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ВШАНУВАЛИ
ПАМ’ЯТЬ КОБЗАРЯ

І на оновленій землі
Врага не буде супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі!
Тарас Шевченко
«І Архімед, і Галілей» (1860)
9 БЕРЕЗНЯ громадськість району вшановувала
пам’ять Великого Кобзаря. У нашому районі є два
пам’ятники Т. Г. Шевченку:
біля школи в Харковому та
на території дитячої музичної школи в Талалаївці. Керівники району та селища
разом із своїми колективами, представники громадськості, учнівська молодь
поклали квіти до пам’ятника
Тарасу Шевченку в селищі, а представники органів
місцевого самоврядування,
учнівська молодь та громадськість села поклали квіти до
пам’ятника в Харковому.
З нагоди 203-ї річниці
дня народження Кобзаря
шевченківські дні пройшли в
усіх загальноосвітніх, бібліотечних та культурних закладах району.
На фото: пам’ятник
Тарасу Шевченку на території Талалаївської школи
мистецтв.
Неділя
12.03

Н А ГОРОДИ ЖІНК А М

ЙДЕМО У ГРОМАДУ!

ДО ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ ДНІВ

Так вирішили депутати
двадцять сьомої сесії Понорівської сільської ради
сьомого скликання, попередньо провівши громадські слухання.
РІШЕННЯ
від 9 березня 2017 року
Про надання згоди на
добровільне об’єднання
територіальної громади
Відповідно до частини 1
статті 6 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши повторне звернення Талалаївського селищного голови про
ініціювання створення територіальної громади з центром у селищі Талалаївка,
враховуючи результати громадських обговорень щодо
пропозиції увійти до складу
Талалаївської
об’єднаної
територіальної
громади,
сільська рада вирішила:
1. Дати згоду на добровільне
об’єднання територіальної
громади села Понори в Талалаївську селищну територіальну громаду із центром у
смт Талалаївка.
Сільський голова
Є. В. ЧИРВА.

З нагоди Міжнародного
жіночого дня —
8 Березня НАГОРОДЖЕНІ:

ПОДЯКАМИ голови
облдержадміністрації:
••БІЛИК Тетяна Михайлівна, провідний спеціаліст
відділу
персоніфікованого
обліку пільгової категорії
громадян управління соціального захисту населення
райдержадміністрації;

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ І ВЕТЕРАНИ
ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ СЛУЖБИ!
Сердечно вітаю вас із професійним святом! Земля — наше основне багатство, наша
святиня, годувальниця, невичерпне джерело натхнення. Від нашої відповідальної і
професійної роботи сьогодні значною мірою
залежить її раціональне використання, збереження для прийдешніх поколінь. Бажаю
вам міцного здоров’я, благополуччя, успіхів
у роботі, злагоди та нових творчих звершень
у справі збереження й примноження нашого
безцінного багатства! Добра і щастя вам та
вашим родинам!
Олександр ОГІЙ,
начальник відділу Держгеокадастру
в районі.

Фаза Місяця
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+7

Повний
Місяць

і районної ради — КУХТИК
Оксана Петрівна, соціальний інспектор управління соціального захисту населення
райдержадміністрації.
ГРАМОТАМИ селищної
ради:
••АНТИПЕНКО Любов
Володимирівна,
«Мати-
героїня», пенсіонерка;
••ГАЛЬЧЕНКО
Олена
Василівна, ветеран дошкільної освіти, пенсіонерка.

НА ПРИЙОМ
ДО МАМОЛОГА: ДЕПУТАТ
ІНІЦІЮЄ ПРОГРАМУ
«ЗДОРОВ’Я МЕШКАНЦІВ
ЧЕРНІГІВЩИНИ»

Звернення мешканців
округу №208 щодо медичних питань постійно
надходять до громадської
приймальні
народного
депутата України Валерія Давиденка. Зокрема,
йдеться про надання допомоги у лікуванні чи про
прийом вузькопрофільних спеціалістів. Валерій
Давиденко запропонував програму «Здоров’я мешканців Чернігівщини», у рамках
якої передбачаються публічні лекції відомих українських лікарів та індивідуальні
прийоми провідних вітчизняних спеціалістів у різних
галузях медицини.
Одна з найбільш актупетчерський пункт. Служба
альних проблем в Україні
таксі не несе відповідально— рак молочної залози. У
сті за приватне тіньове перамках реалізації цієї проревезення. Отже, в такому
грами в Талалаївці буде
разі претензії службі ви не
проведено безкоштовний
пред’явите.
прийом провідного столичНаша служба інформаного фахівця, мамолога-
ційних послуг бездоганно
онколога Олега Валентипрацює в цій сфері з 2011
новича Козака.
року. Ми уклали угоди з
Запрошуємо жінок та
досвідченою
юридичною
дівчат на безкоштовний
фірмою та страховими компрофілактичний
огляд:
паніями, що надає можлисмт Талалаївка, вул. Ценвість страхової та юридичтральна, 63, поліклінічне
ної гарантії безпеки. Тож
відділення центральної разапрошуємо
скористатися
йонної лікарні 18 березня
якісними послугами нашої
з 9:00 до 19:00, 19 берездиспетчерської
служби.
ня з 8:00 до 16:00.
«Економ-таксі» — це не
Довідки та попередній
лише економія вашого часу,
запис на прийом за телеале і коштів, адже кожне 10-е
фоном: 050-523-77-78.
замовлення на відстань до
Олег Валентинович
3 км — БЕЗКОШТОВНЕ!
Козак — мамолог-онколог,
Чекаємо на ваші замовспеціаліст щодо захворюлення за тел. 067‑516‑40‑50,
вань та патологій молочної
050‑941‑45‑44, 05448-7-23-00.
залози запального і пухОксана РЕШЕТИЛО,
линного характеру (мастодиректор Роменської
динія, мастопатія, мастит,
філії інформаційних послуг
рак молочної залози тощо).
«Економ-таксі».

ТАКСІ – НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ПРИМХ А?

Вимога сьогодення —
зручність у побуті, якісне
надання необхідних послуг.
Однією із таких є перевезення громадян службою таксі.
Це досить зручно, адже в
будь-який час можна дістатися навіть найвіддаленішого пункту. А якщо ця послуга
влаштовує своїми низькими
тарифами, акційним підвезенням, якісним і швидким
обслуговуванням, задовольняє усі потреби населення,
то це і є сучасний сервіс,
зручний для користування,
комфорт у побуті.
Інформаційна
служба
«Економ-таксі»
пропонує
свої якісні послуги у перевезенні населення:
••Повна безпека, а саме:
- Водії з великим досвідом роботи.
- Обов’язкове обстеження водіїв перед кожним виїздом на наявність алкоголю
в крові.
- Замовлення послуги в
будь-який час доби.
- Доставка пасажирів до
будь-якого місця, де потрібно

долати певну відстань пішки.
- Транспортне
обслуговування весіль, ювілеїв,
корпоративів.
- Послуга тверезий водій.
- Зустріч пасажирів на
авто- і залізничних вокзалах,
в аеропортах.
- Послуги евакуатора.
- Технічна допомога на

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ТАЛАЛАЇВЩИНИ!

Із 7 БЕРЕЗНЯ ц. р. в смт Талалаївка розпочала свою
діяльність Роменська філія інформаційних послуг
«ЕКОНОМ-ТАКСІ».
дорозі (буксирування автомобіля до найближчої СТО
чи іншого (визначеного клієнтом) місця).
- Доставка
пально-мастильних матеріалів у
разі непередбачуваної ситуації, коли пальне закінчилося раніше, ніж клієнт зміг
дістатися до АЗС та в результаті чого настала зупинка двигуна.
••Клієнту буде організовано доставку пального до
місця зупинки транспортного
засобу.

ПОГОДА

Понеділок
13.03

Вівторок
14.03

••Вартість та кількість
пального клієнт замовляє та
сплачує самостійно.
••Оперативність та помірні, низькі тарифи.
Головне пам’ятати: щоб
застрахувати себе і обійти
неприємні випадки, потрібно дотримуватися загальноприйнятих правил, тобто,

Середа
15.03

Четвер
16.03

замовляти послугу лише через диспетчерську службу.
Тільки такий виклик дає вам
повну гарантію безпеки:
- повертає забуті в автомобілі речі;
- бере до уваги ваші зауваження та пропозиції;
- гарантує безпеку життя.
Трапляються
випадки,
коли водії роздають випадковим пасажирам свої візитні
картки з метою налагодити
приватне таксування. Але
це не дає тих гарантій, які
забезпечуються через дисП’ятниця
17.03

Субота
18.03

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

••КРАВЧУК
Валентина
Миколаївна,
головний спеціаліст відділу культури та туризму
райдержадміністрації.
ПОДЯКОЮ
Департаменту культури та туризму облдержадміністрації
— САМОЗВОН Ольга Василівна, директор Талалаївської школи мистецтв.
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ райдержадміністрації
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Повний
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Повний
Місяць

