів, завжди реагує на їх
прохання: старенькій бабусі
чи людині з багажем ближче
до двору зупинить. Дякують
йому люди за це.
Значно молодший за
свого колегу водій Сергій
Діденко, та сумлінності в роботі йому не позичати. За 8
років роботи в АТП не чули
на нього від пасажирів скарг
і нарікань. І хоч рейси у нього
не близькі: Київ, Харків, Чернігів, — дорога не приносить
йому курйозів, бо чітко засвоїв правило: безпека руху —
безпека пасажирів.
На цих же маршрутах
працює і «Мерседес» Сергія ТАРАСЕНКА (на фото
ліворуч), теж водія із стажем.
За сумлінну роботу здобув
визнання у колективі і у пасажирів. Робочий день у водіїв-перевізників далеко не
нормований. Немає у них і
свят та календарних вихідних. Та для них це вже звично. Найбільша радість повертатися до своїх домівок,
у затишне сімейне коло, де
завжди їх чекають. Чекають
і тих, хто вирушає з дому в
якусь близьку чи далеку подорож. Якою вона буде, значною мірою залежить від тих,
хто за кермом. Отож, успіхів
вам і з професійним святом!
Віра КЛИМОВА.

25 ЖОВТНЯ відбулося
засідання 9-ї сесії районної
ради 7-го скликання, яке
попередньо
планувалося
на 13 жовтня і не відбулося того дня через неявку
на нього більшості депутатів. Цього разу депутати
з’явилися майже у повному
складі: 24 із 26. Вперше у
засіданні сесії райради брав
участь народний депутат
України Валерій Давиденко. Він, добре
обізнаний
у
районних справах та проблемах, брав участь в обговоренні більшості питань,
які розглядалися на сесії,
висловлював свої думки
щодо вирішення проблем.
Депутати заслухали, обговорили та прийняли звіт
про виконання районного
бюджету за І півріччя 2016
року, а також підтримали
внесення змін до рішення
3-ї (позачергової) сесії районної ради 7 скликання від
23 грудня 2015 року «Про
районний бюджет на 2016
рік». Звітувала із цих питань начальник фінансового
управління Валентина Горкавенко. Якщо говорити доступною мовою, то суть цих
обговорень в тім, що у районному бюджеті з’явилися
кошти, які треба розподілити. Як, куди, кому і скільки,
попередньо вирішували на
засіданні бюджетної комісії. Левову частку вирішили
спрямувати на погашення
заборгованості
працівникам медицини і освіти. До
планованої зарплати додаються суми невиплаченої
в минулому році індексації
зарплат, які тепер змушені
виплачувати згідно із судовими рішеннями. Звичайно,
ці питання обговорювалися.
Депутат Володимир Лукаш
хотів почути від головного

Понеділок
31.10

Вівторок
1.11

фінансиста відповідь на питання «Скільки коштів район
віддає «вгору»? Депутат
Галина Круподеря повернулася до проблеми невиплаченої індексації, якої, на
її думку, могло б і не бути,
якби керівники району торік
показали заборгованість по
зарплаті і дотримувалися
законодавства щодо нарахування та виплати індек-

Середа
2.11

Четвер
3.11

сації. Тепер же до виплат
зарплати додаються ще і
судові збори. От і виходить,
як казав один із наших президентів: «маємо, що маємо» і ніхто, крім нас, із цим
«маємо» не справиться.
Звісно, про який розвиток
можна вести мову, коли бюджетники невчасно отримують зарплату. Валерій Давиденко наголосив, що є шанс
освоювати власні кошти на
місцях — об’єднуватися у
громади. Бо саме об’єднана
громада вирішуватиме, куди
витрачати власні кошти. На
жаль, на даному етапі у нашому районі питання децентралізації навіть не жевріє.
Депутати задавали Валерію
Миколайовичу багато суттєвих запитань щодо цього.
Він охоче ділився досвідом,
зокрема, розповідав, які переваги мають об’єднані громади, що вже функціонують
у Ніжинському, Ічнянському, Носівському районах.
«Уперше
повноваження
громади закріплюються грошима», — наголошував він.
Народний депутат брав
активну участь в обговоренні всіх питань, на прохання більшості депутатів
пообіцяв всіляко сприяти
консультативній
допомозі
щодо створення громад.
Депутати одноголосно
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прийняли рішення ще по
ряду питань. Підтримані
ними п’ять депутатських
запитів, направлені на виконання. Суперечки виникли
тільки щодо депутатського
запиту Володимира Лукаша
про виділення 40 тис. грн. на
заміну вікон у Липівському
дитсадку, який розглядався
вже не вперше. Депутат Галина Круподеря, як і на по-

Марченко, запропонувавши
підтримати запит, який розглядається не вперше і має
суть.
Депутатський
корпус
районної ради підтримав
ряд звернень. Зокрема, визнати Російську Федерацію
країною-агресором,
ДНР
та ЛНР — терористичними
організаціями;
звернення
до Верховної Ради України
щодо зниження тарифів на
ж и тл о во - к о мунальні послуги та підвищення рівня
заробітних плат і пенсій;
звернення до ПАТ ЗД про
відновлення руху потягу
«Кременчук — Бахмач»
по вівторках та четвергах і
створення нового маршруту
«Чернігів — Дніпро».
Депутати також внесли
пропозиції: Василь Матвієнко — відразу кілька: про те,
щоб на наступну сесію запросити керівника автодору,
знайти «крайніх» навести
лад у приміщенні, де працюють ряд служб: управління АПК, Пенсійного фонду,
управління соцзахисту та
інші, а також «відключати
мікрофон» тим, хто порушує
регламент; Микола Пригара
— звернути увагу на підлітків, які без діла вештаються
нічними вулицями, Галина
Круподеря — запросити на
сесію прокурора.
Олександра ГОСТРА.

СЕСІЯ ЗА УЧАСТІ НАРДЕПА

ПОГОДА

Неділя
30.10

Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.
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передніх сесіях, переконувала, що Липівській сільраді
треба виготовити проект для
участі у державній програмі
енергозбереження, звинувачуючи сільського голову
Михайла Педька в бездіяльності і щодо цього та інших
питань. Михайло Педько,
у свою чергу, доводив, що
сільський бюджет розподіляють так, як вважають за
необхідне сільські депутати.
«У мене свій парламент, —
говорив він, — який вирішив
наявні кошти спрямувати на
водогін у Скороходовому і
Липовому і на ремонт дороги. Садочок ми утримуємо,
виділили певну суму і на
ремонт, але ж крім дитсадка
є й інші об’єкти. Чисельність
діток збільшується, треба
забезпечувати їм належні
умови…». 35 хвилин тривав
цей діалог. Ситуацію розрядив депутат Володимир

НА ГОДИНУ НАЗАД

В останню неділю цього місяця, 30 жовтня, о 4-й годині
ранку Україна перейде на зимовий час. Перехід на зимовий
час означає, що стрілки годинників переведуть на годину
назад.
У 2016 році перехід на зимовий час буде останнім — як
повідомляють офіційні джерела, більше переводити годинники в Україні не будуть. Країна буде жити за зимовим часом. Літній час в Україні скасовується. Перехід проводиться
згідно з постановою Кабміну України № 509 від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території
України».

ПЕРЕДПЛАТА – 2017

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Передплатіть районну газету «Трибуна хлібороба»
на 2017 рік.
Передплатна ціна на районку залишається невисокою:
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.
Передплатна ціна для юридичних осіб: на місяць —
13,10 грн., на квартал — 39,30 грн., на півроку — 78,60 грн.,
на рік — 157,20 грн.
Всі періодичні видання можна передплатити у відділеннях зв’язку та у листонош.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

У КОМУНГОСПІ НОВИЙ УАЗ

ТАКОЮ доброю подією почався новий робочий
тиждень у комунальному
господарстві. Можна сказати, нарешті дочекалися,
у першу чергу саме вони.
Адже ВУЖКГ здійснює ритуальні послуги не тільки
у Талалаївці, а переважно
на території всього району.
Сумна статистика вимирання наших сіл. «Якщо
рахувати в середньому,
то виходить, що кожного
місяця обслуговуємо 15
похоронів. Близько половини у селищі, на решту
виїжджаємо у села, — розповідає начальник ВУЖКГ
Олександр Кобиш, — виходить, що автомобіль для
ритуальних послуг задіяний майже через день. Це
коли по статистиці, але ж
усі знаємо, що, як кажуть
в народі, смерть і родини
не ждуть години. Буває,
що в один день бригада
виїжджає в село і працює
в райцентрі. Наші працівники стараються обслуговувати населення так,
щоб не було нарікань. А з
нашим транспортом, який
прослужив не одне десятиріччя, це дуже складно робити. Особливо в негоду та
у холодну пору року. Тепер
ми отримали можливість
надавати ритуальні послуги на вищому рівні».
«Необхідність придбати автомобіль для здійснення ритуальних послуг
назріла вже давно, — говорить селищний голова
Юрій Величко. — Це питання не раз обговорювалося на сесіях селищної
ради, оскільки і жителі
зверталися до мене з пропозиціями та висловлювали свої побажання, і депутати. Та для такої цінної,
як для бюджету селищної
ради, покупки потрібні були
кошти. Їх зібрали, пройшли
тендерні процедури і ось
маємо техніку. Цього року
селищна рада придбала
дві транспортні одиниці:
у липні — новий трактор
МТЗ-82 з відвалом для
розчищення вулиць від снігу, і у жовтні — новий автомобіль УАЗ. Таким чином,
працівникам
комунгоспу
покращені умови праці, а
жителі селища матимуть
якісніші послуги. Я вдячний
депутатському корпусу за
те, що з розумінням поставилися до розгляду питань
щодо придбання техніки».
На новому УАЗі працюватиме водій Юрій Чирва.
Поки що планують використовувати його виключно для ритуальних послуг.
Кор. «ТХ».
На фото
Олександри ГОСТРОЇ:
начальник В
 УЖКГ Олександр К
 ОБИШ, селищний голова Юрій ВЕЛИЧКО і водій Юрій ЧИРВА
біля нового автомобіля.

