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ДЯКУЄМО СВОЇМ ВИБОРЦЯМ

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРИ ТА МАЙСТРИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

Щиро вітаємо вас із професійним аматорських об’єднань, художньої самодісвятом!
яльності — всі ви даруєте людям радість
Ваша професія зберігає та примножує
і гарний настрій, наповнюєте незабутніми
культурну спадщину рідного краю.
враженнями наше життя.
Працівники закладів культури, музеїв та
Бажаємо оптимізму, нових творчих ідей,
бібліотек, педагоги школи мистецтв, керівдуховної наснаги, радості та щастя!
ники народних творчих колективів, учасники
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ІНВЕСТОРИ ТУРБУЮТЬСЯ ПРО ДІТЕЙ

І ПЕДАГОГИ, і учні Сильченківської
загальноосвітньої школи (ця назва її вже
відійшла в історію) за кілька
останніх років відчули на
практиці зміст останніх реформ. У зв’язку із декомунізацією, школу, як і саме село,
перейменували у Староталалаївську ЗОШ I-III ступенів. На одній із сесій районної ради, у другій половині
минулого навчального року,
депутати проголосували за
надання Талалаївській ЗОШ
I-III ступенів статусу опорної
школи, а Староталалаївську
ЗОШ I-III ступенів було вирішено реформувати у Староталалаївську філію I-II ступенів Талалаївської ЗОШ I-III
ступенів.
Якщо сказати простою
мовою, новий навчальний рік
Староталалаївська
школа

розпочала як дев’ятирічка.
На жаль, з кожним роком у
школі стає менше учнів, як і
дітей у селі. У Староталалаївській школі проти минулого навчального кількість їх
зменшилася лише на одного
учня — із 34 до 33. У приміщенні школи розташований і
дитячий садочок.
Директор філії Наталія
Бородіна розповідає, що
завжди знаходить спільну
мову з інвесторами, які обробляють землі на території
сільради. Особлива спів
праця із керівництвом агрофірми ТОВ «Обрій LTD». І
педагоги, і учні вже звикли,
що не тільки у свята приїздять вони до школи, а самі
створюють привід для свят.
Саме таким став момент,
коли генеральний директор
агрофірми Олег Фіщук із

ТОВ «АФ СИЛЬЧЕНКОВЕ»
р е а ліз о вує

своїм заступником Валерієм
Бугаєм привезли для їдальні
нову професійну електричну сковороду. В урочистій
атмосфері вручили таку потрібну річ. Уже майже місяць
кухарі готують на ній різні
страви дітям і, звичайно ж,
дякують спонсорам.
На фото: директор
АФ ТОВ «Обрій LTD» Олег
ФІЩУК із директором філії
Наталією БОРОДІНОЮ
та працівницями шкільної
їдальні.

День виборів 29 жовтня
2017 року для 14 новоутворених громад Чернігівщини
був вирішальним. Від вибору
кожного залежало як житимемо далі — чи буде місцева влада прислухатися до
людей, чи буде відстоювати
свої інтереси за їх рахунок.
Аграрна партія прагне
реальних змін, є якісною альтернативою владі й опозиції,
що фінансується олігархами.
Саме тому наша політична
сила стала одним із переможців виборів до об’єднаних територіальних громад.
Загалом
по
Україні
Аграрна партія посіла третє місце серед 50-ти партій,
які брали участь у виборах
до ОТГ. За попереднім підрахунком голосів, Аграрну
партію підтримали 12,9%
виборців.
На Чернігівщині за результатами виборів Аграрна
партія впевнено зайняла
друге місце, виборовши 69
депутатських мандатів. Це
22% від загальної кількості.
Тріумфальну перемогу
аграрії здобули в Куликівській селищній громаді. Висуванці від Аграрної партії
вибороли 15 з 26 депутатських мандатів, або 58% від
їх загальної кількості. Очолила Куликівську громаду також представниця Аграрної
партії — Наталія Халімон.
Аграрії впевнено перемогли і в найбільшій міській
громаді — Бобровицькій
міській ОТГ. Отримали 14 з
34 депутатських мандатів
або 41% від загальної кількості. Головою Бобровицької
міської ОТГ стала кандидат

УТОЧНЕННЯ

У повідомленні про результати перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад 29 жовтня 2017 року Талалаївською селищною виборчою комісією допущено неточність. Правильно так:
1. БАНДУРАК Микола Васильович, 1956 р. н.,
освіта вища, безпартійний, пенсіонер, проживає в смт
Талалаївка, суб’єкт висування — Талалаївська районна
партійна організація політичної партії «Наш край».
Раїса БУША, голова комісії.
Валентина ДІВЕНКО, секретар комісії.
16 ЛИСТОПАДА ц. р. о 10-й годині в приміщенні
Талалаївської селищної ради відбудеться засідання
першої сесії Талалаївської об’єднаної територіальної
громади сьомого скликання.
На сесію запрошуються новообрані депутати селищної ради.
Талалаївська селищна виборча комісія.

К УК У РУД ЗУ п о 4 г р н./к г,
кукурудзяну СІЧКУ по 3 грн./кг.
Тел. 068-583-57-00, 068-092-62-78.
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від Аграрної партії Тетяна
Ковчежнюк.
Загалом, у всіх міських
ОТГ, в яких проходили вибори — Бобровицькій, Ічнянській та Семенівській,
найбільшу кількість депутатських мандатів отримала
саме Аграрна партія — 29 з
86, впевнено випередивши
всі інші політичні сили.
Депутатами
Талалаївської селищної ради від
Аграрної партії обрані: Сергій Миколайович Романенко,
Роман Васильович Вітер,
Григорій Миколайович Пугач,
Олег Миколайович Максимейко, Павло Михайлович
Чмут, Галина Володимирівна
Левада, Анатолій Григорович Тарасенко та Олександр
Григорович Крисько.
Шановні жителі Талалаївщини! Дорогі виборці!
Щиро дякую всім, хто
не залишився осторонь,
взяв активну участь у виборах до Талалаївської селищної ради та підтримав
Аграрну партію!
Наша політична сила
об’єднала справжніх лідерів, які користуються
повагою, багато зробили
для своїх земляків, мають
відповідальність
перед

рідною землею та людьми.
Тому результат цих виборів є закономірним.
Кожен ваш голос, відданий за Аграрну партію —
це величезна довіра, яку
ми будемо і надалі виправдовувати
конкретними
справами.
Підтримавши
нас, ви проголосували за
реальні зміни в громаді, за
принциповість і людську
гідність. Бо, як зазначав
ідеолог партії В’ячеслав
Липинський, ніхто нам не
збудує держави, коли ми
самі її собі не збудуємо!
Окремо хочу «подякувати» своїм опонентам,
що легалізувалися з своїми брудними технологіями, чорними маніпуляціями і залякуванням,
застосуванням
адмінресурсу, підкупом і підвезенням виборців автобусами, розповсюдженням
фальшивих листівок тощо.
З усіма цими брудними
прийомами
доводилося
боротися нашим кандидатам. Але вони вистояли
завдяки довірі громад і показали гідний результат на
виборах.
Ще раз вдячний виборцям за довіру. Бажаю всім
міцного здоров’я, родинного благополуччя, здійснення
найзаповітніших
мрій. Хай у вашому домі та
нашій країні буде мир!
З повагою Сергій ГАЙДАЙ,
голова Чернігівської обласної організації Аграрної
партії України, депутат
Чернігівської обласної ради,
голова фракції Аграрної
партії України.

Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (для камінів, котлів, печей, промисловості). Відмінно і довго горить,
майже не залишається попелу. Упакований в мішки
по 40 – 45 кг і біг беги по 1 – 1,1 т.
Продам ОЛІЮ та МАКУХУ із соняшнику
Самовивіз: вул. Кобзаря, 1, смт Криве Озеро, Миколаївська обл. Можлива доставка при замовленні
від 22 т. Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: apsh@oliyatorg.ua
СТОВ «АФ Горизонт» запрошує на роботу: ОПЕРАТОРА
молокопроводу, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКА, КУХАРЯ,
СТОРОЖА. За роз’ясненнями звертатися за тел.
067‑756‑42-73; 095-507-98-34.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ЛЮДИНА І ЗАКОН

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОДАННЯ ТА НЕСВОЄЧАСНЕ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕКЛАРАЦІЙ

З цього року стартував
другий етап, який охоплює
декларуванням усіх публічних службовців України. Свої
статки тепер мають декларувати і сільські депутати,
й керівники комунальних
підприємств та працівники
структурних підрозділів виконавчих органів місцевої
влади. Щоправда, не всі з
тих, хто потрапив до списку
декларантів, знали, що таке
електронний ключ, і не всі
мають доступ до мережі Інтернет. Штрафи за невчасне
подання декларацій є досить
суттєвими.
Талалаївський
район
не є винятком, мали місце
випадки несвоєчасного подання електронних декларацій депутатами однієї із
сільських рад району, яких

у жовтні та листопаді цього
року судом притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
(850 гривень).
Відповідно до ч. 1 ст.
172-6 Кодексу України про
адміністративні правопорушення несвоєчасне подання
без поважних причин декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою
накладення
штрафу
від
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (від 850 до 1700
гривень). Якщо ж декларант
вніс до декларації завідомо
недостовірні дані про майно
і доходи на суму від 138 до

