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С ПЕК А – Ж НИВАРЯМ НЕ ЗАВА Д А

ТАЛАЛАЇВЩИНА ЖНИВУЄ
Хоч відійшли в минуле
ті часи, коли жнивували всім
селом, все одно ця пора
залишається
найнапруженішою у виробничому процесі від сівби до збирання.
Збирають ранні зернові тепер комплексно, переважно
вдосконаленою
технікою,
на зернотоках також процеси механізовані. Саме отакі
спекотні дні хлібороби використовують сповна. Про дощ
їм не мріється, бо саме у
спеку зерно добре просихає
ще в колоску, пшениця не вилягає. Отож поспішають впоратися якнайшвидше.
Станом на 11 серпня у
господарствах району ранні
зернові було зібрано на 74%
площ.
Вже не страшний можливий дощ хліборобам ПСП
«Відродження», ТОВ «Понори», де повністю зібрали
озиму пшеницю (із ранніх вирощували тільки її), відповідно на гектар отримали 55,6 і
51,3 ц. Зібрали пшеницю і у
СТОВ «Агромат» із врожайністю 48,2 ц/га.
Зібрали ячмінь на 121
гектарі, отримали 543 тонни
(врожайність 44,9 ц/га), жито
— на 173 га, намолот — 666
тонн, врожайність 38,5 ц/
га. Ці культури вирощували лише у ТОВ «Горизонт».

Також тут повністю зібрали
овес. Із 84 гектарів взяли 330
тонн (врожайність — 39,3 ц/
га). Овес вирощують також
у СТОВ «Батьківщина» на
37 га.
Зібрано горох. Цю культуру вирощували у ТОВ
«Красноколядинське»
та
«Україна» на 271 гектарі. Намолотили 843 тонни, урожайність — 31,1 ц/га.
Продовжується збирання озимої пшениці. У засіках
господарств є вже 37098
тонн, які намолотили із 6957
гектарів. Середня врожайність — 53,3 ц/га.
Лідерство у врожайності
пшениці стабільно тримає
ПСП «Лан» — 65,2 ц/га, у
СТОВ «Батьківщина» — 60
ц/га.
Саме у жнива орендарі проводять найактивніше
розрахунки із своїми орендодавцями. В останні роки
вони не поспішають розрахуватися зерном. В середньому розрахувалися вже більш
як із 20% пайовиків грошима.
Середній відсоток розміру
орендної плати по району —
9,5. Звичайно ж, він різниться у господарствах. Певно,
різною буде і ціна за кілограм
зерна в рахунок паю.
За даними відділу АПР
райдержадміністрації.

Цей день, 4 серпня, був,
здається, найспекотнішим з
початку жнив, та хліборобів
аж ніяк не лякала спека. У
жнива вона якраз доречна,
адже така погода дає чудову
нагоду якнайшвидше зібрати вирощене. У ТОВ «Горизонт», як і в попередні роки,
із комплексом жнивних робіт
не зволікають, намагаються
провести всі роботи в оптимальні строки. Цьому, перш
за все, сприяє злагоджена
робота всього збирального
загону, яким керує заступник
директора товариства Михайло Григорович Клочко.
Минулої п’ятниці ми зустрілися із жниварями на
жнивному полі біля Грицівки,
де механізатори завершували збирання жита на 104-гектарній площі. Ефективності
роботи сприяла не лише
погода, а й сумлінність роботи жниварів. На полі цього
дня працювали 3 комбайнові
екіпажі. За кермом сучасних Ньюхолландів та ДОНу
— досвідчені механізатори
Віктор Голуб, Михайло Гриценко, Вадим Леонтович,
Микола Огій, Володимир Козиревський. За день жниварі
збирають ранні зернові на
60 – 80 гектарах.
— Щоб не марнувати
часу на переїзди, — розповідає Михайло Клочко, — після завершення робочої зміни

На фото: у жниварів ТОВ «Горизонт» побували голова райдержадміністрації Анатолій
ДУПА і в. о. начальника відділу АПР Алла АДАМ’ЯК.

комбайни на ніч залишаємо
в полі, а вранці, щойно спаде
роса, відразу включаємось в
косовицю.
Сучасна техніка дозволяє працювати ефективно,
без простоїв. Кабіни комбайнів герметично ущільнені, з
кондиціонерами. Тож комбайнерам спека не заважає.
Через вимушену зупинку аж
нервують, — швидше вже
фотографуйте, працювати
треба… Ці, загартовані робо-

тою у полі люди — справжнє
втілення хліборобської волі,
мужності і витримки.
А вздовж поля, під лісосмугою,
вишикувалися
КамАЗи в очікуванні золотавого збіжжя. З наближенням комбайнів вони по черзі
під’їжджають на навантаження. На перевезенні зерна
від комбайнів сумлінно трудяться водії Сергій Бровко,
Олександр
Кононіченко,
Вячеслав Пелещук, Василь

Кибенко, Сергій Динник, не
підводить своїх колег на току
Михайло Іваненко.
Всього у товаристві «Горизонт» до збирання належить 854 га ранніх зернових.
Станом на 11 серпня урожай
зібрано на 65% площі. Пшеницю впорано на 189 га, ячмінь — на 60, овес — на 84,
жито — 173 га. Загальна площа зернових у господарстві
складає 1756 га.
Віра КЛИМОВА.

ОД ИН І З Д ЕС Я Т И
Буквально вчора завершили жнивувати і у ТОВ АФ
«Обрій». На полях цього
господарства працювало десять комбайнових екіпажів.
«Кожен із них заслуговує на
слова вдячності за роботу, —
розповідає директор господарства Валерій Бугай. —
Всі наші механізатори — не
новачки у жнивній справі, їх
не треба вчити чи переконувати, що коли і як краще зробити. До збирання належало
2933 га озимої пшениці, які
ми планували зібрати за 3
тижні. Нашим планам не стала на перешкоді ні погода,
ні, що й найголовніше, людський фактор. Цього року ми
комплексно працювали на
кожному полі. Як і належить,
обкошували,
оборювали
площу, потім розбивали поле
на ділянки, де водночас працювало кілька одиниць тех-

ПОГОДА
Неділя
13.08

Понеділок
14.08

Вівторок
15.08

Середа
16.08

Четвер
17.08

ніки. І так — з поля на поле.
Очікували взяти із гектара по
45 центнерів пшениці. Після
того, як на полях господарства добряче „погуляла“ стихія, хвилювалися, що буде
менше. Але плани здійснилися і сподівання не підвели,
навпаки — маємо на круг
51,2 центнера».
Один із комбайнових екіпажів — Леонід ЛОГОША та
Борис ЗОЛОТАРЕНКО. Леонід Петрович — із когорти ветеранів, не новачок у жнивах
і його молодий напарник. Як
і всі комбайнери, завершивши роботу на одному полі,
перед заїздом на наступне,
переглядали свій комбайн,
щоб не підводив, зайшовши
у загінку. Заставши за цією
роботою, відволікла на кілька хвилин для фото.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
П’ятниця
18.08

Субота
19.08
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За даними http://sinoptik.ua

ХАРКОВЕ запрошує на святкування дня села, яке відбудеться 19 серпня.
У програмі:
9:00 — Спортивні змагання,
15:00 — Виставка виробів сільських умільців; дитячі
атракціони,
16:00 — Концертна програма,
18:00 — Розігрування лотареї (головний приз — порося); каша,
21:00 — Дискотека,
22:00 — Феєрверк.
ОРГКОМІТЕТ.

До відома орендодавців ТОВ «Красноколядинське»,
ТОВ «Україна», ПСП АФ «Відродження»,
жителів Красного Колядина, Корінецького,
Скороходового та навколишніх сіл
Дані господарства реалізовуватимуть зерно пшениці
(сухої, вологість 13%) за ціною 4 грн./кг.
Бажаючим придбати дану продукцію звертатися в контору ТОВ «Красноколядинське», тел. 2-46-30. Реалізація
проводитиметься з 10.08.2017 р. до 25.08.2017 р.
ДИРЕКЦІЯ ТОВ «Красноколядинське».
ТОВ АФ «Обрій» LTD потрібен на постійну роботу інженер з охорони праці.
Вимоги до кандидатів: вища освіта, знання нормативної бази з питань охорони праці та техніки безпеки,
досвід роботи з контролюючими органами. Комунікабельність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати
в команді.
Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування, належну та стабільну заробітну плату.
Контактна інформація: j.morgun@tasagro.com,
тел. 067-334-64-78.
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ІЗ МОЛИТВОЮ І ПІСНЕЮ

ВЖЕ всьоме 5 серпня
біля криниці, що у Плугатарському парку, відбувся районний фестиваль народної
творчості «Над прозорою
криницею». Цього року свято
Почаївської ікони Божої матері розпочалось із хресної
ходи вже о 6-й ранку. Всі бажаючі з вірою в серці долали
шлях від церкви святої Варвари до Червоноплугатарської криниці. Святкове богослужіння проводили отець
Віктор, священик церкви свя-

тої Варвари, отець Сергій із
с. Великі Бубни, отець Петро
із с. Іржавець Ічнянського району. Традиційно вони кропили всіх присутніх освяченою
водою.
Фестиваль
народної
творчості розпочався словами привітань від керівників
району Анатолія Дупи і Юрія
Дзюбана, помічника-консультанта народного депутата
України Валерія Давиденка
Миколи Коновала.
Концертну
програму

розпочав
фольклорний
ансамбль
«Надвечір’я»
Староталалаївського
СБК
тематичною народною піснею «Зачарована криниця». Красу української пісні
демонстрували
народний
фольклорний ансамбль «Берегиня» Липівського СК, жіночий вокальний ансамбль
«Горлиця» та чоловічий вокальний ансамбль «Ясен»
Староталалаївського СБК,
жіночий вокальний ансамбль
«Полісянка»
Скороходівського ДНТ, жіночий вокальний ансамбль «Любисток»
Юрківцівського СБК, солістка
Болотницького СБК Дарина
Чейпеш, жіночий вокальний
ансамбль «Калина» Українського СБК, жіночий вокальний ансамбль «Мальви»
Красноколядинського СБК,
жіночий вокальний ансамбль
«Лілея» Чернецького СБК.
Гучними оплесками зустрічали на імпровізованій
сцені гостей свята — народний аматорський колектив
«Надвечір’я» Великобубнівського СБК, фольклорний
ансамбль «Полісяни» с. Курінь Бахмацького району.
Протягом свята діяла
змістовна виставка виробів
декоративно-прикладного
мистецтва майстрів села та

