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ЗАЛИШИЛАСЯ
ВІДКРИТОЮ

20 грудня розпочала
роботу 19 сесія районної
ради 7 скликання. Відбулися зміни в депутатському складі. Представник
районної виборчої комісії
Катерина Смаль повідомила про результати виборів
до новоствореної ОТГ. У
зв’язку з тим, що депутати
районної ради Олександр
Крисько, Олег Максимейко
і Людмила Лазоренко обрані до депутатського корпусу ОТГ, згідно із Законом,
депутатські мандати отримали Олександра Гостра,
Юрій Кононіченко, Ірина
Ремінець. Голова райради вручив їм депутатські
посвідчення. Серед першочергових питань — звіт
голови районної ради; про
районний бюджет на 2018
рік; про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району
за 9 місяців та обговорення
Програми на 2018-й. Депутати розглянули більше
двадцяти питань, з ініціативи депутата Володимира
Киричка було включене у
порядок денний питання
про порядок призначення
керівників
комунальних
закладів. Більше чотирьох
годин тривала сесія. У
ході бурхливих обговорень
депутати не дійшли згоди
щодо прийняття бюджету
на 2018-й. Сесію не закрили, засідання вирішили
продовжити 27 грудня.
Цього ж дня відбулася
і сесія селищної ради. Бюджет ОТГ прийняли. Детальніше про роботу сесій
розкажемо в наступному
номері.

СВІТЛО ВІ Д ЛЮДЕЙ

ДО ДНЯ ЕНЕРГЕТИКА

Так розпочинається робочий день у бригади енергетиків.

Фото Олександри ГОСТРОЇ.

Рой з жалем говорив про
небачену за багато останніх років плинність кадрів
у колективі.
— Болюча тема! Причина тут в оплаті праці. До відомого підняття рівня мінімального заробітку (3200 грн.)
рядовий працівник РЕМу по
тих мірках заробляв, як для
Талалаївки, пристойні гроші.
Тепер такі ж, а мо’ й більші,
мають практично скрізь — у
нас же по системі зарплати
залишились на попередньому рівні. А робота ж — або
вітер з опори звалити норовить, або руки до стовпа
примерзають. І всі ці «принади» за три тисячі! Людей
можна зрозуміти. На додачу
до всього ще й техніка підводить. Машинам по чотири
десятки років: день їздить —
три стоїть. Хіба
Сьогодні ми сердечно вітаємо тих,
це діло? «Черговий» автомозавдяки кому вранці є гарячий душ, на
біль, який щодня
роботі — світло і працює ксерокс, вве«накручує»
по
чері — горить настільна лампа над кни100 і більше кігою… Словом, з Днем енергетика! Це
лометрів, щодня
свято містить у собі іскорку істини про
ж і ламається,
те, що ви справжні сучасні Прометеї,
і це при тому,
що дарують нам електроенергію, але
що запчастини
ми на відміну від древніх богів і орлів
регулярно видітільки вдячні вам!
ляють. Нова техДорогі енергетики! Щиро бажаю веніка нам тільки
ликих успіхів у роботі та бездоганного
сниться. Це не
щастя в особистому житті!
рюмсання «поЮрій ВЕЛИЧКО,
жалійте нас, які
селищний голова.

У РЕМі вже тиждень, як Новий рік. Тут свій робочий
ритм, а отже і свій внутрішній календар. Зустріли його
енергетики у четвер, 14 грудня. А що їм 31-е?! Плани завчасно виконані, ялинка на подвір’ї перед адмінприміщенням, як і водиться, вбрана і грає новорічними барвами,
професійний день наближається — святкуй, електрик!.. А
про роботу думай. Про це і не тільки говоримо з головним
інженером району електромереж Наталією ВАСЮК.
— Наталіє
Петрівно, фінансисти вже здійснюють
прокоментуйте, будь ла- всі операції через власну
ска, інформацію про злиття бухгалтерію. Почали вносив один підрозділ нашого і ти схеми срібнянських ліній
Срібнянського РЕМів. Він електропередач до себе в
планується із центром у Та- комп’ютерну базу даних. Їхні
лалаївці чи й на нього чекає підрозділи як працювали, так
незавидна доля пасинка?
і працюватимуть. Керівниц— Наказ про укрупнентво розширеним колективом
ня оприлюднений у вересні
здійснюватиметься з Талаі вже зроблені перші кроки. лаївки. Але ці зміни поки що
Ми не «поїдемо» в Срібне.
не остаточні. Нам кажуть
Все відбувається рівно до
із Чернігова, що реальний
навпаки. Сталося так, що в
стан речей буде відомий у
наших сусідів зараз ваканберезні.
сії в бухгалтерії і тому наші
— Ваш колега Анатолій

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного
свята! Символічно, що саме взимку, коли всі особливо потребують затишку, тепла та світла в домівках, енергетики
відзначають своє свято. Завдяки вашому професіоналізму,
щоденній самовідданій праці, багаторічному досвіду та особистій відповідальності, мешканці району, підприємства,
установи та організації отримують стабільне та якісне енергопостачання. Ваша професія є однією з найнеобхідніших
та найпрестижніших.
Бажаємо вам міцного здоров’я, життєвої наснаги,
оптимізму, злагоди та добробуту, стабільної частоти в
електромережах!
Станіслав КАТРУШЕНКО,
Анатолій ДУПА,
голова РДА. заступник голови районної ради.
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ми нещасні», це реальний
стан речей. І плани ми таки
виконуєм: і по очищенню
ліній від дерев і порослі, і
по ремонту. 70 «голих» вводів до будинків замінили на
ізольовані, виставили всі
виділені нам бетонні опори.
Господарство ж немале: повітряних ліній 0,4 кВ 405 з
половиною кілометрів та ще
«десятки» 370 км і транс
форматорних підстанцій 209
штук, 7 тисяч споживачів.
Люди у нас молодці — справляються! У кожному підрозділі з честю тримають марку
енергетика — два повних
тезки Ю. В. Семінько-водій і
Ю. В. Семінько-тракторист,
В. М. Якименко, В. В. Машоха (обидва з нагоди свята
нагороджені грамотою обл
енерго), Ю. В. Харочкін, С. В.
Джолос, В. Г. Філон, С. В.
Гетьманський, С. В. Бабій,
І. О. Васюк, Р. С. Сердюк,
Т. П. Кириченко, О. С. Богута,
В. П. Брек, М. М. Мальчиков,
В. В. Бардюк. Від цих людей
струменіє світло. Із святом
вас, колеги, з наступаючими
Новим Роком і Різдвом Христовим! Спасибі вам за ваш
труд, нехай воздасться вам
за нього сторицею!
— Дякую за розмову.
Кор. «ТХ».

У НАШОЇ
КОЛЕГИ
ЮВІЛЕЙ

Його святкує директор
ТОВ «Трибуна плюс», редактор райгазети «Трибуна
хлібороба»
Олександра
Олександрівна ГОСТРА.
Це, колего, перша вершина, з якої відкривається
немалий пройдений шлях
і, проте, ще достатній попереду до нових висот.
Шановна ювілярко, Ти все
життя віддаєш служінню
Слову. Пора і йому послужити Тобі: СЬОГОДНІ у
колеги ювілей. Вже літ їй
…надцять. Скільки? Малувато! Не зачинить у кабінет
дверей — ідуть і йдуть вітати і бажати. В редактора
сьогодні ювілей. Ставай,
шановна, за святу «Трибуну», до читачів із словом,
до людей звернись — вони
Твоя комуна. Скажи їм про
газетні сторінки з репортажів своїх, новел, сонетів за
всі-усі в редакції роки, їх
ждуть із шпальт, читають
з інтернетів. В директора
сьогодні ювілей з «Трибуни
плюс», й така тепер посада
є в неї і великий міх ідей,
як краще тим «плюсам»
давати раду. У Гострої сьогодні ювілей. З Олави аж
до сивого Дніпра немає
радіснішої з вістей. Статей
Тобі від гострого пера! І нових книг, і нарисів, віршів!
Через шукання, сумніви і
злети, крізь біль і муки до
святих вершин іди життям,
як досі йшли поети. Нехай
лелека прийде по росі напитися із синьої криниці,
постелить весни, скупані в
красі, Тобі до ніг, ніжнішої
травиці і того неба у ясній
воді, і того голубого над
водою, щоб дні Твої такі
ж були тоді і доля молодою-молодою. Ми вдячні
Богу, що упродовж довгих
років пліч-о-пліч співпрацюємо з Тобою — талановитим журналістом і літератором, професіоналом,
який завжди допоможе
молодим фахівцям, йде
в ногу з часом у фаховій
діяльності. Від усієї душі
вітаємо Тебе з ювілеєм,
міцного здоров’я, з роси й
води Тобі, колего!
КОЛЕКТИВИ редакції
і друкарні.

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
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
З НАГОРОДОЮ!

ЗА БАГАТОРІЧНУ сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня місцевого самоврядування нагороджений ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ обласної ради керуючий
Довгалівським відділком СТОВ «Батьківщина» Іван Васильович ТАРАН.
СПІЛЬНОЮ ГРАМОТОЮ районної державної адміністрації та районної ради за багаторічну сумлінну працю в
органах державного самоврядування та з нагоди професійного свята нагороджені:
••Олександр Іванович ЛИШАФАЙ — начальник відділу
з юридичних питань та комунальної власності районної ради.
••Вікторія Вікторівна САДОВА — головний бухгалтер
Рябухівської сільради.