344 тис. гривень — Кодекс
України про адміністративні
правопорушення передбачає покарання від 17 до 42
тис. гривень штрафу. За помилки на суму меншу 138
тис. гривень адмінвідповідальність не передбачена.
Умисне ж неподання декларації тягне за собою кримінальну відповідальність за
ч. 1 ст. 366-1 Кримінального
кодексу України, якою передбачене покарання у вигляді
штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (від 42,5 до 51 тис.
гривень) або громадських
робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на
строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох
років.
Електронні
декларації
мають подавати усі публічні
службовці України, які працюють в органах влади та
місцевого самоврядування,
у державних та комунальних
установах, закладах і організаціях. Раніше ті ж самі категорії осіб теж повинні були
щороку подавати декларації
в паперовій формі за місцем
своєї роботи — але не всі це
робили.
Якщо є запитання під
час заповнення електронної
декларації, звертайтеся на
електронну адресу НАЗК
support@nazk.gov.ua.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

БАГРЯНИМ осіннім листопадом рясніє ювілейна
осінь нашого любимого чоловіка, турботливого, з чуйним серцем тата, люблячого
дідуся Юрія Сергійовича
СЕМИЧА з Талалаївки. Наш
ювіляр — надзвичайна людина. Все, до чого торкнуться його працьовиті руки,
викликає захоплення і шану.
Спасибі Тобі за те, що розраджуєш у скрутну хвилину,
даєш мудрі поради. Летять
роки, мов бистрі води, і не
вернути їх назад. А нам не
віриться сьогодні, що Тобі
70. З ювілеєм, із роками, що
прожив Ти щедро й плідно.
Ти усім ділився з нами, не
жалів нічого, рідний. Дітям
— поміч і надія, люблячий
дідусь — онукам і робити
все уміють працьовиті Твої
руки. Те, що маємо сьогодні,
ми завдячуєм Тобі. Найдорожчий, найрідніший, щастя
Ти даруєш всім. Нехай у Твоїм житті все буде, що потрібно, без чого не складається
життя — любов, здоров’я,
щастя, дружба і вічно не старіюча душа.
ДРУЖИНА, ДОНЬКА
з сім’єю, СИН, НЕВІСТКА
і внуки ЯНА, ДЕНИС і
ТЬОМА.
* * *
9 ЛИСТОПАДА відзначив свій ювілей Юрій Сергійович СЕМИЧ. Бажаю йому
здоров’я без ліку, довгого
віку. Хай серце ще довго тріпоче у грудях, живи до ста
років на поміч всім людям.
Здоров’я міцного зичимо
щиро, ласки від Бога, від
людей добра на многії і щасливі літа.
З повагою кума ЛЮБА.
* * *
ВІТАЄМО з 60-літнім
ювілеєм Олександра Івановича ГРАБИНУ з Липового.
Твій ювілей — це мудрості
пора, хай буде вдосталь і в
житті, і в домі здоров’я, зла-

годи і добра. Нехай в житті
Твоїм завжди буде літо, а
якщо осінь, то тільки золота. Хай у гості їдуть внуки
й діти, хай сміх і радість на
подвір’ї не стиха. Хай доля
дарує довгого віку, а прожиті
роки несуть тільки радість з
собою.
Сім’ї ПЕЛЕЩУК,
ІГНАТЕНКО.
* * *
ЗОЛОТИЙ
листопад
стає на життєвий поріг нашого дорогого чоловіка,
тата й зятя Григорія Васильовича МОРОЗА з Корінецького — 14-го числа
50-річний ювілей. Нашому
золотому ювіляру — низка
сердечних привітань. Нехай

й терпіння, у справах — вічного горіння, в сім’ї — любові і добра на многії та благії
літа!
СИН, ДОНЬКА, НЕВІСТКА, ЗЯТЬ, внуки ВЛАДИ
СЛАВ і АНТОН.
* * *
14 ЛИСТОПАДА 16-у
осінь зустрічає наш дорогий і любий синочок, онучок
і хрещеник Станіслав ТЮК
із Липового. Мов хризантеми, зорі золоті зберем Тобі
на щастя й світлу долю, щоб
мав Ти стільки радості в житті, як струн вітрів у пізній пісні поля. Бажаєм долі щедрої,
тепла, удачі, добрих вірних
друзів, щоб врода не зів’яла,
а цвіла, немов калина у

цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні й
літа, а тиха радість, чиста
і висока, щоденно хай до
хати заверта! Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті, любові,
доброти і щастя повен дім,
нехай у серці розкошує літо
і соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість
і достаток сиплються до Вас,
немов вишневий цвіт, хай
життєвий досвід творить з
буднів свята, і Господь дарує
довгих-довгих літ!
Дружина ОЛЯ, сини
ДМИТРО і ОЛЕКСАНДР,
невістка ЯНА і ТЕЩА.
* * *
9 ЛИСТОПАДА свій день
народження
відзначала
наша люба матуся й дорога бабуся Любов Павлівна
ЯРЕМЕНКО з Талалаївки.
Шлемо іменинниці найтепліші побажання. Бажаємо
Вам щастя і достатку, ясного
неба, сонця і тепла, в житті
щодень лиш злагоди й порядку, щоб доля Ваша світлою була. В роботі — успіху

широкім лузі! Здоров’я Тобі
міцного, щастя людського,
успіхів у навчанні, в житті —
щирого кохання! Хай Матір
Божа Тебе оберігає, а Господь із неба долю посилає!
МАМА, брат ТАРАС
із сім’єю, бабуся НАСТЯ,
ХРЕЩЕНИЙ і ХРЕЩЕНА та
їхні сім’ї.
* * *
8 ЛИСТОПАДА святкував своє 15-річчя наш дорогий синочок, брат і внучок Діма ОНИЩЕНКО із
Займища. Бажаємо нашому
дорогому імениннику всього
найкращого в його юному
житті. Енергії Тобі, завзяття!
Нехай радісно світяться очі
Твої, нехай серце не знає
турбот. Нехай буде усе, що
захочеш. Досягай у справах
висот. Будь працьовитий і
щедрий, не марнуючи часу
живи. Хай доля дарує щедро
веселі і сонячні дні.
З любов’ю МАМА,
ТАТО, братик МАКСИМ,
бабуся КАТЯ.
* * *

8 ЛИСТОПАДА завітав
15-й день народження до
нашого внука, хрещеника,
племінника і братика Діми
ОНИЩЕНКА із Займища. В
день барвистий і прекрасний
15 сповнилось Тобі! Радості,
усмішок, щастя і доріг легких в житті. Любити, вірити,
чекати, купатись в радощах
красі, мети своєї досягати й
здійснити задуми усі. Нехай
життя надалі квітне. Щоби
здоров’я прибувало, а радість серця не полишала.
У 15 років на поріг — лише
початок нових втіх! Бажаємо
мріяти й любити, всі задуми
свої здійснити! Щасливим
бути — радість дарувати
лише на успіх курс тримати!
З любов’ю БАБУСЯ,
ДІДУСЬ, ХРЕЩЕНИЙ
і тьотя ЛЕСЯ, т. ЮЛЯ,
д. СЕРЬОЖА, братики
ВОВА, ВІТАЛИК, ВЛАДИК,
сестричка АНЯ.
* * *
ЗОВСІМ юний дев’ятий
листопад упав яблуневим
листочком на життєву долю
нашого рідненького синочка,
онучка, братика й племінника Максима ОСТАШКА із
Красного Колядина. Хай він
зробить її щасливою, Твоє
життя радісним і райдужним. Ти — наше сонечко,
наші надії, нехай здійсняться всі Твої мрії, нехай доля
Тобі дарує щастя на многії
літа. Рости здоровим та щасливим, успішним, мудрим
будь, вродливим. Хай легко
все в житті вдається, нехай
недобре все минеться. Хай
Пречиста Мати Тебе оберігає, Ангел Господній на
крилах тримає, Ісус Христос
здоров’я посилає.
МАМА, ТАТО, ДІДУСІ,
БАБУСІ, братик ЯРОСЛАВ,
ДЯДІ, ТЬОТІ, всі рідні.
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«БАТЬКІВЩИНА» ЗДОБУЛА ПЕРШЕ
МІСЦЕ НА ВИБОРАХ В ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ!