АКТУАЛЬНО

ня в області 6 госпітальних
округів. А тепер вже один
«загубили». І це при тому,
що Чернігівщина — досить
специфічна область: за розміром — одна з найбільших
в Україні, натомість щільність
населення у нас — одна з
найменших. Напрошується
логічний висновок — п’ять
госпітальних округів для нашої області ЗАМАЛО. Більше
того, стикаємося з «паранормальним»
парадоксом
— Мену, яка мала б стати медичним центром, керівництво
області без пояснень запхало
в інший округ з центром у Корюківці. Де логіка і здоровий
глузд? У Менському районі є відповідні потужності і
громада «за» обома руками

29 жовтня 2016 року
госпітального округу, який
примирливо хочуть створити
керівники ОДА.
До речі, схожа ситуація і
з Бахмацьким районом. Тут
також є хороша медична
інфраструктура і порозуміння з людьми. За ініціативи
народного депутата України
Валерія Давиденка був проведений ґрунтовний аудит
системи охорони здоров’я.
Місцевим жителям спеціалісти компетентно роз’яснили суть реформування,
обговорили всі нюанси створення госпітальних округів,
напрацювали карту реформаторських дій. Люди висловили свою думку — громада
сказала «так» госпітальному
округу. Але місцевій владі

гівщини — неможливо. Факт!
Дається взнаки нестача кадрів, дефіцит ліків, обладнання тощо. Про «екстремальні»
дороги, якими хворих возять
в лікарні, краще взагалі не
згадувати. Випадки, коли хворий помирає в кареті швидкої
допомоги, не доїхавши до
лікарні (бо чимала відстань
і роздовбані дороги) — жорстока реальність.
Тож про які 60 хвилин
доставки хворого до лікарні
інтенсивного лікування йде
мова? Перш ніж ухвалювати рішення, треба ґрунтовно
вивчити специфіку регіону,
поспілкуватися з людьми,
зрозуміти їхню думку.
Прикро, та наразі ідея поділу «медичного пирога» на
округи виглядить скоріше,
як бажання зекономити, а не
спроба створити систему
охорони здоров’я з високими
стандартами. Важливий нюанс — людям потрібна якісна
і доступна медична допомога,
а у «реформаторській пародії», яку пропонують в ОДА,
цим і не пахне… Абсурдність
ситуації вражає — у місті
Чернігові хочуть створити аж
2 округи, тобто, тут не можуть
визначитися з єдиним «медичним провідником». А що
вже говорити про села?! Хоча
губернатору по суті селянські
проблеми не печуть душу, він
то в місті мешкає.
Мережа
госпітальних
округів,
запропонованих
облдержадміністрацією не
відповідає ні реаліям Чернігівщини, а ні прагненням людей. І головне, що влада має
зрозуміти, що запропонована нею модель реформування — не константа.
А люди мають усвідомити, що їх є кому захищати. Вони не кинуті напризволяще і на поталу
«реформаторам».

ГОСПІТАЛЬНИЙ «ТЕРОРИЗМ»:

НА ЧЕРНІГІВЩИНІ «РЕФОРМАТОРИ» НЕХТУЮТЬ ДУМКОЮ ЛЮДЕЙ
ПРО створення госпітальних округів на Чернігівщині уже говорять тривалий
час. І нещодавно у цьому
надважливому питанні крига
дещо скресла. Але через непрофесіоналізм та імперські
настрої обласних керманичів ця «крига змін» вкрилася
гіркими і небезпечними для
людей нюансами. Та про все
по порядку.
Про госпітальне реформування заявили нещодавно
на розширеному засіданні
колегії обласного управління
охорони здоров’я. Як відомо,
у бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування лише
47% медичних потреб. Таким чином держава вимагає
оптимізації мережі медичних
закладів, скорочення ліжкового фонду. Такий розвиток
подій на Чернігівщину лягає
темною плямою. Адже, якщо
в середньому по Україні на
кожні 10 тисяч населення
припадає 72,35 лікарняного
ліжка, то на Чернігівщині ця
цифра становить 99,59. Тобто, набагато більше.

Для мереж лікарень області запропонували три рівня надання стаціонарної допомоги: лікарні інтенсивного
лікування першого (базового)
рівня (переважно планового
лікування), регіональні лікарні інтенсивного лікування
другого рівня (у обраних географічних центрах регіональних округів) та обласні лікувально-діагностичні центри.
Іншими словами — обл
держадміністрація пропонує
впорядкувати мережу лікарняних закладів, скоротити
ліжковий фонд та створити
п’ять регіональних медичних
округів: два в Чернігові, і по
одному в Корюківці, Ніжині
та Прилуках. Знову ж таки —
все це без врахування думки
людей. Захотілося чиновникам провернути «експеримент» — будь ласка. Але про
громадян хтось подумав?
А тепер про «медичну
бочку» і добрячий черпак
дьогтю. Дивина та й годі, але
кілька місяців тому голова
Чернігівської ОДА Валерій
Куліч заявляв про утворен-

госпітального створення. Виходить, що думка менян владу не цікавить? Та люди здаватися не збираються, адже
рішення чиновників їх м’яко
кажучи обурило.
Місцеві жителі переконані, що госпітальний округ у
Мені буде створено, а пропозиції, озвучені чиновниками
на колегії обласного управління охорони здоров’я, так і
залишаться «пропозиціями».
Географічно Мена розташована вигідніше, ніж Корюківка. Через Мену ЩОДНЯ
проходять 82 рейсові автобуси, а через Корюківку —
всього 19. А два райони, які
включили до госпітального
округу №5, взагалі не мають
прямого сполучення із Корюківкою. Натомість Мена має
пряме сполучення з УСІМА
довколишніми районами.
До речі, з рішенням чиновників категорично не
згодні 4 райони із пропонованого госпітального округу
№5 — Новгород-Сіверський,
Сосницький, Коропський та
Менський. А це 61% жителів

оці реформи — як кістка в
горлі, тому через незацікавленість чиновників громадська ініціатива в Бахмачі
загальмувалася.
Експерти у сфері децентралізації стверджують,
що госпітальний округ — це
добровільне об’єднання громад (в єдиному медичному
просторі області) як система
технологічно пов’язаних, але
юридично і фінансово автономних лікарень, розташованих на території усієї області
або частини (залежно від
розмірів області, щільності
заселення,
інфраструктури), що формується з метою
збільшення доступності медичних послуги та допомоги
для пацієнтів.
Виникає ще одне риторичне запитання? Де доступність, своєчасність та висока
якість медичних послуг для
людей в госпітальному сценарії реформи, який пропонує облдержадміністрація?
Ні для кого не секрет, що
отримати якісну медичну допомогу в більшості сіл Черні-

НАШІЙ дорогій мамі і бабусі Лідії Іванівні ГУБАР із
Новоселівки виповнилося 65
років. З ювілеєм сердечно
вітаєм, і хай сонячним буде
Твій вік! Ми всією сім’єю бажаєм щастя, здоров’я і многая літ! Земний уклін Тобі,
наша матусю і люба бабусю,
за всю Твою безмежну турботу, адже всю себе Ти присвятила дітям і внукам. Є Ти,
рідненька, між нами у хаті, і
всі ми щасливі, всі ми багаті. Хоч роки минають, як чиста вода, для нас Ти будеш
завжди молода. Рум’янцем
палає красуня калина, немов з ювілеєм віта. Бажаємо
щастя й здоров’я, матусю
рідненька, на довгі прекрасні літа!
Донька ЛАРИСА, зять
ВАСИЛЬ, внуки
ДІМА і ТАРАС.
* * *
НАШІЙ дорогій мамі
і бабусі Лідії Іванівні
ГУБАР на її 65-річчя адресуємо такі слова: у цю осінню жовтневу днину радість
завітала у нашу родину. З
ювілеєм неньку вітаєм, щастя, здоров’я щиро бажаєм.
Маєш доньок, матуся мила,
Ти з любов’ю нас щиро зростила. Віддала нам ніжність, ласку, дарувала любов і казку. Ти найкраща,
матуся мила, Ти дала нам
життєві крила. Тож прийми
ці вітання щирі, а від Бога
— здоров’я і сили. Хай роки
ідуть, а душа молодіє, онуки ростуть, а чоло не сивіє,
хай серце не знає печалі й
розлуки, хай радість приносять діти й онуки!
Донька ЛЮДМИЛА,
зять ВАЛЕРІЙ, внучки
НАТАША і ДІАНА.

