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ХТО ПОДАСТЬ ОСТАННІЙ ДЗВІНОК?

З настанням справжньої теплої весни, школярів різного віку починає цікавити чи не головне щорічне питання: коли продзвенить останній для учнів і прощальний
для випускників дзвоник? Кожного року дата закінчення шкільних буднів «плаває» і припадає на різні дні, незмінним залишається лише місяць — травень. У зв’язку
зі сформованою традицією, головний щасливий день
практично всіх школярів припадає на останню п’ятницю травня. У 2015 році останній дзвоник продзвенів 22
травня, в 2016 — 27 травня, а цього року продзвенить
26 травня. Це свято розпочнеться у кожній школі, як і
щороку, за рекомендацією відділу освіти о 9-й ранку.
За традиційним сценарієм останній дзвінок подають
випускники. На жаль, у 2016 – 2017 навчальному не у
кожній школі району були випускні класи. Погодьтесь, і
свято без випускного класу втрачає барви… Про особ
ливості цьогорічного свята останнього дзвоника попросили розповісти начальника відділу освіти райдержадміністрації Оксану ПЛЮТУ.
— На жаль, із кожним
роком у школах району
зменшується кількість випускників. Цьогоріч школу
закінчують лише 56 одинадцятикласників, з них 24 — у
Талалаївській школі, 5 — у
Красноколядинській, 5 — у
Липівській, 10 — у Плугатарській, 5 — у Харківській, 4 —
у Староталалаївській, 3 — у
Чернецькій. У Березівській,
Довгалівській і Українській
школах випускників 11-х

класів немає… Ось така невтішна перспектива. Хто подаватиме останній дзвінок у
школах, де немає випускників, вирішать на місцях. Зазвичай, таку почесну місію
виконують учні, які мають
успіхи у навчанні.
— Останнім часом у
деяких школах змінюється традиційна форма проведення випускних. Чи
плануються у наших школах якісь зміни?

ПРО СКЛИКАННЯ 13-ї СЕСІЇ
РАЙОННОЇ РАДИ 7-го СКЛИКАННЯ

Відповідно до статей 46,
47, 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в
Україні» та Регламенту Талалаївської районної ради сьомого скликання:
1. Скликати
тринадцяту
сесію районної ради сьомого
скликання.
2. Головам постійних комісій до пленарного засідання
скликати та провести засідання постійних комісій.
3. Засідання президії районної ради провести 24 травня
2017 року о 9:30 годині в кабінеті голови районної ради.
4. Пленарне засідання тринадцятої сесії районної ради
провести 24 травня 2017 року о 10:00 годині в залі засідань
районної ради з орієнтовним порядком денним:
••Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал
2017 року.
••Про внесення змін до рішення одинадцятої сесії районної ради 7 скликання від 26 грудня 2016 року «Про районний
бюджет на 2017 рік».
••Про створення Талалаївського освітнього округу, опорної школи та її філій.
••Інші питання.
На сесію запрошуються депутати районної ради, депутат
обласної ради, сільські та селищний голови, керівники підприємств та організацій району.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

— Цього року у зв’язку із
тим, що ЗНО проходитиме
із 23 травня по 16 червня,
випускні вечори відбудуться
дещо пізніше. Ми рекомендуємо проведення випускних
в урочистій обстановці, як
завжди, на подвір’ї школи (за
гарної погоди) чи в актовому
залі. Випускники в присутності вчителів, батьків, гостей
отримуватимуть
атестати.
Вітатимуть їх представники
влади, гості. Певно, будуть
подарунки, квіти і… нестаріюча мелодія шкільного
вальсу. Неофіційна частина
випускного, як і завжди, відбуватиметься за ініціативи і
організаторських здібностей
та бажань батьків випускників. То вже за шкільним порогом. Там, де немає випуск
ників, не буде і випускного
вечора.
Кор. «ТХ».
Від редакції: розкажіть
як пройшло у вашій школі
свято останнього дзвоника, як плануєте провести
випускний. Надішліть цікаві фото, які ми розмістимо на сторінках нашої
газети.
НЕ СЕСІЯМИ єдиними
живе депутат, і не тільки роботою на виборчому окрузі,
хоча це й першочергове для
нього. Є багато сторін у громадському житті, де більше
за слово в рішенні на папері важить конкретна справа,
особистий приклад депутата. Навіть у таких, здавалося б недепутатських сферах
діяльності, як спорт. На традиційній, вже сьомій, обласній спартакіаді представників
органів місцевого самоврядування наші народні обранці ще раз переконливо
довели, що вони і в сесійній
залі, і на спортмайданчику
можуть успішно вирішувати
поставлені завдання.
На спартакіадні старти
в Чернігові вийшли 23 команди з районів та обласного центру. В складі нашої
збірної виступали представники районної, селищної та
семи сільських рад, котрі
змагалися в настільному
тенісі, на волейбольному і
міні-футбольному майданчиках, за шаховою і шашковою дошками. Їхні зусилля
увінчалися 11-м місцем у
загальнокомандному заліку.
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20 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ
РАЙОНУ!
Вітаємо вас із Днем Європи! Це свято миру і єднання. Воно символізує, що ми,
українці, залишаємося вірними європейським цінностям,
упевнено йдемо шляхом
розбудови сучасної європей-
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День пам’яті жертв політичних репресій — щорічний національний пам’ятний
день в Україні, який відзначається у третю неділю травня.
У цьому році виповнюються 80-ті роковини початку Великого терору — масових політичних репресій
1937 – 1938 років. Кількість
жертв політичних репресій в
Україні не піддається підрахунку. За час репресій Укра-

їна втратила кращих своїх
синів та дочок. Була знищена майже вся інтелігенція,
понівечена доля мільйонів
людей. Драматичні події, які
пережив український народ,
доводять, що насильство і
тоталітаризм ніколи не приносили добра.
Цей день — не лише
данина пам’яті минулому,
але пересторога майбутньому, наочна ілюстрація того,
Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

Новий
Місяць

до яких страшних наслідків
приводить втрата демократичних цінностей, свободи
слова, дотримання громадянських прав.
Віддаймо шану геройству та самопожертві в ім’я
Батьківщини наших попередників і пам’ятаймо, що
найгіднішим
вшануванням
їх жертв стане наша праця
заради мирного майбутнього
України.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

МЕД АЛЬ ЗА СПОРТ

Ще вищі результати показали наші депутати в окремих
видах спартакіадних змагань. Порадували волейболісти, які зупинилися лише
за один щабель від золотої
сходинки п’єдесталу пошани. В підсумку — «срібло».
На бронзові медалі розжилися в командній боротьбі
наші шахісти депутат Поповичківської сільради Вікторія Михайлюк і голова
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продемонструвати свою єдність в утвердженні спільних
цінностей та побачити нові
перспективи розвитку об’єднаної Європи.
Бажаємо всім щастя, рішучості, наснаги й терпіння
на шляху до єднання з великою європейською родиною!

21 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ
РЕПРЕСІЙ

Хмарність,
опади
Температура
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ської держави. Україна, що
знаходиться практично в центрі Європейського континенту, останнім часом зробила
значні кроки для вступу до європейського співтовариства.
Саме в ці дні українці
мають нагоду разом з іншими європейськими народами
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За даними http://sinoptik.ua

районної ради Юрій Дзюспартакіаді нардеп Валерій
бан. Ці види спорту приДавиденко, депутат райради
несли нам найбільше заВолодимир Киричок, Асоціалікових балів у скарбничку
ція «Ради Талалаївщини» та
загальнокомандного успіху.
райдержадміністрація.
Проспонсорували
виступ
Станіслав КАТРУШЕНКО,
депутатів-спортсменів
на
капітан команди.
На знімку: Вікторія МИХАЙЛЮК і Юрій ДЗЮБАН на
бронзовій сходинці шахового п’єдесталу пошани обласної спартакіади представників органів місцевого
самоврядування.

РОМЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО НАУ
ЗАПРОШУЄ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ НА НАВЧАННЯ

ЗА ПРОФЕСІЯМИ:
••технік-механік;
••технік-електрик;
••фінансист.
Студенти нашого коледжу мають можливість проходити виробничу технологічну практику в країнах
Європи.
У нашому коледжі ви зможете гармонійно поєднати
навчання із заняттями в спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності, предметних гуртках. Для вас створені
належні побутові умови для навчання та проживання всіх
бажаючих в гуртожитку.
Адреса коледжу: м. Ромни, вул. Горького, 56
Телефони для довідок:
(05448) 3-22-63, 067-870-92-93, 050-721-85-74
Ліцензія: серія АЕ №636411 МОНУ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ВІДГОМІН

ЩЕ ДОВГО ІЗ Н АМИ ЖИВІТЬ
З кожним роком дев’ятого травня все більш відчутний присмак сльози у святкуванні. Це тому, що відходять
у вічність ті, хто пройшов через фронти до Великої Перемоги. Тільки сім ветеранів у
нашому районі дожили цього

року до свята. Приємно, що
воно було для них не тільки
у колі сім’ї. Кожного вдома
відвідали керівники району
Юрій Дзюбан і Лариса Шевченко, а помічник народного
депутата Валерія Давиденка
Микола Коновал вручив їм

подарунки. Звичайно, це приємно ветеранам і їхнім сім’ям.
Вони ж ще не обмежуються
«хатніми» проблемами. Наприклад, Федір Матвійович
Трепачка із Грицівки порушує
питання автобусного сполучення із районом — для від-

20 травня 2017 року

У СЕЛА Є МАЙБУТНЄ

даленого села це і справді
проблема із проблем. А можливо й вирішиться? Головне,
щоб наші ветерани ще довго
були із нами.
Григорій КОСТЕНКО,
голова районної ветеранської організації.