Партія «Батьківщина»
здобула перше місце на
місцевих виборах в об’єднаних територіальних громадах. За підрахунком
100% голосів, «Батьківщина» отримала підтримку
майже третини виборців
(29%) і виборола 921 депутатській мандат.
Про це повідомила перший заступник голови Чернігівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина»
Людмила Шандренко під
час прес-конференції, присвяченої виборам в ОТГ.
«Як загалом по Україні,
так і на Чернігівщині, Всеукраїнське об’єднання отримало беззаперечну перемогу. В області результат
склав 30,6%. „Батьківщині“
вдалося здобути першість
попри фальсифікації та
підкуп, що проводили провладні сили. Це стало можливим завдяки злагодженій
роботі насправді професійної команди, яка заслужено
отримала високий відсоток довіри українців. Та
завдяки виборцям, які проголосували чесно та свідомо», — зазначила Людмила
Шандренко.
Лідер
«Батьківщини»
Юлія Тимошенко наголосила на тому, що «Батьківщи-

на» перемогла в 13 областях України.
Також політик зазначила, що результати місцевих
виборів в ОТГ — це реальний рейтинг партії та наймасштабніше соціологічне
дослідження.
«Якщо в таких умовах,
коли партію „Батьківщина“
практично намагались ліквідувати, ми взяли 29%, це
означає, що управу на кланову систему знайти можна. Перемогти їх мирним
шляхом також можна. Результати виборів дають
надію на те, що буде докорінно змінений курс розвитку України — з її ліквідації на
розквіт», — зазначила лідер ВО «Батьківщина» Юлія
Тимошенко.
Політик пояснила, що
основною причиною маніпуляцій із даними про
результати виборів в ОТГ
є підготовка до фальсифікацій майбутніх президентських виборів. Проте, лідер
«Батьківщини» впевнена,
що з владною мафією можливо впоратись завдяки
підтримці тих виборців, які
голосують чесно і свідомо.
Прес-служба
Чернігівської обласної партійної організації
ВО «Батьківщина».

НАМ ПИШУТЬ

МУЗЕЙ, КОЗАЦТВО І
МОРОЗИВО
Це не завжди відповідає істині: якщо в селі немає школи, то про дозвілля
дітей ніхто, крім батьків, не
турбується. У Корінецькому школи віднедавна таки
немає, але наша дітвора
не належить сама собі,
про неї є кому подбати. В
один із днів осінніх канікул
за фінансової підтримки
сільського голови С. А. Трояна та депутата районної
ради О. Г. Криська молодші й старші учні побували
на цікавій екскурсії в місті
Ромни. Дітей привабив місцевий краєзнавчий музей
і його експозиції Скіфської
доби, часів Київської Русі,
Запорозького
козацтва.
Найбільше юним екскурсантам припала до вподоби
експозиція з опудал тварин
і птахів. З непідробним інтересом хлопчаки розглядали

справжній чумацький віз,
яким наші предки їздили до
Криму по сіль, а дівчатка
були в захопленні від старовинних прикрас.
Діти молодшого шкільного віку та дошкільнята побували в ігровій розважальній
кімнаті «Швайка». Батути,
сухий басейн, безліч іграшок,
дитячі будиночки — радощам не було меж! А потім всі
разом (спонсорських коштів
вистачило на все) смакували
в кафе бургерами, піцою, морозивом і різними смаколиками. Пам’ятним для дітвори
став цей веселий день осінніх канікул. І вони та ми, їхні
батьки, щиро вдячні за нього
С. А. Трояну та О. Г. Криську.
Ваша підтримка — свідчення
небайдужого ставлення до
виховання і відпочинку сільських дітей.
Вдячні БАТЬКИ.

ГОТ УЄМОСЬ ДО ПЕРЕВІРОК

Уряд має намір дозволити контролюючим органам
проводити перевірки підприємств у сфері продовольства,
що сприятиме підвищенню
якості українських продуктів
харчування. Головне Управління Держпродспоживслужби в області звертає увагу
суб’єктів
господарювання,
які є операторами ринку та
провадять діяльність, яка
відповідно до вимог чинного
законодавства не вимагає
експлуатаційного
дозволу,
на необхідність подачі заяви
про державну реєстрацію потужності, та використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових

продуктів.
Потужності — споруди
або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання
та інші засоби, включаючи
транспортні засоби, а також
територія, що використовуються у виробництві та/або
обігу об’єктів санітарних заходів. Державна реєстрація
потужності здійснюється Головним Управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області шляхом внесення відповідної інформації
до реєстру на безоплатній
основі.
Оператори ринку в разі
порушення вимог законодавства про безпечність

та окремі показники якості
харчових продуктів несуть
відповідальність за ст. 64
ЗУ «Про основні принципи
та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів» в
межах діяльності, яку вони
здійснюють, що тягне за собою накладення штрафу.
Документи
для
реєстрації потужностей приймаються в Срібнянському
міжрайонному
управлінні
Держпродспоживслужби за
адресою: смт Срібне, вул.
Миру, 84. Тел. для довідок
050-210-59-03.
Володимир САВЧЕНКО,
начальник міжрайонного
управління.

На фото: біля входу до краєзнавчого музею в Ромнах.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
НА ТЕМИ ДНЯ

19 ЖОВТНЯ Верховна
Рада ухвалила перший із
пакету законів, що запускають процес змін у медичній
системі. За умови підписання цього закону Президентом уже з початку 2018
року розпочнеться перехід
від бюджетного утримання
медичних закладів до закупівлі послуг. Запрацює
так званий принцип «гроші
йдуть за пацієнтом». Після
ухвалення повного пакету
законів з’явиться Національна служба здоров’я України,
яка займатиметься замовленням послуг для пацієнтів,
управлінням бюджетом і його
розподілом між медичними
закладами.
Передбачається,
що
100%
безоплатною
для
громадян буде первинна,
екстрена та паліативна допомога, а також ведення вагітності та пологи. Реформа
розпочнеться з первинної
ланки медицини, тобто сімейних лікарів, терапевтів
та педіатрів. Ви можете звернутися до сімейного лікаря,
терапевта або педіатра, як
тільки відчуєте необхідність
в обстеженні чи лікуванні. Ці послуги будуть 100%
покриватися з державного
бюджету. Сімейний лікар
повинен стати агентом сім’ї
в системі охорони здоров’я.
Він повинен буде слідкувати за здоров’ям і повністю
забезпечувати первинну діагностику. Для цього лікар
має бути мотивований, передусім — фінансово.

МЕДИЧНА РЕФОРМА: ЩО НАС ЧЕКАЄ
Уже з січня 2018 року
лікарі первинної ланки отримуватимуть фінансування за
новою моделлю — щорічну
фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта,
з яким він підписав договір.
Водночас розмір виплати на
молодих людей та людей
похилого віку суттєво відрізнятиметься з урахуванням
збільшення кількості звернень у зв’язку з віковими
особливостями.
Важливо
пам’ятати, що лікар отримує
за вас кошти і тоді, коли ви
здорові. Чим менше ви хворієте, тим менше у лікаря
роботи, а доходи ті самі. Так
ми стимулюємо лікарів дбати
про своїх пацієнтів.
Лікар первинної ланки —
це спеціаліст, який має всю
інформацію про ваше здоров’я. Завдяки цьому він бачить взаємозв’язки та може
визначити, на якій стадії потрібне втручання профільного спеціаліста. Інформація
про стан здоров’я пацієнта
буде міститися в електронній
системі охорони здоров’я
— eHealth. Навіть коли громадянин перейде до іншого
лікаря, уся інформація буде
доступна. Головний обов’язок сімейного лікаря — вчасно попередити або виявити
захворювання на ранній
стадії. А також надати невідкладну допомогу при гострих
станах і раптових погіршеннях стану здоров’я: високій

ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ
ТА МОВИ

Ж ИВЕ Д Ж ЕРЕ ЛО

Найдорожче і найбільше багатство нашого, як і
всякого іншого, народу —
мова, жива схованка його
духу, духовна скарбниця,
до якої народ складає своє
життя, свої сподівання,
свої почування й думки. Що
багатша думка, то багатша
й мова. Її народ наш проніс через століття рабства
й неволі, дарма, що вона
виростала на чорному хлібові історії. Не здолали її ні
аркани ординців, ні батоги
кріпаччини. Пощезали всі
вони давно, а мова живе,
а пісня українська, найніжніша струна душі народної,
дзвенить на увесь світ.
Невичерпна
криниця
української пісні. Козацькі,
бурлацькі, чумацькі, весільні, колискові, родинні, вони
із нами як ідем на жнива й
сінокіс, на весіллях, вони
дитинство наше в колисці
гойдали і воїна в битві від
шаблі і кулі берегли. Це
і пісні про минулу війну і
війну сьогоднішню, важку повоєнну працю наших
батьків і матерів. Вони підносили дух, додавали снаги. А скільки переспівано
народних ліричних пісень!
Часто згадую як любив співати на родинних святах
житель села Плугатар Яків
Костянтинович
Ткаченко
«Стоїть гора високая». Та
так її тоненько та жалібно
виведе, а ми, мешканці
вулиці Миру, підспівували
йому. Ця пісня наші душі і
вражала, і сповивала, аж
плакали, співаючи її.
Долею судилася мені
робота на культурній ниві

— бібліотекарем, у клубі.
Ще й досі згадую і дякую
учасникам художньої самодіяльності, залюбленим
у пісню — А. І. Яковенку,
В. О. Василюсі (покійним),
К. А. Потеряйко, Н. Х.
Іщенко, В. П. Співак, Вірі
Жованик, Євдокії Співак.
З ними співали на святах у
Плугатарі й Петьковому, на
районних купальських і на
оглядах художньої самодіяльності. А скільки душевності ми звідали в піснях
полтавчан із с. Анастасівка Хорольського району,
куди з Н. Х. Іщенко їздили
на ювілей до подруги В. П.
Співак (там вона проживає
в колі своїх дітей). «По діброві вітер віє», «Чорнії
брови, карії очі», «Кину
кужіль на полицю», «Ішов
козак потайком», «Ой піду
я лугом, лугом» — ми всі
разом співали їхні, а потім
так же всі разом — наші.
І було таке відчуття, що з
нами співала вся Україна.
От що таке наша мова,
наша пісня!
Сьогодні,
слухаючи
злагоджений спів учнів
Плугатарської школи, колективів району на святі
«Над прозорою криницею», ловиш себе на думці: жива наша пісня, жива
наша мова, і народ наш
із ними жив і житиме! Бо
від старого до молодого, з
уст в уста, як ковток живої
води, передається ліричне
українське слово.
Галина ЛЕГЕЗА,
колишній працівник
культури.
с. Плугатар.

