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ЗАПИТАНЬ БІЛЬШЕ,
НІЖ ВІДПОВІДЕЙ

Позаминулого четверга
відбулася традиційна сходка
жителів селища Талалаївка.
В роботі зборів взяли участь
народний депутат України
Валерій Давиденко, а також
голова райдержадміністрації Анатолій Дупа та голова
райради Юрій Дзюбан, депутати та члени виконкому
Талалаївської громади. Традиційно збори розпочалися
із звіту селищного голови
Юрія Величка. Він зупинився
на роботі селищної ради по
впорядкуванню Талалаївки в
2017 році та планах вже новоствореної громади на 2018
рік. Особисто мене шокувала
озвучена Юрієм Величком
одна цифра. Виявляється, в
2017 році в Талалаївці народилося всього 25 дітей — це
майже вдвічі менше, ніж у
середньому за період з 2010
по 2015 роки. Про що свідчить ця цифра? Про те, що
різко скорочується кількість
молодих людей, які пов’язують своє майбутнє з Талалаївкою. І причина цьому,
на жаль, всім відома — відсутність робочих місць. Адже
за роки незалежності в Талалаївці не з’явилось жодного
промислового підприємства.
І, на мою думку, завдання
кожного керівника, чи то селищного голови, чи то голови
районної адміністрації — це
створення сприятливих умов
для залучення інвестицій в
економіку району. Після звіту голови жителі мали можливість задати запитання як
доповідачу, так і присутнім
на сходці іншим керівникам
району. Вони стосувались
благоустрою селища, зокрема ремонту доріг, боротьби
з бродячими собаками, питань, пов’язаних із відсутністю нотаріуса. Хвилювала
жителів селища і доля селищного парку. Селищний
голова розповів, що роботи
по ямковому ремонту доріг
будуть продовжуватись і в
цьому році, в питанні боротьби з бродячими собаками є
складнощі, пов’язані з відсутністю його законодавчого
врегулювання. Юрій Величко
запевнив жителів селища, що
на сьогодні не стоїть питання
про приватизацію селищного
парку і знаходиться на постійному контролі в селищній
раді. З метою покласти край
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чуткам про начебто захмарні заробітні плати керівників
селищної ради Юрій Величко озвучив свою заробітну
плату. Його оклад становить
5100 грн. З усіма надбавками, які передбачені законодавством та затверджені
депутатами селищної ради,
він отримує на руки близько
10 тис. грн. на місяць. Присутніх на сходці людей турбувало і питання медицини. Які
перспективи розвитку сімейної медицини в районі, що
буде з районною лікарнею?
Відповіді на ці питання від
керівників району та районної медицини не отримали.
Також жителів селища дуже
турбує складна криміногенна
ситуація в селищі та районі в
цілому. Що заважає нашій поліції покласти край постійним
обкраданням жителів селища? На жаль, ці питання так
і залишились без відповіді,
хоча на сходці і були присутні
керівники місцевого відділка
поліції. На запитання присутніх також відповідав народний депутат України Валерій
Давиденко. Він розповів, що
новостворена громада має
більше як фінансових, так і
організаційно-розпорядчих
можливостей по покращенню життя жителів громади.
Так, на 2018 рік заплановано
капітальний ремонт дороги
з Талалаївки на Липове за
рахунок фонду дорожнього
будівництва на суму 900 тис.
грн. Також фінансуватимуться роботи по реконструкції
сільських ФАПів. З нового
року проводиться інвентаризація земель сільськогосподарського призначення в
межах громад і, починаючи з
другого півріччя, планується
передача цих земель в розпорядження громад, а це додаткові можливості для залучення інвестицій в економіку.
З виступу народного депутата можна зробити висновок,
що в умовах децентралізації
влади керівникам місцевого
рівня створюються більші
можливості для розвитку
економіки на місцевому рівні, а без створення нових
підприємств, без створення
умов для розвитку малого та
середнього підприємництва,
підтримки фермерства немає майбутнього.
Сергій МИХНО.

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ

БЕЗ МОВИ НЕМАЄ НАРОДУ
Наш
земляк
поет-
емігрант Григорій Вишневий
(родом із Займища), який все
своє повоєнне життя провів
в Австралії, писав у листах
до редакції: «Як прилетить
вісточка з України або зачую
десь в емігрантських колах
рідне слово — душа на небі
і серце співає. Це особливо
відчуваєш, коли відірваний
від своєї землі. Тільки через
мову ти — українець, і де б
далеко не був, знаєш, що
твоя Україна завжди тебе
прийме, як сина». Мудрі
твердження мудрої людини!
З такими ж стоять сьогодні на
східних наших рубежах сини
і дочки своєї землі; з такими
ж сіли за парти у Міжнародний день рідної мови талалаївські школярі, щоб розказати, що є для них отчий край,
батьківський поріг і мамина
колискова. Діти писали диктанти на патріотичну тематику «Рідна мова», «Не бійтесь

ЗНАЙ НАШИХ!
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заглядати у словник…», «Тарас Шевченко», «У пошуках
слова», «Без мови немає
народу», приурочили чаруючому українському слову