ЛЮБА, ЄДИН А, КОХ АН А
Це свято, приурочене
Дню матері, зібрало в селищному клубі чимало людей. Адже воно сповнене
особливим трепетом і любов’ю. Спочатку всіх привітав селищний голова Юрій

Величко, а голова районної
ради Юрій Дзюбан, який є активним учасником народного
фольклорного
ансамблю
«Народні наспіви», прочитав
свої вірші про матір. Потім
звучали пісні про матерів,

сумні і жартівливі, у виконанні «Народних наспівів»,
солістки Ніни Мартіян, учасників дуету і тріо Анастасії
Середи, Валентини Лизько.
Музичний супровід концертної програми здійснювали

Микола Залізний і Григорій
Костенко. І сльозу змахували, і сміялися досхочу. Словом, у залі було тепло від
усмішок і аплодисментів.
Валентина ЛИЗЬКО,
завідуюча селищним клубом.

пожертв — ні особисто, ні через жодні організації.
Будь-які такого роду звернення від їх імені — це дії, що
мають ознаки злочину. У разі,
якщо ви стали мішенню чи
жертвою телефонних аферистів — не зволікаючи інформуйте правоохоронні органи.
Поліція застерігає громадян від необдуманих кроків,

які можуть в подальшому
вартувати заощаджень чи
цінних речей, за якими полюють зловмисники. Пам’ятайте, шахраї завжди розраховують на довірливість своїх
жертв і найвигадливішими
способами змушують їх до
необдуманих вчинків.
Прес-служба
облдержадміністрації.

ТОБТО у жителів Красного Колядина народжуються і підростають дітки,
про яких у нашому селі
піклуються. Більшість із
них, а це 22 дошкільнят,
виховуються у сільському
ДНЗ «Дзвіночок». Щоб там
малятам жилося комфортно, дбає сільська влада.
Сільські депутати завжди підтримують ініціативу
сільського голови Людмили
Сорочинської щодо забезпеченості закладу, а у її
робочих планах це питання
— одне із першочергових.
Зовсім недавно сільрада
виділила кошти на придбання нової електричної
кухонної плити, яка коштує

УЧИТЕЛЮ! Ти йдеш
по цій землі
і слід стає Твій крок за
кроком
яскравим вогником
у сутінках пітьми,
а все життя для Тебе є
уроком.
22 травня святкуватиме
свій 60-річний ювілей чудовий педагог і чарівна жінка,
надійна, щира подруга Ніна
Степанівна ГРИНЧЕНКО із
села Харкове. Ми любимо і
поважаємо її за щиру вдачу,
добре серце. Хай добрий
ангел береже повік вогонь
зорі, що долею зоветься,
життя, неначе вишитий рушник, багрянцем калиновим
усміхнеться. Нехай здійсняться тисячі бажань, щоб
доля дарувала тільки щастя,
ні грама бід, ні крапельки
страждань.
ОДНОКЛАСНИКИ
Болотницької середньої
школи 1974 року випуску.
* * *
20 ТРАВНЯ виповнюється 90 років нашій дорогій матусі, бабусі, прабабусі Марії
Микитівні БЕГМІ із Петькового. Наша мама всі свої
довгі роки прожила у великій
праці. Як не легко було їй дітей ростити, в колгоспі працювати і завжди вдома за
всім устигати. Люба матусю,
Вас щиро вітаєм! Спасибі
за ласку, за ніжну турботу,
за чуйність, гостинність, невтомну роботу. Господь хай
дарує здоров’я і силу, спасибі, рідненька, що Ви нас
зростили, що завжди про
нас усіх піклувалися і перед
труднощами ніколи не здавалися. Хай серце у грудях
ще довго палає, а руки, мов
крила, нас пригортають.
Дочка ОЛЬГА, сини
ГРИГОРІЙ і МИКОЛА, невістки НАДІЯ і КАТЕРИНА,
дев’ять внуків і чотирнадцять правнуків.
* * *
ВІТАЄМО із 90-річним
ювілеєм жінку прекрасної
душі і серця, нашу маму
Марію Микитівну БЕГМУ
із Петькового. Де взяти слів,
щоб вдячність передати за
все добро, за ласку, за любов, за світ оцей, що нам
подарували, і за тепло, що
даруєте знов. Нехай Вас
пам’ятають внуки й діти, нехай в саду співають солов’ї,

бажаєм Вам за сто в здоров’ї жити, добра і щастя в
Вашому житті.
Син КОЛЯ, невістка КАТЯ.
* * *
13 ТРАВНЯ святкувала свій 80-річний ювілей
дорога наша мама, бабуся
і прабабуся Марія Яківна
ГАННЕНКО з Болотниці. Мамочка родная! Эти нежные
строки — Тебе! Самой милой, самой доброй на этой
земле. Пусть печали в Твой
дом не заходят, пусть болезни пройдут стороной, мы
весь мир поместили б ладони и Тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
чтоб воздать за Твою доброту. Мы всю жизнь, наша
милая мама, пред Тобой в
неоплатном долгу. Спасибо,
родная, за то, что растила,

тата і дідуся Володимира
Андрійовича СПІВАКА з
Чернецького, який 17 травня святкував свій ювілей.
Минули, наче мить, десятки літ, вони — як дощик по
тоненькій шибці, вони — як
ніжний яблуневий цвіт, вони
— як тонкі струни в першій
скрипці. Тож хай той цвіт
повік не обліта, нехай струна співає, а не рветься, хай
доля не скупиться на літа,
хай Божа благодать панує
в серці. Нехай життя квітує
буйним цвітом, і день народження приходить знов і знов,
а доля хай дарує з кожним
роком міцне здоров’я, щастя
і любов! Хай руки ніколи спочинку не знають, хай легко,
мов крила, внучат пригортають. Хай серце ще довго тріпоче у грудях, живіть до ста

за то, что взамен ничего не
просила, что горе и радость
деля пополам, во всем лучшей доли желала Ты нам.
Красива, заботлива, очень
нежна, Ты нам ежедневно и
вечно нужна.
ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ і
ПРАВНУКИ.
* * *
13 ТРАВНЯ святкувала
свій ювілей наша подруга, колега, сусідка і просто
гарна жінка Марія Яківна
ГАННЕНКО. Тож щиро вітаємо іменинницю. Газету в
руки взяв, увидишь поздравление, улыбки тень на губы
набежит, и голос тихий наш
услышишь, ведь он с Тобою говорит. «Поздравляем
с днём рожденья! Желаем
Тебе всего того, что входит
в это маленькое, но красивое слово „счастье“. Солнца
самого яркого, здоровья самого крепкого, улыбки самой
счастливой, дружбы самой
преданной, а ещё желаем
в жизни всё успеть и не стареть, а молодеть. Здоровье,
бодрость сохранить и много-много лет прожить».
Софія САГЛАЙ, Валентина ШЕВЧЕНКО, Лідія
ЧИКИШ, Ольга і Наташа
МАКАРЕНКО.
* * *
ВІД щирого серця вітаємо нашого дорого чоловіка,

років на поміч всім людям.
Щасливого, довгого життя
Вам зичимо щиро, ласки від
Бога, а добра від людей на
многії і щасливії літа.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, всі
РІДНІ.
* * *
22 ТРАВНЯ святкуватиме свій 50-річний ювілей Мотрона Петрівна
МАКСИМЕНКО з Обухового.
Ювілей — це не просто свято, це здобутки всіх років у
житті. Тож хай у Тебе їх буде
ще багато, щоб здійснилися
задуми всі! Доля хай щомиті
сприяє мати щастя, достаток і добро, серце радість і
любов зігріває, а друзі і рідні
дарують тепло!
З повагою СВЕКРУХА,
МАМА і вся її родина.
* * *
ВІТАЄМО із днем народження нашу дорогу маму
і бабусю Оксану Іванівну
КОНОНЧЕНКО із Красного
Колядина. Хотели Тебя поздравить и стали думать,
что сказать. Такой прекрасной, милой маме какие строки написать? Что не скажи
— все будет мало, хоть будет мило — но не то. Ведь
Ты у нас такая мама, с которой небо по плечо! С которой море по колено, с которой просто и легко! Мамуля,

ЦЕ ВАЖЛИВО

ОДА ЗАСТЕРІГАЄ: ПІД Ї Ї ІМЕНЕМ
ОРУДУЮТЬ ТЕЛЕФОННІ ШАХРАЇ!

Увага! На теренах Чернігівщини орудують телефонні шахраї, які впродовж
останніх декількох тижнів
практикують новий образ —
видурюють гроші, використовуючи для цього позитивну
репутацію органів державної
влади — Чернігівської обласної державної адміністрації
та її керівника Валерія Куліча. Застерігаємо: будьте
пильними та не дозволяйте
себе ошукати.
Цього разу ціль зловмисників не типова — дзвінки та
листи від аферистів отримують підприємці, керівники
установ, організацій, офіси
інших суб’єктів господарювання. Їм аферисти пропо-

нують долучитися до благодійної діяльності — збору
коштів для підтримки Захисників України, спортивних,
культурних потреб тощо,
представляючись при цьому
секретарями або помічниками голови Чернігівської ОДА
Валерія Куліча, працівниками апарату владної установи
або представниками благодійної організації. Таким
чином шахраї здобувають
довіру і, користуючись нею,
намагаються виманити гроші
своїх жертв.
Інформуємо та застерігаємо: ні Чернігівська ОДА,
ні її голова Валерій Куліч не
займаються подібним збором благодійної допомоги чи

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!

В яблуневім цвіту
вінчалися дві долі,
З країв далеких
повертались журавлі,
Гомоніли білим пухом
дві тополі
І схилялися берізки
до землі.
Вибивав грайливо бубон
польку,
Гомонів на все село
гопак
50 ЗОЛОТИХ
солов’їних весен
пролетіли від тієї
весни, як Володимир
Миколайович і Любов Андріївна КУРСЬКІ
з Обухового стали
на весільний рушник. Хочемо привітати наших батьків
і дідуся з бабусею
добрим
словом.
Ваш
спільний
шлях не встелено
квітками, не раз
доводилося тернями іти. Та щедро
розділяли
нам,
що мали, і з нами
були в радості й
біді. Хай довго ще шумлять
літа подружнього життя, як
на вітру шумлять тополі. А
в тих літах нехай ідуть дощі,
змиваючи печалі і тривоги.
Низький уклін вам, рідні, до
землі за те, що ми зросли
людьми, що маєм, матінко
і тату, вашу вдачу, за наші
перші кроки у житті і що були
до нас завжди терплячі. Хай
не бентежить сивина роки,
бо ви найкращі, найдорожчі
в світі. Ви — обереги наші,
ангели в путі, для нас ви
завжди молоді батьки. Довгих років вам, рідні наші і
дорогі. Бережи вас Боже.
Ваші ДІТИ, ОНУКИ та
ПРАВНУЧКА.
* * *
ВІТАЄМО з золотим
ювілеєм подружнього життя Любов Андріївну і Во-

Наречена — молода
та гарна,
Наречений — молодий
козак.
Соловей мовчав тоді
до ранку,
Бо гармонь виводила
пісні
У той день, у весну ту
весільну
Поєднали долі
дорогі наші батьки.