картин місцевих художників.
Також була представлена
експозиція Талалаївського
краєзнавчого музею та виставка світлин Володимира
Топчія.
Вміння куховарити демонстрували кашовари Рябухівської та Чернецької
сільських громад. Безперечно, всі, хто спробував їхню
страву, не відмовилися б іще

раз повторити трапезу. Гармонійно смакували до каші і
запашні пампушки, випечені вправними господинями.
Що тут скажеш, куліш та
пампушки вдалися на славу!
За що куховари та учасники
свята отримали щирі слова
вдячності від нашого відомого земляка Івана Забіяки.
Відділ культури та туризму РДА висловлює щиру

вдячність всім учасникам
художньої
самодіяльності, керівникам колективів,
спонсору проведеного свята — народному депутату
України Валерію Давиденку.
За тісну співпрацю дякуємо сільським головам Чернецької, Рябухівської, Староталалаївської, Липівської,
Юрківцівської, Української,
Болотницької, Красноколядинської,
Поповичківської
сільських громад.
Відділ культури та
туризму РДА.

На фото: священики окропили людей водою із криниці (ліворуч); виступає жіночий
вокальний ансамбль «Калина» Українського СБК.

НОВІ ТРАДИЦІЇ
РІДНИЙ край… Він починається із батьківського
порогу, стежини до хати, з
маминої колискової. Для
кожної людини найдорожчий
той край, де вона народилася, звідки пішла у світ. Рідне
село зігріває душу кожного з
нас, це тепло проникає глибоко до серця, і де б ми не
були, невидимі промінчики
завжди кличуть із далеких
доріг до отчого дому. Свято
села для чернечан, яке відбулося 29 липня, цього року
було особливим. Адже саме
цього дня святкували 320
річницю від першої згадки
про них. Навіть погода дозволила спокійно провести
свято, хоча ще в п’ятницю
вечором дощило.
Метушилася, чепурилася громада. Біля Чернецького сільського будинку культури та в центрі
села відбувалися останні
приготування до зустрічі гостей, яких обіцяло приїхати на
ювілей досить багато. А було
до чого чепуритися і дорослим і малечі. Вже зранку на
площі перед сільським будинком культури запрацювали дитячі атракціони: тут тобі
і батути, і електромобілі, і солодощі — тільки розважайся.
Для любителів спорту
на стадіоні розпочинався
турнір з міні-футболу, на
який як ніколи, з’їхалося аж
9 команд-учасниць. До двох
місцевих команд долучилися
дві з Харкового, та команди
Юрківців, Довгалівки, Старої Талалаївки, Липового та
Талалаївки (совхоз). Такий
ажіотаж був викликаний тим,
що вперше розігрувався перехідний кубок до Дня села
Чернецьке. Хочеться відзначити, що турнір пройшов
у запеклій безкомпромісній
боротьбі, а перший кубок виборола досвідчена команда
із Талалаївки, якій сільський
голова вручив кубок, медалі та грошовий подарунок і
запросив на наступне свято села відстоювати звання
переможців турніру. Призерами змагань стали також
команди Юрківців та Харкового. Ближче до обідньої
пори до центру села почали

з’їжджатися земляки із різних
куточків нашого краю. Також
на свято завітали і шановні
гості: голова райдержадміністрації Анатолій Дупа, голова райради Юрій Дзюбан,
генеральний директор ТОВ
АФ «Обрій» Олег Фіщук, помічник народного депутата
Валерія Давиденка Микола
Торбєєв. Кожен привітав жителів сільради із святковою
подією.
Свято набирало обертів. Ось під будинок культури під’їздить виїзна торгівля
від земляка-підприємця з
Прилук Юрія Науменка та
від підприємця з Талалаївки Алли Прядки. Тут тобі

(а взагалі вихідців із Чернецького — учасників АТО 14
чоловік). Також отримали подарунки: найстарша жителька села, 100-річна ювілярка
Любов Гурба, наймолодша
жителька (7-місячна) Злата
Потеряйко, найстарша подружня пара (сімейний стаж
59 років) Володимира та
Ольги Деменко, наймолодша подружня пара молодята
(сімейний стаж 1 місяць) Тарас та Оксана Титенко. Було
відзначено також 10 найкращих садиб із сіл сільської
ради, яким було оголошено
подяки від сільської ради.
Це садиби Володимира Ілляшенка та Анатолія Луценка з

СЕЛО МОЄ РІДНЕ –
ЧЕРНЕЦЬКА ЗЕМЛЯ
є і хліб, і сало, і м’ясо, і до
м’яса, солодощі, різні напої
та навіть безпрограшна лотерея. Гуляй — тільки б у кишені щось було.
Офіційні
урочистості,
присвячені
320-річному
ювілею села, відбувалися
в сільському будинку культури, а перед тим усі гості
мали неабиякий привід для
гордості за своїх земляків:
чернецькі майстрині влаштували виставку своїх робіт у
фойє будинку культури. Витворами вмілих вишивальниць Світлани Ілляшенко,
Алли Павлової, Олександри
Гайдамаки, Тамари Бабенко,
Надії Семешко, Майї Кузьменко, Людмили Загайко,
Ольги Яковенко не можна
було намилуватися.
Багато добрих і теплих
слів про своє село та земляків сказав сільський голова
Сергій Дмитрюк. Протягом
концертної програми голова
громади згадував та вручав
подарунки молодим хлопцям, нашим героям, що зараз
проживають у Чернецькому
та які були учасниками АТО.
Це — Віктор Немилостяк,
Степан Мірошніченко, Віктор
Бухно, Віктор Максименко,
Михайло Кулаков, Валерій
Ярмош, Ярослав Курбанов

Діброви, Віталія Ілляшенка
та Володимира Литвиненка з
Співакового, Олександра Луценка та Володимира Малія
з Макаренкового, Олександра Кузьменка, Миколи Харченка, Олександра Співака
та Віктора Немилостяка з
Чернецького. На завершення сільський голова оголосив подяки працівникам усіх
установ, організацій, приватним підприємцям за сумлінну працю задля розвитку
Чернецької громади та покращення життя населення
сіл сільської ради.
Учасники художньої самодіяльності села вокальний
ансамбль «Лілея», чоловічий ансамбль, солісти Борис
Дмитрюк, Наталія Коток, Марина Лендел, Надія Панченко, Інна Гайдамака, Аліна
Ярмош, дуети у складі Алли
Павлової та Майї Кузьменко, Наталії Коток та Світлани Дмитрюк, танцювальний
колектив «Барви літа», гумор від Григорія Варчака та
Івана Згонника зробили свято в Чернецькому справді
незабутнім.
На завершення концертної програми всі глядачі скуштували по кусочку смачного
короваю, який розділили почесні гості свята.

Не встигли відлунати
останні пісні в залі будинку культури, як на учасників
свята чекав сюрприз на стадіоні — козаки із «Соколиного хутора» з кінним шоу та
виставкою козацької зброї.
Незабутні враження справили на всіх верхова їзда на конях, різні трюки, джигітовка.
Люди отримали від шоу масу
задоволення та емоцій.
І ось нарешті після всіх
урочистостей та шоу голова
запрошує громаду до святкового столу скуштувати запашну чернецьку кашу, яку
приготували кращі кашовари
села: Катерина Троценко та
Віра Ярмош. У приготуванні
святкового столу допомагали: Лідія Ярмош, Галина Діговець, Ольга Співак, Лариса Власенко та
Надія Співак. І каша вдалася на славу. До самого
смерку сиділи земляки за
святковим столом обмінюючись теплими словами та піснями. Святкова дискотека та
феєрверк продовжили святкування. Майже до ранкової
зорі над Чернецьким лунала
музика.
Але кожне свято колись
закінчується. Так і 320 річниця Чернецького відійшла в
історію з своїми незабутніми
враженнями, відгуками, позитивними емоціями.
Громада села, оргкомітет
щиро вдячні спонсорам, які
надали посильну допомогу
в проведенні свята. Це —
народний депутат Валерій
Давиденко, депутат обласної ради Геннадій Тригубченко, ТОВ АФ «Обрій»,
ФОП Віталій Більченко, ФГ
Фесак В. П., Пирятинський
сирзавод, ПП Юрій Співак,
ПП Світлана Ріг, ПП Ольга
Яковенко, Микола Горянський, земляк-підприємець
Геннадій Опришко. Спасибі всім вам за розуміння та
підтримку.
Нехай чернецьке коріння буде міцним і дужим від
діда-прадіда, від батька до
сина, від матері до дочки.
Хай Чернецькому роду не
буде переводу.
Світлана ДМИТРЮК,
директор Чернецького СБК.