ТА ЛАНТ

ДО КИЄВА ДОВЕДЕ

У грудні минулого року у
Центрі дитячої та юнацької
творчості відбувся районний
етап Всеукраїнських конкурсів «Український сувенір»
і «Новорічна композиція».
Творчі роботи вражали різноманітністю технік і технологій, креативністю задуму,
майстерністю виконання. На
обласний етап було подано
13 робіт з різних навчальних закладів району. І ось
наприкінці лютого підведено
підсумки обласного етапу.
Приємно, що цього року в
Чернігові відзначено 8 з 13
наших робіт.
На обласному етапі конкурсу «Український сувенір»
перемогу здобули:
••Дар’я Хименко, вихованка гуртка «Сувенірна
майстерня» (кер. В. П. Науменко) ЦДЮТ за роботу
«Оберіг»;
••Софія Васюк, учениця
Липівської школи (кер. А. В.
Співак), за роботу «Великодні писанки»;
••Ростислав
Ломонос,
учень Талалаївської школи (Л. В. Козел), за роботу
«Український віночок»;
••Валерія Коноваленко,
учениця Березівської школи
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На фото: учні Української школи пишуть диктант у Міжнародний день рідної мови.
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(кер. Н. І. Дмитрюк) за роботу
«Лялька-зернівка».
Переможцями обласного
етапу конкурсу «Новорічна
композиція» стали:
••учениці
Харківської
школи Анастасія Браташ
(кер. Л. І. Браташ) та Діана
Кравченко (кер. Л. П. Кравченко) з роботами «Новий рік
на березі моря» у номінації
«Стилізована ялинка» і «Новорічний подарунок» у номінації «Новорічний букет»;
••Анжела Небаба, учениця Талалаївської школи (кер.
О. І. Пилипенко) з роботою
«Зимовий вінок» у номінації
«Новорічний вінок»;
••учнівський
колектив
10-го класу Плугатарської
школи (Р. М. Скороход) з роботою «Новорічна композиція» у номінації «Новорічний
подарунок».
Роботу вихованки Центру
дитячої та юнацької творчості «Оберіг» Дар’ї Хименко направлено на Всеукраїнський
етап конкурсу (м. Київ), а її
творчого керівника Валентину Науменко нагороджено
подякою обласного управління освіти.
Ніна ГАЛАГАН,
директор Центру ДЮТ.
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виховні години, тематичні
лінійки, лінгвістичні вікторини, розгадували шаради,
проводили мовні аукціони.
Березівка, Українське, Хар-

кове, Понори, Чернецьке,
Плугатар, Довгалівка… Місцеві школи прямо розквітли
вишиванками — свято, іменини рідної мови!

ОФІЦІЙНЕ

ПРО СК ЛИК АННЯ 20-ї
СЕСІЇ РАЙОННОЇ РА ДИ
СЬОМОГО СК ЛИК АННЯ

Пленарне
засідання
двадцятої сесії районної
ради провести 15 березня
2018 року о 10 годині в залі
засідань районної ради з орієнтовним порядком денним:
••Про звіт голови райдержадміністрації
щодо
виконання делегованих районною радою повноважень
відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»;
••Про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за підсум-

ками 2017 року;
••Про звіт про виконання
районного бюджету за 2017
рік;
••Про реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу «Талалаївський
районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»
у комунальне підприємство
«Талалаївський
районний
центр первинної медико-санітарної допомоги»;
••Інші питання.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

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

2 березня — с. Мигурове, вул. Шевченка; с. Поповичка,
вул. Гагаріна.
3 березня — с. Мигурове, вул. Чкалова; с. Корінецьке,
вул. Московська.
5 березня — с. Березівка, вул. Кочубея, ТОВ «Батьківщина», тракторний табір.
6 березня — с. Липове, вул. Колгоспна; с. Березівка,
ТОВ «Батьківщина», зернотік.
7 березня — с. Липове, вул. Колгоспна, вул. Підгірна;
с. Довгалівка, с. Колядин (села повністю); с. Юрківці, вул.
Колгоспна, вул. Перемоги (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

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
НАШІ ЗЕМЛЯКИ

РЯДКИ З БІОГРАФІЇ: СТЕПАНЕНКО Олена — відома
українська поетеса, народилася 1974 року в смт Талалаївка. Закінчила місцеву школу, Чернігівське музичне училище,
Київський національний педагогічний університет ім. М. П.
Драгоманова. Лауреат Першої премії літературного конкурсу
«Смолоскип» 1999 року. Переможець Міжнародного конкурсу
молодих літераторів «Гранослов 2001», член Національної
спілки письменників України, автор збірок поезій «Передчуття Авалону» (2000), «Коротка меса на друге пришестя Данте»
(2002), «Третя Атлантида» (2005), «Четверта радість» (2014).
До цього Олена додала
тільки років шість-сім тому
сама про себе в антології на традиційному обласному
«Під небом Полісся» (Черніжурналістському фестивалі,
гів, 2003): «Безперечно, наякий тоді приймав Ніжин,
лежу до класу прямо ходячих тамтешні колеги прямо взаістот. Під час сезону линьки хльоб розпитували нас про
зазвичай міняю ім’я (Марта Лєну: «Яка поетеса! Яка поеСаора). В усьому іншому — теса! Такого по силі таланту
типовий представник homo наша „ніжинська літературна
sapiens.
Народилася
не
так давно,
вчилася музики в Чернігові, школа“ давно не бачила».
Ніжині, Києві, снах. Завіду- Аж груди розпирало від горвала кабінетом молодого ав- дощів за землячку. Ми-то
тора при Національній спілці давно вже знали який відграписьменників України. Нині нений доморослий діамант,
думаю, що є аспіранткою від- наша Олена!
ділення української літератуТакі особистості прори Ніжинського державного стими по натурі не бувають.
педагогічного університету Вони у своєму роді занять
імені Миколи Гоголя (зреш- шукають той єдиний, властою, всі ми іноді думаємо)».
тивий тільки їм, стиль, який,
Друкувалася в періодиці, врешті, і робить їх особиантологіях «Дві тонни», «Анстістю. Що в дівчини Божий
тологія Смолоскипа», «Снодар, ні на чий не схожий поевиди», «Соломонова червотичний почерк, помітили ще
на зірка», «Сни українських в школі, ми, газетярі районки.
письменників»,
«Коло»,
На перший погляд, важкий
першому
числі
нашого
для сприймання звиклому до
альманаху «Вітряк» та ін.
класичної поезії ока, часто
Співорганізаторка мисне заримований, без роздітецької ініціативи «Війна і
лових знаків, вірш, змушував
Слово», активна учасниця дивуватися: що вона, мовляв
різноманітних творчих акцій пише? Та то тільки на перта фестивалів. Переможниця ший погляд. А глибше занупоетичного слему 5-го Міжришся — і вже не відірвешся,
народного фестивалю імені
вражає бездонність думки,
Міхася Стральцова (Мінськ, неосяжність поетичних обБілорусь, 2016). Вокальні циразів, розмаїття художніх
кли та хорові твори на вірші
форм, філософія і музикальОлени Степаненко та музику
ність стилю. Як це, юна діІрини Алексійчук виконувавчина — і таке?! А хіба Ліна
лися у країнах Балтії, ПольКостенко не з юних літ стала
щі, Німеччині, Італії, Канаді,
тією Ліною, якою й по сьогодНідерландах та Іспанії.
ні захоплюється весь поеЯскравий
послужний
тичний світ? Одне слово —
список талановитої землячТалант! Мабуть, і видавець
ки, чи не правда?! До цього
Лєниної «Короткої меси…»
варто додати ще одну її іпоне втямив чого це авторка
стась — співпрацю з 5-м тезабула розставити коми й
леканалом, де вона, один з
тире. «Головний її розділ,
його редакторів, часто читає
— згадувала потім Олена
свої і поезії сучасних украв інтерв’ю Радіо «Київ», де
їнських поетів. І не дивно,
була гостем літературної
що провідні вітчизняні літепрограми, — вінок сонетів,
ратурні критики ще на пощо чергуються з верлібрачатку 2-тисячних, оцінюючи ми. Верлібри були напипоетичний діапазон Оленисані без розділових знаків.
ного таланту, в один голос
Я тоді працювала у Спілці
назвали її найяскравішою
письменників і мала спілмолодою поетесою України
куватися з представниками
останніх двох-трьох десятвидавництва, що друкувало
ків років.
мою книжку та книжки інших
Звідки це в неї ллєтьпереможців „Гранослова“.
ся, з якого неперебутнього
Яким же було моє здивуванджерела, що явило із своїх
ня, коли ці люди принесли
глибин такий талант? Хтозмакет збірочки геть покресна, може й від батька-мателений і розмальований корі, шанованих у Талалаївці
мами й тире. Це був шок.
доброго майстра будівельВиявляється, голова Cпілних справ Івана Марковики, пан Яворівський, уклав
ча і вчительки-пенсіонерки
угоду з видавництвом, яке
(українська філологія) Ніни
не те що поезії, а взагалі
Пилипівни Степаненків. Та
книжок доти не видавало. І