лодимира Миколайовича
КУРСЬКИХ з Обухового,
який вони відзначають 21
травня. Минуло вже піввіку з того часу, як в вашому
житті цвіла весна. І стільки
прожито і пережито разом, і
скроні побілила сивина… А
в двері стукає ласкава осінь
— багата, щедра, справді
золота! Як нагорода за любов і мудрість, за ваші в парі
прожиті літа. За те, що зберегли свою родину на хвилях часу, в радості й біді, за
те, що долю порівну ділили
і стали гідним прикладом в
житті. Тож будьте ви здорові і
щасливі! Хай спільний шлях
вам довго ще цвіте. Ну а сьогодні ж хай лунає пісня про
ваше про весілля золоте!
З повагою кума ВІРА і
вся її родина.

15 тисяч гривень. У планах — придбання нового
енергозберігаючого котла
під тверде паливо, косметичний ремонт приміщення.
Завдяки такій співпраці із
сільською владою радісно
і приємно працювати у дитсадку, а ми, батьки, завжди
спокійні за своїх малюків.
Не кожне село має такий
садочок, який, незважаючи
ні на що, розвивається. І головна заслуга в цьому нашої
Людмили Іванівни.
На фото: Красноколядинський
сільський
голова Людмила СОРОЧИНСЬКА вручає нову
кухонну плиту колективу
ДНЗ «Дзвіночок».
наша Ты родная, Тебя мы
любим горячо. Тебе желаем
быть красивой, счастливо
жить, спокойно спать. Здоровье чтоб не подводило, а
на проблемы — наплевать!
Доньки ОЛЯ і НАТАША
із сім’єю.
* * *
ВІТАЄМО із 45-річним
ювілеєм нашу дорогу донечку, сестру і тьотю Оксану
Іванівну КОНОНЧЕНКО із
Красного Колядина. Хай буде
Тобі і з води, і з роси, щоб в
долі й житті, доню, тільки
плюси! Щоб все щонайкраще
Ти мала щодня, пишалась
Тобою щоб наша рідня! Щоб
сонце і люди Тобі усміхались,
щоб мрії рожеві й надії збувались, щоб доля вела чарівними стежками! І Ти довгий вік
жила в щасті із нами!
МАМА, БРАТ із СІМ’ЄЮ.
* * *
НАЙЩИРІШІ привітання і побажання в день народження Оксані Іванівні
КОНОНЧЕНКО із Красного
Колядина. Бажаєм щастя і
достатку, ясного неба і тепла, в житті лиш злагоди й
порядку, щоб доля світлою
була. В роботі успіху й терпіння, у справах — вічного
горіння, від дітей і внуків —
любові і тепла, від друзів
всіх — лише добра. Нехай
життя квітує буйним цвітом,
і день народження приходить знов і знов. А доля хай
дарує з кожним роком міцне
здоров’я, щастя і любов.
СВАТИ з Чернецького.
* * *
16 ТРАВНЯ відзначив
своє 45-річчя наш дорогий син, чоловік, батько,
дідусь Олександр Іванович ГУЖВА із Липового. Від
щирого серця в цей весняний час прийми найкращі
вітання від нас. Щастя Тобі
побажаємо і неба чистого,
як волошковий цвіт. Ніколи
прикрощів не знати, здоров’я
аж до сотні літ. Хай радості
келих доп’ється до дна, нехай оминає година сумна, а
радість приходить до Твого
дому, розвіє тривогу, негоду
і втому. Хай сонце із неба
яскраво сміється, у житті
найкраще все удається.
БАТЬКИ, ДРУЖИНА,
СИН, ДОЧКА, ЗЯТЬ, НЕВІСТКА, внуки СЕРГІЙКО,
СОФІЙКА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
МЕДИЦИНА

З ПОЧАТКУ нинішнього
року у нашій газеті рясніли
матеріали на тему медицини. Ця галузь, яка, м’яко кажучи, страждає в усій Україні
від «хронічних хвороб», адже
державна медицина, котра
офіційно є безплатною, вже
давно і далеко не така, а
до страхової нам ще теж не
дотягнутися. І хоч нас переконують сильні світу цього,
що ось-ось гроші ходитимуть
за пацієнтом, у це не дуже
віриться. Адже кожна реформа дається дуже складно
— красиво подається, розпочинається і затягується на
роки. Як результат, хтось на
цих реформах шалено багатіє, а хтось тихенько конає…
У нашому районі медицина
«хвора» по-особливому. Чи
знайдеться в Україні ще такий райцентр, де більш як
чверть віку будували б лікарню? І доки, врешті, щось
стало вимальовуватися до
завершення, виявилося, що
не тільки населення майже
вполовину зменшилося, бо
вимираємо ми конкретними
темпами: за 2016-й народилося 66 дітей, певна частина із яких лише прописані з
батьками на території району, а не проживають тут, а
померло 265 чоловік безпосередньо тих, хто проживав
у районі, а й лікувати нас
немає кому. У ЦРЛ працює
всього 15 лікарів, 3 лікарі-інтерни та зубний лікар.
Із 41,25 штатних посад лікарів, враховуючи сумісництво,
зайнято 25,50. Ми всі добре
знаємо, що проблема із кадровим голодом розпочалася не вчора і не рік тому. В
різні роки залишили нашу лікарню ті молоді професіонали, до яких ми їздимо в інші
райони (не називатиму по
прізвищах, бо ми і так добре
їх знаємо). І навіть не житлова проблема змусила їх міняти місце роботи, а сама атмосфера, взаємостосунки в
колективі. Чомусь саме в районній медицині складається
так, що хтось когось постійно
не влаштовує. Кілька років
тому одночасно розрахувалося 9 лікарів, що, однозначно, негативно відзначилося
на роботі лікарні.
Наприкінці
минулого
року розгорілися бурхливі дискусії щодо створення
госпітальних округів і реальності приєднання до одного
із них нашого району. Саме
тоді наш народний депутат
Валерій Давиденко запропонував створити робочу групу
по проведенню аудиту ЦРЛ.
Група працювала, вносила
рекомендації, робила висновки, висвітлювала свою
діяльність в газеті. Питання
роботи медицини піднімалося і на сходці, і на кількох попередніх сесіях, деякі
депутати були згодні навіть
спонтанно внести до порядку денного минулої сесії звіт
головного лікаря… Журили
лікарів, як школярів. Воно і є
за що, та чи не занадто? Та
чи приносять користь справі
такі процедури?
Мені довелося бути двічі присутньою на засіданні
робочої групи. Були і суттєві

пропозиції (про це писала газета), та переважали емоції,
які переходили на особистості і зводилися до того, що,
мовляв, у нашу лікарню взагалі ніхто не ходить, не працює у нас ні хірургія, ні реанімація, ні дитяче відділення,
а бюджетні кошти тратяться
на їх утримання. А невже рікдва тому було краще? Невже
вчора виникли ці проблеми
і чи вирішити їх таким методом і дуже швидко?
Мене, як редактора, насторожило кілька анонімних
скарг на молодих лікарів. І
якби життя складалося так,
що самій та із родичами не
доводилося б безкінечно
звертатися до наших медиків, здається, можна було б
і повірити, що це дійсно так.
Та всього за кілька днів після останньої сесії довелося
злягти у стаціонар і на собі
відчути як насправді працює
наша районна медицина.
Можу впевнено сказати — у
міру своїх можливостей. Їй
дуже складно. Неприємно
вражає те, що чутки і плітки
різного роду організовують
ті, кому б навпаки належало
словом і ділом підтримувати
медиків, особливо молодих.
Адже за ними майбутнє. За-

інсульт, коми різного генезу,
обширні опіки, складні травми, інші тяжкі стани вимагають надання невідкладної
допомоги саме в реанімаційному відділенні. Від того, як
і чи вчасно тобі надали тут
допомогу, залежатиме подальше лікування. Реанімаційне відділення не повинно
виконувати план по кількості
хворих. Тут повинні рятувати
життя, що і роблять.
Оскільки саме навколо
хірургії точиться найбільше різного роду чуток про
те, чим живе вона сьогодні,
попросила розповісти заступника головного лікаря,
лікаря-хірурга Анатолія Михайлюка. «Лікарем-хірургом
я працюю всього на 0,25
посади. Але ж всі питання,
які під силу районній хірургії,
стараємося вирішувати. У
нас лікуються хворі із різними хірургічними патологіями, адже в районних лікарнях хірургія не ділиться на
вузькі спеціальності. Тут
лікуються пацієнти із захворюванням органів черевної
порожнини, грудної клітки,
опорно-рухового апарату,
з патологією судин, травмами, опіками, відмороженнями і т. д. Якщо у 2015-му

ПРО ЛІКАРНЮ
І ЛІК АРІВ
раз навіть обіцяними квартирами не так просто заманити лікаря в село, бо, крім
роботи, і квартири молодим
хочеться життя різноманітного: відпочити культурно, з
дітками погуляти, вибрати
потім для них школи з якимось відповідним нахилом.
А ще кожному, хто налаштований на серйозну працю,
просто необхідне визнання,
підтримка, довіра. Помилка
лікаря відчутна відразу, і він
не має на неї права.
Лікуючись у кількох відділеннях, мене приємно вразили ті моменти, що середній, молодший медперсонал
не менш, як і лікарі, переживають за майбутнє нашої
лікарні, адже всі розуміють,
що коли закривається ніби
тимчасово якесь відділення,
це вже назавжди. Вони підтримують курс адміністрації
лікарні на максимальне збереження всіх відділень. Найпростіше скоротити, закрити,
зруйнувати, задовольнивши
чиїсь амбіції.
Кожне відділення виконує свої функції. Неврологічне і терапевтичне — найбільш завантажені хворими.
Буває, що на планову госпіталізацію хворі попередньо
записуються.
Але як у людей із здоровим глуздом можуть виникати питання щодо доцільності функціонування інших
відділень. Які б у кого статки
не були, хто б як не планував покращувати здоров’я у
солідних лікарнях, ніхто не
застрахований від того, що
в один момент якийсь випадок не приведе тебе в реанімацію. Наприклад, гостра
шлунково-кишкова кровотеча, інфаркт міокарда, тяжкий