* * *
ЩИРО вітаємо з 60-річчям нашу дорогу маму, бабусю і сваху Ольгу Володимирівну КОРНІЄНКО із
Мигурового. Літа цвіли не
просто цвітом, а проростали у труді. Дорослими вже
стали діти, а Ви душею молоді. Пливуть літа, мов тихі
води, і вже минає 60. Хоч як
прожитих літ
цих шкода, та
не вернути їх
назад. Хай щастя панує у
Вашому домі і радість у ньому живе. Здоров’я міцного і
щирої долі хай Бог посилає і
Вас береже!
З повагою та любов’ю син КОЛЯ і його
сім’я та свати ДИННИКИ з
Талалаївки.
* * *
25 ЖОВТНЯ виповнилось 60 років дорогій і люблячій дружині Ользі Володимирівні КОРНІЄНКО
з Мигурового. Повиростали
діти, як квіти у дворі. І 60-ліття вже стало на порі. Не збавилось любові, не збавилось
тепла, мудрішим стало слово, щирішою душа. Дозволь
же привітати Тебе з ювілеєм
щиро і щастя побажати, і
спокою, і миру!
Люблячий чоловік
ВІКТОР.
* * *
25 ЖОВТНЯ до дуже
гарної, розумної жінки, милої, доброї, щирої матусі,
свекрухи й турботливої бабусі Ольги Володимирівни
КОРНІЄНКО завітав ювілейний день народження
— 60 років! З такої нагоди
бажаємо ювілярці міцного
здоров’я, миру, радості й

достатку, сімейної злагоди і
любові, довголіття й завзятої вдачі.
Спасибі, наша мила, що
Ви нас зростили, що Ви нас
любили, усім помагали, молились за нас і добра нам
бажали. За руки робочі, за
хліб на столі, спасибі Вам,
рідна, уклін до землі. Здо-

вич ЛІСОВИЙ із Болотниці.
Шлем йому низку теплих
привітань. От всей души с
большим волненьем, с которым, слов не находя, мы
поздравляем с днем рожденья и с круглой датою Тебя.
Наш родной юбиляр, не болей, не старей, не грусти,
не скучай и еще много лет,
много лет дни
рожденья
с
нами встречай!
Кума
НІНА, хрещениця ТАНЯ і її сім’я.
* * *
ХОРОШИЙ товариш і
друг, здатний відкласти свої
справи і прийти на допомогу
у важку хвилину, докласти
максимум зусиль і організаторських здібностей, щоб
зібрати однокласників на
щорічну зустріч, і просто
справжній красивий мужчина. Ці слова про сьогоднішнього
ювіляра
Миколу
Івановича ЛІСОВОГО із Болотниці. Найщиріші йому вітання і побажання здоров’я,
щастя і тепла. Щоб шлях
Твій був такий широкий, щоб
мало було перешкод, щоб
ювілей справляти сотий, не
знав би Ти тяжких турбот. Ми
щиро Тебе поздоровляєм,
добра і долі шлем сповна,
багато світлих днів бажаєм і
довгі-довгії літа.
З повагою НІНА і всі
Твої ОДНОКЛАСНИКИ.
* * *
ВІТАЄМО із 60-річчям
нашого друга і сусіда Віктора
Олександровича
КЛИМУШУ із Талалаївки.
На довгий вік, на многа літ…
Як не дивись, з якого боку,
а Ти ще чоловік нівроку, хоч
за плечима шістдесятка,

ров’я та щастя, бажаєм довго ще з Вами прожити, щоби
на сторіччя могли запросити.
Дуже люблячі Вас
син ВАСЯ, невістка ЮЛЯ,
онуки МАКСИМ, ДАША і
СОФІЙКА.
* * *
ВІТАЄМО із 60-річним
ювілеєм нашого дорогого
чоловіка, батька і дідуся Миколу Івановича ЛІСОВОГО
із Болотниці. Прожито немало на білому світі, та з нами,
рідненький, надалі живіть!
Хай сонечко у Ваше віконечко світить, і радує серце
висока блакить. Весна відшуміла своїм буйноцвіттям,
і літо стелило ясні килими,
та діти й онуки Вам нині радіють, бо всі Вас шануємо
й любимо ми. Всміхніться,
татусю, хай болі й тривоги
минають затишний і теплий
Ваш дім. До Вас не забудем
ніколи дороги, а нині вітаєм
сімейством усім!
З любов’ю і повагою
ДРУЖИНА, син ЖЕНЯ,
невістка ВАЛЯ, внучка
ЗЛАТА.
* * *
У ЗАВЕРШАЛЬНІ дні
жовтня святкує свій 60-річний ювілей Микола Івано-

Надія КОВАЛЬ.
Тобі позаздрять молодятка.
Є порох ще в порохівницях!
Бо вікові Ти не підвладний,
Такий бадьорий і принадний,
дух молодечий б’є фонтаном, тож на спочинок ще
зарано. Ну а завершити усе
це такою б фразою хотілось:
аби гаряче Твоє серце ще
довго без ремонту билось.
Сім’я М. і О.
МАКАРЕНКІВ.
* * *
У ЦЕЙ прекрасний жовт
невий день відзначила свій
ювілей кохана дружина,
рідненька матуся, дорога
невістка-донечка Алла Василівна ГЕНЮТА із Скороходового. Від щирого серця
Тебе ми вітаєм, міцного, як
граніт, здоров’я Тобі ми бажаєм. Бажаємо щастя, даруємо квіти, які Ти плекаєш
щоліта. Щоб смутку не знала, ми просимо в долі, добра
Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато
не треба — сімейного затишку й мирного неба.
З любов’ю і повагою
вся Твоя РОДИНА.
* * *
31 ОКТЯБРЯ отмечает
10-летний юбилей дорогой
крестник Богдан ХМЕЛЬКО
из с. Болотница. Самый первый юбилей, круглая десяточка! Это значит поскорей
принимай подарочки! Будут
яркие цветы, торты и пирожные, пусть исполнятся мечты — даже невозможные!
Твой десятый день рождения самый лучший — без
сомнения! Десять свечек
задувай и желанья загадай!
Чтоб исполнилось скорее,
улыбайся веселее. С днем
рождения!
Крестная СВЕТЛАНА.

ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ

ПОДОРОЖ

ДНІПРОВСЬКИМИ

ПОРОГАМИ

Сьогодні ми все частіше звертаємося до витоків
нашої історії, до героїчного
минулого українського народу доби Запорозької Січі. А
недавно саме така й нагода випала, коли символічно
переплелися в часі кілька
пов’язаних між собою днів
— захисника України, Українського козацтва, Покрови
Пресвятої Богородиці. Слава пращурів-козаків, котрі
боронили рідну землю від
чужинців, дійшла до наших
днів і окрилює сьогоднішніх
їх сподвижників у борні за цілісність України на східних її
рубежах.
Ці люди, наші односельці, учасники АТО — приклад
того, як треба любити свою
Вітчизну. І тому в цей день
вони були із нами, ми запросили В. В. Пелещука, Ю. В.
Солов’я, В. М. Дяченка, Я. О.
Гужву, О. В. Комлика, В. В.
Холявенка, а також сільського голову М. А. Педька і
настоятеля Спасо-Преображенського храму о. Олександра до себе на козацьке свято «Подорож дніпровськими
порогами на Січ».
Розпочалося воно літературно-музичною
композицією, в якій історія козацького війська знайшла
відображення в нинішніх
звитягах захисників України.
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих в зоні
АТО земляків. Під мелодію
козацького маршу з’являються козаки двох куренів
«Хортиця» та «Воля» і дають
клятву на вірність Україні. На
їхньому шляху у подорожі
через дніпровські пороги на
Січ випали різні випробування — знання історії, перетягування линви, «півнячі бої»,
влучний стрілець, уміння
зварити козацький куліш та
інші. Курінні отамани Андрій
Петренко та Станіслав Тюк
впевнено вели свої курені до
перемоги, але більш спритними, умілими та витривалими виявилися козаки куреня
«Хортиця». Як і ведеться в
козаків, всяка «битва» закінчується веселим застіллям з
його обов’язковим козацьким
кулішем.
Ми щиро вдячні керівнику агрофірми «Горизонт»
І. А. Марченку за допомогу в
проведенні свята.
Іван ОГІЙ,
учень 10 класу
Липівської школи.
Ну що б, здавалося,
слова…
Слова та голос — більш
нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!
Т. Шевченко
Кожен із нас уже вимовив своє перше слово, для
батьків воно було таке довгоочікуване, а для маленьких
вуст таке складне й важке. А
незабаром ці складні слова
почали вилітати, як горобці,
і такими рідними і близькими
вони стали, адже це і є рідна
мова, з якою ти народжуєшся, виростаєш, яку ти чуєш
від дідів і батьків. Ти з нею
виріс, вона приліпилась і
вкоренилась у твоїй душі,
поселилася в серці і дала
життя думкам, оживила особистість і навчила виражати
самого себе.
І якою вона стала тепер?
Чи приділяємо ми достатньо
значення і уваги тому, про
що ми говоримо і як? Які
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МИ НЕ ЗНАЛИ, ЩО ТАКЕ ВІЙНА
До недавнього часу
наші діти чули історії про
війну з вуст своїх дідів,
прадідів. Сьогодні про
неї розповідають молоді хлопці, які на власні
очі побачили і відчули,
що таке війна. Яка вона
жорстока і безжалісна, як
перед кулею вона всіх робить рівними, не обирає
собі жертви, не питає «хто
ти?», забирає впевненість
у майбутньому, поселяє
страх у серця і руйнує спокій. Але в той же час вона
робить нас сильнішими,
запалює любов до свого
народу і країни, пробуджує патріотизм, піднімає
віру, підштовхує до добрих справ, робить наші
серця відкритими до чужого горя.
«Ми не знали, що таке
війна» — такою фразою
розпочалась виховна година