2 березня 2018 року

ДАНІ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ ПРОРОКУЮТЬ
ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО ПЕРЕМОГУ НА ВИБОРАХ

Тимошенко
лідирує
практично в усіх областях
Центру та частини Заходу
країни. Про це свідчать дані
масштабного
опитування
Соціологічної групи «Рейтинг», в якому взяли участь
30 тисяч респондентів.
Це наймасштабніше соціологічне опитування за останні роки, адже, зазвичай,
вибірка складає 2 тисячі
опитаних.
Отже,
якби
вибори
президента відбулися найближчим часом, найбільшу
підтримку отримала би Юлія
Тимошенко. При цьому вона
виграє у всіх можливих кандидатів у другому турі виборів. Відповідно до даних
«Рейтингу», лідером президентських перегонів є голова
«Батьківщини» Юлія Тимошенко, за яку, в разі проведення виборів найближчим
часом, готові проголосувати 18,7% тих, хто взяв би у
них участь та визначився із
вибором. Петра Порошенка
готові підтримати 15,6% опитаних, Юрія Бойка — 11,7%.

Моделювання
другого
туру президентських виборів
у парі Юлія Тимошенко та Петро Порошенко дало наступні
результати: за лідера «Батьківщини» готові проголосувати 30% тих, хто заявив,
що візьме участь у основних
виборах. Чинного керівника
держави готові підтримати
23%. При цьому Порошенко
переміг би лише в 3-х областях (Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій), приблизно однакову кількість голосів
обоє кандидатів набрали б
у 5 регіонах — Рівненській,
Черкаській, Кіровоградській,
Донецькій областях та Києві.
В решті 17 областях перемогла б Тимошенко.
Керівник групи «Рейтинг» Олексій Антипович
підкреслив, що Юлія Тимошенко виграє у будь-якого
кандидата, який виходить у
другий тур президентських
виборів. Натомість Петро
Порошенко програє Андрію
Садовому, Анатолію Гриценку, Святославу Вакарчуку та
Юлії Тимошенко.

всі намагання довести щось
розбивалися об уперте нерозуміння: чого вона взагалі від нас хоче? Дякувати
Богові, під час однієї з таких
„розборок“ прийшов у всіх
сенсах великий поет Василь
Герасим’юк і ледь не побив

ВІТАЄМО із 50-річним
ювілеєм Віталія Івановича ТИТУХА із Старої Талалаївки. Проходить час, роки
минають, їх не спинити, не
здогнать. Душа, здається,
ген співає, а за плечима —
50. 50 — немало й небагато, 50 — це золота пора. Це
прекрасне ювілейне свято,
це минулого й майбутнього
вага. Хай Тобі здоров’я тільки додається, а віднімаються невдачі і біда. Хай множиться добром і водограєм
ллється і щастя ділиться на
многії і благії літа!
МАМА, брат ЮРІЙ і
його сім’я.
* * *
28
ЛЮТОГО
відзначив
свій
40-річний ювілей Руслан Михайлович
ЧЕМЕРИС із Корінецького.
Бажаємо, щоб впевнено
йшов до своєї мети, щоб
все, що задумав, зумів досягти. Щоб дім Твій минали
тривога й біда, щоб сила
була, як весняна вода. Бажаєм Тобі тільки радісних
сліз, копицю здоров’я і доларів віз. Щоб поруч з Тобою дружина цвіла й сім’я
була ваша міцна, як скала.
З повагою сім’ї
КОЛИВУШКА,
ВАСИЛЬЧЕНКО.
* * *
16 РОКІВ, надворі зима,
а в житті — весна. У такому
прекрасному юному вікові перебуває зараз наша
дорога квіточка — внучка і
донечка Марина БРОВКО
з Обухового. Щиро вітаємо
Тебе, рідна, з Твоїм іменинним святом. Хай щастя і здоров’я будуть у Тебе завжди,
життя — схоже на казку,
його бережи, бо єдине воно.
Бажаємо Тобі достатку, щоб
доля світлою була, успіхів
у навчанні, родинного тепла. Хай очі Твої світяться
любов’ю, хай не чіпа Тебе
ні злива, ні хурделиця, хай
Твоя стежка лише щастям
стелиться і все задумане
хай неодмінно звершиться.
Хай ангел-хранитель Тебе
оберігає, а Господь Бог багато літ життя посилає.
З любов’ю бабуся
ОЛЯ, дідусь ЛЬОНЯ, мама
СВЄТА, дядьо СЕРГІЙ.
* * *
З ДНЕМ народження вітаємо Юрасика ГЕНЮТУ із
Скороходового. Тобі вже 16
— прекрасної юності пора.