році не було виконано жодної
операції на органах черевної порожнини, то за 2016,
кілька місяців нинішнього
проведено не один десяток
операцій із різного виду наркозами. Широко застосовуємо спинно-мозкову анестезію — один із видів наркозу,
великою перевагою якого
є збереження свідомості
пацієнта під час операції,
що дозволяє спілкуватися з
хворим під час операції (що
є не мало важливим) та не
чинить навантаження на
загальний стан організму
людини, на головний мозок,
серце і є альтернативним
виходом при тяжких супутніх патологіях (після перенесених інсульту, інфаркту
міокарда і т. п.), коли відмінити операцію не можна. До
речі, раніше в нашій лікарні
такий наркоз не проводився,
хоча в інших лікарнях саме
йому віддають перевагу.
Під різними видами наркозів
також прооперовані грижі,
в тому числі з пластикою
поліпропиленовою
сіткою
(раніше в нашій лікарні пластику сіткою також не робили). Апендицити, ампутації,
розкриття та дренування
обширних абсцесів м’яких
тканин, вшивання глибоких
ран дітям, коли під місцевою
анестезією це не можливо
й заборонено робити. Виконані пересадки штучної
шкіри дітям при термічних
опіках, перевагою якої є відсутність рубцевого дефекту. Широко використовується електрокоагулятор
для видалення та коагуля-

РІВЕНЬ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Результати опитування
домогосподарств
Чернігівщини щодо рівня медичного
обслуговування, проведеного в жовтні 2016 р., свідчать,
що за останні 12 місяців
майже в кожній сім’ї (98%)
хто-небудь із її членів потребував медичної допомоги,
придбання ліків та медичного
приладдя. Половина з них не
змогли задовольнити ці потреби, зазначивши основною
причиною їх високу вартість.

НАРЕШТІ жителі нашого району мають
змогу зробити ультразвукове дослідження
в районній лікарні. На цій посаді лікар УЗД
Марія Дворник працює ще тільки місяць,
щойно закінчивши навчання з цього профілю. Як і в кожній справі, успіхи приходять з
часом, із досвідом. Протягом цього нетривалого періоду на УЗД обстеження щодня по
завчасному запису, за направленням лікарів
сімейної медицини, стаціонарів, поліклініки
приходять 3 – 4 пацієнти. Лікар проводить
загальну діагностику. Працює на УЗД щоденно, починаючи із 10-ї години, в залежності від кількості хворих. Запис на прийом
проводить безпосередньо медсестра кабі-

Залишаються проблеми
з доступністю послуг лікарів.
Майже п’ята частина опитаних домогосподарств області
при потребі не змогли відвідати лікаря. З них поскаржилися на дорогі послуги 73%
опитаних, на відсутність спеціаліста потрібного профілю
— 27%. Про недоступність
для хворих членів родини необхідного лікування в
стаціонарі повідомили 21%
домогосподарств. З них про

вимушену відмову від стаціонарного лікування в медичних установах, пов’язану із
занадто високою вартістю,
вказали 99% родин, про відсутність вільних місць — 1%.
Майже кожний хворий
(94%), що перебував на стаціонарному лікуванні, брав із
собою медикаменти, 71% —
їжу, 61% — постільну білизну.
Головне управління
статистики у Чернігівській
області.

ції різного роду утворень
шкіри, який раніше теж не
використовувався.
Звичайно, якщо стан
хворого потребує допомоги вузькоспеціалізованої хірургії, таких направляємо в
обласну, інші лікарні. Адже
перш ніж вилікувати, головне ще й не зашкодити. На
жаль, не всі це розуміють,
отож і нарікають іноді, що
не змогли на місці зарадити
тоді, коли це просто неможливо в умовах районної
лікарні. Я особисто вважаю,
що за умови взаєморозуміння, співпраці із місцевою
владою ми можемо медичну
галузь району зробити кращою, ніж в цілому в державі».
Інфекційне
відділення
визнане одним із найкращих
в області, його структура відповідає всім сучасним вимогам. Завантаженість хворими
має маятниковий характер,
адже залежить від спалахів
інфекційних захворювань.
А хто може заперечити,
що в районі не потрібне дитяче відділення? Адже буває
так, що дитину терміново
треба госпіталізувати, наприклад при ацетонемічному синдромі. Не кожен має
змогу кудись відразу поїхати.
Обов’язки педіатра виконує
зараз сімейний лікар. І все ж
є надія, що буде у нас і свій
педіатр, і відділення збережеться, і взаєморозуміння
знайдеться.
Це тоді, коли переважатиме на всіх рівнях здоровий
глузд, професійна відповідальність, а не емоції.
Олександра ГОСТРА.

нету УЗД Лариса Локошко, про деталі щодо
обстеження можна дізнатися і за телефоном
жіночої консультації 2-17-52.
А взагалі у райлікарні Марія Павлівна
працює майже три роки. Вона акушер-гінеколог. Прийшла працювати на цю посаду,
коли вже було закрите пологове та гінекологічне відділення і тривалий час в лікарні
взагалі не було лікаря цього профілю. З її
приходом відновився прийом у поліклініці
в жіночій консультації, гінекологія працює у
вигляді окремої палати на п’ять ліжок у відділенні хірургії.
На фото: лікар УЗД Марія ДВОРНИК
обстежує пацієнтку.

ЛЮДИНА ЛЮДИНІ

ПОВЕРТАЮТЬ
РАДІСТЬ ЖИТТЯ
Наше життя таке непередбачуване. Прокидаючись
вранці і плануючи щось на
найближчий день, ми часто навіть не здогадуємося, що найцінніше — наше
життя, висить, можливо, на
волосинці. Про це особливо задумуєшся тоді, коли
спіткає якась хвороба і вже
не допомагає просто пігулка (всі ми звикли займатися
самолікуванням). Ми з чоловіком пенсіонери, по роках
не такі й літні, а от здоров’я
підводить. Чоловік, Володимир Григорович — ліквідатор-чорнобилець,
має
III групу інвалідності, отож із
лікарнею ми просто нерозлучні. Обоє маємо «букети»
хронічних захворювань, доводилося лікуватися у різних
лікарнях, та перш за все, що
б не трапилося, ми звертаємося до наших лікарів.
Сьогодні ми хочемо низько вклонитися всьому колективу терапевтичного відділення районної лікарні, яке
очолює лікар від Бога Любов
Василівна Грабова. Трапилося так, що ми із чоловіком
захворіли обоє відразу. Як
кажуть в народі, «злягли пластом», обох поклали в стаціонар. Скільки уваги, терпіння
приділили нам, враховуючи
ще й те, що ми обоє хворі.
Така ж увага до всіх хворих,
яких у відділенні завжди багато. Любов Василівна своїм
лікарським талантом, великим досвідом, а ще і своїм
оптимізмом, здається, із того
світу підіймає хворих. Ми із

чоловіком щиро вдячні їй за
те, що одужали і залишили
лікарню із найкращими враженнями. Вдячні медсестрам
Т. А. Грабовій, Ю. Г. Кононіченко, Н. В. Антипенко, О. І.
Куксі, Н. С. Ілляшенко, О. В.
Галицькій, молодшим сестричкам Н. В. Носач, Л. В.
Ломонос, Н. В. Бойко, Л. В.
Куксі, А. П. Троценко. Будьте
завжди такими!
Нас, як людей простих,
для яких наша лікарня найдоступніша, не можуть не
тривожити переживання про
те, які зміни принесе нам
медична реформа. Обурює,
коли чуємо нарікання на
нашу лікарню, лікарів, або
ще іноді й безглузді висновки, що лікарня, яка є зараз,
нам і зовсім не треба, бо
ми все одно їдемо кудись
до кращих спеціалістів. Так
міркують ті, хто має можливість за найменшої потреби
їхати на прийом до світил
медицини. А людям простим
сільським без нашої лікарні і
наших лікарів просто неможливо. Звичайно, коли щось
надто складне, їдемо за направленням в область чи
столицю. Та все ж спочатку,
що б не трапилося, звертаємося за допомогою до наших
лікарів. І якщо не врятують
вони на місці, кудись і до
когось багато хто із простих
смертних може й не доїхати. Хочеться, щоб це і люди
розуміли, і влада, проводячи
реформи, брала до уваги.
Катерина ЧМУТ,
жителька Талалаївки.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДЯКА

Нещодавно після тривалої тяжкої хвороби пішла із
життя моя сестра Ніна Василівна Бухно, яка останнім часом жила зі мною. Втрата дорогої людини — завжди горе
і розпач. У цей час незамінна
допомога і підтримка близьких людей. Я безмежно вдячна всім, хто в такий тяжкий

час був поряд зі мною і допоміг провести в останню дорогу рідну мені людину. Дякую
щиро сусідам, кумам, сватам
із Талалаївки та сусідам покійної сестри із Чернецького,
які допомогли мені в організації і проведенні похорону.
Валентина КРИВА,
жителька Талалаївки.

КУПЛЮ

Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Дорого молочних ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ. 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.
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.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, СОЮ. Тел. 097-670-38-31.
КУПЛЮ дорого СВИНЕЙ;
ПРОДАМ АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2102 1978 року випуску в
хорошому стані. Тел. 096-114-20-06.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

Віза без проблем. Повний пакет документів. Пошук актуальних вакансій.
Тел. 096-878-98-72,
068-542-28-12,
093-023-29-49.

