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21 ЛЮТОГО ВІДЗНАЧАВСЯ МІЖНАРОДНИЙ
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ

ІНТЕРВ’Ю З ПРИВОДУ

НАПОВНИТИ РЕФОРМИ ЖИТТЯМ
17 лютого в Києві за участю делегацій із 23 областей
відбувся з’їзд Української асоціації районних та обласних рад. Нашу область на цьому форумі органів місцевого самоврядування представляли 12 делегатів на чолі з
головою облради Ігорем Вдовенком. У складі чернігівців
був голова районної ради Юрій ДЗЮБАН.
— Юрію Володимиро- централізації, медицини і їх
вичу, Ваші свіжі враження
результат — утворення об’єдз перебування на з’їзді.
наних територіальних громад
— Найпам’ятніше і що
та госпітальних округів, про
важливе для нашого райощо сьогодні заінтересовано
ну, це те, що Талалаївська
говоримо в нашому районі.
районна рада стала членом
З’їзд, зокрема, прийняв проВсеукраїнської асоціації орпозицію голови нашої обганів місцевого самоврядуласної ради Ігоря Вдовенка
вання. Такого статусу з Черпро звернення до Верховної
нігівщини на з’їзді набули, Ради щодо підтримки закоокрім нашої, ще дві ради — нопроектів з децентралізації.
Бахмацька і Менська.
Які це проекти законодавчих
— На яких головних актів? Зокрема, йдеться про
аспектах політичного й внесення змін до Бюджетного
суспільного життя в Укра- кодексу України (щодо доброїні акцентувалась розмова вільного приєднання теритоделегатів форуму?
ріальних громад); до деяких
— Робота з’їзду була
нормативних документів у
плідною і насиченою. Пісрозрізі ОТГ, розташованих
ля вітань від Президента,
на територіях суміжних райоПрем’єр-Міністра,
Голови
нів; до Податкового кодексу
Верховної Ради учасникам
України в плані зарахування
зібрання, звітів і виборів роподатку на доходи фізичних
бочих органів Асоціації деосіб до відповідних місцевих
легати зосередили увагу на
бюджетів за фактичним місрозгляді
найактуальніших
цезнаходженням структурних
питань українського сьогота відокремлених підрозділів
дення. Звісно ж, на вустах
юридичної особи; до Закону
в усіх були подальші дерУкраїни «Про місцеві вибожавотворчі реформи: з дери», фінансування підготовки

і проведення перших виборів
старост; на предмет розширення повноважень органів
місцевого самоврядування з
управління земельними ресурсами та посилення держконтролю за використанням
і охороною земель; про повернення пільгових тарифів
на вуличне освітлення в населених пунктах. Акценти в
них допомогли розставити
виступаючі на форумі віце-прем’єр-міністр Геннадій
Зубко, замміністра охорони
здоров’я Павло Ковтенюк, замміністра АПК Андрій Пивоваров, замміністра регіонального будівництва В’ячеслав
Негода. Ці животрепетні питання, як зріз того, чим живе
сьогодні наш народ, знайшли
відображення у прийнятих
зверненнях учасників з’їзду
до Президента, Верховної
Ради та Кабінету Міністрів
України. З’їзд прийняв відповідні рішення, накреслив конкретні програми діяльності
органів місцевого самоврядування. Тепер слово, а вірніше діло, за ними, попереду
напружена робота, щоб наповнити реформи реальним
життям.
— Дякую за розмову.
Кор. «ТХ».

Ці молоді, красиві не
тільки обличчям, а, перш
за все, своїми душами,
юнаки і дівчата — одинадцятикласники
Талалаївської школи, тобто, цьогорічна весна у їхньому житті
— пора першого самостійного злету. Звичайно, у
кожного все буде по-різному, та єдине, що на все
життя — рідна мова. Для
всіх них — українська.

ЛЮДИНА І ЇЇ СПРАВА

ЙОГО РУКИ ВІДЧУВАЮТЬ НАШ БІЛЬ
Руслан Стрілець дев’ятий рік
працює медбратом. Здається, для
хлопця і не зовсім звична професія,
та Руслану вона подобалася змалечку. Можливо тому, що сам ще
дитиною мав багато проблем із здоров’ям, а люди у білих халатах здавалися йому чародійниками. Коли
закінчував школу, навіть у планах
нічого іншого, крім медицини, не
було. Вступив до Прилуцького мед
училища, навчання подобалося, тож
успішно його закінчив. Паралельно
вивчав ази спеціальності масажиста.
Першим місцем його роботи став
процедурний кабінет районної лікарні. Тоді, ще не впевнений у своїх здібностях юнак, намагався у міру своїх
можливостей допомогти хворим. Всі,
хто хоч раз звертався до Руслана,
відчували, як молодий спеціаліст
старається допомогти кожному. А
вже за кілька місяців роботи пацієнти оцінили його старання і намагання
допомогти.
Кілька років Руслан працював
у райлікарні, потім був скорочений.
Але вже на той час у нього були

постійні клієнти, більшість із яких —
люди поважного віку, яким допомога
такого спеціаліста дуже потрібна.
Пенсіонерка З. М. Погорєлова з Талалаївки, як і багато пенсіонерів,
котрі телефонували до редакції, задоволена тим, що Руслан Стрілець
тепер працює медбратом у територіальному центрі із обслуговування
одиноких престарілих.
«До мене зверталися пенсіонери, які переконували взяти на роботу
медиком саме Руслана Стрільця, бо
серед цих людей він має авторитет,
— розповідає керівник терцентру
Володимир Марченко, — поговорив
із Русланом, той погодився. Працює
тільки другий місяць. Крім обов’язків
медбрата, робить масаж, бо має на
те відповідну кваліфікацію. Ідуть до
нього люди за направленням лікаря,
ідуть, можливо, просто порадитися.
Словом, щодня вистачає людей на
прийомі. Всі кажуть, що Руслан руками відчуває людський біль. Тому
люди довіряють йому здоров’я».
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
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У ХАРКІВСЬКІЙ школі
цього дня були проведені
поетичні і музичні хвилини:
звучали вірші та пісні про
українську мову. Старшокласники написали диктант
«Україна — наша земля,
наша Батьківщина». У 9 класі
проведено мовознавчий турнір між хлопцями та дівчатами «Ну що б, здавалося,
слова!». Перемогу отримала
команда хлопців «Чорнобривці». Учитель початкових
класів О. М. Шевченко провела турнір «Знавців української мови». Змагалися збірні команди учнів початкових
класів «Барвінчата» і «Мовознавці». Діти з цікавістю
відгадували загадки, доповнювали прислів’я, добирали
прикметники для характеристики рідної мови, цитували
поетичні рядки. Змагання
було пізнавальним, дало учням можливість оцінити свої
знання. Школярі отримали
величезний стимул навчатися краще, вивчати, досліджувати, любити і берегти рідну
мову, показали свою кмітливість і знання рідної мови.
Людмила КРАВЧЕНКО,
вчитель української
мови.
* * *
У ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ школі
цього дня проходили лекція
«Збережи наш скарб — рідну мову», конкурс читців «Ти
наше диво калинове, кохана
українська мово!», виставка
в бібліотеці. Учні 9 – 11 класів

писали диктант «Україна —
наша земля, наша Батьківщина». Всі проведені заходи
мали виховне значення для
учнів школи, адже любити
і оберігати рідну мову — це
обов’язок кожного громадянина. Наша українська мова
— це золота скарбниця народу, з якої ми виростаємо,
якою живемо й завдяки якій
маємо величне право й високу гордість іменуватися народом України.
Анна ГРАБИНА,
учениця 11 класу.
* * *
У ПЛУГАТАРСЬКІЙ школі проведено ряд заходів,
присвячених Міжнародному
дню рідної мови. Спочатку
— загальношкільна лінійка,
на якій прозвучали цитати
із статті І. Забіяки «Заповіді мови», опублікованої у
«Трибуні хлібороба» 4 лютого ц. р. та роздуми учнів про
важливість вивчення рідної
мови. Учні старших класів
писали диктант єдності, запропонований
Інститутом
модернізації змісту освіти.
У шкільній бібліотеці організована виставка «Україна
— наша Батьківщина», а учні
початкових класів здійснили
віртуальну подорож Україною, ознайомилися із багатою і різноманітною культурою народів, які живуть на
українських землях.
Ольга ПРОХОРЧУК,
вчитель української
мови.

Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (для камінів, котлів, печей, промисловості). Відмінно і довго горить,
майже не залишається золи. Упакований в мішки по
35 – 45 кг і біг беги по 1 – 1,1 т.
Самовивіз: вул. Куйбишева, 1, смт Криве Озеро,
Миколаївська обл.
Можлива доставка при замовленні від 22 т.
Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: oilplant@ukr.net
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

СІЛЬСЬКІ СХОДИ

ЙДІТЬ, ПАНОВЕ, ДО ГРОМА ДИ

17
лютого
відбулася
сходка жителів Талалаївки.
Питання традиційне — звіт
селищного голови про діяльність за минулий рік,
оприлюднення планів на рік
прийдешній, і одне, особливо важливе на сьогодні —
громадські слухання щодо
об’єднання в одну Талалаївську ОТГ. 6 лютого селищний
голова Юрій Величко повторно ініціював звернення
до всіх сільських рад району
про об’єднання в ОТГ. На
останній сесії селищної ради
депутати затвердили концепцію дій щодо створення ОТГ.
Згідно із законодавством за
30 днів після отримання звернення, провівши громадські
слухання із жителями всіх сіл,
сільські ради мають визначитися із своїм вибором.
На жаль, людей у залі
було не багато — трохи більше за сотню чоловік, більшість із них — працівники районних служб та управлінь,
депутати селищної ради.
Зовсім не було молоді. Цей
факт можна розцінювати
по-різному: чи то люди всім
задоволені, чи їм байдуже до
того, над чим і як працює селищна рада задля спільного
благополуччя.
Селищному голові Юрію
Величку звітувати було про
що, адже селищний бюджет
перевиконано, і кошти спрямовувалися на розвиток Талалаївки. Із найвагоміших
вкладень — завершення
першої черги будівництва
станції знезалізнення води,
уведення в дію свердловини,

РЕДАКЦІЯ районної газети «Трибуна хлібороба»
вітає із днем народження
листоношу із Зеленого Гаю
Ніну Павлівну СІРЕНКО. Хай
здоров’я не зрадить завчасно.
Мир і злагода будуть в сім’ї.
На душі хай весна буде ясна
навіть в сірі, нахмарені дні. Нехай робота буде Вам у радість!
* * *
26 ЛЮТОГО святкують
золоте весілля наші дорогі
батьки Петро Дмитрович
і Ніна Федорівна РИЖІЙ
з Грабщини. Вітаємо вас із
цією незабутньою подією.
50 років тому перед небом і
людьми для себе ви обрали
спільну долю: у парі йти шляхом одним, плекаючи одне
родинне коло. Свій ідеал любові й далі бережіть, даруйте
життя насолоду. Щасливих,
радісних вам літ, єднання
душ, порозуміння, згоди.
Сини АНДРІЙ, ВОЛОДИМИР, невістка ТАНЯ,
внучка ЮЛЯ.
* * *
24 ЛЮТОГО 80 років виповнилося дорогій для нас
людині Анатолію Даниловичу ЧМУТУ із Грицівки. Дай
Вам, Боже, днів щасливих,
дай добра, здоров’я й сили,
дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти. Бажаємо щастя, здоров’я і сили,
щоб довгі літа плечей не схилили. Скільки прожито літ,
нам не слід рахувать. Просто
хочемо Вам від душі побажать не хворіть, не старіть,
без причин не скучать і багато ще раз ювілей зустрічать!
Сестра ТЕТЯНА та
племінники МИКОЛА і
СВІТЛАНА.
* * *
ВІТАЮ із 55-річним ювілеєм дорогого і коханого чоловіка Миколу Вікторовича
СОКОЛА із Красного Колядина. В житті опора є надійна,
коханий поруч чоловік, веселий, добрий, мужній, вірний,
він зцілить від проблем усіх.
В день цей чудовий побажаю
завжди хай у житті щастить,