За даними http://sinoptik.ua

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

11 березня 2017 року

ДУХОВНІСТЬ

ЛЮБОВ ДО ПІСНІ Й УКРАЇНИ

25 ЛЮТОГО, у день 80-літнього ювілею кобзаря Ігоря
Карповича РАЧКА, в районному будинку культури відбулося вшанування його таланту. Ювілей кобзаря став
своєрідним з’їздом кобзарів України, адже тема зустрічі
стосувалася не тільки ювілею цієї скромної Великої Людини. Вітальна частина плавно переросла у задушевну
розмову, сповнену спогадами кобзарів, звучанням кантів, дум, псалмів. У них — історія українського народу,
у них — пророцтво… Не було, певно, жодної байдужої
душі із тих, хто залишався із кобзарями до завершення
зустрічі і разом із ними із залу заспівав «Ще не вмерла
України». Випадкові глядачі, зрозумівши, що тут не традиційний концерт, залишили його раніше. Нічого в цьому
і дивного немає, адже кобзарське мистецтво унікальне.
Добре, що в різних куточках України живуть люди, які є
хранителями кобзарської спадщини, які передають цю
спадщину молодшим…
Ігор Карпович — людина
дуже скромна. Він був вкрай
зворушений увагою своїх
братчиків із кобзарського
цеху, які з’їхалися на його
ювілей із заходу і сходу країни, а тут ще і з району приїхало керівництво з проханням таки поїхати з ними до
районного будинку культури,
де на нього чекають прихильники творчості.
Щирими аплодисментами зал запрошує кобзаря на
сцену. Вітальне слово ювіляру звучить від голови районної ради Юрія Дзюбана.
Він виконав і почесну місію,
вручивши Ігорю Карповичу
Почесну грамоту Міністерства культури та туризму.
Щире слово мали голова
райдержадміністрації Анатолій Дупа та його заступник
Лариса Шевченко, Харківський сільський голова Галина Фесак. Квіти, подарунки, аплодисменти… Рачок
до цього ніяк не звик. У свої
80 років живе він на рідному
обійсті у Лавірковому один.
Не посмію сказати, що одиноко, адже у нього багато
друзів-однодумців, його знають у кобзарському колі в
усій Україні і за кордоном. То
дарма, що живе на хуторі.

Та іншого, гамірного життя,
він і не хотів ніколи. І сьогодні його все влаштовує, якби
тільки люди не були такими
злими та жадібними до легкої наживи. Про це і сказав із
сцени, отримуючи дарунки.
Кілька років тому у власній
садибі напали на нього злодії. Дуже знущалися, відняли
його невеликі матеріальні
збереження. Довелося лікуватися, та слух, втрачений
під час побоїв, так і не повер-

Ювілей відомого українського кобзаря Ігоря Рачка
із Лавіркового став святом
кобзарства у нашому районі.
Напередодні ювілею в район
завітав народний співак, лауреат Державної премії імені
Тараса Шевченка, народний
артист України Василь Нечепа. Того ж дня в актовому
залі школи відбулася цікава
зустріч з митцем. На неї прибули і керівники району Юрій
Дзюбан, Анатолій Дупа і його
заступник Лариса Шевченко.
У залі — учні, вчителі у святкових вишиванках і, головне,
із хорошим, сприятливим
для сприйняття прекрасного
настроєм.
Спілкування із Василем
Нечепою завжди своєрідне
і неповторне. Для більшості юних глядачів ця зустріч
відбувається вперше. Хоч і
бачили вони бандуру і чули,
а деякі дівчатка, які відвідують дитячу школу мистецтв,
навіть обрали бандуру за ін-

струмент, на якому навчаються грати — ті, хто вже має добрі знання та навики, грають
навіть в ансамблі бандуристів
«Мальви». Він не лише виконує українські пісні, в яких
пісенною мовою звучить історія, а і цікаво розповідає про
видатних поетів України, про
те, як вірші ставали піснями.
Затамувавши подих, всі слухали славетні українські пісні
на слова Тараса Шевченка,
Івана Франка, козацькі пісні.
І, звичайно ж, була розповідь
про нашого земляка кобзаря
Ігоря Рачка, який має звання
«Заслужений працівник культури». На жаль, про життєвий
і творчий шлях цієї визначної
особистості — хранителя кобзарського мистецтва шкільна
юнь знає зовсім мало. Адже
він не вважає себе людиною
публічною. Після цього свята
обов’язково у кожному дитячому сердечку залишиться
слід.
Кор. «ТХ».

ЗУСТРІЧ У ШКОЛІ

нувся, і пальці на руках не
слухаються. Отож бандуру
дуже рідко бере в руки, хіба
як брати по духу приїдуть
відвідати.
Один із них, цехмайстер
Київського кобзарського цеху
Микола Товкайло просто і
невимушено виконував роль
ведучого. Із його насичених
розповідей про кобзарське
мистецтво багато хто із глядачів вперше дізнавався про
те, що справжні лірники, бандуристи, кобзарі мають самі
і виготовляти музичні інструменти, чим вони різняться
і що у них спільне та багато
іншого дуже цікавого.
Відкрили це кобзарське
свято талалаївські «Мальви» — ансамбль бандуристів дитячої школи мистецтв
під керівництвом Алли Руденко, вихлюпнувши в зал
позитивом.
Першим із кобзарів ви
йшов на сцену роменський
кобзар і лірник Олександр
Тріус. Олександр знявся у
вражаючому фільмі «Поводир», де зіграли ролі й інші
повністю сліпі, як і він, кобзарі. Із Рачком вони давно
друзі. Аж мороз ішов поза
шкірою, коли у виконанні
Тріуса звучала українська
пісня часів козаччини «Чорна рілля ізорана…» Потім
слово мав кобзар, лірник, народний співак, лауреат Державної премії імені Тараса
Шевченка, народний артист
України Василь Нечепа. Після цих виступів не міг всидіти
у залі і ювіляр і облишивши
всі сумніви щодо свого фізичного стану, вийшов на
сцену і, вибачаючись, що все
вже в нього «не те», вкладав
душу у кожне слово, кожну
ноту. Згадував, як купивши у
1964-му році стару бандуру,

ходив пішки до Ромна, аж за
20 кілометрів, на навчання
до Євгена Адамцевича, згадував свого батька, від якого
записав і запам’ятав багато пісень та дум, історичної
правди.
А на сцені — один за одним Кость Череський із Харкова, Тарас Компаніченко
— керівник музичного колективу стародавньої музики
«Хорея козацька» із Києва
зі своїми братчиками Яро
славом Криськом, Тарасом
Силенком, зовсім юний Сергій Чурай із Полтави, Андрій
Ляшук із Рівного. Всі вони
виконували переважно твори, записані від Ігоря Рачка,
дякували за те, що зберіг
їх і передав. Тарас Силен-

ко спеціально для ювіляра
записав вітання від Левка
Лук’яненка і в аудіозапису
відтворив його всьому залу.
Дотепний Ігор Карпович згадав у весь голос, що з Лук’яненком вони майже родичі,
бо їхніми справами один
чернігівський полковник займався, тільки Лук’яненка
засадив, а його не встиг, бо
то вже починалися 90-ті…
Мимохіть пригадалися
далекі, та чомусь незабутні моменти. Із Ігорем Рачком ми із сусідніх сіл. Десь
із найменшого дитинства,
ще неусвідомлено закарбувався момент, коли прямо
на вулиці в Новоселівці під
деревом грав на бандурі
(звісно, я не могла знати, що

На фото: народний артист України Василь НЕЧЕПА вітає
з ювілеєм кобзаря Ігоря РАЧКА (вгорі); на сцені РБК кобзарі України — учасники ювілейного вечора Ігоря РАЧКА
(внизу).
то бандура) і співав якийсь
вусатий дядько, пісня його
була також ні на яку іншу
не схожа. Іще тоді там же,
під деревом, люди балакали, що таких, як він, давно
по тюрмах посаджали… У
моєму дитячому розумінні в
тюрмах бандити сиділи, а от
чого б туди того дядька, що
співає, у тюрму? Навіть бабуся, яка, як мені здавалося, все повинна була знать,
сказала мені, що рано стану
старою, як багато знатиму, і
взагалі, дітям треба вуха не
наставлять там, де дорослі
говорять! Уже навчаючись
у Локнянській школі на Сум
щині, цього «дядька» я не
раз впізнавала в автобусі
на Ромни чи з Ромен. Він не

приходив до нас на уроки в
школу і ми нічого не знали
про його талант, бо тоді це
знать було «не положено».
Як згадує моя вчителька
української мови Ольга Василівна Гречко, вже у Харківську школу в середині
90-х, де на той час вона працювала, їй вдалося умовити прийти Ігоря Карповича.
Звісно, зустріч — незабутня.
І тоді він не приховував свої
націоналістичні переконання, співаючи пісню на слова Олександра Кониського
«Я не боюсь тюрми і ката,
вони для мене не страшні!
Страшніш тюрма у рідній
хаті, неволя в рідній стороні…» та козацькі думи.
За часів президентства
В. Ющенка, у листопаді
2008-го року, І. К. Рачку присвоєно звання Заслуженого
працівника культури України.
Про ту подію згадує тодішній
Харківський сільський голова
Олексій Скиба: «Ігор Карпович навідріз відмовлявся
їхати в район, щоб оформити у пенсійному доплату
до пенсії за звання. Сказав,
що не поїду і все, мовляв,
що про мене люди скажуть
— стидно за це гроші получать: звання то і звання,
а гроші як за нього брать?
Кілька разів доводилося переконувати, а він таки не
поїхав, врешті, довірив мені
документи, щоб я це за нього зробив».
«…Мене не раз запитують, — розповідає кобзар,
— як я дожив до таких літ,
бо жить було ж дуже не просто, просять секретами
поділитися. У мене один секрет — любов до пісні, України і глибока віра в Бога. В
українській пісні — наша
історія, а історія — це майбутнє, бо хто до неї зневажливий, тому і майбутнього
не мати. Я сучасних пісень
не знаю і не беруся судити
які вони, ті, які переживуть
кілька століть і їх не забудуть — ото і є пісні справжні, а ті, що на кілька днів, то
так, для розваги».
Здавалося, його мудрі
слова слухав би і слухав і
запам’ятовував, бо вони, як і
пісні козацькі, не тільки історичні, а і пророчі…
А на завершення ювілейного свята всі кобзарі на сцені заспівали «Ще не вмерла
України», а зал їх підтримав,
а ще, обнявшись, вклонилися людям низенько.
Олександра ГОСТРА.
Фото Володимира ТОПЧІЯ
і Олександри ГОСТРОЇ.