Розпочинаються
ЗАНЯТТЯ З ФІТНЕСУ.
Звертайтеся за тел.
097-231-01-90.

Кафе «Міраж» (2-й
поверх
трьохповерхівки)
приймає замовлення на
БАНКЕТИ (ціни договірні), поминальні ОБІДИ від
100 грн.
Звертайтеся
за тел. 050-877-81-29,
097-613-01-01 (Лариса).
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯК №490406, виданий 20.02.2012 року
на ім’я К
 ОНДРАТЕНКО Віра Петрівна, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельну ділянку серії ЯА №516930 та серії ЯА №516273, видані
10 червня 2005 року на ім’я ЧЕМЕРИС Микита Порфирович, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0157041, виданий 29 серпня 1996 р. на ім’я
БРАТАШ Пелагея Микитівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №051080, виданий на ім’я КУЗЬМЕНКО Василь Максимович, вважати недійсним.
НЕ СТРИМАТИ сліз, бо важко повірити, що Ти вже не прийдеш додому, запалена свічка згоріла дотла. 23 травня
минає півроку, як раптово відійшов у вічність наш дорогий чоловік, тато й дідусь
Анатолій Якович ЧЕЧОТЕНКО з Талалаївки. Плачеться і тужиться, біль стискає наші серця від тяжкої розлуки з Тобою. Так важко змиритися із життям без
Тебе. Сумно на душі і порожньо в оселі,
де Ти господарював, де міг би ще багато
зробити. Скільки б не минуло часу, ми
завжди пам’ятатимем і любитимемо Тебе, будем згадувать
ті найкращі дні, коли ми всі були разом. Спи спокійно, наш
дорогий, а ми берегтимемо про Тебе світлу пам’ять. Забути
не можна, повернути неможливо. Усі, хто знав Анатолія Яковича, пом’яніть його разом із нами добрим словом і святою
молитвою.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
22 ТРАВНЯ минає 10 років, як перестало битися серце нашого дорогого
сина і брата Олександра Івановича
ЛУЦЕНКА з Плугатаря. Одна мить — і
перестало битися серце. Минуло вже
стільки днів тяжкої скорботи і печалі, а
біль той в серці не стихає. Як Ти усім
нам потрібний. Хай Твій спокій оберігають краплини роси — то наші сльози.
Спи спокійно, любий, рідненький наш,
Ти заслужив Божого тепла і Царства небесного. Синочку мій, стежину я до Тебе протоптала, сльозами гіркими її я полила. Я дуже, сину мій, Тебе кохала, та
вберегти Тебе я не змогла.
БАТЬКИ, СЕСТРА і ЗЯТЬ із Чернецького
і племінник ВІТАЛІЙ.

БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м, 2 м

ПЛИТКА тротуарна «Старе місто» та інша в асортименті,
кольорова. БОРДЮРИ, КРИШКИ на стовпи, ВОДОВІДЛИВИ.
м. Ромни Сумської обл.

Тел. 067-912-67-56, 095-842-18-48, 068-367-42-66.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПРОДАМ

САДИБА в ценрі Талалаївки.
Тел. 099-077-72-07, 097-632-38-41.
Терміново однокімнатна КВАРТИРА №14 на 2-му поверсі будинку 45 по вул. Центральна в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
Двокімнатна КВАРТИРА в Талалаївці з усіма зручностями. Можливо з меблями. Тел. 067-900-91-02.
САДИБА в Талалаївці по вул. Освіти, 41. Хата, господарські будівлі, газ, вода, город.
Тел. 050-212-34-31, 096-422-93-28 (Світлана).
ПІВБУДИНКУ по вул. Енергетиків, 14 в Талалаївці.
Тел. 098-409-91-61.
САДИБА в селі Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги,
129. Будинок газифікований, площа 76,6 м2, є сарай, погріб
вхідний, колодязь. Приватизовані земельні ділянки 0,37 га та
0,50 га (садиба №134). Ціна договірна. Тел. 099-485-18-41.
БУДІВЛЯ (майстерня старої школи) 350 м2 під виробничі
потреби або під розбір. Можлива відстрочка з оплатою. Недорого. Тел. 097-475-54-45.
ПІВБУДИНКУ в центрі Талалаївки по вул. Робітнича,
4/1, площа 63 м2. Земельна ділянка 0,05 га приватизована.
Всі зручності, погріб сарай, телефон. Ціна договірна.
Тел. 2-17-45, 095-549-53-26.
Газифікований БУДИНОК 8×13 м в Дмитрівці. Є гараж,
сарай, літня кухня, колодязь. 90 соток приватизованої землі. Ціна 120 тис. грн.; саморобний АВТОМОБІЛЬ на базі
ГАЗ‑51 в зменшеному варіанті. Тел. 067-703-70-70.
АВТОМОБІЛІ ВАЗ-21065 (2000 року випуску) та
ВАЗ‑21061 (1991 року випуску, титани, 5-ступ. КПП, музика)
у хорошому техстані; ЗАПЧАСТИНИ до ГАЗ-53.
Тел. 098-800-49-73, 066-166-60-81.
АВТОМОБІЛЬ Hyundai Accent 2011 року випуску, МОПЕД «Дельта», СКУТЕР Honda Lead. Тел. 095-415-05-66.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2107 1997 року випуску.
Тел. 096-831-58-86.
КОСАРКА кінна. Тел. 068-060-80-26.
ГРЕБКА тракторна на 3 колеса. Тел. 097-437-23-11.
4-колісна з ручним управлінням інвалідська КОЛЯСКА
для вуличної їзди. Майже нова. Ціна договірна.
Тел. 098-919-01-33.
Посівне НАСІННЯ соняшнику та кукурудзи вітчизняного
та зарубіжного виробника, ЗАСОБИ захисту рослин.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ, ДРОВА. Тел. 068-530-41-23.
СТІЛ комп’ютерний новий, ВАННА б/у, ХОЛОДИЛЬНИК
«Днепр» б/у, БАНКИ 3 л, 1,5 л, 1 л. Тел. 067-455-45-98.
БДЖОЛОСІМ’Ї з вуликами, РАМКИ (120 грн. за шт.), ВУЛИКИ, СУШ, РАМКИ 230 і 145 мм та інший бджолоінвентар.
Тел. 097-490-90-89, 068-085-35-75.

ПОМИНАННЯ
ЖИТТЯ людське, мов тоненька ниточка, обривається раптово і в першу
чергу від нас ідуть найкращі.
В цю травневу весняну пору, 24
травня минає 5 років, як перестало
битися серце нашої найкращої в світі
мами, бабусі і дружини Ганни Миколаївни ЛЕЩЕНКО з Поповички.
Ти мала золоту душу, щире серце і
вмілі руки. В Твою бібліотеку приходило безліч людей не тільки за книгою, а й за порадою. Ти
могла допомогти всім, та, на жаль, тільки не собі. Ти так
мужньо боролася зі своєю хворобою, так прагнула жити
тоді, коли життя вже трималось на волосині. Незважаючи
на свою хворобу, Ти все одно могла нас підбадьорити,
була нашою порадницею. Скільки сили і мужності було
в Тобі, знає тільки один Господь Бог. З роками біль утрати ще тяжчий. Як же ми скучаємо за Тобою, як нам не
вистачає Твого тепла, поради, ласки, того глобального
оптимізму та позитиву, що Ти випромінювала. Важко досі
повірити, що Тебе немає поруч, не вщухають боліти душі
і серця. Та скільки б не минуло часу, Ти завжди будеш
поряд з нами і пам’ять про Тебе ніколи не згасне в наших
серцях, адже ніщо у світі не вічне, крім любові і пам’яті.
Хай над Твоєю могилою завжди світить сонце та співають пташки. Спи спокійно, наша дорога, нехай Тобі
земля буде лебединим пухом, а Твоїй добрій душі —
Царство небесне.
Вічно сумуючі РІДНІ.

20 травня 2017 року
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.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВІКНА, ДВЕРІ

від виробника швидко, якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
093-514-13-94.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

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).

ПАРКАНИ БЕТОННІ

глянцеві,
кольорові;
ПАМ’ЯТНИКИ
бетонні,
ПЛИТИ під пам’ятники та
інші архітектурні вироби.
м. Ромни, вул. Полтавська, 49
та вул. Київська 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.