в учнів 5-Б класу Талалаївської школи, на яку були
запрошені учасники АТО
Богуслав Борсук, Микола
Донець та Петро Сулятицький. Хлопці-бійці принесли
показати учням військове
спорядження: каски радянського та НАТОвського зразка, РПГ-26 Х, розгрузки, бронежилет, гільзи, рештки від
міни, джгут САТ, балаклаву,
наколінники, фляги. Кожен
учень мав можливість доторкнутись до «частинки
війни», потримати в руках
РПГ, приміряти на себе
бронежилет та каску, почути розповіді учасників АТО
про війну, яка зараз розгорнулась на території нашої
країни. Ніхто не міг уявити,
що колись випускники наших шкіл, молоді чоловіки
будуть розповідати підростаючому поколінню, як
вони відважно виконували

свій громадянський обов’язок, як не злякались відповідальності захищати свої
сім’ї та рідну землю, як доводилося рятувати від куль
побратимів. Звісно ж, згадувати і переживати знову
ті страшні події важко було
кожному, а тим більше розповідати про це дітям. Під
час виховної години думалось і хотілось тільки одного: аби цим малим хлопцям
ніколи не довелося вдягати
на себе бронежилет і каску,
брати в руки РПГ і стріляти
в ворога-брата, хотілося,
аби цим, сьогодні ще малим
дівчаткам, не довелося чекати своїх братів та чоловіків із війни, хотілося миру:
такого довгоочікуваного і
солодкого. А війна, щоб залишилася тільки згадкою.
Для 5-Б класу «Талалаївською спілкою учасників АТО» були підготовлені

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

У ВІК двадцять перший
на сході війна,
Країні моїй
не потрібна вона.
Немов в давнину, десь
взялись яничари
І бійню цинічно у нас
розв’язали.
Іще з докозацтва
терпіла Вкраїна,
Боролась, єдналась,
росла її сила,
Втрачала синів, йшла
крізь терни до волі.
Бували часи, що й
всміхалась нам доля.
Позбувшись царя,
між собою сварились
І, навіть, здавалось,
чогось вже добились.

Та ні, не дрімав підлий
ворог,
Примусив півсвіту знов
нюхати порох.
Тоді, в сорокові, усі
об’єднались,
З чумою фашизму
гуртом поквитались.
То ж вірю, що й нині
агресія згине
І небо над нами завжди
буде синє.
Хай Бог береже,
сохранить Україну,
Для нас найдорожчу і
вільну, єдину!
В ній жить і любить
нам дала доля право,
А тим, хто її захища —
людська шана і слава!
Юрій ДЗЮБАН.

ВЕЛИЧНИЙ Чернігівський краю!
О, земле свята прадідів!
Славетні простори безкраї
Початок беруть з правіків.
Десною омиті стежини
Вклоняються низько її,
Десь там, де ключі журавлині
Приносять журливі пісні.
О, край партизанської слави!
Могутність твоя не згаса.
Князівським ім’ям вона стала,
Зерниною в нім проросла.
Неначе коштовна перлина,
Та Сіверська рідна земля.
Частинка твоя, Україно,
Душі дорога сторона!
Тож у писанковому раю
Святиться хай рідна земля.
Величний Чернігівський краю,
Мала Батьківщина моя!
Юлія ГАДЮЧКА.

подарунок
і подяка за
створення
оригінальної та актуальної композиції «Ні
— війні» на
виставці квітів з нагоди
73-ї річниці
визволення
Та л а л а ї в щини
від
гітлерівських
загарбників, а також
грамота від
відділу освіти
Талаївської РДА, які були вручені
головою спілки Богуславом
Борсуком (на знімку). У відповідь п’ятикласники подарували присутнім гостям
осінні квіти. Хочеться подякувати класному керівнику

Світлані Соляник за те, що
сьогоднішнє покоління виховується в національно-патріотичному дусі завдяки ось
таким простим і в той же час
важливим темам на уроках.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

НАМ ПИШУТЬ

СЛУЖБА МИЛОСЕРДЯ

Сьогодні,
напередодні
Дня працівників соціальної
сфери, хочеться добре слово сказати на адресу людей
цієї благородної професії в
особі колективу місцевого
територіального центру. Вже
більше року очолює його
В. І. Марченко. Як депутат
районної ради, Володимир
Іванович багато зробив для
того, щоб місцеві ради виділили кошти для встановлення
енергозберігаючих
металопластикових вікон у
Болотницькому стаціонарному відділенні для проживання одиноких престарілих
та обездолених людей, ремонту даху на ньому після
літньої стихії, щоб мешканці
відділення ні в чому не відчували потреби.
З пенсіонерами працювати важко — різні характери, різні долі, хвороби, часом
надмірна вимогливість. Як
це треба зуміти налаштувати колектив терцентру,
щоб соціальні працівники
виконували свою роботу з

душею! Всі, кого не візьми з
них — не тільки фахівці на
ввіреній їм ділянці, а й добрі,
чуйні, ввічливі люди. Часто
доводиться звертатися за
допомогою, спілкуватися із
Н. М. Попович, Т. М. Дитюк,
Юрієм Пугачем та В’ячеславом Морозом. Про таких у
народі говорять: він чи вона
— Людина! А Віра Потеряйко, «моя» сестра милосердя,
Олена Шевченко, котра підміняла Віру, як та була у відпустці! Уважні, безвідмовні, і
порадять, і роботу зроблять
так, як у себе вдома — не
абияк, не формально, щоб
просто відбути у закріпленого за ними підопічного робочі
години.
Саме такою й повинна
бути служба милосердя. З
радістю і почуттям виконаного обов’язку зустрічайте своє
свято, ви заслуговуєте поваги від людей.
Віра ЛИХО,
Надія КОБЗАРЕНКО,
Олександра ПТУХА,
жителі смт Талалаївка.

ВИБОЇН СТАЛО МЕНШЕ

На фото: липівські школярі, учасники козацького свята «Подорож дніпровськими
порогами на Січ»

КУЛЬТУРА МОВИ

СИЛА С ЛОВА

слова ми зараз чуємо на вулиці від звичайних перехожих? А як спілкується зі своїми підлеглими начальник?
Як школярі, наші діти, спілкуються зі своїми ровесниками? Перше, що ріже слух, не
суржик — ні, а ті гнилі слова,
які зараз називають матом.
Невже наша мова така бідна, що майже кожне слово
— мат? І діти наші пишаються тим, що вміло володіють
такою «мовою». А де ж вони
її почули і чому так і вилітають ці гнилі слова? Зовсім
не тому, що дитині потрібно
просто виговоритись, а тому,
що такі слова оточують її
щодня. Щодня вона чує їх із
вуст своєї мами, свого тата,
дідуся, бабусі. А ми у відповідь тільки посміхаємось
і думаємо: «ну звідки вона
таке почула?» А найстрашніше те, що ця мала дитина

вже розуміє значення цих
слів і вони не забуваються,
а продовжують жити і рости.
Друге — те, що ми не вміємо володіти своїм словом.
Недарма кажуть: «слово
не горобець — вилетить не
піймаєш». Як часто в нас
вилітають слова, які повинні причаїтись. Як часто ми
ранимо оточуючих своїм
образливим, нестриманим,
необдуманим словом і забуваємо, що одне наше добре
слово може загоїти болючу
рану. А ми чомусь соромимось попросити пробачення, подякувати, побажати
«приємного дня», сказати
комплімент, підбадьорити.
Ми забуваємо про силу
слова. Не дарма великі
полководці перед битвою
промовляли слова настанови та підтримки, піднімали словом бойовий дух,

словом вели на битву, бо
воно гостріше всякого меча
обоюдогострого, проникає
і пронизує душу, залишає
свій слід, а який саме — залежить тільки від нас.
Яким словом начальник завойовує авторитет і
прихильність підлеглих: відбірним матом і грубим наказом? Хіба досягнеш прихильності й уваги оточуючих,
не володіючи культурою
мови? Хіба приємно спілкуватися з людиною, чиї слова
ріжуть слух, з людиною, яка
може проклинати тебе своїми словами, обмовляти?
Ми звикли вже до грубих,
необтесаних слів і не помічаємо, як нове покоління
виховується цими ж словами. Ми так мало уваги приділяємо тому, що говоримо,
а «слово — зброя. Як усяку
зброю, його треба чистити
та доглядати», — Максим
Рильський.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

Центр нашої Талалаївки
належно облаштований, а от
вулиці, які далекі від нього,
потерпають від бездоріжжя.
Серед таких і вулиця Пирогова в районі селищного
парку. Вона ніколи не була
асфальтована, лише частина колись була засипана щебенем, потім битою цеглою,
а та частина, що ближче
до парку, не бачила ніколи і
такого благоустрою. Передвиборчі обіцянки депутатів
перед черговими виборами
так і залишалися лише обіцянками. А тут проживають
сім’ї з малими дітьми. Саме
на їхнє прохання відгукнувся
депутат обласної ради від
фракції ВО «Батьківщина»
Ярослав Сторубльов, який
знайшов можливість організувати засипку дороги відпрацьованим щебенем. Ми
вдячні за його підтримку не
словом, а ділом. Дякуємо
керівнику районної організа-

ції ВО «Батьківщина» Миколі
Білану, який також доклав
максимум зусиль для організації цієї справи. Не лишилися осторонь потрібної справи і селищний голова Юрій
Величко, начальник ВУЖКГ
Олександр Кобиш. Безперебійну роботу навантажувача
забезпечила дирекція зернозберігальних складів ТОВ
АФ «Обрій LTD». Всім вам
щиро вдячні.
І хоч до нормального
благоустрою нашій вулиці
надто далеко, все ж вибоїн
на ній стало менше, та і в
негоду можна машиною проїхати. Звичайно, для всякого
будівництва, ремонту та ін.
потрібні кошти, та не ними
єдиними вирішуються справи. Багато що можна зробити
для покращення умов життя,
йдучи на взаємодопомогу,
взаємовиручку, як ось у цьому випадку.
ЖИТЕЛІ вул. Пирогова.