БЕЗ ВОЛІ НЕМА УКРАЇНИ І НЕМА БЕЗ ПІСЕНЬ НАРОДУ
Того дня у музеї пісня
торкнулася струн серця відвідувачів, а маленькі дитячі
пальці учнів школи мистецтв
торкнулися струн бандури.
Звучала чарівна музика, і линули пісні у виконанні колективу «Мальви», яким керує
Алла Руденко, захоплював
спів Аліни Дегтяр та Стані
слава Синька.
Це було незабутнє свято
з нагоди 80-річчя Заслуженого працівника культури України Ігоря Карповича Рачка.
У центрі уваги відвідувачів
фотостенд — історія життя
Ігоря Карповича. На світлинах: бабуся, тато, мама,
сестри; зустрічі з поетом Петром Ротачем, художником
Зосенком, цікаві світлини із
творчого життя ювіляра. Ігор
Карпович опанував гру на
мандоліні, гітарі, гармошці.
У його репертуарі близько
200 народних пісень та дум,
твори із книги українського

музикознавця Філарета Колесси
«Мелодія
українських
народних
дум». Указом
Президента
України
В.
Ющенка
6
листопада
2008 р. Ігорю
Рачку
присвоєно
почесне
звання «Заслужений
працівник
к ул ьт у р и
України».
З цікавістю слухали учні 7 класів
Талалаївської школи про
життєвий та творчий шлях
ювіляра. Ця багатоголоса
аудиторія, яка зібралась у
музеї, ознайомилася з істо-

рією ще одного свята — Свята мови, яке підготували та
провели працівники дитячої
бібліотеки.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

На фото Катерини
 МАЛЬКО: учасники
С
ансамблю бандуристів
«Мальви»
з організаторами свята.

ПОДІЯ

ВИЙШЛА КНИГА «ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ КРАЙ»

3 березня у залі засідань
райдержадміністрації відбулася презентація книги «Талалаївський край», виданої
районною громадською організацією «Літературно-мистецьке об’єднання «Олава».
Ця подія стала особливо
приємною для поціновувачів
історії нашого краю.
Керівник об’єднання Володимир Ткачов розповів
присутнім про задум підготовки і виходу книги, про матеріали, які лягли в її основу.
Нова книга — краєзнавче
видання, в основу якого покладене історичне минуле і
сучасне життя Талалаївщини. Також Володимир Митрофанович подякував всім
інвесторам та меценатам за
фінансову та моральну підтримку у підготовці видання,
адже видана книга виключно
за спонсорські кошти.
Вітали творчий колектив із знаменною подією
голови районної ради Юрій
Дзюбан, райдержадміністрації — Анатолій Дупа та його
заступник Лариса Шевченко.
Юрій Володимирович вручив
грамоти районної ради керівнику об’єднання Володимиру
Ткачову, спонсорам — підприємцям Віктору Прядці,
Дарині Алєксєєвій, керуючому філією відділення Ощадбанку Віталію Білику. Грамотою
райдержадміністрації
нагороджено
«Літературно-мистецьке
об’єднання
«Олава». А селищний голова
Юрій Величко, вітаючи творчий колектив із здобутком,
кожному вручив подарунки.
Вітальне слово мав керуючий філією «Ощадбанку»
Віталій Білик. Всі виступаючі
дякували творчому колективу за труд, вкладений у ство-

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).

ВАКАНСІЇ

На постійну офіційну
роботу у приватний спортивний клуб «Пітон» (смт
Талалаївка) потрібен педагог-хореограф, фітнес-інструктор. Вимоги: освіта
вища, повна вища. Вітається досвід роботи за напрямками: фітнес, аеробіка, танцювальні програми.
Основні якості: відповідальна, пунктуальна, порядна людина, яка любить
справу, якою займається.
Гідна заробітна плата.
Домовленість про співбесіду за тел. 096-227-44-54,
066-061-29-91.
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.

ПП ГОРБАНЬ Ю. М.

на 17 березня попередня
оплата на КУРЧАТ–БРОЙЛЕРІВ КООБ‑500, несучка Мастер-Грей, Іспанка
(голошийка).
Комбікорм «Калинка»
по заводських цінах.
Тел.
2-19-34,
097-256-84-85.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

11 березня 2017 року

На фото: творчий колектив «Літературно-мистецьке
об’єднання «Олава» із керівниками району та гостями.
рення книги.
Першу, щойно віддруковану книгу, прямо до залу
із Чернігівської маршрутки
доставив наш земляк журналіст, поет і прозаїк Яків
Ковалець. Як і завжди, його
виступ був неординарним.
Розповів, що у переповненій
маршрутці, як то буває у п’ятницю, коли додому їдуть студенти, намагався сам ознайомитися із книгою і показав
її юнаку, який сидів поруч.
Того зацікавили фотографії,
адже, як виявилося, той хлопець-студент Чернігівського
музичного училища Андрій
Мороз із Новоселівки. Минулого року він закінчив Талалаївську школу мистецтв.
Йому було дуже приємно
побачити на фото своїх вчителів із музичної. Отож, Яків
Феофанович назвав Андрія
повноправним першим читачем книги про земляків.
Того дня читачі отри-

мали лише кілька десятків
примірників книги, які тут же
роздали спочатку на кожну
сільраду. Решта тиражу іще
друкується. Цю справу взяв
на себе також наш земляк
— директор ПП «Юніс Прес»
Володимир Савченко.
Кажуть, що пісня живе,
доки її співають, книга —
доки її читають. «Талалаївський край» — художньо-публіцистичне видання. Саме
читачам визначити настільки
важливою є ця книга. У передмові від авторів сказано:
«Ми будемо вдячні читачам,
які внесуть свої пропозиції і
доповнення до книги і, можливо, прийде час випустити в
світ нове, доповнене видання «Талалаївського краю».
У свою чергу редакція
газети готова відгуки щодо
виходу книги розміщувати на
сторінках районної газети.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

13 березня — с. Красний Колядин, вул. Левівський
Шлях; с. Липове, вул. Колгоспна, вул. Лісова.
14 березня — с. Мигурове (село повністю).
15 березня — с. Грицівка, вул. Партизанська; с. Красний Колядин, вул. 30-річчя Перемоги, школа, сільська рада,
АТС; смт Талалаївка, ВУЖКГ, очисні споруди.
16 березня — с. Красний Колядин, контора ТОВ «Красноколядинське», пошта, клуб; смт Талалаївка, вул. Польова.
17 березня — с. Корінецьке, вул. Гора, вул. Саливонівка (9:00 – 15:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

НА ПРИЙОМ У «СІММЕД»

25 БЕРЕЗНЯ з 10:00 у приміщенні Талалаївської ЦРЛ
будуть вести прийом лікарі центру «СІММЕД»: гінеколог,
онкохірург, кардіолог.
З метою обстеження будуть проводитися УЗД серця,
щитовидної залози, молочних залоз, органів черевної порожнини, малого тазу.
На прийом до лікарів записуватися завчасно за тел.
2-17-52 з 9:00 до 13:00.
УЗД обстеження в порядку черги. Прийом платний.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (2-й пов.)
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90

м. Ромни, вул. Соборна, 8, м-н «Каштан», тел. 097-482-04-49
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%
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.

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

Приймаємо
замовлення на добових та підрощених КУРЧАТ бройлер
та іспанка голошия, КАЧОК
благоварка.
Тел.
097-632-37-01,
096-034-29-63.

Виготовлення
та
встановлення твердопаливних КОТЛІВ. Монтаж
системи опалення та металоконструкцій різної складності. Тел. 067-168-57-03,
095-468-29-94.

ПРОДАЄТЬСЯ

С Е РД Е Ч НО здоровимо
з Міжнародним
жіночим днем
8 Березня всіх жінок-учителів та вчительок-пенсіонерок Липівської школи. Пізно
лягають, перевіривши зошити, з думкою про школу вставати вранці, знаючи — ніхто
не представить до нагороди.
Ось, що таке вчительська
праця. Строгість без грубості, довготерпіння, дні, переповнені суєтою. Все, що
навіяне нудьгою і лінню, ви
перемагаєте лише добротою. В день цей сонячний,
яскравий, весняний 11-й
бажає вам клас: щастя, удачі, любові, веселощів — всі
привітання тільки для вас!
УЧНІ 11 класу
Липівської школи.
* * *
НАШУ шановану вчительку Тетяну Михайлівну
БИЧОК із Красного Колядина щиро вітаємо із святом
весни і сонця — 8 Березня.
Нехай з приходом весни
прийдуть у Вашу оселю міцне здоров’я, злагода, мир і
добробут. Хай одвічні істини, подаровані Вами не одному поколінню Ваших вихованців, впевнено ведуть
їх по життю.
ВИПУСКНИКИ
Красноколядинської
школи 2012 року.
* * *
З НАГОДИ молодого
ювілею наші найщиріші побажання начальнику Обухівського відділення поштового
зв’язку Юлії Анатоліївні
СЛІПКО. Хай у Вашому домі
завжди панують мир і злагода, у серці — доброта, а у
справах — мудрість та виваженість. Нехай доля буде
прихильною до Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних
друзів.
З ПОЧАТКОМ весни
день народження відзначають і її колега — листоноша відділення Валентина
Володимирівна
БОГУТА та оператор МВПЗ
Талалаївка Лілія Миколаївна САВЧЕНКО. Нехай
ваше життя буде красивим
та яскравим, як весна, сонячним і теплим, як літо.
Нехай буде далеко до осені,
а снігові хуртовини ніколи не
проникають в душу! Живіть
щасливо, бережіть здоров’я,
шани й поваги від людей,
любові від рідних.
РЕДАКЦІЯ РАЙГАЗЕТИ.
* * *
У ЦІ березневі дні святкує своє 80-річчя наша
мама і бабуся Марія Степанівна КАЛИТА із Красного Колядина. Наша мамо,
рідненька, мила! Слів святіших нема на землі. Хай не
слабнуть здоров’я і сила, очі
завжди хай будуть ясні. Промінь сонця нехай Вас торкнеться і розтопить і лихо, й
біду. І все краще життю по-