проектування другої черги.
Адже питання забезпечення жителів селища питною
водою, можна сказати, найглобальніше. За останні роки
справді багато зроблено
щодо вирішення цього питання. На обслуговуванні комунального підприємства — всі
водопостачальні свердловини, а їх 8 штук. За минулий
рік селищна рада придбала
для ВУЖКГ трактор і автомобіль для ритуальних послуг. Багато зроблено для
оновлення дитячого садочка
«Сонечко», для зони відпочинку найменших жителів,
впорядкування місця вічного
упокою і т. д. (про все це ми
впродовж року розповідали
нашим читачам). Запитань
суспільного характеру до
звітуючого майже не виникало. Хіба що одне: чому не

може селищна рада вплинути на роботу зернозберігального підприємства, яке
в період сушіння кукурудзи
просто засипає Талалаївку
кукурудзяними
висівками?
Юрій Величко повідомив, що
звертався із проблемою до
екологів, але грунтовної відповіді не отримав. Особливо хвилює жителів селища
питання щодо нотаріального
обслуговування. Талалаївська селищна рада не має
права надавати населенню
нотаріальні послуги навіть
на тому рівні, який надають
сільради, адже, як селище
міського типу, Талалаївка
віднесена до обслуговування Прилуцькою районною
нотаріальною
конторою.
Враховуючи те, що нотаріус
у Прилуках обслуговує кілька
районів, навіть записатися
на прийом
складно, а
тим більше,
потрапити
на нього.
Обурювалися учасники сходки
хамським
ставленням
підприємців до благоустрою
прилеглих
до
їхніх
магазинів
територій,
особливо
в провулку
Центральної. Ця проблема осо-

бливо очевидна взимку, коли
провулок завалює снігом,
коли невимовна слизота.
Підприємці не вважають за
необхідне навіть сіллю потрусити сходинки у свої магазини. Вкотре жителі вносять
пропозицію про заборону
руху транспорту по цьому
провулку. Як повідомив селищний голова, вже двічі
встановлювали там дорожній знак і двічі його вкрали…
Про роботу ВУЖКГ звітував його керівник Олександр
Кобиш. Він, як і селищний голова, дякував за співпрацю
керівникам цеху-промислу
НГВУ
«Чернігівнафтогаз»
Г. Тригубченку, цеху капітального і підземного ремонту свердловин В. Гончаренку, району електромереж
В. Луту. До роботи комунального підприємства в учасників сходки претензій не було.
Працює ця служба не бездоганно, але робота комунальників у всіх на виду, і небайдужі до щоденних життєвих
подій жителі селища переконані, що вони роблять все
можливе, іноді, навіть, і неможливе для того, щоб працювали водонапірні свердловини, очисні споруди,
розчищався сніг, щоб у тяжкі
хвилини похоронів люди не
мали незручностей, які стосуються роботи комунальної
служби. За минулий рік Талалаївське ВУЖКГ обслугувало 138 похоронів у селищі
та в селах, тобто, похорони
були з періодичністю 2 – 3
дні. А у ВУЖКГ працює всього лише 24 комунальники.

хай негараздів не буває, приносить радість кожна мить.
ДРУЖИНА.
* * *
ВІТАЄМО із прекрасним
життєвим ювілеєм нашого
дорогого і любого тата Миколу Вікторовича СОКОЛА.
Найкращий, любий тато наш
навік, ось знов Ти старшим
став на рік. А значить ще на
рік мудрішим, і розумнішим, і
цікавішим. Ми Тебе любим,
поважаєм, здоров’я й радості
бажаєм. Нехай Твої всі мрії й
плани найшвидше дійсністю
вже стануть!
Син ЕДУАРД
з родиною,
брат ДІМА.
* * *
НАЙЩИРІШІ
вітання
з ювілеєм дорогому сватові Миколі Вікторовичу
СОКОЛУ із Красного Колядина. Маю за честь привітати з
днем народження гарну людину. Хочу всього побажати,
чого сам бажає мужчина! Від
себе додам про достаток, міцного здоров’я, наснаги. Хай
буде у справах порядок. Від
рідних — пошани й поваги!
СВАХА з Українського.
* * *
5 БЕРЕЗНЯ зустрічає
своє 50-ліття наш дорогий
сват Віктор Анатолійович
ПЛЮТА з Болотниці. Вітаємо. В цей дорогий для серця
день бажаємо сонця і море
пісень, здоров’я міцного на
довгі роки, хай збудуться мрії,
бажання, думки. Хай доля
дарує щастя довіку, наснаги і
миру у домі без ліку. Життєву
стежину топчи до 100 літ, від
нас приймай палкий привіт.
СВАТИ.
* * *
26 ЛЮТОГО святкує свій
день народження завідуюча Рябухівським ДНЗ «Сонечко» Наталія Василівна
ЗАЙЧЕНКО з Рябух. Від
щирого серця ми Вас вітаємо. В небеснім просторі,
де світяться зорі, де місяць
серпанком пливе, хай Матір
Господня зі своїм Синочком

щастя земне Вам несе. Нехай Господь Бог Вам здоров’я і силу дає, зозуля сто
років життя накує. А ще достатку і тепла, благополуччя
й добра. Хай щастя і мир панують у хаті, хай горе обходить Ваш дім стороною, а радість щоденно в нім ллється
рікою! Хай доля дарує Вам
довгі літа, а в серці завжди
хай живе доброта.
І. Г. БОВКУН, Л. І. СОРОКОЛАТ, Н. В. КУНДЕНКО,
Л. Г. РЕВТЮХ,
О. Г. САДОВА.

свій день народження Ольга Василівна ЮЩЕНКО із
Слобідки. Нехай цвітуть під
небом синьооким ще довго-довго дні й літа. А тиха
радість, чиста і висока, щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у
зеніті, любові, доброти і щастя повен дім. Нехай у серці
розкошує літо і соняхом квітує золотим. Нехай постійні
успіхи й достатки сиплються
на Тебе, мов весняний цвіт,
нехай Твій досвід творить з
буднів свята і хай Господь
дарує довгих-
довгих літ.
ЛЮСЯ, НІНА.
* * *
24 ЛЮТОГО
святкує свій 20-літній ювілей
наша дорога донечка, дружина, сестричка Світлана
Юріївна ЩЕРБИНА із Талалаївки. Тобі, рідненька, наші
найтепліші вітання і побажання. Нехай Господь Тебе
боронить від невзаємності
і зла, нехай дитяча безтурботність не сходить із Твого
чола. Нехай ніколи не міліє
душі бездонне джерело,
хай в ньому родяться надії і
множиться тепло. Хай певні будуть Твої кроки, а небо
завжди голубе. Тобі, рідненька, 20 років — тож з днем народження Тебе!
БАТЬКИ, свекруха
НАТАША, дядьо ВОВА,
ЧОЛОВІК, брат ПЕТЯ.
* * *
25
ЛЮТОГО
зустрічає своє 18-ліття наш дорогий
внук
Ростислав
ВИНОГРАДЕНКО з Понір.
Хай доля Твоя буде світла
й ласкава, хай щастя буде
справжнім і рясним, земля
щоб гарні квіти дарувала, а
небо було чистим і ясним.
Хай Бог Твої стежки оберігає, здоров’я і достаток
посилає, квіти всміхаються
рясно, а роки будуть довгі й
прекрасні.
ДІДУСЬ і БАБУСЯ
з Липового.
* * *

* * *
1 БЕРЕЗНЯ святкуватиме свій день народження
помічник вихователя Рябухівського ДНЗ «Сонечко» Людмила Іванівна СОРОКОЛАТ.
Від щирого серця її ми вітаємо, міцного здоров’я, ніжності, любові, доброти, вірності,
усмішок бажаємо. Щоб сонце
сіяло, теплом зігрівало і посмішку ясну Ти нам дарувала. Красива, успішна і завжди
щаслива в родинному колі Ти
свято зустріла. Завжди залишайся такою, як є, такою цінуєм і любим Тебе.
Н. В. ЗАЙЧЕНКО, І. Г.
БОВКУН, Н. В. КУНДЕНКО.
* * *
25 ЛЮТОГО святкує свій
ювілей наша дорога мама,
бабуся і сваха Ніна Іванівна
СМИК із Талалаївки. Прийміть найщиріші вітання.
Нехай душа Ваша ніколи не
старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль, своїм теплом
Вас завжди сонце гріє, слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що
потрібно, без чого не складається життя, любов, здоров’я, щастя, дружба та вічно
нестаріюча душа.
СИН та його родина,
СВАХА.
* * *
26 ЛЮТОГО святкує

25 лютого 2017 року
Депутат районної ради
Володимир Киричок, який
нещодавно очолив робочу
групу по проведенню аудиту центральної районної лікарні, намагався донести до
присутніх суть роботи цієї
групи. Він схвильований тим,
що деякі працівники медицини сприймають «в штики»
роботу групи, запитуючи у
її членів щось на зразок:
«Коли нас розженуть? Чому
ви хочете закрити лікарню?»,
якщо робота групи, навпаки,
спрямована на знаходження шляхів для залучення в
лікарню лікарів. Володимир
Андрійович поділився своїм баченням подолання цієї
проблеми і запропонував
особисто від себе конкретну
допомогу. Продовжив обговорювані теми журналіст Володимир Опришко.
Чимало питань виникало до начальника Талалаївського відділення поліції
Олександра
Борисенка.
Найбільше — про нерозкриття випадків крадіжок, яких
останнім часом надто багато
у селищі і в селах.
Мали слово присутні на
сходці голова райдержадміністрації Анатолій Дупа та
заступник голови райради
Станіслав Катрушенко. Анатолій Петрович зосередив
свій виступ на необхідності
створення єдиної ОТГ, завдяки якій були б збережені
межі Талалаївського району.
Він вважає, що необхідно використати шанс добровільного об’єднання для збереження цілісності району. На
цьому ж наголошував і Станіслав Вікторович.
Олександра ГОСТРА.
21 ЛЮТОГО святкував свій
11-й день народження Олександр ДРОЗДЕНКО із Старої
Талалаївки. Вітаємо. Хай в
житті Твоєму буде тільки чисте
небо і з роками не проходить
доброта. Нехай очі іскряться ніжністю, серце розквітає
радістю, хай доля ласкава,
мов літня троянда, дарує Тобі
щастя веселку. Хай сонечко
світить із ясного неба, бажаєм
усього, чого Тобі треба.
МАМА, БАБУСЯ,
брат РОМА.
* * *

28 ЛЮТОГО нашому любому синочку і внучку Артьому КАЛАБАНУ із Юрківців
виповнюється 2 рочки. Ми
любимо Тебе без особливих
причин, за те, що Ти внук, за
те, що Ти син, за те — що малюк, за те, що ростеш, світло
і радість усім несеш. Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є, хай
щастя й здоров’я Господь
Тобі дає.
З любов’ю мама ЯНА,
бабуся РИТА.