ПІД ЯЛИНКУ – КВАРТИРУ

У
нашому
колективі
медиків районної лікарні
радісна новина. Молодий
спеціаліст,
лікар-невролог
отримала трикімнатну квартиру. Кошти на неї виділені
із районного бюджету. Ця
подія — вагомий подарунок

під ялинку для всього колективу, який сподівається, що і
надалі місцева влада таким
чином сприятиме залученню
в районну лікарню фахівців.
Анатолій МИХАЙЛЮК,
в. о. головного лікаря
районної лікарні.

ВІДГОМІН

НАС ПІДТРИМА ЛИ

Нам, учасникам аварії на
Чорнобильській АЕС, приємно відчувати увагу до себе.
Щоразу із приводу різних дат,
які у нашому житті закарбовані цією трагедією, нам кажуть добре слово із сторінок
нашої районки, нагадуючи
суспільству, що ми живем!
Приємні сюрпризи нас чека-

ли у краєзнавчому музеї, які
організувала для людей нашої категорії його завідуюча
О. І. Огій. А ще ми вдячні за
підтримку і розуміння Г. П.
Тригубченку, С. В. Позняковській, О. М. Василюсі, В. М.
Василюсі, Н. В. Середі.
Члени районної організації
спілки «Союз Чорнобиль».

14 грудня в нашому музеї четвертокласники Талалаївської школи, працівники
районних служб та установ
зустрічали учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, наших
земляків. Працювала виставка «Над полиновою зорею»,
яка розповідала про участь
жителів нашого району в
ліквідації аварії. Слово мали
начальник УСЗН Людмила
Карпенко, ліквідатор Іван
Майстренко. Директор музею повертала всіх спогадом
у незабутні події квітня 1986,
а учасники художньої самоді-

яльності Ніна Мартіян і Григорій Костенко подарували
присутнім пісні. Потім ліквідатори та організатори зустрічі
спілкувалися за чашкою чаю.
Олексій Павлиш заводив пісню, яку підхоплювали друзі…
Організатори та учасники щиро дякують спонсорам
заходу керівнику районної
організації ВО «Батьківщина» Миколі Білану, підприємцям Сергію Химулі, Тарасу
Носачу, Інні Батюті.
Олена ОГІЙ,
директор краєзнавчого
музею.

ЗУСТРІЧ У МУЗЕЇ

24 ГРУДНЯ святкуватиме своє 55-річчя наша дорога, мила дружина, мама
та бабуся Валентина Петрівна РЕПАНКА із Красного Колядина. Шлемо їй
найщиріші привітання. Хай
день святковий, наче казка,
промінням світла привітає,
дарує гарний настрій, ласку та піснею життя лунає.
Нехай добробут, щастя й
лад у домі лагідно панують.
Нехай життя цвіте, мов сад,
приємно друзі хай дивують.
І щирих побажань рясні суцвіття: добробуту, здоров’я,
довголіття, любові рідних,
їх уваги, згоди, краси духовної, нев’янучої вроди! Хай
втіляться в життя усі надії,
здійсняться задуми і сповняться всі мрії. Коли довкола все в цвіту буяє, нехай
душа у радості засяє.
З повагою ЧОЛОВІК,
сини ІВАН та СЕРГІЙ, невістки ІРА та ЯНА, внучки
ЮЛЯ і АНГЕЛІНА.
* * *
24 ГРУДНЯ святкуватиме свій день народження
наша дорога сваха Валентина Петрівна РЕПАНКА із
Красного Колядина. Щиро вітаємо її з днем народження і
шлемо найкращі побажання.
У Тебе у житті важлива дата,
всього вже зроблено багато.
Діти всі повиростали, онучків Тобі придбали. Хай їх
любов Тебе зігріває, а Бог в
усьому Тобі допомагає. Хай
доля пошле довгого віку, радості, щастя, достатку без
ліку. Нехай обминають незгоди і грози, тільки від сміху
з’являються сльози. Міцного
здоров’я з роси і води, бадьорість і радість хай будуть
завжди.
З повагою свати
ДЕРЕВ’ЯНКИ.
* * *
ВІТАЄМО із життєвим
ювілеєм Олександру Олександрівну ГОСТРУ. Твій
ювілей — не тільки Твоє
свято, радіють Твої рідні й
друзі теж! Хай Бог пошле
іще років багато, здоров’я,
щастя, радості без меж! Нехай добром наповнюється
хата, достатком, щирістю і
сонячним теплом, хай буде
вірних друзів в ній багато,
прихильна доля огорта крилом. А весни будуть світлі,
легкокрилі, не буде втоми
лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося, і
добре серце не підкориться
рокам!
СВЕКРУХА, сім’ї
МАКАРЕНКІВ, ОВРАМЦІВ,
СПІВАКІВ.
* * *
ВІТАЄМО із золотим
ювілеєм дорогу нам людину
Олександру Олександрівну ГОСТРУ. Нехай у Твоєму
житті все складається чудово, рідні люди завжди зігрі-
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вають своєю увагою, колеги
поважають, статок множиться, здоров’я не підводить.
Життя швидкоплинне, тому
бережи кожну мить та не
витрачай час на дрібниці.
Нехай всі Твої мрії стануть
реальністю. А Твоя енергія,
мудрість та сила нехай не
згасають ніколи з літами.
Душа ж Твоя чиста, велика
й красива та посмішка щира
хай буде між нами.
З любов’ю
Т. Г. і Т. В. ШЕВЧЕНКИ.
* * *
21 ГРУДНЯ відзначила
50-річний ювілей редактор районної газети Олександра
Олександрівна
ГОСТРА. Щиро вітаю її із
пам’ятною віхою в житті і
шлю найтепліші побажання.
У день ювілею хай щастя

щого бажаєм! В Тебе руки
золоті, гарні очі карі. Для
Тебе діти — це життя, на все
готова Ти сповна, щоб тільки
ми були щасливі, жили всі
дружно, гарно, в мирі. Будь
здорова і щаслива, ще років
сто щоб Ти прожила! Ми всі
Тебе любимо і цінуємо!
З любов’ю і повагою
Твої СИНОЧКИ, ЧОЛОВІК і
СВЕКРУХА.
* * *
У ДЕНЬ Святого Миколая свій ювілей відзначила
наша дорогенька, любима, ріднесенька донька,
сестричка і тьотя Лєна
ОНИЩЕНКО із Займища. В
цей чудовий день для Тебе
вітання щирі шлем від себе:
хай зозуля довгий вік Тобі
накує, а доля радість, удачу і
щастя дає. Здоров’я міцного

Вам сяє, що зайвим ніколи
в житті на буває. Здоров’я
постійно із Вами хай дружить, будьте щоденно веселі
і дужі. І на роботі, й в сімейному колі хай настрою буде
Вам завжди доволі!
Петро Федорович
ДУПА.
* * *
СПІШИМО щиро привітати з ювілеєм (а з яким — не
скажемо з яким!) нашого доброго друга, редактора районної газети і просто щиру,
добру жінку Олександру
Олександрівну
ГОСТРУ.
Дозвольте з ювілеєм привітати і побажати від душі багато щастя і добра багато,
хай буде світлим кожен день
в житті. Хай негаразди завжди обминають, хай буде легко Вам вперед іти, і словом
добрим Вас завжди вітають.
Бажаєм успіхів великих у роботі й побільше творчих Вам
натхнень. Нехай минають
завжди всі турботи, і хай приносить радість кожний день.
Сім’я ПРИМАК із
Чернецького.
* * *
19 ГРУДНЯ свій день
народження
відзначила
наша дорога, любима дружина, мама і невістка Лєна
ОНИЩЕНКО із Займища.
Цей день має чарівне походження, бо сьогодні день
Твого народження. Бажаєм,
щоб сонце Тебе зігрівало,
люди усмішку Тобі дарували, природа здоров’я Тобі
піднесла, а ластівка щастя
мішок принесла. Ще — романтики, дружби, кохання!
Прийми ж Ти від нас усі привітання. Ми знаємо: цей день
такий незвичайний, тож нині
здійсняться усі побажання.
Мамо рідна і єдина, Ти найкраща, люба, мила! Ми усі
Тебе вітаєм, всього найкра-

з роси і води, щоб не стрічала Ти більше біди. Хай ангел-хранитель Тебе оберігає
Господь многая благая літ
посилає. Скільки років прожито, ми не будем рахувать,
але хочемо в цей день Тобі
побажать: не хворіти, не старіти, ніколи не сумувати і ще
багато-багато разів ювілейні
дні народження зустрічати.
З любов’ю БАТЬКИ, СЕСТРИ, ЗЯТІ,
ПЛЕМІННИКИ.
* * *
ВІТАЄМО із днем народження нашу дорогу невісточку Анну Сергіївну
КОРНІЄНКО із Новоселівки.
Наша мила і люба, найкраща у світі, бажаємо щастя,
даруємо квіти. Щоб сонце
і зорі плекали тепло, і щоб
завжди здоров’я у Тебе
було. Щоб смутку не знала,
ми просимо долі, добра Тобі
й радості, рідна, доволі. Бо
людям для щастя багато не
треба — сімейного затишку
й мирного неба.
СВЕКРУХА, ЛЄНА,
СЕРЬОЖКА.
* * *
ЗАВТРА святкує свій
40-річний ювілей мій хрещеник Володимир Вікторович КОНДРАТЕНКО з
Грабщини. Хай щастить Тобі
завжди і всюди, хай усмішка
не сходить з лиця, хай життя Твоє піснею буде, а тій
пісні не буде кінця. Хай горе