13 СЕРПНЯ виповнюється 78 років нашій дорогій
мамі і бабусі Вірі Іванівні
ТИТУХ із Скороходового.
Журавлиним крилом відлітають літа, сивина засріблила вже скроні. Тільки в серці
у Вас та ж струна золота,
те ж тепло незгасиме в долонях. Щоб сонечко завжди
Вам усміхалось, щоб діти
Вам вклонялись, щоб Ваша
доброта в онуках проросла,
щоб завжди Вас шанували і
в холод зігрівали.
СИН, ДОЧКА, ВНУК,
ЗЯТЬ і всі РІДНІ.
* * *
14 СЕРПНЯ нашій дорогій сестрі, прекрасній жінці
Галині Іванівні ПРИЙМАК
із Красного Колядина виповнюється 70 років. Хай
щастя і мир зігрівають оселю і грає здоров’я, як добре
вино. Будь завжди щаслива
і завжди весела, життя бережи, бо єдине воно. Хай
нових днів ще буде безліч,
без ліку щастя і пісень, прийми бажання найщиріші в
цей світлий ювілейний день.
Хай ангел Божий поруч крокує, Господь свої милості
щедро дарує.
Сестра ЛЮБА із
сім’єю, ПЛЕМІННИКИ,
Ольга ЦІЛИНА з Рябух.
* * *
14 СЕРПНЯ, на день
святого Маковія, святкує
свій 70-й ювілей дорога нам
мама, бабуся і сваха Галина
Іванівна ПРИЙМАК із Красного Колядина. Ми щиро
вітаємо Вас із цим ювілеєм,
бажаємо щастя і здоров’я
Вам ще на 30 років життя. У
цей ювілей, в цей радісний
час прийміть найщиріші вітання від нас. Хай щастя та
мир зігрівають оселю, хай
грає здоров’я, як добре вино.
Будьте завжди і щасливі, й
веселі, життя бережіть, бо
єдине воно. Нехай Вам завжди усміхається доля, несуть
тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, хай збудуться
мрії, бажання й думки.
З повагою дочка ГАЛИНА, зять В’ЯЧЕСЛАВ,
внучка НАТАША і сваха
ГАЛИНА.

* * *
6 СЕРПНЯ відзначила
свій 65-річний ювілей Олександра Павлівна ПАЛАУС
із Талалаївки. Ваш ювілей
— не тільки Ваше свято, радіють Ваші 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!
З повагою РІДНІ,
Р. І. СЕРДЮК, П. Ф. ДУПА.
* * *
НАЙТЕПЛІШІ
побажання з нагоди світлого
60-річного ювілею від щирого серця й душі усієї шлю
моїй дорогій Надії Іванівні
ЛОБОДІ, з котрою на роки
і роки мене поєднала вірна
дружба. Тебе я з днем народження вітаю, добра Тобі
і щастя лиш бажаю. Хай
янгол-охоронець зберігає,
а лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось Тобі
жити і не було хвилиночки
тужити, щоб друзі завжди
поруч були вірні, а вдома
щоб Тебе чекали рідні. Щоб
ввечері було з ким чай попити і тихо по душах поговорити. Хотілось би вітати
і вітати, та у віршах всього
не написати. Я від душі Тобі
бажаю вдачі, і очі хай від радості лиш плачуть. З ювілеєм, дорога!
Н. МАНЬ.
* * *
12 СЕРПНЯ виповнюється 50 років дорогій
сестричці Наталії Володимирівні
КУНДЕНКО
з Рябух. Люба, рідна сестричко! 50 квіток у букет
складаєм, з ювілеєм Тебе
вітаєм. Дай Боже Тобі днів
щасливих, дай добра, здоров’я, сили. Дай любові,
згоди, втіхи, змоги дай
життю радіти і ділитись
словом щирим, теплим,
лагідним, правдивим. А
сьогодні, у це свято, щастя
зичимо багато. Хай Тебе
Бог благословляє і многих
літ Тобі посилає! Ми Тебе
любим і цілуєм міцно.
Сестра ЛІЛІЯ із сім’єю.

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!
Невблаганно так роки
пролетіли,
Наче вчора молодими
тут сиділи.
Зараз зморшки
на обличчі, сиві коси,
Але чом це ми отут
журимося.

ВІТАЄМО з золотим
ювілеєм подружнього життя
Наталію Петрівну і Василя Михайловича КОШКУ з
Талалаївки.
У золото-барви убралася осінь, квітує затаяно

Весіллячко, весілля
золоте,
Ти у житті буваєш
лиш одне.
Хай кожному, як нам,
поталанить
В коханні разом
50 прожить!

подих землі. Уже
посріблило,
мов
пензликом, коси, а
серце і досі до серця в політ. У золото-барви убралася
доля, весільного
дива гаптує роки. І
ніжна гармонія щедрого поля неначе
обручка рука до
руки. У золото-барви убралася пісня,
відлунням кохання
єднає літа. У дітях
і внуках квітчається дійсність і
диво-любові пора
золота. У золото-барви убралася днина, в
осінніх щедротах розкішно
цвіте. Святкують два серця
в обіймах родини чарівне
весілля своє золоте!
З любов’ю ваші
ДІТИ та ОНУКИ.

9 СЕРПНЯ відзначила 75-річний ювілей жінка великої
душі Наталія Григорівна МЕЛЬНИК із Скороходового.
Прийміть щирі вітання і побажання від нашої сім’ї. Хай доля
дарує Вам доброго віку, щоб втіхи і радості було без ліку,
хай обминають невдачі і грози, хай тільки від сміху з’являються сльози! Міцного здоров’я з роси і води, бадьорість
і радість хай будуть завжди! Ми Вам посилаємо ці вдячні
слова, а Бог хай дарує Вам многії літа!
З повагою ТАМАРА ПЕТРІВНА, ЛІДА і САША
із Старої Талалаївки.

ШКІЛЬНЕ ЛІТО

І ОЗДОРОВИЛИСЬ, І ВІДПОЧИЛИ
Незабутні враження і
добрі спогади в душі кожної
дитини залишає літо, яке
незабаром закінчується. У
пришкільних таборах, таборах відпочинку та оздоровчих закладах цього літа вже
побувало 640 дітей — це
майже половина всіх дітей,
які проживають в районі.
Оздоровилося 143 дітей
пільгових категорій: сиріт,
позбавлених батьківського
піклування, з інвалідністю,
із багатодітних і малозабезпечених сімей, тих, що
перебувають на диспансерному обліку, учасників АТО,
а також дітей працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
37 дітей оздоровились у районному таборі «Веселка»
(с. Чернецьке), у закладах

Лідією Горкавенко, Ольгою
Самозвон, Наталією Грабиною, Валентиною Бондаренко, Оленою Огій, спеціалістом
відділу Валентиною Кравчук.
На жаль, у квітучому віці
залишили це життя Люди з
великої букви, віддані культурі спеціалісти Людмила Ромашко і Валентина Високіна,
залишивши свої надбання
колективам. Із вдячністю і сумом я завжди згадуватиму їх.
Дякую за вогник у роботі, надійність, працелюбність творчим і технічним
працівникам культури Ніні
Гвоздецькій, Олегу Галагану,
Миколі Залізному, Вадиму
Бурденку, Тетяні Половко,
Світлані Джежулі, Євгенії Мусієнко, Мар’яні Москалець,
Валентині Лакизі, Людмилі
Кваші, Катерині Смалько,
Олександру Смальку, Валентині Лобань, Валентині Ілляшенко, Олександру Лобаню,
Сергію Лобаню, Володимиру Федьку, Анатолію Жилці,
Олександру Приходьку; керівникам народних колективів: Валентині Задорожній,
Валентині Лизько, Ніні Ступ-

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

ВІДДАМ СОБАКУ в хороші руки. Аргентинський
дог, 5 років, за характером спокійний; охоронець
(з документами).
Тел. 066-863-29-52.

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.

ПРОДАЄТЬСЯ
БИЧОК віком 2 тижні.
Тел. 096-383-25-15.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.

МОЗу — 12 школярів, 24 путівки надало управління охорони здоров’я, за путівками
департаменту сім’ї, молоді і
спорту облдержадміністрації
відпочили 14 дітей, 59 — оздоровлювались самостійно.
У різних таборах відпочило 532 дітей. 452 із них
захоплююче провели своє
дозвілля у пришкільних таборах, які у червні працювали в
кожній школі. А в розпалі літа
школярі побували в оздоровчих закладах та таборах
відпочинку у нашій області,
Україні і за її межами. Незабутні враження залишились
у дітей після перебування в
молодіжному спортивно-патріотичному таборі «Січ»,
що в Сосницькому районі, санаторіях «Пролісок»
Ніжинського,
«Веселка»

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Варвинського,
«Остреч»
Менського районів, дитячих
санаторіях Одещини — «Сонячний берег», ім. Чкалова,
«Хаджибей»,
«Коблево»,
«Бердянський» в Херсонській області, «Солотвино»
і «Джерело» на Закарпатті,
таборі «Артек» у Пущі Водиці
Київської області. Владислав
Кунденко із Харкового, син
загиблого в АТО, відпочивав
у сонячній Грузії. Ще кілька
дітей з нашого району відпочивають нині в Скадовську
Херсонської області.
237,8 тис. грн. на літню
оздоровчу кампанію було виділено з місцевого бюджету,
залучалися і позабюджетні
кошти.
За інформацією сектору сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.

ПРОФІЛАКТИКА КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ

За
поточний
період
нинішнього року по району
гострих кишкових інфекцій
не зареєстровано. У порівнянні з аналогічним періодом
2016 р. було зареєстровано
3 випадки серед дорослих
із встановленими збудниками (сальмонела, ентерітідіс,
цитробактер і ентеробактер).
Серед інфекційних захворювань особливе місце займають гострі кишкові інфекції:
дизентерія, сальмонельоз,
черевний тиф, паратифи A
і B, холера, харчові токсикоінфекції та ін. Інфекційні
хвороби цієї групи спричиняються різними збудниками:
найпростішими, бактеріями,

ОЦІ РОКИ – МОЄ БАГАТСТВО

Так хочеться мені сказати
про важливий і відповідальний період у моєму житті із
2005-го, коли я почав працювати завідуючим відділом
культури та туризму РДА, і до
27 липня 2017-го, останнього
дня моєї роботи на цій посаді. Це були справді прекрасні
роки, сповнені копіткими буднями. Заклади культури нашого району розвивалися, як
того вимагає час, завдяки злагодженій роботі чудових спеціалістів цієї галузі, підтримці
людей талановитих, здібних,
у яких особливе ставлення до
крилатого вислову «Не хлібом
єдиним». Хочу подякувати
працівникам культури і всім,
співпрацювати з ким було цікаво і приємно.
Я щиро вдячний за підтримку і розуміння колишнім
головам райдержадміністрації
Володимиру Опришку, Віталію
Гольцю, Сергію Коломайку.
Мені пощастило працювати
із талановитими, творчими
особистостями,
професіоналами своє справи, які очолюють і очолювали установи
культури Галиною Семінько,

Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
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12 серпня 2017 року

нік, Ользі Синько, Людмилі
Ковтун, Аллі Руденко, Марії
Артюх, Валентині Кривенко;
активним учасникам самодіяльності Юрію Дзюбану,
Григорію Костенку, Юрію Богдановичу, Олексію Шаленому, Ларисі Пінчук, Анастасії
Шкуратовій, Ніні Тульській,
Олександру Шевченку.
Я завжди знаходив підтримку, розуміння, творчу
допомогу у керівника об’єднання «Олава» Володимира
Ткачова, редактора райгазети Олександри Гострої, священика Віктора Місяйла.
Дякую головам райради,
селищної та сільських рад,
депутатам всіх рівнів, які допомагали та підтримували.
Звичайно,
неможливо
всіх назвати поіменно, адже
людей добрих, щирих, талановитих — більшість, і це
радує. Дякую всім за прекрасні роки співпраці. Вірю,
що галузь культури у нашому районі завжди буде на
рівні, адже все вирішують
люди, а вони — талановиті і
працелюбні.
Сергій КОПИЛОВ.