ОФІЦІЙНЕ

ВІДБУЛАСЯ
КОЛЕГІЯ

20 лютого відбулося
розширене засідання колегії
райдержадміністрації
за головування її очільника
Анатолія Дупи. Розпочалося
воно із вшанування хвилиною мовчання пам’яті Героїв Небесної Сотні та нашого
земляка Володимира Бахмача, який загинув 18 лютого 2015 року на сході нашої
країни.
На розгляд колегії виносилися питання «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
та бюджету району за підсумками 2016 року» та «Про
стан реалізації державної
кадрової політики за підсумками 2016 року». По кожному питанню, з врахуванням
обговорення, прийняті відповідні розпорядження. У
роботі колегії взяв участь
голова районної ради Юрій
Дзюбан.
● ● ●
20 лютого, у день роковин кривавих протистоянь
на Євромайдані, керівники
району, учнівська молодь
та громадськість селища
поклали квіти до банера
пам’яті Героям Небесної
Сотні та вшанували пам’ять
загиблих героїв хвилиною
мовчання. Цього ж дня у
храмах району відбулися
поминальні богослужіння по
загиблих учасниках Революції Гідності.
За повідомленням
відділу організаційної
роботи, інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю апарату
райдержадміністрації.

ПРО СКЛИКАННЯ
12-ї СЕСІЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
7-го СКЛИКАННЯ
Скликати дванадцяту сесію районної ради 7-го скликання 10 березня 2017 року
о 10 годині в залі засідань
районної ради.
Внести на розгляд районної ради питання:
1. Про звіт голови районної державної адміністрації.
2. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за
підсумками 2016 року.
3. Про звіт про виконання районного бюджету за
2016 рік.
4. Про внесення змін до
рішення 11 сесії районної
ради 7 скликання від 26 грудня 2016 року «Про районний
бюджет на 2017 рік».
5. Інші питання.
На сесію запрошуються
депутати районної ради, депутат обласної ради, сільські
та селищний голови, керівники підприємств та організацій
району, відповідальні працівники райдержадміністрації
та районної ради.
Голова районної
ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

1 березня — с. Красний
Колядин,
вул.
Павленка,
дитсадок.
2 березня — с. Красний Колядин, ТОВ «Красноколядинське», свердловина.
3 березня — с. Красний Колядин, ТОВ «Красноколядинське», вагова, пилорама (9:00 – 15:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПРАВОВА ДОПОМОГА

28 ЛЮТОГО ц. р. з 10:00 до 12:00 в Службі у справах
дітей Талалаївської райдержадміністрації юристи Талалаївського бюро правової допомоги будуть здійснювати прийом
громадян з будь-яких правових питань.

ЛЮДИНА І ПРИРОДА
МОЖЕ, й не на часі ця
розмова. Злободенною вона
була б за тепла, у весну-літо-осінь, коли по кілька разів
на тиждень тупилися й нагострювалися пилки і сокири,
не встигаючи пиляти й рубати усякі там клени, дуби й берези на зиму. Тоді й у нашій
«Трибуні» було що не номер,
то й оголошення про реалізацію дров. А зараз, здається, не так-то й актуально.
Але чому ж? Ліс рубають, і
тріски таки летять. І болить
від того не тому, хто підняв
сокиру над кроною, скільки
самому лісові і деревам, бо в
людини душа черства, дубова і байдужа, а в того зрубаного дуба — ніжна, тонка і
вразлива.
Це — проблема, і буде
вона, сезон чи ні, актуальною
і животрепетною. Ліс утратив
спокій, як почалися перебої
з постачанням природного
газу і зростати на нього ціни.
Виникла нагальна потреба
шукати альтернативу голубому паливу. Ось тоді й заговорили про повернення до грубок і дров та сучасних котлів
на твердому паливі. Мовляв,
у лісах прямо під ногами валяються тисячі кубометрів
дров — тільки бери й топи,
навіть, у таких малолісних районах,
як наш, вистачить
сушняку не на одну
зиму. Поки більшість зважувала всі за і проти, тільки
збиралася перелаштовувати
системи опалення, підприємливі люди вже взялися
за сокири і — нате ось вам
дрівця пиляні, рубані, твердих порід, не твердих, на всі
смаки і під самісінький двір.
Фірми і фірмочки поставили
такий бізнес на промислову
основу, взяли під своє крило
лікарні, школи, організації,
подаючи в них тепло на своїх
дровах. І згадується нєкрасовське «откуда дровишки?
Из лесу…» Течуть річкою
грошики комусь у кишеню. А
в лісу — сльози…
Браконьєрові ті сльози
до шмиги, йому, аби грошиків
було не менше, ніж самого
листя на зрубаному ним дереві. І що там такого, що не
сушняк під ногами збирає, а
в дуба у пару-трійку обхватів
пилку заганяє чи до клена,
що небо підпирає, примі-

ряється. За сушняком це ж
нахилятися треба і не такий
він у ціні, а ось дуб… Талалаївські мисливці за ним
цілу артіль зробили (хазяїн і
кілька підсобників) і «полюють» частіше по лісосмугах.
Туди і доїхати легше, бо де
лісосмуга, там і дорога, і
безпечніше з правової точки
зору. У 50 – 60-і роки минулого століття їх насадили з
метою захистити колгоспні
землі від ерозії, затримати
вологу, і вони наче як були
у віданні колгоспів. Ті, обробляючи авіацією поля від
шкідників, водночас і посадки таким захистом накривали. Колгоспів не стало — і
дерева обабіч полів стали
ніби як нічиї. Ці насадження
ні під юрисдикцію сільських
рад, ні жодної з місцевих організацій не потрапили. Отже
сьогодні численні лісосмуги
без хазяїна, залишені самна-сам із спритними ділками,
котрі прямо серед білого дня
вирубують і випилюють там
усе, що росте найцінніше.
З лиця землі зникають цілі
дубові посадки, як, скажімо,
по дорозі в урочище Свята
(на талалаївських землях).
Тільки пеньки згорьованими
очима дивляться в небо. І

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ДОБРО ОБЕРНЕТЬСЯ
ДОБРОМ

Не знає втоми браконьєрська сокира.
(давай за нами легковиком,
як хочеш колеса згубити) — і
спробуй без речових доказів
щось тепер доказати. Або й
таке було: машину кинули —
і в кущі. Порожній кузов, мовляв, до справи не підшиєш. А
немає повної машини незаконно добутих дров — немає
і криміналу. Рубай далі!
Важко сказати скільки
гектарів лісонасаджень знищено браконьєрами в районі. Але з огляду на те, що лісу
в нас не багато — близько 6
тис. га і 1,5 тис. державного і

вати з браконьєрськими апетитами. За ними не угнатися.
Лише торік в області було
зафіксовано 12 браконьєрських порубок, знищено
під корінь 257 зрілих дубів,
завдано збитків майже на 3
млн грн. Ми добре розуміємо, що ці офіційні дані треба
перемножити на багато разів, щоб одержати реальну
картину. Вона буде жахлива.
Йде планомірне винищення
лісів від маленької малолісної Талалаївки до обширних
зелених масивів Полісся і

як нещадно його винищують,
то скоро нашим нащадкам
залишаться самі пеньки. І на
все це свавілля, злочин проти лісу, за словами лісничого
Талалаївського
лісництва
А. М. Скорохода, — лише
одна відкрита кримінальна
справа за браконьєрську
вирубку.
Право підняти в лісі сокиру на дерево має працівник
лісництва в ході планових
санітарних рубок. Те ж таки
лісництво зрубане на законних підставах може реалізувати. Перед новим роком
наші лісівники продали населенню кілька сотень кубометрів дров твердих порід
по невисокій державній ціні
(у приватників восени машина рубаних дров коштувала
2 – 2,5 тис. грн.). Але вони не
реалізаційна контора, вони
покликані берегти ліс і примножувати лісонасадження.
Дещо більші спроможності у
працівників
« Та л а л а ї в карайагролісу». Це підприємство
має
невеличку базу в
колишніх нинівських приміщеннях
райлікарні
і
реалізує
н а с ел е н н ю
готові поодинокі вироби
з
дерева:
двері, одвірки для господарських
приміщень,
дошку, брус,
інші пиломатеріали. Однак їм і разом узятим
Лиш пеньки і пеньки у посадках стоять край дороги…
не конкуру-

Карпат. Бал правлять гроші
і можновладці, які їх мають.
Щороку з України вивозять
деревини на 270 млн доларів. З припущенням, що
цю цифру треба подвоїти і
покласти її на рахунок якихось багатіїв від влади, а не
в державну казну. Україна,
мимоволі ставши чи не найбільшим експортером деревини в Європі, катастрофічно знеліснюється.
Те, що висаджується
лісгоспами, не перекриває
вирубок. Щороку прилісові
яри і неугіддя стають домівкою для маленьких дубків,
кленів, берізок і в нашому
районі. Анатолій Скороход
розказував про гектари новонасаджень біля Болотниці. Але коли там зашумлять
діброви і гаї? На це потрібні
десятиліття, а на те, щоб
знищити, досить одного помаху руки. І самих старань
лісівників мало. А нові такі,
як М. М. Вовк, у нас, на жаль,
перевелися. Більше того,
той парк (і ставок біля нього), який з його легкої руки
виріс на південній околиці
Талалаївки, ми із перлини
садово-паркового мистецтва
перетворили на помийну
яму. Борються лісники із
смітниками, на суботниках
цілими причепами непотріб
вивозять, але ж хіба побореш і вивезеш, коли носять
знову.
Потрібні державні програми захисту і відтворення
лісів, щоб наступні покоління
дивувалися з могуті вікових
дубів, краси білокорих беріз і кучерявих кленів не на
сторінках природничих підручників, а в живій природі,
поряд із домівкою. А поки що
ліс рубають. І ні кінця цьому,
ні краю. Тільки тріски летять.
Т. ЛІСНЯК.

ЛІС РУБАЮТЬ – ТРІСКИ ЛЕТЯТЬ
там, в яку сторону району не
кинься, не одна посадка під
сокиру лягла. У кожній похазяйнував «лісовий убивця».
І то тільки прикриття, що на
дрова — на дрова іде все,
що не годиться для подальшої обробки — а повноцінний кругляк, ділова деревина
— на гривні-долари-євро.
Такі ділки випиляють в
окрузі все до останнього дуб
ця. Ними керують жадоба до
наживи і безкарність. Хто
із наших ділків від продажу
дров-деревини, самовільних
вирубок покараний? Не чули
про таке! Хоча всі знають
або здогадуються. Невже не
можна спіймати? Не повірю!
Талалаївська міліція, а потім і поліція вже кілька разів
ледь-ледь не накрила зловмисників із повною машиною дров. А вони, кузов догори, правоохоронцям дрова
під колеса, самі по бездоріжжю манівцями «по газах»

СБУ ПОВІДОМЛЯЄ
СПІВРОБІТНИКИ
СБУ
встановили особу та задокументували протиправну діяльність місцевого мешканця,
який перебуває у складі одного з терористичних угруповань
т. зв. «ДНР». Задокументовано, що у травні 2014 р. уродженець Талалаївського району за власною ініціативою
приєднався до терористичної
організації «ДНР». Його забезпечили
камуфльованою
формою, вогнепальною збро-
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єю та призначили на посаду
навідника-оператора реактивних систем залпового вогню.
Чоловік знав, що учасники терористичного угруповання застосовують заборонену зброю
проти сил антитерористичної
операції, здійснюють терористичні та диверсійні акти, вбивають мирних мешканців.
Бойовику заочно повідомлено про підозру за ч. 1
ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального

кодексу України. Матеріали
досудового розслідування із
затвердженим обвинувальним актом передано до суду
для винесення вироку.
● ● ●
ДЕСНЯНСЬКИЙ районний суд Чернігова виніс вирок
зловмиснику, який на День
Незалежності
зателефонував на «102» та повідомив
про мінування залізничного
вокзалу. Співробітники Служби безпеки України спільно з

поліцією встановили особу.
Як з’ясувалося, 29-річний чоловік, перебуваючи напідпитку, телефоном «замінував»
вокзал, намагаючись у такий
спосіб з’ясувати стосунки з
дружиною. Суд визнав зловмисника винним за ч. 1
ст. 259 Кримінального кодексу України та призначив йому
покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Прес-група Управління
СБ України в області.