ПРИШЕСТЯ БОЖОГО ДАРУ
упертого пана з некнижкового видавництва, тож той напрочуд легко зрозумів, чого
від нього хочуть».
Талант, як і все велике,
народжувався у важких муках. У тому ж таки радіоінтерв’ю на запитання «Хто
з відомих авторів вплинув
на Вашу творчість?» Лєна
розповіла, що у дитинстві
це були Блок і Гете, потім —
Цвєтаєва. «І якоїсь миті, років у п’ятнадцять, зрозуміла,
що ніколи не зможу писати
так, як вона, і перестала писати взагалі. І знадобилося
років 4 – 5, аби зрозуміти,
що є така собі Олена Степаненко, яка не мусить взагалі
ні на кого рівнятися. Просто
намагатися перейняти щось
добре, світле, потужне — з
напрацьованого іншими — і
розвиватися далі… Плюс —
кінематограф, музика, звуки, запахи. Життя». Все це
підвело її до «Передчуття
Авалону». Тоді, на рубежі
2000‑х, «Смолоскип» був чи
не єдиним видавництвом,
що «вело» молодих письменників. Воно оголосило
для них конкурс, і Лєна, не
сподіваючись на те, перемогла. А як нагорода, чи що, переможцеві — видання книги.
Та от проблема: у Олени неформат — для книги потрібно було ще трохи віршів. І то
терміново! Не було б щастя,
так нещастя допомогло —
дівчина захворіла і за два
«хворих» тижні спромоглася
аж на 27, далеко не хворих,
віршів. Так народилось «Передчуття Авалону», а з ним і
зійшла нова зірка на поетичному небосхилі, про пришестя якої (що давно яскравішої
не бачили) радо відгукнулися критики від української
літератури. І від того вона
розгорялася ще дужче. Згадувана вже «Коротка меса
на друге пришестя Данте»
приносить Олені Степаненко
головну премію Міжнародного конкурсу «Гранослов»,
але це не самозаспокоює творчу натуру авторки.
(Закінчення на 6-й стор.).

У своєму дослідженні
група «Рейтинг» заміряла
також настрої громадян. Так,
59% опитаних вважають, що
країні потрібні радикальні зміни, 15% — за те, щоб
усе залишилося так, як є

зараз. Найбільш важливою
проблемою для країни опитані вважають військовий
конфлікт на Сході України
(75%). Майже половина так
говорить про хабарництво
та корупцію у владі.

Відкриті всі шляхи-дороги.
Бажаємо Тобі в Твій день
народження вибрати вірну
дорогу і сміливо по ній іти.
Здоров’я, наш любенький,
ми бажаємо Тобі без меж,
будь завжди щасливим, веселим, успішним, любимим.
Щоб удача Тебе не минала, а доля привітною була.
Успіхів, дружби та кохання,
вірних друзів, успішно закінчити навчання. Нехай здійсняться всі бажання!
МАМА, ТАТО, СТАС,
БАБУСЯ.
* * *
ЮРЧИКУ, братику, з
днем народження Тебе вітаєм! У життя своя логіка і

* * *
В ОСТАННІЙ день зими
відсвяткувала свій день народження наша люба і найдорожча донечка, мила сестричка Даша ХИМЕНКО
з Талалаївки. Донечко, 10
років пролетіло, як один
день. Ти непомітно виросла і стала справжньою
принцесою. Ти — насолода
наших очей, наша гордість,
радість і щастя. Ми дякуємо Богу, що Ти у нас є і від
усієї душі вітаємо Тебе із
святом. Бажаємо Тобі міцного здоров’я, успіхів у навчанні, благополуччя і удачі
в усьому. Нехай на Твоєму
шляху зустрічаються тільки
хороші і надійні друзі, а Твої
мрії
стануть
реальністю.
Нехай у Твоєму житті буде
стільки посмішок, скільки
зірочок на небі, а радість
буде такою, щоб не поміщалася у всесвіт, а щастя
таким неосяжним, як наша
планета. Бажаємо Тобі сяяти яскравим сонечком,
а кожний Твій день нехай
буде наповнений увагою,
любов’ю, а де ступатимеш
Ти, наша донечко, щоб цвіли троянди. Хай щаслива
доля ніжно поцілує Тебе.
З днем народження, наша
люба!
З повагою
МАМА, ТАТО і братик
НАЗАРЧИК.
* * *
ВІТАЄМО з 10-річчям
Дашу ХИМЕНКО з Талалаївки. Дорога наша внучка! Кожен Твій день народження ми зустрічаємо з
такою ж любов’ю, трепетом
і ласкою, як і перший день
Твого життя. Для нас немає
більшої в світі радості, ніж
бачити Тебе щасливою і
здоровою. Люба онученько! Сонечко ясне, Ти, наче
квітка, ніжна, прекрасна!
Хай золоті Твої мрії здійсняться, хай синій птах принесе Тобі щастя. Хай Твоє
серденько завжди радіє,
хай в ньому квітнуть добро і надія! Щоби усмішка
Твоя не згасала, щоби удача Тебе обіймала. Хай для
Тебе гарна буде кожна днина, дорога Дашунько, будь
завжди щаслива!
Бабуся НАТАША
з Талалаївки,
дідусь ТОЛЯ, бабуся ГАЛЯ,
прабабусі ЛЮДА і ОЛЯ
з Красного Колядина.