обходить Тебе стороною, а
радість приходить і ллється
рікою. Хай світлою буде життєва дорога, від рідних —
любові, а ласки — від Бога.
Нехай Тебе щастя, як дощ,
обливає, нехай Тебе радість
завжди зустрічає, Ісус Христос хай Тебе береже, Ангел-охоронець за руку веде.
З любов’ю ХРЕЩЕНА з
Грабщини.
* * *
СЬОГОДНІ святкує свій
день народження люба, кохана донечка, сестричка,
внучка і племінничка Аня
КЕРОСІНСЬКА з Плугатаря. Поздравленья, доченька, принимай скорей, очень
мы желаем светлых, ярких
дней. Здоровья мы желаем
и не знать больниц, доченька, пусть слёзы не капают с
ресниц. Радостно и весело
Ты по жизни иди, а все невзгоды будут позади. Милая
сестрёнка, нежный мотылёк,
радостная песня, утренний
цветок, скоро Ты расправишь крылья и взлетишь
в необъятной жизни гордо
воспаришь. В мире столько вечных, неземных красот, Ты добьёшься славных
жизненных высот. Желаем
смеяться, когда не до смеха,
желаем добиться большого
успеха! Ластівко, сонечко,
теплий розмаю, зіронько
наша ясна, щиро з народженням в день цей вітаєм,
зичимо щастя й добра. Будь
Ти і ніжна, і мила, й хороша,
хай Твої біди змітають пороші, болі морозить зима. Будь
же повік і здорова, й щаслива, горя не відай і сліз, будь
все життя, наша ластівко
мила, схожа з красою беріз!
З любов’ю МАМА,
ТАТО, БРАТИ, ТЬОТІ, ДЯДІ,
БАБУСЯ і ДІДУСЬ.
* * *
20 ГРУДНЯ нашому синочку Максиму ЛУЦЕНКУ
з Понір виповнилося 12 років. Ми щиро його вітаємо.
Хай сонце осява Твої дороги, хай ласка Божа Тебе не
омина, хай радістю розквітає прекрасна кожна мить,
здоров’ям наділяє, щастям
благословить.
Святковим
розмаїттям хай буде все
життя, казковим довголіттям серед краси й добра.
Хай Тобі в небі сяють зорі,
щоб ніколи в житті не знав
Ти горя.
МАМА, ТАТО.

Терміново!

Потрібна Ваша допомога

Софії Ушкварок

СЛУЖБА – 102

НА ПРИЙОМ ДО ДІЛЬНИЧНОГО

На даний час у Талалаївському відділенні поліції
працює один дільничний
офіцер поліції — старший
лейтенант Вадим Володимирович Когут, який здійснює
прийом громадян у приміщенні Талалаївського ВП за
адресою: вул. Вишнева, 4,
смт Талалаївка.
Згідно
з
наказом
МВС України №650 від
28.07.2017 р. «Про затвердження Інструкції з організації діяльності офіцерів поліції» основними завданнями
дільничних офіцерів поліції є:
••діяльність, що грунтується на принципі взаємодії
з населенням на засадах
партнерства та має на меті
співпрацю з громадянами,
громадськими організаціями,
установами, підприємствами
різних форм власності;

••взаємодія з органами
державної влади та місцевого самоврядування, населенням й утвореними відповідно
до чинного законодавства
громадськими формуваннями з охорони громадського
порядку;
••виконання
завдань,
спрямованих на дотримання
прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і
держави.
Основні напрямки діяльності дільничних офіцерів
поліції:
••здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних та інших
правопорушень;
••виявлення причин та
умов, що призводять до
вчинення кримінальних та
адміністративних правопо-

рушень, у життя в межах
компетенції заходів для їх
усунення;
••вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю
фізичних осіб і публічній
безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального,
адміністративного
правопорушення;

••здійснення своєчасного
реагування на заяви та повідомлення про кримінальні,
адміністративні правопорушення або події.
Володимир
ТЕРЕЩЕНКО,
начальник сектору
превенції Талалаївського
ВП Прилуцького ВП ГУНП,
капітан поліції.

НЕ ЗІПСУЙТЕ СВЯТО
Незамінний
атрибут
новорічних свят — ялинки.
Та перш ніж її придбати,
замисліться яким чином потрапить вона до вашої оселі. Головне — не допустити
варварського знищення та
понівечення ялинок, як це,
на жаль, трапляється щороку. Працівники поліції у
передноворічні дні проводитимуть рейди з метою виявлення осіб, які незаконно

торгуватимуть
хвойними
деревами на стихійних ринках чи проводитимуть вирубку дерев у лісових масивах. Порушників чекають
штрафи. Тож не поспішайте
із сокирою до лісу.
Не зіпсуйте свято собі і
своїм дітям.
Руслан ХОМЕНКО,
заступник начальника
Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в області.

У дівчинки виявлено важкий діагноз, порушення опорно-кінематичної функції нижніх кінцівок.
Софійці потрібне додаткове обстеження та термінова операція по заміні тазостегнових суглобів.
Мама виховує дівчинку самостійно, всі кошти
йдуть тільки на лікування Софії.
БУДЕМО ВДЯЧНІ ВСІМ ЗА ДОПОМОГУ.
НОМЕР КАРТИ:

4149 4978 2877 3699

Ушкварок Наталія Григорівна

НЕ МИНАЙТЕ ЦЮ СКРИНЬКУ
У нашій газеті ми вже повідомляли про Софійку Ушкварок,
яка потребує складного довготривалого лікування. Районний
благодійний фонд «Прогрес» долучився до акції на допомогу
дівчинці. У талалаївських магазинах «Веселка», «Лілея», «Гастрономчик», «Галич», у відділенні Приватбанку встановлені
скриньки. Не минайте їх. Кожна ваша гривня допоможе Софійці здійснити крок до її мрії — одужати.

СПОРТ
СЛІДОМ за командним чемпіонатом району
із настільного тенісу серед
школярів у Плугатарі юні
любителі малої ракетки переїхали до Харкового, щоб
виявити поміж себе найсильніших в особистій першості. Щасливими стали
стіни сільської школи для
місцевих тенісистів Вален-

СВЯТО МА ЛОЇ РАКЕТКИ

тина Гопки і Владислава
Фуртата, котрі вибороли
відповідно перше та друге місця. Станіслав Рябчун
із Талалаївки піднявся на
бронзову сходинку п’єдесталу пошани, липівець Едуард
Чижик став четвертим. У
турнірній боротьбі дівчат не
було рівних плугатарській
школярці Христині Думнич,

до срібної медалі регіонального турніру в Іржавці Леся
Савченко з Харкового додала таку ж нагороду районного чемпіонату. Поєдинок
за бронзу Дарина Сташко з
Українського виграла у своєї
чернецької суперниці Богдани Гудименко.
Володимир КОБИШ,
директор ДЮСШ.

ПОКИДЬКО, які живуть на правобережжі Слобідки,
стали свідками цієї події.

життєвий досвід творить з
буднів свята, а Господь дарує довгих-довгих літ!
З повагою сім’я
ЛУЦЕНКО з Понір – ІВАН,
ТАНЯ, ОКСАНА.
* * *
19 ГРУДНЯ, на день
Святого Миколая у сім’ї Миколи та Валентини БУРДИ
із Плугатаря ще й подвійне
родинне свято — цього дня
вони відзначали 30-річчя
свого подружнього життя і
50-річчя від дня народження
Валентини Петрівни. Щиро
вітаємо подружжя із пам’ятними в житті подіями і зичим
добра та злагоди у їх родині.
Хай смуток шлях життєвий
обминає і молодість у серці
не згасає, а доля хай здоров’я посилає і не спішить
до хати осінь золота. Хай
дні несуть пісні лиш солов’їні, весняний цвіт, волошки в
полі сині, усмішки, затишок в
родині на многії і многії літа.
Родини БУРДІВ і ЦОКУРІВ із Плугатаря, батьки
КУНДЕНКИ з Обухового.

* * *
14 ГРУДНЯ відсвяткувала свій 45-річний ювілей
наша дорога сестра Світлана ЗАГУРСЬКА з Липового.
Шлем їй щирі вітання із родинним святом. Сестричко,
сонце променисте, життя
Твоє хай буде чисте, за
квітчане щастям і добром,
любов’ю, ніжністю, теплом.
А доля радість лиш дарує,
в багатстві й розкоші вирує,
здійсняться хай Твої бажання і з днем народження
вітання.
СЕСТРИ та їх сім’ї.
* * *
НАША подруга, колишня колега по роботі, чарівна, доброзичлива, порядна
жінка Людмила Михайлівна БОРОДЕНКО з Талалаївки цими днями святкує
свій ювілей. Щиро вітаємо
Тебе, дорога. Бажаємо
миру, затишку й тепла,
здоров’я міцного, щастя й
добра. Щоб ноги Твої не
боліли і ще довго по землі
ходили. Хай усмішка в очах
іскриться і все, що ми бажаємо, — здійсниться!
З повагою ЛІДІЯ,
ЛЮДМИЛА.