У січневі дні часто доводилось відвідувати своїх родичів у райлікарні. Як
здебільшого буває, тільки
прочиняєш двері подібних
закладів і перед очима відразу біль, розпач, благання і розчарування. А тут, у
терапевтичному відділенні,
не без «ой» і «ай», звичайно
ж, але в заповнених ущерть
пацієнтами палатах на обличчях читались оптимізм,
віра у видужання і завтрашнє благополуччя в плані здоров’я. Подумалось,
може тому сприяє сама
атмосфера у відділенні, де
сердечність, чуйність і доброта персоналу, помножені
на професіоналізм і душевність його завідуючої Л. В.
Грабової, лікують без ліків?
Чому б і ні? Якщо з перших
хвилин тебе оточать увагою
і теплом, щиро запевнять,
що все буде гаразд, пропустять твій біль через власні
душу і серце, то вже й наче
половини хвороби не стало. Така вона, Любов Ва-

силівна, і всі її колеги. Моя
донька якось говорила, що
завідуюча терапевтичним,
як друга мама — порадить,
навчить, підкаже. Через те
й весь колектив у неї такий.
Пишу ці слова в «Трибуні», котру з нетерпінням
ждуть у кожному дворі, не
тільки для того, щоб розказати, які гарні медики в
терапії райлікарні працюють, а більше, щоб всі ми
задумалися, якими нам кожному треба бути на своєму
робочому місці. Коли робиш
добро, то добром тобі й
повернеться.
На жаль, далеко не всі
притримуються цієї життєвої істини. Гадають, ось мені
добре сьогодні і, аби дав
Бог, завтра ще було краще,
а що комусь погано, то яке,
мовляв, мені до того діло.
Даремно вони так. Знаєте
як буває: везе, везе, та й
завезе. Щоб «не завезло»,
будьмо людьми!
Надія КОМЛИК.
смт Талалаївка.

ДОПОМОГЛИ
ЗДОЛАТИ ЛИХО

У нашій сім’ї того ранку ніхто не відчував біди: снідаємо
і швиденько на роботу. І раптом чоловік кричить: «Алла,
викликай пожарну, ми горимо!» Розхвилювалась, руки
тремтять, дитина кричить…
Поспіхом, що трапилось під
руку, накинула на себе і миттю з хати. А там так палає…
Збіглись сусіди, приїхала пожежна — гасять одна, друга,
третя, а вогонь не вщухає.
Нарешті загасили.
У цей момент я чомусь
відчула, яке життя коротке і непередбачуване. За
20 хвилин згоріло все, що
наживали роками. Дякувати Богу, що залишилися із
дахом над головою серед
зими. Інше наживем. У нас
все попереду. З допомогою
батьків, братів, сестер, зятів, сусідів, друзів, кумів, які
в таку тяжку хвилину прийшли нам на поміч, ми все
почнем з початку.
До глибини душі вдячні
працівникам РС УДСНС, зокрема першому караулу рятівників Юрію Хандозі, Юрію
Діденку, Юрію Савицькому,
Дмитру Месеврі, які прибули
на виклик. Вони — справжні
рятівники. Міцного здоров’я
і хай береже вас Бог. Дякуєм і сусідам, які підтримали
нас в такій біді: Сергію Бабію, Наталії Носач, Олегу

Романчуку, Тамілі Високіній, Сергію Ремінцю, Ларисі
Кузьменко, Віталію Марченку, Інні Попович, Юлії Чемерис, Любові Омельченко,
Олексію Сердюку, Борису
Співаку, Ользі Яременко,
Віктору Івженку, Надії Савченко, Леоніду Карпенку,
Руслану Лукашу, Івану Ковгану, Людмилі Науменко,
Володимиру Чмуту, Олені
Карпенко, Сергію Антішку,
Миколі Марченку, Сергію
Лисенку, Сергію Локошку,
Вячеславу і Анатолію Антішкам, Анатолію Ляшенку, а
також нашим кумам Пигуль
та Сиволжським, Товкач та
Погребняк. Дякуєм Анатолію
Линцю, Світлані Сердюк,
Валерію
Керосинському,
хлопцям з колективу мисливців і рибалок Ігорю Антипенку, В’ячеславу і Євгену
Виноградовим, Юрію Васюку, Сергію Даньку, Олександру Голубенку, Олексію Науменку, Олександру Ляшенку,
Миколі та Івану Тарасенкам,
Юрію Браташу, Едуарду Поповичу, Анатолію Балюху, а
також підприємцю Світлані
Позняковській, селищному
голові Юрію Величку.
Бережи всіх вас Господь, люди добрі. Здоров’я
і благополуччя вам.
Родина ЧИКИШІВ із
Талалаївки.

ГОСТИННІСТЬ «МІЛЕНІУМУ»

Коли ще працювало
кафе «Губернатор», такому ж кафе «Міленіум», яке
поряд із ним, чомусь відводилася роль пасинка. А
даремно! І незаслужено.
Хай у «Міленіумі» й немає
такого шикарного інтер’єру
як, скажімо в липівській
«Орхідеї» чи деінде, але
хіба тільки цим вимірюється клас закладу? У кожного
свої смаки. Все залежить
від людини: можна і в палацах почуватися незатишно, обмеженим і скутим.
А тут не апартаменти, та
чисто, акуратно, охайно, і
кухня, що головне, аж ніяк
не поступається вишуканим. Будь у доброму гуморі,
зарядженим на приємний
відпочинок — і матимеш
його. На собі звідали. І ми
самі, і гості нашого сімейного торжества провели в
«Міленіумі» час на всі сто,

повеселилися,
відпочили
душею. Нам так було гарно,
атмосфера видалася такою
невимушеною, що години
дозвілля в гостинному залі
збігли, як одна мить.
Цю атмосферу створив нам колектив закладу:
приватний
підприємець
Віра Остапенко, її колеги
Галина Гавриленко, Катерина Яковлєва, Людмила
Приймак, Світлана Сіденко.
Багате меню, смачні страви,
ввічливе обслуговування,
щирий, гостинний прийом —
що іще потрібно людині для
повного задоволення! Як по
нас, то кращого годі й шукати. Ми з родиною і нашими
гостями щиро вдячні кулінарам кафе і радимо всім
проводити своє дозвілля в
«Міленіумі».
І. Г. і А. К. СЕРЕДИ з
родиною.
смт Талалаївка.
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КУПЛЮ

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.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Постійно ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій. Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Дорого ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо
ЯЛОВИЧИНИ. Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
Цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ, КОРІВ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
Найдорожче БИКИ, КОРОВИ, ТЕЛЯТА, КОНІ, ЛОШАТА, СВИНІ, КНУРИ, НУТРЯКИ, а також М’ЯСО яловичини
та свинини. Тел. 066-667-66-89, 067-299-50-40.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
МОТОЦИКЛИ К-750, ІЖ-49, Урал М62, В’ятка, МТ-9, з
ведучими колясками та інші; ЗАПЧАСТИНИ до таких мотоциклів. Тел. 099-487-70-53, 068-390-01-85.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПЛИТИ пустотні
1,2×6 м, ГІПСО- і ШЛАКОБЛОК. Тел. 097-267-16-10.
Приймаємо
замовлення на добових та підрощених ПІВНИКІВ Брау Нік.
Ціна 6 – 8 грн.
Тел. 095-106-13-17.

КУПЛЮ ВІСК (120 – 130
грн./кг), ПРОПОЛІС (650
грн./кг), МЕРВА (30 грн./кг).
Тел. 096-797-52-47.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 90 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ПРОДАМ

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (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.
2-кімнатна КВАРТИРА (з ремонтом і всіма зручностями)
в Талалаївці по вул. Центральна, 41, кв. 3.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26.
САДИБА у центрі Талалаївки, є газ, вода, телефон, сарай, літня кухня. Ціна по домовленості.
Тел. 067-706-64-49, 097-691-80-52.
САДИБА у с. Матлахове: будинок з газом, є сад, город.
Тел. 096-350-68-86 (після 12:00).
Благоустроєний БУДИНОК з усіма зручностями. Є господарські будівлі. Тел. 097-577-70-64.
САДИБА в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у
дворі, є телефон, 3-фазка, земельна ділянка 0,82 га приватизована. Ціна договірна Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
САДИБА в Талалаївці по вул. Лугова (кол. Фрунзе): газифікований будинок, є господарські будівлі, гараж, хороше
місце для тримання водоплавної птиці — за 50 м від садиби
ставок. Тел. 068-085-51-50, 068-085-51-51.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ДРОВА (чурбани та рубані), РАКУШНЯК, ШИФЕР, ПЛИТИ 1,5×6 м, РИГЕЛІ 6 м, ПЕРЕМИЧКИ, БІЙ цегли. Тел. 098-423-93-05.
Посівне НАСІННЯ соняшнику та кукурудзи вітчизняного
та зарубіжного виробника, ЗАСОБИ захисту рослин.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
СІНО дешево. Тел. 050-909-42-21.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250679, виданий на ім’я ГРАБИНА Олександр Михайлович,
вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО про право власності на нерухоме майно
№30654055, кадастровий номер 7425384000:05:001:0193, видане
09.12.2014 р. службою Талалаївського райуправління юстиції на ім’я
ГРАБИНА Наталія Анатоліївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0157006, виданий Корінецькою сільською радою 4 липня 1996
року на ім’я ГАЛКОВСЬКА Ганна Миколаївна, вважати недійсним.

27 ЛЮТОГО
минає півтора
року, як немає
на цьому світі світлої, прекрасної людини
Людмили Тихонівни ВЕРБОВСЬКОЇ із
Талалаївки. Життя людське, мов тоненька нитка, обривається, зупиняючи людину на життєвій дорозі. Пішла Ти в інший
світ, залишивши по собі добру пам’ять у
наших серцях. Тепла Твого серця і душі
вистачало для усіх людей, які спілкувалися з Тобою. Хай над Твоєю могилою співають пташки, а на квітах буде роса — то
наші сльози, пам’ять про Тебе. Вона, чиста і світла, назавжди
залишиться в наших серцях. Хай буде пухом Тобі земля, а
душі — Царство небесне. Пом’яніть разом із нами Людмилу
Тихонівну всі, хто знав і поважав її.
ЧОЛОВІК, сім’ї РУДЯК, ЛІСОВІ.

