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ТА ЛА ЛАЇВК А СВЯТКУЄ ІМЕНИНИ

Талалаївка
святкує
свій ювілей — від початку
історичних записів про неї
виповнюється 140 років!
Майже півтора століття
наше рідне селище живе,
будується, розвивається,
переживає всілякі зміни…
Адже, якщо сягнути в історію, заглибитися у суть
подій того чи іншого періоду, розумієш, що за всі ці
роки ніколи не було легко,
не було просто. Навпаки,
якщо повернутися пам’яттю у ще близькі 90-ті минулого століття, хоч би і не захотів, згадається, що саме
у цей час зруйноване місцеве виробництво — без
війни і стихії. «В лету канули» радгосп, асфальтні
заводи, сільгосптехніка і
сільгоспхімія, коопзагот
пром, міжколгоспбуд і т. п.
Жителі селища масово
залишалися без роботи,
виїжджали і, на жаль, продовжують їхати з дому у
пошуках заробітків. Ми всі
розуміємо, що статистичні
дані про кількість жителів
не відповідають дійсності
— у більшості домогосподарств прописані діти і
внуки, які живуть в інших
містах і країнах. Та вони ж
наші, талалаївські… Розмову на цю тему веду із
селищним головою Юрієм
ВЕЛИЧКОМ, який вже сім
років очолює Талалаївську
громаду.
— На жаль, подібна ситуація не тільки в Талалаївці.
І всі ми це добре розуміємо.
Та ніколи не опускаємо руки
і робимо все від нас залежне, щоб Талалаївка завжди
була, завжди жила.
Так співпадає, що день її
народження ми відзначаємо
водночас із днем визволення
селища і району від німецько-фашистських загарбників.
Отож, перш за все, я хочу
повернутися до минулого і
вклонитися пам’яті тих, хто
переміг фашизм, вклонитися і мертвим, і живим. Це
— імена 12 закатованих гестапівцями підпільників і їх
керівників на чолі із секретарем райкому Г. М. Заїченком
та головою райвиконкому
Ф. Д. Остапенком. Золотом
вписані у граніт меморіалу
117 загиблих у роки Другої
світової війни талалаївців,
легендарного КІМа — Героя
Радянського Союзу К. С. Гнідаша, повного кавалера орденів Слави П. П. Хандоги,
Неділя
17.09

Про селище
Талалаївка з’явилася на карті як пристанційне поселення у 1877-у році. Статус селища міського типу набула у 1958-у році. Знаходиться за 230 кілометрів від
обласного центру. Селище займає площу 1841,9 га, із
яких 1406 — сільгоспугідь, у т. ч. 1244 — ріллі.
У Талалаївці зареєстровано 1535 дворів, де проживають і господарюють 1730 сімей, у яких проживає понад 5000 людей. Із них близько 2500 — люди пенсійного віку. Із початку нинішнього року народилося 19 діток,
54 жителі селища відійшли в інші світи. Минулого року
(для порівняння) на цей час народилося 34 маленькі
талалаївці, помер — 91 житель селища.
кавалера шістьох орденів,
льотчика-винищувача Є. Д.
Оленіна. На жаль, роки невпинні і біля Вічного Вогню
у свята ми даруємо квіти
тільки кільком ветеранам…
Та через віки і роки ми не повинні забувати їх імена.
— У столітті нинішньому Талалаївка вже пережила декомунізацію. На черзі
децентралізація. Отже, Талалаївка ще цього року напише нові рядки в історії,
які будуть приблизно такого змісту: «У жовтні 2017
року створена об’єднана
територіальна громада із
центром у Талалаївці…»
На порозі вибори у громаду. Чи будете Ви виставляти свою кандидатуру і що,
насамперед,
сприятиме
розвитку громади?
— Кажу відверто — свою
кандидатуру виставлятиму.
Якщо земляки виявлять довіру, працюватиму для розвитку громади. Розумію, що
легко і просто не буде, адже
у ОТГ будуть інші повноваження, ніж у селищної ради.
А успіх можливий там, де є
єдність, бажання працювати для громади. І хто б не

очолив Талалаївську громаду, я всім бажатиму тільки
єдності,
взаєморозуміння,
взаємовиручки. Адже тільки
той, чий, як у народі кажуть
«пуп тут заритий», зможе з
повною віддачею працювати
для громади. Для мене це
— понад усе весь час, який
працюю на посаді селищного голови. Принагідно хочу
подякувати всім, хто завжди
допомагає у здійснені планів
і задумів. Це наш народний
депутат Валерій Давиденко.
Цього року 750 тисяч гривень депутатських коштів
було освоєно для будівництва водогону. Я вдячний
депутатам селищної ради,
членам виконкому. Завдяки
нашій співпраці і в попередні
роки, і нинішнього року чимало зроблено для розвитку
Талалаївки. У нинішньому
році завершено будівництво
другої черги артсвердловини
із станцією знезалізнення.
На цей період 95% вулиць
Талалаївки мають освітлення. Цього року завершені
роботи по освітленню вулиць
Польова, Перемоги, Робітнича. Можливо, комусь здається, що освітлення вулиць
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здійснюється як у часи давно
минулі. Скажу, що для бюджету селищної ради — це
в середньому 25 тисяч гривень щомісяця. Але як без
освітлення?!
За минулі місяці нинішнього року селищна рада
фінансувала виготовлення
робочого проекту для футбольного поля (міні-футбол)
на селищному стадіоні, по
програмі
енергозбереження — проект на утеплення
стін у селищному садочку
«Сонечко».
Придбали і встановили
паркани для дитячого садочка, кладовища, дитячого
майданчика біля стадіону.
До речі, в кожному куточку
Талалаївки вже є дитячі майданчики і ми вдячні всім, хто
їх встановлює. А селищна
рада останній встановила на
території лісництва.
— Цього літа мої друзі,
які років п’ять не були в Талалаївці, приїхавши сюди
влітку, були приємно вражені тим, що селище наше
в центрі охайне, квітуче.
Чесно кажучи, було приємно почути ці компліменти.
— Нинішній етап для
Талалаївки особливо важливий. Ми пишем історії кроки.
Багато що від нас і не залежить, а багато що і залежить.
Ми тут народилися, тут живемо і зобов’язані дбати про
сьогоднішній і завтрашній
день селища.
Принагідно всіх запрошую відсвяткувати 140-річчя
нашої Талалаївки. Вірю і сподіваюся, що незалежно ні від
чого Талалаївка є і буде!
Кор. «ТХ».
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ІЗ РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ТРИБУНА
ХЛІБОРОБА» – У ТОВ «ТРИБУНА ПЛЮС»

Ми вже неодноразово повідомляли наших читачів про
те, що редакція райгазети
знаходилася у стані роздержавлення, як того вимагає
Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів
масової інформації», прийнятий 25 грудня 2015 року.
Згідно із законом, 23
серпня редакція Талалаївської
районної
газети
«Трибуна хлібороба» перетворена і зареєстрована як
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Трибуна
плюс», яке продовжуватиме
випускати районну газету
«Трибуна хлібороба». Тобто,
читачі як отримували, так і
продовжуватимуть отримувати районну газету «Трибуна хлібороба». Співзасновник у газети тепер один
— трудовий колектив ТОВ
«Трибуна плюс».
Колектив щиро вдячний
за розуміння і підтримку керівникам району, депутатам
селищної і районної рад,
райдержадміністрації,
які
своїми рішеннями та розпо-

рядженнями передали засновницькі права трудовому
колективу редакції — дали
шанс газеті на життя. Адже
згідно із Законом, незабаром
органи державної влади, інші
державні органи та органи
місцевого самоврядування
не зможуть бути співзасновниками друкованих засобів
масової інформації.
Прийнявши відповідні рішення та розпорядження про
вихід із співзасновників ще у
лютому-березні
минулого
року, співзасновники газети
не втручалися у діяльність
редакції. Із ними (кожним окремо) редакція уклала угоди
на висвітлення діяльності,
які виконуються у двосторонньому порядку. Сподіваємося, що і надалі між видавцем
районної газети і місцевою
владою буде взаєморозуміння, а наші читачі, як і раніше,
матимуть змогу висловити
свою думку на сторінках газети, читати про те, чим живе
сьогодні район.
Олександра ГОСТРА,
директор
ТОВ «Трибуна плюс».

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
ТА ВЕТЕРАНИ РЯТ УВА ЛЬНОЇ СЛУ ЖБИ!
Щиро вітаємо вас із провісне виконання службових
фесійним святом!
обов’язків, оперативність
Ця професія справеді готовність завжди приливо належить до найблайти на допомогу, запобігти
городніших та найвідполихові.
відальніших, адже вона
З нагоди професійного
пов’язана з безпекою життя
свята бажаємо вам міцного
та здоров’я людей. Щиро
здоров’я, достатку і злагоди
дякуємо усім рятівникам
в родинах, успішного викоза високий професіонанання службових обов’язків,
лізм, мужність, добросоздійснення мрій та бажань.
ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ!
Україна — єдина у свіз хворобами! Бажаємо наті держава, де працівники тхнення, міцного здоров’я,
фармацевтичної галузі мауспіху і сімейного благопоють власне професійне свялуччя. Нехай людська пото. Дякуємо вам за щоденну
шана буде подякою за вашу
працю і самовідданість у
доброзичливість, уважність
допомозі людям у боротьбі та професіоналізм.
ШАНОВНІ ТАЛАЛАЇВЦІ!
Вітаємо вас із Днем
Вітаємо також молоде
селища!
покоління, саме вам визнаДень селища — це осочати долю селища в майблива подія, яка викликає
бутньому. Дякуємо кожноу кожного жителя особливу
му з вас за все добро, що
шану і повагу, перш за все, ви зробили та робите для
до представників старшого
рідної Талалаївки! Бажаєпокоління, мудрих наставмо всім вам добробуту та
ників, які продемонструваоптимізму, впевненості у
ли приклад безкорисливовласних силах і невичерпго служіння рідній землі,
ного натхнення, здоров’я,
змінюючи власною працею
справжнього людського щакожен день життя на краще.
стя у кожному домі.
ШАНОВНА ГРОМАДО! ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!
Прийміть щирі вітання
живих ветеранів війни. Виз нагоди 74-ї річниці визвословлюємо подяку дорогим
лення нашого району від
ветеранам за подвиг заради
нацистських
загарбників. щастя, миру та злагоди на
Ми в неоплатному боргу
нашій рідній землі!
перед тими, хто стояв до
Ми шануємо і пам’ятаєостаннього на передовій і
мо всіх, хто захищав нашу
за лінією фронту, для кого
землю від загарбників, і пишлях на війні завершився шаємося героями, які сьопід скромними обелісками годні відстоюють нашу неі кому судилося повернузалежність і захищають нас
тися з неї живим. Наш свякожен день. Міцного всім
тий обов’язок — берегти здоров’я, родинного благопам’ять про полеглих на пополуччя, тепла і затишку,
лях війни та піклуватися про щасливого і мирного життя.
Лариса ШЕВЧЕНКО,
Станіслав КАТРУШЕНКО,
в. о. голови РДА. заступник голови районної ради.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПОРУЧ З НАМИ