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.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

вірусами.
Джерелом інфекції при
ГКІ є хворі люди, бактеріо- та
вірусоносії. Фекально-оральний механізм передачі інфекції здійснюється трьома
шляхами: харчовим — під
час споживання забруднених продуктів, що містять
збудник або його токсини;
водним — у разі вживання
некип’яченої води з неорганізованих джерел водопостачання або при ковтанні води
під час купання у відкритих
водоймах; контактно-побутовим — через забруднені руки
або предмети побуту.
Інкубаційний період при
різних ГКІ може коливатися
від 2 годин (при харчових
токсикоінфекціях) до 7 діб.
З’являються характерні клінічні ознаки захворювання:
загальна слабкість, блювота,
біль у животі, пронос, підвищення температури. При появі клінічних ознак хвороби
потрібно негайно звернутися
до лікаря, це дасть можливість поставити правильний
діагноз та отримати своєчасне якісне лікування: ні в
якому разі не слід займатися
15 СЕРПНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у
с. Юрківці (в приміщенні
Юрківцівської
сільської
ради) проводитиме головний спеціаліст відділу «Талалаївське бюро
правової
допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому
о 10-й годині.
29 СЕРПНЯ ц. р. о 14-й
год. в приміщенні Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури
буде здійснювати особистий прийом громадян перший заступник керівника Бахмацької місцевої
прокуратури
В’ячеслав Михайлович
ЧЕРВОНЮК.
Попередній запис та довідки за телефоном 2-15-44.
Послуги ЕЛЕКТРИКА
та РЕМОНТ побутової техніки, пральних машин.
Тел. 050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).

самолікуванням.
Кишкові інфекції можна
попередити, виконуючи наступні гігієнічні вимоги: мити
руки з милом перед їдою і
приготуванням їжі та після
відвідування туалету; овочі,
фрукти перед вживанням
ретельно вимити або ошпарити кип’ятком; воду та молоко обов’язково кип’ятити;
зберігати продукти від мух;
не порушувати терміни зберігання продуктів, які швидко псуються (не більше 2 – 3
діб), дотримуватись умов їх
зберігання (в холодильнику при температурі +2°C до
+6°C) — окремо сирі та варені продукти; вживати продукти після достатньої термічної
обробки; ні в якому разі не
вживати продукти сумнівної
якості; не купатися в брудній
стоячій воді, а тільки на спеціально відведених пляжах;
не купувати продукти харчування у місцях несанкціонованої торгівлі, на стихійних
ринках.
Лариса БУГАЄНКО,
завідуюча районним
лабораторним відділенням
Прилуцького МРВ.

ПРАВОВИЙ
ВСЕОБУЧ

АЛІМЕНТИ:
НЕ МЕНШЕ 50
ВІДСОТКІВ

Президент України підписав Закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання»,
який передбачає збільшення
мінімального розміру аліментів на одну дитину. Відтепер
мінімальний розмір аліментів не може бути меншим,
ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини певного
віку (був 30%).
Відповідно до Закону,
розмір аліментів повинен
бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку
дитини.
Закон твердить, що аліменти є власністю дитини,
а той із батьків, на ім’я якого
вони виплачуються, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням в інтересах дитини.
Також установлюється,
що спосіб стягнення аліментів визначає той із батьків, з
яким проживає дитина.
Окрім того, стягувач аліментів має право звернутися
до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на
1 дитину — 1/4, на 2 дітей
— 1/3, на 3 і більше дітей —
половини заробітку (доходу)
платника аліментів, але не
більше, ніж 10 прожиткових
мінімумів иа дитину відповідного віку.
Прожитковий
мінімум
на дітей різного віку у 2017
році встановлено у таких
розмірах:
••для дітей до б років:
з 1 січня 2017 року — 1355
грн., з 1 травня — 1426 грн. і
з 1 грудня — 1492 грн.;
••для дітей від 6 до 18
років: з 1 січня — 1689 грн.,
з 1 травня — 1777 грн. і з
1 грудня — 1860 грн.
Володимир МИХНО,
в. о. начальника районного відділу державної
виконавчої служби.

СЛУЖБА – 101

НІ ТИЖНЯ БЕЗ ПОЖЕЖ

1 серпня до Служби
порятунку «101» надійшло
повідомлення про пожежу
житлового будинку в с. Плугатар. На момент прибуття
відділення 21 Державної пожежно-рятувальної частини
вогнем була охоплена майже
вся будівля. Ймовірною причиною пожежі стало коротке
замкнення електромережі.
Районний
сектор
УДСНС звертається до
мешканців району: не користуйтеся електропроводами
і шнурами з пошкодженою
ізоляцією, не защемляйте
їх дверима (віконними ква-

тирками), не прокладайте
проводки відкрито по горючих основах, не застосовуйте для захисту електромереж саморобні запобіжники
(скрутки дроту, цвяхи і т. д.),
не перевантажуйте проводку
електричними приладами.
При зникненні світла в будинку перевірте чи в сусідніх
будинках є електропостачання, якщо зникло тільки у
вас, варто шукати причину.
Шановні громадяни бережіть
життя та майно від пожеж!
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

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

14 серпня — смт Талалаївка, вул. Молодіжна, вул.
Комунальна.
15 серпня — с. Скороходове, вул. Прибережна, вул.
Садова.
16 серпня — смт Талалаївка, вул. Калинова; 1, 2-й пров.
Калинові.
17 серпня — с. Скороходове, вул. Братів Головенків, вул.
30-річчя Перемоги.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

19 СЕРПНЯ о 13-й годині в центрі Новопетрівського відбудеться святкування Дня села.
У програмі: концерт, кашоваріння, святкова дискотека
(живий звук).
Запрошуємо всіх односельців, гостей розділити з нами
радість спілкування з нагоди іменинного Дня села.
ОРГКОМІТЕТ.
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ПРОДАМ

РОБОТА

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (Радянська), 17. Будинок на 2 ходи, газове опалення, в одній половині є й пічне, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сарай, 2
погреби), є колодязь. Город 0,25 га. Земельна ділянка приватизована. Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
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.
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.
Двокімнатна КВАРТИРА в Талалаївці з усіма зручностями.
Тел. 096-364-44-39.
Благоустроєний БУДИНОК з усіма зручностями. Є господарські будівлі. Тел. 097-577-70-64.
БУДИНОК у Талалаївці по вул. Злагоди (Крупської) №1.
Загальна площа 86 м2, новий газовий котел (також можливе опалення твердим паливом). 3 кімнати, усі зручності у
будинку. Є присадибна ділянка, літня кухня, господарські
будівлі, 2 погреби. Ціна договірна.
Тел. 096-998-65-20 (Людмила Василівна).
АВТОМОБІЛЬ «Славута» 2008 р. в., інжектор, пробіг 48
тис. км, стан нового авто. Тел. 095-856-42-34.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, РАКУШНЯК,
ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, ДРОВА. Тел. 068-530-41-23.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, БІЙ цегли,
ПЕРЕМИЧКИ, ШИФЕР, РАКУШНЯК, ПЛИТИ перекриття,
СТРОПИЛА, ШАЛІВКА. Тел. 098-423-93-05.
ШИФЕР новий і б/у. Тел. 099-497-63-82.
КІНЬ 3,5 років, виконує всі с/г роботи.
Тел. 096-816-85-02, 093-102-46-42.
Червоної масті КОРОВА тільна, з третім телям.
Тел. 098-888-61-02.
ЗЕРНО пшениці, можлива доставка. Тел. 068-261-88-30.
ДІЖКА металева 5 м3 для зерна, ПОРШНІ до мотоцикла
К-750, РОЗДАТОЧНА КОРОБКА до ГАЗ-69.
Тел. 098-843-00-63.
П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА, ТУАЛЕТИ, літні ДУШІ.
Тел. 066-553-33-82,
097-974-50-71.

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

З 30 липня на території коопзаготпрому проводиться ЗАКУПІВЛЯ ЯБЛУК середніх і пізніх сортів.
Тел. 066-648-68-28,
096-148-90-02, 096-974-01-02.
Магазин «Товари бджільництва» пропонує інвентар
для бджолярства, медогонки, електромедогонки. Постійно
ЗАКУПОВУЄМО МЕД липи нефарбований (65 грн./кг), ВІСК
(130 грн./кг), ПИЛОК (140 – 150 грн./кг), МЕРВА (30 грн./кг),
ПРОПОЛІС (650 грн./кг). Обмін воску на вощину.
м. Ромни, вул. Полтавська, 61 (район школи №7),
щодня з 9-ї ранку, понеділок вихідний. Тел. 096-797-52-47.
МИНАЮТЬ
дні, тижні, місяці, та не стихає
біль в душі і серці при згадці, що Тебе
вже немає і ніколи не буде поруч з нами.
12 серпня вже рік, як пішла у вічність
наша найрідніша, найдорожча дружина, мама, бабуся Галина Данилівна
ЛЕВЧЕНКО. Вже минув рік, як згасла
Твоя зіронька. Боляче думати про те, що
ніколи більше не візьму Тебе за рученьку, не пригорну до себе, не почую Твій спокійний, лагідний
голос, не подивлюся в Твої ясні очі.
Як боляче кожну мить знати, що Тебе вже ніколи не буде
поруч з нами. Без Тебе, рідненька, пусто і сумно в нашім
домі. Наші серця не знають втіхи і спокою, скільки б не сплинуло часу. Ми завжди будемо пам’ятати Твою ласку, любов,
доброту. Ти завжди була і будеш ясним сонечком, прекрасною дружиною, люблячою і справедливою мамою і бабусею.
Тебе пам’ятатимуть сотні учнів, яких Ти вчила і виховувала протягом більше 30 років. Спасибі Тобі, ріднесенька, за
любов, тепло, ласку, що дарувала нам все своє життя. Вічний спокій Твоїй душі в Царстві небеснім, а в наших серцях
вічна пам’ять. Дякуємо всім, хто в цей день згадає і пом’яне
Галину Данилівну добрим словом і світлою молитвою.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУЧКА, РІДНІ.