27 ЛЮТОГО
минає рік від
дня смерті вчительки української мови
та літератури Липівської школи Варвари Федорівни БЕЗЖОН. Ще недавно
Ти була, дихала, сміялась. А тепер Тебе
нема й сліду не осталось. Ні, неправда,
слід лишився, пам’ятають люди Твою
посмішку чарівну, не скоро забудуть.
Пам’ятають сотні учнів, що колись учила. Пам’ятають за добро, що людям робила. Пам’ятають ті стежки, по яких ходила, ліс і поле, квіти
ці, які так любила. Літнє небо голубе, і трави, і води пам’ятають… Спи спокійно в обіймах природи. А всі, хто знав, поважав Варвару Федорівну, пом’яніть її в цей день незлим,
тихим словом.

21 ЛЮТОГО минув рік, як пішов у
небуття наш дорогий чоловік і батько
Василь Васильович КЛАДКОВИЙ із
Талалаївки. Тяжка хвороба забрала Твоє
здоров’я, а безжальна смерть навіки ви
рвала з життя. Ти вже ніколи не повернешся до рідної домівки, не переступиш
свій поріг, не зустрінеш нас посмішкою, не
даси поради. Так боляче і гірко нам без
Тебе. Зі сльозами на очах схиляємо голови над Твоєю могилою. Спи спокійно, ми
назавжди збережем світлу пам’ять. Хто знає і пам’ятає Василя
Васильовича, пом’яніть разом з нами.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКА і всі рідні.

НЕТ горя страшнее, нет боли сильней, чем раньше себя хоронить сыновей. Поминаємо найдорожчого, завжди
живого в наших серцях Олега Петровича ВІТРЯЧЕНКА з Липового, з дня
трагічної загибелі якого 28 лютого минає
29 років. Врятувати Тебе ніхто не зміг,
пішов від нас Ти дуже рано, в свої 25 років забрав із собою всю земну радість, а
нас залишив у вічному горі. Коли сонце
за хмари сідає, завмирає усе навкруги,
наш синочок до нас приходить, та не може до хати зайти. Ти
завжди був із нами, рідненький, в будні дні і у свята свої. То
чому ж Ти стоїш на порозі і не можеш до нас зайти? Відвезли
ви мою домовину, поховали у рідній землі. Я би радий до вас
повернутись, та не можу до хати зайти. Не журіться, мої ви
рідненькі, і ніколи мене ви не ждіть. Тут зібралась вся наша
родина, тут залишуся я назавжди. У кого в пам’яті залишився наш Олег, пом’яніть його в цей день.
БАТЬКИ, СЕСТРИ, ЗЯТЬ, ПЛЕМІННИКИ
і вся наша родина.

ПОМИНАННЯ

26 ФЕВРАЛЯ исполняется годовщина
смерти любящего Виктора Алексеевича
ГАВВЫ из с. Березовка. Я помню тот момент, когда Тебя не стало. И слезы полились на темный пол… Любимый Витя, так
устала, зачем меня Ты бросил на произвол. Судьба, что так несправедливо Тебя
жестоко у меня отняла. И жили б мы и
долго, и счастливо… Зачем все это — я
не поняла. Я знаю, Ты за мною наблюдаешь, оберегая сверху и любя. Ты знаешь,
как Тебя мне не хватает, я буду вечно
помнить про Тебя. Твои глаза самые добрые на свете, Твоя улыбка, будто солнца свет. Ты знаешь,
Витя, я не могу поверить, что Тебя на этом свете больше нет.
Я обязательно приду к Тебе, родной мой Витя, и принесу большой букет гвоздик. Я многое бы отдала, Ты знаешь, мне так
хотелось, чтоб Ты жил… Приду к Тебе и посижу с Тобою, и будет море слез. Ведь Ты же знаешь, как сильно я Тебя люблю.
Спи, родной, память о Тебе в моем сердце будет жить вечно.
Все, кто знал Витю, помяните тихой молитвой и вспомните хорошим словом.
ИРА.
2 БЕРЕЗНЯ минає 2 роки, як пішов
від нас у вічність наш дорогий чоловік,
батько, дідусь Віктор Миколайович
ГОРЛАЧ із Рябух. Невблаганна смерть
забрала Тебе від нас тоді, коли ще б пожити і порадіти життю. Ми Тебе не змогли
врятувати, і від того на серці не втихає
біль і вічна рана. Як нам не вистачає Твоєї підтримки, тепла, ласки, батьківської
любові і поради. Боляче, що Тебе немає
поруч з нами і ніколи не буде. Ми згадуємо Тебе щодня і просимо в Бога вічного
спокою. Ніколи не заросте та стежина, що
провела Тебе в останню путь. Вічного Тобі життя у Царстві
небеснім та спокою Твоїй душі.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ.

2 БЕРЕЗНЯ минає 3 роки світлої
пам’яті дорогої, золотої душі і серця людини — Лідії Андріївни ДЕМИДЕНКО.
Ніхто не чекав, не ждав, що горе може
настигнути так неждано, і ось уже три
роки Тебе, Лідонько, Лідочко, Лідусю,
немає поряд із нами. Пішла із життя, забравши із собою назавжди найбільш бажане — велику, справедливу материнську любов! Повернути б мамульку на
хвильку назад, сказати їй все те, що не
встигла, ніжно-ніжно обійняти, погладити плечі, поцілувати,
сказати як її не вистачає, попросити пробачення за все, за
все… Знаю, що цього вже не станеться ніколи — горбок землі на Твоїй могилі мовчить, як все довкола, і огортає душу
тихий жаль, що не побачимо Тебе ніколи, ні Твою радість, ні
Твою печаль. Більше не будеш милуватись чорнобривцями,
які сіяла біля хати, спілкуватись із друзями. Дочка як на крилах летіла до рідної хати, де її завжди чекала Мама. Більше
не обійме мама своїми ніжними руками. Болить душа, плаче серце… Спи, дорога наша Лідусю — Царство небесне і
вічний спокій Тобі, наша люба, найдорожча матусю. Нехай
Твоя душа завжди буде в раю. Ми Тебе любимо і пам’ятаємо. Хто знав Лідію Андріївну, пом’яніть добрим словом і
святою молитвою.
ДОЧКА, ЧОЛОВІК, РІДНІ.

25 лютого 2017 року
Колектив Плугатарської школи щиро співчуває сім’ї Таїсії Семенівни і Миколи Олексійовича Король в непоправному, тяжкому горі — раптовій смерті сина
ВІТАЛІЯ.
Колектив централізованої бібліотечної системи розділяє біль утрати і висловлює щирі співчуття директору ЦБС
Лідії Миколаївні Горкавенко з приводу тяжкої, непоправної
втрати — передчасної смерті чоловіка
АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА.
Працівники відділу культури та туризму райдержадміністрації щиро співчувають директору централізованої бібліотечної системи Лідії Миколаївні Горкавенко з приводу
тяжкого горя в її родині — передчасної смерті чоловіка
АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА.
Наші серця стиснуті в болючу грудку і глибокою тугою
оповиті душі — осиротіла учнівська парта, за якою сидів
наш однокласник, щирої і доброї вдачі людина Анатолій
Григорович ГОРКАВЕНКО. Тужимо і співпереживаємо непомірне горе з рідними та близькими покійного.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1978 року.
У нашої колишньої однокласниці Юлії Кривошей із Талалаївки в сім’ї непоправна втрата, не стало дорогої людини — батька АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА. Щиро співчуваємо і розділяємо з нею та її родиною гіркоту тяжкої втрати.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 2001 року,
класний керівник Н. І. ДІДЕНКО.
Надто рано зупинилося серце нашого колишнього однокласника Віталія КОРОЛЯ з Плугатаря. Сумуємо і глибоко співчуваємо його батькам Миколі Олексійовичу і Таїсії
Семенівні Король, всім родичам і близьким покійного.
ВИПУСКНИКИ Червоноплугатарської
школи 1996 року.
Родину нашого колеги по роботі в колишньому райкомі
компартії Миколи Олексійовича Короля раптово і безжально накрило страшне горе — у розквіті молодих сил відійшов
у вічність його син ВІТАЛІЙ. Розділяємо з Миколою Олексійовичем, всіма рідними і близькими покійного біль безповоротної втрати.
В. М. ГЕЦ, М. Г. НИКОЛАЙЧУК, М. О. РОМАШКО,
Н. М. САВЧЕНКО, Б. Г. ЦИГАНЕНКО,
В. М. КАСЯНЕНКО, Н. В. ЛУЦЕНКО.
Не дай, Бог, нікому хоронить своїх дітей. Це так страшно! А як пережити!? Як перенести нашим друзям Миколі
Олексійовичу і Таїсії Семенівні Королям оце неосяжне горе,
коли в одну мить не стало їхнього сина ВІТАЛІЯ!? Нам боляче — а їм! Ніякими словами не втішити, не стишити біль
батьківських сердець. Тримайтеся.
Сім’я М. В. БАНДУРАКА.
Вся наша родина глибоко схвильована тяжкою втратою
в родині Горкавенків. Передчасна смерть відняла життя
чоловіка, батька, дідуся АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА. Сумуємо разом із вами і щиро співчуваємо дружині покійного
Лідії Миколаївні, доньці Юлії, внучці Насті, всім його рідним
і близьким.
А. М. ШТИМ і його родина.
Пішов у вічність наш дорогий кум Анатолій Григорович ГОРКАВЕНКО з Талалаївки. Наші серця переповнені
неперебутнім болем, а душі — сумом і тугою. Співпереживаємо і розділяємо з рідними та близькими покійного біль
непомірної втрати.
Куми САВЧЕНКИ.
Валентина Василівна Гапоненко із Талалаївки втратила
свого доброго, люблячого сина ОЛЕКСАНДРА, якому ще б
жити та жити. Немає тяжчого горя в житті, ніж хоронити своїх дітей. Ми щиро співчуваємо Вам у страшному горі.
Л. Я. ДЖУР, О. О. ГОСТРА і їхні сім’ї.
Опустіла наша невеличка вуличка Зернова в Талалаївці — не стало нашого сусіда Анатолія Григоровича
ГОРКАВЕНКА. Розділяємо біль утрати, сумуємо і щиро
співчуваємо всій родині покійного.
Сім’ї ГАЛЬЧУК, РОТАЧ.
Гірка звістка приголомшила цими днями нашу сім’ю —
у родині наших добрих знайомих Миколи Олексійовича і
Таїсії Семенівни Король із Плугатаря раптово і передчасно
пішов з життя син В
 ІТАЛІЙ. Щиро співчуваємо і розділяємо
з ними біль тяжкої втрати. Віталію — Царство небесне.
Сім’я А. І. і В. П. ДИТЮК.

В сім’ю наших друзів Миколи Олексійовича і Таїсії Семенівни Королів прийшло тяжке, непоправне горе. Раптово в розквіті літ помер син ВІТАЛІЙ. Сумуємо, щиро
співчуваємо і розділяємо біль гіркої втрати з рідними і
близькими покійного.
Сім’я Г. О. і Л. М. КЛІНГЕРТІВ із Рябух.
Не знаходиться слів, щоб висловити співчуття подружжю Миколі Олексійовичу і Таїсії Семенівні Королям із Плугатаря, яке раптово втратило прекрасного сина ВІТАЛІЯ.
Горюємо разом із вами і щиро співчуваємо.
Сім’я ГОЛУБ із Грицівки.
Гірко і боляче усвідомлювати, якої безповоротної втрати зазнали наші друзі із Плугатаря — Микола Олексійович
і Таїсія Семенівна Король — не стало їх сина ВІТАЛІЯ. Сумуємо і щиро співчуваємо, розділяємо гіркий біль з усією
родиною.
Сім’я І. М. і Н. М. ЛЕЩЕНКІВ із Талалаївки.
Коли відходить рідна тобі людина, наче втрачаєш половину себе. У моєї колеги і подруги Галини Миколаївни
П’янової пішла у засвіти її сестра НАДІЯ МИКОЛАЇВНА.
Обірвалася нить, що єднала з теплом маминої руки і отчого
порога. Важке і нестерпне відчуття, яке Вам, Галино Миколаївно, судилося пережити. Щиро співчуваємо Вам.
Н. І. ДІДЕНКО та її сім’я.
Щиро співчуваємо Галині Миколаївні П’яновій у її непоправному горі — смерті сестри НАДІЇ МИКОЛАЇВНИ. Розділяємо з рідними та близькими покійної біль безповоротної
втрати.
Т. В. ЧИКИШ та її сім’я.