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.
Тел. 068-085-51-99 (Володя).

температурі тіла, гострому і
раптовому болю, порушенні
серцевого ритму, кровотечі,
інших станах, захворюваннях, отруєннях і травмах,
що потребують невідкладної
допомоги. Сімейний лікар,
згідно з відповідним протоколом лікування, обстежує пацієнта та призначає необхідні аналізи, більшість з яких
будуть проводитися одразу
в амбулаторії. На основі отриманої інформації сімейний
лікар приймає рішення про
лікування як гострих, так і
хронічних станів пацієнта. За
необхідності сімейний лікар
дає направлення до профільних спеціалістів. Крім
того, в обов’язки сімейного
лікаря входить профілактика
захворювань у груп ризику,
вакцинація, видача медичних довідок та лікарняних
листків, видача рецептів за
програмою
відшкодування вартості ліків «Доступні
ліки», у тому числі рецепти
на ліки для хронічних хворих.
У селах сімейного лікаря обирає місцева громада.
Тарифні ставки заробітної
плати для сімейного лікаря
будуть скасовані. Сільські
громади, нарешті, зможуть
суттєво покращити первинну допомогу. Створивши для лікаря гарні умови
життя і праці, села зможуть
запросити
перспективних
спеціалістів. Гідну заробітну
плату забезпечить держава.

Кваліфіковані сімейні лікарі
готові працювати в селах,
якщо на додаток до хорошої зарплати вони матимуть
житло з водопостачанням і
опаленням, обладнане місце роботи та відшкодування
витрат на пальне для службового транспорту. Якщо в
селі проживає невелика кількість людей, один сімейний
лікар може обслуговувати
декілька населених пунктів,
які розташовані поряд. У
цьому випадку лікар отримує
підтримку декількох місцевих громад. На вторинному
етапі лікування за рахунок
держави здійснюється обстеження, консультація та
призначення лікування лікарем спеціалізованого або
високоспеціалізованого медичного закладу, але тільки
за умови направлення від
сімейного лікаря або педіатра. Сімейний лікар не може
виписати направлення до
конкретного спеціаліста та/
або конкретного закладу. Він
тільки зазначає профіль вузькоспеціалізованого лікаря.
Пацієнт самостійно вирішує,
куди йому звернутися. Сам
процес лікування в спеціалізованих медичних закладах
буде здійснюватися шляхом
співфінансування держави
та пацієнта. Проте, якою буде
ця плата, на даний час ще не
встановлено. Реформування
моделі фінансування медичних установ спеціалізованої

та
високоспеціалізованої
допомоги розпочнеться з січня 2019 року. До цього часу
відбудеться реформування
системи первинної допомоги та буде зібрана необхідна
статистика, щоб втілити зміни на вторинній і третинній
ланці. Однак, уже протягом
2018 року окремі послуги
будуть оплачуватися за новою моделлю фінансування
у пілотному режимі. На рівні
спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги держава сплачуватиме напряму
медичному закладу за кожну
надану медичну послугу за
прозорими та єдиними для
всієї країни тарифами. Тариф
включатиме усі витрати: і на
ліки, і на ремонт обладнання,
і на роботу медиків. Щороку
об’єм послуг, гарантованих
державою, та тарифи будуть
затверджуватися Верховною
Радою в рамках Державного
Бюджету. Усі тарифи будуть
обґрунтованими та відкритими. Кожен зможе побачити
в Інтернеті, чому одна послуга коштує стільки, а інша
— стільки. Це означає, що в
рамках гарантованого державою пакету медичних послуг держава покриє 100%
вартості лікування, включно
з витратними матеріалами
і ліками. Одночасно існуватиме так званий червоний
список послуг, які не ввійдуть
у державний гарантований
пакет. Це можуть бути до-

даткові послуги та ті, які не
є життєво необхідними. Наприклад, естетична стоматологія, пластична хірургія
та інші. Вартість цих послуг
громадяни будуть сплачувати
самостійно. Червоний список
послуг так само буде змінюватися з року в рік, залежно
від того, який об’єм послуг
зможе гарантувати держава.
Які ж дії пацієнтів, тобто нас з
вами на даний час? Як тільки
буде оголошено про початок
приписної кампанії, ви зможете підписати декларацію із
сімейним лікарем. Ви можете
підписати декларацію у будьякий час, навіть під час першого звернення. Декларація
підписується безстроково і
діє до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря. Поки
лікар не набере 2000 пацієнтів, він не може відмовити в
підписанні декларації.
З 1 січня 2018 року сімейний лікар почне отримувати пряму річну оплату за
обслуговування кожного пацієнта, який уклав з ним договір. Ось тут, на мою думку,
і виникає головна проблема
для нашого району. Це відсутність необхідної кількості
лікарів сімейної медицини.
Виходячи з норми і 2000
пацієнтів на одного лікаря,
нам необхідно шість лікарів, а є на даний час лише
два. Як буде вирішуватися
дана проблема, сподіваюсь,
дізнаємось від керівників
медичної сфери району та
райдержадміністрації.
Сергій МИХНО.

СПЕЦІАЛІСТ ЗАСТЕРІГАЄ

НЕ ВПУСТІТЬ АФРИКАНСЬКУ ЧУМУ СВИНЕЙ У ДВІР
В Україні захворювання
переважно уражає приватні господарства та невеликі
ферми. Основна причина
— власники свиней ігнорують прості, проте обов’язкові правила недопущення
захворювання. Щоб ваше
господарство не було інфіковане АЧС:
••Перевзувайтеся і переодягайтеся, коли заходите у приміщення до свиней.
Вірус не переноситься повітрям: потрапити до тварини
він може тільки тоді, коли
його туди занесе недбалий
власник.
••Якщо ходите до лісу
(збирати гриби чи ягоди), у
жодному разі не заходьте
у цьому одязі та взутті до
свинарника, адже на ньому
може бути вірус АЧС. У лісі
вірус шириться через дикого
кабана.
••Перед входом у свинарник покладіть килимок (краще
поролоновий), який регулярно змочуйте антибактеріальним засобом (наприклад, добре підійде універсальний
чистячий засіб для кухонного
посуду, ванн, раковин, кухонних плит, кахлю, сантехніки
тощо). Це добрий спосіб знищити бактерії на взутті.
••Не пускайте у свинарник сусідів та інших сторонніх людей.
••Не випускайте сви-

ней з хліва — їх не можна
вигулювати.
••Не утримуйте в одному
приміщенні зі свинями інших
тварин чи птицю, особливо, якщо вони виходять на
вулицю.
••Не
годуйте
свиней
рештками зі свого столу та
помиями. Однак, якщо цього
не можна уникнути, прокип’ятіть їх упродовж 20 хв перед
тим, як згодуєте свиням. Корми для свиней також треба
проварювати.
••Щодня оглядайте свиней. Якщо виникла підозра, що вони захворіли,
— обов’язково повідомте
ветлікаря. Тільки він зможе
підтвердити чи спростувати
діагноз АЧС за результатами
лабораторних аналізів.
••Пам’ятайте, що рано чи
пізно інфіковане АЧС м’ясо,

яке заморозили в холодильнику, чи сало, яке закрили у
банки, може стати причиною
наступного спалаху захворювання, адже вірус у них
житиме впродовж тривалого
часу.
Лише дотримання перерахованих правил може
вберегти господарство від
зараження АЧС. Поки власники свиней не почнуть їх
виконувати, захворювання
продовжуватиме ширитися
Україною. Для прикладу: в Іспанії з африканською чумою
свиней боролися понад 30
років, поки не вдалося впровадити правила біобезпеки.
Є й інший варіант — кубинський: щоб подолати захворювання, знищили всіх свиней. Це привід для власників
замислитися, що краще: не
допустити АЧС у свій двір,

чи стати причиною знищення
свиней у всьому селі через
недбалість.
Треба знати, що:
••африканська чума НЕ
загрожує людям, хворіють
лише свині.
••смертність
свиней
може сягати 100%.
••вилікувати АЧС неможливо — вакцини та ліків
немає. Тому єдиний метод
боротьби із захворюванням
— умертвляти і спалювати
хворих свиней, щоб не допустити поширення вірусу.
••у разі спалаху АЧС усе
поголів’я свиней у радіусі 3
км під загрозою знищення.
••ознаки захворювання
проявляються у свиней через
3 – 12 діб після зараження.
Вірус
хвороби
може
зберігатися:
••у трупах свиней — до
2,5 місяця,
••у замороженому м’ясі
(−20°C) — безкінечно,
••копченій ковбасі та м’ясопродуктах — упродовж 5
місяців і більше,
••у солонині — до року,
••у гною та ґрунті залежно від пори року — до 3
місяців.
Термічна обробка вбиває
вірус (не менше години при
50°C).
Надія СЕРЕДА,
головний спеціаліст відділу
АПР райдержадміністрації.