Талалаївська районна державна адміністрація проводить конкурс з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що
не виходить за межі території Талалаївського району (приміський маршрут)

№ рейсів

Режим руху

Кількість необхідних автобусів
потрібно/резерв

Назва
маршруту

2275К/
2276К

35

7:00

8:00

8:10

9:10

2277К/
2278К

1/1

35

звичайний

УМОВИ КОНКУРСУ

Особливості
виконання

У Центрі ДЮТ проведено районну виставку-конкурс робіт учнівської молоді
«Український сувенір». Переможцями визнані композиції Станіслава Генюти із
Плугатарської, Софії Васюк
із Липівської, Ростислава
Ломоноса з Талалаївської,
Артема Дмитренка із Харківської, Валерії Коноваленко із
Березівської шкіл та Дарини
Хоменко із Центру ДЮТ.
Роботи
переможців
направлені
на
обласну
виставку-конкурс, яка відбудеться на базі Чернігівської
станції натуралістів.
За повідомленнями
ЦДЮТ.

лення. Марія РАБОТАЄНКО, Ганна АВДЄЙ і Людмила

Щовівторка
2 рази
на день

«УКРАЇНСЬКИЙ
СУВЕНІР»

на. І діти, й онуки Вам, дорогенька, шлють щирий уклін
від серця, рідненька! Дай
Боже Вам жити і горя не знати, щоб сотую зиму із нами
стрічати.
З повагою і любов’ю
дочка ІННА, зять КОЛЯ,
онуки ІЛОНА, ДІАНА і
АДЕЛІНА.
* * *
24
ГРУДНЯ
святкує
свій 55-річний ювілей дорога й глибоко шанована
нами сестра, кума й хрещена Валентина Петрівна
РЕПАНКА з Красного Колядина. Прийміть, люба ювілярко, наші щирі побажання. Нехай 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

На фото: Староталалаївський сільський голова
Василь ПОКРИШКА вперше вмикає вуличне освіт-

Час прибуття
в початковий
пункт

22 ГРУДНЯ, на свято
Ганни, святкує свій 55-річний ювілей дорога дружина,
мама і бабуся Ганна Федосіївна КАЧУРА з Понір. Ми
раді сердечно Вас привітати, добра і здоров’я в житті
побажати. Мирного неба, ясного сонця, хай воно світить
у Ваші віконця. Хай наша
любов Ваше серце зігріє,
душа Ваша світла повік не
старіє. Хай друзі щирі заходять у дім і буде хліб і до
хліба у нім. Хай доля дарує
Вам щирі хвилини у дружньому колі — у колі родини.
Щоб ніколи не знали Ви втоми, хай злагода і мир будуть
у домі. Господь хай дарує
надію й тепло, на довгі літа,
на щастя й добро. Від усього
серця бажаємо Вам міцного
здоров’я, оптимізму, Божої
благодаті на многії літа.
З повагою ЧОЛОВІК,
СИН, НЕВІСТКА, внуки
ВАЛЕРІЯ і ПОЛІНА.
* * *
22 ГРУДНЯ нашій любій
матусі і бабусі Ганні Федосіївні КАЧУРІ з Понір виповнюється 55 років. Матусю,
бабусю, Ви наша єдина, Вас
щиро вітає вся наша роди-

суцільне здорожчання, треба розуміти, що коштів на
будівництво освітлення на
«лівий берег» знадобиться
більше.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

Час відправлення з кінцевого
пункту

З російської мови й
літератури
Учні Талалаївської школи: Дарина Шовкун — 10
клас, Анжела Івко — 11 клас.
Учениця
Української
школи Марина Наливайко —
9 клас.
З біології
Учениця Плугатарської
школи Катерина Бондар — 8
клас.
Учні Березівської школи:
Валерія Коноваленко — 9
клас, Ірина Матюшенко — 10
клас, Сніжана Лещенко — 11
клас.
З географії
Учениця Плугатарської
школи Катерина Бондар — 8
клас.
Учениця
Харківської
школи Сніжана Мазило — 9
клас.
Учні Талалаївської школи Юлія Манівська — 10
клас, Ірина Шарапова — 11
клас.
З математики
Учень Української школи
Олександр Лобода — 7 клас.
Учні Плугатарської школи: Катерина Бондар — 8
клас, Богдан Нефьодов — 11
клас.
Учениця
Чернецької
школи Тетяна Власенко — 9
клас.
Учениця Талалаївської
школи Юлія Манівська — 10
клас
З трудового навчання
Учениця Талалаївської
школи Анна Іващенко — 11
клас.
Учень
Староталалаївської філії I-II ст. Талалаївської ЗОШ І-III ступенів Микола Гінцяк — 9 клас.
З правознавства
Учень
Плугатарської
школи Валерій Іщенко — 9
клас.
Учні Талалаївської школи: Юлія Манівська — 10
клас, Альона Яресько — 11
клас.
З астрономії
Учень Липівської школи
Віталій Мневець — 11 клас.
З економіки
Учень
Плугатарської
школи Богдан Нефьодов —
11 клас.
З екології
Учениця Талалаївської
школи Ірина Кондратенко —
11 клас.
З інформаційних
технологій
Учні Талалаївської школи: Вікторія Макаренко — 9
клас, Юрій Безпальчий — 10
клас.
Учень Чернецької школи
Сергій Співак — 10 клас.
З німецької мови
Учні Плугатарської школи: Ілля Кунденко — 8 клас,
Валерій Іщенко — 9 клас.
Учениця Довгалівської
школи Яна Яценко — 11
клас.
З англійської мови
Учні Талалаївської школи: Богдан Манько — 9 клас,
Олена Кухтик — 10 клас.
Учень
Плугатарської
школи Богдан Нефьодов —
11 клас.
Оксана ПЛЮТА,
начальник відділу освіти РДА.

Вже тиждень кілька вулиць Слобідки, тобто, як
кажуть у селі, правобережжя, живе із вуличним освітленням. У вечірні години
вже не моторошно вийти на
вулицю, стареньким сходити на зимові посиденьки до
сусідів. І це їх радує.
Протяжність лінії —
2,2 кілометра. Всі роботи
по
виготовленню
проектно-кошторисної
документації та по будівництву виконані за кошти
Староталалаївської сільради. На це використано 271
тисячу гривень.
Звичайно, що жителів
села хвилює, коли ж буде
вуличне освітлення і на лівому березі. За словами
сільського голови, сільрада
вже виготовила проектну
документацію, заплативши
за неї 19 тис. грн. Будуть
кошти в сільському бюджеті наступного року, буде і
освітлення. Неосвітленою
залишається більша частина села. А враховуючи

Час прибуття
в кінцевий
пункт

У жовтні — на початку грудня в школах району
проходили I та II етапи учнівських предметних олімпіад
із 17 базових дисциплін. У
першому (шкільному) етапі
взяли участь 1939 учнів, у
другому (районному) — 291
учень, що на 117 менше, ніж
у минулому році. Найактивнішою була участь школярів
на олімпіадах з української
мови та літератури, історії,
математики, фізики, хімії, біології та ІКТ.
За підсумками роботи
оргкомітету та журі II етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад дипломами відділу освіти нагороджено 116
учасників, з них дипломом I
ступеня — 29 учнів, II ступеня — 39 і III ступеня 48 учнів.
Проведений моніторинг
результативності
виступів
команд у районному етапі
свідчить, що найвищий коефіцієнт показника якості та
відповідно I місце у команди
Чернецької ЗОШ (10 дипломів), на II місці команда Плугатарської школи, 3-є місце
— за командою Березівської
ЗОШ, на 4-му місці команда
учнів з Довгалівської школи
і на 5-му — команда з Талалаївської школи. Знизилась
якість підготовки команд
Красноколядинської школи
(лише 2 дипломи), Харківської та Липівської шкіл (7 і
8 дипломів відповідно), Понірської — 1 диплом, Староталалаївської ЗОШ — 2
дипломи.
Учнів, які досягли вагомих результатів у II етапі
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад, нагороджено дипломами районного відділу
освіти.
Команди-переможці II етапу олімпіад будуть
направлені для участі у III
(обласному) етапі Всеукраїнської олімпіад.
З української мови та
літератури
Учні Талалаївської школи: Віталій В’ялий — 8 клас,
Яна Попович — 9 клас, Олександра Холоша — 10 клас,
Ірина Бондаренко — 11 клас.
З історії
Учні Талалаївської школи: Віталій В’ялий — 8 клас,
Олександра Холоша — 10
клас, Владислав Пустовий
— 11 клас.
Учениця Липівської школи Богдана Федусь — 9 клас
З фізики
Учні Плугатарської школи: Катерина Бондар — 8
клас, Богдан Нефьодов — 11
клас.
Учениця
Чернецької
школи Анастасія Харченко
— 9 клас.
Учениця Талалаївської
школи Юлія Манівська — 10
клас.
З хімії
Учні Плугатарської школи: Катерина Бондар — 8
клас, Христина Думнич — 11
клас.
Учениця
Березівської
школи Валерія Коноваленко
— 9 клас.
Учениця
Української
школи Аліна Логвиненко —
10 клас.

НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ СЛОБІДКИ – ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Час відправлення з початкового пункту

ПЕРЕМОГЛИ НА РАЙОННИХ,
ПОЇДУТЬ НА ОБЛАСНІ

СЕЛО І ЛЮДИ

Протяжність
маршруту, км

ОСВІТА
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

Талалаївка –
Українське

22 грудня 2017 року

Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування проводяться
відповідно до ст. 43 ЗУ «Про
автомобільний транспорт»
та «Порядку проведення
конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному
маршруті загального користування»,
затвердженого постановою КМУ від
03.12.2008 №1081 із змінами та доповненнями (далі
Порядку).
Документи на участь
у конкурсі подаються організатору конкурсу у двох
закритих конвертах з позначкою №1 та №2. На
конвертах вказується дата

13:10

14:10

14:20

15:20

проведення конкурсу по
оголошенню, назва претендента. У конверті №1 подаються документи, що додаються до заяви, в конверті
№2 — інформація про те, на
який об’єкт конкурсу подає
документи перевізник-претендент (заява).
Конкурс відбудеться
23 січня 2018 року о 10 год.
у приміщенні Талалаївської
районної державної адміністрації за адресою: 17200,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3. Реєстрація учасників конкурсів з 9:45 год.
Документи на конкурс
приймаються з 25.12.2017
року по 09.01.2018 року
включно
за
адресою:

17200, смт Талалаївка, вул.
Центральна, 3, сектор економічного розвитку Талалаївської районної державної
адміністрації.
УВАГА! За детальнішою
інформацією звертатися до
сектору економічного розвитку Талалаївської РДА
за тел. (04634) 2-16-23,
097-613-09-79.
Ознайомитись з переліком необхідних та рекомендованих документів для
подання на участь у конкурсі та отримати зразки документів можна на веб-сайті:
ht tp: // t aladm.c g.gov.ua /,
рубрика «Оголошення» та
у секторі економічного розвитку райдержадміністрації.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
СЛУЖБА – 102

ЩОБ СТАТИ
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ

Головне управління Національної поліції в області
проводить добір кандидатів,
яким станом на 31 грудня
2018 року виповниться 17
років і які мають повну загальну середню освіту, для
направлення на навчання до
вищих навчальних закладів,
а саме: Національної академії ВС (м. Київ), Харківського
національного
університету ВС, Дніпропетровського
державного університету ВС,
Львівського державного університету ВС, Одеського
державного університету ВС,
Донецького юридичного ін-

ституту МВС України (м. Кривий Ріг).
Детальнішу інформацію
можна отримати на офіційних сайтах вищевказаних
навчальних закладів. Після
закінчення навчання випуск
никам присвоюється спеціальне звання «лейтенант
поліції» та гарантується
працевлаштування в Талалаївському ВП. За довідками
звертатися до відділення поліції за тел. 2-15-63, або особисто до сектору кадрового
забезпечення відділення.
Тетяна КУЦА,
старший інспектор СКЗ.

ОТРИМАВ ТОВАР –
СПЛАЧУЙ ГРОШІ

Одним із найпоширеніших видів шахрайства є
замовлення товарів по Інтернету. Його принцип дуже
простий. Зловмисник на сайтах з оголошеннями виставляє на продаж, наприклад,
дорогий мобільний телефон
за дуже привабливою ціною. Звичайно, такий товар
замовляють. Але шахрай
пропонує спочатку перерахувати кошти, а потім відправити покупку. Гроші покупець
перераховує, а товар не
отримує.
Не перераховуйте свої
кошти незнайомцю. Запро-

понуйте йому розрахуватися після отримання та
перевірки товару у службі
доставки. Якщо це шахрай,
він відразу перестане з вами
спілкуватися.
Якщо ви все ж потрапили на гачок аферистів, або
відносно вас намагалися
застосувати шахрайські дії,
якнайшвидше звертайтесь
до поліції. Це дасть змогу
правоохоронцям вирахувати
та затримати зловмисників
«по гарячих слідах».
Олександр БОРИСЕНКО,
начальник Талалаївського ВП, підполковник поліції.

ПОДЯКА

ХАЙ БЕРЕЖЕ ВАС БОГ

Час від часу мені доводиться лікуватись у районній лікарні. Ось і нещодавно
після тяжкої недуги більше
двох тижнів лікувалась у неврологічному відділенні та
лікаря-терапевта. Я в черговий раз переконалась, наскільки кваліфіковані і чуйні
наші лікарі — досвідчена
Любов Василівна Грабова
і молодий лікар Лілія Олександрівна Луценко. Щиро
вдячна своїм рятівникам

за доброзичливість, увагу і
підтримку. І не лише їм, а й
всьому колективу неврологічного відділення — медсестричкам,
молодшому
медичному персоналу за їх
доброту, щирість у ставленні до своїх пацієнтів. Нехай
Бог сторицею віддячує цим
людям у білих халатах, нехай біда завжди обходить
стороною їх та їхні сім’ї.
Лідія МИХАЙЛЮК.
с. Поповичка.

23 ГРУДНЯ
минає рік, як назавжди залишила нас наша найдорожча мама, бабуся
і прабабуся Надія Дмитрівна АРТЮХ
із Скороходового. Важко повірити, що
вже ніколи з Вами не зустрінемось. Якби
могли Ви довше жити, були б щасливі
внуки й діти, але не в силах ми змінити
Господню волю у житті. Ми будем завжди пам’ятати, були Ви найкраща жінка й
мати. Таких як Ви не забувають, про них
лиш вічно пам’ятають. Пройдуть роки, а ми завжди будемо
приходити до Вашої могили поговорити і схилити голови в
журбі.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, СИНИ, НЕВІСТКИ,
ВНУКИ і ПРАВНУКИ.

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.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий
доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
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 180 кг до понад 1 тонну, а також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ живою вагою. Працюємо оптом.
Тел. 068-747-32-55, 066-166-67-81.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, ЯЧМІНЬ, СОЮ.
Тел. 097-670-38-31.
Вологу КУКУРУДЗУ. Тел. 097-069-98-52.
МОТОЦИКЛИ К-750, Урал, МТ-10, МТ-12, МТ-16, М-61,
М-72. Тел. 067-385-66-59, 066-325-20-58.
Потрібні гроші? Можу купити МОНЕТИ (СРСР та ін.),
паперові ГРОШІ, НАГОРОДИ, ЛИСТІВКИ, давні ІГРАШКИ,
СТАТУЕТКИ, ГОДИННИКИ, старовинні речі і т. ін. Можливий викуп колекції. Досить тримати вдома те, що може принести вам гроші!
Тел. 097-626-57-79.

ПРОДАМ

4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Комунальна (Ватутіна) в
Талалаївці. Тел. 096-063-89-13.
2-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці в доброму стані, є
газ, вода. Ціна за домовленістю. Тел. 050-704-25-65.
САДИБА в с. Харкове по вул. Науменка, 25. Будинок і
літня кухня газифіковані, водогін. Тел. 093-734-35-04.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109, БЕНЗООБПРИСКУВАЧ.
Тел. 067-456-22-90, 050-109-61-22.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2109 сірого кольору 1990 року випуску, 1,5 л газ/бензин, довге крило, власник по ТП.
Тел. 096-358-98-34 (Олександр).
ПШЕНИЦЮ, ВІДВАЛ ЕО до трактора ЮМЗ, МТЗ.
Тел. 066-528-36-28.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Молода КОРОВА, тільність вісім місяців.
Тел. 098-707-26-67.
КОЗА, СІНО. Тел. 098-623-66-91.
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).
25 ГРУДНЯ
минає півроку,
як
перестало
битися серце нашого дорогого чоловіка,
батька й дідуся Миколи Костянтиновича РОЯ з Талалаївки. Скільки не мине
часу, Ти завжди будеш поряд із нами.
Закрила хижа смерть повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним сном навіки
людина добра і проста. Навіщо так рано
покинув Ти нас? Твій образ прекрасний
навіки погас. Не в силах змиритись з
судьбою такою і плачемо, рідний, ми за Тобою. Ще трохи пожити на думці було, і, може, пожив би, та сонце зайшло. Не
заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в останню путь,
похилиться зажурена калина і добрим словом люди пом’януть. Спи спокійно, наш дорогенький. Лебединим пухом хай
буде Тобі земля, а душі вічний спокій і Царство небесне. Усі,
хто знав нашого Миколу Костянтиновича, пом’яніть його добрим словом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СИН, НЕВІСТКА, ВНУК.