сміхнеться, як ті лілії в літнім
саду. Здоров’я Вам, мамо,
добра Вам, рідненька, і щастя на довгі роки.
ДІТИ, ВНУКИ із
сім’ями, ПРАВНУКИ.
* * *
14 МАРТА отмечает
свое 80-летие наша дорогая
бабушка и прабабушка Евдокия Васильевна ШАРКО
из Петькового. Восьмой десяток юбилейный сегодня
отмечаешь Ты, бабуля, ангел наш семейный, источник
вечной доброты. Тебя мы
искренне так любим, желаем еще долгих лет. В подарок все, что хочешь, купим
— ценней Тебя на свете нет!
ВНУКИ и ПРАВНУКИ.
* * *
ДОРОГУЮ и лучшую
в мире мамочку Евдокию
Васильевну ШАРКО от

всей души поздравляем
с её светлым 80-летием.
Мама любимая, Ты наша
гордость, Ты именинница,
мама, сегодня! Восемь десятков — это не много, Ты,
как и прежде, нас ждешь
у порога! Нас, улыбаясь,
всегда Ты встречаешь, ну а
сегодня Тебя поздравляем!
Счастлива будь и все так же
прекрасна, ну а для нас Ты
— как солнце в день ясный!
ДОЧЕРИ и ЗЯТЬЯ.
* * *

14 БЕРЕЗНЯ святкує
свій 70-літній ювілей наш
дорогий батько і дідусь Михайло Іванович СИВЕНКО
з Талалаївки. Вітаємо. У цей
світлий ювілейний день прийміть, наш дорогий, вітання
найщиріші. Тату рідний, милий наш дідусю, Ви в нас
є — і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток не впаде
на думку. Ви живіть іще до
сотні літ. Хай ніколи не болять Вам руки, старість хай
обходить повсякчас, тільки
радість хай приносять внуки
і всі люди поважають Вас.
СИН, НЕВІСТКА, внук
МАТВІЙ, ДОЧКА, ЗЯТЬ,
ВНУЧКА із сім’єю,
правнучка АНЯ.
* * *
СВІЙ 60-й ювілейний
день народження відсвяткував 8 березня Микола
Михайлович МАКАРЕНКО
з Болотниці. Хай щастя та
мир зігрівають оселю і грає
здоров’я, як добре вино.
Будь завжди щасливий і
завжди веселий, життя бережи, бо єдине воно. Нехай
Тобі завжди всміхається
доля, несуть тільки радість
з собою роки. Хай щастя й
здоров’я не зрадять ніколи,
збудуться мрії, бажання,
думки. Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло, весною буяла в житті доброта,
любові, добра Тобі, чистого
неба, поваги й пошани, людського тепла.
ДРУЖИНА, ДІТИ з
сім’ями, брат ГРИША та
сестра ОЛЯ з сім’ями,
ВНУКИ.
* * *
ЦИМИ днями виповнилося 60 років нашому татові
і дідусеві Миколі Михайловичу МАКАРЕНКУ із Болотниці. Твій ювілей — не
тільки Твоє свято, радіють
усі рідні й друзі теж. Хай

Бог пошле іще років багато,
здоров’я, щастя, радості без
меж! Нехай добром наповнюється хата, достатком,
щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в
ній багато, прихильна доля
огорта крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
З повагою ДОЧКА і
ВНУКИ.
* * *
НА ЧУДОВЕ іменинне
свято нашої любої дружини,
матусі, бабусі і свахи Ганни
Миколаївни ГРЕЧКО з Понір шлемо найтепліші побажання прекрасного настрою,
свіжості і ніжності перших
весняних квітів, щедрості
почуттів і душевного спокою.
В цей дорогий для серця
день бажаєм
радості й пісень! Від друзів — щирих привітань, від
зірки — здійснення бажань!
Від сонця — світла і тепла,
щоб доля щедрою була! Хоч
не спинити часу лік, нехай
щастить весь довгий вік!
ЧОЛОВІК, СИНИ,
НЕВІСТКИ, внучка ЄВА,
СВАТИ з Талалаївки.
* * *
ДОРОГОГО
й
коханого чоловіка й тата Геннадія
Володимировича
ДИДЮКА із Співакового з
великою любов’ю і радістю
вітаємо з його 35-річчям.
Так всього багато зичим, що
й не полічить. В мирі, радості, здоров’ї все життя прожить. Хай воно прекрасним
буде, як вишневий сад, хай
Тобі приносить щастя вічний зорепад. Хай приходять
ранки з добрими надіями,
щоб завжди усі збувались
задуми і мрії.
ДРУЖИНА і син
АРТЕМ.
* * *
14 БЕРЕЗНЯ виповнюється 17 років нашій дорогій, любимій донечці, сестричці та внучці Віталіні
ТКАЧЕНКО з Талалаївки.
Мов хризантеми, зорі золоті
зберем Тобі на щастя й світлу долю, щоб мала стільки
радості в житті, як струн
вітрів у пізній пісні поля.
Бажаєм долі щедрої, тепла,
кохання, добрих, вірних друзів, щоб врода на зів’яла, а
цвіла, немов калина у широкім лузі! Здоров’я Тобі
міцного, щастя людського,
успіхів у навчанні, у житті
щирого кохання! Хай Матір
Божа Тебе оберігає, а Господь із неба долю посилає!
МАМА, ТАТО, брат
ДІМА, бабуся ОЛЯ.
* * *
ВІТАЮ із 17-літтям свою
дорогу хрещеницю Віталіну
ТКАЧЕНКО з Талалаївки. Як
хочеться подарувати Тобі
долю і прихилить до Тебе
білий світ, щоб в щасті Ти
жила без болю багато довгих і яскравих літ! Благополуччя Тобі зичимо й удачі,
здорова будь й красива, мов
весна. І щоб в любові не пізнать нестачі, бо Богом раз
дарується вона!
ХРЕЩЕНА.
* * *
17 РОКІВ виповнилося
дорогій всім нам дівчині Віталіні ТКАЧЕНКО, яку ми
щиро вітаємо. В житті нехай
все буде, що потрібно, без
чого не складається життя: любов, здоров’я, щастя,
дружба та вірна нестаріюча
душа. Бажаємо життя прожити без сліз, без горя, без
біди. Нехай воно щасливим буде сьогодні, завтра і
завжди!
Тітки ОКСАНА і НАТАША, дядьки ОЛЕГ і ВОВА,
РУСЛАНА, АНЯ, НАСТЯ.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУПЛЮ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого цілодобово СВИНЕЙ, КНУРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, а також яловичину та свинину
(М’ЯСО). Тел. 095-606-55-31, 098-343-20-99.
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.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПЛИТИ пустотні
1,2×6 м, ГІПСО- і ШЛАКОБЛОК. Тел. 097-267-16-10.
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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250144, виданий 22.07.1996 р. на ім’я РЕПАНКА Михайло
Петрович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250615, виданий 04.07.1996 р. на ім’я АРТЮХ Надія Дмитрівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0261960, виданий 29.08.1996 р. на ім’я ТКАЧЕНКО Параска
Григорівна, вважати недійсним.
Втрачений ДИПЛОМ серії ЕН №30805189, виданий Прилуцьким
медичним училищем 2 березня 2007 року на ім’я ГАВРИЛЕНКО Тетяна Миколаївна, вважати недійсним.
Втрачений ЗАПОВІТ за реєстраційним №24, виданий Корінецькою сільською радою 22 червня 1998 року на ім’я У
 ДОВИЧЕНКО
Раїса Яківна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0349239, виданий Талалаївською РДА 9.12.1999 р. на ім’я
ЖГИР Марія Олексіївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №051026, виданий Талалаївською РДА 8.10.1996 р. на ім’я
ПОПОВИЧ Василь Маркович (переоформлений на ПОПОВИЧ
Ганну Дмитрівну у порядку спадкування), вважати недійсним.

ПРОДАЄТЬСЯ 1) 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 10 тис. доларів,
можливий торг.
2) АВТОМОБІЛЬ Москвич-412 1991 року випуску, на
ходу, ВЕЛОСИПЕД;
3) ЛІЖКО
залізне,
СТОЛИ
кухонні
розсувні,
ШИФОНЬЄР, ДЗЕРКАЛО 40×60 см, КИЛИМИ 2×1,5 м, ПОСУД, КОЖУХ 56-го розміру;
4) ВУЛИКИ, РАМКИ у зборі з натягнутим дротом, МЕДОГОНКА; БАЛІЇ для корму для корів, НОЧВИ, ВИВАРКИ,
КОСА, ГРАБЛІ, МОТИЛЬНИЦЯ з ковшем, БРЕЗЕНТ 4×5 м,
ЛАНЦЮГ для кіз 10 м.
Тел. 050-523-13-06.
Установка безлімітного ІНТЕРНЕТУ з абонплатою від
40 грн.; супутникових АНТЕН; розкодування КАНАЛІВ.
Тел. 096-087-33-50, 066-645-57-23.