КРАЄЗНАВСТВО

(Продовження. Початок у №50, №52 за 10,
24 грудня 2016 р., №3 за 14 січня, №5 за
28 січня 2017 р.)
ШКОЛА
У Рябухах було три школи. Одна знаходиться в самому селі. Збудована в 1864 р.
Вона й зараз служить добру службу дітям. До
1932 року вона була початковою школою, а
з 1932 р. стала семирічною. Друга — в Степановому хуторі, а третя — у Демченковому
сосновому бору (початкові школи). У той час,
коли я вчився, вона здавалася мені величезною і величною, а коли повернувся з війни і
зайшов у школу, вона здалася мені схожою
на велику хату. В 1935 р. перед школою росли гігантські осики, вони були близько метра
в діаметрі. Потім їх спиляли. Очевидно, ці дерева садили ще тоді, коли будували школу.
У 1930 р. я закінчив 4 класи. Вирішили
вчити мене в Дмитрівській районній школі,
там була семирічка, а трохи пізніше стала
десятирічкою. Але мене в п’ятий клас не прийняли. А чому? Тому що мій батько значився
в середняках. Дітям середняків і куркулів не
було в школі місць. А так як шкіл-семирічок
тоді в районі було мало, то брали в районну
школу-семирічку тільки дітей бідняків. Моя
мати доклала багато зусиль, щоб домогтися
в райцентрі дозволу на моє навчання в семирічці. Але старання виявилися марними.
Два роки я ніде не вчився. І ось в 1932 р. в
Рябухах відкрився 5-й клас, і я, як і багато інших дітей із заможних родин, після дворічної
(деякі — однорічної) перерви, пішов учитися
в 5-й клас. Яка ж була радість у мене і моїх
батьків, що збулася моя мрія вчитися далі.
Зараз, коли нашим законом передбачається обов’язкова середня освіта, здається
дивним, чому це благо не цінується нашими
дітьми. Адже багатьох сучасних дітей мало
не силою примушують здобути середню
освіту. Мабуть так само, як нам, хто пережив голод 1933 р., шматок хліба здавався
найдорожчим на світі, коли за шматок хліба
в 200 грамів пропонували модні чобітки або
величезну жіночу хустку розміром 2×2 метри,
але ніхто їх не брав. Тепер же можна часто
бачити, як наші діти штовхають хліб ногами,
як м’яч. Така велика кількість шкіл, училищ,
технікумів, вузів, обов’язкове навчання в
школах часто породжує в деякої частини учнів небажання вчитися або вони вчаться без
належної старанності. Іноді навіть талановиті
учні, можливо, в майбутньому Ломоносови,
Остроградські, теж піддаються загальному
настрою в класі, що йде від ледарів, і вивчають науки неглибоко, поверхово. Ось тут-то і
потрібні талановиті педагоги, яким був у нас
Андрій Миронович Палаус та інші, які змогли
б захопити дітей, розбудити їхні таланти.
УЧИТЕЛІ
Запам’яталися вчителі. Палаус Андрій
Миронович. Він був класним керівником у
нашому класі, вів математику і фізику. Голуб
Костянтин Микитович — директор школи,
він вів уроки з біології, географії, історії, хімії. Марківський Леонід Федорович вів уроки
малювання, співу, фізкультури. Марківська —
дружина Марківського і вчитель початкових
класів. Черненко Корній, вів працю, чудовий
тесля, столяр і шанована людина. Іллінська
Наталія Тимофіївна, учитель початкових класів. Улянич [далі пропуск. — І. З.] вів українську мову, російську мову і літературу. Про
кожного з учителів можна розповісти багато.
І хто навчався у них, з вдячністю їх згадують і
вдячні за їхню працю.
Я хочу окремо поділитися враженнями
про улюбленого всіма нами вчителя Андрія
Мироновича Палауса. Були й інші чудові вчителі, але по ньому можна судити про рівень
шкільних вчителів того часу.
Учитель Андрій
Миронович Палаус
Андрій Миронович Палаус народився
в 1910 році, помер в 1954 р. Закінчив фізиГРАЙ, кобзарю! Думам
тісно…
І видзвонює на волі
шлях безмежний, як та
пісня
За Лавірковим у полі.
Самобутній співець Ігор
Карпович Рачок народився
25 лютого 1937 року в с. Лавіркове. Любов і шану до
народної творчості, особливо до українських народних
пісень кобзар перейняв від
батька, сільського інтелігента Карпа Пантелеймоновича, який записував колядки,
прислів’я, пісні, сільські бувальщини, історичні факти.
«Не любити свого я вважаю
злочином, тільки з повагою
до минулого ми можемо вважатись людьми», — казав
Ігор Карпович. Від кобзарів
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ко-математичний факультет Ніжинського
педагогічного інституту. Викладати в нашій
школі почав, коли йому було 22 роки. Але не
дивлячись на свою молодість і малий досвід
викладання, він з першого дня завоював авторитет серед нас, учнів. Це був незаперечний для нас авторитет. Таким же авторитетом
він користувався і серед вчителів. У 1932 р.,
коли почалися заняття, він прийшов до нас в
клас, привітався і сказав:
— Звати мене Андрієм Мироновичем.
Я буду в вашому класі класним керівником,
викладати математику і фізику. Постараюся,
щоб вони вам сподобалися.
Хтось із учнів запитав:
— Хіба можна любити математику?
— Можна, — відповів учитель. Потім трохи подумав і сказав:
— Математика прокладає дорогу всім наукам. Без неї вони сліпі. Математика — наука
точна і без неї жити не можна.
Тут же він навів багато прикладів з життя

«Хто вирішить цю задачу першим, тому буде
приз — шкільний зошит».
У той час із зошитами було важко. Отримати зошит від учителя — найвища нагорода.
У рішенні задач з математики відрізнялися Семен Полторацький, Костя Луценко
з Грицівки, Сергій Дмитренко, Андрій Жила,
Марія Чоботько. Такий зошит отримав і я.
Над завданням зі зграєю гусей я сидів увесь
день і мало не всю ніч, але до ранку все-таки вирішив за допомогою «ікса». Як же я був
щасливий! Тільки тоді, коли це завдання вирішили кілька людей, Андрій Миронович розкрив її «секрет».
Нам подобалися такі завдання, і ми самі
просили вчителя, щоб він частіше нам їх ставив. Пам’ятаю ще кілька таких завдань, які
можуть спробувати вирішити нинішні школярі, так і дорослі. Ось, наприклад, така: «Зійшлися два пастухи Іван і Петро. Іван каже
Петрові: «Віддай-но мені одну вівцю, тоді в
мене буде удвічі більше овець, ніж у тебе».

П. А. Шевченко

ПРО РЯБУХИ І РЯБУШАН
Історична довідка

села, де не обійтися без елементарних знань
з математики. Потім розповів нам, як на початку нашого століття вчені всього світу вирішили здійснити грандіозний проект — з’єднати Європу і Америку підводним телеграфним
кабелем. У це було вкладено величезні
кошти. Багато разів кабель обривався і губився в океанській безодні. Але інженери не
зупинялися. Нарешті кабель з’єднав Старий
і Новий світ. Однак сталося непередбачуване: сигнал, переданий з Європи, приймався
в Америці як ціла серія поступових згасаючих сигналів. Про передачу текстів годі було
й говорити. Власників компанії охопив страх:
величезні кошти і праця будуть поховані в
океані. І тут згадали знаменитого математика
Фур’є, який ще сорок років до цієї події вивів
математичні формули, в яких був ключ для
пожвавлення кабелю. Інженери скористалися цими формулами, кабель «заговорив».
Ми слухали ці розповіді, як зачаровані. Іншим разом учитель розповів нам про видатного математика Остроградського Михайла
Васильовича, нашого земляка, який народився недалеко від Рябух на хуторі Пашенному Кобеляцького району на Полтавщині,
про його драматичну долю. Його ще за життя
сучасники визнали генієм, що в історії буває
надзвичайно рідко. Так Палаус поступово
вводив нас у життя науки.
Сам Андрій Миронович був захоплений
математикою. Це нам пізніше стало ясно,
тому що крім програми і підручників він десь
знаходив народні, популярні, цікаві завдання
та періодично ставив їх нам у класі. А важче
завдання він пропонував добровольцям, які
бажають крім обов’язкових домашніх завдань
спробувати свої сили над вирішенням цікавих, народних завдань. Над такими завданнями доводилося сидіти і вдень, і вночі. Іноді
батьки дорікали: весь гас у лампі вигорить,
лягай, завтра вдень посидиш. Але багато хто
з нас домагалися самостійного рішення. Та й
не було кому вдома допомогти з вирішенням
завдань з «іксами» та «ігреками», адже наші
батьки в кращому випадку мали за плечима 4
класи церковно-приходської школи, а то й неписьменні були, не кажучи вже про матерів,
які в більшості були неписьменними.
Пам’ятаю, коли ми стали вивчати рішення задач з одним невідомим, вчитель нам
підкинув таку задачу: «Летіла зграя гусей, а
назустріч летів один гусак і каже: «Здрастуйте, сто гусей!» А вони відповідають: «Ні, нас
не сто гусей. Ось якби нас було ще стільки,
та ще стільки, та ще півстільки, та ще чверть
стільки, та ти з нами, гусак, то було б сто. Ось
і підрахуй-но, скільки нас». При цьому додав:

А Петро йому відповідає: «Ні! Краще ти мені
віддай одну вівцю, тоді у нас буде овець порівну». Скільки ж було у кожного овець?»
Або ще така: «Пляшка з пробкою коштує 11 коп., пляшка дорожче пробки на 10
коп. Скільки коштує пляшка і скільки пробка?» Зазвичай, багато хто відповідає так:
пляшка коштує 10 коп., а пробка — 1 коп. І
помиляються. За допомогою «іксів» та «ігреків» завдання вирішується точно і швидко.
Подумайте.
Наш улюблений учитель розповів нам
про те, як великий вчений Ньютон відкрив закон земного тяжіння після того, як яблуко впало йому на голову. Він задумався, чому яблуко впало на голову, а не полетіло в небо?
Одного разу викладачі історії, біології,
української та російської мови і літератури звернули увагу Андрія Мироновича, як
класного керівника, на те, що з їх предметів
успішність у класі бажає бути кращою. Андрій
Миронович почав з нами з’ясовувати, в чому
справа. А з ним ми були відверті і сказали,
що ці предмети нецікаві. «Нецікавих наук не
буває», — сказав він. І тут же розповів кілька
епізодів з історії, як великий полководець Суворов зі своїми солдатами перейшов Чортів
міст в Альпах. Це виявилося несподіванкою
для ворога. Суворов здобув перемогу, хоча в
нього було в кілька разів війська менше, ніж
у супротивника. Несподіванка, швидкість, натиск визначили успіх суворовських полків.
— Цікаво? — запитує у нас вчитель після
розповіді.
— Цікаво! — відповідаємо ми.
— Але ж це і є історія.
Потім розповів про те, як Іван Сергійович
Тургенєв організував у Петербурзі збір коштів
для допомоги бідним студентам і літераторам читанням своїх творів. Запросив видатних письменників, поетів і відкрив читання.
Першим виступив сам Тургенєв. Він прочитав
свій твір. Публіка йому аплодувала від щирого серця. Потім читав Некрасов. Як згадують,
голос у нього був не гучним, і такого успіху, як
Тургенєв, він не мав. Але ось вийшов на сцену Тарас Шевченко. Він прочитав свою поему
«Гайдамаки». Коли він закінчив, у залі піднялася буря оплесків. Публіка приймала Шевченка так гаряче, що він тут же просльозився,
йому стало погано. Закричали: «Води! Води!»
Йому дали склянку води, він трохи заспокоївся і хотів піти, але його попросили, щоб він
прочитав ще що-небудь. Шевченко прочитав
ще щось, але такого успіху не вийшло, тому
що він не міг прийти в себе.
— Хіба не цікаво? — запитав нас вчитель
знову.