   ПОМИНАННЯ   

24 ГРУДНЯ минає рік, як не стало найдорожчої для мене
людини — мами Ганни Петрівни ДАНИЛЕЙКО із Старої Талалаївки. Так тяжко і сумно без Тебе, моя найкраща порадниця, так болить душа від розлуки з Тобою і не віриться й
досі, що вже не чекатимеш на мене і не зустрінеш на ріднім
порозі. Осиротів світ без Тебе, сумує душа за Твоїм добрим
серцем, люблячими очима і теплими долонями, якими пригортала до себе, голубила, мов дитину. Хай легким буде Твій
спочинок, мамо. Царство небесне Твоїй душі.
Син АНАТОЛІЙ.
19 грудня минув рік, як немає вже із нами нашої дорогої
матусі, бабусі, прабабусі Ганни Михайлівни ВАЩЕНКО із
Рябух. Минають дні тяжкої скорботи і печалі, як Вас немає з
нами. У наших вдячних серцях назавжди залишиться біль і
смуток непоправної втрати. Ви були для нас надійною опорою, чудовою матір’ю та найдорожчою бабусею. Дякуємо
Вам за життя, яке дали нам, доброту, любов та материнську ласку. Душа спочила… відійшли турботи, покинув біль,
тривога відлягла, нема куди спішить, нема роботи, а Ви ж і
мить без неї не могла. Низько вклоняємося перед Вашою
світлою пам’яттю, яка завжди буде жити у наших серцях. Нехай свята земля береже Ваш сон, а Господь дарує Царство
небесне.
В глибокій скорботі син ІВАН, невістка НАДІЯ,
ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

22 ГРУДНЯ минає 40 днів, як залишив нас назавжди дорогий чоловік і батько Микола Петрович ПАВЛИШ із Скороходового. Так швидко минають дні тяжкої скорботи і печалі, і
все болючішою стає душевна рана, все довшим шлях нашої
розлуки. Ти пішов у інший світ і життя без Тебе стало таким
тяжким і безрадісним. Лише спогади і пам’ять про ті дні, коли
ми були разом, зігрівають наші серця. Нехай буде пухом Тобі
свята земля, а душі буде Царство небесне.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКА, БРАТ із своїми сім’ями.
МИНУЛО 10 років тяжкої скорботи і печалі, як немає з
нами нашої дорогої, завжди живої в нашій пам’яті Валентини Миколаївни ЗИЗИ з Корінецького. У наших вдячних серцях назавжди залишиться біль і смуток непоправної втрати.
Ти була для нас надійною опорою, мудрим порадником, чудовою матусею та найкращою бабусею. Все своє життя Ти
постійно молилася, підтримувала та турбувалася про всіх
нас і забувалася думати про себе. Дякуємо Тобі, матусенько, за життя, яке дала нам, за надзвичайну доброту, за материнську ласку і любов, за любляче серце. Низько вклоняємося перед Твоєю світлою пам’яттю, яка завжди буде жити
в наших серцях. Земля Тобі пухом, рідненька.
Зі скорботою всі РІДНІ.
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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%

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).
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.
Фермерське господарство закуповує у населення
КОРІВ, БИКІВ і ТЕЛИЦЬ.
Вимушений забій.
Тел. 098-381-92-90
(Олександр).
Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
Безлюдівський м’ясокомбінат (м. Харків)
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-989-96-43,
099-736-65-72.
НИЗЬКІ ЦІНИ ТА ВИСОКА
ЯКІСТЬ:
КРІВЛЯ, ВІКНА, ДВЕРІ,
САЙДИНГ, профнастил,
металочерепиця.
Робота, доставка, замір
БЕЗКОШТОВНО!
Тел. 096-947-37-27.
АВТОМИЙКА
працює на території СТО
«Каретний двір» за адресою: вул. Центральна, 7
(задній двір друкарні).
Тел. 096-094-81-58,
063-886-57-08.

КУПЛЮ

за найвищою
   ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

П А РК А НИ
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.
ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 110 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА, БРУС.
Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

Дід Мороз і Снігурочка
для ваших дітей.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
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.
Конотопський м’ясокомбінат закуповує у населення БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ. Вимушений забій.
Тел. 098-446-62-52,
095-562-26-05 (Руслан).

Учні 3-А класу Талалаївської школи, їх батьки та
класний керівник Ольга Іванівна Пилипенко щиро співчувають своєму однокласнику й учню Ярославу Бовкуну в
його нерозрадному горі — передчасній смерті тата ЮРІЯ
АНАТОЛІЙОВИЧА і розділяють біль тяжкої втрати з рідними та близькими покійного.
У сім’ї Станіслава Борисовича та Ольги Михайлівни
Бутків із Талалаївки тяжка втрата — не стало дорогої людини, батька БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА. Щиро співчуваємо подружжю і розділяємо гіркоту болісної втрати.
Сім’я В. О. і Н. П. СМІЛИКІВ із Плугатаря.
Розділяємо гіркоту тяжкої втрати із Станіславом Борисовичем Бутком із Талалаївки з приводу смерті його батька БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА. Щиро співчуваємо в горі
всім рідним і близьким покійного.
Сім’я П. М. ДРАЛА.
З болем у серці зустріли звістку про раптову, передчасну смерть нашого сусіда Миколи Григоровича
НИКОЛАЙЧУКА. Сумуємо за людиною щирої душі, добрим і порядним чоловіком. Висловлюємо щирі співчуття
дружині Людмилі Іванівні, всім рідним і близьким покійного.
СУСІДИ з будинку №17 по вул. Центральна в
Талалаївці.
У нашого класного керівника Ірини Миколаївни Бовкун — тяжка, непоправна втрата, пішов із життя її чоловік
ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. Співчуваємо Ірині Миколаївні та
її родині, переживаємо горе разом із Вами.
Юрій ГЕНЮТА, Мар’яна ГНИП.

5

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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ПОДІЯ
ДЛЯ місцевих і не тільки
спортивних уболівальників
це вже не секрет, а прописна істина. Принаймні, в нас
у районі дівчат із тамтешньої шкільної команди давно пізнають в обличчя. І в
Конотопі, Чернігові, Путивлі,
Глухові, Варві, Ромнах, ба,
навіть у Києві, знають, хто
такі Христина Думнич, Яна
Чепель, Настя Муха, Марина
Бровко, Аліна Демченко, Марина Гаєвська, Аня Керасінська, Анна Хоменко, Марина
Мель, Настя Семінко. Невже
і в Києві?! А що ж тут такого?! Язик баскетболу довів їх
і туди — чемпіонки області як
не як, своєю грою вибороли
повне право захищати честь
Чернігівщини на найголовніших спортивних майданчиках країни.
Вони добре грають. Так
грають, що залюбуєшся! І
їх бояться. Запрошують на
турніри, знаючи наперед, що
заздалегідь віддають плугатарським
баскетболісткам
нагороди в руки. Раз запрошують — значить поважають. І команда-чемпіонка
не спочиває на лаврах, приймає виклик і їздить, їздить і
їздить по турнірах, не перестаючи колекціонувати трофеї — то кубок у руках, то
медалі на грудях. Від успіхів
не крутиться голова. Не дає
їй закрутитися в дівчат їхній
тренер і вчитель фізкультури
Володимир Чепель. Сам в
юності нестримний баскетболіст, тямущий спеціаліст
і вчитель од Бога. З таким
і важко, і легко. Важко, бо
спуску на майданчику нікому
не дасть, будь ти хоч рідною
донькою Яною чи не менш
рідною племінницею Юлею
— до сьомого поту ганятиме,
поки потрібного не витисне.
А легко, бо не тільки розкаже
— покаже як треба зіграти в
тій чи іншій ситуації, на виїзних змаганнях «в лепьошку»
розіб’ється, щоб діти були

нагодовані і мали комфортабельні умови проживання. Він горою за них, вони
відповідають йому дитячою
довірою і любов’ю і горді від
того, що в них такий вчитель
і тренер.
Володимир Григорович
виховує з них не просто
спортсменок — ліпить особистостей по своїй подобі. Бо й
сам неабияка фігура в районному фізкультурно-спортивному житті. За просто так
(по заслузі!) у номінанти тижневої давності фестивалю

баскетбольну команду, спонсорував її поїздку і виступ на
Всеукраїнських змаганнях у
Києві. І, як вдячність за це,
плугатарці започатковують у
себе іменний турнір нардепа.
Баскетбольної першості
такого рівня Талалаївська
школа (тут проходили поєдинки — більший спортзал, кращі умови) ще не
приймала. З’їхалися давні
друзі-суперники:
Сумщину
представляли команди конотопських ДЮСШ, політехнічного ліцею, Путивльського

гравати. Привітав
його учасників помічник-консультант
Валерія Давиденка
Микола Коновал.
Далі було десять
поєдинків, багато
боротьби, перемоги й поразки. Господарки домінували,
тільки в першому
матчі проти одвічних своїх головних конкуренток із
ДЮСШ вони зустріли відчайдушний

«Гордість району» не потрапляють. Щоб уже на другий
день стати організатором і
натхненником міжобласного
баскетбольного турніру на
призи народного депутата
Валерія Давиденка. Нардеп
до розвитку дитячого спорту на селі не байдужий, не з
чуток знає про плугатарську

педагогічного коледжу, а за
Чернігівщину визвалися постояти Варвинська гімназія і
Плугатарська школа. Бачте,
як не гімназія-ліцей-коледж,
так міська ДЮСШ, а тут проста сільська загальноосвітня
школа, в якій і учнів-то не
густо, не те, що на команду
назбирати і турнір із нею ви-

опір, але зуміли вистояти і
схилити шальки терезів на
свою користь — 22:19. З
іншими суперницями було
легше — політехнічний ліцей
обіграний 36:14, педколедж
— 26:12, гімназія — 39:12.
Так грають плугатарські дівчата! Чотири поєдинки —
чотири перемоги і кубок із

ЗВЕРНЕННЯ

ДО МЕШКАНЦІВ
ТА ГОСТЕЙ
ЧЕРНІГІВЩИНИ

В П Л У ГА Т А Р І У
БАСК ЕТБОЛІ ЗН А ЮТЬ ТОЛК
рук помічника нардепа в
нагороду.
— Жоден із учасників
не залишився без призів, —
розповідає Володимир Чепель. — Отримали їх команди-призери з ДЮСШ і ліцею,
кращий бомбардир Юлія
Одинець і кращий гравець
Настя Дубініна з Конотопа.
Решта команд підсолодили
гіркоту поразки тортами. Взагалі всі мої колеги відзначили
високу організацію змагань,
якісну роботу суддівської
колегії. Я щиро вдячний за
гостинність директору Талалаївської школи С. В. Михно
і вчителю фізкультури В. Ю.
Лакизі, колективу кафе «Міленіум», де харчувалися
учасники змагань, спортивним уболівальникам за підтримку і, звичайно ж, команді
нардепа Валерія Давиденка.
Турнір удався!
На черзі нові і в них дівоча баскетбольна команда Плугатарської школи
фаворит №1.
О. ЛИПІН.
На знімках: тренер
і вчитель Володимир
ЧЕПЕЛЬ і його команда.