16 БЕРЕЗНЯ минає рік, як перестало битися серце нашої найдорожчої людини — дружини, матері і бабусі Анастасії
Максимівни ВІТРЯЧЕНКО з Липового. Немає слів, щоб
висловити біль і горе, від якого плачуть наші серця. Як
нам не вистачає всім Твоєї ласки і підтримки, материнської поради і тепла. Без Тебе стало пусто в домі і на
душі, без Тебе серце не знаходить втіхи. Лише пам’ять
береже в ньому Твій світлий образ, Твою посмішку, Твоє
любляче слово, яке Ти берегла для кожного.
Сумуючі ЧОЛОВІК, СИНИ, НЕВІСТКИ,
ВНУКИ, ПРАВНУКИ і всі рідні.

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.
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.
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 в с. Основа, з надвірними будівлями (сарай,
літня кухня, гараж, погріб), центральне водопостачання до
будинку, є колодязь. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 098-417-15-85, 096-763-12-14.
САДИБА в селі Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги,
129. Будинок газифікований, площа 76,6 м2, є сарай, погріб
вхідний, колодязь. Приватизовані земельні ділянки 37 га та
50 га (садиба №134). Ціна договірна. Тел. 099-485-18-41.
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.
Терміново недорого газифікована САДИБА в Талалаївці.
Тел. 068-085-51-23, 098-490-54-00.
САДИБА в Талалаївці по 1-му пров. Енергетиків: будинок (газ, вода), господарські будівлі; МЕДОГОНКА б/у в хорошому стані. Тел. 095-121-10-95, 067-479-96-78.
САДИБА по вул. Дружби, 46 у с. Болотниця: будинок, сарай,
погріб, гараж, літня кухня. МОТОЦИКЛ, ТЕЛЕВІЗОР Samsung.
Тел. 098-551-39-66.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2110 2002 року випуску, газ/бензин в
хорошому стані. Ціна договірна. Тел. 096-899-95-09.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія». Тел. 097-194-45-62.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101. Тел. 093-112-55-06.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106 у відмінному технічному стані;
СІНО. Тел. 098-460-85-07, 066-166-60-81.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2105, МОТОЦИКЛ Днепр-11.
Тел. 096-624-50-89.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101, стан нормальний. Торг біля
капоту. Тел. 098-839-04-15.
ПРИЧІП автомобільний, саморобний. Ціна договірна.
Тел. 093-900-08-73 (Олександр).
КОПАЛКА однорядна польська, КОСАРКА роторна польська (1,35 м), КОРОВА, ГНІЙ, МАЖАРА для сіна, СІНО в тюках.
Тел. 097-609-85-78.
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.
МІНДОБРИВО. Мішки по 50 кг. Селітра, амофоска, сечовина за оптовими цінами. Тел. 096-404-85-53 (Григорій).
Поршнева ГРУПА до ГАЗ-53. Ціна договірна.
Тел. 068-745-65-05.
КУРЕЙ червоних. Тел. 095-949-86-11, 067-704-78-15.
Молода КОРОВА тільністю 7 місяців.
Тел. 066-772-03-02, 098-919-01-33.
СІНО люцерни (великі тюки).
Тел. 066-708-70-28, 096-897-06-86.
ДРОВА рубані, МЕТРІВКИ твердої породи з доставкою.
Тел. 097-636-76-10, 099-194-54-04.

ПОМИНАННЯ

5 БЕРЕЗНЯ — 5 років, як не стало нашого любимого сина, чоловіка,
дяді Сергія Олексійовича ВОВКА з
Талалаївки.
Беда нагрянула в наш дом без разрешения и стука. Исчезли радость и
покой, в глазах застыла боль и мука.
Ушел и не вернешься никогда, не
удержали, не хватило сил. И в небе
новая звезда нам светит так, как Ты светил. А нам теперь
под небом звездным к Твоей плите носить цветы. Прости,
что нам остался воздух, каким не надышался Ты…
Все, кто забыл — вспомните, кто помнит, помяните.
Вечно скорбящая МАМА,
ЛЕСЯ, ЖЕНЯ, ПАША.

14 БЕРЕЗНЯ
— 40 днів тяжкої
скорботи
і печалі, як пішов у вічність люблячий
чоловік, добрий батько та дорогий дідусь і прадідусь Петро Гаврилович
ЛУЦЕНКО з Діброви. Як же тяжко втрачати таку світлої душі людину. На душі
— біль, жаль і сум. Він був дуже гарним
чоловіком і батьком. Любив життя і був
працьовитим. Нам не віриться, що вже
ніколи не почуємо рідного Вашого голосу, батьківської поради. Все життя Ви трудилися і майже до останніх днів своїх
дбали про нас. Світ став порожнім без Вас. Ми Вас ніколи
не забудемо. Низько схиляємо голови над Вашою могилою.
Хай над Вашою могилою завжди світить сонце, співають
пташки, а на квітах буде роса — то пам’ять про Вас. Вічного
життя Вам у Царстві небеснім та спокою Вашій душі. Всі, хто
знав і пам’ятає Петра Гавриловича, згадайте його у ці дні
добрим словом.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКИ з сім’ями,
ОНУКИ та ПРАВНУКИ.
15 БЕРЕЗНЯ минає 2 роки, як перестало битися серце
Василя Петровича ФЕСАКА. Перестало битись його добре
серце, в котрому вистачало тепла для всіх. Він був великим
працелюбом, людиною невичерпної життєвої енергії, дбайливим господарем, для нас усіх мудрим порадником і надійною опорою. Так стало пусто на душі і серце плаче кожен
день від болю, і огортає тихим смутком все навколо. Великий слід в житті Ти залишив, а скільки Ти добра усім зробив.
Любив життя, людей любив, прожив для них і для доньки.
Пішов Ти гідно в небуття, Тобі довік не буде забуття. Низько вклоняємося перед Твоєю світлою пам’яттю, яка завжди
буде жити в наших серцях. Нехай свята земля береже Твій
вічний сон, а Господь дарує Царство небесне.
Вічно сумуюча СОФІЯ та її родина.
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19 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.
Повідомляємо, що спадкоємцями втрачених
СЕРТИФІКАТА на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250504, виданого 31.07.1996 р. на ім’я ЧОБОТЬКО
Ольга Іванівна,
СЕРТИФІКАТА на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250505, виданого 31.07.1996 р. на ім’я ГЕРАСИМЕНКО Марія Дмитрівна,
СЕРТИФІКАТА на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250440, виданого 30.07.1996 р. на ім’я ЧОБОТЬКО
Василь Дмитрович,
СЕРТИФІКАТА на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0250441, виданого 30.07.1996 р. на ім’я ЧОБОТЬКО
Ганна Григорівна
є САЛЬНІКОВ Володимир Іванович і КИРИЧОК Надія
Іванівна. Земельні частки (паї) знаходяться на території
Рябухівської сільської ради.
Колектив працівників територіального центру висловлює щирі співчуття соціальному працівнику з Українського
Аллі Іванівні Мусієнко з приводу тяжкої, непоправної втрати
— смерті її матері
Лідії Сергіївни КАРПЕНКО.
Розділяємо біль гіркої втрати і щиро співчуваємо нашій
колишній колезі Галині Миколаївні Горошко та її родині з
приводу смерті найдорожчої людини — мами
ТЕТЯНИ ПАНАСІВНИ
Колишні КОЛЕГИ по роботі
з Талалаївського райагробуду.
Тяжке горе спіткало родину нашої сусідки Галини Миколаївни Горошко — померла її мама ТЕТЯНА ПАНАСІВНА.
Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо гіркоту тяжкої
втрати, а покійній — Царство небесне.
СУСІДИ з будинку 51а вул. Центральна
смт Талалаївка.
Щиро співчуваємо нашій однокласниці Ользі Миколаївні Лазоренко із Новоселівки в її тяжкому, непоправному горі
— передчасній, раптовій смерті чоловіка
ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА.
ВИПУСКНИКИ 10-го класу Локнянської середньої
школи 1985 року, класний керівник О. В. ГРЕЧКО.
Непоправне горе спіткало нашу однокласницю і ученицю Юлію Лазоренко — відійшов у вічність її батько Володимир Григорович ЛАЗОРЕНКО з Новоселівки. Щиро співчуваємо Юлі і розділяємо з нею та всіма рідними і близькими
покійного біль важкої втрати.
ВИПУСКНИКИ Харківської школи 2004 року,
класний керівник І. В. БАЛКО.
Щиро співчуваємо нашій кумі Вікторії Володимирівні
Сулятицькій з Новоселівки. В її родині горе — помер тато
ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ. Розділяємо біль втрати, сумуємо разом з вами. Покійному — Царство небесне, земля
пушинкою, а ви тримайтеся.
Куми Тетяна і Олександр МАКЄЄВИ.
Передчасно і так несподівано обірвалося життя нашого кума Володимира Григоровича ЛАЗОРЕНКА з Новоселівки. Сумуємо разом із його дружиною, а нашою кумою
і подругою Ольгою Миколаївною, їхніми доньками Юлею і
Вікторією, внуками, глибоко співчуваємо.
Сім’я ФІЛОНЕНКО.
Непомірне горе спіткало родину наших сусідів Анни Василівни і Віктора Васильовича Місяйлів — відійшла у вічність
їх мама ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛІВНА. Щиро співчуваємо подружжю Місяйлів і розділяємо з ними біль безповоротної втрати.
Сусіди БАСКИ, НЕБАБИ, НУЖНЕНКИ, РУДЕНКО,
ПРИХІДЬКИ з Талалаївки.
У родині Віктора Васильовича і Анни Василівни Місяйло — невимовно болісна втрата. Пішла у вічність мама
Анни Василівни ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛІВНА. Розділяємо з вами
гіркоту тяжкої втрати.
Віра Петрівна, Едвард і Альона ЗЛЕПКО.
Висловлюємо щирі співчуття Віктору Васильовичу і
Анні Василівні Місяйло, їхнім дітям Юрію і Лєні з приводу
непоправної, тяжкої втрати — смерті їхньої мами і бабусі
ПЕЛАГЕЇ ВАСИЛІВНИ.
Сім’ї ГУЧОК, КАРТАВИХ.
Важко передати словами душевний біль, коли в інший
світ відходять мами… Таке горе прийшло і в родину наших
сватів Віктора Васильовича і Анни Василівни Місяйло — померла їх мама і бабуся ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛІВНА. Сумуємо,
співпереживаємо і розділяємо біль непоправної втрати із
всією родиною покійної.
СВАТИ.
У сім’ї моєї однокласниці і подруги Ольги Степанівни Ященко із Українського велике горе, помер її чоловік
ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. Сумую за померлим і щиро
співчуваю Ользі, їх сину, невістці, внукам.
Однокласниця Ганна ПОПОВИЧ.
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РИНОК