У зв’язку з відкриттям нових об’єктів охоронна фірма
проводить набір ОХОРОНЦІВ чоловіків та жінок для роботи
в охороні вахтовим методом та начальників зміни.
ПРОЖИВАННЯ та ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК
РОБОТОДАВЦЯ.
Тел. 063-563-39-94, 050-303-46-35, 068-071-51-49.
У зв’язку з відкриттям нових об’єктів ТОВ Служба безпеки «Вітязь» проводить набір на роботу ОХОРОНЦІВ чоловічої і жіночої статей. Метод роботи вахтовий. Проживання і харчування за рахунок роботодавця.
Звертатися за адресою: м. Ромни, вул. Руденка, 10
(2-й поверх). Тел. 068-289-96-94, 050-529-08-03.

КУПЛЮ

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.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Цілодобово БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ,
ОВЕЦЬ. Вимушений забій.
Тел. 096-087-33-30 (Антон), 097-609-85-78 (Саша).
БИКІВ від 250 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. Працюємо оптом.
Тел. 068-747-32-55, 066-166-67-81.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою.
Тел. 066-820-16-04, 098-415-96-02 (м. Суми).
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПІНОБЛОК, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. 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.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, СОНЯШНИК, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
Фермерське господарство закуповує дорого БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 098-381-92-90,
095-562-26-05.

Конотопський
м’ясокомбінат закуповує БИКІВ,
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-079-52-87,
099-637-46-34.

ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ. Працюємо за державною програмою, компенсація 35%.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»).
Тел. 066-437-77-43, 097-115-88-38, 098-768-28-04.
У зв’язку з реорганізацією відділу культури та туризму
Талалаївської районної державної адміністрації у сектор
культури та туризму райдержадміністрації звернення кредиторів приймаються до 25 вересня 2017 року за адресою:
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3, районний відділ культури та туризму.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачене приписне СВІДОЦТВО, видане Срібнянським об’єднаним міськвіськкоматом на ім’я ЛИХО Богуслав Володимирович
вважати недійсним.

13 СЕРПНЯ
минає 20 років, як немає з
нами нашої дорогої і любимої мами,
бабусі і прабабусі Ганни Іванівни
МАКСИМОВИЧ із Корінецького. Ми
приходим до рідного дому, він похмурий, кімнати сумні. Бо немає матусі
вже в ньому, тільки фото батьків на
стіні. Ми ніколи вже Вас не побачим,
в нашім серці холодна зима. Ми сумуєм за Вами і плачем, бо на світі Вас більше нема. Ви для нас у вічній
потребі, в горі, радощах, в буднях, в святах. Зірка мамина сяє на небі — нам життєвий освітлює шлях. Ви
пішли в Царство небесне і ми віримо, що Господь буде
вічно оберігати Вас на тім світі. Вічного Вам життя в
Царстві небесному та спокою Вашій душі. Нехай земля
Вам буде лебединим пухом. Хто знав та зберіг добру
пам’ять про Ганну Іванівну, пом’яніть її щирим словом
та святою молитвою.
Вічно сумуючі ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

ПОМИНАННЯ

15 СЕРПНЯ минає 9 днів тяжкої
скорботи і печалі, як пішов у вічність
наш дорогий син, чоловік, тато і дідусь
Микола Васильович ГАЛИЦЬКИЙ.
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 Миколу Васильовича, пом’яніть добрим словом і світлою молитвою.
Вічно сумуючі МАМА, ДРУЖИНА, ДІТИ і ВНУКИ.

10 ЛИПНЯ минуло сорок днів,
як не стало нашого батька Миколи
Івановича РУЧКИ з Основи. Ты был
для нас надеждой и опорой, любовью от невзгод оберегал. Но день
Твоей кончины скорой безжалостно
вдруг счастье оборвал. Невозможно
смириться с мыслью, что Тебя нет
с нами. Никто не знает, когда придёт беда, одна судьба лишь в этом
виновата. Но Ты ушёл от нас навеки навсегда. Ушёл
туда, откуда нет возврата, все радости ушли с Тобой,
оставив нам лишь скорбь да боль. Спи, милый, любимый, в Царстве небесном. И пусть пухом Тебе будет
могильная земля.
Вічно сумуючі СИН, НЕВІСТКА,
СЕСТРА і всі РІДНІ.

12 серпня 2017 року

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%
Колектив управління соціального захисту населення
глибоко співчуває провідному спеціалісту Віті Миколаївні
Сергієнко в її тяжкому непоправному горі — передчасній
смерті батька
Миколи Васильовича ГАЛИЦЬКОГО.
Колективи райвідділу культури та туризму і районного
будинку культури висловлюють щирі співчуття водію РБК
Анатолію Івановичу Жилці і всій його родині з приводу
смерті матері
ВІРИ ІВАНІВНИ.
Колектив Талалаївського районного лабораторного
відділення висловлює щирі співчуття своїй колишній колезі Валентині Михайлівні Галицькій з приводу тяжкої втрати
— передчасної смерті чоловіка
МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА.
У родині нашого колеги, начальника відділу — державного реєстратора відділу державної реєстрації РДА
Олега Миколайовича Галицького непоправна втрата —
тяжка хвороба передчасно обірвала життя його батька
МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА. Прийміть наші щирі співчуття.
КОЛЕКТИВ профспілки працівників районної
державної адміністрації.
Поки живі наші батьки, ми — діти, і перестаємо ними
бути, коли вони відходять у засвіти. На одну дитину в
нашій редакційній сім’ї стало менше — пішов у вічність
Володимир Костянтинович ПОДОЛЬСЬКИЙ, батько головного бухгалтера редакції Ніни Володимирівни Пугач.
Колектив редакції співпереживає із колегою та її рідними
непомірне для них горе. Спасенного раю душі покійного, а
тілу — земля пухом.
Пройшовши довгий, часом нелегкий, життєвий шлях,
пішла у вічність прекрасна жінка, людина щирої вдачі
і великої душі Ніна Павлівна СЕМИЧ. У нашій пам’яті
Ніна Павлівна залишиться навічно як еталон порядності,
доброти, справедливості. Сумуємо, щиро співчуваємо
синам Сергієві та Вадиму і їх сім’ям, братові Володимиру Митрофановичу і його сім’ї, рідним і близьким покійної.
Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Ніни Павлівни і
посилаємо їй Царство небесне.
У глибокій скорботі працівники школи,
вчителі-пенсіонери Талалаївської школи.
Співпереживаємо і щиро співчуваємо нашому учню
і однокласнику Олегу Миколайовичу Галицькому у його
тяжкому непоправному горі — передчасній смерті батька
МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА.
ВИПУСКНИКИ 11-А класу Талалаївської школи
2000 року, класний керівник В. П. ЗЛЕПКО.
Щиро співчуваю бухгалтеру редакції Ніні Володимирівні Пугач і всій її родині, яка провела в останню дорогу
батька, дідуся і прадідуся Володимира Костянтиновича
ПОДОЛЬСЬКОГО із Сильченкового.
П. Ф. ДУПА.
Завершився земний шлях простої і щирої сільської
жінки-трудівниці Віри Іванівни ЖИЛКИ з Новоселівки. Її
невтомні руки пекли найсмачніші пироги, вишивали вишукані візерунки, пестили внуків і правнуків. Світлий і добрий
слід залишила про себе вона у наших серцях. Сумуємо,
співчуваємо сину Анатолію Івановичу, внукам і правнукам.
Родина ГОСТРИХ.
Доброю, хорошою сусідкою, дбайливою господинею
була Надія Іванівна СОВА. Боляче і сумно, що життя її
обірвалося надто рано. Сумуємо за нею і висловлюємо
щирі співчуття чоловікові, синам, усім рідним. Спочивай
із миром.
ЖИТЕЛІ буд. 51-Б по вул. Центральній в Талалаївці.
Тяжке непоправне горе спіткало сім’ю Галицьких із Талалаївки. Після тяжкої невиліковної хвороби пішов із життя господар дому і наш добрий сусід Микола Васильович
ГАЛИЦЬКИЙ. Сумуємо і розділяємо біль гіркої втрати із
його дружиною Валентиною Михайлівною, дітьми Олегом
та Вікторією, всіма рідними та близькими покійного. Хай
буде пухом йому земля.
СУСІДИ з вулиці Шевченка.
У родині наших кумів Олега Миколайовича і Оксани
Володимирівни Галицьких із Талалаївки тяжка, непоправна втрата — обірвалося життя їхнього батька Миколи
Васильовича ГАЛИЦЬКОГО. Співпереживаємо і щиро
співчуваємо вам.
Куми МАРТІЯНИ.
Горе спіткало нашу куму Віту Миколаївну Сергієнко з
Талалаївки — передчасно пішов із життя її батько Микола
Васильович ГАЛИЦЬКИЙ. Співчуваємо, розділяємо гіркоту непоправної втрати з її родиною та близькими.
Куми СТОРЧАКИ і ВЕДМЕДІ.
Глибоко сумуємо з приводу смерті нашої колишньої
колеги по роботі у райміжколгоспбуду Надії Іванівни
СОВИ з Талалаївки та висловлюємо щирі співчуття її чоловіку, сину та всім рідним.
З. М. ПОГОРЄЛОВА, Н. О. ПЕТРІШЕНКО,
Л. М. ПОГРЕБНЯК, Т. М. СОРОКА, Г. О. БІЛАН,
Г. М. ГОРОШКО, Г. І. ДІДОВИЧ.
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ШКОЛА РІ ДНА МОЯ…