ЗАБІЯКІЗМИ

21. За зовнішніми параметрами життя людини ділиться
на три періоди. Перший — у що б вона не одяглася, завжди
красива. Другий — коли перебирає одягом: і те не пасує, й
інше… Третій — ніякий модельєр не допоможе. Але виручить косметолог (6 березня 2009 р.).
22. Якщо ти хочеш, щоб між тобою і ще кимось не пробігала кішка, не випускай її (24 жовтня 2009 р.).
23. З нагоди ювілею […] мене нагородили правом (можливістю) порадіти за тих, кого нагородили.
Виявляється, можна й від цього одержувати задоволення (26 жовтня 2009 р.).
Іван ЗАБІЯКА.
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ПРОДАМ

КУПЛЮ

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 БУДИНОК по вул. Чкалова. Є газ, вода, сарай, погріб. Приватизована земельна ділянка 0,21 га. Ціна
договірна. Тел. 099-505-36-19.
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.
Цегляний БУДИНОК у Талалаївці 100 м2, газифікований,
5 кімнат, коридор, кухня з російською піччю. Садиба 15 соток, є фруктовий сад, город, колодязь з питною водою, гараж, 2 сараї. Зручний асфальтований під’їзд, поряд лікарня,
школа, магазин. Ціна договірна. Тел. 095-717-94-63.
Трикімнатна КВАРТИРА з усіма зручностями у Талалаївці.
Тел. 066-655-76-49.
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 в Талалаївці у районі Сінного. Є літня кухня,
сарай, гараж, погріб, газ, вода.
Тел. 050-955-31-76, 096-388-83-86.
Терміново молода КОРОВА, вік 4 роки.
Тел. 096-173-43-87.
ТЕЛИЦЯ 6 місяців тільності, червоно-рябої масті.
Тел. 093-954-85-41.
ВОДОВІДЛИВИ віконні, 3 шт. 0,3×1,5 м; 4 шт. б/у
0,25×1,5 м. Тел. 096-173-42-25.
СТРОПИЛА, довжина 6 м. Тел. 066-573-02-12.

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.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
ГОРІХИ, ПІР’Я дорого. Тел. 095-949-86-11.
Дорого КОРІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ. Тел. 095-338-69-50.
БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН,
встановлення
насосного
обладнання.
Тел.
096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua

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

ДИВАН новий. Тел. 096-111-31-60.
Мисливська РУШНИЦЯ ТОЗ-63, два МІНІ-ТРАКТОРИ
«Муравей». Тел. 093-699-62-20.
ОВЕС у Талалаївці, можлива доставка. Ціна нижче ринкової. ГУСИ на завід. Тел. 067-830-76-21, 099-264-38-41.
ДРОВА недорого. Тел. 098-843-02-56.

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).

Финансовой организации требуется на работу сотрудник. З/п + бонус. Знание компьютера.
Можно без опыта.
Тел. 097-943-72-47.

Живі ГУСИ. Тел. 099-775-00-62.
Дрібна КАРТОПЛЯ по ціні 0,80 грн. за 1 кг.
Тел. 068-261-88-30, 066-995-23-91.

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.

НЕВПИННО плине час
— хвилина за
хвилиною переростають у години, години в дні, а дні в роки. Тільки пам’ять
— вічна… 2 листопада минає 15 років,
як жорстока смерть забрала від нас дорогого чоловіка, батька, зятя Володимира Борисовича ХОМЕНКА з Березівки.
Життя людське, мов тоненька нитка,
обривається. Не існує таких слів, щоб
висловити біль, горе, від якого плачуть
наші серця. Хтось дмухнув — і згасла Твоя свічка, впала зірка яскрава Твоя, стихло слово Твоє… Тебе 15 років як уже
немає, а біль не покидає й смуток. Нам не віриться, що Тебе
немає і вже ніколи не буде поруч з нами, що не почуємо від
Тебе лагідного слова, не побачимо Твоєї усмішки. Бачиш,
ми приходим до Тебе і у тиші чуєм присутність Твою. Поки
пам’ять житиме в віках, живим будеш у серцях. Нехай земля
буде Тобі пухом, а душі — Царство небесне.
Всі, хто знав нашого дорогого Володимира Борисовича
— пом’яніть добрим словом і святою молитвою.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, донька АЛІНА,
ТЕСТЬ, ТЕЩА, СВЄТА і ІННА.

РАБОТА

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.

ПОВЕРНІТЬ ЗА ВИНАГОРОДУ

У вівторок, 25 жовтня, в середині дня, в районі магазину
«Рома» (смт Талалаївка) загублено чоловіче портмоне темно-синього кольору з документами.
Хто знайде його, поверніть за винагороду власникові.
Тел. 096-121-11-87.
Загублені номерні знаки на автомобіль в районі траси
Талалаївка — Харкове. Тел. 098-440-92-67.
Під час свята козацтва у районному будинку культури
хтось із хлопчиків-учасників свята згубив кофточку. Зверніться за знахідкою у Центр ДЮТ або за тел. 098-623-70-17.
життя нашого дорогого сина, брата,
дядю і дідуся Віталія Григоровича
ВЕРХОГЛЯДА з Талалаївки. Перестало битися Твоє добре серце, у котрому вистачало тепла
для всіх. Немає таких слів, щоб висловити нашу печаль.
Тебе немає… Серце плаче, душа згорьована болить. Спи
спокійно, лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі —
вічний спокій і Царство небесне. Хай Господь оберігає Твою
світлу і добру душу. Всі, хто знав нашого Віталія, згадайте
добрим словом і пом’яніть.
БАТЬКО, СЕСТРА, ПЛЕМІННИКИ і їх сім’ї.

ПОМИНАННЯ

28 ЖОВТНЯ — рік світлої пам’яті нашого рідного і незабутнього Віталія Григоровича ВЕРХОГЛЯДА з Талалаївки.
Одна мить — і перестало битися
серце. Жорстока смерть забрала Тебе
від нас. Любий, рідний, дорогий, Віталичок… Кажуть, час лікує — ні! Рана
кровоточить і болить, а час зупинився…
Плаче серце і болить душа. Без Тебе пусто стало на душі і серце плаче кожен
день від болю. І огортає тихим смутком
все навколо. Рідненький, ми сумуємо за
Тобою. Щодня ми згадуємо Твої мудрі поради і повчання. Ти
був працьовитою, справедливою та чуйною людиною. Не
вистачає усмішки і слова, і погляду ласкавого й простого.
Великий слід у житті Ти залишив, і скільки всім добра зробив. Любив життя, любив людей і жив Ти, рідний, для дітей.
Чекав, радів, та не встиг натішитися маленькими онучками.
Скільки б не минуло часу, Ти завжди будеш поряд із нами і
пам’ять про Тебе ніколи не згасне у наших серцях. Хай над
Твоєю могилою співають пташки, а Твій спокій оберігають
краплини роси — то наші сльози, пам’ять про Тебе. Спи спокійно, любий, ріднесенький наш, Ти заслужив Божого тепла і
Царства небесного. Хай земля буде Тобі лебединим пухом.
Вічна пам’ять.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, син ІГОР,
дочка ЮЛІЯ та їхні сім’ї, ТЕЩА.
● ● ●
28 ЖОВТНЯ минув рік, як жорстока хвороба забрала

28 ЖОВТНЯ 30 років тому пішов у вічність наш дорогий і незабутній чоловік, тато і дідусь Борис Федорович
РУДЕНКО із Юрківців. У розквіті сил
Ти пішов від нас, залишивши нас у
вічному горі. Летять роки, як птахи у
осінній вирій, та їм немає вороття. Ти
в журавлиній зграї відлітаєш, у Тебе
буде інше там життя. Пройшли вже
дні, тижні і 30 невблаганних років, та
не проходить біль і туга за Тобою. Ти
назавжди залишив у наших серцях осінь
уперемішку із зимою… Але ж Ти так любив життя: весняні ранки, літні вечори і незабутній запах
хризантем. Ти відійшов у вічність, як осінній вітерець, залишивши нам лиш горбочок землі у спогад про свій земний нелегкий і недовгий шлях. Як нам не вистачає Твоєї підтримки,
тепла, ласки, батьківської любові. Ти залишив нам смуток,
сльози і тугу за Тобою. Пройшло вже 30 довгих років, та
пам’ять про Тебе зігріває наші серця і береже Твій світлий
образ, Твій портрет, з якого Ти так пильно дивишся зі стіни,
зігріває душу. Так боляче дивитись в осіннє небо, як відлітають у вирій журавлі. 28 жовтня із ними відлетів і Ти, але
ж ці птахи повернуться весною у свою домівку, а Ти, наш
дорогенький — ні. Вже виросли ялини над Твоєю могилою,
які оберігають Твій вічний спокій. Стежка до Твоєї могили не
заросте ніколи. Спочивай спокійно у Небеснім царстві, лебединим пухом буде хай земля. Ми Тебе любимо і пам’ятаємо,
поки б’ються наші серця. Хто пам’ятає Бориса Федоровича,
згадайте добрим словом та пом’яніть його разом з рідними.
Любимо, пам’ятаємо, сумуємо.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ І ПРАВНУКИ.
31 ЖОВТНЯ минає 10 років із дня смерті Віталія Григоровича ТКАЧЕНКА із Юрківців. В той день, коли Твій голос
згас і серце перестало битись, став найстрашнішим днем
для нас і ми не можем з цим змиритись. Пройдуть роки, спливуть тумани, над світом знов зійде зоря, та не зітруться всі ті
рани, що принесла нам смерть Твоя. Ми пам’ятаємо кожен
день, прожитий з Тобою, і дякуємо Богові за Твоє життя, за
те, що Ти був поруч з нами. Спи спокійно, наш дорогенький.
МАМА, СЕСТРА з сім’єю.
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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.
Металопластикові
ВІКНА та вхідні ДВЕРІ за
низькими цінами.
Надаємо
повний
сервіс.
Тел.
067-916-96-28,
095-692-27-51.