ТАКИЙ ВІН, СЕРГІЙ ЧУБАРЬ, ЯКОГО
ПОВАЖАЮТЬ ЛЮДИ

В ОДНОМУ з попередніх
номерів «Трибуни хлібороба» прочитав про нагородження Почесною грамотою
районної ради Сергія Чубаря. Цю відзнаку він отримав з нагоди професійного
свята — Дня підприємця
— за успішну працю у сфері підприємництва. Відзнака заслужена і необхідна,
оскільки діяльність Сергія
Чубаря, як і більшості його
колег, спрямована не просто
на розвиток підприємництва,
становлення малого бізнесу,
отже середнього класу —
основного рушія економіки у
сучасному світі.
Діяльність таких людей,
як Сергій Чубарь, сприяє,
перш за все, розбудові держави і становленню та зміцненню її економіки. Своєю
діяльністю вони сприяють
створенню нових робочих
місць, насиченню ринку товарами і послугами. Тобто
сприяють поліпшенню нашого життя. І переконливий
доказ цього — робота Сергія
Чубаря.
На сьогодні головна візитівка підприємця — станція
технічного обслуговування
автомобілів та магазин продуктів на в’їзді у Талалаївку

з боку Харкового. Біля СТО
завжди черга авто, що засвідчує якість послуг і довіру
тому, хто їх надає.
А які вдячні підприємцю жителі віддалених від
центру селища вулиць за
створені для них зручність
і комфортність відкриттям
у цьому мікрорайоні продуктового магазину. Я неодноразово цікавився у його
відвідувачів думкою про
роботу магазину та діяльність підприємця. І завжди
чув тільки схвальні відгуки
та щиру вдячність Сергію
Олексійовичу. І така вдячність не тільки від жителів
навколишніх вулиць. Ось що
сказав нам водій і заготовач
молока з Чернецького Микола Денда:
— Мені доводиться їздити по всьому району. Повертаючись додому, намагаюсь
скуплятися тільки тут — ні
в центрі Талалаївки чи продовольчих магазинах інших
сіл. Тут завжди свіжий товар
і широкий його асортимент.
Тут найоптимальніші, отже
найприйнятніші ціни. Видно,
що господар не спекулює
здирницьки завищеними цінами, хоч міг би, як дехто
робить, оскільки у людей

ЗІ СВЯТОМ, РЯТІВНИКИ

17 вересня — День Рятівника. Суть нашої служби —
постійно перебувати на передовій, забезпечити нормальну життєдіяльність населення та населених пунктів, стале
функціонування об’єктів. Це свято сильних та відважних
людей, завжди готових прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду. Тисячі врятованих життів, безліч ліквідованих
пожеж, чимало попереджених різного роду надзвичайних
ситуацій — найкраще свідчення високого професіоналізму,
честі та мужності.
З теплом і вдячністю хочеться привітати з професійним
святом наших ветеранів, які навчили та виховали справжніх
молодих наступників — нинішніх рятувальників. Завжди
тримає руку на пульсі протипожежного стану району інспекторський склад — майор служби цивільного захисту Є. О.
Мартіян, лейтенант служби цивільного захисту Р. І. Бринза.
Працівники рятувальної служби цілодобово підтримують
постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом і
завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше
потребує невідкладної допомоги. Щиро вітаю усіх рятувальників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони
району з професійним святом!
Бажаю усім вам та вашим сім’ям міцного здоров’я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ і якомога менше
тривожних викликів.
Валентин ПРОКОПЕНКО,
т. в. о. начальника районного
сектору УДСНС України в області.

НАСТАВ ЧАС ДІЯТИ!

Шановні жителі селища. Громадське формування з
охорони громадського порядку «Талалаївка-Самооборона» звертається до всіх постраждалих від крадіжок, погроз,
підпалів майна, переслідувань та інших зазіхань на життя та майно повідомити про ці злочинні дії за телефоном
гарячої лінії громадського формування 096-646-54-54.
Спільними зусиллями зупинимо безкарність злочинності в
селищі!
Богуслав БОРСУК,
керівник громадського формування з охорони
громадського порядку «Талалаївка-Самооборона»,
голова ГО «Талалаївська спілка учасників АТО».

немає вибору — це єдиний
найближчий до них магазин.
І, що не менш важливо, тут
прекрасне обслуговування. У
цей магазин завжди приємно
заходити.
Скажу відверто: я давно
знаю Сергія Чубаря і як людину, і як підприємця, і як фахівця з ремонту автомобілів.
Знаю і поважаю, тому радо
сприйняв повідомлення про
його відзнаку з нагоди Дня
підприємця. Та все ж, аби
бути об’єктивним у своїх судженнях про добре знайому
мені людину, я запитав думку про С. О. Чубаря у людей
різного віку, різних занять і
різного соціального статусу.
І приємно було від того, що
не почув жодного натяку на
будь-який негатив. Отже я не
помиляюсь у своїх судженнях. Та все ж, наведу ще два
відгуки.
Односелець Сергія Чубаря, керівник приватного підприємства, депутат районної
ради Володимир Лукаш:
— Про цю людину можна багато розповісти гарного
та повчального. Та я скажу
коротко. Це справжній чоловік, який має свою позицію,
думку і вміє їх відстоювати.
Це людина слова, надійний

партнер. Вдумливий підприємець. Прекрасний сім’янин,
люблячий чоловік і турботливий батько двох прекрасних донечок. Більше б таких
людей, ми б швидше навели
порядок у своєму домі, як і в
державі в цілому…
А ось що сказав журналіст, голова райдержадміністрації (2005 – 2008 років)
Володимир Опришко:
— Сергій Чубарь мені імпонує, перш за все, як порядна людина, патріот, підприємець, у якого на першому
місці не власне швидке збагачення, а відповідальність
перед тими, кому допомагає
чи надає підприємницькі послуги. На відміну від багатьох
інших підприємців він намагається жити і працювати
так, щоб своїми діями і вчинками не розчарувати людей,
не посіяти зневіри у своїх
можливостях і завтрашньому
дні нашої держави. Саме виходячи з цього наша політична сила двічі рекомендувала
Сергія Олексійовича депутатом селищної ради і обидва
рази люди його підтримували. Значить поважають його
і вірять у нього. Це людина,
яка швидко може визначити головне, чітко поставити
завдання та організувати людей на його виконання. Такі
люди — добрі паростки багатого, заможного і щасливого
нашого завтра.
Ось такі думки — підтвердження того, що районна рада на помилилася, відзначивши підприємця своєю
найпочеснішою відзнакою.
На закінчення хочеться
побажати Сергієві Чубарю
та його колегам-однодумцям
нових успіхів, досягнень та
зримих результатів у їхній
підприємницькій та громадській діяльності.
Володимир ХЛІБОРОБ.
На фото: Сергій
ЧУБАРЬ з продавцем Тетяною МАКАРЕНКО.

25 РОКІВ тому, в таку ж
чудову осінню пору поєднали свої долі Андрій та Галина ПЕТРУКИ з Талалаївки, а
цими днями вони відзначили
своє срібне весілля. Вітаємо
їх і шлем найкращі побажання. У цей день щасливий хай
збуваються мрії, хай буде
вам радість і кращі надії. Бажаєм від серця, що можем
бажати, щоб горя і лиха ніколи не знати. Щоб доля лиш
радість вам дарувала, лихая година завжди оминала,
щоб шлях ваш життєвий був
світлим, широким, кує хай
зозуля сто радісних років.
БАТЬКО, син РУСЛАН, дочка МАРГАРИТА,
брат ГЕННАДІЙ, невістка
ТЕТЯНА.
* * *
ВІТАЄМО
з
ювілеєм нашу колишню колегу
Людмилу Володимирівну
МИХНО, яка працювала у
Харківській сільраді багато
років бухгалтером, секретарем. Приємно згадуються
ті часи. І ми Вам, шановна,
зичимо найперше одного
— міцного здоров’я. Щоб
тепер, на заслуженому відпочинку, Ви мали час і змогу
насолоджуватися життям.
Повиростали діти, як квіти у
дворі. І 60-ліття вже стало на
порі. Не збавилось любові,
не збавилось тепла, мудріше стало слово, щирішою
душа. Дозвольте ж привітати
Вас з ювілеєм щиро і щастя
побажати, і спокою, і миру!
КОЛЕКТИВ
Харківської сільради.