ДОЛЯ СОФІЙКИ У ВАШИХ РУКАХ

Учениця 6 класу Талалаївської школи Софія Ушкварок потребує допомоги
небайдужих людей. У неї виявлено порушення опорно-кінематичної функції нижніх
кінцівок.
Софійці потрібне додаткове обстеження
та термінова операція по заміні тазостегнових суглобів. Єдиний спосіб вирішити цю
проблему — великі кошти. Родина Софійки
їх не має. Мама виховує дівчинку сама, всі
гроші йдуть тільки на лікування.
Звертаємося до всіх небайдужих! Допо-

можіть зібрати кошти на операцію. Від вас
залежатиме майбутнє дівчинки, її шанс на
повноцінне життя.
Софійка хоче жити, як і всі дітки, хоче
мати майбутнє. Вона поряд з нами і кожен із
нас може допомогти їй здолати недугу.
Кожна ваша гривня допоможе хворій
дитині.
Благодійну допомогу можна перерахувати на картку її мами: Ушкварок Наталія Григорівна, картка Приватбанку
4149 4978 2877 3699.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

13 листопада — с. Співакове, вул. Гагаріна, вул. Червоний Кут.
14 листопада — с. Чернецьке, вул. Перемоги, вул.
Шевченка; с. Грабщина, вул. Лісова.
15 листопада — с. Чернецьке, вул. Садова.
16 листопада — с. Липове, вул. Вишнева; с. Стара
Талалаївка, вул. Хомівська, вул. Набережна, вул. Садова,
вул. Вишнева.
17 листопада — с. Чернецьке, вул. Перемоги; с. Слобідка, вул. Лютнева, вул. Ковпака, вул. Молодіжна, вул. Перемоги, вул. Шевченка (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
16 ЛИСТОПАДА ц. р. об 11-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.

ПРОДАМ

САДИБА (0,11 га приватизована) в смт Талалаївка, вул.
Лугова (Фрунзе): будинок 78,9 м2 з газовим і дров’яним опаленням, сараї, погріб, гараж, колодязь у дворі.
Тел. 099-056-26-49.
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 в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у
дворі, є телефон, 3-фазка, земельна ділянка 0,82 га приватизована. Ціна договірна.
Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
САДИБА в с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, 40:
будинок зі зручностями 112 м2, газ, вода, телефон, опалення
газове і дров’яне. Є гараж, сарай, колодязь. Земельна ділянка 1,12 га приватизована, хороший сад. Тел. 097-519-58-36.
4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Комунальна (Ватутіна) в
Талалаївці. Тел. 096-063-89-13.
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. Березівка. Тел. 098-440-43-86.
Газифікований БУДИНОК у Талалаївці, є літня кухня,
сарай, 2 гаражі, город, підведена вода. Ціна договірна.
Тел. 050-155-00-86.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2107 1995 року випуску, газ/бензин.
Тел. 068-594-80-98.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109.
Тел. 067-456-22-90, 050-109-61-22.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
Кінна КОСАРКА в робочому стані. Тел. 098-424-04-69.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ТЕЛИЧКА червоно-ряба на завід; АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-52.
Тел. 067-647-37-27.
КОВРОЛІН 4×4 м; кутовий ДИВАН б/у нестандарт
1,8×1,8 м в хорошому стані. Тел. 099-511-13-48.
ІНДОКАЧКИ на завід у Талалаївці.
Тел. 096-063-89-15, 068-307-00-69.
Тільна ТЕЛИЦЯ. Тел. 096-183-54-14.
КОЗА. Тел. 098-824-54-90.
Постійно У ПРОДАЖУ сухий ЖОМ, МАКУХА, ОВЕС,
ПШЕНИЦЯ, КУКУРУДЗА, ОБМІШКА, ВИСІВКИ. Можлива
доставка.
КУПЛЮ КАРТОПЛЮ, КВАСОЛЮ.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26 (Саша);
097-397-71-28, 050-170-51-17 (Вова).

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
ТОВ «КРИВООЗЕРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
запрошує на постійну роботу на такі посади: лаборант-технік, лаборант-хімік, охоронець, працівник олійного
цеху, електрик, майстер КІП, працівник брикетувального
цеху, працівник відділу наливу олії, вантажник, завідуючий
кадрами, слюсар, зварювальник.
Офіційне працевлаштування, високу з/п та гарні умови
праці гарантуємо.
Адреса: вул. Кобзаря (Куйбишева), 1, смт Криве Озеро,
Кривоозерський р-н, Миколаївська обл.
Тел. 050-355-29-74 (Дмитро Олегович).
ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої Матері,
печера, мощі святих, Божа гора, скит, могила новомученика Петра), Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії,
Густиньського, Кримінецького і Корицького жіночих
монастирів;
с. Катюжанка — до о. Олександра за зціленням від цукрового діабету, алкогольної, тютюнової і наркозалежності
та інших хвороб; в с. Сукачі — до о. Миколи (індивідуальний
прийом з різних питань); урочище Кип’яче (жіночий і чоловічий монастирі).
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).

У СУБОТУ, 11 листопада, на стадіоні села Понори відбудеться закриття цьогорічного футбольного сезону. Взяти
участь у завершальному турнірі запрошуються всі команди
району (дорослі футболісти). Призовий фонд турніру складатиметься із внеску (по 50 грн.) кожного його учасника.
Запрошуємо команди позмагатися за кубок «Закриття
сезону».
ОРГКОМІТЕТ.

КУПЛЮ

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.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
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).
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
МОТОЦИКЛИ К-750, Урал, МТ-10, МТ-12, МТ-16, М-61,
М-72. Тел. 067-385-66-59, 066-325-20-58.
Посівний матеріал КУКУРУДЗИ в мішках, ГЕРБІЦИДИ,
НІТРОАМОФОСКУ, КАРБАМІД для себе.
Тел. 096-695-42-95.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, ЯЧМІНЬ, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
Вологу КУКУРУДЗУ. Тел. 097-069-98-52.
ЕЛЕКТРОДВИГУНИ від 0,37 до 2,2 кВт.
Тел. 097-437-23-11.
Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

ЗДАМ БУДИНОК по
вул. Вишнева (Карла Маркса), 11 у Талалаївці для
проживання сім’ї на тривалий термін.
Тел. 098-800-48-88.

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

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.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
НИЗЬКІ ЦІНИ ТА ВИСОКА
ЯКІСТЬ:
КРІВЛЯ, ВІКНА, ДВЕРІ,
САЙДИНГ, профнастил,
металочерепиця.
Робота, доставка, замір
БЕЗКОШТОВНО!
Тел. 096-947-37-27.

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
Звертатися: готель, 1-й пов.
ЗАКУПОВУЄМО КРГ:
биків, корів, коней, баранів. Вимушений доріз, терміновий виклик.
Цілодобово.
Тел. 097-035-45-03,
099-665-56-95.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений військовий КВИТОК серії СО №870569, виданий
Срібнянським ОМВК 12.03.2012 року на ім’я ЛЕВАДА Павло Володимирович 17.10.1986 р. н., вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право власності на земельну
частку (пай) серії ЧН №0261577, виданий 20.06.1996 року на ім’я
ВАКУЛЕНКО Софія Павлівна, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО про право власності на нерухоме майно
від 12.01.2009 р., видане на ім’я БУРДА Олександра Петрівна, вважати недійсним.
Втрачені СВІДОЦТВА про право власності на нерухоме майно
№10374352 від 07.10.2013 р. та №10677226 від 11.10.2013 р., видані
на ім’я БУРДА Олександра Петрівна, вважати недійсними.
Втрачені СВІДОЦТВА про право власності на нерухоме майно №11269307 та №11240748, видані 21.10.2013 р. на ім’я БУРДА
Олександра Петрівна, вважати недійсними.