ЛЮДИНА – ЛЮДИНІ

ОСВІТА

ВЧИМОСЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ

У Талалаївській школі
проходив тиждень «Виховання
толерантності
— шлях до рівних відносин». Проведені виховні
години у початкових класах під девізом «Мені це
потрібно: адже я — такий
як ти!!!», де діти у формі
гри пізнавали світ особливих людей, вчилися
толерантному ставленню
до них та оцінювали ступінь необхідної допомоги
відповідно до нозології
(порушення). Вони мали
змогу спробувати поро-

СЛУЖБА – 101

зумітися з людьми, які не
можуть говорити, бачити
чи чути. Ознайомилися з
мовою жестів та шрифтом
Брайля (на коробочках з
ліків). Дізналися на практиці, що всі люди є рівні
і водночас унікальні. Кожна дитина мала змогу написати або намалювати
слова підтримки і побажань особливим діткам у
«Комірках побажань». Всі
класи-учасники отримали «Подяку» за активну
участь у заходах.
З метою визначен-

ня ставлення до людей з
особливими
потребами
серед учнів 5 – 11 класів
було проведено моніторингове дослідження та
загальношкільна акція для
учнів старшої ланки, де
кожна дитина мала змогу
обвести свою долоньку та
записати на ній слова підтримки дітям з особливими
освітніми потребами всієї
України.
Оксана МОВЧАН,
координатор з впровадження інклюзивного
навчання.

ПОРЯД З НАМИ,
КОЛИ НАЙТЯЖЧЕ

Ніхто із простих смертних не знає і не відає скільки горя може витримати
людське серце. Біль, розпач
здаються
непережитними,
коли раптово на твоїх очах
відходить в інший світ кохана людина, а ти не можеш її
врятувати. Серце, здається,
розривається на шматочки.
І якщо судилося йому витримати, значить, ще є призначення на цьому світі. Для
мене воно у вихованні мого
внука, який зовсім юний і вже
пережив багато втрат. І мій
обов’язок його, як той юний
паросточок, леліяти, щоб
вкоренився, щоб не похилився, не зламався під злими
вітрами. Всього якась мить і
наш чоловік, батько, дідусь
Микола Олексійович Ромашко навіки залишив нас…
Я вдячна долі, що у мене
є прекрасні діти: син і невістка, їхній малий синочок, а мій

внучок, який завжди з нетерпінням чекає бабусю в гості і
любить гостювати у нас.
На наше горе відгукнулося багато добрих людей
— наші чудові свати, куми,
друзі, сусіди теперішні і ті, з
якими ми багато років проживали в будинку по колишній
вул. Леніна. Не уявляю як би
ми справилися без їхньої підтримки. Миколу Олексійовича в останню дорогу проводжало багато його колишніх
колег, які також підтримали
нас морально і матеріально.
В черговий раз захоплююся нашими щиросердними
людьми, в яких теж горя вистачає, але вони спішать допомогти іншим у біді.
У цьому і головне багатство людини — її душа. Життя
земне таке коротке. І на той
світ і бідний, і багатий забере
із собою тільки сорочечку, костюмчик, черевики, хрестик,

ТЕ, ЩО трапилося у нашій родині, важко було уявити навіть у страшному сні.
Ще вчора ми з чоловіком,
Миколою Григоровичем Николайчуком, їхали у столичну
лікарню з надією на операцію
і одужання, а вийшло так, що
той день був його останнім
днем життя. А вже наступного
треба було його везти додому
в домовині, проводити в останню дорогу. Це неймовірно

важко пережити, а треба…
Вся наша рідня безмежно вдячна нашій сусідці Світлані Костянтинівні Соляник,
яка у той час, доки я ще була
в Києві, ніби рідна людина,
вирішувала питання організації похорону. Всі сусіди по
будинку 17 по вулиці Центральна морально і матеріально підтримали мене, а
також колеги Миколи Григоровича з усіх колективів, де

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

Учні Талалаївської школи створили свої «Комірки побажань».

Фото автора.

26 грудня — с. Чернецьке, с. Макаренкове, с. Глибока (села повністю).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

З настанням холодів до
Служби порятунку «101»
стало надходити значно
більше повідомлень про
пожежі та трагічні випадки
під час їх. Рятуючись від
холоду, люди інтенсивно
використовують прилади
опалення, електрообігрівачі та газове обладнання,
не приділяючи належної
уваги дотриманню протипожежних вимог. Особливо
після вживання алкоголю допускають паління у
власних оселях. Діти, залишившись поза увагою
дорослих, вигадують небезпечні ігри з сірниками та
запальничками.
26 листопада в одному
з приватних житлових будинків, що в селі Бережівка
Ічнянського району, виникла пожежа. Під час гасіння
рятувальники в одній з кімнат помешкання виявили
тіла двох дітей без ознак
життя. Це — 6-річний син
та 8-річна донька господарки. Старша донька,
1995 року народження та
5-річна онука з опіками різного ступеню були доставлені до районної лікарні.
Ймовірніше за все, до виникнення трагедії призвело
порушення правил експлуатації опалювальної печі.
У зв’язку з цим, рятувальники звертаються до
всіх мешканців і гостей
Чернігівщини з наполегливим проханням бути вкрай
уважними та обережними
при експлуатації приладів
опалення й електрообігрівачів. Періодично перевіряйте, щоб у печах та
димарях не було тріщин.
В опалювальний сезон
очищуйте димарі від сажі
не рідше одного разу на
три місяці. Ні в якому разі
надмірно не перегрівайте
печі та не розпалюйте їх за
допомогою горючих рідин.
Не паліть у помешканнях,
особливо після вживання
спиртних напоїв. Постійно
слідкуйте за поведінкою
дітей та в жодному разі не
залишайте їх без відповідного нагляду. Цінуйте власне життя та дбайте про
безпеку.
Роман ЦУЧКО,
заступник начальника
УДСНС в області.
свічечку та вінчик на чоло… І
головне, що посіяв, що залишив після себе — добро чи
зло, їм і проростати по тобі.
З глибокою вдячністю
я вклоняюся всім добрим
людям за підтримку у важку
годину, хай Господь благословляє вас на добрі діла і
вберігає від лиха. А покійному — вічна пам’ять і вічний
спокій!
Ольга РОМАШКО.
смт Талалаївка
він працював: колишніх райкому і «Київшляхбуду», райдержадміністрації, його друзі-рибалки. Я щиро вдячна
за підтримку своїм колишнім
колегам із терапевтичного та
неврологічного
відділення
райлікарні, всім своїм та чоловіковим друзям, які подали
мені руку допомоги. Вдячна
Г. І. Гавриленко і всьому її колективу із кафе «Міленіум»
за прекрасно приготовлений
поминальний обід та чудове
обслуговування. Від імені
всієї родини вклоняюся всім
добрим людям.
Людмила НЕДІЛЬКО.
смт Талалаївка.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

22 грудня 2017 року
ПРИЙШОВ
В САДОЧОК
МИКОЛАЙ…

ЗНАЙ НАШИХ!

СЕРЕД ЛІ ДЕРІВ

15 – 17 грудня. Варва.
Третій етап розіграшу відкритого Кубка області з пішохідного туризму «Адреналін
2017 – 2018» — відкритий
Кубок Варвинського району.
В змаганнях взяли участь три
команди учнів Талалаївської
ЗОШ — вихованці ДЮСШ
та Центру ДЮТ. У триденній боротьбі 26 команд наші
туристи не загубилися, а
навпаки були серед лідерів.
Знову, втретє поспіль, у молодшій віковій групі ми (Альона Загурська, Віталій В’ялий,
Анастасія Таралика та Олена
Гриценко) отримали перемогу серед 12 команд. Команда
ЦДЮТ також втретє поспіль
посідає стабільне п’яте місце.
У старшій групі за п’єдестал пошани боролися 14
збірних. Важко конкурувати

з кандидатами в майстри та
майстрами спорту. І отже підсумкове 6 місце — достойний результат. В особистому
заліку у різних вікових групах
наші спортсмени посіли наступні місця: 1-е — Альона
Загурська та Віталій В’ялий;
2-е — Альона Топчій; 3-є —
Еліна Чуба та Анастасія Таралика. На дистанції зв’язок:
1 місце — Альона Загурська
та Віталій В’ялий; 2 місце —
Костянтин Самойленко і Тимофій Решетнік.
Наші
команди
щиро
вдячні сектору молоді та
спорту (Н. М. Луценко) за фінансову підтримку та відділу
освіти РДА (О. П. Плюта) за
наданий для поїздки на змагання автобус.
Олег ЧУБА,
тренер команд.