Адміністрація, профспілкова організація центральної
районної лікарні висловлюють щирі співчуття завідуючій
терапевтичним відділенням Любові Василівні Грабовій з
приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті її матері
ГАННИ ДМИТРІВНИ.
Колектив терапевтичного відділення райлікарні висловлює глибоке співчуття завідувачці відділенням Любові Василівні Грабовій з приводу тяжкої втрати — смерті
матері
Ганни Дмитрівни ХРЕПТИК.
Щиро співчуваємо нашому колишньому колезі Олександру Івановичу Прихідьку з приводу непоправної втрати
у його родині — смерті сестри
НАДІЇ ІВАНІВНИ.
ВЕТЕРАНИ і ПЕНСІОНЕРИ
Талалаївського РВ УМВС.
Нашу однокласницю Юлю Лепканич спіткало непоправне горе — відійшла у вічність її МАМА. Щиро співчуваємо Юлі і розділяємо з нею біль неймовірної втрати та
глибоко співчуваємо Юлиній бабусі Катерині Михайлівні
Науменко з приводу смерті ДОЧКИ.
ВИПУСКНИКИ 9-А класу Талалаївської школи
2015 року, класний керівник Л. І. ЯЦЕНКО.
Велике горе спіткало сім’ю колишніх сусідів, колег і
друзів Грабових — Любов Василівну, Петра Івановича і їх
сина Андрія Петровича — пішла з життя їхня мама і бабуся ГАННА ДМИТРІВНА. Сумуємо разом з вами і розділяємо біль гіркої втрати.
Сім’я Н. В. і В. Т. МАРЧЕНКО.
Тяжке горе спіткало нашу сусідку Любов Василівну
Грабову — пішла з життя її найдорожча людина — мама
ГАННА ДМИТРІВНА. Щиро співчуваємо всій родині Грабових із приводу непоправної втрати і розділяємо з ними
біль і смуток.
Сім’ї ГЕЦ, ДІДЕНКО, МИХАЙЛЮК,
ТИМОШЕНКО, ГРИЦИК.
24 ТРАВНЯ минає 40 днів світлої
пам’яті нашого дорогого батька, дідуся і прадідуся Михайла Григоровича
ЯКОВЕНКА із с. Співакове. Немає таких
слів, що можуть передати біль і гіркоту
втрати, тяжко змиритися, що вже ніколи
він не зайде в рідний дім, не почуємо
його рідний голос. Ми всі Тебе пам’ятаємо і любимо і ніколи не забудемо все
те хороше, що Ти дарував нам при житті. Так нехай же світ, у якому перебуває
Твоя душа, буде справжнім раєм. Наші
сльози нехай не тривожать Твого сну, а Твою душу зігріває
Божа ласка. Спи спокійно, наш рідненький. Царство небесне, земля пухом і вічна пам’ять. Хто знав нашого дорогого
Михайла Григоровича, пом’яніть добрим словом і святою
молитвою.
Вічно сумуючі всі Ваші РІДНІ.
20 ТРАВНЯ 8 років тому передчасно пішов із життя наш дорогий чоловік і батько Леонід Володимирович
МІЩЕНКО з Талалаївки. Пройшли роки,
та час не гоїть душевних ран, і в пам’яті
не стирається Твій дорогий образ. Ми
любимо і пам’ятаємо Тебе і пам’ять цю
збережем назавжди. Папочка, папуля,
здравствуй, дорогой. Я смотрю на небо
и говорю с Тобой. Верю я, что слышишь
Ты мои слова, только не ответишь больше никогда. Папочка, папуля, как Ты там живёшь? Больно,
но я знаю, жизни не вернёшь. Ты прости, Ты слышишь, Ты
меня прости, больше в этом мире не встретимся, увы. День
такой хороший, Ты рад, что я пришла. С колен я поднимусь,
скажу Тебе «пока». Могила стала домом телу Твоему, Ты не
грусти, я в гости опять к Тебе приду.
ДРУЖИНА, ДІТИ і всі РІДНІ.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

У
ПЛУГАТАРСЬКОМУ
парку відбувся районний
етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»). В його урочистому відкритті на базі місцевої
школи взяли участь голова
районної ради Юрій Дзюбан,
в. о. голови райдержадміністрації Лариса Шевченко, начальник відділу освіти Оксана Плюта, завідувач сектору
молоді і спорту Ніна Луценко, старший офіцер Срібнянського ОРВК Володимир
Бондар, голова районної
спілки воїнів АТО Богуслав
Борсук. Живе виконання
юними вокалістами ЦДЮТ
Гімну України, співзвучні з
ним пісня і кружляння над
школою лелек, чудова сонячна погода надихали учасників гри на безкомпромісну
боротьбу.
У змаганнях взяли участь
5 роїв із Талалаївської, Плугатарської, Харківської, Красноколядинської і Української
шкіл. Всі вони показали себе
вмілими джурами — справжніми нащадками славних
запорозьких козаків. Хто такі
джури, ким був Іван Сірко?
«Джура» — це молодий
юнак, що іде шляхом Воїна,
здобуває знання, вміння, навики, щоб згодом стати козаком. Одним із найцікавіших в
історії України був образ Івана Сірка… За переказами,
його народження вже було
незвичайним — хлопчик народився з зубами, чим налякав всіх присутніх, а батько
спробував виправити ситуацію, заявивши, що Іван «зу-

бами буде гризти ворогів»,
проте це мало заспокоїло
селян. До дитини ставилися
з побоюванням, і в якійсь мірі
це було виправдано, тому
що він з дитинства проявляв незвичайні здібності, які
згодом стали просто надприродними. Іван Сірко, надзвичайно талановитий воїн і видатний політичний діяч свого
часу, здійснив близько 50 військових походів і не зазнав
жодної поразки. Про Сірка
говорили і зовсім неймовірні речі. Наприклад, що його
не брали ні куля, ні меч. Що
Сірко — перевертень, який
може перевтілюватися на
вовка. У дохристиянські
часи
бога-громовержця
представляли в супроводі
двох вовків, або хортів. Саме
про перетворення в хорта
йдеться в легендах про отамана Сірка. Недарма слово
«сірко» — один з епітетів
вовка. Не випадково і те, що
від слова «хорт» походить
назва острова Хортиці. Бурхливим виявилося не тільки
земне життя Івана Сірка, а й
посмертне. Великий воїн-характерник навіть після смерті
продовжував перемагати ворогів! Він заповідав козакам
по своїй смерті відрізати його
праву руку і ходити з нею в
походи. Козаки виконали заповіт отамана і, зустрічаючись з ворогом, виставляли
вперед його руку зі словами:
«Душа і рука Сірка з нами!»
Козаки вірили: де рука —
там і удача. Тому запорожців
ще довго боялися і турки, і

ДІВЧАТА
В МІНІ…

27 квітня на базі Чернецької
школи
відбувся
турнір з міні-футболу серед
дівчат у рамках спартакіади
школярів району. На змагання прибули команди з Талалаївcької, Харківської, Довгалівської та Березівської
шкіл, яких гостинно зустріли
прихильники цієї захоплюючої гри з місцевої школи.
Турнір проходив по коловій системі. Команди змагалися на двох майданчиках.
Ігри показали: підготовка команд знаходиться на достатньому рівні і явних фаворитів
серед учасників немає, а це
в свою чергу додало турніру
додаткової інтриги.
Перші матчі турніру:
Чернецьке — Талалаївка —
незважаючи на деяку перевагу господарів, фінальний
свисток зафіксував рахунок
0:0, а харківські дівчата забивають два голи у ворота
березівчан — 2:0. Наступний поєдинок Чернецьке
— Харкове — при рівній грі
і рівних можливостях єдиний гол, забитий у другому
таймі, приніс господарям
очікувану перемогу. Чергова
гра Довгалівка — Березівка.
Напружений поєдинок завершився перемогою дівчат

ЛЮДИНА
І ЗАКОН

ляхи. Руку кошового поховали тільки після зруйнування
Запорізької Січі. А на могилі
Сірка був напис: «Хто буде
сім років перед Великоднем
виносити по три заповнені
шапки землі на мою могилу,
то буде мати таку силу, як я, і
знатиме стільки, скільки і я».
У перший день рої змагалися у наступних конкурсах:
«Муштровий впоряд», де
кращими були Талалаївська
(I місце), Плугатарська (II
місце), Харківська (III місце)
школи.
«Вогнева
підготовка»
(стрільба з пневматичної

ІЗ ЗАЛИ СУДУ

ЩЕ ЯК БУЛИ МИ КОЗАКАМИ
гвинтівки). Переможець —
рій Талалаївської, призери
— джури Красноколядинської і Плугатарської шкіл. В
особистій першості кращими
з однаковим результатом
стали Костянин Самойленко (Талалаївка), Юрій Пасічниченко (Красний Колядин), Костянтин Демченко
(Плугатар).
«У колі друзів» — рої демонстрували свою художню
творчість.
Другий день змагань
розпочався з ТПТ (тактика
пішохідного туризму), де
кращими були Талалаївська
(I місце), Плугатарська (II
місце) і Харківська (III місце)
команди.
У конкурсі «Штовхання
гирі» (16 кг) враховувалися і командна, і особиста
першість. Кращі результати
показали джури з Талалаїв-

І КВІТИ ПОСАДИЛИ

Готуючись до обласного
етапу військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»), рій
«Братство імені Івана Сірка»
із учнів Талалаївської школи виконував добрі справи.
Одна із них — створення
квіткової клумби біля майбутнього центру підтримки
та реабілітації учасників АТО
Талалаївщини.
Старшокласники принесли квіти і дбайливо посадили
їх на клумбі. Сподіваюся,
що наша співпраця із талалаївською юнню тільки
міцнітиме.
Богуслав БОРСУК,
голова РО учасників АТО.
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СПОРТ

з Довгалівки 3:0. У не менш
напруженому матчі талалаївські дівчата забивають гол
у ворота харківчан і обходять їх у турнірній таблиці
за кількістю набраних очок.
Напруженим і безкомпромісним виявився поєдинок за
участю юних чернечанок і їх
одноліток із Довгалівки: переважаючи своїх суперниць
в ігровому плані, господарки, тим не менш, не змогли
втілити це у голи. Результат
0:0. Наступний поєдинок довгалівчанок з їх ровесницями
з Талалаївки став втіленням
безкомпромісної боротьби,
майстерності і хвилювання.
Забитий
довгалівчанками
переможний гол суттєво наблизив їх до чемпіонських
«лаврів». В цей же час чернецькі дівчата не без зусиль
здолали наступного суперника — дівчат із сусідньої Березівки і йдуть чекати «своєї
долі» на трибуни. А доля їх
вирішувалась у матчі Харкове — Довгалівка.
Останнім достатньо звести гру до нічиєї (враховуючи
різницю забитих і пропущених м’ячів) і вони чемпіони.
Це розуміли всі, в тому числі
і вболівальники з Чернецького, які і спрямували всю свою
підтримку збірній із Харкового. Харківські дівчата в разі
перемоги «чіплялися» за
призове III місце, а їх пере-

мога автоматично виводила
команду господарів у чемпіони турніру. Матч виявився
бойовим і напруженим. До
останньої хвилини поєдинку
не було ясності, як команди
розташуються в підсумковій турнірній таблиці. І ось
єдиний гол під завісу матчу,
забитий харківськими дівчатами у ворота суперників, вирішив долю турніру. Харкове
здобуває «бронзу», «срібло»
дістається спортсменкам із
Довгалівки, а чемпіонками
турніру стають господарки —
дівчата із Чернецької школи,
які не пропустили у свої ворота жодного гола.
Є призери, є переможці,
а головне немає переможених і невдоволених. Всі
учасники турніру залишають
змагання друзями і в доброму гуморі.
В’ячеслав БАБЕНКО,
вчитель фізкультури
Чернецької школи.