Колектив стоматологічного відділення центральної
районної лікарні щиро співчуває зубному техніку Зінаїді
Григорівні Лавренко в її тяжкому, непоправному горі — передчасній смерті батька
Григорія Івановича ШКОЛИ.
У нашої сусідки Зінаїди Григорівни Лавренко — непоправна втрата. Пішов із життя її батько Григорій Іванович
ШКОЛА. Щиро співчуваємо їй та її родині.
ЖИТЕЛІ буд. №5 по вул. Садова.
Нерозрадне горе спіткало нашу колишню колегу по роботі в банківській сфері Тамару Миколаївну Бутко — віді
йшов у вічність її чоловік АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ. Щиро
співчуваємо і розділяємо з Тамарою Миколаївною, її синами Юрієм і Сергієм із сім’ями біль непоправної втрати.
Сім’ї МЕЛАШИЧ, ПИВОВАР, СИДОРЕНКО,
БІЛЕЦЬКИХ.
Обірвався
життєвий
шлях
Надії
Іванівни
 ИМОШЕНКО із с. Понори — матері чотирьох синів, баТ
бусі шести онуків і трьох правнуків, а сама вона була дитиною війни і витримала всі поневіряння людей свого покоління. Співчуваємо її синам Миколі, Анатолію, Віктору,
Івану і їхнім родинам, переживаємо горе разом із вами.
Сім’ї ТКАЧЕНКО і ЦІЛИНИ.
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ЦІЛИТЕЛЬКА

РАЇСА

За допомогою добрих вищих сил,
рук і молитов ОЧИЩУ душу, ЗНІМУ
прокляття, зурочення, намовляння,
пороблення, привороти, відвороти,
вінок безшлюбності, переляк, родове
закляття, ЛІКУЮ від бородавок, хвороб суглобів, шкіри, енурезу, ВИГАНЯЮ злих духів як з людини, так і з приміщення, НАВОДЖУ
лад в сім’ї та бізнесі, ДОПОМАГАЮ повернути віру в себе.
При собі мати свічку і півлітра води.
Вартість прийому — 100 грн.

Запис за телефоном: 8 (097) 880-65-86,
8 (068) 882-07-90, 8 (099) 708-01-15.

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%
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»).
Тел. 066-437-77-43, 097-115-88-38, 098-768-28-04.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 110 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.
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.
Фермерське господарство закуповує дорого БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 098-381-92-90,
095-562-26-05.

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.
ЗНІМУ
приміщення
будь-якої площі у центрі
Талалаївки на тривалий
термін.
Тел. 066-367-25-45.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.
ПАРКАНИ БЕТОННІ

глянцеві,
кольорові;
ПАМ’ЯТНИКИ
бетонні (35 видів), 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.
ЗДАМ в оренду приміщення 30 м2 з окремим
входом по вул. Степова, 1
у Талалаївці (на території
АЗС) під магазин, склад.
Тел. 099-294-32-14.
Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-079-52-87,
099-637-46-34.
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.
Звертатися: готель, 1-й
поверх.

ПОМИНАННЯ
17 ЛИСТОПАДА минає рік з дня
смерті Лідії Іванівни ЯРМОШ із Березівки. Мамочко рідненька, теща,
бабусю дорогенька, ми Тебе любимо,
сумуємо і ніколи не забудемо. Царство
небесне Тобі, наша рідненька. Спи
спокійно, хай земля буде Тобі лебединим пухом. Всі, хто знав Лідію Іванівну,
пом’яніть її разом з нами і згадайте добрим словом.
Вічно сумуючі ДОЧКА, ЗЯТЬ,
ОНУКИ.
ЯКРАЗ два роки тому ми проводжали в останню дорогу
найдорожчу нам Раїсу Семенівну БОГУТУ із Старої Талалаївки. Було нестерпно боляче! Кажуть, час лікує душевні рани. Ні, він не лікує, він тільки трохи притамовує біль
втрати. Два роки минуло, а серце не знає спокою, душа
плаче і очі видивляються Вас, мамо, з тієї дороги, по якій
Ви пішли від нас того пам’ятного дня. Кличемо Вас, кличемо, а Ви все не йдете і не йдете. Мамо-мамо, негаснуча Ви
наша віро, якби Ви тільки знали як нам важко жити без Вас.
Самотньо в хаті, порожньо на серці, сумно на душі. Ми не
забуваємо Вас ні на мить, йдемо на могилку, щоб думою
і сльозою прихилитись до Вас, розказати як ми любимо,
які Ви нам дорогі. Спочивайте, рідна, Ваш світлий образ із
нами назавжди.
Люблячі дочка НІНА, син ВІКТОР із сім’ями.

11 листопада 2017 року

5

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

НЕЗАБУТНЄ

Д О Н И Х П А М ’ Я Т Ь М О Я П О В Е Р ТА Є

15 липня ц. р. газета
«Трибуна хлібороба» опублікувала мій спогад «До них
пам’ять моя повертає». Звичайно, що по-різному до нього віднеслись читачі, адже їх
уподобання досить різні. Та
багатьох ця тема зацікавила,
просили її продовжити, що і
змусило мене знову взятись
за перо.
Спогади, спогади… Як
часто спливають вони у моїй
пам’яті. І, мабуть, ніколи не
забудуться, поки і житиму.
Недавно ми відзначили
свято Покрови Пресвятої
Богородиці. Це свято завжди
шанували в моїй родині. До
Покрови, як і належить, весь
урожай з поля був зібраний.
Це був перший рік, коли сім’я
Луциків з цією роботою не
впоралась. У полі залишились близько 2-х гектарів
невикопаної картоплі. А на
Покрову в їхньому хуторі
Хаїха — храмове свято. Тож
всі готувалися до нього. І
тут на тобі — випало до 40
сантиметрів снігу. Засумував
господар Сава Остапович.
Пораділи діти, бо дуже стомилися, хотілося відпочити,
а Саву Остаповича запевняли, що картоплю викопають
навесні. Та днів через чотири після свята сніг розтанув
і з картоплею впоралися. До
різдвяних свят кипіла робота

і в клунях — молотили зібраний урожай.
На різдвяні свята — відпочинок. А потім у хату вносився верстат, дзижчали
прядки, крутилися веретена
— кипіло ткацьке ремесло.
Було і велике домашнє господарство: свині, корови,
коні, воли, не по одному десятку курей, гусей, індиків.
Робили всі досить важко,
зате їсти було вдосталь (часто і нам бабуся робила ковбаси із курячих ший).
Настала весна і знову
починалися весняні клопоти
і роботи. Хоч і спеціалізувався Сава Луцик на вирощуванні цукрових буряків, але
і крім них вирощував багато
чого. Садили багато тютюну,
бо він давав чималий прибуток, сіяли зернові, коноплі
і льон, адже потрібно було
одягати сім’ю. І всю цю роботу належало вести розумно, планово, без агрономів і
економістів.
Прибуток
отримували,
та не розкошували. Хотілося побільше землі, бо діти
підростали, отож дбали про
їх майбутнє: женити, заміж
віддавати. Кожному на весілля потрібно було «викинути» макітру (не макітерку)
золотих, подарувати землю.
А земля, земля… не давала спати ні вдень, ні вночі.

ПЕРЕМОГИ ЮНИХ
ТАЛАНТІВ
БЛИЗЬКО півтори тисячі учасників з усієї України
(а також із Республіки Білорусь) з’їхалися на 5-й Все
український хореографічний
фестиваль «Planeta dance
fest». На ньому були представлені різножанрові колективи: народна хореографія,
естрадна, сучасна, хіп-хоп
та багато інших. Оцінювання
відбувалося в різних вікових
категоріях: від 5 років до 16-и
та старше.
Для
юних
учасників
танцювального
колективу
«Горизонт» участь у такому грандіозному фестивалі
— висока честь. Було багато
переживань і бажання перемогти. Воно здійснилося. На
V Всеукраїнському фестивалі
хореографічного мистецтва
«Planeta dance fest» колектив
зайняв I місце. Діти виступили з номером «Незгасаючий
вогонь» і в номінації «ВТК»
дебют, юніори, формейшн
стали срібними призерами.
Сприяли участі юних
талантів у фестивалі спон-

сори — директор агрофірми
«Горизонт» І. А. Марченко та
районний відділ освіти, який
надав автобус для поїздки.
Діти займаються танцями на базі Липівської школи
декілька місяців, але жодне
свято не обходиться без їхніх
виступів. Продумана постановка танцювальних номерів керівником А. А. Браташ,
красиві сучасні костюми роблять виступ танцювального
гуртка «Горизонт» яскравим
видовищем. Приходять помилуватись дітьми батьки,
односельці. Важливою складовою успіху дитини є підтримка, турбота, розуміння
батьками. Батьківський комітет танцювального гуртка
вирішує проблеми придбання костюмів, організацію
виступів. Найбільше турбуються вирішенням нагальних
питань Олена Шевченко та
Світлана Семінько.
Сподіваємося, що ця перемога додасть снаги на ще
пліднішу працю.
Світлана ПУГАЧ.

Приглядався, домовився, а
грошей не вистачає. Виручають друзі. Є в Бахмацькому районі населений пункт
Городок. Там було німецьке
поселення. Пам’ятаю, бабуся говорила — великий Вергель і Малий Вергель — це
на Городок (чи є він в даний
час?). Німці жили дуже культурно, дорога була викладена каменем, працювали
добротні млини, двигуни уже
на той час подавали світло.
Ходив Сава Остапович нав
прошки полями позичати
грошей і майже ніколи йому
не відмовляли.
Так і жили, господарювали, коли вдавалося, купляли
землю — вічну проблему
українців. Цікаво мені, чи
купляв би мій прадід землю,
якби знав, що все так обернеться? Що доведеться доживати свого віку по дітях,
ходити з ціпом по людях,
молотить зерно, зароблять
собі на прожиття, щоб не
бути обузою для своїх дітей.
А скільки таких було, скільки
тодішніх господарів повторили долю мого прадіда Сави
Луцика…
Все говорю про прадіда
та його працьовиту сім’ю і
не можу не згадати його дружину прабабцю Устинію, яка
досить рано залишила земне
життя. Моя бабуся Олена, її

ЗНАЙ НАШИХ!