математика — з кожним роком наш вік тільки більшає,
братику. Наче вчора з Тобою грались ми, та уже підросли і років додали. Хай з
роками, мій брате, Тобі додається що для Тебе вагомим і цінним здається, Все,
що радує серце і радує очі.
Там, де слизько, не впади,
там, де гаряче, студи, перепони обійди. Добра Тобі,
щастя, кохання, удачі, мій
братику.
ЯРОСЛАВ,
ОЛЕКСАНДРА,
МИРОСЛАВЧИК.
* * *
ВЕСНА — це молодість,
а початок весни — юність.
Яскравою і ніжною квіточкою розквітає в ній наша
люба онучка, племінниця і сестричка Маринка
НЕГОТЬКО із Старої Талалаївки, в неділю їй виповнюється п’ятнадцять. У Тебя
сегодня день рожденья,
сегодня Ты особенно мила.
И мы спешим отправить
поздравленья, которые Ты,
может, не ждала. Мы пожелать Тебе хотим удачи
море, улыбок звёзд и тишину ночей, пусть обойдут
Тебя беда и горе, печаль и
сумрак прошлых дней. Ты
станешь выше мамы ростом, красу и стройность
не тая. Тебе 15 — Ты подросток, Ты птичка наша
нежная! На журавлёнка Ты
похожа, который учится летать. Вся жизнь Твоя пусть
будет тоже полёту вольному под стать.
БАБУСЯ, тьотя ЗОРЯНА,
дядьо СЕРЬОЖА,
братик ЖЕНЯ.

НЕБЕСНА СОТН Я БІЛИХ ЖУРАВЛІВ
Їх називали Небесною
Сотнею українців, які загинули у Києві на Майдані
Незалежності, вулицях Грушевського та Інститутській.
Гинули за честь, за волю, за
право бути народом. «Небесна Сотня білих журавлів»
— під такою назвою в районній бібліотеці для дітей за
участю учнів 8-А класу (класний керівник Т. В. Киричок)
проведено годину мужності.
На шляху до незалежності український народ
завжди приносив у жертву
своїх найкращих синів і дочок. У цьому списку болючими рядками вписані імена
героїв Небесної Сотні. Саме
вони рішуче стали до боротьби із злом, заплативши
за перемогу надвисоку ціну
— власне життя. Зі сльозами
на очах школярі переглядали відео про останні хвилини
життя ангелів Небесної Сотні, під давню лемківську пісню «Пливе кача по Тисині»
із запаленими свічками хвилиною мовчання вшанували
пам’ять тих, хто навічно впав
на Майдані за нашу свободу.
Вони повинні жити і живуть у
наших серцях. Слава Україні! Героям слава!
Людмила ЯРЕМЕНКО,
бібліотекар центральної
бібліотеки для дітей.

На фото: під час години мужності в дитячій бібліотеці.
* * *
УКРАЇНА
вшановує
пам’ять Героїв Небесної
Сотні. З 18 лютого люди покладають квіти та запалюють
свічки біля народного меморіалу і не соромляться сліз,
які з’являються щойно зачуєш мелодію «Пливе кача…»
чи зустрінешся поглядом
із зафіксованими на знімку
очима загиблого героя.
Чотири роки тому стали-

ся події, що назавжди змінили життя України. Мирний
протест громадян тодішня
влада перетворила на криваву розправу. Кажуть, що
час загоює рани. Не гоїть,
не притупив біль! Глибокий
смуток через втрати все ще
переповнює серця кожного
з нас.
Це зримо відчувалось у
ході години безсмертя «Небесна Сотня — то в серцях

ПРИВАТБАНК ЗАСТЕРІГАЄ
ПРИВАТБАНК відмовився від використання будьяких персональних даних
під час телефонних розмов
з клієнтами. Як повідомила
прес-служба банку, це дозволить звести до мінімуму
можливість шахрайства в
разі дзвінків клієнтові нібито
від імені банку. Такі, як стало відомо, останнім часом
почастішали.
Зокрема, банк ніколи не
запитує номер банківської
картки, строк її дії, ПІН-код
або CVV2-код, пароль у Приват24, а також паролі, що
надходять в SMS. Тому,
якщо
телефонуватиме
зловмисник, який буде
намагатися з’ясувати ці
дані, клієнт
має
знати,
що це спроба
шахрайства.
«ПриватБанк, телефонуючи, ніколи
не запитує персональні дані,
— повідомляє прес-служба банку. — Якщо буде необхідність підтвердження
вашого платежу, банк за
допомогою різноманітних
повідомлень
попросить
клієнта зателефонувати
в банк безкоштовно, щоб
переконатися, що платіж
здійснює клієнт, а не хтось
замість нього».
ПриватБанк звертається
до всіх своїх клієнтів із проханням ніколи не телефонувати у відповідь на незнайомі номери телефонів, навіть,
якщо власники цих номерів
представляються працівниками банку.
«Єдиний номер ПриватБанку — це короткий
мобільний номер 3700, усі
дзвінки на який безкоштовні для користувачів, — зазначає прес-служба банку.
— І ми ніколи не попросимо
зателефонувати на інший
номер».
Щоб повністю убезпечити себе від шахраїв, ПриватБанк просить клієнтів
дотримуватися 7 простих
правил особистої фінансової
безпеки:
1. Зберігайте Ваш ПІНкод, логін і пароль від Приват24 в недоступному для
сторонніх людей місці і ніко-
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му їх не називайте. Ніколи не
записуйте ПІН-код на пластиковій картці: у разі крадіжки або втрати карти сторонні
особи можуть без перешкод
зняти з неї кошти.
2. Ніколи не просіть незнайомих людей допомогти
вам скористатися пластиковою карткою. Самостійно
вводьте ПІН-код, не показуючи його оточуючим і не вимовляючи вголос.
3. Ніколи не надавайте
інформацію про свої картки
третім особам, навіть, якщо
вони звертаються до вас ні-