З КОМПЛЕКТОМ
НАГОРОД

Набирає
популярності
різновид баскетболу 3×3.
На обласний етап чемпіонату України серед школярів
у Чернігові зібралося 18 колективів у двох вікових категоріях серед хлопців і дівчат.
Повний комплект із чотирьох

ки, Харкового і Плугатаря. В
особистій першості з результатом 110 поштовхів переміг
учень Талалаївської ЗОШ
Олександр Кушнаренко. II
місце розділили Костянтин
Самойленко (Талалаївка) і
Владислав Фуртат (Харкове)
— 75 поштовхів, на III місці
— Олексій Чикало (Харкове)
— 63 поштовхи.
У другій половині дня відбулися змагання у конкурсах
«Відун» (краєзнавство, знання історії і козацтва та сучасних Збройних Сил України). І
місце за роєм Плугатарської
школи, друга — Талалаївська команда, треті призери
— красноколядинці.
Конкурс «Рятівник» передбачав перевірку теоретичних і практичних знань,
вмінь і навичок з надання
першої долікарської допомоги. Переможцем і призерами
стали вихованці Талалаївської, Плугатарської, Харківської шкіл.
В останній день змагань
відбулися конкурси:
«Перетягування линви».
У змаганнях брали участь
по 6 учасників від команди.
Переможцем став Плугатарський рій, II і III місце за Талалаївським і Харківським.
Конкурс «Теренова гра»
(з елементами топографії та
орієнтування на місцевості).
Призові місця розділили Талалаївська, Харківська, Плугатарська школи.
Окрім того, були проведені конкурси «Добре діло»
(рої звітували про свою роботу за рік), «Таборування»
(у конкурсі оцінювалися патріотичність оформлення такоманд презентувала на
першість, захищаючи честь
району, Плугатарська школа. Підвищена конкуренція
не завадила нашим юним
спортсменам повторити минулорічний успіх. Три з чотирьох плугатарських колективів, як і торік, знову вибороли
ідентичні призові місця.
Хлопці середньої вікової
категорії (Іван Абовян, Валерій Іщенко, Олег Калевич,
Андрій Садовий) привезли
додому «бронзу», цього ж
віку дівчата (Мар’яна Гнип,
Аліна Демченко, Анастасія
Семінко, Анна Хоменко) повернулися з чемпіонату із
срібними медалями, а старші від них Марина Бровко,
Христина Думнич, Мар’яна
Мель, Вікторія Комашко і
Яна Чепель, обігравши всіх
опонентів (ровесниць із Менського, Варвинського, Козелецького та Чернігівського районів) утретє поспіль
стали чемпіонками області.
Тепер на них знову чекає
фінальний етап цих змагань
у Києві. Старші ж хлопці Володимир Бовкун, Артем Сліпко, Владислав Сороколат
також гідно пройшли по всій
дистанції чемпіонату, але, на
жаль, до призової трійки не
потрапили.
Володимир КОБИШ,
директор Талалаївської
ДЮСШ.

бору, емблема, назва і прапор табору, побут, чистота,
дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан особистих
речей, посуду). Серед найкращих були учні Талалаївської, Української та Плугатарської ЗОШ.
У загальному заліку з 11
конкурсів переможцем стала
команда Талалаївської школи «Братство імені Івана Сірка. Другим став рій «Сотня»
з Плугатаря. Третє місце за
командою «Соколи» Харківської ЗОШ.
Команда-переможець районних змагань (Олександр
Кушнаренко, Владислав Динник, Костянтин Самойленко,
Станіслав Рябчун, Дмитро
Михно, Тимофій Решетнік,
Еліна Чуба та Ірина Коваленко) буде представляти
район на обласному етапі,
який відбудеться у с. Количівка Чернігівського району
з 21 по 25 травня з новим
спорядженням, закупленим
на кошти районної ради. Всі
рої висловлюють щиру подяку організаторам гри «Сокіл»
(«Джура») та керівникам і
тренерам, які протягом всього півріччя допомагали їм,
навчали та вдосконалювали
вміння джурів. Також хочеться, аби більше школярів долучалось до участі в цьому
конкурсі, адже це виховує
відповідальність, самостійність, справжній патріотизм,
любов до рідного краю, жагу
до перемоги, бажання змагатись і показувати свої вміння.
Валерій ПЛЮТА,
методист ЦДЮТ.
Еліна ЧУБА,
учасниця змагань.

Одним із завдань кримінального процесу є невідворотність покарання,
щоб кожен, хто вчинив
кримінальне
правопорушення, був притягнутий
до відповідальності в міру
своєї вини. Однак про це
забув один з мешканців
с. Красний Колядин, який у
нічний час проникав до господарств місцевих жителів
з метою крадіжки чужого
майна, за що й потрапив на
лаву підсудних.
Як було встановлено
слідством, цей чоловік вчинив чотири крадіжки майна, а на спробі вчинення
п’ятої був затриманий, тобто скоїв злочини, передбачені ч. 3 ст. 185 та ч. 3 ст. 15
КК України.
Зважаючи на обставини злочинів та особу винного, який вже не вперше
притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, суд першої інстанції
погодився з позицією прокурора і призначив покарання у вигляді 4 років реального позбавлення волі.
Засудженим було подано
апеляційну скаргу, в якій
останній просив скасувати
вирок суду через суворість
призначеного покарання.
Проте, завдяки принциповій та послідовній позиції
прокуратури винний поніс
заслужене покарання, апеляційний суд погодився з
доводами прокурора про
необхідність саме такого
покарання та залишив вирок суду першої інстанції
без змін, а апеляцію засудженого без задоволення.
У даному випадку розкриття злочинів та покарання винного стали можливими завдяки одному з
потерпілих, який «на гарячому» затримав зловмисника, після чого повідомив
про злочин до правоохоронних органів.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

СЛУЖБА – 102

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ
РУХУ

У водіїв
виникають питання
щодо правил
проїзду
перехресть, де
організовано
круговий рух.
У нас у селищі є два таких
круги. Чи змінилося щось
у
правилах
їх проїзду —
запитали
в
начальника
сектору ПРПП
Талалаївського
відділення поліції Леоніда
КЛИМОВА.
— На сьогодні в Україні немає єдиного правила
пріоритетності доріг під час
проїзду таких перехресть.
Вони можуть регулюватися світлофорами, знаками
пріоритету або просто правилом рівнозначних доріг
(перешкода
праворуч).
Нещодавно Верховною Радою змінено правила проїзду перехресть, де організовано круговий рух, зокрема
прописано, що головна

дорога — завжди у транспортного засобу, який
уже перебуває на колі.
На сьогодні видано
приписи дорожній службі і
ВУЖКГ для встановлення
дорожніх знаків на цих двох
перехрестях згідно з новими правилами. Поки знаки
не будуть встановлені, водії мають право проїзду за
старими правилами.
Леонід КЛИМОВ,
начальник сектору
ПРПП Талалаївського
відділення поліції.
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МИ ПРИЙ Д ЕМО ДО ВАС

Ми
всі
виховувалися на прикладах героїзму солдатів
Перемоги.
Колись ветерани приходили
до
нас у школу, будинок
культури на
виховні години, зустрічі.
Ми слухали
їх і здавалося, що так
буде завжди із покоління в
покоління. І роздуми про те,
що настане час, коли ніхто
із них у День Перемоги не
прийде до Вічного Вогню,
здавалися лише пафосними. Та роки минають, їх не
зупинить… Ветерани вже не
приходять до юні, щоб поділитися спогадами. Настав
час нам приходити до них.
Адже пам’ять, повага до цих

людей живе у душах всіх
небайдужих.
«День Перемоги — це
свято, яке ви заслужили
своїми шрамами, осколками у тілі, ранньою сивиною,
ранами на серці від втрати
побратимів, мужністю та
любов’ю до рідної землі. Я
нікому не дозволю забрати
у вас цей день!» — такими
словами звернувся до вете-

ранів Талалаївщини лідер
Радикальної партії Олег
Ляшко. Гостинці від Радикальної партії отримали всі
ветерани нашого району: у
Талалаївці їх п’ять, в районі
— сім. Вклоняємося перед
вами. Ми прийдемо до вас,
тільки будьте ще із нами.
Людмила ЛАЗОРЕНКО,
депутат райради,
голова РО РПЛ.

30 ТРАВНЯ ц. р.
виїзний прийом громадян у с. Красний
Колядин (в приміщенні
Красноколядинської
сільської
ради)
проводитиме
начальник
відділу
«Талалаївське бюро
правової
допомоги»
Яна Михайлівна
МУДРЕВСЬКА.
Початок прийому о
10-й годині.
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ПОВЕРНІТЬ ЗА
ВИНАГОРОДУ
У неділю, 14 травня, після обіду, в районі
магазинів, що по провулку Центральному,
загублено техпаспорт
на мотоцикл на ім’я
ПАЗОВ
Олександр
Германович.
Хто
знайшов,
прошу повернути за
винагороду.
Тел. 096-197-18-21.

ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої Матері, печера, мощі святих, Божа
гора, скит, могила новомученика Петра), Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії, Густиньського, Кримінецького і Корицького жіночих
монастирів;
с. Катюжанка — до о. Олександра за зціленням від цукрового діабету, алкогольної, тютюнової і
наркозалежності та інших хвороб; в с. Сукачі — до
о. Миколи (індивідуальний прийом з різних питань);
урочище Кип’яче (жіночий і чоловічий монастирі).
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ

ВІТАЄМО із ювілеєм нашу шановану колегу — вчителя Харківської
школи Ніну Степанівну
ГРИНЧЕНКО. Все своє трудове життя Ніна Степанівна присвятила вихованню
дітей. У нашому колективі
вона уже ветеран, та завжди юна душею. Працю собі
нелегку Ви обрали, вона
потребує сил та тривог, але
Ви ніколи не шкодували, бо
праця — це доля, яку Вам
дав Бог. Хай Ваша енергія,
мудрість та сила нехай не
згасають ніколи з літами.
Душа ж Ваша чиста, велика й красива та посмішка
щира хай будуть між нами.
КОЛЕКТИВ Харківської школи.
* * *
ВІТАЄМО із ювілеєм
нашу дорогу куму, людину
щирої, прекрасної душі Ніну
Степанівну ГРИНЧЕНКО,
який вона відзначатиме 22
травня. Цей день для Тебе
особливий — Твій день народження, чудовий і ясний!
Нехай він буде радісний,
щасливий, як дощик — теплий, літній і рясний! Бажаєм море щастя, море квітів
і здійснення всіх заповітних
мрій, бажаєм миру в домі,
миру в світі і миру завжди у
душі Твоїй!
Куми Таня БІЛАН і
Ніна ДМИТРЕНКО.
* * *
22 ТРАВНЯ день народження у нашого рідного синочка Миколи Вікторовича
КОРНІЄНКА з Талалаївки.
Вітаємо Тебе, любий сину,
і здоров’ячка зичим без
меж, щоб чудовим таким
залишався і щоб зважував
кожен свій крок, щоб Тобою весь рід наш пишався,
як пишається зараз синок.
Щоб удача Тебе не лишала,
щоб щастило всюди і завжди, щоб Господь Тебе в опіці мав і тепер, і у старшому
віці. Мирного бажаєм неба,
сонця ясного і долі, і прибутку в хаті й полі. Справ у
Тебе є ще досить, є щаслива дітвора, є і любляча дружина, вірна подруга Твоя.
Теплоти і поваги від добрих
людей, любові та шани від
рідних дітей. Щоб веселий
був завжди, благ людських з
роси й води.
БАТЬКИ.