* * *
15 ВЕРЕСНЯ відзначала
свій 90-річний ювілей наша
дорога мама, бабуся і прабабуся Маргарита Іванівна СЕРДЮК із Талалаївки.
Близько 40 років тому разом
із своїм, нині покійним, чоловіком Іваном Даниловичем
приїхала вона на Талалаївщину з далекого сибірського
міста Сургут. Іван Данилович здобув у нашому краї
заслужену шану майстра бурових робіт, а мама всі роки
була поруч з ним, дорожила
сім’єю і виховувала нас. Ми
щиро вітаємо нашу неньку
з поважним ювілеєм і зичимо міцного здоров’я ще на
довгі роки, щоб її ювілейна
осінь була теплою і щедрою
на добро. Желаем счастья
и здоровья, желаем бодрости и сил, чтоб каждый день
обычной жизни Тебе только
радость приносил. Живи,
родная, ещё много лет,
пусть не убудут Твои силы.
За всё тепло, за всё добро
огромное Тебе спасибо.
Дочки КАТЯ і ЛЮБА,
внук ІВАН, ПРАВНУКИ.
* * *
Маргариті
Іванівні
СЕРДЮК із Талалаївки на її
90-річний ювілей. Примите
наши поздравленья: здоровья, счастья и добра. И
пусть плохого настроенья
у Вас не будет никогда. На
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ПРОФСПІЛКА ОСВІТЯН ПОДЯКУВАЛА
«БАТЬКІВЩИНІ» ЗА ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ НАД ОСВІТНЬОЮ РЕФОРМОЮ

Профспілка
освітян
подякувала фракції «Батьківщина» та особисто Юлії
Тимошенко за ефективну
співпрацю під час роботи
над освітньою реформою
та за всі пропозиції до відповідного закону щодо підвищення заробітної плати
вчителям. Про це на брифінгу у Верховній Раді заявив голова Київської міської Профспілки працівників
освіти і науки України Олександр Яцунь. Він зауважив,
що під час розгляду закону
про освіту був переломний
момент — вирішувалось
питання заробітної плати
вчителям.
«У парламенті переміг
здоровий глузд, зокрема
було підтримано пропозицію лідера «Батьківщини»
Юлії Тимошенко про встановлення посадового окладу вчителям на рівні трьох
мінімальних
заробітних
плат», — пояснив Олександр Яцунь.
За його словами, профспілки наполягатимуть, щоб

уряд прискорив виконання
цієї норми у відповідності до
нового закону про освіту.
Він також зазначив, що
великим позитивом ухваленого документу є добровільність обрання педагогом
курсу з підвищення кваліфікації, зокрема той факт,
що викладач може обирати
приватні курси чи тренінги,
які фінансуватимуться за рахунок держави.
До того ж, вчителям
«розв’язали руки», дозволивши викладати предмет
за своєю методикою та навчальною програмою, додав
Яцунь.
Насамкінець
голова
профспілки повідомив, що в
новому законі про освіту вдалося виконати вимоги щодо
фінансування профтехосвіти за рахунок субвенції центрального органу виконавчої
влади, звільнивши від цього
місцеві бюджети.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

мир смотрите с наслажденьем, и грусть отступит, и
беда. Успех, удача и везенье пусть Вам сопутствуют
всегда.
Людмила ГИРИЧ і її
діти із Сургута.
* * *
СВОЮ ювілейну осінь
зустрічає наша дорога дружина, мама і бабуся Марія
Михайлівна ЛУЦЕНКО з
Талалаївки — 17 вересня
їй виповнюється 70 років.
Найрідніша, єдина, найкраща, наче сонечко світиш Ти
нам. Найсвятіша пораднице
наша, мудра осінь і тепла
весна. Не сумуй Ти, як вітер
повіє, і вплете срібло в коси
зима, адже Ти — наші щастя й надія і милішої в світі
нема. Хай завжди буде небо
блакитне, а здоров’я міцним,
мов граніт. Наша ластівко,
квітка осіння, нам на радість
живіть до ста літ.
ЧОЛОВІК, СИН, НЕВІСТКА, ВНУЧКИ, СВАТИ.

тата, дідуся Анатолія Миколайовича ПАДУКУ з Талалаївки. Твій ювілей — не
тільки твоє свято, радіють
всі: і друзі, й рідні 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, щаслива доля огорта
крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не буде втоми
лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося, і
добре серце не підкориться
рокам.
ДРУЖИНА, сини ВЛАДИСЛАВ і ВОЛОДИМИР,
невістки ВАЛЕНТИНА і
ОЛЬГА, внуки МАКСИМ,
АНДРІЙ, КАРІНА.
* * *
ВІТАЄМО з ювілеєм
нашу дорогу, єдину дружину, маму і бабусю Раїсу
Миколаївна КУНДЕНКО з
Болотниці. Всі найтепліші
і найкращі привітання Вам.
Летять літа, мов бистрі
води, і не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
що Вам уже і 60. Хай нових
днів ще буде безліч, без
ліку щастя і пісень. Прийміть вітання найщиріші
в цей світлий ювілейний
день. Здоров’я, щастя зичим не на рік, на все життя бажаєм його щиро. Щоб
радісним і довгим був Ваш
вік з добром, любов’ю, спокоєм і миром.
ЧОЛОВІК, ДОЧКА,
ЗЯТЬ, ВНУЧОК.
* * *
НАШІ щирі вітання із
60-літтям дорогій сестричці і тьоті Раїсі Миколаївні
КУНДЕНКО з Болотниці. У
цей святковий світлий день,
коли настав ваш ювілей, ми
щиро Вас вітаємо, добра
і щастя вам бажаємо. Хай
обминають Вас тривоги,
хай Бог дасть щастя на путі,
хай світла, радісна дорога
щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
в житті ні смутку, ані бід, у
серці молодість плекайте,
живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й
сили, ласкавої долі, добра і
тепла, щоб ласку вам слало
небесне світило, здоров’ям
наповнила рідна земля.
Прийшла до тебе ця знаменна дата в калиновім намисті
літ. Слова найкращі хочем
передати, низький і щирий
шлем привіт!
Сестра ВАЛЕНТИНА із
сім’єю.

* * *
17 ВЕРЕСНЯ святкує
свій 70-річний ювілей жінка
щирої душі і серця Марія
Михайлівна ЛУЦЕНКО з Талалаївки. Шлем їй на родинне свято низку теплих привітань. Хай доля Твоя буде
світла і ласкава, хай щастя
буде справжнім і рясним,
земля щоб гарні квіти дарувала, а небо було чистим і
ясним. Хай Бог Твої стежки
оберігає, здоров’я і достаток
посилає, квіти всміхаються
рясно, а роки Твої будуть
довгі й прекрасні.
Куми М. Д. і К. Г.
ОХРІМЕНКО, сім’я Б. А. і
В. М. СПІВАК.
* * *
СВОЄ перше 60-ліття зустріла моя дорога кума Раїса Миколаївна КУНДЕНКО
з Болотниці. Вітаю із святом
цим прекрасним, хай доля
усміхається сонцем ясним. І
біди всі обходять стороною,
горе відізветься тишиною.
Щоб Ангел завжди оберігав,
в скрутну хвилину допомагав. Хай радість живе у Вашій хаті. Щоб були щасливі
та багаті. Хай діти люблять,
друзі поважають, а дні Ваші
у сімейній злагоді минають.
З повагою кума
В. М. ШЕВЧЕНКО.
* * *
ВІТАЄМО з 65-річчям
нашого дорогого чоловіка,

ЗРАНКУ 1 вересня народний депутат України, лідер Радикальної партії Олег
Ляшко поспішав на рідну
Чернігівщину, щоб привітати
земляків із початком нового
навчального року. Першими
зустрічали поважного гостя
в Срібному. Урочиста лінійка
в місцевій загальноосвітній
школі I-III ступенів розпочалася разом із дощем, але
непогода не стала на заваді
святу. Діти підготували чудові концертні номери в патріотичних нотах і кольорах, не
залишивши байдужим жодного з присутніх. Розчулений парламентарій тримав
парасолю над школярками

ДО ДНЯ
ПРАЦІВНИКІВ
ЛІСУ

Для Чернігівщини ліси
є одним з найбільших та
найцінніших багатств краю.
Площа земель лісового
фонду області є третьою
за величиною і складає
740 тис. га, або 7% загальнодержавного
лісового
фонду та 23% території області. В якості мисливських
угідь
використовується
85% земельного фонду області. Мисливський фонд
області налічував 7 видів
копитних тварин, 15 видів
хутрових звірів та 21 вид
птахів. Окремі мешканці
мисливських угідь (видри,
тхори чорні, рисі) занесено
до Червоної книги України. У лісовому господарстві та лісозаготівлях працювало 4,5 тис. штатних
працівників.
У 2016 р. лісогосподарськими підприємствами області заготовлено 1728 тис.
куб. м ліквідної деревини,
що на 10% більше, ніж у попередньому році. Площа рубок головного користування
становила 3,4 тис. га, що на
3,5% більше, ніж рік тому. З
метою забезпечення відтворення вилучених запасів деревини, підвищення продуктивності лісів, запобігання
ерозійним процесам протягом року на 5 тис. га земель
лісового фонду було проведено відтворення лісів.
Шановні
працівники
лісу! Прийміть слова щирої
вдячності і пошани за вашу
працю, за все те, що ви робите для нинішнього і майбутніх поколінь. Удачі в усіх
ваших справах, оптимізму і
здоров’я, родинного затишку та добробуту.
Головне управління
статистики в області.
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С ЛІ Д АМИ С ВЯТА

День знань із Олегом Ляшком
зустріли учні трьох шкіл на Чернігівщині

— ведучими програми, а у вітальному слові подякував за
працю вчителям, які виховують нове покоління свідомих
громадян України:
— Від вашої роботи
залежить доля цих дітей.
Зробіть усе можливе, щоб
це були найкращі люди в
світі — найрозумніші та
найсучасніші. Саме такими
мають бути українські діти!
Передавши
срібнянським учням 1 – 4 класів

пам’ятні подарунки, а школі
— два ноутбуки та плазмовий телевізор, Олег Ляшко зі
своєю командою попрямував
на Талалаївщину — у село
Понори. Біля невеличкої затишної школи Олега Валерійовича гучними оплесками
вітала без перебільшення
вся сільська громада. Навчальний заклад вдалося
зберегти від закриття лише
завдяки активному втручанню Радикальної партії, тож
вдячність
понірців не
мала меж.
— У сучасному світі головне
— це знання.
Тому
Радикальна
партія
рішуче виступає проти
закриття
шкіл. Адже
відомо: хто
не
фінансує освіту,
той фінансуватиме
будівництво
тюрем, —
наголосив
відомий
політик.