Натяжні
ТКАНЕВІ
СТЕЛІ.
Тел. 098-224-05-85.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯБ №927603 та серії ЯБ №933451, видані 21 березня 2008 року
на ім’я ДЕНИСЕНКО Микола Юхимович, вважати недійсними.
Втрачений студентський КВИТОК на ім’я КОШКА Інна Юріївна
вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0349787, виданий на ім’я ЧАБАН Наталія Дмитрівна, вважати недійсним.

Колектив Липівської сільської ради висловлює щирі
співчуття спеціалісту Олександру Миколайовичу Івасику з
приводу тяжкої втрати — смерті матері
ЛЮБОВІ МИКИТІВНИ.
Випускники Болотницької середньої школи 2004 року
випуску щиро співчувають вчительці-пенсіонерці і своєму
колишньому класному керівнику Лідії Михайлівні Мусієнко
з приводу тяжкої втрати — смерті чоловіка
ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА.
Пройшовши довгий життєвий шлях, пішла у вічність
прекрасна жінка, людина щирої вдачі і великої душі Парасковія Пантеліївна СОЛДАТЕНКО. У пам’яті колег-вчителів найкращі спогади про роки спільної роботи, спілкування
як із старшою наставницею і порадницею. Сумуємо, щиро
співчуваємо рідним та близьким покійної, схиляємо голови
перед світлою пам’яттю Парасковії Пантелеймонівни і посилаємо їй Царство небесне.
ПЕДКОЛЕКТИВ, ВЧИТЕЛІ-ПЕНСІОНЕРИ
Талалаївської школи.
Відлетіла на небеса світла душа нашої куми Любові
Кирилівни БЕЗПРОЗВАНОЇ із Займища. Тяжко і боляче
втрачати таких дорогих людей. Глибоко сумуємо і розділяємо тугу непомірної втрати з донькою покійної, нашою хрещеницею Світланою.
Кума і хрещена Т. М. ДЖОЛОС та її сім’я.
Немає слів, щоб висловити свій біль і тугу за безмірною
втратою рідної людини — смертю племінника Володимира Олексійовича ЛЕЩЕНКА із Талалаївки. Рано, раптово
і передчасно пішов Ти від нас, залишивши всіх рідних та
близьких у нерозрадному горі. Царство небесне Твоїй душі,
а тілу земля пухом.
Сім’я В. І. ЛЕЩЕНКА.
Неможливо усвідомити, коли ось так раптово і вкрай
передчасно покидає білий світ людина, а надто близький
друг, яким був для нас у житті Володимир Олексійович
ЛЕЩЕНКО. Низько схиляємо голови перед його світлою
пам’яттю, тужимо і горюємо разом з дружиною покійного
Надією Іванівною і донькою Юлею. Спочивай із миром, друже, Царство Тобі небесне.
І. М. і Н. М. ЛЕЩЕНКИ.
У сім’ї нашої куми Надії Іванівни Лещенко із Талалаївки болісна втрата — не стало дорогої людини — чоловіка
ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСІЙОВИЧА. Щиро співчуваємо Надії
Іванівні та всій родині в їх непоправному горі.
Кума ЛІДА, хрещеник РОМАН.
На нашій вулиці Володимира Олексійовича
 ЕЩЕНКА любили і поважали. Тут він із сім’єю будував дім,
Л
звідси ходив на роботу у РЕМ… Зовсім недавно пішов на
пенсію і тоді, коли б тільки пожити, його серце зупинилося.
Сумуємо і щиро співчуваємо дружині Надії Іванівні, доньці
Юлії, всім рідним і близьким покійного.
СУСІДИ з вул. Лугова в Талалаївці.
На
нашій
вулиці
Парасковія
Пантеліївна
 ОЛДАТЕНКО була найстаршою, всього кілька років не
С
дожила до сторіччя. Жила скромно, порядно, працюючи
на своєму обійсті, за що її поважали. Сумуємо з приводу її
смерті і співчуваємо рідним і близьким.
СУСІДИ з вул. Злагоди (Крупської) в Талалаївці.
Непоправне горе спіткало Олександра Миколайовича
Івасика та його дружину Ларису Миколаївну з Талалаївки
— пішла із життя їх мама ЛЮБОВ МИКИТІВНА. Щиро співчуваємо і розділяємо із рідними та близькими покійної біль
непоправної втрати.
Сім’я ТРИКОЗ.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ЗА БЕЗПЕКУ ЖИТТЯ

ХВОРОБА ПІД КОНТРОЛЕМ

Про туберкульоз і те, що він такий у нас є поміж
найнебезпечніших захворювань, три-чотири десятиліття тому ми, практично, й не згадували, бо хворіли тоді
на нього лічені одиниці. Сьогодні ситуація докорінно
змінилася і, на жаль, у гіршу сторону. Туберкульоз, як
мовиться, «пішов у маси», тобто ареал його поширення
набув загрозливих розмірів. Спинити хворобу покликані прийняті на всіх рівнях різні постанови і програми,
залучені до цієї важливої справи фонди та громадські
формування. Що новий день готує для вражених небезпечним захворюванням ми попросили розповісти голову районної організації Товариства Червоного Хреста
Галину Іванівну СТУСЬ.

рить про себе: лікування, що
проходить під контролем. У
даному випадку хворий на
туберкульоз приходить до
патронажної медсестри, отримує необхідні йому ліки
і тут же, під наглядом медика, їх приймає. Це і є та
головна умова, яка дає право пацієнту на отримання
продуктового набору. Після
зняття з медико-соціального
супроводу ТЧХ видача наборів може відбуватися лише
за форс-мажорних обставин
(наприклад, тимчасова їх
відсутність). Хворий позбавляється права на отримання
продуктів у разі порушення
ним прийому ліків протягом
7 днів і більше. Повернення
до режиму контрольованого
лікування повертає і видачу
продуктових наборів.
— Чи є в нас у районі
приклади
контрольованого лікування хворих на
туберкульоз?
— Так, його курс проходить сьогодні житель с. Понори у патронажної медсестри ТЧХ і отримує в рамках
проекту продуктовий набір.
— Дякуємо
за
роз’яснення.
Кор. «ТХ».

— Хворими на туберкустра ТЧХ. У подальшому, 16-й
льоз, а такі в нас у районі є,
є першим днем для початку
піклується поряд із медичнивідліку до наступної видачі
ми установами в тому числі
продуктового набору. Якщо з
і червонохрестівська оргатих чи інших причин, не пов’янізація. З 1 квітня п. р. в цих
заних із порушенням режиму
питаннях ми співпрацюємо
лікування, хворий не отримав
із Глобальним фондом по
набору в поточному місяці, за
боротьбі зі СНІДом, туберним зберігається право отрикульозом та малярією. Нині
мати його в наступному. Кожв рамках реалізації проекту
ний такий випадок оформлю«Посилення системи надання
ється відповідною службовою
якісної амбулаторної допомозапискою патронажної медсеги на МР ТБ шляхом надання
стри, яка проводить контромаксимально-наближених льоване лікування.
медико-соціальних, психоло— Як розуміти термін
гічних послуг та формування
«контрольоване лікуванприхильності до лікування»
ня» і як позначиться його
на повістці денній видача
порушення на видачі пропродуктових наборів хворим
дуктового набору?
на туберкульоз, які знахо— Сама назва «контро
дяться на контрольованому
льоване лікування» говолікуванні.
— Хто
має
право на продуктовий
набір і як
здійснюється його
видача?
— Видача продуктового набору
хворому відбувається на
15-й
день,
починаючи з
першого дня
перебування
його на амбулаторному
лікуванні за
умови дотримання режиму
контро
льованого
лікування,
яке
провоНа фото: менеджер Глобального фонду С. О. СМІЯН доставив
дить патропродуктові набори.
нажна медсе-

СПОРТ

ФІНІШУЄ ПЕРШЕ КОЛО

Чемпіонат області з
футболу
серед
юнаків
наближається до екватора — до завершення його
першого кола командам
залишилось провести по
дві зустрічі. У молодшій віковій групі, де грають футболісти 2002 – 2003 р. н.,
юні талалаївці посідають
поки що 6 місце. В нашій
збірній — вихованці Талалаївської і Липівської шкіл,
серед яких багато гравців
на рік молодші від решти
збірників. Добротною грою
поміж них вирізняються
Денис Плужник, Євгеній
Гилюта, Микола Грицик,
Євгеній Діденко.
На вищих турнірних
позиціях наші футболісти
у змаганні серед ровесників старшої вікової групи
2000 – 2001 р. н. За два тури
до фінішу першого кола чемпіонату збірна Талалаївської
ДЮСШ разом із командами
Остра і Бобровиці ділять
три перші щаблі п’єдесталу
пошани, вигравши причому
в обох своїх головних конкурентів — 2:0 і 2:1. Моїм
вихованцям залишилося зіграти із сильною ічнянською
командою та ніжинською —
аутсайдером турніру. Тому
є небезпідставні сподівання

на проміжне лідерство талалаївців. Друге коло стартує
після зимової перерви на
початку квітня. Старатимемось, щоб збірники В. Примак, Д. Михно, Я. Попович,
А. Петренко, В. Зарічний,
С. Таран, Е. Чижик, В. Віва-
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тенко, С. Іваненко, Є. Семеняк, С. Рябчун і Є. Чемерис
вийшли на його дистанцію у
всеозброєнні і повністю готовими перемагати.
Сергій ЛУЦЕНКО,
тренер-викладач
Талалаївської ДЮСШ.