СУ ПЕРЕЧК А ЗА ГРИВНІ
Ринкова площа — одне
із найлюдніших місць у селищі, особливо в недільний
базарний день, коли із навколишньої округи та й віддалених місць з’їжджаються
сюди бажаючі поярмаркувати: хтось скупитись чи прироблене у власному господарстві продати, ходить — щоб
зустрітись тут із друзями
та знайомими, обмінятись
новинами та дізнатися про
ціни. Чого там тільки не побачиш і не почуєш: хтось вдоволений торгівлею, хто ні,
одних влаштовують тамтешні ціни, інші сперечаються із
продавцями, мовляв, дорого,
та і все ж купляють те, по що
прийшли… Бо базар і є базар. Ось тільки це місце, де
щонеділі збирається багато
люду і куди дійсно люблять
приходити жителі селища і
приїжджі гості, тривалий час
залишається необлаштованим, невпорядкованим. Його
господарі, які не раз змі-

нювалися, не спромоглися
облаштувати як слід цю невеличку територію, перетворити її на зручне і комфортне
місце для ринкової торгівлі.
Із 2014 року ринок перейшов у підпорядкування
районного споживчого товариства. Голова райст і водночас нинішній директор ринку
Віталій Моргун не вважає
проблеми ринку другорядними, прагне по можливості
робити на цій території хоч
якісь позитивні зміни.
— Кожен, певно, помітив естетично оформлену
вивіску при вході на ринок,
— розповідає Віталій Григорович. — Розпочали ремонт
м’ясного павільйону: перекрили плиткою 30 квадратів
підлоги,
відремонтували
дах, плануємо замінити вікна
і двері на пластикові, також
відремонтувати і літні павільйони — замінити старі прилавки і перекрити дах, адже
ці старі конструкції вже зов-

СЛУЖБА – 101

НЕ ВИХОДЬТЕ НА КРИГУ

Минулого року на водой
мах області внаслідок необережного поводження на
воді, нехтування правилами
безпечної поведінки загинуло 62 людини. Цьогорічної
зими крига на водоймах була
міцною, адже не було великої розталі, та погода, яка
встановилася в останні тижні, робить небезпечним вихід
на кригу для рибалок та відпочиваючих. У зв’язку з цим
6 березня працівниками РС
УДСНС було проведено рейдові перевірки місць стихій-

ного підлідного вилову риби
та відпочинку людей на водних об’єктах району (ставка
поблизу цегельного заводу
в смт Талалаївка, ставків у
с. Стара Талалаївка), під час
якої громадянам було роз’яснено основні правила поведінки на льоду, проведено інструктажі з відпочиваючими
та рибалками. Районний сектор УДСНС застерігає, що
перебування на кризі несе
небезпеку. Не ризикуйте самі
і убезпечте від цього дітей.
Бережіть і цінуйте життя!

Пожежа
найчастіше
трапляється через несправність автомобіля (замкнення
електромережі, витік і займання бензину (мастила), в
результаті аварії або і через
необережне поводження з
вогнем водія або пасажирів.
Легковий автомобіль може
повністю згоріти усього за
3 – 5 хвилин.
Протягом 2016 року на
території області зареєстровано 1664 пожежі, із них на
транспортних засобах виникло 113 (6,8% від загальної
кількості пожеж), в 2015 році
— 80 пожеж. Серед причин
є й підпали, але основна
частина виникла через несправність автомобіля.
20 лютого близько 16-ї
години до Служби порятунку «101» у Талалаївському
районі надійшло повідомлення про пожежу легкового
автомобіля «ЗАЗ» поблизу
с. Обухове. Завдяки оперативним діям водія пожежу
було ліквідовано до прибуття
пожежно-рятувального
підрозділу. Збитки мінімальні. Причина — несправність
проводки. Будь-яка пожежа в
автомобілі, окрім зловмисних
дій, починається із характерного запаху, наявності диму.
Якщо сталася пожежа в
автомобілі: не панікуйте; зупиніть автомобіль і вимкніть

двигун, поставте машину
на гальмо; за можливості
від’єднайте
акумуляторну
батарею; висадіть пасажирів,
заберіть документи та інші
цінні речі; не перебувайте в
автомобілі, який спалахнув,
більше 90 секунд; викличте
рятувальників за телефоном
«101»; на місце загоряння
спрямуйте струмінь вогнегасної речовини вогнегасника, маневруючи ним по всій
площині поширення полум’я.
Подавайте вогнегасну речовину в напрямку від краю до
центру вогнища. Можна також накрити осередок пожежі
брезентом, ковдрою, курткою
— приплив повітря буде мінімальним, і є ймовірність, що
пожежа швидко припиниться.
Якщо причиною загоряння в автомобілі є пролив
пального, необхідно в першу
чергу гасити пальне, а потім
машину.
Пожежа біля бензобака
є найнебезпечнішим варіантом. Тому відразу ж відбігайте подалі від автомобіля. В
такий момент найважливіше
вберегти себе і пасажирів від
можливого вибуху.
Якщо вам дійсно дорогий
свій автомобіль, необхідно заздалегідь подбати про
надійний вогнегасник, а то
й два: вуглекислотний або
порошковий.

Увечері 23 лютого трапилася пожежа господарчої будівлі у Талалаївці. Швидкому
поширенню вогню посприяли грубі корми, що знаходилися на горищі та розлита
легкозаймиста речовина. В
результаті частково знищено покрівлю. Наслідки могли
бути й трагічніші, якби пожежа трапилася у більш віддаленому населеному пункті.
Гасити її допомагали сусіди

потерпілих.
Районний сектор УДСНС
застерігає, що порушення
правил експлуатації пічного
опалення, в тому числі застосування для розпалювання печей легкозаймистих та
горючих речовин може призвести до важких травм та
трагічних наслідків.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

АВТОМОБІЛЬ ТА ПОЖЕЖА

ПРО ПОЖЕЖУ ТА НЕБЕЗПЕКУ
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сім непридатні для торгівлі.
А ще у планах облаштування
місця для торгівлі худобою
і птицею. Тим, хто торгує за
межами ринку, майже на прилеглій дорозі, будемо пропонувати торгівлю на території
ринку. Місця там досить і
руху транспорту та пішоходів
на дорозі ніхто не заважатиме. А ще буде менше бажаючих ухилятись від ринкового
збору. У приїжджих торговельників, на жаль, є така
звичка. А саме ринковий збір
— це наш основний прибуток, який повинен іти на розвиток, та маємо лише збитки.
Наприклад, у грудні минулого року ринковий збір склав
1800 гривень, а за оренду
ринкової території (34,4 сот
ки) заплатили 2600 гривень,
в січні цього року за послуги
зібрали лише 1314 гривень,
орендна плата — та ж. З
таким земельним податком
нам досить складно утримувати інфраструктуру ринку,

— розповідає Віталій Григорович. — До січня нинішнього року діяли граничні
розміри плати за послуги,
встановлені облдержадміністрацією ще у вересні 2014
року. Сьогодні вони вже зовсім не відповідають вимогам
часу.
— Із 1 лютого правлінням райст розроблено і затверджено нові розцінки
за послуги на ринку продовольчих і непродовольчих
товарів. Саме за ці незначні
зміни, — говорить контролер-касир ринку Надія Трегуб, — виникають неабиякі
суперечки. Збільшення ринкового збору на 2 – 3 гривні
викликає гнів у власників
та продавців товару. Дехто
ладен з кулаками на тебе
накинутись, тільки б не платити збір. Зате кожному з них
хочеться, щоб на ринку і ремонт проводився, і порядок
утримувався. Можливо, підприємливі люди самі згодні
навести лад на ринку, тоді й
сперечатись не треба і проблеми всі вирішаться.
Віра КЛИМОВА.

СПОРТ

…А КУБОК ЖИВЕ
Ще за життя Заслуженого
працівника сільського господарства України, на той час
директора агрофірми «Обрій»
В. П. Фесака сільські спортсмени на вшанування заслуг
Василя Петровича перед
місцевими громадами і його
вкладу в розвиток фізкультурно-спортивного руху на селі
започаткували розіграш іменного кубка свого земляка з волейболу. З того часу минули
роки, пішов у вічність Василь
Петрович, а кубок, як данина
пам’яті і вдячності, живе.
18 лютого у спортзалі
Харківської школи відбувся його черговий розіграш.
Представницьким його, як
було в попередні роки, не
назвеш — цього разу змагалися лише чотири команди.
Поборотися за кубок приїхали волейболісти з Талалаївки та зібралися ще три
місцеві команди — ветерани,
молодіжна і «Юність» (школярі). Але це не означає, що

не було красивого волейболу, напруженої боротьби, вибухових атак і вдалих
прийомів подач. У більшій
мірі це вдавалося продемонструвати спортсменам молодіжки і тому не дивно, що,
вкотре вигравши турнір, кубок нинішнього зразка вони
навічно залишили у своїй
колекції спортивних трофеїв.
Наступний розіграш матиме
новий приз. А другими призерами стали гості з райцентру.
На третю п’єдестальну сходинку піднялися ветерани.
Кубок і медалі знайшли своїх
володарів.
Спонсорами змагань виступили Харківська сільрада
і фермерське господарство
(ФГ) Фесака В. П., котрі представили на турнір кубок, медалі та грошову винагороду.
А Роман Вітер від ФГ подарував школі два м’ячі.
Микола ЛИХО,
вчитель фізвиховання
Харківської школи.