— Цікаво! — хором відповіли ми.
— Це ж література, хіба може бути література нецікавою?!
Так вчитель продемонстрував нам свою
ерудицію не тільки з математики, фізики, а
й з інших предметів. Це подіяло на нас, ми
стали пильніше ставитися і до історії, і до
біології, і деяких інших наук. Бувало й таке,
що хтось вважав, що йому поставлено занижену оцінку. Тоді Андрій Миронович говорив:
«Дуже добре» знає математику автор підручника. Я вважаю, що знаю «задовільно». Яку
ж ви хочете позначку за ваші знання? І образа проходила.
Тоді були такі оцінки: «дуже добре»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»,
тобто дуже добре, добре, задовільно,
незадовільно.
Якщо комусь із нас давалася погано математика, як це було з Онищенком з Петькового хутора, вчитель говорив: «У тебе в разі
війни буде перевага, тебе в лоб не травмують, він мідний».
Співаку з хутора Співакового він допомагав впоратися із заїканням. Коли Співак
виходив до дошки, він сильно хвилювався,
губився і починав сильно заїкатися. Наприклад, він ніяк не міг вимовити «мільйон». У
нього виходило: мі-мі… мі-ль… міль… он. Це
слово забирало більше хвилини, але Співак
не міг його вимовити. Тоді Андрій Миронович
говорив: «Заспівай нам і вийде». Після закінчення школи я чув, що Співак своє заїкання
вилікував у Києві.
Андрій Миронович був активним у громадському житті села, колгоспу, в школі. Він
організував у школі драмгурток, і ми виступали зі своїми постановками п’єс на сцені клубу. Як це у нас виходило, сказати важко, але
приходили і школярі, і дорослі на наші самодіяльні спектаклі. Я навіть був у ролі голови
колгоспу.
Учитель організував редколегію з випуску
стінних газет. Мене вибрали редактором. Я
зібрав матеріал, написав газету на клаптиках
паперу, наклеїв абияк і повісив. Що ж мені
було за таку, з дозволу сказати, «роботу» від
Андрія Мироновича! Він мене так пропісочив,
що до цього часу пам’ятаю. Змусив все переробити і більше не допускати такої плями.
Була організована екскурсія в Тростянець, де ми ознайомилися з чудовим дендрарієм, ставком, вишкою, влаштованою на
насипний горі. Цікаво і змістовно проходило
навчання і позакласна робота під керівництвом Андрія Мироновича.
Після закінчення школи нам багатьом хотілося стати вчителем, таким, як Андрій Миронович. Але це вдалося небагатьом. Вчителями стали Жила Андрій з Грицівки, Плюта
Іван зі Степанівського хутора, Дмитренко Катерина Іванівна. Завдяки Андрію Мироновичу більшість учнів його класу закінчили вищі
і середні навчальні заклади, військові училища і стали інженерами, педагогами, агрономами, військовими.
У 1935 році я закінчив у Рябухах семирічку і вирішив вступити в Конотопський технікум шляхів сполучення. Мені хотілося стати
вчителем, схожим на Андрія Мироновича,
але була така бідність, що моїй мрії не судилося збутися. Про це важко згадувати. Мати
померла від тифу в 1932 р. восени. Батько,
інвалід, залишився з нами, малими дітьми, а
тут в 1933 р. почався голод. Довелося вступити в залізничний технікум у Конотопі. Тут
давали безкоштовні приміські квитки, і я міг
на вихідних їздити додому.
Після закінчення школи Андрій Миронович мені сказав: «Тобі, Петре, вчитися треба». А батько каже: «Куди ти поїдеш учиться,
коли в мене немає ні копійки за душею грошей, ні корови, ні поросят». Але я все-таки
поїхав учитися.
(Далі буде.)
Набір Віктора БАРАНОВА,
переклад, публікація Івана ЗАБІЯКИ.

ОЗВЕТЬСЯ СТРУНАМИ БАНДУРА
Євгена Адамцевича, Івана
Петренка, Федора Співака бандурист перейняв основний кобзарський репертуар — традиційні народні
думи і пісні, що складають
золотий фонд кобзарства. І
нині І. К. Рачок є одним з носіїв кобзарського репертуару
як на Чернігівщині, так і в цілій Україні.
Довгий час Ігор Карпович
грав на чернігівській бандурі,
бо вона голосніша. Та зустрілася йому стара кобза, і їй
віддав він всю свою любов.
Сама вона маленька і легенька, грати можна і стоячи», — так говорить він про
свої інструменти. В кобзі все
його духовне життя: і думи, і

жалі, і спогади, і розрада та
втіха.
Смутить його думка про
те, що кобзарство не таке
поширене, як хотілося, бо
бродячі кобзарі віджили, а
сучасні вже не такі «самобутні сліпці». Співає наш кобзар-фольклорист, як навчили
його старі кобзарі. Любить
він козацькі пісні та думи,
кохається в піснях на слова
Т. Г. Шевченка.
Понад двісті дум та народних пісень у творчому доробку нашого місцевого кобзаря, а саме: «Про Марусю
Богуславку», «Про Федора
Безрідного», «Про братів самарських», «Про козака-бандурника», історичні пісні —

«Суд Байди», «Сава Чалий»,
«Про Супруна», «Про Олексу
Довбуша», «Про Кармалюка», «Про Нечая», багато пісень козацьких: «Максим Залізняк», «Козацький марш»,
«Засвистали
козаченьки».
Значну кількість становлять
чумацькі пісні «Ходив чумак
сім літ на Дон», «Гуляв чумак
на риночку», «Ой не п’ються
пиво-меди». За ними низкою
йдуть пісні вдовині, сирітські,
побутові та колядки. І. К. Рачок виконує і пісні сучасні:
«Верховина»,
«Марічка»,
«Черемшина», «Дніпро-Славута» та інші. Але найбільше пісень на слова Великого Кобзаря: «Думи мої»,
«Реве та стогне Дніпр ши-

рокий», «Садок вишневий»,
«Бандуристе, орле сизий»,
«Перебендя», «Ой гоп-гопака», «Зоре моя вечірняя»,
«Заповіт».
Виконавча манера Ігоря
Карповича має свою творчу
індивідуальність, він вдало
володіє своїм власним музичним почерком. Музичний
слух у нього чудовий, голос
сильний, але він уміє тонко
передавати вокальні нюанси
творів.
У його співі відчувається
внутрішня схвильованість,
оригінальне і самобутнє виконання творів. Творчий доробок Рачка завжди просився на люди. Співав він і на
чернігівській і київській сце-

нах, зняли про нього фільм,
співав він і для національного телебачення. Вість про нашого кобзаря сягнула далеко
у світ аж до Канади, Америки, Австрії, Англії, де живуть
наші українці. Його творчий
доробок та самобутність
була добре оцінена: указом
Президента В. Ющенка від
6 листопада 2008 р. І. К. Рачку присвоєно почесне звання Заслуженого працівника
культури України.
25 лютого о 15-й год.
в РБК відбудеться ювілейний концерт з нагоди
80-річчя І. К. Рачка, підготовлений членами Спілки
кобзарів України.
Валентина
ЗАДОРОЖНА,
методист районного
будинку культури.
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НАШ КАЛЕНДАР
Цієї неділі, 26 лютого,
ми відзначатимемо останній
день Масляної. За традицією, цього дня влаштовують
масові народні гуляння та
досхочу їдять вареники із
сиром і млинці. А вже наступного дня розпочнеться
Великий піст, під час якого
протягом сорока днів про
певну їжу доведеться забути.
Найголовніше, це — період
відмови від усіх шкідливих
звичок і веселощів, час каяття, роздумів та молитви.
Масниця, Масляна, Сиропусний тиждень, Пущення,
Колодій — по-всякому називали це свято у різні часи. Та
крізь віки Масляна зберегла
свій характер народного гуляння. Адже Масниця — найвеселіше та найситніше народне свято, яке триває цілий
тиждень. Головним її символом були млинці. Традиційно їх пекли протягом усього
тижня, найбільше — на вихідні. «Без млинця не масляна», — кажуть у народі. Та
ця традиція пов’язана також
із головною метою Масляної
— провести зиму та зустріти
весну. Наші предки вважали
млинець символом сонця.
Адже, рум’яний і круглий, він
нагадує гаряче світило.
Розваги розвагами, та
треба й про душу подумати.
Церква наголошує, що Сиропусний тиждень — це, в
першу чергу, підготовка до
Великого посту. Тому останню неділю перед його початком називають Прощеною.
За традицією, цього дня
православні просять одне в
одного вибачення, тому його
називали також «проводами», «прощеним днем» та
«цілувальником». За старих
часів це називалося ходити з
«повенінням». Люди каялися
за всі образи і засмучення,
заподіяні близьким. При зустрічі, навіть з незнайомою

ПРОДАМ

людиною, треба було три
рази вклонитися і сказати:
«Пробач мене, в чому я винен». «Та пробачить тебе
Бог, і я прощаю», — відповідав співбесідник. Також цього дня за традицією ходять
до лазні. Адже Великий піст
треба зустрічати, очистившись і душею, і тілом.
Великий піст готує християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христова
(Пасхи). Він складається з
чотиридесятниці — сорока
днів — і Страсної седмиці —
тижня перед самою Пасхою.
Чотиридесятницю встановлено на честь сорокаденного
посту Спасителя, а Страсну
седмицю — на згадку про
останні дні земного життя,
страждань, смерті і погребання Христа.
Піст встановлено на
згадку про те, як Ісус Христос
утримувався від уживання їжі
в пустелі сорок днів. Говіння,
як його ще називають, — це
відмова не лише від певної
їжі, а й від усіх шкідливих
звичок і веселощів, час каяття, роздумів і молитви. Весь
вільний час протягом поста
рекомендується присвячувати молитвам, читанню Біблії і
відвідинам церкви», — пояснює церква.
Зазначимо, що на час
посту з раціону виключа-

ПОДЯКА

ється їжа тваринного походження: м’ясні та молочні
продукти, яйця і риба. Рибу
впродовж поста можна куштувати тільки двічі — на
свята Благовіщення і Входу
Господнього до Єрусалима
(Вербна неділя). Меню православних на цей період має
містити зернові (хліб, крупи),
боби, овочі і фрукти (будьякі), ягоди, гриби, горіхи,
прянощі, мед і рослинні масла. Комбінації цих продуктів
— каші, овочеві рагу, морси,
компоти — повинні замінити
заборонену їжу.
Порядок прийняття їжі
також змінюється: їдять один
раз або двічі на день, відмовляючись від сніданку, а іноді
— й від вечері. Обмежувати
себе в їжі не рекомендується лише вагітним і годуючим
жінкам, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
Витримати Великий піст
вдається не кожному, а той,
хто це зробить, обов’язково
відчуватиме себе духовно
очищеною людиною, — резюмує церква.
І ось такими, очищеними
душею і тілом, зустрічатимемо Світле Христове Воскресіння. Цього року його благодать зійде на нас 16 квітня.
За матеріалами
інтернет-видань.