1 вересня за парти
сіло всього
25 маленьких понірців.
Балансування школи на межі
некомплекту неабияк
стурбувало
Олега Ляшка. Головний
«радикал»
країни
запропонував
перевірений
спосіб вирішення проблеми: надання
житла в селі родинам переселенців, які внаслідок бойових дій на Сході залишилися
без даху над головою. Саме
таким чином РПЛ уже допомогла кільком сільським школам на Чернігівщині. На черзі
— Понори!
Для досягнення успіхів
у навчанні учні Понірської
школи отримали від Олега
Ляшка два новенькі ноутбуки, а ще — перший у новому
навчальному році урок. Діти
розповіли Олегу Валерійовичу, ким вони хочуть стати в
майбутньому, та довідалися,
як звичайний сільський хлопець виріс у лідера великої

ІНФОРМАЦІЯ

АКЦІЯ «ДАРУЙМО РАДІСТЬ ДІТЯМ»
проходила в районі до Дня
знань. Її мета — надання
допомоги дітям, які проживають у сім’ях кризових категорій, які опинилися у складних
життєвих обставинах. Ініціатором благодійної акції стала служба у справах дітей
райдержадміністрації. Допомогу було надано 14 дітям
переважно канцелярським
приладдям, всього на суму

2800 грн.
Депутат обласної ради
Г. П. Тригубченко придбав
двом дітям Староталалаївської ЗОШ I-II ст. подарункові набори канцелярського
приладдя, а депутат селищної ради О. Л. Сенча подарувала 2 дітям цієї ж школи
вишиванки.
Організатори благодійної акції вдячні за активну

участь у ній підприємцям —
Н. А. Войтенко, М. М. Василюсі, С. В. Василюсі, Д. С.
Алєксєєвій, Т. В. Носачу,
В. О. Кравченку, Ю. В. Манівському, Г. В. Андрущенко
та К. І. Андрусенко.
Всього депутатами та
підприємцями було надано допомоги дітям на суму
3170 грн.

НАШІ
ПРИДБАЛИ КВАРТИРУ ЛІКАРЯМ РЯТІВНИКИ
– КРАЩІ

За ініціативи голови райдержадміністрації Анатолія
Дупи на сесії районної ради
було прийняте рішення про
виділення з районного бюджету коштів на придбання
квартири для лікаря Центру
первинної медико-санітарної допомоги. Адже саме на
Центр ПМСД в подальшому
буде покладено вирішення багатьох проблем у ході
впровадження медичної реформи. Квартиру вже при-

дбали. Вона двокімнатна в
новій чотириповерхівці по
вул. Перемоги, 77, що у селищі. Сподіваємося, що нова
квартира довго не пустуватиме. А районна державна
адміністрація і в подальшому буде спрямовувати
кошти для поліпшення соціально-побутових проблем
району.
За повідомленнями
спеціалістів
райдержадміністрації.

ЯК ВЛАДНАТИ КОНФЛІКТ?

З МЕТОЮ уникнення загострення конфліктних ситуацій відділення НСПП звертається до всіх заінтересованих сторін соціально-трудових відносин приділити особливу
увагу питанням забезпечення реалізації державних соціальних гарантій у сфері праці на
підприємствах, установах та організаціях районів і міст області.
Спеціалісти відділення НСПП завжди готові надати необхідні юридичні консультації і методичні рекомендації з метою

сприяння вирішенню кожної проблемної
ситуації відповідно до Закону України «Про
порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)».
Відділення НСПП в Чернігівській області знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімната 909;
тел. 77-62-77.
За інформацією відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області.

Про це засвідчили і результати проведеного 30
серпня в Чернігові обласного чемпіонату з пожежно-
прикладних видів спорту,
приуроченого пам’яті учасника ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС А. І.
Григоренка.
До участі у чемпіонаті
було допущено 18 команд
ДПРЧ із Чернігова та районів області. Змагання відбувалися за трьома видами — підйом по штурмовій
драбині, підйом по висувній
драбині та бойове розгортання. Команду талалаївських
рятівників представляли командири відділень Анатолій
Луценко, Володимир Качан,
Микола Лобань, пожежний
Юрій Хандога та водій Олександр Циганок.
У змаганнях по бойовому
розгортанню команда талалаївських пожежників виборола почесне перше місце, в
естафеті по висувній драбині
— 4, по штурмовій драбині —
9 місце. У загальному заліку
рятівники зайняли 5 місце.
За традицією за зайняте перше місце з оперативно-бойового
розгортання
представника команди вкидають у басейн з водою.
Покупався і представник
нашої команди, начальник
21 ДПРЧ Володимир Цілина.
Олег СМІЛИК,
заступник начальника
21 ДПРЧ.

парламентської фракції. Виявляється, секрет простий:
треба сумлінно вчитися, бути
вимогливим до себе та справедливим до людей.
Із зарядом позитивних
емоцій народний депутат
вирушив до Прилуцького району. Відвідини Яблунівської
школи-інтернату давно стали для Олега Валерійовича
традицією, яку не можна
порушувати. Свого часу майбутній лідер парламентської
фракції вийшов зі стін цього
навчального закладу, тож
повертається сюди кожного
разу з особливим трепетом
у серці.
Олег Ляшко обійшов усі

класи рідної школи, привітав
зі святом учнів і їхніх наставників. Політик переконаний:
вихованці інтернату в дорослому житті будуть порядними й успішними людьми.
А для того, щоб освіта на
селі була справді якісною,
потрібно стимулювати педагогів гідною зарплатою
та створювати робочі місця для сільських жителів,
які поведуть до школи нові
покоління маленьких українців. Саме ці завдання на
державному рівні є одними з
пріоритетних для Радикальної партії та її лідера Олега
Ляшка.
Олександр ЗІНЧЕНКО.

ЗНОВУ ПРО «ДОСТУПНІ ЛІКИ»
Понад 7,7 мільйона гривень бюджетних коштів вже
використано в області на виконання урядової програми
«Доступні ліки».
За цей час було виписано 81797 рецептів на повне
відшкодування вартості лікарських засобів та 64498
— на часткове. З початку
реалізації програми суттєво
зріс перелік торгових найменувань лікарських засобів, які підпадають під її дію:

якщо у квітні було 157, то з
6 вересня — вже 198 таких
найменувань.
Зважаючи на ефективність програми та її очевидну потрібність у суспільстві,
Уряд прийняв рішення про
збільшення її фінансування.
Тепер, наприклад, жителі
Чернігівщини можуть придбати за цією програмою
ліків на понад 18,7 мільйона
гривень, що на 5,3 мільйона
більше первинної суми.

ПЕНСІЇ БУДУТЬ ОСУЧАСНЕНІ
Уряд пропонує вже з
жовтня перерахувати пенсії,
які не змінювались п’ять років, і ліквідувати дискримінацію пенсіонерів за роком виходу на пенсію. Зараз розмір
пенсій за однакової кількості
років страхового стажу та заробітку може відрізнятися в
2,5 раза. Оскільки середня
заробітна плата, яка застосовується при обчисленні
пенсій, зростала, а самі пенсії не переглядалися.
При перерахунку пенсій
буде застосовуватись показник середньої заробітної плати на рівні 3764,4 гривні. Цей
же показник застосовується
при призначенні пенсій у цьому році. Осучаснення загалом
торкнеться 5,6 мільйона пенсіонерів. Приблизно 1,3 мільйона українців матимуть до своєї
пенсії додатково щомісячно до

200 гривень. Для 1,2 мільйона
підвищення становитиме від
200 до 500 гривень. 2 мільйони отримають підвищення
500 – 1000 гривень. Ще понад
1,1 мільйона українців матимуть більше 1000 гривень щомісячної доплати.
Окрім цього, уряд пропонує вже з 1 жовтня, а не з
1 грудня, як передбачає бюджетний закон, переглянути
мінімальну пенсію — вона
зросте до 1373 гривень. У
результаті — зростання виплат цьогоріч торкнеться
майже 9 мільйонів з-поміж
11,9 мільйона пенсіонерів.
Також з 1 жовтня буде скасований податок на пенсії.
З 1 січня 2018 року
будуть встановлені єдині правила нарахування
пенсій. Спецпенсії будуть
ліквідовані.