Якщо мова про баскетбол у районі, то тут дві
адреси — Стара Талалаївка

(Сильченкове) і Плугатар. І
саме в такій послідовності.
Як тільки прийшов фізру-

ЯКЩО БАСКЕТБОЛ –
ТО ЦЕ КОБЗИСТИЙ

СБУ ПОВІДОМЛЯЄ

ЗАТРИМАНО «НА ГАРЯЧОМУ»
Співробітниками СБУ
припинено спробу незаконного переправлення до РФ
авіаційного приладу, який
використовується у військово-транспортній
авіації.
Автомобіль, в якому перевозився військовий товар,
правоохоронці
зупинили
на митному пункті пропуску
«Нові Яриловичі». Громадянин України намагався
вивезти авіаприлад, приховавши його серед особистих речей в салоні автівки,
для подальшої реалізації
на території сусідньої держави. За висновками фахівців, агрегат (КАУ-30Б),
призначений для комплек-

тування вертольотів Мі-8т
та Мі-24, належить до категорії товарів військового призначення і підлягає
державному експортному
контролю.
В рамках кримінального провадження, відкритого
слідчим відділом УСБУ в
Чернігівській області за ч. 1
ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних
передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України,
встановлюються джерела
походження
авіаційного
приладу. Триває досудове
розслідування.

ВИНЕСЕНО ВИРОК

Новозаводський
районний суд міста Чернігова
виніс вирок місцевому мешканцю, який зберігав вогнепальну зброю, боєприпаси
та наркотичні речовини.
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали чоловіка у
травні 2016 року.
Під час обшуку у приватному будинку раніше
судимого 41-річного чернігівця правоохоронці виявили саморобний обріз, пістолет з набоями, дві ручні
гранати, протитанкову та
мінометну міни, постріл до
РПГ, набої до зенітної установки та великокаліберного

кулемета, заряджену кулеметну стрічку, два магазини
до автомата Калашникова,
близько 200 набоїв різного
калібру. Також було вилучено майже півкілограма
розфасованої у пакетики
марихуани та кілька десятків пігулок з психотропними
речовинами.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 263 та
ч. 1 ст. 309 Кримінального
кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі
з встановленням іспитового
терміну — 3 роки.
Прес-група Управління СБ України в області.

ком у Сильченківську школу
Григорій Кобзистий, так і посипалися там баскетбольні
м’ячі до кошика. Сам далеко
не баскетбольного зросту
— скоріше навпаки, він такі
колінця викручував на майданчику, що суперники аж за
голови бралися, і своїх школярів навчив управлятися з
м’ячем подібним чином. Відтоді, а це половина далеких
уже 70-х, Сильченкове попереду всієї талалаївської баскетбольної планети. Поряд
із наставником філігранною
грою вирізнявся Володимир
Чепель. Він перейняв від
учителя естафету і в професії, і в баскетболі, і тепер уже
Плугатар, де вчителює, —
законодавець мод «гри під
кошиком».
А що ж Григорій Васильович? А він у баскетболі
ще свого останнього слова
не сказав. Кожного року о цій
порі кращі команди району
розігрують його іменний ку-

бок. Заслужив! Своєю багаторічною працею на фізкультурно-спортивному поприщі,
вірним служінням улюбленій
грі. Останні розіграші кубка
ветеран проводить у Талалаївській школі.
На турнір 25 лютого
з’їхалося 7 команд, привіз своїх школярок-чемпіонок області і Володимир
Чепель, щоб показали дорослим дядькам, що й вони
не ликом шиті. І дівчата таки
показали! Вигравши два поєдинки в груповому турнірі
і програвши один, тільки за
різницею забитих і пропущених м’ячів (от досада!) не
пройшли до заключної стадії змагань. Туди очікувано
потрапили сильченківці, які
переграли всіх своїх суперників, та три талалаївські
команди, котрі мали в пасиві по одній поразці. Бронзовий призер визначився у
поєдинку команд Талалаївка (дорослі) — Талалаївка
(школярі). Старшим медалі,
мабуть, були потрібніші —
20:10. А кому золото, кому
срібло, сперечалися сильченківці з талалаївськими
ветеранами. Боротьби, як
такої, не вийшло. Звичайно ж, Сильченкове чемпіон!
Хто б сумнівався! Наскільки приємно було Г. В. Кобзистому вручати іменний
кубок і чемпіонські медалі
землякам, адже Олексій
Прохоренко, Євген Чепель,
Олександр Захаров, Яро
слав Шевченко, Володимир
Віватенко, Олександр Шевченко — його вихованці. І
баскетбольний м’яч у подарунок Талалаївській школі,
яка стала другою домівкою
для його іменного кубка.
М. МИХАЙЛОВ.

На знімку: зібралася вся баскетбольна братія.

ВІКНА, ДВЕРІ

від виробника швидко, якісно, недорого. Діє державна
програма 35%. 5 років гарантії. Передоплати не беру.
Тел. 068-185-62-40, 068-662-02-21.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

Віза без проблем. Широкий вибір вакансій. Висока зарплата. Допоможемо швидко і якісно відкрити ВІЗУ в будь-якій області України.
Тел. 068-542-28-12, 093-023-29-49.
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ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ
Нинішній рік для нашої газети не просто ювілейний,
а ще й переломний. Рівно 50 років тому вона із створенням району, засновувалася як Талалаївська районна газета «Трибуна хлібороба». Виконуючи відповідний
Закон України про роздержавлення ЗМІ, редакція зараз
знаходиться на завершальному етапі роздержавлення.
Та у наших читачів немає причин для переживань. Адже
«Трибуна хлібороба» залишається районною газетою.
Дуже приємно у ці березневі дні отримувати різноманітні
привітання від тих, кому газета дорога: хтось усно, хтось
письмово вітаючи наш колектив, розповідає про значимість газети у власному житті, житті району. Подаємо
всього кілька відвертих думок і чекаємо від друзів газети
нових вістей у рік ювілейний.

НАШ ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР
Районна газета «Трибуна
хлібороба» є саме інформаційним центром для жителів
нашого району, особливо
сільських, літніх людей, які
районку передплачують ще
з молодості. Та і для всіх
верств населення тут знайдеться інформація. Якщо
завершився тиждень і не почитав свіжу газету, здається,
щось не доробив. Адже у ній
йдеться про наших людей,
про події нашої місцевості.
Газета пише історію нашого
краю. Відкрий підшивку якихось минулих років, і відразу

читаєш літопис.
А ще хочеться сказати,
що в газеті працюють не
просто професіонали —
це люди, які вміють почути
кожного, хто переступить
поріг редакції, хто надішле листа: паперового чи
електронного.
Сподіваюся, що наша
«Трибуна хлібороба» достойно витримає всі моменти реформ і буде тільки
розвиватися.
Олена ОГІЙ,
директор краєзнавчого
музею.

ЄДИНЕ ЦІЛЕ –
ЖІНКА І ВЕСНА
Весна… Весна надії, радості, любові. І як би там не
було холодно, все ж весна,
переступивши через снігові замети, озветься до нас
радістю. Розтане сніг, відступлять морози, в серця
постукає надія. Саме на початку цієї прекрасної пори,
коли все пробуджується,
оживає, набирає сили, жінок всього світу вітають з
чудовим святом 8-го Березня. Напередодні жіночого
свята у центральній районній бібліотеці для дорослих
відбулося чергове засідан-

ня любительського об’єднання «Берегиня» «Єдине
ціле — жінка і весна». Працівники бібліотеки Світлана
Джежуля, Ніна Густодим,
Галина Мартіян підготували
цікавий сценарій, а музичні
вітання всім жінкам дарував Юрій Штим.
Організатори висловлюють подяку спонсорам: Світлані Позняковській, Наталії
Середі, Віктору Прядці за
матеріальну допомогу у проведенні свята.
Світлана ДЖЕЖУЛЯ,
бібліотекар ЦРБ.