ТАК швидко плине час…
Неначе вчора запропонував
мені завідуючий відділом
освіти Микола Сергійович
Зайцев очолити педагогічний
колектив Липівської школи,
яка в 1986 – 1987 навчальному році отримала статус
середньої, а вже минуло три
десятиліття.
Першими випускниками
середньої школи були Олександр Ступак, Віта Гарячцн
та Оля Бровко. Починала
роботу середня школа в старому приміщенні, класних
кімнат не вистачало, тому
була переобладнана стара
колгоспна контора для учнів
початкової ланки та дитячий
садок для шестирічок. Виховувати й навчати шестирічок
було доручено випускниці-відмінниці
Чернігівського педагогічного інституту
Валентині Миколаївні Гопці
(Жолобко).
Йшов перший рік існування Липівської середньої
школи, а в цей час надшвидкими темпами велося будівництво нового приміщення
закладу. Ініціатором будівництва був голова колгоспу «Дружба» Володимир
Якович Назаренко. Багато
зусиль було затрачено ним
для одержання проектної
документації
новобудови.
Колгоспна будівельна бригада, очолювана молодим
подружжям Лихо Михайлом
Михайловичем та Вален-

тиною Олександрівною, на
відмінно справилась із своїм завданням. Ще з весни
1987 року вчителі й технічні
працівники допомагали будівельникам облаштовувати
приміщення школи.
Пригадую
педагогічну
раду, де ми, молоді вчителі
та старші наставники, розподіляли класні кімнати під
кабінети. Ну а вже тоді кожний завкабінетом змагався
із своїми колегами на краще
оформлення свого кабінету.
Скільки довелося мені їздити до Чернігова за новими
меблями та інвентарем для
школи!
Хочеться
подякувати своїм тодішнім колегам
за їхній вклад у підготовку
школи до нового навчального року — Ганні Григорівні
Плужник, Ларисі Миколаївні
Бутко (Загурській), Антоніні
Федотівні Леваді, Валентині Володимирівні Якименко
(Зарві), Галині Михайлівні
Семінько, Вірі Олександрівні
Єременко, Людмилі Миколаївні Яцурі, Алевтині Анатоліївні Губар, Тетяні Євтихіївні
Стась, Валентині Миколаївні
Гопці (Жолобко), Валентині
Григорівні Дорошенко (Безуглій), Василю Федоровичу
Кривенку, завгоспу Володимиру Даниловичу Носачу,

КУЛЬТУРА…
Одним
із тлумачень у словниках
поняття «культура» визначається як «Сукупність досягнень суспільства в науці,
мистецтві, в організації державного і суспільного життя
в кожну історичну епоху».
Додамо ще й від себе, що
й будь-якого народу. Отже,
якщо побудувати піраміду
розвитку суспільства, то на
вершині її визначальною
буде чи має бути саме культура. А все інше — під нею.
Проте, на побутовому
рівні чомусь найчастіше в
поняття «культура» вкладають досить незначний
перелік
видів
людської
діяльності
—
комплекс
концертно-розважальних заходів, театри, різні види мистецтва (скажімо, малярство,
архітектура, кіно), музеї і ще
невелику кількість локальних
видів. Останнім часом приплели сюди ще й туризм. І на
все це виділяється стільки
коштів, скільки лишилося від
усього нижчого від культури.
Безперечно, якщо йдеться
саме про «сукупність досягнень суспільства…», то
не лише про спорт треба
говорити, а й, скажімо, про
культуру державотворення
як в масштабах держави, так
і в окремо взятому регіоні,
районі, населеному пункті,
навіть колективі. На жаль,
мусимо констатувати, що
саме культури державотворення в Україні не просто
бракує, а взагалі немає. Яка
може бути культура, коли,
скажімо, перед виборами
обіцяють все, що завгодно, а
на ділі — кіт наплакав, а то
й кота немає. І ніяка правова
культура (і така має бути) тут
не допоможе. Ніякі заклики
до таких понять культури, як
совість, порядність — також.
І т. д. і т. п.
Не знаю, чи саме про
совість, порядність чи культуру державотворення треба
говорити, чи стосується все
це взагалі до того, що ще
не встиг район розквартируватися по громадах, як уже
відділ культури та туризму
району реорганізовують у
сектор, скорочується посада
начальника відділу. Невже
40 закладів культури району
це сприймуть як належне, не
відреагують якимось чином?

Чи поскаржимося на кухні та
й усе? Начальник начальником, їх було багато, але
ж статус! Який ще відділ на
даний момент у районі може
«позмагатися» з поки що
відділом культури кількістю
закладів? Але факт залишається фактом. За якийсь
там час відділу може вже не
буде. А це значить насамперед скорочення людей, які
працювали у сфері культури,
і, цілком можливо, зменшення зарплати (адже статус-то
нижчий). Проте обсяг роботи
поки що залишиться той
самий.
Маючи переважно візуальну дотичність до того, що
робить відділ культури, мені
здавалося, що навпаки —
його треба б розширювати.
Взяти хоча б свято «Над прозорою криницею», підготовка
до якого забирає не один
місяць досить активної роботи. Адже майже повністю
вся робота лягає на відділ.
Зрозуміло, що підтримка керівництва району присутня…
І свято останніми роками переростає з районного рівня
на обласний. Чого був вартий, наприклад, у поза минулому році обласний семінар
на базі цього свята? І резервів у підготовці та проведенні
його ще досить багато. Чому
б не залучити обласне чи й
державне телебачення? Це
вже зовсім інший рівень, іншого рівня візитівка району,
авторитет його в цілому і
керівництва зокрема. Невже
це нікого не турбує і нікому
це не треба? Невже є щось
вище, що все це затьмарює?
Адже є великі сумніви, що в
сектора вистачить того марафонського запалу, щоб і
надалі щороку проводити
це свято на не нижчому рівні. Тут є якийсь секрет. Або
стандартна
технологічно-
маніпулятивна ситуація.
Спробуємо
змоделювати. Між відділом чи його
керівником і між вищою районною інстанцією пробігла
чорна кішка. Щоб її випустив
хтось із відділу — сумнівно.
Чомусь не зовсім віриться,
що й вища районна інстанція
стала ініціатором. Значить
є зовнішнє втручання. Область? Глибоко й переконли-

технічним працівникам Насті
Кирилівні Куксі, Тетяні Іванівні Кривоніс. Майстром своєї
справи був Віталій Васильович Малик, який доклав чимало зусиль для створення
і обладнання спортивного
майданчика та спортзалу.
Пішли у вічність Варвара
Федорівна Безжон, Людмила

Макарівна Гадючка, Віктор
Іванович Клименко, Надія
Семенівна Кривенко, Тетяна
Василівна Євтушенко, котрі
віддали частку свого життя
для облаштування нового
приміщення школи.
За
кошти
колгоспу
«Дружба» був придбаний
перший для сільських шкіл

комп’ютерний клас.
В озелененні території
брав участь лісник колгоспу
Олександр Петрович Стась,
а дбайливі руки учнів та
вчителів вирощували чудові
кущі троянд, самшиту, дерева ялини, липи і туї. Для
сотень випускників Липівська
школа була стартовою плат-

формою у доросле життя.
Багато було пережито в її стінах. Пригадуються і ті роки,
коли діти мерзли в школі,
доводилось сидіти за партами у верхньому одязі і рукавичках, робити фізхвилинки
через кожні 10 – 15 хвилин,
щоб зігрітись.
Скільки зусиль, нервів
було затрачено для будівництва своєї газової котельні!
Спасибі тодішній заврайвно
Раїсі Миколаївні Буші, котра
посприяла в її спорудженні
та Анатолію Гавриловичу
Марченку, бригада будівельників якого була підрядником
будівництва. Доклали багато
зусиль для запуску котельні Володимир Васильович
Марченко та Володимир Григорович Співак.
Стоїть нове приміщення школи в оточенні буйної
зелені, яку колись дбайливо
висаджували мами й тата
нинішніх учнів. Проходитимуть роки, змінюватимуться
керівництво закладу, вчителі,
учні, та нехай не змінюється статус цієї школи. Довгих
років тобі, рідна Липівська
середня! Напередодні нового навчального року хочеться побажати педагогічному
та учнівському колективам,
обслуговуючому персоналу
творчого натхнення, здоров’я та мирного неба.
В’ячеслав ЯЦУРА,
колишній директор
Липівської школи.