Турнірна таблиця (старша вікова група)
Команди
І
В
Н
П
ДЮСШ «Остер»
5
3
1
1
ДЮСШ «Бобровиця»
5
3
1
1
ДЮСШ «Талалаївка»
5
3
1
1
ДЮСШ «Ічня»
5
3
0
2
ДЮСШ «Козелець»
4
1
2
1
ДЮСШ «Носівка»
5
1
1
3
ДЮСФШ-2 «Ніжин»
4
1
0
3
ДЮСШ «Прилуцький р-н»
5
0
1
4

О
10
10
10
9
5
4
3
1

НАУКА ВИЖИВАННЯ

ЩЕ В СИВУ давнину
старші навчали молодь
науці виживання, яка актуальна і сьогодні. З метою
вироблення в учнів умінь і
навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час
надзвичайних ситуацій у
Березівській школі пройшов
тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Розпочався він із презентації
та загальношкільної лінійки.
Із заходами безпеки у повсякденній життєдіяльності
учнів ознайомив провідний

фахівець РС УДСНС В. В.
Прокопенко.
Запропонований школярам перегляд
навчальних мультфільмів
зосередив їхню увагу на основних правилах безпеки на
вулиці. Діти інсценізували
казку «Четверо лисенят»,
вчилися
першочерговим
діям під час евакуації на
випадок пожежі. Практичне
заняття «Перша допомога
під час надзвичайних ситуацій» провела з ними в. о.
завідувача
Березівською
амбулаторією О. В. Співак.

ЗВЕРНЕННЯ
ДО БАТЬКІВ

Щорічно на Чернігівщині виникає більше сотні випадків,
коли за різних обставин діти потрапляють у надзвичайні ситуації. Внаслідок цього десятки наших маленьких громадян
отримують травми, або ще гірше — втрачають життя.
У осінньо-зимовий період основними причинами дитячого
травматизму і трагічних наслідків є гра з вогнем чи піротехнічними виробами, самовільне користування печами, газовими
або електричними приладами, порушення правил дорожнього руху, перебування на льоду водойм, недотримання заходів
безпеки в разі виявлення боєприпасів або підозрілих предметів. Часто біда трапляється тоді, коли діти опиняються без
належного нагляду дорослих і в пошуках розваги вигадують
небезпечні ігри.
Це вказує на те, що підростаючому поколінню необхідно
нагадувати, до яких тяжких наслідків призводить порушення заходів безпеки та роз’яснювати, як поводити себе, щоб
уникнути лиха.
ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Управління ДСНС України та управління освіти і науки облдержадміністрації звертаються до вас із проханням не залишати дітей без нагляду та контролювати їхні
розваги. Виховуйте у дітей навички культури безпечної
поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, правила поведінки на вулиці, дорогах і водоймах, під час користування пічним
опаленням, електричними та газовими приладами, піротехнікою, побутовою хімією, ліками тощо. Періодично
виділяйте декілька хвилин для відвертої розмови з дітьми, адже потім цей час вимірюватиметься ціною життя.
Пам’ятайте, щоб неждана мить не стала початком великої
біди, потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти
в тій чи іншій ситуації!

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

1 листопада – с. Стара Талалаївка, вул. Набережна.
2 листопада – с. Корінецьке, вул. Шевченка.
3 листопада – с. Красний Колядин, вул. Низова, вул.
Кооперативна.
4 листопада – с. Харкове, вул. Науменка (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ЗА ЯВА ПРО НАМІР ОТРИМАТИ Д
 ОЗВІЛ НА ВИКИДИ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА СИЛЬЧЕНКОВЕ» заявляє про намір отримати дозвіл
на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
виробничого устаткування на проммайданчику, що розташований за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський район,
с. Стара Талалаївка, вул. Миру, 5а.
При роботі виробничого устаткування в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел надходять: оксиди азоту,
оксид вуглецю, діоксид вуглецю, метан, оксид діазоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, аерозолі зварювання. Концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі на об’єкті не перевищують значень гранично
допустимих концентрацій.
Адміністрація ТОВ «АГРОФІРМА СИЛЬЧЕНКОВЕ» зо-

бов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної
безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах
допустимих норм.
Для ознайомлення з більш детальною інформацією про
отримання дозволу ТОВ «АГРОФІРМА СИЛЬЧЕНКОВЕ»
звертатися за адресою: 17261 Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Лютнева, 13.
Зауваження громадські організації та окремі громадяни
можуть направляти протягом 30 календарних днів з моменту
публікації заяви до Талалаївської райдержадміністрації.
Адміністрація
ТОВ «АГРОФІРМА СИЛЬЧЕНКОВЕ».

Програму тижня розширили
виставка малюнків «Подбай
про свою безпеку», засідання за круглим столом, ряд
виховних бесід, ігрові ситуації, тестування, виготовлення агітаційних буклетів
та брошур.
Активну участь у тижневих заходах взяли школярі
В. Науменко, С. Лещенко, І.
Науменко, всі учні 8 – 10 класів та їх вчителі.
Ірина АВРАМЕНКО,
вчитель Березівської
школи.

ПІЧ ДЛЯ ТЕПЛА,
А НЕ ДЛЯ
ПОЖЕЖІ

В
умовах
зниження
температури люди стали
використовувати прилади
опалення, електрообігрівачі
та газове обладнання, нерідко з порушенням вимог
пожежної безпеки. Відтак
зросла небезпека виникнення пожеж у житлових приміщеннях, що пов’язано з експлуатацією опалювальних
приладів, їх перегрівом та
несправністю.
Так, рано вранці 13
жовтня в гр. Ш., що в с. Березівка, сталася пожежа
господарчої будівлі. Як результат, частково знищено
покрівлю та перекриття. А
ще через декілька годин виклик був із с. Слобідка. Тут
вже відбулося займання перекриття житлового будинку
в місці проходження димової труби опалювальної груби. Завдяки оперативним
діям рятувальників пожежа
не розповсюдилась на весь
будинок. Вогнем знищено
перекриття безпосередньо
біля димаря.
16 жовтня рятувальники виїжджали на пожежу в
с. Довгалівка. І знову житловий будинок, і знову пічне
опалення. Тут вже відбулося
пошкодження димаря, через
який і відбулося займання дерев’яних конструкцій
покрівлі.
Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій застерігають! Щоб уникнути лиха,
необхідно постійно стежити за справністю приладів
опалення. Періодично слід
здійснювати огляд зовнішнього стану печей і димарів
на наявність тріщин та вчасно вживати заходи щодо
усунення наявних протипожежних недоліків!
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області,
підполковник служби
цивільного захисту.
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ПАМ’ЯТЬ

З ДАЛЕКИХ МАНДРІВ

НЕЗАБУТНЯ ПОДОРОЖ

Цього року мені випала
нагода поїхати за кордон —
син покликав на гостини в Канаду, де він мешкав із сім’єю.
Багато що в нашому житті
залежить тільки від нас. Ось
і мені захотілось щось у ньому змінити, додати декілька
яскравих штрихів. Я хочу
побачити Канаду не з екрана
телевізора, а подивитися на
неї власними очима, почути
мову, познайомитися з культурою. Вдячна сину, що дав
мені таку можливість. Хочу
поділитись враженнями про
цю поїздку.
Я в аеропорту «Бориспіль». Літак рейсом «Київ —
Відень» здіймається в небо.
Це мій перший політ, займаю
місце біля ілюмінатора. Пролітаємо над високими Альпами, звивистою стрічкою в’ється рівнинами голубий Дунай.
Летимо вище неба, між хмарами. З борту літака «Відень
— Торонто» відкривається
вся краса Австрії. А далі —
вода, вода і вода, я вперше в
житті бачу океан, хоч і з висоти пташиного польоту, але я
його бачу своїми очима! Весь
переліт тривав 12 годин. На
висоті 10 000 м температура
повітря за бортом сягає −56°,
швидкість літака 900 км/год.
Сучасні повітряні лайнери
комфортабельні, переліт я
перенесла добре, навіть не
відчувала, що лечу.
Приземлились в аеропорту «Торонто», що є одним з найбільших у світі.
Відстань між терміналами в
десятки разів більша, ніж у
Київському аеропорту. І тут я
потрапила, ніби в кіно, де багато людей і всі розмовляють
своєю мовою: французи, німці, росіяни, китайці… Різниця
в часі з Україною 7 годин.
Моєю супутницею була жінка
з Донецька, яка, як і я, летіла
в гості до сина.
Місто Торонто було першим, в яке я увійшла, прилетівши в Канаду, і воно мені
відразу сподобалось. Густонаселена столиця провінції
Онтаріо. Мої перші враження про Канаду пов’язані саме
з ним. Трафік (потік машин),
який, ніби артерія, що тече
містом, житлові висотки, чистота вулиць, якість покриття доріг, дорожні розмітки
і знаки, «вилиті» із суміші
тротуари зроблені по своєму
дизайну.
Добирались до місця
призначення на авто. Чотиригодинна поїздка не втомлювала, адже мала змогу
роздивлятись як гірські масиви змінюються лісами,
в яких ростуть такі ж, як і в
нас, тополі, берези, дуби,
ялини, клени… Вразило, як
з-під скель проростають і тягнуться до сонця ніжні пагінці
берізок!
Проживала я в місті Садбері, провінція Онтаріо. Це
промисловий центр з населенням до 200 тисяч, який
славиться
виробництвом
нікелю і міді. В Садбері працює нікелевий завод, один з
найбільших у Канаді. Через
місто проходить залізнична
магістраль. А ще Садбері — місто озер, налічує їх
близько трьохсот. Пощастило побувати на декількох із
них. Прозора вода дає змогу
побачити на дні озера відшліфовані з роками камінчики
різного кольору і форми. На
кожному пляжу є дитячий
і спортивний майданчики,