дочка, виходила заміж. Зібралися гості, а весільної
матері немає. Захвилювалися всі — що сталося? Коли
іде весільна мати і у фартусі
несе немовля, яке вона народила у погребі. Вкутала
дитя, поклала на теплу черінь на піч… а весілля продовжувалось. На світ з’явилося немовля, якому дали
ім’я Макар. Мама Устя була
уже хвора, дитину груддю не
годувала. Виходили його сестри, особливо опікувалась
хлопчиком Лукерія, яку хлопчик любив найбільше за всіх
своїх братів і сестер. Родився
небажаним, можливо життя і
подарувало йому таку долю.
Невдовзі мама Устя померла. Та малий Макарик
ріс, оточений турботою і любов’ю. Але життя готувало
йому важкі випробування за
всю велику родину. Холод,
голод, чужі люди і чужа сторона — так зустріла його
уральська земля. Не тільки
його, а й тисячі інших, таких
як він, хто розплатився за
свою хазяйновиту родину.
Вислані силоміць із української землі освоювали
уральську тайгу. Зустріла
вона переселенців лютими
морозами і голодом. Хто хотів вижити, облаштовували
собі житло, вирубували ліс і
ставили намети. Багато пе-

реселенців не витримували
такого життя. Та між собою
були дружними, допомагали
у тяжку хвилину.
Коли у 60-і роки моя мама
поїхала на Урал в гості до
дядька Макара, то була дуже
здивована такими дружніми
стосунками українців, збереженням українських традицій
і звичаїв. На той час у дядька
була своя садиба, біленька,
українська. Садочок, город,
все, що вирощували в Україні, садили і там. Призвичаїлися до всього і виживали.
Їм часто снилася рідна
земля, рідні і близькі. Довгими зимовими вечорами в
спогадах спливав час. Жінки
займалися рукоділлям, готували українські страви, відзначали свята. Майже кожна
українська жінка у свято на
вечорниці одягала українську вишиту сорочку, вишиту власноруч. Така сорочка
і до цього часу зберігається
у мене. Помітно, що не вистачало ниточок, тканини, та
любов до рідного краю клала
узори на полотно. Цю сорочку я нещодавно передала до
Талалаївського краєзнавчого
музею. Нехай поглянуть на
неї прихильники старовини і нинішні молоді українці і відчують подих далекої
минувшини.
Ольга КАСЬЯНЕНКО.

ЗОЛОТО НА «PLANETA DANCE»

ТАНЦЮВАЛЬНІ колективи «Абсолют» (старша група)
та «Едельвейс» (середня)
із районної школи мистецтв
стали золотим і срібним призерами на V Всеукраїнському
хореографічному фестивалі
«Planeta dance fest» у Чернігові. Це справжній мистець-

кий тріумф і для самих дітей,
і для їхнього талановитого
хореографа Анни Браташ.
Поїздку колективів на
фестиваль повністю забезпечила школа мистецтв, а
про їх сценічний вигляд подбала Наталія Таралика.
Вона зовсім безкоштовно

пошила (і це не вперше!) дівчаткам шикарні костюми.
Фестиваль став історією,
і наші діти — його переможці.
Попереду — нові успіхи. Разом ми зможемо все.
БАТЬКИ учасників
танцювальних колективів
школи мистецтв.

На фото: хореограф Талалаївської школи мистецтв Анна БРАТАШ із своїми вихованцями.

ПОДЯКА

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ВОДА ВІДПОВІДАЄ
НОРМАМ
Протягом жовтня працівниками районного лабораторного відділення Прилуцького міськрайонного відділу
було проведено перевірку
шести загальноосвітніх шкіл
(Красноколядинської,
Понірської, Липівської, Української, Плугатарської та
Довгалівської) і там же дошкільних навчальних закладів, а також Болотницького
стаціонарного
відділення
для постійного або тимчасового проживання одиноких
престарілих громадян.
У ході моніторингу здійснений відбір проб питної
води та продуктів харчування. За результатами лабораторних досліджень, вода й
продукти відповідають вимогам санітарних правил за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.
Водночас районне лабораторне відділення доводить до відома жителів району, що вся інформація (план
моніторингових досліджень,
моніторинг захворюваності
на грип та ГРВІ, цікаві статті
та пам’ятки на медико-санітарні теми тощо) на сайті
установи http://talsan.at.ua
Наталія СЕРДЮК,
фельдшер санітарний
Талалаївського районного
лабораторного відділення
Прилуцького МРВ.

ЩЕ РАЗ ПРО
ДІАБЕТ

14 листопада — Все
світній день боротьби з діабетом. За даними ВООЗ,
кількість хворих на діабет
сьогодні більше 420 мільйонів. Епідемія цього захворювання набуває все більш
глобального характеру. Експерти ВООЗ попереджують,
що до 2030 року число осіб
з діабетом подвоїться і це
захворювання стане сьомою
за значимістю причиною
смерті у світі та нагадують,
що такі заходи, як здорове
харчування, регулярна фізична активність, підтримання нормальної ваги тіла та
відмова від куріння можуть
запобігти або відстрочити
захворювання на діабет.
Хворі обов’язково повинні перебувати на обліку
у лікаря-ендокринолога або
сімейного лікаря, використовувати спеціальну дієту
(прийом їжі невеликими порціями 4 – 5 разів на день, виключенням з раціону цукру,
алкогольних напоїв, сиропів,
тістечок, печива, солодких
фруктів); приймати таблетки, що сприяють зниженню
рівня цукру в крові або інсулін. Також хворим корисні
фізичні вправи. Лікувальну
роль робить і зниження ваги
у пацієнтів з ожирінням. Лікування цукрового діабету
проводиться довічно.
Вікторія НЕСИН,
лікар ЦРЛ.

ДОПОМОГА НА ДІЙШЛА ВЧАСНО

На фото: танцювальний колектив «Горизонт» із Липового.

Тяжка недуга поклала
в ліжко мого чоловіка О. Б.
Малія. І сталося все це так
раптово, що, в розпачі, я геть
розгубилася. На терміновий
виклик приїхав фельдшер
екстреної медичної допомоги В. Г. Рябчун. Він, оглянувши хворого і притамувавши його біль, сказав, що
в даному випадку потрібна
госпіталізація і огляд лікаря.
Не в моїх силах було везти
чоловіка до лікарні і там за
ним доглядати.
А чоловіку ставало все
гірше. На моє прохання до
нас додому приїхав лікар
центру сімейної медицини

В. М. Дем’яненко і також
зауважив: хворого слід показати лікарю-хірургу. Я безмежно вдячна хірургу А. В.
Михайлюку, який, зваживши
на нашу скрутну ситуацію,
прибув на виклик і в найтяжчі
хвилини хвороби знаходився
біля чоловіка, надавав йому
допомогу. Нині найгірше вже
позаду, минули майже два
місяці, протягом яких ми боролися з недугою, чоловік
одужує. Це, дякуючи нашим
медикам. Я сама собі думаю:
як добре, що в нашій лікарні такі чуйні й уважні молоді
лікарі, що ми можемо їм довіритись і далеко не завжди

треба їхати кудись за медичною допомогою.
Так сталось, що в той
час, коли хворів мій чоловік,
сама я лікувалась у стоматолога В. В. Тимошенко і зубного техніка З. Г. Лавренко.
Ці щирі жінки допомогли мені
подолати не лише зубний
біль, а й душевну травму. Як
би хто не думав, але я в тому
переконана: наші медики —
кваліфіковані
спеціалісти.
Спасибі їм. А заодно щира
вдячність нашим сусідам із
пров. Суворова в Талалаївці,
котрі провідували нас і підтримували в тяжку хвилину.
Тамара ЯКОВЕНКО.
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СПОРТКЛУБ «ПІТОН»: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТИЛЬ
НАШ колега по «Олаві»,
співавтор книг «Березівка»
і «Талалаївський край»,
Сергій
Олександрович
НУЖНЕНКО — золотий
ювіляр. Високоосвічений,
глибоко ерудований, талановитий, з Божою іскрою
педагога, він у нашому
творчому об’єднанні просто незамінний. Йому притаманне все — від спорту,
історії, географії до краєзнавства, літератури, творення книг. А його дітище
— талалаївська шкільна
команда
«Бригантина»,
котра ось уже скільки років
наводить фурор в обласному чемпіонаті «Віват, інтелект!» з інтелектуальних
ігор! До нього тягнуться, як
деревце до сонця, діти —
тренер, наставник, добрий
старший друг.
Вітати хороших людей
завжди приємно, а такого
чудового чоловіка, як Ви,
— приємно подвійно. Ми
щиро бажаємо, щоб у Вас
завжди було достатньо
посмішок, сонячних днів,
вдалих ситуацій, успіху,
захоплень, любові рідних
людей, підтримки вірних
друзів, творчих ідей, цікавих задумів, тільки важливих людей, почуттів і
емоцій, сили, здоров’я,
сміливості… Але, головне,
щоб у потрібну хвилину
у Вас завжди було те, що
Вам потрібно. Із п’ятдесятиріччям, Сергію Олександровичу! З роси й води
Вам, многая літа!
Творчий колектив
літературно-мистецького
об’єднання «Олава».
* * *
СЬОГОДНІ день народження в нашої найдорожчої матусі, бабусі й
прабабусі Віри Кирилівни
КОНОВАЛЕНКО з Талалаївки. Ми всі щиро її вітаємо з цим радісним днем,
хай він додасть іменинниці
енергії, бадьорості, світлого настрою і бажання
навіть у похмуру погоду
бачити сонце. Хай звучать
найщиріші вітання! «З днем
народження!» — скажуть
усі. Хай здійсняються всі
побажання, буде радісно
хай на душі. Хай здоров’я
не зрадить завчасно, мир
і злагода будуть в сім’ї. На
душі хай весна буде ясна
навіть в сірі, нахмарені дні.
ДОНЬКА, ЗЯТІ,
ВНУКИ та ПРАВНУКИ.