ША ХРА Ї

karty/internet-karta). Так максимально захищаєте свою
основну картку, адже її номер та інші реквізити ніде не
зазначаються. Завжди звертайте увагу на інтерфейс
сайту для оплати — будьяка зміна кольорової гами та
шрифту, наявність орфографічних помилок має викликати підозри.
Якщо вас просять назвати дату і рік народження, дівоче прізвище матері та інші
особисті дані або набрати
різні комбінації цифр на телефоні, то ви маєте справу
з шахраєм. Будьте обережні, тому що у випадку
переказу грошей шахраєві
вони можуть бути повернуті лише за рішенням суду.
6. Використовуйте
надійні паролі
і нікому їх не передавайте.
Надійний пароль — це такий
пароль, який важко вгадати,
але легко запам’ятати. Використовуйте складні паролі,
що складаються з літер (великих і маленьких), цифр і
спеціальних символів (@, #, $,
&, *, % і т. п.), які ви зможете
запам’ятати, не записуючи.
Не використовуйте пароль, що включає особисту
інформацію, яку легко дізнатися (ім’я, прізвище, дату
народження, номер телефону, автомобіля, адреса, клички домашніх тварин, імена
близьких родичів тощо). Не
використовуйте в якості пароля один і той же повторюваний символ або повторювану
комбінацію з декількох символів (наприклад: ZZZZZZZZ,
abcabcabc, 111222333).
Не використовуйте комбінацію символів, що набираються в закономірному порядку
на клавіатурі (наприклад:
12345678 або qwertyui і
т. п.). Ніколи не повідомляйте
нікому свої паролі!
7. Будьте
завжди
на
зв’язку з ПриватБанком.
Якщо ви помітили підозрілі
пристрої на банкоматі або у
вас виникли складнощі з проведенням операції по карті,
повідомте про це будь-яким
з указаних способів за телефонами 3700 (з мобільного).

АК ТИВУВА ЛИС Я
бито від імені банку. Приват
Банк не робить дзвінки і не
відправляє повідомлення, в
яких просить клієнтів вказати номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або
CVV2-код вашої картки, пароль в Приват24, а також паролі, що приходять по SMS.
Якщо ви подзвонили в банк,
співробітник може уточнити
дівоче прізвище вашої матері або інше кодове слово,
проте співробітники банку не
дзвонять клієнтам для уточнення цієї інформації.
4. Будьте пильні, якщо
вам приходять SMS невідомого авторства із проханням
відправити отриманий код
або дивний набір команд
на інший номер. Швидше за
все, це шахрайство. Не розголошуйте зміст отриманого
вами SMS-повідомлення іншим особам.
5. При оплаті покупок в
Інтернеті будьте обережні і
не розголошуйте особисті
дані. Необхідно вказувати
тільки номер картки, термін
дії та CVV2-код. Задля безпеки ніколи не передавайте
код CVV2 вашої картки стороннім особам!
Якщо ви часто здійснюєте купівлі в мережі Інтернет, відкрийте спеціальну
Iнтернет-картку
(https://
privatbank.ua/ua/platezhnie-

вогонь, що гаряче палав за
Україну», яку працівники районної бібліотеки для дорослих провели в Талалаївській
школі для учнів 10 класу.
Бібліограф ЦБС Любов Джежуля представила для школярів бібліографічний огляд
тематичної літератури «Воїни світла, воїни добра».
Світлана ДЖЕЖУЛЯ,
бібліотекар центральної
районної бібліотеки.

ДЕНЬ РІДНОЇ
МОВИ У ШКОЛІ

Щороку у нашій школі
ми проводимо його 21 лютого, у Міжнародний день
рідної мови. Цього дня учні
переглянули мультфільм про
мову, відео-презентацію, дізналися багато цікавих фактів
про українську мову. Взяли
участь у змаганні знавців
мови. Змагалося дві команди «Чомусики» і «Пізнайки».
Перемогла, як завжди, дружба. Було проведено гру з глядачами «Впізнай казкового
героя». Школярі читали вірші
про мову. Старшокласники
писали диктант єдності «Без
мови немає народу».
Людина може володіти
кількома мовами, але найдосконаліше вона повинна
володіти рідною мовою. Тож
бережімо українську мову,
дбаймо про її чистоту і красу,
намагаймося говорити один
одному лише добрі слова,
тоді й світ навколо нас стане
добрішим. Любімо свою рідну мову, бо з нею наше майбутнє і майбутнє України.
Людмила КРАВЧЕНКО,
вчитель української мови
Харківської школи.

РАДИТЬ СПЕЦІАЛІСТ

БЕРЕЖІТЬСЯ ЧУМИ

Африканська чума свиней (АЧС) — небезпечне
вірусне захворювання, яке
вражає домашніх та диких
свиней усіх вікових груп, що
характеризується, здебільшого, гострим перебігом,
проявляється лихоманкою,
крововиливами,
синюшністю, змертвінням шкіри,
ураженнями
внутрішніх
органів та високою смертністю. На даний час ефективної вакцини та лікування
не існує. Вірус АЧС безпечний для людини та інших
тварин.
Вірус АЧС надзвичайно
стійкий до високої температури і може залишатися
життєздатним: у м’ясі від
хворих тварин — до 155
днів; у гною та грунті — до
3 місяців; у трупах свиней
— до 2,5 місяця; у копчених
м’ясопродуктах — до 6 місяців; в солонині — до 1 року;
в замороженому м’ясі — до
3 років.
Шляхом зараження АЧС
є безпосередній контакт
(від свині — до свині) та
опосередковано:
••через ґрунт, заражені
корми, предмети догляду й
утримання, транспортні засоби, диких кабанів, бродячих тварин, птахів, гризунів, мух, обслуговуючий
персонал.
••при згодовуванні харчових відходів, що містять
продукти забою хворих чи
інфікованих тварин, а також харчові відходи, які не
пройшли належну термічну
обробку.
Характерними для хвороби є наступні ознаки:
••раптова загибель тварини, за відсутності клінічного прояву;
••підвищення температури тіла до 40,5 – 42°C;
••зниження
апетиту,
в’ялість, швидка втомлюваність, слабкість тазових кінцівок, хитка хода, посилена
спрага, тварини лежать, зарившись у підстилку;
••задуха, кашель, блювота, діарея (іноді з кров’ю),
частіше запор, слизисті виділення з очей та носа, параліч тазових кінцівок, можливі аборти у самок;
••червонувато-фіолетові
плями на череві, підгрудку,
мошонці, вухах, п’ятачку та
кінцівках.
Якщо ви помітили схожі
ознаки, негайно сповістіть
ветеринарного лікаря!
Щоб максимально запобігти зараженню своїх