На фото: знову наші туристи з кубком; внизу — туристична зв’язка
Альона ЗАГУРСЬКА і Віталій В’ЯЛИЙ.

З яким нетерпінням чекали
на цю радісну мить хлопчики й
дівчатка з дитсадка «Малятко»
в Плугатарі! Святково одягнені,
із сяючими личками, стрічали
вони Святого Миколая піснями,
віршиками, оповідками. Горіли
цікавістю їхні оченята: а що ж
там у дідуся Миколая в торбині?
Наставляйте, діти, долоньки: ось вам солодощі, ось вам
подарунки та ігри для спільних
забав у дитсадку. Поклало все
це Миколаю в торбу для малечі СТОВ «Батьківщина» (М. М.
Дмитренко) в особі Поповичківського сільського голови В. В.
Іванії, посприяв і батьківський
комітет (Т. Жукова, А. Керосинська, Л. Постол). Пішов Миколай
— чекають діти Діда Мороза.
Алла ХОМЕНКО,
завдитсадком «Малятко».

З ЛІРИЧНОГО ЗОШИТА

РЕКВІЄМ ПО БОЛОТНИЦЬКІЙ ШКОЛІ

У НАС В ГОСТЯХ ГАЗЕТА «ПРИСАДИБНЕ І ДАЧНЕ
ГОСПОДАРСТВО»

ВІ ДСТУ П И В Х АТН І Й ГРИ БОК

Хатній грибок, який,
швидко
розмножується,
псує дерев’яну підлогу, стелю. Боротися з ним важко,
але впадати у відчай не
варто. Доцільно приготувати
пасту для боротьби з гриб-

ком за таким рецептом. На
1 м2 деревини візьміть 150 г
фтористого натрію, 135 г
жирної глини і 200 г води.
Воду доведіть до кипіння,
засипте в неї фтористий натрій і ретельно перемішайте.

Потім невеликими порціями
добавляйте просіяну глину.
Всю цю масу знову перемішайте. Обмажте деревину
цією пастою один раз — і
подальший розвиток грибка
припинився.

Видалити стару олійну
фарбу можна за допомогою
паяльної лампи, прогріваючи та зчищуючи шар, що
розм’якшився,
шпателем.
Якщо вам з якої-небудь причини не можна працювати з
відкритим вогнем, ви можете
розм’якшити фарбу на неве-

ликій ділянці, пропрасовуючи її через фольгу.
Для видалення старої
олійної фарби потрібно приготувати суміш з 1,3 кг негашеного вапна (CaO), 0,45 кг
поташу (K2CO3) і води. При
цьому суміш потрібно довести до сметаноподібної кон-

систенції. Поверхню, яку потрібно очистити, покривають
сумішшю й залишають на
12 годин. Після цього фарба очиститься без проблем.
Замість поташу можна скористатися більш дешевою та
легкодоступною кальцинованою содою.

Доглядаючи за лакованими меблями, використовуйте засоби на олійній основі. Найчастіше поліроль
— це емульсія молочного кольору, що містить мінеральні
олії, розчинники й речовину,
що забезпечує антистатич-

ні властивості, очищає як
жирові, так і водорозчинні
забруднення.
М’якою тканиною, змоченою препаратом, протирають лаковані поверхні й
через 20 – 30 хв витирають
ганчіркою насухо.

Вам також може зустрітися пастоподібний засіб,
що являє собою загущену
водяну емульсію воску, кремнійорганічних сполук і розчинників. Має антистатичні
властивості.

Непоодинокі
випадки,
коли господарям доводиться поправляти емаль ванни.
Старій ванні з ніздрюватою
емаллю можна повернути
колишній охайний вигляд.
Спочатку поверхню знежирюють ацетоном (або розчинником №646 чи №647).
Потім у чисту ванну заливають трохи білої нітрофарби
й ретельно розтирають. Так
роблять декілька разів, поки
пори в емалі не заповняться.
Надлишки фарби знімають
тампоном, змоченим розчинником. Остаточний шар

нітроемалі наносять з аерозольного балона.
Реставрувати емаль ванни можна таким способом:
клей «Суперцемент» і білу
нітроемаль змішати в рівній
за вагою пропорції. Ванну
добре знежирити бензином,
а потім тампоном густо втирати клей із фарбою. Дати
просохнути протягом доби
й нанести тампоном ще
один шар. Так повторювати
4 рази. Приблизна витрата
клею — 4 тюбики (по 40 г),
фарби — 160 г. Покриття виходить білим, гладеньким і

досить міцним.
Відновити ушкоджений
шар емалі на поверхні ванни,
раковини, газової плити можна за допомогою епоксидного
клею та стовченої на порошок порцеляни. Ушкоджене
місце зачистити наждачною
шкуркою, знежирити, нанести тонкий шар епоксидного
клею, посипати порцеляновим порошком. Після висихання поверхню полірують.
Замість
епоксидного
клею та порошку порцеляни
застосовують також сухі білила й клей «БФ-2».

ВИ Д А Л ЯЄМО СТА РУ ФА РБУ

ДОГЛЯД ЗА ЛАКОВАНИМИ МЕБЛЯМИ

РЕСТАВРУЄМО ЕМАЛЬ ВАННИ

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.

Ще школа є, а назви
вже немає,
Стоїть споруда сумно
на горі,
Ніхто тепер сюди
не поспішає,
Нема де вчитись нашій
дітворі.
Колись була відома
й знаменита,
Сотням дітей
приносила знання.
Тепер проходять мимо
сумовито:
Бо ж різні заходи бували
в ній щодня.
Тут вчителі привітно
зустрічали
Аж поки випуску

надходила пора,
А потім у життя нас
проводжали
І щиро зичили удачі
і добра.
Згадаймо тих, що нею
керували,
Навчальний
забезпечивши процес,
І інколи «на килим»
викликали —
Тепер приємно
згадувати й це.
Відтоді ми щороку
прилітали
До рідних стін, як птахи
навесні,
Де юність, ніби сонце,
зустрічали

І дарували їй оцінки
і пісні.
О школо рідна!
Серцем обіймаєм,
І буде це навіки,
назавжди,
І теплим словом тих
завжди вітаєм,
Хто прилітає здалеку
сюди.
О. ТЕЛЕХОВА (Семешко),
доцент Харківського
Національного університету
ім. Каразіна, випускниця
школи 1967 року.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради,
випускник школи 1973 року.

БАБУС ИН Х ЛІБ
Неділя. О четвертій
ранку
в хатині здвинули
фіранку.
Хтось, глянувши
в віконце скраю,
промовив:
— Ось уже й світає.
А далі здвинули заслінку,
сухенький хмиз взяли
з попінки,
Заблимкав вогник у печі,
як зірка в небі уночі.
Ще спить діброва,
гай і поле,
В хліві, сплячи,
жує корова.
А в хаті вже

робота йде —
бабуся хліб в печі пече.
Допоки сонце зійде
в небі,
все підробить по хаті
треба,
Щоб поки встануть
онучата,
Дух хліба вабив
по всій хаті.
З горщечків борщ,
лемішка, каша.
— Коли встига
бабуся наша?!

В коханні, наче на війні —
Не скажеш — Ні!
Усе, як десь
на полі бою —
Мішень на мушці.
За тобою
Кругом приціл
і місця мало,

Не утечеш, бо вже
попало,
Натиснув спусковий
крючок і все —
Попався на гачок.
Беруть, катують,
убивають,
Прощають, милують,

Давно розбіглись
онучата.
Схилилась вбік

старенька хата.
Навіки здвинуті фіранки.
І всі ще сплять
в четвертій ранку.
А хліб ще й досі пахне
з печі,
Такий же день,
такий же вечір.
Все тут таке ж.
Все ті ж зірки,
Все ті ж бабусині
стежки.
Хоча вони позаростали,
Давно бабусі вже
не стало,
Та не забуть, як ми малі
Раділи хлібу на столі.

карають
І так, і сяк —
така ж картина.
Одне не так,
як на війні —
Стріляють в серце,
а не в спину.

Я ДЛЯ ТЕБЕ СВІТ ЦЕЙ ПРИХИЛЮ
Хочеш, я стану
зірницею?
Хочеш, росою дзвінкою,
Хочеш, я стану
планетою —
Тільки, щоб бути
з тобою?
Хочеш, всміхнуся
до тебе
Променем сонця
весною?
Я відірвуся від неба
Крапелькою дощовою.
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Вітром я стану у листі,
Щоб говорити до тебе.
Щоб тільки бути
з тобою,
Зіркою стану у небі.
Хочеш, я пташкою
стану,
Буду літать над тобою.
Десь, притулившись
в гніздечку,
Втішатись, що поряд
з тобою.
Хочеш, я квіткою буду,

Редактор О. О. ГОСТРА.

Байдуже, навіть, якою?
Лиш би дивився
на мене —
Я б квітла, бо поряд
з тобою.
Хочеш? Скажи,
що ти хочеш?
Я прихилю світ до тебе.
Тільки, щоб був
ти у ньому
І більше нічого
не треба.
Олена КУРСЬКА.
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