Як уже повідомлялося, 25 жовтня на території
колишньої
сільгосптехніки
відкрито
новозбудований
спорткомплекс
«Пітон»,
власником якого є житель
Талалаївки Андрій Карпенко.
В останні роки такі приємні
події у нас відбуваються не
часто, тож на відкриття цього
спортивно-оздоровчого
закладу зібралося чимало
відомих спортсменів, приїжджих гостей та мешканців
селища. По-сучасному оздоблений, осяяний яскравим
світлом та наповнений гучною музикою, зал ледь вмістив усіх бажаючих — всім
хотілося споглянути і дізнатись, в яких умовах буде
опановувати дещо незвичне
спортивне мистецтво — змішані бойові єдиноборства —
талалаївська молодь. Адже
сьогодні ці види спорту набирають великої популярності
як у Європі, так і в багатьох
містах України. Переконались у цьому і талалаївські
прихильники змішаних єди-

ноборств, які стали свідками
цікавих змагань, що проводились прямо в залі клубу —
техніку бойового суперництва тут демонстрували 40
кращих спортсменів з різних
регіонів України.
Відкриваючи спортивний
комплекс,
неодноразовий
призер Всеукраїнських спортивних змагань із змішаних
єдиноборств, суддя міжнародної категорії Володимир Шемаров наголосив на
досить важливому аспекті:
створення подібних спортивних закладів служить
нині не лише місцем проведення дозвілля молоді, воно
спонукає її до фізичного та
інтелектуального розвитку,
відволікає від згубних звичок, наповнює життя молодих новим змістом. Заодно
подякував ентузіасту Андрію
Карпенку за велику роботу, яку довелось виконати у
досить непростий час і довести розпочату справу до
кінця. Слова щирої подяки
висловили власнику закла-

ду і депутат обласної ради
Геннадій Тригубченко, який
постійно підтримував добрі
наміри Андрія, заступник голови райдержадміністрації
Лариса Шевченко, назвавши
цю подію першою ластівкою
у розбудові спортивного руху

На фото вгорі: церемонія відкриття клубу;
внизу — на килимі юні борчині.

ПАМ’ЯТЬ

ВІН УЧИВ ЖИТИ

Традиційний
ветеранський турнір з волейболу
пам’яті Михайла Ілларіоновича Шевченка вже не один
рік проходить у спортзалі
селищної школи. 27 листопада віддати данину відомому
спортивному діячеві району
та області, багаторічному
вчителеві фізичного виховання Болотницької школи
прибули ветерани спорту та

колеги. Волейбольне свято
його учасники відкрили вшануванням свого наставника
хвилиною мовчання. Слово
мали учні педагога В. Савенко та В. Бабенко. Власне, і сам турнір проводиться
завдяки моральним і матеріальним зусиллям вихованців
Михайла Ілларіоновича.
Враховуючи
товариський статус турніру, учасники

сформували три команди:
«Ветерани Болотниці», «Ветерани Старої Талалаївки»
та «Вчителі». На цих змаганнях вперше випробуване механічне волейбольне табло,
придбане селищною радою,
яка виступила й одним із
співорганізаторів та спонсорів змагань. Попри товариський характер матчів та
дружню атмосферу на майданчику, поєдинки видалися
видовищними та цікавими.
Першими грали «Болотниця» та «Вчителі» (2:1), у другій грі «Стара Талалаївка»
перемогла «Вчителів» (2:1).

в районі, селищний голова
Юрій Величко.
А потім на бійцівському
килимі, площа якого займає
понад 200 квадратних метрів, розпочалися поєдинки
юних спортсменів. Першими
на килим вийшли шестирічні, через кожні дві хвилини
їх змінювали старші, була
серед них і пара дівчат.
Завершили змагання найбільш досвідчені, професійні
спортсмени. Більше години
зал із захопленням і хвилюванням стежив за поєдинками, підтримував усіх виступаючих оплесками. Своє
спортивне мистецтво перед
глядачами продемонстрували переможці, срібні і бронзові призери всеукраїнських
змагань із Кременчука, Дніпра, Лубен, Миколаєва, Чернігова, Києва, Черкас, Полтави, вихованці боксерського
клубу «Юність» із м. Ромни
та спортивного клубу «Саторі» із Сум. Переможцям
глядацьких симпатій від
власника клубу були вручені
подарунки.
По завершенні презентації запитала Андрія Карпенка, яким чином буде

Своєрідним фіналом став
поєдинок «Болотниця» —
«Стара Талалаївка» (2:1).
Отже, дворазовими володарями кубка стали болотницькі ветерани. На закритті турніру виступив голова
районної ради і також учень
М. І. Шевченка Ю. В. Дзюбан. Всі учасники змагань
отримали медалі від організаторів турніру, переможець
— перехідний кубок, а Талалаївська ЗОШ, як господар
— годинник.
Сергій НУЖНЕНКО,
психолог Талалаївської
школи, учасник змагань.
Володимир КОБИШ,
директор Талалаївської
ДЮСШ.

ВЧИТЕЛЕВІ

На фото: учасники змагань після нагородження.
Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

Покликав дзвінок, і уже
не до школи —
В життя неземне наш
Учитель пішов.
Не вернеться більше
ніколи-ніколи
Туди, де у справах себе
він знайшов.
В тих справах земних
йому жити і жити,
Яким всього себе колись
присвятив.
Ідеї наставника будуть
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служити
Усім вихованцям, яких
він зростив.
На полі футбольнім,
в спортивному залі,
Лижнею стрімкою,
в стрілецькім тиру
Його естафету
нестимемо далі
І учням дамо —
не згасити б іскру…
В’ячеслав БАБЕНКО,
вчитель фізкультури
Чернецької школи.

налагоджена робота клубу
«Пітон», хто і коли зможе
його відвідувати, які секції
працюватимуть і скільки все
це коштуватиме.
— Заняття в клубі розпочнуться уже в листопаді,
— розповів власник клубу. —
Працюватиме кілька секцій із
змішаних єдиноборств, боксу, напевне, буде і фітнес.
Заняття можуть відвідувати
діти від 10 років і вся бажаюча молодь. Тренування
розпочнуться по мірі комплектації груп. Тренерів поки
що будемо запрошувати зі
спортивних шкіл. Для занять
у клубі створені всі належні
умови — на другому поверсі закладу є тренажерний
зал із сучасними спортивними снарядами, біговими
доріжками і т. ін. В приміщенні тепло, є роздягальні,
душові, туалети. Розцінки за
заняття значно нижчі, ніж у
подібних міських клубах. Тож
запрошуємо всіх бажаючих
до клубу «Пітон». Ми допоможемо вам стати сильними, красивими і здоровими.
Тут ви знайдете шлях до
самовдосконалення.
Віра КЛИМОВА.

Є НАД ЧИМ
ЗАДУМАТИСЯ

Жив собі на світі чоловік.
Займав керівну посаду в районі, був обласним депутатом.
Ішли до нього люди з усієї
округи: бувало із радістю, та
більшість із бідами, проблемами. І хоч Василь Петрович Фесак був людиною справді дуже
зайнятою, на всіх нас у нього
вистачало часу. Було у нього
багато друзів, були й такі, що
хизувалися цією дружбою.
Та скінчився його земний
шлях. Про похорон писали
газети — скільки йшло за труною, скільки обіцяло пам’ятати вічно… І ось минуло всього
два роки. У статті «Святкувало
Харкове» («ТХ» від 2.09.2017)
ніхто навіть словом не згадав
цю славну людину. І так стало
сумно. На святі не була, можливо, там і згадували Василя
Петровича. Та хотілося б, щоб
згадали його і в статті, щоб
люди в усьому районі пом’янули. Адже це він залишив після
себе квітучим Харкове. А яким
би воно було, якби не він?
Вважаю, що є над чим багато
кому із нас задуматися.
Жителька Талалаївки Л.
Одинока інтелігентна
жінка ЗНІМЕ КІМНАТУ в
пристойному, можливо без
зручностей, будинку (до
300 грн.).
Тел. 068-752-60-16.
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