На території Української сільської ради знаходяться
неуспадковані частки паю реформованого КСП «Зоря»
П. І. Б.			
№ паю Сертифікат
1. Черепуха Катерина Кирилівна	   9 ЧН №0325919
2. Ганненко Євдокія Михайлівна	  26 ЧН №0314195
3. Ганненко Павло Степанович	  60 ЧН №0314194
4. Гайдук Агафія Авдіївна		
109 ЧН №0314040
5. Касяненко Анатолій Степанович 198 ЧН №0325968
6. Вишнівська Марія Юхимівна
111 ЧН №0325901
7. Андрейченко Леонід Антонович	  10 ЧН №0325932
8. Яременко Віра Павлівна
151 ЧН №0314050
9. Вишнівська Уляна Петрівна
210 ЧН №0325778
10. Малишко Єфросинія Григорівна 129 ЧН №0325921
11. Трегуб Марта Миколаївна
158 ЧН №0314035
та невитребуваний пай реформованого КСП ім. Кутузова
1. Бердарь Юрій Юрійович	  29 ЧН №0261699
Потенційні спадкоємці або власники можуть повідомити про
себе протягом року із дня опублікування цього оголошення.
По закінченні вказаного терміну сільською радою буде порушуватися справа в суді про визнання майна безхазяйним
і передачі його в комунальну власність громади.
Виконком Української сільської ради.
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ПРОДАМ

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.
ПІВБУДИНКУ в центрі Талалаївки по вул. Робітнича, 4/1,
площа 63 м2. Земельна ділянка 0,05 га приватизована. Всі
зручності, погріб, сарай, телефон.
Тел. 2-17-45, 095-549-53-26.
2-кімнатна КВАРТИРА з ремонтом у центрі Талалаївки.
Тел. 096-293-27-57.
ПІВБУДИНКУ в Талалаївці: опалення пічне, земельна
ділянка 10/7 приватизована, з надвірними будівлями, є колодязь, можливість підключення газу. Ціна договірна.
Тел. 098-409-91-61.
САДИБА в смт Талалаївка по 1-му пров. Енергетиків, 15. Будинок газифікований, літня кухня, 2 сараї, погріб,
колодязь у дворі. Тел. 068-064-62-69.
САДИБА за адресою: пров. Арсієнка, 2 у с. Липове.
Є два хліви, літня кухня, погріб. Тел. 2-63-98, 066-827-43-05.
БУДИНОК за адресою: 1-й пров. Енергетиків, 17 у Талалаївці. Є вода, газ, а також котел під тверде паливо. Земельна
ділянка 0,07 га.
Тел. 098-796-83-38, 067-209-29-90.
САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним
опаленням. Загальна площа складає 102 м2, є літня кухня,
гараж, сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь, великий сад плодових дерев, підведена електромережа 380 В.
Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
САДИБА по вул. Мічуріна у Талалаївці: дерев’яний будинок площею 70,8 м2, облицьований цеглою, з газовим і
дров’яним опаленням, підведена вода. Є сарай, погріб, літня
кухня, колодязь. Земельна ділянка 0,13 га приватизована.
Тел. 097-593-00-21, 068-745-65-71.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006 року
випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація.
Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093. Ціна договірна.
Тел. 068-319-77-73.
ПРИЧІП до трактора двохосьовий, ЧОВЕН розкладний
алюмінієвий. Тел. 096-157-88-92.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21051 в робочому технічному стані,
ГАРБУЗИ, дрібна КАРТОПЛЯ. Тел. 099-310-06-97.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, РАКУШНЯК,
ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ. Тел. 068-530-41-23.
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.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел. 067-751-39-52.
ВОДОВІДЛИВИ віконні 0,3×1,5 м, 3 шт.
Тел. 099-497-63-82.
КОРОВА чорно-ряба у с. Петькове. Тел. 096-158-80-64.
КОЗА. Тел. 096-158-81-88.
ТЕЛИЧКА на завід, віком 6 місяців; ГУСИ домашні сірі.
Тел. 099-497-55-26.
КОРОВА голштинської породи. Тел. 068-583-57-00.
Тільна КОРОВА червоно-рябої масті, вік 3 роки.
Тел. 096-852-22-72.
КОРОВА з 6-м телям. Тел. 099-942-46-44.
Дрібна КАРТОПЛЯ. Тел. 2-24-67 (після 20:00).
ЦЕСАРКИ і дикі підсадні КАЧКИ. Тел. 097-104-50-93.
Тільна ТЕЛИЦЯ червоної масті, 3 місяці тільності, від
високодійної корови. Тел. 096-645-70-32.
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.

Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

На території коопзаготпрому проводиться ЗАКУПІВЛЯ
ЯБЛУК середніх і пізніх сортів. Ціна 2 грн./кг.
Тел. 066-648-68-28, 096-148-90-02, 096-974-01-02.

УВАГА! 17 ВЕРЕСНЯ, у неділю, в смт Талалаївка
(на базарі) та в центрі сіл закуповуємо:
гарбузове НАСІННЯ (до 40 грн./кг),
КВАСОЛЮ (до 20 грн./кг), ГОРІХИ.
Тел. 096-813-91-81.
Талалаївка
7:30 – 10:00 Петькове
11:00
Плугатар
10:30
Рябухи
11:30
Передчасно пішов із життя колишній працівник Красноколядинської школи Віктор Васильович ПЕТРІЙ. Висловлюємо щирі співчуття голові профспілкового комітету школи
Людмилі Вікторівні Скляр та всій родині з приводу болісної,
непоправної втрати.
Райком профспілки працівників освіти та голови
первинних профспілкових організацій шкіл району.
Колектив Березівської ЗОШ I-III ступенів глибоко сумує
з приводу передчасної смерті працівника школи Миколи
Миколайовича ЗАРІЧНОГО і висловлює щирі співчуття
рідним та близьким покійного.
Колектив працівників територіального центру висловлює глибокі співчуття соціальному працівнику із Березівки
Оксані Вікторівні Зарічній у її тяжкому, непоправному горі
— передчасній смерті чоловіка
МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА.
Колектив працівників Красноколядинської школи глибоко сумує з приводу передчасної смерті колишнього інструктора з водіння Віктора Васильовича ПЕТРІЯ та щиро співчуває його дочці — вчителю Людмилі Вікторівні Скляр, всім
рідним і близьким покійного.

Охоронній фірмі
терміново
потрібні
ОХОРОНЦІ
чоловіки та жінки. Вахтовий
метод роботи 21/8.
Проїзд,
харчування,
проживання за рахунок
роботодавця.
Тел. 068-289-96-94,
050-305-38-28,
050-529-08-03.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
спеціалісти по земельних роботах, укладці цегли і плитки, роботі з гіпсокартоном.
Тел. 066-343-61-96.
На постійну роботу потрібні ПРОДАВЦІ продовольчих товарів, ОФІЦІАНТИ віком
до 30 років для обслуговування
замовлень у кафе «Зустріч».
Тел. 096-305-01-60.

ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ЗНАХІДКОЮ
По вул. Сонячна (Чапаєва) знайдено зв’язку ключів.
Тел. 097-387-56-49 (Віра).

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).
Через ваги КОРОВИ, БИКИ, ТЕЛЯТА, КОНІ і СВИНІ. Доріз цілодобово. Тел. 068-127-05-75.
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, Урал, МТ-12, МТ-16, М-61, М-62.
Тел. 067-385-66-59, 066-325-20-58.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
ПШЕНИЦЮ, КУКУРУДЗУ, СОНЯШНИК, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
АВТОЗАПЧАСТИ ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ; карданные валы.
Тел. 095-516-29-57, 098-841-72-05.
АВТОРОЗБОРКА
ВАЗ, ГАЗ, Москвич, МТ.
КУПЛЮ
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в будь-якому технічному
стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44,
095-935-03-35.

КУРИ-НЕСУЧКИ

кращих яйценосних
порід, вирощені
на домашніх
кормах, віком
10 місяців.
Яйця несуть крупні. Доставка.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.
Фермерське господарство закуповує дорого БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 098-381-92-90,
095-562-26-05.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 100 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА, БРУС.
Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

КУПЛЮ

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку, розташовану на території Української сільської ради, серії
III‑ЧН №018714, виданий Українською сільською радою 31 жовтня 2001 року на ім’я ЧЕРКАС Василь Анатолійович, вважати
недійсним.
Втрачені СВІДОЦТВА про реєстрацію трактора та тракторного
причепа, видані на ім’я ЛИТВИНЕНКО Анатолій Іванович, вважати
недійсними.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну
ділянку серії ЯГ №848836, виданий 28 грудня 2007 року на ім’я
СПІВАК Віктор Григорович, вважати недійсним.
Втрачені державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №869283 від 20 липня 2007 року та СВІДОЦТВО про
право власності на нерухоме майно від 28 квітня 2010 року, видані
на ім’я ЖУК Віра Іванівна, вважати недійсними.

У родині нашої колеги Наталії Мірошниченко тяжка втрата — передчасно пішов із життя її брат МИКОЛА
МИКОЛАЙОВИЧ. Висловлюємо щирі співчуття їй та всім
рідним.
КОЛЕКТИВИ працівників магазинів
«Галич» та «Гастрономчик».
Горе прийшло в родину нашої куми Тамари Миколаївни
Іваненко з Липового. Передчасна смерть забрала із життя
її брата МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА. Співпереживаємо і
щиро співчуваємо всій вашій родині.
Куми ІЛЛЯШЕНКИ.
Висловлюємо щирі співчуття Тетяні Геннадіївні Салогуб
із Грабщини з приводу непоправної втрати — смерті матері
МАРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ.
Сім’я І. В. ХОМЕНКО з Болотниці.
Нестерпно боляче, коли із життя ідуть добрі давні друзі.
Таким для нас був Віктор Васильович ПЕТРІЙ із Красного
Колядина. Горе від тяжкої втрати розділяємо з його дружиною Надією Володимирівною, дочкою Людмилою Вікторівною, всіма рідними.
Сім’ї ЦІЛИНИ, БИЧКА, ТРУХАНА.
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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%