тварин, вам необхідно
дотримуватись наступних
правил:
••утримувати
свиней
виключно у закритих приміщеннях, не допускаючи їх
вигулу та контакту з іншими
тваринами;
••не купувати тварин у
невстановлених для цього
місцях та без супровідних
ветеринарних документів;
••обслуговувати тварин
лише у змінному спецодязі
та взутті, використовуючи
окремі засоби догляду та
інвентар;
••не дозволяти відвідування господарства та тваринницьких приміщень стороннім особам;
••у випадку прояву будьяких ознак захворювання у
тварин — невідкладно звертатися до лікаря ветеринарної медицини;
••не забивати хворих
свиней та не переробляти
туші захворілих тварин;
••утриматися від утримання свиней у приватному
господарстві, якщо ви мисливець або з якихось причин маєте постійний контакт
із дикою фауною;
••не згодовувати свиням
харчові відходи, що містять
свинину чи продукти забою
без термічної обробки;
••постійно
проводити
боротьбу з гризунами.
••на вході до приміщення, де утримуються свині,
обладнати дезінфекційний
килимок, який регулярно
заправляти дезрозчинами.
Для виготовлення дезрозчинів можна використовувати
хлоровмісні речовини, до
яких відносяться побутові
дезинфіктанти, такі як «Білизна», «Доместос» тощо.
Також дезинфіктанти можна отримати, звернувшись
до Талалаївської районної
державної лікарні ветеринарної медицини.
Дотримання вищевказаних елементарних заходів
убереже ваших тварин від
захворювання на африканську чуму свиней, а вас —
від непередбачуваних матеріальних втрат.
При підозрі на АЧС
сповістіть фахівця ветеринарної медицини. Краще
перестрахуватись, аніж наразити на небезпеку себе та
всіх сусідів.
Володимир САВЧЕНКО,
в. о. начальника
Срібнянського міжрайонного управління
Держпродспоживслужби.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ОБЕРЕЖ НО, ГЛ АУ КОМ А
Щорічно 6 березня з ініціативи Всесвітньої Глаукомної Асоціації та Всесвітньої
Асоціації пацієнтів, що мають глаукому, проводиться
Всесвітній день боротьби з
глаукомою.
Глаукома є основною
причиною необоротної сліпоти в усьому світі. За останні
20 років у структурі первинної інвалідності по зору вона
піднялася з п’ятого на друге
місце. В даний час кількість
глаукомних хворих у світі доходить до 100 млн чоловік.
При цьому з 28 млн сліпих
у світі майже кожен п’ятий
втратив зір у зв’язку з цим
захворюванням. Однією з
причин є низьке виявлення
на ранніх стадіях — глаукома протікає безсимптомно і
в 45 відсотках випадків діагностується дуже пізно. Глаукома — це група хронічних

захворювань очей, які супроводжуються такими ознаками: періодичне або постійне
підвищення внутрішньоочного тиску, поступова атрофія
зорового нерва, зниження
гостроти зору.
Розрізняють дві основні
форми глаукоми: відкритокутову та закритокутову. Закритокутова глаукома заявляє
про себе нападами сильного
болю, зниженням зору, світлобоязню.
Відкритокутова
глаукома, яка частіше зустрічається, але вона довгий час
себе ніяк не проявляє. Іноді
ознаками глаукоми можуть
бути: періодичне затуманення зору, поява райдужних
кіл навколо джерела світла,
зникнення чіткості контурів, відчуття «важкості» або
болю в оці, поява «сітки»
перед оком, надмірне зволоження ока, погіршення зору у

вечірній час, складність орієнтації в темряві.
Лікування глаукоми на
сьогоднішній день спрямоване в основному на зниження
внутрішньоочного
тиску до безпечного рівня.
В основному, пропонується
закапувати краплі, які знижують цей тиск. Чим раніше ця
хвороба буде виявлена, тим
вище ймовірність збереження зору.
Увага! Внутрішноочний
тиск вимірюється після 40
років життя. При глаукомі не
варто вживати алкоголь та
палити, тривалий час перебувати в темному приміщенні, не варто приймати ванни,
займатися фізичною працею
в положенні, коли голова
знаходиться нижче пояса.
Поліна КОВАЛЬОВА,
лікар-окуліст Талалаївської райлікарні.
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ПРОДАМ

Газифікований БУДИНОК з усіма надвірними будівлями
по вул. Затишна в Талалаївці. Тел. 067-455-45-98.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
Мінеральне ДОБРИВО.
Тел. 096-404-85-53 (Григорій), 096-930-76-64 (Микола).
ПІСОК, б/у ЦЕГЛА, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
фундаментні БЛОКИ, бій цегли. Тел. 098-423-93-05.
Дорослу КОЗУ та дорослу в’єтнамську СВИНЮ.
Тел. 097-519-58-36 (с. Скороходове).
Металопластикові ВІКНА та вхідні ДВЕРІ з німецького
профілю REHAU та перевірених вітчизняних STEKO і WDS
за найнижчими цінами виробника. Натяжні СТЕЛІ економта преміум-класу. Доставка та якісне встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).
Приймаємо
замовлення на добових та
підрощених
ПІВНИКІВ
Ломан-Браун. Ціна від
6 гривень за голову.
Тел. 095-106-13-17,
096-216-16-01 (Сергій).

ПРОДАЄТЬСЯ

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

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
М’ясокомбінат
(м. Харків) закуповує у
населення БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ.
Дорого. Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 099-762-38-78,
098-251-58-96,
063-622-01-18.

ЗНІМУ ЖИТЛО

Одинока жінка шукає
ЖИТЛО в пристойному,
можливо без зручностей,
будинку.
Тел. 068-752-60-16.
Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

КУПЛЮ

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.
Фермерське
господарство
закуповує у
населення
КОРІВ, БИКІВ
і ТЕЛИЦЬ.
Вимушений забій.
Тел. 098-381-92-90
(Олександр).

ЗАКУПОВУЄМО

постійно КОРІВ, КОНЕЙ,
ТЕЛИЦЬ!
Найдорожче
БИЧКІВ вагою понад 150 кг.
Тел. 068-066-98-94,
095-756-50-58.