ДОПОМОЖЕМО
АВДІЇВЦІ
Як і всі небайдужі до воєнних подій на сході нашої країни,
жителі нашого району приєдналися до збору гуманітарної допомоги для мирного населення Авдіївки. Наступних вихідних,
17 – 18 березня, ми плануємо поїздку у Авдіївку. Просимо всіх
небайдужих жителів селища та району долучитись до збору
матеріальної допомоги. Потерпілим необхідні теплі ковдри,
продукти харчування (крім виробів із свинини та домашньої
консервації), дитяче харчування (сухе), підгузки для дорослих та дітей.
Пункт прийому гуманітарної допомоги за адресою:
смт Талалаївка, вул. Центральна, 24, тел. 098-950-79-77
(Олександр).
Богуслав БОРСУК,
голова районної організації учасників АТО.
ОЛЕНКА кожної весни
ніби пробуджувалась від
зимового сну разом з усією
природою. Весна прийшла з
піснями струмочків, під спів
птахів, під ридання бурульок,
що танули ще швидше. Але
цього разу її романтичній
душі не дали прокинутись
повністю. За вікном уже давно була ніч. Загорнувшись у
пухку ковдру, вона поринула
у царство тривожного сну.
Йшла довгими білими коридорами, яким не було ні початку, ні кінця, піднімалася
кришталевими сходами. Інколи їй вчувалося, що хтось
кличе на допомогу. Нарешті
дівчинка побачила перед со-

ЗНАЙОМІ ІМЕНА

Доброго дня, шановна редакціє газети «Трибуна хлібороба»!
Пише вам та, хто колись, ще 7-класницею Красноколядинської ЗОШ дебютувала
на сторінках вашої газети. Тоді я була Оксаною Павленко. Так багато встигло змінитися з того часу… І не тільки прізвище (хоча вірші я досі частіше публікую під дівочим).
Я встигла захистити кандидатську дисертацію, отримати звання доцента, видати кілька власних книг, доплюсувавши їх до загальної «скарбниці» свого науково-творчого
здобутку, кількісний вимір якого наполегливо прямує до сотні найменувань, стала
членом ВТС Конгрес літераторів України, але дещо залишилось незмінним: приємний
холодок від очікування чергового номеру «Трибуни», до якої надсилаєш вірші і не знаєш, чи «світить» їм потрапити на шпальти газети, чи, може, якось іншим разом. Отож
знову захотілось пережити те забуте тремтіння душі, якщо дозволите, звісно.
Надсилаю вірші різної тематики, щоб було з чого вибирати і що відсіювати. Тож,
якщо підійде щось — буду рада.

БОЛЯЧЕ…
Боляче… та чи комусь
те треба?
Не вплітаю в косу
стрічку неба,
На хресті вже розіп’яли
душу…
Ні! Не можу! Та терпіти
мушу!
Є ну хоч якийсь ліміт
отрути?
Не слабка, і розірву я
пута!
Впораюсь, собі я не
наврочу!
Відпустіть мене — літати хочу!
Погляд — просто каменем на шиї!
Я ненавидіти так не
вмію!
Бог суддя! Все знає і все
бачить,
І навчить забути та
пробачить!
То все буде потім, а до
того —
Вся сльозами зрошена
дорога…
Вам від того легше? Я
щаслива!
Я — в веселці! Закінчилась злива!

ДО ПОЕЗІЇ
Поезіє, омий мою ти
душу,
І рани ті роз’ятрені
омий!
Пробач, що я потурбувала — мушу!

З тобою — добре, боляче — з людьми.
Сховай мене, розраднице, скоріше,
Зроби мене прозорою,
мов скло.
О, як я хочу спокою і
тиші!
Візьми цю кригу, подаруй тепло.
Ні-ні, повір, людей я не
зрікаюсь —
Допоможу їм тамувати
біль,
Примножити їх радість
намагаюсь,
Терплю, коли на рани
трусять сіль.
І забувають, що і я
— людина,
Та серце розривають на
шматки!
Поезіє, до тебе знову
лину,
Не лину — просто сунусь навпрошки…
Таке все сіре… і сама я
сіра,
А барви? Розміняла,
роздала.
Чого я хочу? Спокою та
миру!
Дещицю щастя, пригорщу тепла.
Колись це буде, так, я
знаю, буде,
Я боротьбою той наближу час!
Та тільки поки, вибачайте, люди,
Моя душа зачинена для
вас.

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.
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Я тобі віддала свою
душу
Просто так, не за ламаний гріш!
Ні, я не нарікаю, облиш,
Та сміятись і плакати
мушу…
Так, говориш, влаштовані ми?
Так, але… запитайся у
неба,
Чи насправді таке мені
треба,
Що я плачу чужими
слізьми?
Розриває
мене
на
шматки,
Струм пульсує у кожній
клітині,
Як, бува, заманеться
людині
Простувати
собі
навпрошки.
Хоч по головах, хоч по
кістках,
Розтоптавши, змішавши із брудом…
Почуття під ногами і
люди!
Ну чому, ну чому я не
птах?!
Їх сховала б своїми
крильми,
Що, поезіє, ти дарувала,
Хоч від болю б уже не
літала,
Та змінила б цей світ…
хоч на мить!

МОЯ ЗИМА
Моя зима, розгублена

малеча,
Сполохано вдивляється
у всіх.
Здригаються від злого
вітру плечі,
І
не
сховатись
в
кожушину-сніг.
Усі чужі: дерева, дощ і
небо…
Моя зима — заплакане
маля.
Іди сюди. Не треба сліз,
не треба…
Бач, я ж тебе помітила
здаля!
Скуйовдилися неслухняні коси,
А сукня твоя ж білою
була!
Та ти, до всього, ще й
гуляєш боса!
З кришталю черевичків
не знайшла?
Ну-ну, не плач! Красунею
ще станеш!
Іди сюди — тебе я
пригорну.
І ти, я знаю точно, не
розтанеш,
Чого ж ти досі плачеш?
Не збагну!
Образив хто тебе, скажи на вухо?
Коли почую твій сріблястий сміх?
І
дивовижну
пісню
завірюхи,
І під ногами — в кучугурах сніг?
Тобі вплітаю спокій у
волосся,
Не можна більше плакати, авжеж!
З тобою разом стільки
нам вдалося!
Ти сльози витреш, ледь
усе збагнеш.
Не плач, моя хороша,
вже нас двоє
І я тебе образити не
дам!
Ми підемо вперед тепер
з тобою,
Назустріч всім морозам
і снігам.
Оксана ПАВЛЕНКО.

ПОДЯКА
ЛЮДИ СВОЄЇ СПРАВИ
Важко уявити як раніше
літні самотні люди обходилися без послуг територіального центру. Без цієї служби
нам взагалі ні туди, ні сюди.
Бо із різних проблемних
питань звертаємося саме
сюди. Керівник цієї служби
В. І. Марченко готовий кожного із нас вислухати, підтримати морально. Не так давно
і в нас, а ми живемо удвох із
чоловіком і обоє маємо проблеми із здоров’ям, виникли
неочікувані проблеми. Володимир Іванович сам приїхав
до нас, вислухав, розібрався. А це так допомагає. І весь
колектив терцентру — професійний, прекрасний. Літні

люди із вдячністю відвідують
масажиста Руслана Стрільця, перукарку Віру Гайдамаку, швею Валентину Мовчан.
Завжди ввічливі і працьовиті робітники Юрій Пугач,
В’ячеслав Мороз, просто
душа-людина наша сестра
милосердя Віра Потеряйко.
Добре, що ви є у нашому
житті, і велике всім щире
дякуємо.
Катерина ІШУТКІНА.
смт Талалаївка.

ВДЯЧНІСТЬ НАШИМ
МЕДИКАМ
Найтяжче горе, яке, здається і пережити не можна
— втрата власних дітей. Я
похоронила свою молоду
доньку, а сама відразу після

К АЗК А П РО ВЕСН У
бою величезні срібні двері з
чудовими візерунками. Юна
мандрівниця зібрала всі свої
сили, натиснула на двері, які
їй підкорились, і опинилася
в просторій залі з величезними дзеркалами. Через них
зала здавалася ще більшою.
Посередині, у великій клітці
із срібними гратами, сиділа
молода вродлива жінка.
— Я — Весна, — з болем
у голосі промовила полонянка. — Зима ув’язнила мене.
Благаю, випусти на свободу,
мене так усі чекають.

11 березня 2017 року

Оленка кинулась шукати
ключі, та раптом почулися
звуки срібних труб, і в залі
з’явилася величезна постать
жінки небаченої краси у білій
мантії з кришталевою короною на голові. Це була сама
Зима.
— Відпусти Весну, —
сміливо вигукнула Оленка.
— Навіщо тобі ця манірна леді, — жорстко відповіла
Зима. — Вона ж нічого не
вміє, окрім як руйнувати мої
кришталеві фортеці і мости
та прикрашати Землю жа-

люгідними квіточками! Але
якщо ти віддаси мені своє
серце, я відпущу її. Ось тобі
гостра бурулька, розітни собі
груди — і Весна буде вільна!
Оленка, не вагаючись,
вхопила бурульку, та раптом почула тріск і дзвін. Це
підсніжники проламали льодяну підлогу і заполонили
залу, разом з ними у залу
увірвалось сонце. Зиму охопила паніка. Від страху вона
почала танути. Дверцята
клітки відчинились — Весна
була вільна!
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похорону перенесла інсульт.
Вже кілька днів я вдома, і
хоч повністю не відновилися
рухи тіла, все ж я жива і сподіваюся, що із часом ще реабілітуюся. За своє спасіння
я безмежно вдячна бригаді
екстреної допомоги, лікарям
Олександрі Олексіївні Кобцевій і Лілії Олександрівні
Луценко, медсестрам Н. А.
Луценко, О. О. Сагайдак,
Т. М. Горбань, О. А. Сенько,
І. С. Задорожній, молодшим
сестрам В. О. Грабині, Г. В.
Гриценко, Н. М. Семінько,
Н. О. Кураш, Н. І. Луценко,
лаборантам, кухарям, масажистам. Дякую всім вам, що
живу.
Фаїна ВІВДЕНКО.
смт Талалаївка.
— Дякую, Оленко, за
твою готовність пожертвувати собою заради ближнього.
Залишайся такою і надалі.
А я виконаю твоє найзаповітніше бажання — скоро ти
зустрінеш своє перше кохання. Бережи його.
…Оленку розбудив муркіт кішечки Пушинки. Дівчинка прокинулася щасливою і
побачила, як за вікном вітали її теплі промінчики весняного сонця.
Ідучи до школи, вона
почула: «Зачекай! Давай
знайомитися! Мене звати
Максим…»
Тамара АРТАМОНОВА.
смт Талалаївка.
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РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
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).

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.

ПТИЦЯ ВІД
ВИРОБНИКА!

Приватний інкубатор (м.
Бахмач) 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.
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