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПОМИНАННЯ

15 ВЕРЕСНЯ минуло 6 років, як пішов із життя наш
дорогий синочок, батько, чоловік і брат Юрій Андрійович
ХОМЕНКО з Довгалівки. Рано Ти пішов від нас, це непоправна втрата для нашої родини. Ти був працьовитим,
Людиною величезної душі, безсумнівної честі, сумління та
чистої селянської гордості, Людиною життя. Світ став порожнім без Тебе. Ми Тебе ніколи не забудемо. Минають дні
тяжкої скорботи і печалі, як Ти пішов у вічність. Зі слізьми
на очах схиляємо голови перед Твоєю могилою і світлою
пам’яттю. Нехай у цей день згадають добрим словом усі,
хто Тебе знав. Спи спокійно. Нехай земля Тобі буде пухом,
а душі — Царство небесне. Вічного життя Тобі у Царстві
небеснім та спокою Твоїй душі.
Вічно сумуючі МАМА, ТАТО, дружина ОЛЯ, діти
АНДРЮША і СВІТЛАНА, брат СЕРГІЙ із сім’єю.
18 ВЕРЕСНЯ мине рік, як перестало битися серце дорогої нашої мами,
люблячої бабусі Раїси Йосипівни
САВЧЕНКО з Новопетрівського. Час
не стирає пам’ять, не зменшує гіркоту
втрати. Минув рік, а ми не можемо повірити у те, що Тебе немає серед нас і
вже ніколи не буде поруч, не почуємо
Твого голосу, мудрої поради, не побачимо Твого рідного погляду. Навіки закрились Твої очі, спочили натруджені
руки. Куди не глянемо — скрізь усе нагадує про Тебе. Не можемо забути все те, що Ти так щедро
дарувала нам при житті. В нашій пам’яті Ти житимеш вічно.
З сумом і скорботою схиляємо голови над Твоєю могилою.
Хай ніщо не тривожить Твій сон. Всі, хто знав Раїсу Йосипівну, пом’яніть її, згадайте добрим словом.
Вічно сумуючі син МИХАЙЛО, невістка ЛІДА,
онук ЮРА, всі рідні.
13 ВЕРЕСНЯ минуло 20 років, як
пішов із життя наш дорогий батько і дідусь Андрій Ониськович ВАСЮК із
Липового. Пройшли роки, а Ти щоденно живеш у наших думках, щодня ми
згадуємо Твої поради. Ти був справедливим, добрим, щирим. Скільки б не
минуло часу, ми завжди пам’ятатимем
і любитимем Тебе, будем згадувати ті
найкращі дні, коли всі були разом. Хай
над Твоєю могилою світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах роса
— то наші сльози. Лебединим пухом хай буде Тобі земля, а
душі спокій і Царство небесне. Хай Господь оберігає Твою
світлу і добру душу. Всі, хто знав Андрія Ониськовича, згадайте добрим словом і пом’яніть.
ДОЧКА, ОНУКИ.
15 ВЕРЕСНЯ минуло 40 днів, як перестало битися серце нашого дорогого
чоловіка, сина, тата і дідуся Миколи
Васильовича ГАЛИЦЬКОГО з Талалаївки. Невблаганна смерть забрала
Тебе від нас тоді, коли б ще пожити і
порадіти життю. Як швидко плине час,
як Ти пішов від нас. Твоє серденько вже
не б’ється і на душі в нас гіркота. У ріднім домі, на подвір’ї без Тебе смуток,
пустота. Твій світлий образ збережемо
ми у своїй пам’яті назавжди. Немає
таких слів, щоб висловити наші печаль і біль. Скільки не
мине часу, Ти завжди будеш поряд із нами. Спи спокійно,
наш дорогенький, лебединим пухом хай буде Тобі земля і
Царство небесне.
Хто знав та зберіг добру пам’ять про Миколу Васильовича, пом’яніть добрим словом разом з нами в цей день.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, МАМА, ДІТИ і ОНУКИ.
17 ВЕРЕСНЯ минає рік, як жорстока, невблаганна
смерть забрала дорогу нам людину, найкращу у світі маму,
бабусю, прабабусю Катерину Петрівну КОНДРАТЕНКО з
Болотниці. Так боляче і прикро на душі, що вже немає мами
в цьому світі. Не вийде вже рідненька до воріт, не стріне
нас, не проведе. Зі смертю мами зникнув цілий світ. Тоді
було так затишно і тепло в ньому. Завжди нас мама чекала, до свого серця щиро пригортала, усіх онуків так вона
любила. Пішла матуся тихо за межу у інший світ, який ніхто
не бачить. А нам лишила тугу і журбу, де над горбком землі росою квіти плачуть. Хто знав нашу маму — пом’яніть
добрим словом. Вічна пам’ять, дорогенька наша. Царство
небесне Твоїй добрій, щирій душі.
Вічно сумуючі ДІТИ, ОНУКИ, ПРАВНУКИ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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ПОДІЯ

ПРИСВЯТА
ШКОЛІ

СВЯТКУВАЛА ШКОЛА ЮВІЛЕЙ
1 вересня в Липовому
відбулося святкування тридцятилітнього ювілею школи.
Розпочалося воно урочистою лінійкою, на якій ведучі
Аліна Холявенко та Владислав Карпусь представляли
першокласників та надавали слово гостям: голові РДА
Анатолію Дупі, голові районної Ради Юрію Дзюбану, помічнику народного депутата
Верховної Ради Валерія Давиденка Миколі Коновалу,
секретарю сільської ради
Галині Ромаховій, заступнику голови РДА Ларисі Шевченко. Продовження свята
відбулося в актовій залі, куди
прийшли випускники школи і
просто односельці. Начальник відділу освіти Оксана
Плюта привітала всіх присутніх зі святом. Зі словами
вдячності батькам, спонсорам виступила директор
школи Оксана Картава, повернувся спогадами у тридцятилітнє минуле перший
директор В’ячеслав Яцура.
Потім розпочалася подорож сторінками шкільного
сімейного альбому «Школа
— мій другий дім». Першу
сторінку нашого альбому
«М айстри-будівельники»
оголосив літописець Іван
Огій.
Осінь 1987 року. Будівельники поспішали вчасно
завершити роботу. Їм допомагали вчителі, батьки,
учні, майже всі жителі села.
І ось довгоочікувана мить:
символічний ключ від школи
передає директору школи
В’ячеславу Яцурі головний
спонсор, ініціатор побудови
нової школи, голова тодішнього колгоспу-мільйонера
Володимир Назаренко. У Липовому відчинила двері нова
середня школа. З радістю
учні переселялися із старих
приміщень в нові світлі класи. З того дня пролетіло 30
років. І сьогодні школа радо
зустріла Володимира Яко-

вича. Він розповів, що на
початку 80-х років в період
перебудови в Талалаївському районі будувалися школи.
Під гаслами «Все найкраще
дітям», «Діти — наше майбутнє» у плани п’ятирічок
були внесені будови шкіл в
селах. Так була здана в експлуатацію Харківська школа,
будувалася Довгалівська і в
1985 році почали будувати
школу в Липовому. За проектом вона розрахована на
192 учні, перший клас — у
дитячому садочку. Керував
будівництвом Михайло Михайлович Лихо. Враховуючи
те, що в колгоспі працювали
пилорама і майстерня, будівництво просувалось швидкими темпами. Багато жителів
Липового,
Скороходового
були зайняті на будівництві.
Бригаду мулярів очолював
Володимир
Серафимович
Васюк, столярів і пилорамщиків — Анатолій Степанович Бовкун. Ніна Іванівна Лут
очолювала бригаду штукатурів. В центрі села зводилась
2-поверхова красуня-школа.
А починалося все з проектно-кошторисної документації. Розрівнювалась територія, розмічалась майбутня
будівля. Був викопаний 4-метровий котлован. І далі кипіла робота, працювали машини, підвозилися будівельні
матеріали. Кранівником був
Іван Петрович Грабина. Перекривали плитами 1 і 2 поверхи. Як кажуть, будували
всім миром. І дійсно це було
так, адже, щоб встигнути до
1 вересня, були залучені до
роботи і доярки, і механізатори, і працівники контори.
Пройшло тільки 2 роки
будівництва і сільські діти
сіли за парти сучасної, школи, єдиної в районі на той
час обладнаної комп’ютерним класом.
В озелененні території
брав участь лісник колгоспу
Олександр Петрович Стась.

А дбайливі руки учнів та
вчителів вирощували чудові
кущі самшиту, троянд, дерева ялини, липи і туї.
Колективу школи приємно відчувати турботу, допомогу, підтримку людей не
байдужих до інтересів школи. І в святковій залі знаходилися наші спонсори: керівник СТОВ «Горизонт» І. А.
Марченко, депутат районної
ради В. В. Лукаш, які вручили школі цінні подарунки, а
саме музичне оснащення
та спортивний інвентар. Ми
щиро вдячні тим людям,
завдяки підтримці яких наша
школа і надалі процвітає.
Наступною
сторінкою
нашого сімейного альбому
була «Наша гордість — наші
діти. Випускники». Зібрала
та створила презентацію
фотографій з історії школи,
яку демонстрували протягом
свята, Л. В. Руленко.
Мелодійні пісні прозвучали в дарунок школі від випускниць Юлії Гадючки, Ірини
Гадючки. Ірина Пелещук присвятила школі власний вірш.
Ведучі свята Ярослав
Кобиш та Яна Іржавська
висловили слова вдячності від всієї шкільної родини
випускникам, які захищали

та захищають цілісність території України. Вшанували
пам’ять загиблого воїна АТО
Володимира Бахмача. Багатьма своїми учнями школа може пишатися. Нехай
хтось не зривав зірок з неба,
але запам’ятався дитячою
безпосередністю,
дотепністю, добрим ставленням до
оточуючих. Більше 30 випускників вибрали професію
вчителя.
Наступною
сторінкою
шкільного сімейного альбому була сторінка «Наші вчителі-наставники». Керівник
школи та вся педагогічна
сім’я обживали нову оселю,
пришкільну територію. Ми
завжди раді бачити наших
наставників Галину Михайлівну Семінько, Людмилу
Миколаївну Яцуру, Галину
Григорівну Плужник, Алевтину Анатоліївну Губар, Анатолія Івановича та Ольгу Миколаївну Красноносів, Віру
Олександрівну
Єременко,
Віталія Васильовича Малика. Отож найпочеснішими
гостями нашого свята були
ветерани педагогічної праці.
Добрим словом згадали
вчителів, які все своє життя
віддали учням і працювали
в цій школі, а сьогодні їх не-

НАМ ПИШУТЬ

НЕ ПАЛІТЬ СМІТТЯ
Останнім часом на території нашого селища почастішали випадки спалювання
сміття, опалого листу та рослинних відходів. Розводять
вогнища прямо перед будинками, на вулицях, на огородах, кому де заманеться.
Люди не можуть відчинити
вікна помешкань, висушити
на вулиці випрані речі. Дорослі і діти змушені дихати
цим димом, адже він зависає у повітрі. Дим від горіння
сухої трави і листу є дуже
шкідливим, оскільки містить
у собі отруйні речовини, які
шкодять здоров’ю людей. Це
сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів. При згоранні 1 тонни рослинних залишків у повітря виділяється
9 кг мікрочастинок диму. До
їх складу входять пил, окиси азоту, угарний газ, важкі
метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без
доступу кисню листі виділяється бензопрен, що здатен
викликати у людей ракові
захворювання. Окрім того, з
димом у повітря виділяються
діоксини — одні з найотруйніших для людини речовин.
Присадибні ділянки ми
постійно окроплюєм пестицидами, які також вивільняються у повітря при згоранні
листя чи трави. Найбільше їх
міститься у бадиллі картоплі,
яке ми так рясно окроплюєм
від колорадських жуків. А