во не віриться. Якби звідти,
то це стосувалося б, принаймні, не лише Талалаївського району, була б розроблена методика скорочення
відділів за різними причинами, квотами. Отже, хтось із
місцевих. Хто? Цілком ймовірно, що хтось, як кажуть, із
колишніх чи й нинішніх, але в
даному випадку — не колишній, бо колишніх не буває.
Комусь потрібно закаламутить. І не лише в районі, а й
в області. А те, що сьогодні
відділ, а завтра — сектор,

І, дякуючи цьому, у більшості
пережили критичний період,
але багато чого кануло і в
лету. Тому С. Копилов хоча й
прийшов на не порожнє місце, але багато що довелося
розпочинати спочатку, ініціювати нові проекти, формувати нові колективи. Такі були
об’єктивні умови.
Зазначимо перебіг основних досягнень діяльності відділу за період
2005 – 2017 рр., тобто перебування начальником С. Копилова. Безперечно, не за-

Започатковані та продовжують
діяти
районні
фестивалі: «Весняна мелодія», «Жінка року», «Чоловік
року», «Людина року», «Мелодія двох сердець», фестиваль патріотичної пісні та
інші.
Візитівкою району вже
7 років поспіль є фестиваль
народної творчості «Над
прозорою криницею». А в
2015 році на базі цього фестивалю відбувся обласний
семінар керівників фольклорних колективів з усієї
області.
З
2013
року
почав
працювати
Талалаївський
краєзнавчий музей, приміщення якого було відремонтоване власними силами
працівників культури.
У 2009 році пройшла реорганізація музичної школи у
школу мистецтв. У 2011 році
силами працівників культури
був проведений ремонт та
відбувся перехід у нове приміщення школи мистецтв. Ці
заходи дозволили збільшити контингент учнів майже
втричі до 180 осіб. Відкрилися філіали у с. Харкове,
с. Плугатар, відкрилися нові
відділення: хореографії, театрального та образотворчого мистецтва, клас духових
інструментів. У планах відкриття філіалу у с. Липове
та збільшення контингенту
учнів до 200 осіб.
На базі школи мистецтв
працюють 10 творчих колективів: ансамбль бандуристів «Мальви» (керівник
А. Руденко), дитячий хор
(керівник К. Смалько), оркестр народних інструментів
(керівник О. Самозвон), дитячий вокальний ансамбль
«Веселка»
(керівник
К.
Смалько), ансамбль духових інструментів (керівник
В. Бурденко), ансамбль балалаєчників
«Самодзвін»
(керівник О. Самозвон), хореографічні колективи «Абсолют», «Обрій», «Перлина» (керівник І. Петрусенко,
А. Федоренко, Л. Ткаченко),
які стали окрасою будь-якого концерту.
Учні школи мистецтв неодноразово брали участь та
перемагали у різноманітних
конкурсах: у Харкові, Черні-

гові, Сумах, Ромнах, Ніжині,
Прилуках.
Новостворений
дитячий духовий оркестр
(керівник В. Бурденко) посів
друге місце у конкурсі духових колективів у м. Чернігові
у травні 2017 року. Педагогічним колективом школи
мистецтв керує старший викладач О. Самозвон.
Працівники ЦБС (директор Л. Горкавенко) освоюють
нові форми роботи по обслуговуванню користувачів
за допомогою комп’ютерної
техніки та Інтернету, постійно проводять роботу по підготовці та випуску буклетів
краєзнавчої тематики, беруть участь в організації виставок виробів декоративно-
прикладного мистецтва та
старовини разом з працівниками районного будинку
культури (провідний методист Н. Гвоздецька) та краєзнавчого музею.
За останні роки вдалося
суттєво
зміцнити
матеріально-технічну
базу
районних закладів культури.
Придбано сучасне звукове
обладнання та одяг сцени,
які не поновлювалися з 80-х
років, сценічні костюми та
взуття, нові музичні інструменти, комп’ютерна техніка.
Всі придбання здійснювалися завдяки злагодженій роботі керівників структурних
підрозділів та централізованої бухгалтерії (керівник
Н. Грабина).
Прихід молодих спеціалістів у заклади культури за
останні кілька років забезпечив притік нових ідей і підходів. Отже, створена хороша
база для розвитку культури
в районі».
Даний фактаж вимагає
багатьох коментарів, але,
можливо, іншим разом. Зараз хотілося б звернути
увагу на таке. Начальник
відділу звільнився. Звільнились директор районного
Будинку культури та художній керівник. Мета досягнута,
можливо, й з перестаранням
чи перевиконанням. Але комусь, очевидно, полегшало
чи й поважчало — он скільки
вакансій. Яку ж вибрать, щоб
не обкультуриться? Питань
іще багато. Але очевидним є
те, що пиляємо гілку, на якій
самі сидимо.
Іван ЗАБІЯКА.

ЮВІЛЕЇ

На фото з архіву автора: момент із свята Першого вересня в Липівській школі
30 років тому.

ДУМКИ З ПРИВОДУ

НЕ ТАК ТІЇ ВОРІЖЕНЬКИ…
то післязавтра може бути
знову відділ. А, можливо, до
сектора справа й не дійте.
Скоротять начальника чи ще
когось і на цьому — крапка.
Прийде нова хвиля. Адже,
повторимося, колишніх не
буває. Завжди можна все
вмотивувати, обґрунтувати,
адже знову ж таки колишніх
не буває, з ними рахуються й нині. Саме рахуються.
Основне одержати статус.
Ще невідомо, скільки існуватиме район. Можна встигнути. Отже, запущено потужні
амбіції районного масштабу.
Своїм моделюванням ми
дещо захопилися і відхилилися від ключового, від факту скорочення відділу і посади начальника. На жаль, із
книги «Талалаївський край»
не можна встановити хронологію начальників відділом
культури району протягом
хоча б років незалежності
України за її відсутності, а
значить і порівняти роботу
кожного з них. Але чомусь
запам’яталося, здається, із
90-х рр., коли керував відділом культури А. М. Штим.
Запам’яталося тим, що коли
б не при кожному сільському будинку культури був
хоровий колектив. І рівень
виконавчої культури був
надзвичайно високий. Проте, треба нагадать і те, що
саме в ці роки розпочалися
різні проблеми: скорочення
ставок директорів будинків
культури, сільських бібліотекарів. Це досить негативно
відбилося на культурі. Люди
працювали на ентузіазмі, боролися за ті ставки, хто як міг.

вадило б зробити такі огляди
і за попередні періоди.
«Здобули звання і працюють 7 народних і 1 зразковий колективи художньої
самодіяльності. Їх функціонуванням опікується методичний центр Талалаївського районного будинку
культури на чолі з директором Г. Д. Семінько.
Зразковий
хореографічний колектив «Каскад»
РБК (керівник О. Синько)
багаторазовий учасник та
переможець різноманітних
конкурсів та фестивалів у
Львові, Харкові, Києві, Чернігові, Ніжині, Прилуках.
Також брали участь у Міжнародних
фестивалях
у
Болгарії, Греції, Сербії. Хореографічний ансамбль «Барви» (керівник О. Синько) та
вокально-інструментальна
група «Немісцеві» (керівник
В. Бурденко) брали участь у
фестивалі в Угорщині.
Народний фольклорний
ансамбль «Народні наспіви» (керівник В. Лизько) селищного клубу брав участь
в багатьох фестивалях та
виборов право стати учасником кількох телепрограм
«Фольк-мюзік».
Інші народні колективи:
жіночий вокальний ансамбль
«Мрія» (керівник В. Задорожна), ансамбль народної пісні
і музики «Олава» (керівник
Н. Ступнік), хорова капела
(керівник Л. Ковтун), фольклорний ансамбль «Берегиня» Липівського СК (керівник
В. Кривенко) постійні учасники більшості культурно-масових заходів.
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ДУХОВНІСТЬ

Серпень багатий святами, присвяченими збору
врожаю. Саме в серпні святкують три Спаси: Медовий,
Яблучний і Горіховий.
МЕДОВИЙ СПАС
(МАКОВІЙ)
14 серпня відзначають
Спас Перший — Медовий
(Лакомка) або Маковей,
свято, з яким пов’язують
закінчення літа. Це день
бджолярів, коли пасічники
заламують у вуликах перші
медові стільники.
ПРИКМЕТИ СЕРПНЯ:
••Бджола перестає носити мед у вулики.
••Пасічники заламують
(підрізають) стільники.
••На Перший Спас відлітають ластівки й стрижі.
••Відцвітають
троянди,
падають холодні роси.
••На Перший Спас бувають повсюдні хресні ходи на
воду.
••Коней, як і всю худобу,
в цей день зазвичай купають
востаннє.
Ще одна назва Спаса —
Маковей. На Маковея збирають букет квітів, у якому
обов’язково присутні великі
достиглі голівки маку. Такий
букет називається Маковейчиком або Маковейкою. У
ньому можуть бути й чорнобривці, і жоржини, і айстри,
і гвоздики, і барвінок, а також різні трави, які в народі
називають зіллям: волошки,
м’ята, чебрець, любисток,
полин, деревій, будяк. Після
освячення Маковейчик кладуть за образами, де він зберігатиметься до весни.
Крім того, 14 серпня в
церквах проводять мале
водосвяття. Саме традиція
освячувати воду, заздалегідь
вириті колодязі і навколишні
водойми дала ще назви цього свята: Мокрий Спас або
Спас на воді.
ЯБЛУЧНИЙ СПАС
А ось уже 19 серпня
— Яблучний Спас. За православним каноном, Спас
збігається зі святом Пре-

ображення Господнього, а за
народним календарем — з
проводами літа. За традицією, до цього дня не їдять
яблук і страви з них. Крім
яблук, 19 серпня освячують
груші й виноград, також подають їх на святковий стіл
у сирому і приготовленому
вигляді.
ГОРІХОВИЙ СПАС
(або ХЛІБНИЙ)
Третій Спас не такий популярний, як два попередніх,
але з усіх трьох він найбільш
важливий. Горіховий Спас
відзначають 29 серпня. До
цього дня визрівають горіхи,
їх починають збирати і вживати в їжу. Однак перший горіховий збір теж освячують у
церкві.
Незважаючи на те, що
багато хто називає цей Спас
Горіховим, основна його
назва — Хлібний. За традицією, цього дня закінчується
збирання хлібів і печеться
перший коровай з борошна
нового врожаю. Хліб відносять у храм для освячення, а
потім їдять всією сім’єю.
Три Спаси — прекрасний
привід поласувати тим, що
дозріло в лісах, садах і на полях, подякувати Землі-матінці
і Творцеві нашому за принесені нам дари. Вважається,
що в ці дні у фруктах, горіхах,
меді та хлібові зосереджена
вся позитивна енергія землі.
Беручи все з любов’ю і вдячністю, отримуємо здоров’я,
удачу і благополуччя.
ВІТАЄМО із 70-річним
ювілеєм нашу дорогу маму
і бабусю Ніну Петрівну
ЯРКОВУ з Українського. Спинити час ніщо не в змозі: і
ліс шумить, і квітне сад… На
Вашім сонячнім порозі з’явилось мудрих 70. Ваш ювілей
— важлива дата, про це нагадувать не слід, а ліпше щиро
побажати здоров’я, щастя,
довгих літ. Щоб життя завжди
було у мирі в колі рідної сім’ї,
нехай пісні чудові й щирі в гаю
щебечуть солов’ї. 70 — це

ЩО ЇДЯТЬ НА МАКОВІЯ?
Зранку на Маковія нічого не можна їсти, поки не
вип’єш свяченої води. Обрядова їжа — шулики чи ламанці. Це прісні коржі з медовим сиропом і тертим маком.
Також на Маковія варять пісний борщ із грибами, печуть
пироги і пампушки з медом
та маком.
Найсмачніші
макові страви до свята:
1. Звичайно ж, пісні коржі з маком — шулики! Смак
дитинства.
2. Вареники з маком. Соковита макова начинка в полоні ніжного тіста.