Я ВСІМ ВАМ ВД ЯЧНА

Хочу висловити особисті
слова вдячності лікарю-хірургу Талалаївської районної
лікарні Анатолію Володимировичу Михайлюку і всьому
медперсоналу хірургічного
відділення, які допомогли в
моїй біді. Могла б і не сказати про це, якби не прочитала
у нашій газеті про проблеми
інших. Тому хочу розповісти
і про свою біду. Моїй 87-літній мамі Олександрі Іванівні
Мазурі, яка серйозно травмувала ногу, потрібна була допомога медиків. Хоч я і сама
за фахом медик із 30-літнім
стажем, висновок хірурга
був однозначним — її треба

госпіталізувати у ЦРЛ. Зателефонувала до хірурга Анатолія Володимировича, все
йому пояснила. Доки їхали
до лікарні, він був зі мною на
зв’язку, а у лікарні вже зустрічав нас на місці. Оглянув пацієнтку, зашив рану (наклав
20 швів) і порекомендував
залишити маму у стаціонарі.
Потрібні були відповідні щеплення, проблему із якими
також допомогли вирішити
відповідальні і добрі люди.
Для ефективного лікування хірург призначив ліки,
які у Києві придбав мій син
Вадим, а водії автобусного
маршруту із Києва терміно-

ДНЯМИ
минає півроку,
як перестало битися серце найдорожчої, найріднішої для нас людини
— люблячого сина, чоловіка, батька і брата Юрія Олександровича
ПОТЕРЯЙКА з Чернецького. Проходять дні, місяці, та не проходить біль
від тяжкої втрати. Ти залишився в
серці на довгі роки та на все життя.
Ніколи нам не забути той страшний
день і ту страшну хвилину, коли Ти залишив цей світ.
Ми не забуваємо Тебе, наш дорогенький, згадуєм кожен день. Пам’ять про Тебе чиста і світла, Ти назавжди
залишишся в наших серцях. Хай буде пухом Тобі земля, а душі — Царство небесне. Вічна пам’ять Тобі, наш
дорогий.
Вічно сумуючі МАМА, ДРУЖИНА,
ДІТИ, СЕСТРА з сім’єю і ПЛЕМІННИЦІ з сім’ями.

во передали їх нам. Ось так,
спільними зусиллями через
12 днів лікування мамі вже
зняли шви.
У цей скрутний час щодня підтримував мене і свою
бабусю її внук Володимир
із дружиною Оксаною, мої
дорогі сусіди і просто добрі,
чуйні люди Л. Г. Ворошило,
М. Д. Демиденко, Г. А. Мартіян, Н. Є. Чикиш, Л. М. Чикиш,
Н. А. Луценко, а також Олексій Іванович Чикиш, який
власним транспортом привіз
мою маму з лікарні. Щиро
вдячна всім вам.
Софія САГЛАЙ.
с. Болотниця.

САДИБА по вул. Мічуріна, 10 у Талалаївці.
Вода, газ, гараж, сарай,
літня кухня, город.
Тел. 050-155-00-86.
Добротний БУДИНОК
на центральній дорозі у
Дмитрівці 110 м2 (жила
площа 79 м2). Будинок одного хазяїна на 2 входи, є
вода, опалення електричне, газове і пічне. Двір
45×45 м перегороджений
на господарський і парадний, є колодязь, гараж,
сарай, погріб, літня кухня, сад. Город 0,35 га та
0,25 га сусіднього двору
приватизовані.
Тел.
067-729-92-70,
095-370-72-48.
АВТОМОБІЛЬ
ВАЗ21093 у хорошому технічному стані. Інжектор 1,5 л
2005 року випуску.
Тел.
050-277-51-01,
066-708-54-36.
ПІВТУШІ поросяти.
Тел. 096-124-41-93.

КУПЛЮ

Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз.
Тел.
097-057-85-46,
063-829-48-03.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ
ТАЛАЛАЇВЩИНИ

У зв’язку з відкриттям
в смт Талалаївка інформаційної служби «Економ-таксі» до співпраці
на взаємовигідних умовах
запрошуються ВОДІЇ з
власним авто.
Довідки за тел.
067-510-72-58,
097-048-70-48
(Оксана Іванівна).
УВАГА! У м. Бахмач з
1-го по 26 березня біля
ринку «Колос» із 7:30 до
12:00 закуповуємо гарбузове НАСІННЯ (до 30 грн./
кг), КВАСОЛЮ (12 – 18
грн./кг), ГОРІХИ (до 30
грн./кг).
Тел. 096-813-91-81.
КУПУЄМО
давній
український ОДЯГ: вишиті
сорочки, плахти, очіпки,
запаски, хустки; домо
ткане ПОЛОТНО, добре
і бурштинове НАМИСТО, ДУКАЧІ, старовинні
РУШНИКИ, розмальовані СКРИНІ, САМОВАРИ,
КАРТИНИ, наручні і кишенькові
ГОДИННИКИ,
старовинні МЕБЛІ.
Звертатися: м. Ромни
Сумської області,
тел. 096-888-73-88.

М И Н А Є
дев’ять
днів
світлої пам’яті
нашого однокласника Віталія Миколайовича КОРОЛЯ: минають дні тяжкої
скорботи і печалі, як ми провели нашого
Віталія у вічність. Схиляємо голови перед його світлою пам’яттю, поминаємо
добрим словом… Приходь в думках, ми
будем раді, хоч так з Тобою говорить. І
поки пам’ять житиме в віках, Ти будеш
вічно з нами жить. Мабуть, так треба й
час прийшов, забрала смерть занадто рано. Ти був в гостях
і ось додому поспішив, а рідним залишив нестерпні рани.
Тебе нема, Ти тихо відійшов, мабуть, душа Твоя втомилась
і спокій там Ти свій знайшов, хоч серце рано зупинилось.
Ви, рідні й друзі, не коріть, що не змогли його ви вберегти,
ви відпустіть, із миром відпустіть його у вічну нескінченную
дорогу. Не заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в
останню путь, похилиться зажурена калина і добрим словом
люди пом’януть.
ОДНОКЛАСНИКИ.

ПОМИНАННЯ

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.

Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
Телефони: 2-13-53 (редактор, реклама), 2-13-50 (заступник редактора,
сектор листів). Факс: 2-13-53.
E- mail: trybuna@meta.ua

Редакція газети
«ТРИБУНА ХЛІБОРОБА»
р/р 26009301102531 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

25 лютого 2017 року
5 марта г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПТИЦЯ ВІД
ВИРОБНИКА!

Приватний інкубатор (м.
Бахмач) з 25.02 реалізує
добовий молодняк птиці:
БРОЙЛЕРІВ РОС-708, м’ясо-яєчних КУРЧАТ (Мастер
Грей, Голошийка, Колорпак, Грізбар), КАЧЕНЯТ,
ГУСЕНЯТ породи Велика
Сіра, МУЛАРДІВ, бройлерних ІНДИЧАТ БІГ-6.
Тел.
098-096-95-59,
066-925-10-00.
4 БЕРЕЗНЯ у приміщенні районної лікарні
проводитиме прийом лікар-кардіолог. УЗД серця,
суглобів, органів черевної
порожнини.
Довідки за тел. 2-13-57.

М етал опластик ові
ВІКНА, вхідні ДВЕРІ за
державною програмою з
відшкодуванням 35%. Найкраще співвідношення ціни
та якості. Замір. Доставка.
Встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).
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, 097115-88-38, 098-768-28-04.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку, розташовану на території Рябухівської сільської ради, серії
ЯГ №427418, виданий Талалаївською РДА 3 квітня 2006 року на ім’я
ОМЕЛЬЧЕНКО Ольга Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Української сільської ради, серії
ЯБ №910352, виданий Талалаївською РДА 17 квітня 2006 року на
ім’я ГАНЖА Надія Іванівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Української сільської ради, серії
ЯБ №925589, виданий Талалаївською РДА 10 квітня 2006 року на
ім’я НАЛИВАЙКО Іван Васильович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Української сільської ради, серії
ЯБ №910292, виданий Талалаївською РДА 10 квітня 2006 року на
ім’я ДЯЧЕНКО Микола Вікторович, вважати недійсним.

Колектив працівників «Агрофірми ТОВ «Обрій» LTD»
щиро співчуває начальнику автопарку господарства Миколі
Олексійовичу Королю з приводу передчасної смерті сина
ВІТАЛІЯ.
Випускники 9-Б класу Талалаївської школи 2000 року
та їх перша вчителька Любов Леонідівна Гриненко глибоко сумують з приводу передчасної, раптової смерті свого
однокласника Олександра ГАПОНЕНКА та щиро співчувають у тяжкому горі його батькам і близьким родичам.
Глибоким сумом озвалася в наших серцях трагічна
звістка про непоправне горе в родині Юлії Кривошей —
передчасна смерть забрала її батька Анатолія Григоровича ГОРКАВЕНКА. Щиро співчуваємо Юлі і розділяємо
з нею та всіма рідними і близькими покійного біль тяжкої
втрати.
Сім’ї БАТЮТИ, МОВЧАНІВ і КРИВОЛАПІВ.
Тяжке горе прийшло в сім’ю наших кумів Юлії Анатоліївни і Сергія Васильовича Кривошей із Талалаївки — помер їх батько Анатолій Григорович ГОРКАВЕНКО. Висловлюємо свої щирі співчуття і розділяємо гіркоту тяжкої
втрати.
Куми КОВАЛЕНКО, КИРИЧЕНКО.
Одна мить — і перестало битися серце. Стискає душу
непроханий безмежний жаль. Глибоким болем пронизала
наші серця, неначе блискавиця, звістка про тяжку втрату
в родині наших кумів Миколи Олексійовича і Таїсії Семенівни Король з Плугатаря. Пішов із життя їх син ВІТАЛІЙ.
Не знаходимо слів, щоб передати це горе. Співчуваємо
дружині і доньці, яких він безмежно любив, і всім рідним.
Світла пам’ять Тобі, Віталію, спи спокійно.
Л. М. ЗОЗУЛЯ і його сім’я.
с. Скороходове.
Наші серця сповнені болем з приводу тяжкої втрати
у родині Жовтенків із Талалаївки. Раптово і передчасно
зупинилося серце їх зятя, чоловіка і тата Віталія Миколайовича КОРОЛЯ. Щиро співчуваємо Раїсі Андріївні і Валерію Олексійовичу, які втратили зятя, дружині покійного
Людмилі і доньці Ані.
Сім’ї сусідів із вул. Лугова: РЯБЧУН, ПОБОЧІЙ,
ЛЕЩЕНКО, КОЗЕЛ, К. С. ТІЩЕНКО.
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