потрапляння у вогонь пластикового сміття робить дим
особливо токсичним. Щільний чорний дим від тління
пластикового сміття містить
канцерогенні
поліциклічні
вуглеводні. При горінні гуми,
окрім згаданого, утворюється канцерогенна сажа, яка
може викликати респіраторні захворювання. Особливо
погано тим, хто страждає на
бронхіти, бронхіальну астму,
риніти, тонзиліти.
Спалювання сміття є
порушенням
природоохоронного законодавства. До
порушників природоохоронного законодавства застосовуються заходи адміністративного впливу згідно зі
ст. 77-1 КУпАП. На громадян
накладається штраф в сумі
від 170 до 340 грн., а на посадових осіб від 850 до 1190
грн. Крім державної екологічної інспекції це питання контролює СЕС та органи місцевого самоврядування. Адже
ліквідувати проблему можна
тільки спільними зусиллями.
Перш ніж запалити сміття,
подумайте якої шкоди ви
завдаєте своєму здоров’ю та
навколишньому природному
середовищу, в якому живете
ви і ваші близькі.
Не паліть сміття, опалого
листу, пластику, картоплиння. Ви труїте себе та своїх
дітей.
Микола ПИЛИПЕНКО.

МАЙДАНЧИК У КОРІНЕЦЬКОМУ
На жаль, у нашому селі
вже небагато дітей, але вони
живуть, ростуть і хочуть мати
якісь розваги. Нещодавно
наші діти отримали безцінний подарунок від спонсорів
— у селі встановлено дитячий майданчик, де щодня
тепер діти розважаються. За
це ми, батьки, щиро вдячні
директору ТОВ «Красноколядинське» Павлу Михайло-

вичу Чмуту, його заступнику
Олександру
Григоровичу
Криську, адже саме вони переконали інвестора, що майданчик у Корінецькому дуже
потрібний. Допоміг нам в
установленні майданчика і
депутат обласної ради Геннадій Павлович Тригубченко.
Дякуємо всім вам за турботу
про наших дітей.
Вдячні БАТЬКИ.

ДОБРЕ СЕРЦЕ ЛІКАРЯ
Майже місяць я лікувалася у терапевтичному
відділенні
Талалаївської
районної лікарні, потім ще
довелося пройти курс лікування в обласній. Не можу
не сказати про людей, яким
ми довіряєм найдорожче
— своє здоров’я. Чомусь
одні лікарі власним серцем
сприймають чуже горе, а іншим воно байдуже. Під час
лікування в нашій районній
лікарні я перебувала під
наглядом лікаря-терапевта
Любові Василівни Грабової.
Мені хочеться низько вклонитись і щиро подякувати
цій лікарці і всьому медичному персоналу відділення за людяність, чуйність і
увагу, яку вони проявляють
про нас, хворих. Я вже давно хворію, і коли б в який
час я не звернулась до Любові Василівни, вона ніколи
не відмовить, з розумінням

вислухає, щось порадить і,
здається, від самих її слів
стає легше.
Натомість про лікарку,
яка прийшла на заміну Любові Василівні, коли та пішла
у відпустку, цього не скажеш.
Пролікувавшись певний час
у відділенні, я попросила
сина, щоб забрав мене додому помитися (в той час
було досить спекотно). Та
коли повернулась назад в
лікарню, лікарка навіть не
поцікавилась станом мого
здоров’я, не глянувши у мою
медичну картку, виписала
мене з лікарні. Довелося
оформлятись заново, щоб
продовжити курс лікування.
Така поведінка її мене просто вразила. Невже медик
може так відноситись до свого пацієнта.
Олександра
НАЛИВАЙКО,
жителька Талалаївки.

має серед нас. Це Варвара
Федорівна Безжон, Людмила
Макарівна Гадючка, Віктор
Іванович Клименко. Добрим
словом згадали і техпрацівниць Надію Семенівну
Кривенко, Тетяну Василівну
Євтушенко.
Наступна сторінка нашого шкільного журналу — «Ми
юний цвіт нової України». З
патріотичним
зверненням
виступили одинадцятикласники Іван Огій, Віталій Мневець, Едуард Чижик, Тарас
Смовський, Борис Прядка та
Вікторія Чирва. Тепло сприймали глядачі виступ танцювального колективу «Горизонт» та виконавців пісень
Іру Огій, Лізу Руленко, Дашу
Охріменко.
Так і перегорнули останню сторінку нашого шкільного сімейного альбому. Повертайтесь до рідної школи, щоб
в дитинство своє зазирнуть,
щоб хоч в пам’яті роки минулі на хвилинку назад повернуть… Ці слова ще довго
звучатимуть у пам’яті, адже
ювілей школи був сповнений
душевним теплом багатьох
людей.
Світлана ПУГАЧ.
На фото: так розпочиналося свято

СТАТИСТИКА

Я вдячна, що сьогодні
Мені дали ви слово
Аби хоч в пам’яті
вернутись
У свою рідну школу
Аби хоч на хвилинку
Усе на мить згадати.
Як почала в доросле
В життя я тут
ступати.
Колись зовсім маленька –
У сім неповних років
Зробила несміливих
До школи кілька кроків.
Дідуся й бабусю
За руку я тримала
Від них, своїх рідненьких,
Любов, підтримку мала.
Признатися вам чесно –
Всього тоді боялась
Не все, чого хотіла,
Мені тоді вдавалось.
І от, зовсім тихенька
Тендітна, добра, мила,
Євтихівна Тетяна
Мені свій клас відкрила.
Ні сили, ні терпіння
Вона не шкодувала.
Усі чотири роки
Натхненно нас навчала.
Не можу я сьогодні
У вірші не згадати,
Хто став у старшій
школі
Мені допомагати.
Миколаївні Людмилі
До землі вклонюся,
За все те, чого добилась
І чого доб’юся.
Бо сім років невгамовно
Вона нас навчала
І як не було їй тяжко
Рук не опускала!
Вдячна й іншим
вчителям
За їхню роботу
За терпіння, розуміння,
За любов, турботу!
Зичу школі процвітання
І учнів активних,
Днів шкільних безмежно
довгих
Й завжди позитивних.
Хай буяє в школі радість
З приходом дитини!
Ви ж прийміть щирі
вітання
Від Лукаш Ірини.
Ірина ЛУКАШ (ПЕЛЕЩУК),
випускниця
Липівської школи.

ПРО РОЗМІРИ ПЕНСІЙ

За адміністративними даними, станом на початок другого
півріччя на обліку в органах Пенсійного фонду Чернігівської
області перебували майже 327 тис. пенсіонерів. З початку
року їх кількість скоротилася на 1,5%. Пенсіонером є кожен
третій житель області.
Майже 80% пенсіонерів отримують пенсії за віком, 13% —
за інвалідністю, 5% — у разі втрати годувальника, решта — за
вислугу років, соціальні пенсії та довічне грошове утримання
суддів у відставці.
Середній розмір місячної пенсії, призначеної органами
Пенсійного фонду з урахуванням цільової та інших видів грошової допомоги, індексації, з початку року збільшився майже
на 4% й на 1 липня 2017 року становив 1772 грн. Інвалідам
призначено 1727 грн.
Пенсію вище прожиткового мінімуму отримували 87%
пенсіонерів. Кожному десятому нараховано пенсію нижче
прожиткового мінімуму, розмір якої в середньому становив
1114 грн. Продовжували працювати більше 15% пенсіонерів.
Головне управління статистики в області.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

18 вересня — с. Скороходове, вул. Гагаріна; смт Талалаївка, вул. Гагаріна, вул. Суворова; 1, 2-й пров. Суворова;
вул. Мічуріна, вул. Пирогова; 1, 2-й пров. Пирогова; вул. Миру.
19 вересня — с. Скороходове, вул. Гагаріна; с. Рябухи,
вул. Шевченка.
20 вересня — смт Талалаївка, вул Садова, 5; вул. Польова, вул. Мічуріна, вул. Суворова, вул. Пирогова; 1, 2, 3-й
пров. Пирогова; вул. Гагаріна, вул. Маяковського, вул. Паркова; 1, 2, 3-й пров. Парковий; вул. Перемоги, вул. Заруддя, вул.
Заводська, вул. Чкалова, АЗС «Avantazh», АЗС «Nova», СТО;
с. Жолобок (село повністю).
21 вересня — с. Харкове, вул. Молодіжна; с. Довгалівка,
с. Юрківці, с. Колядин (села повністю); с. Болотниця, вул.
Дружби.
22 вересня — смт Талалаївка, вул. Перемоги, вул. Паркова; с. Рябухи (село повністю) (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

6
З ЛІРИЧНОГО
ЗОШИТА
Ромашки квіточка —
то донька літечка,
А дні осіннії вже тут,
як тут.
Як в небі зірочка —
калини гілочка
Гукає червоно:
«Ой, не забудь!»
Жоржини згадують,
чи щось загадують…
Мо’ й засмутилися,
що їх зірвуть.
Усе пригадують,
та так поглядують,
Ось ніби викрикнуть:
«Ой, не забудь!»
Гуде весіллями
і новосіллями
Село осіннє,
аж ген-ген чуть…
Де маки сіяла,
збирала зілля я…
А мак гукав звідкись:
«Ой, не забудь!»
* * *
Падають горіхи у траву
Вже не в юну, але ще й
не зболену,
І морозом першим
не травмовану,
Ще й цвіркун кричить:
«А я живу!»
Так вона підкралась
непомічена
Чи то ранком, а чи то
увечері,
Простудила руки,
сонцем спечені,
А тепер втіша, мовляв,
не вічна я…
А ти б краще літечка
спитала
Чи іще нам сіна
не покосить?
Де його лиха година
носить,
Хоч на день до нас би
завітало…
Закружила головою
пишною
І калиною мені
переказала:
«Прийде літо, як і
загадала,
Тільки ти тоді
вже будеш іншою…»
Олександра ГОСТРА.