Державна служба зайнятості розпочала загальнонаціональну інформаційну кампанію з професійної
орієнтації абітурієнтів та
старшокласників, яка допоможе молодим українцям
визначитись із професією.
Тестування для визначення
своїх здібностей та схильностей до тієї чи іншої професії можна безкоштовно
пройти у будь-якому з 550

СЛУЖБА – 101

ПОПЕРЕДИТИ
ПОЖЕЖІ

Співробітники районного
сектору УДСНС з представниками місцевого самоврядування та ЗМІ проводять
рейдові перевірки дотримання вимог пожежної безпеки у
житловому секторі та екосистемах із врученням пам’яток. Адже причин для того
більш як достатньо. У районі
з початку року трапилося 24
пожежі, з них: 9 — у житловому секторі, 13 — в екосистемах, 2 — на транспорті.
А на Чернігівщині з початку року зареєстровано
1129 пожеж, що на 62% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Внаслідок цих
пожеж загинуло 29 осіб та
13 травмовано. Ігнорування
громадянами правил пожежної безпеки при спалюванні
сміття і сухої рослинності,
необережність у поводженні
з вогнем під час перебування
на відкритих територіях, біля
торфовищ та у лісопаркових
масивах призвели до різкого
зростання кількості пожеж
у екосистемах. Як наслідок,
з початку року з вищезазначених причин зареєстровано
6 пожеж у лісах, 486 загорянь сухої трави або сміття
на відкритій території та 47
пожеж в житловому секторі
громадян.
Шановні громадяни! Дотримуйтесь заходів пожежної
безпеки, будьте обережними
у поводженні з вогнем та не
залишайте його без нагляду.
Валентин
ПРОКОПЕНКО,
т. в. о. начальника
РС УДСНС в області.

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.

центрів зайнятості по всій
Україні.
Для активного залучення молоді до проф
орієнтаційного
тестування
на
загальнонаціональних
телеканалах та у мережі
Інтернет транслюватимуться соціальні ролики. Вони
доступні за посиланням:
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLp4MP48cY_
nP2yFp0-Y7SP8BHUEMgdifu

Для того, щоб пройти
тестування у центрі зайнятості, не потрібно ніяких
попередніх
приготувань.
Спеціаліст центру підбере
необхідний тест, який триває від 30 до 180 хвилин.
По його завершенню відві
дувач отримує інформацію,
яка допоможе визначити
галузь професійної діяльності, до якої найбільш
схильна людина.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

22 травня — с. Плугатар, школа, вул. Гагаріна, вул. Молодіжна, вул. Миру.
22 травня — с. Стара Талалаївка, вул. Пушкіна, вул. Гагаріна, АТС.
23 травня — с. Липове, вул. Першотравнева, 1-й пров.
Першотравневий, вул. Вишнева.
23 травня — с. Стара Талалаївка, вул. Пушкіна, вул.
Гагаріна.
24 травня — смт Талалаївка, вул. Сінна, 1-й пров. Енергетиків, вул. Нафтовиків, вул. Геологів, вул. Робітнича, кафе
«Міленіум», вул. Пушкіна, вул. Вишнева, вул. Незалежності, вул. Шкільна, вул. Освіти, вул. Лермонтова, вул. Степова, вул. Калинова, 1, 2, 3-й пров. Калинові, МТС, Київстар,
Інтертелеком.
26 травня — с. Липове, вул. Біла Гора, вул. Колгоспна,
вул. Марченківка (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ЯК КРОТІВ
ВИВЕСТИ
Якщо хочете вивести
кротів, зробіть так. Акуратно приберіть землю із нори,
покладіть грудочку карбіду
й залийте нору водою. Під
дією газів, що утворяться
від сполуки води із карбідом, кроти надовго залишать своє «поселення».
Так само, як і в попередньому випадку, приберіть із нори землю й покладіть шматочок оселедця.
Кроти, як свідчить практика, залишають обрані для
себе місця. Не зносять
тварини й вільхової кори, її
також кладуть у нори.
Та перш ніж приступити
до виведення кротів, задумайтеся над таким. Звичайно, своєю «руйнівною»
роботою на ділянці ці підземні «господарі» завдають нам чимало клопоту.
Але варто знати й те, що
ці тваринки приносять і користь: вони знищують капустянку, особливо хрущів

ЛИСТ БЕЗ РЕТУШІ
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У БИ ЛИ С ОБА К У

Не злого бродячого,
який накидався на людей
чи домашніх тварин, а доброго домашнього песика,
який був для нас як член
сім’ї. Його любили і дорослі, і діти. Він був забавою
для всіх нас, приносив
лише позитив і нашій сім’ї,
і сусідам, адже нікому не
заподіяв шкоди. Мої діти
неодноразово брали його
з собою в Київ, де мешкають на квартирі, і ніяких
нарікань там від сусідів не
мали. Собака був дуже розумний. І те, що трапилось
10 травня, для нашої сім’ї
стало справжньою трагедією. Десь по обіді наш
улюбленець Дік (так звали
песика) вискочив з двору.
Зазвичай, набігавшись поблизу оселі, повертався у
двір і задоволений спочивав. А цього разу не повернувся… Сусіди, які в цей
час садили поблизу город,
почули стрілянину і побачили чоловіка, який стріляв
у собаку. Це було зовсім
близько від мого двору.
Коли мені сказали, що в
нашого собаку стріляли, я
миттю туди прибігла, дума-

ла, що він тільки поранений, але песик уже не жив.
Мені й сьогодні боляче
писати і говорити про те,
що сталось, що живуть серед нас такі душогуби, яким
виявився і знайомий нам
Анатолій Лещенко. Це він на
прохання Олексія Рябчуна і
застрелив невинну тварину.
Коли я запитала Анатолія,
навіщо він це зробив, то
він самовпевнено, зухвало відповів мені нецензурщиною: «Будеш п.., і тебе
застрелю…»
Я була шокована такими
словами вже зрілого чоловіка. Як можна жити серед
таких людей? Чи має цей
чоловік право користуватись
рушницею? А коли б там не
тільки собака, а ненароком
вибігла чиясь дитина, і її б
куля не минула? Виходить,
що такий чоловік має право
стріляти в кого заманеться.
Не знаю, яке покарання
чекає на вбивцю тварини
(про цей факт я заявила в
поліцію), але цілком впевнена, що жити серед таких
людей досить небезпечно.
Надія ТИТУХ,
жителька Талалаївки.

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ
та інших шкідників.

МИШОЛОВКА
ІЗ ВІДРА

Звісно, для знищення
мишей, які завдають великої шкоди на присадибних
і дачних ділянках, можна
використовувати
чимало
приманок. Проте здебільшого вони отруйні, а отже
несуть небезпеку для дітей
та тварин.
Можна успішно боротися з мишами за допомогою
саморобної
мишоловки.
Виготовляють її у такий
спосіб. Візьміть старе, але
не діряве відро. Зніміть з
нього ручку. Потім в отвір
«вушок» відра вставте круглу дерев’яну палку, яка
може обертатися. На середині цієї палки закріпіть поперечну планку.
Тобто одержите поперечну хрестовину. Тепер
подбайте про її урівноваження. Для цього з одного
боку її урівноважте приманкою, приміром, шматочком
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сала, а з іншого — будьякою противагою.
Відро наповніть водою.
До нього приставте похилий трап з боку «вушка».
Як діє така пастка?
Миша стрибає на дощечку
до сала. Як результат —
рівновага порушується і звірок падає у воду.

ЩОБ ГРИЗУНИ
ВТЕКЛИ

Успішно побороти щурів і мишей можна у такий
спосіб.
До старого відра покладіть відходи з паперу і туди
ж киньте шматок кролячої
шкурки з шерстю. Можна
також
використовувати
шматок овечої чи заячої
шкурки.
Потім поставте його у
льох і комору, але обов’язково безпечне від вогню
місце, й запаліть у відрі
папір із шкуркою. Коли все
це згорить, щури й миші
надовго втечуть, бо вони
того запаху не витриму-
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ють. А картопля, зерно й
борошно у мішках будуть
неушкоджені.
Доречно сказати, що
хорошим помічником у цій
справі може бути й бузина. Адже якщо встромити у
підземні проходи щурів та
мишей «корок» із свіжої деревини бузини, з якої знято
сіру верхню оболонку, гризуни обов’язково залишають дану територію.
Так само таргани втікають, коли почують сморід
трав’янистої або червоної
бузини.
Якщо на дачній ділянці поставити декілька вітрячків, то через стояк, до
якого вони кріпляться, шум
передаватиметься у землю. Почувши його, гризуни
тікають.
Перевірений на практиці і такий метод боротьби
з гризунами. Взяти часник,
цибулю та камфору. Все потовкти та покласти до нір,
щільно їх затуливши. Миші
та кроти загинуть.
«Присадибне і дачне
господарство».
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