торговельні точки, зона відпочинку, парковка, туалети,
обов’язково облаштований
майданчик рятівника. Вдивляюся в голубу далечінь
озера, милуюся чайками
над водою. А скільки парків
у місті! Садбері потопає в
зелені. Ошатні будинки без
парканів, привітні люди посміхаються один до одного
і бажають доброго настрою.
Окремої уваги заслуговує
та ділянка землі, яка знаходиться у володінні господаря
дому. На кожній обов’язково
газони, на яких ростуть сосни, ялини, туї, листяні дерева, кущики у формі кулі, куба,
квіти. Між деревами зроблені
фігури тварин з різного матеріалу. На інших газонах —
морський берег з камінням
на піску. У кожного господаря
свій дизайн. Гордістю оселі є
червонолистий клен — символ Канади. До речі, з кленового соку виготовляють
сироп, на смак не гірший від
нашого липового меду. Пересвідчилась сама.
За кілька кварталів від
нашого будинку є ліс, обабіч
якого протікає мілководна
річка, вкрита папороттю. Я
частенько
прогулювалась
там, смакувала ягодами лісової малини. Повноправними
господарями небезпідставно
почувають себе його мешканці лось і чорний ведмідь. Ведмідь інколи виходить зі свого
лісу і вільно прогулюється вулицями, не зачіпаючи перехожих. У цьому пересвідчилася
сама, коли спостерігала як
косолапий хазяйнував на нашому подвір’ї.
Їздили ми на фермерське поле, де вирощують
полуниці. Ягода мені на півдолоні, солодка, екологічно

дешево, тому придбати його
може практично кожен. Пенсіонери одержують пристойну пенсію, тому дозволяють
собі подорожувати по Європі, Америці.
У Садбері і Торонто живуть іммігранти з України,
серед них є друзі сім’ї мого
сина. Приємно було почути рідну мову, поспілкуватись. А загалом в Канаді дві
державні мови: англійська і
французька. Столицею в них
обов’язково повинно бути
місто з невеликою густотою
населення,
адміністративний центр, де на асамблеї,
форматні зустрічі збираються перші особи держав зі
всього світу. Ось чому столиця Канади 800-тисячна
Оттава, а не «мільйонери»
Торонто, скажімо, Монреаль
чи Квебек.
У Канаді діє закон свободи і недоторканності людини. Їм ніхто не диктує стиль
життя, не нав’язує віросповідання. Кожен вибирає, в яку
церкву ходити. Серед канадців багато християн, але церкви різного напрямку відкриті
для кожного бажаючого, хто
хоче більше дізнатися про ті
чи інші релігійні течії. А якщо
когось образять словом або
вчинком і він подасть до суду,
то за приниження гідності на
кривдника накладуть такий
штраф, що він більше ніколи
в житті нікого не скривдить.
Найкращий у Садбері науковий центр Science
North, в якому я побувала
декілька разів. На першому
поверсі розміщені міні-кафе,
магазинчик, вбиральні, планетарій, ігрова кімната для
дітей, зал перегляду фільму
у форматі 3D. Далі — різновиди кактусів, кімната ме-
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ТАКИМ ВІН БУВ, ТАКИМ
ВІН ЗАЛИШИВСЯ…

ЗНІМИ,
фотограф, нас, допоки ми
щасливі…
Валерія
ЧЕРНЯВСЬКОГО
ми
пам’ятаємо професійним
фотографом, який умів
спіймати в об’єктив миті
щастя. Він не розлучався
з фотоапаратом із шкільних років. Захоплення
стало професією після
закінчення
факультету журналістики КДУ ім.
Шевченка. Роки роботи
фотокором у нашій районці, потім — власна
справа, у якій він був
майстром.
У скількох сімейних
фотоальбомах зберігаються знімки, які на той
момент здавалися такими простими: маленькі
діти, які усміхаються із

фото, давно виросли, молоді
батьки зістарилися,
когось давно немає
на світі, а
усмішка із
фото така
жива і так
комусь потрібна…
Весілля,
хрестини,
родини,
ювілеї. А
на зворотній стороні
його
автограф — фото Валерія
Чернявського.
1 листопада минає
п’ять років, коли і сам
він став пам’яттю. Вона
світла в серцях тих, хто
дружив із ним, працював.

Валерій дуже любив життя, будував дім, плекав
сад, який, підростаючи,
здавався, ніби райським,
бо там весною співали
солов’ї, влітку зріли абрикоси більші за персики, а
восени — груші та яблука. Хіба можна забути,
як у тому саду, у збудованій його руками альтанці, теплими вечорами
Валерій грав на гітарі, і
так чисто й щиро линула
пісня… Це і було його
щастя — велика любов
і безмежний розпач. На
цьому фото Валерій щасливий із своїм єдиним
сином Олесем, для якого
був прекрасним батьком.
Таким він залишився у
нашій пам’яті: надійний
друг, колега, люблячий
син і батько.
Ми пам’ятаємо Тебе.
КОЛЕГИ, ДРУЗІ.

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ

Помешкання канадця. На передньому плані — червонолистий клен,
символ Канади
чиста, як і всі інші продукти.
Вирощують і картоплю. В магазинах цілий рік свіжі овочі і
фрукти, із екзотики авокадо,
завозять їх із Мексики і коштують дуже дешево. Клімат
Канади вологий, спостерігалась різка зміна температури
від +35° до +10°.
Рівень життя канадців залежить від них самих. Багато
працюють, бездоганно платять податки, чим зміцнюють
економіку держави і наповнюють бюджет. Несплата
податків — це найстрашніший злочин для них. Живуть
заможно, в статку, мають по
1 – 2 машини кожен, які працюють на екологічно чистому
пальному. Авто там коштує

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.

теликів найрізноманітніших
видів, музейні кімнати, де
знаходяться макети тварин,
а ще ріг лося, оленя, носорога; черепахи і екзотичні
рибки в акваріумах, різного
виду плазуни, мінерали. А
на останньому поверсі можна провести і півдня! Розваги
як для дітей, так і для дорослих. На повний зріст людину
закріплюють у колесо і розгойдують так, що, здається,
це випробування для майбутнього пілота. Тут і спортивні змагання, і комп’ютерні
ігри, і пізнавальні.
Окрасою Канади є Ніагарський водоспад. Фотографуючи його з боку Канади,
на протилежному березі ба-

чиш США. Міст — нейтральна територія між Канадою і
США.
У літаку «Торонто —
Мюнхен» я насолоджувалася
кожною хвилиною польоту.
Згадувала все до найменших
дрібниць в цій чужій, але такій привабливій Канаді. Відчувала смуток від розлуки з
внучками, розуміла, що це
була найбільша подорож у
моєму житті, а літо — однозначно найкращим. У літаку
«Мюнхен — Київ» милувалася краєвидами Німеччини,
нічним, потопаючим у різнокольорових вогнях, рідним
Києвом…
Тамара АРТАМОНОВА.
смт Талалаївка.
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25 жовтня зупинилося
серце ветерана-енергетика
Володимира Олексійовича ЛЕЩЕНКА. Здається,
не стало когось рідного,
адже працюючи в одному
колективі багато років, саме
такими стають стосунки
між колегами. Це тоді, коли
колеги високопрофесійні,
добропорядні, щирі, готові
завжди виручити того, хто
поряд. Таким був і таким
залишиться у пам’яті енергетиків кількох поколінь Володимир Олексійович, адже
пропрацював у нашому колективі 40 років.
Народився він 3 квітня
1952 р. в Сильченковому,
закінчив школу, потім Прилуцький технікум гідромеліорації і електрифікації
сільського господарства, де
здобув спеціальність технік-електрик. Трудову діяльність розпочинав слюсарем
у райсільгосптехніці. Влітку
1974-го почав працювати
електромонтером в РЕМ.
Життя складалося так, що
кілька років він жив і працював у Сосниці, а із вересня
1976-го повернувся в Талалаївку, у колектив енергетиків. Спочатку працював
електромонтером, наступні
9 років інженером-диспетчером, ще наступні 10 років
— електромонтером із оперативних перемикань. Потім працював диспетчером
оперативно-диспетчерської
служби та її начальником. Із
цієї служби, де був справж-

нім професіоналом, і пішов
на пенсію. За високу професійність
«Чернігівобл
енерго» двічі нагороджував
Володимира Олексійовича
грамотами. Та ми знали, що
найбільшою нагородою за
його професійність, добропорядність було визнання
у колективі, в якому працював, жив його інтересами
дві третини життя.
Володимир Олексійович завжди сповна віддавався роботі, отож, коли
проводжали його на пенсію, бажали жити та радіти без щоденних робочих
обов’язків, у колі сім’ї. Та
не судилося. Нам боляче і
дуже сумно, що обірвалося
життя цієї світлої людини.
Схиляємо голови перед
його пам’яттю, безмежно
сумуємо і щиро співчуваємо
дружині Надії Іванівні, доньці Юлії, всім його рідним і
близьким людям.
КОЛЕКТИВ району
електричних мереж.
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