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ЦЕ ЦІКАВО
МАЙЖЕ всі їдять хліб
кожен день — в якості сандвіча, з медом або варенням
на тості або навіть у складі
смачного десерту. Хліб не
знає культурних кордонів,
це, мабуть, єдина їжа, яку
вживають люди будь-якої
раси, культури і релігії. Хліб
— всесвітній знак миру. Сподіваємось, наші факти відкриють вам новий погляд на
хліб.
Хліб винайшли помилково більше 7500 років тому.
Перший буханець зробив
древній єгиптянин, який випадково залишив суміш борошна та води в теплій печі
на ніч. Коли він повернувся,
він виявив м’які коржики, які
він намагався готувати. Археологи різних країн після
численних розкопок підтвердили, що першою «хлібною
рослиною» треба вважати
не сучасні злаки — жито і
пшеницю, а… звичайний
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Ж И ВЕ МО – Х Л І Б Ж УЄ МО…
дуб. Саме врожай жолудів
люди у давнину використовували для приготування хліба.
Вітчизняними археологами
при розкопках на території
сучасної Кіровоградської області були знайдені висушені
і розтерті в борошно жолуді,
з яких тут пекли хліб більше
5000 років тому. Стародавні
римляни дуже цінували хліб і
людей, які його готують, саме
тому раби, які вміли випікати
хліб, коштували як вправні
гладіатори. Хліб настільки
важливий для єгиптян, що
його використовували як готівку, а стародавні греки вміли випікати понад 80 видів
хліба ще у 2500 році до н. е.
Так само хліб був чимось
незвичайним у деяких народів. У Стародавній Індії були
переконання, що людина,
яка не їсть хліб, буде нещасною. І злочинців карали
тим, що не давали їм хліба.
І навіть у наш час до хліба в

індусів особливе ставлення.
Люди вживають у їжу
пшеницю вже понад десять
тисяч років. Колись розтерті зерна пшениці змішували
з водою і отриману суміш
тонким шаром випікали на
камінні — так готували перші хлібні коржі. Це продовжувалось, доки в тісто не
потрапили дріжджі. Саме з

допомогою дріжджів тісто
піднімається і стає пухким,
а після випікання отримуємо
звичний нам хліб. Спочатку
заможні верстви середньовічного суспільства їли білий
хліб, а чорний хліб вважався
долею бідняків. Цікаво, що
зараз ситуація докорінно
змінилася.
Забезпеченіші
люди в турботі про здоров’я

купують чорний хліб і хліб з
висівками, а менш забезпечені — білий, як найбільш
калорійний. Щодня ми з’їдаємо більше 9 000 000 буханок хліба. Цього достатньо,
щоб зробити 90 мільйонів
бутербродів.
Сучасний комбайн за 5
секунд збирає кількість пшениці, достатню для випікання
понад 35 буханок хліба.
Існує думка, що від хліба
і аналогічних продуктів харчування люди неминуче товстіють. Розроблено чимало
«хлібних дієт», спрямованих
на зниження ваги. Воістину
вся справа — в розумному
підході до харчування! Французи споживають до 67 кг хліба на рік на душу населення.
Це найбільший показник по
Європі. Тим часом французів
ніяк не назвеш «нацією товстунів». То ж смачного всім.
Підготував
Сергій МИХНО.

ВІТАЄМО із 45-річним
ювілеєм шановану нами
людину Сергія Михайловича КИРИЯКОВА із Старої
Талалаївки. Ми з ювілеєм
Вас вітаєм! Щоб стільки ж
раз весна цвіла! Сьогодні
щиро Вам бажаєм здоров’я,
щастя і тепла! Щоб шлях
Ваш був такий широкий,
щоб мало було перешкод,
щоб ювілей справляли сотий, не знали б Ви тяжких
турбот. А ще бажаєм добре

жити. Нехай не поспішає
час! Щоб мали Ви кого любити, і щоб любили міцно
Вас! Щоб було все гаразд в
роботі, вона, як завжди, не
проста. Щоб було все — і
«за», і «проти», як компроміс — життя-буття! Ще раз
сердечно Вас вітаєм. Добра
Вам зичимо сповна, багато
світлих днів бажаєм і довгі,
довгії літа…
Тамара ЗАЙМІНЦЕВА
і її сім’я.

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ
НАЙБІЛЬШ ефективним
та продуктивним стає вирощування озимої цибулі, врожай якої отримують у другій
половині травня.
Цибулю, як і часник, висаджують до настання постійних заморозків. Зазвичай
це початок жовтня. Дехто
радить садити цибулю на
зиму в кінці листопада, та
це неправильно. Для посадки на зиму підходять сорти
цибулі, в яких період спокою
— із другої половини грудня
до другої половини січня. Діаметр цибулі-сіянки повинен
становити не більше 1 см.
Ґрунт необхідно підготувати
заздалегідь, глибоко перекопати, внести добриво, підійде перегній, а якщо ж його
немає, то можна скористатися мінеральними добривами,
наприклад, підійде суперфосфат, або калійна сіль.
Перед посадкою не за-

ОЗИМА ЦИБУЛЯ
вадить внести у грунт попіл.
Грядку необхідно зробити
високою (приблизно 18 – 20
см) — на низькій грядці цибуля замерзне. Землю необхідно ретельно розрихлити,
борозенки робити глибше,
щоб над посівом знаходилося 3 – 4 см землі. Між рядами
відстань 20 – 25 см, а між
цибулинками 7 – 10 см. Борозенки слід розрівняти пере
гноєм, легко ущільнити.
Деякі господарі радять
замульчувати грядку торфом або тирсою. Отож, коли
починати мульчувати і коли
прибирати мульчу? Навесні
торф повільно відтає і віддаляє вегетативний період рослин, оскільки він володіє високим рівнем теплоємності і
низькою теплопровідністю. З

цього випливає, що покривати торфом грядку озимої
цибулі не слід.
Для посадки цибулі необхідно вибрати сухе, добре
освітлюване сонцем місце.
Землю перекопати або розпушити. Краще внести компост або перегній, змішаний
з деревним попелом. Кращими попередниками для
цибулі будуть огірки, бобові,
картопля і томати. Перед посадкою цибулі дати землі осісти і трохи ущільнитися.
Для посадки цибулі на
зиму віддавайте перевагу
цибулі гострих сортів і бажано районованих. Нещодавно
з’явилися і спеціалізовані
сорти ріпчастої цибулі озимого виду: Кіп-Велл, Радар,
Шекспір.

ПРИРОДА І МИ
ТЕПЛА і лагідна осінь продовжує
радувати нас своїми дивами. Щойно вийшов черговий номер газети із
продовженням цієї теми, наші читачі зателефонували і запропонували
«дива» із власного городу. На жаль,
вони надто сором’язливі і не побажали називати свої прізвища. А от
про картоплю господар сказав приблизно так: «Ми дві качки…» І тут
згадався дитячий віршик Євгена Гуцала, де є такі рядки: «Ми дві качки
— дві лякачки…» Сподіваємося, що
багато кому згадаються неповторні

ОСІННІ ДИВА
миті дитинства, коли ми, сільські діти, прийшовши зі школи,
поспішали на город до мами
чи бабусі збирати картоплю і
також іноді знаходили серед
неї картоплину якоїсь цікавої
форми. Звичайно ж, доймали
старших: «А на кого ця картоплинка схожа?»

Інші господарі виростили
у себе на городі ось яку морквину — чотири в одному відразу. Одним вона схожа на
корону, іншим — на чотири
пальці руки… А що вона нагадує вам? Також ми чекаємо
на нові осінні дива від наших
читачів.

ПОДЯКА

Я живу в Талалаївці, але
так склалося, що недавно
мені довелось побувати на
поминальному обіді в кафе
«Артем», що в Харковому.
Хоч захід цей не з приємних,
але приємними залишились
враження від обслуговування людей у цьому закладі. У
самому приміщенні затишно і охайно, і колектив також
привітний на чолі із господаркою кафе Валентиною

УВАГА! У м. Бахмач на території оптової бази, біля
ринку «Колос» з 7:30 до 12:00 закуповуємо: гарбузове
НАСІННЯ (до 40 грн./кг), КВАСОЛЮ (до 20 грн./кг), ГОРІХИ.
Зручний заїзд автотранспорту біля нової церкви.
Понеділок вихідний.
Тел. 096-813-91-81 (Людмила).
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).
Металопластикові ВІКНА та вхідні ДВЕРІ з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних
STEKO і WDS, за найнижчими цінами виробника.
НАТЯЖНІ СТЕЛІ економта преміум-класу. Доставка
та якісне встановлення.
Тел. 067-916-96-28
(Сергій Олександрович).

На фото праворуч: «Ми дві качки — дві лякачки»;
ліворуч — чотири в одній.
Засновник: трудовий колектив Товариства з обмеженою
відповідальністю «Трибуна плюс».
Видавець: ТОВ «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ №255 від 5.12.2001 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.
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Петрівною Верещакою. Там
раді кожному відвідувачу і
однаково турботливо зустрічають і тих, хто в горі, і тих,
хто в радості. Працюють тут
справжні фахівці-кухарі, які
вміють смачно приготувати
різноманітні блюда і обслугувати людей. Тому й залишаються в кожного приємні
враження після відвідин згаданого закладу.
Валентина КАРНАУХ.

Підприємство закуповує КОРІВ, БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ, КІЗ.
Тел. 095-593-46-14,
067-985-11-87,
063-621-37-70.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ
та ТЕЛИЦЬ
вагою від 350 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

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