3. Млинці з маком. Смажимо млинці за перевіреним
рецептом (не забуваємо про
піст) і в ще гарячі, рум’яні
млинчики загортаємо розтертий мак з родзинками і
курагою. Смакота!
4. Різноманітна випічка з
маком: коржики з маком за
бабусиним рецептом, торти, рулети, рогалики, кекси і
мафіни.
● ● ●
Успенський піст чи Спасівка триває до 28 серпня.
Протягом цього посту можна їсти тільки пісну їжу, ніякого м’ясного і молочного.

ВЕ ЛИ ЛИС К У ПР ОД АВАТЬ

Відслужила своє Лиска
чесно і праведно рідним господарям, як і подобає хорошій домашній корові. Ніякої
шкоди за довгі роки, ніяких
неприємностей не принесла їм. Жене хазяйка вранці
Лиску у череду, а вона вимахує пухнастим хвостом,
мовляв, подивіться на мене,
яка я сита та випещена. Увечері, коли тітка Ониська доїть свою любимицю, Лиска
вдячно лизне її.
Далеко не кожна корова мала таку дяку, як вона.
Щодня сита вкладалася від-

почивати тільки у чисту підстилку. А щоб коли хазяїн чи
хазяйка відлупцювали її —
ніколи не траплялося, хіба
що лиснуть було, отак, як
дитину, коли та набридливо
лізе лизатися своїм шкарубким язиком.
У дяку за все Лиска щороку дарувала своїм добродіям прекрасних теличок. Їх
викупляли і сусіди, і з навколишніх сіл люди, знаючи добру Лисчину славу. Вся родина мала вдосталь і молочка, і
сметанки, і масла, і сиру.
Все було дуже й дуже

зовсім небагато, дуже щаслива і гарна пора. Бажаємо Вам
у родинне свято довгих років
радості і добра. Нехай над
Вами буде блакитне небо, не
залишать сили на путі і живіть
Ви стільки буде треба, гордо
ступайте у житті. Нехай Вам
сонечко світить, а серце співає, нехай печаль дороги до

серця не знає, нехай щастя
буде у Вашому домі і радість
нехай з Вами буде завжди.
Здоров’я міцного і справедливої долі нехай Господь Бог
дає на довгі роки.
Дочки ТАМАРА
і ЛАРИСА, онуки
ОЛЕКСІЙ, ПАВЛО,
ЗОРЯНА і БОГДАНА.

ПТАШИНЕ НОВ О СІ ЛЛ Я

Потім ми помітили, що він нишпорить
по стовбуру старої яблуні. Там було
два дупла, але вони знаходилися
надто близько до землі й, очевидно, не дуже підходили шпакові. Син
неабияк перейнявся пташиною проблемою. Покинувши всі справи, він
негайно взявся робити шпаківню із
дерев’яного кругляка, щоб була схожою на дупло: просвердлив у кругляку отвір, всередині зробив затишну
хатку. Незабаром він прилаштував
саморобну хатинку в гіллі на вершечку яблуні.
Шпачок спочатку кудись відлетів,
а потім повернувся й почав ретельно
оглядати шпаківню. Спочатку пере-

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.

свято Яблучного Спаса та
Преображення господнього
(19 серпня). В цей день можна їсти рибу, випити вина. Також із цього дня вже можна
їсти яблука, груші, виноград.

НОВЕЛА

ПРИРОДА І МИ

Чи буває у пташок новосілля?
Виявляється, що буває. Це я сама
бачила, правда.
Напроти нашого двору — покинуте обійстя. Будинку там уже немає,
лише один височенний берест здіймається вгору над заростями бузку,
бузини та акації. Він росте якраз над
дорогою біля лінії електропередач,
тому завдає чимало мороки електрикам. У його густих гілках під час
вітряної погоди переплутуються
дроти й вимикається світло в хатах.
Електрики вже не раз обрізали гілки,
та вони, звісно, швидко відростають
знову.
Одного разу вони спиляли одну
з двох частин роздвоєного стовбура,
і зверху на дереві утворилося щось
схоже на великий пень. Він обріс гіллям, а зріз поволі став трухлявим, і в
ньому з’явилося велике дупло. Воно
стало чудовою хаткою для шпаків,
десь у вітті мостили щороку гніздо
й горлиці. Весело виспівував шпак
і цієї весни, але недовго. Проблеми, які створювало дерево для лінії
електропередач, уже набридли всім.
Електрики цього разу спересердя
обрізали майже всі гілки на стовбурі.
Шпаки втратили гніздо…
Молодий шпачок перелітав із дерева на дерево, шукаючи підходяще
місце для житла. Ось він з’явився і в
нашому садку, сів на високу грушу і
взявся насвистувати свою пісеньку.

Виняток становлять вагітні,
недужі, малі діти та мандрівники. Також у Спасівку не годиться справляти весілля чи
інші гучні гулянки. На період
Успенського посту припадає

стрибував з гілки на гілку, оглядав
усе довкола. Потім насмілився сісти
на «ґаночок» і з цікавістю заглянув
усередину, застрибнув туди. А через
якусь хвильку вилетів і, сівши на сусідню гілку, весело заспівав, очевидно, задоволений новою хатинкою.
Потім зник. Через деякий час він привів сюди шпачиху, яка теж ретельно
оглянула своє майбутнє житло. Було
цікаво спостерігати за ними. Потихеньку птахи обживалися.
Наступного дня ми всією родиною працювали на городі й раптом
почули, що в садку дуже галасують
пташки. Покинувши роботу, ми наблизилися до садка й побачили таку
картину: на гілках яблуні й груші сиділо з десяток шпаків. Саме вони й
зчинили неймовірний гармидер. Нашому здивуванню не було меж, коли
ми побачили, що вони роблять. А
вони по черзі підлітали до шпаківні,
заглядали всередину, потім підлітали, очевидно, до господарів нового
дому й голосно висловлювали своє
враження. Дивна була картина. Це
тривало десь хвилин 20, поки всі
оглянули помешкання й обмінялися
враженнями. Потім пташки, весело
заспівавши, полетіли собі геть. А господарі, провівши гостей заходилися
мостити гніздо. Ось так. Як бачите, і
в птахів буває новосілля.
Валентина КУНДЕНКО.
с. Красний Колядин.
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добре, якби не роки. Постаріла вона, останнього літа
вже не вилискувала шерстю,
як раніше, боки почали западати. Постаріла і хазяйка,
бо руки її німіли біля дійниці, і вона, витираючи сльозу
промовляла:
— Старі ми, Лиско, з тобою, старі, скоро прощатися
будемо. Вона лизала свою
господиню і благально заглядала їй в очі. Звідки знати їй,
рогатій, що для людини старість — одна біда, для тварини — інша. Лиска вірила
в одне: господарі ніколи її не
скривдять.
Тітка Ониська за літо
зробилася зовсім немічною.
Видоє Лиску, а відро до хати
дід несе, і вже теж не несе, а
тягне. У нього не вистачило
сили запасти, як раніше, на
зиму їй ні сінця, ні підстилки.
Звичайно, своєю коров’ячою головою Лиска не могла
докумекати чому вже кілька
днів не висихають очі обох
старих. Коли у відро дзюрчить молоко, сльози у старої
Ониськи заливають лице і
падають на старі набряклі

руки. Жаль пропікає душу
і вона не соромиться сліз.
Дід, забираючи відро, бурчить на стару, а сам тільки
крекче та плеще рукою свою
годувальницю.
Вранці до двору приїхав
скотовоз. Тітка Ониська, побачивши його, розтужилася,
ніби то справді катафалк підкотив. Дід вивів Лиску на подвір’я, обняв її за шию, і скупі
чоловічі сльози скотилися на
корову. Вона сумно-сумно
подивилася на обох і заревла, тужно витягнувши голову. Господар підштовхнув її,
і вона пішла так несміливо і
знехочу. Ониська побігла за
нею до машини і поцілувала
прямо у мокру морду. Лиска
лизнула свою хазяйку, і великі, як стиглий горох, сльозини, впали на підлогу кузова.
За Лискою зачинили борти,
тільки у щілину виглядало
велике чорне око, вологе і
сумне.
Старі довго-довго мовчали у хаті, а присмерком
полягали не вечерявши і ще
мовчали.
Олександра ГОСТРА.

БАЖАЄТЕ
ПОЯРМАРКУВАТИ
в Сорочинцях?!
Телефонуйте
097-849-75-02,
099-156-53-22.

ХЛОПЧИК-
ПОМІДОРЧИК

Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків) закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.

НЕРІДКО, збираючи врожай
овочів, можна між звичайнісінькими плодами відшукати щось
незвичне і кумедне. Хтось вкине
таку знахідку до загального кошика, а хтось помилується, ще і вигадку якусь придумає. Ось цього
хлопчика-помідорчика (так чомусь
схотілося його назвати) на своєму
городі знайшов Петро Федорович
Дупа з Талалаївки.
А чи знаходили ви щось чудернацьке на своєму городі? Якщо
так, то похваліться нашим читачам своїми знахідками.
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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).

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 100 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА, БРУС.
Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

Редактор О. О. ГОСТРА.

ПРОДАЄТЬСЯ
ВУГІЛЛЯ і ДРОВА
сухі, рубані.
Тел. 096-757-55-71.
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