Колектив бувшого Талалаївського хлібокомбінату з глибоким болем зустрів звістку про передчасну смерть колишнього директора підприємства Юрія Олексійовича ТОПЧІЯ
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Передчасна смерть забрала нашу колишню однокласницю і ученицю Світлану Іванівну ШМОРГУН. Глибоко сумуємо і розділяємо біль важкої втрати з рідними та близькими
покійної. Світла пам’ять про Світлану завжди буде з нами.
ВИПУСКНИКИ Корінецької школи 1984 року,
класний керівник В. В. САВЧЕНКО.
Печать чорної біди не відпускає нашу дружну класну
родину — передчасно пішла із життя мама нашого колишнього однокласника й учня Віктора Шморгуна СВІТЛАНА
ІВАНІВНА. Щиро співчуваємо Віті і розділяємо з ним біль
тяжкої втрати.
Колишні учні Корінецької школи, класний керівник
О. О. ПРИГАРА, перша вчителька Т. А. ІВКО.
Тяжке горе спіткало нашу однокласницю Аліну Шморгун —
передчасна смерть забрала від неї найріднішу людину маму
СВІТЛАНУ ІВАНІВНУ. Ми у Твоїй біді, Аліно, з Тобою, підтримуємо і співпереживаємо, Твій біль болить і кожному з нас.
УЧНІ 7 класу Красноколядинської школи,
їх БАТЬКИ, класний керівник Л. М. КАРПЕНКО.
Щиро співчуваємо нашому колишньому однокласнику і
учневі Анатолію Григоровичу Шморгуну в його непоправному горі — передчасній смерті матері
СВІТЛАНИ ІВАНІВНИ.
ВИПУСКНИКИ Корінецької школи 2002 року, класовод В. В. ПИЛИПЕНКО, класний керівник А. П. ТРОЯН.
Непереборна туга і скорбота в нашій родині — пішов із
життя наш дорогий кум і просто хороша, глибоко шанована людина Юрій Олексійович ТОПЧІЙ. Так тяжко із цим
змиритись. Співчуваємо дружині Ганні Федорівні, дітям і
внукам, всім рідним і близьким покійного.
Куми М. М. і Г. Г. СПІВАКИ.
Важке нещастя випало на долю моєї доброї подруги
Ганни Федорівни Топчій — після тривалої хвороби відійшов
у вічність її чоловік ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ. Ніякі слова не зарадять горю. Тримайтесь, Ганно Федорівно, ми розділяємо
Ваш біль і розпач.
Л. І. СЕРДЮК і її сім’я.
Невблаганна смерть обірвала життя нашого дорогого
кума Юрія Олексійовича ТОПЧІЯ, не розрадити і не втішити словами його дружину Ганну Федорівну та дітей Олександра і Оксану з їх сім’ями. Щиро співчуваємо і співпереживаємо разом з вами, з рідними та близькими покійного.
Світла пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях.
Куми Ю. А. і Г. Ф. ШИДЛОВСЬКІ.

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 ТЕЛИЦЬ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ.
Тел. 050-750-62-76, 050-407-55-01, 096-702-22-34,
096-971-70-71.
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.
БИКІВ через ваги живою вагою від 130 кг до 1 тонни, а
також КОРІВ, ТЕЛИЦЬ (м. Суми).
Тел. 098-415-96-02, 066-820-16-04.
ХАТИ, ПРИМІЩЕННЯ під розбір; бетонні ПЛИТИ перекриття 6×1,2 м. Тел. 097-267-16-10, 066-048-34-70.
МОТОЦИКЛ «Дніпро», «Урал» в робочому стані з документами. Тел. 066-708-70-28, 096-897-06-86.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

Конотопський м’ясокомбінат закуповує БИКІВ
від 150 кг, а також КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ через ваги.
Тел. 097-079-62-87,
099-637-46-34.

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

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ПРОДАЄТЬСЯ

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).
Талалаївська районна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів припиняє свою діяльність. Претензії
дебіторів та кредиторів будуть прийматися протягом двох
місяців із дня опублікування цього оголошення за адресою:
смт Талалаївка, вул. Степова, 1.
На території села Стара Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області за адресами: вул. Вишнева, 16;
1-й пров. Миру, 6; вул Квітнева, 7 знаходяться безхозні будинки. Просимо тих, хто має документи на право власності
на них, звернутися до Староталалаївської сільської ради.
У понеділок ми з болем у серці провели в останню дорогу нашого вірного друга і кума Юрія Олексійовича ТОПЧІЯ
— щедрої душі і товариської вдачі людину. Таких, як Юрій
Олексійович, ніколи не забувають. Спи спокійно, дорогий,
земля Тобі пухом. Горюємо і розділяємо біль непомірної
втрати з усіма рідними та близькими покійного.
Сім’ї МОЛОДЦОВИХ, МОРОЗІВ і ВЕЛИЧКІВ.
Наші щирі співчуття і підтримка у важкому горі — смерті
чоловіка і батька Юрія Олексійовича ТОПЧІЯ його дружині
Ганні Федорівні та дітям. Таку втрату важко прийняти і пережити. Боляче, що вже нічим не зарадити. Царство небесне
покійному, земля пухом і вічний спокій.
Сусіди ПРИХОДЬКИ та НЕБАБИ.
Важка звістка про кончину нашого колишнього колеги
по роботі в системі райст Юрія Олексійовича ТОПЧІЯ приголомшила кожного з нас. Доброзичливий, людяний, товариський, безкорисливий, він залишив по собі добру пам’ять
у серцях усіх, хто з ним працював. Нам так не вистачатиме
Вас, Юрію Олексійовичу. Царство небесне. Щиро співчуваємо рідним покійного в їх непоправному горі.
Н. С. ПЕТРЕНКО, Н. І. ЛОБОДА, Н. П. КОСТРИКА,
А. М. МИРОШНИЧЕНКО, Л. Ф. ЄРОШКІНА.
Глибока скорбота переповнює наші серця — відійшов
у вічність наш добрий старший товариш і колишній колега
Юрій Олексійович ТОПЧІЙ. У пам’яті тільки світлі спогади
про спільні роки роботи. Тужимо і співпереживаємо важке
горе з родиною покійного.
Сім’я О. І. ЛИШАФАЯ.
Тривала важка хвороба покликала на небеса Юрія
Олексійовича ТОПЧІЯ. Ще б пожити, та не судилося. Неймовірно тяжка втрата для дружини Ганни Федорівни, дітей,
внуків і всіх рідних та близьких покійного. Земля пухом Юрію
Олексійовичу. Він був достойною людиною. Низько схиляємо голови перед його світлою пам’яттю.
Сім’я І. М. і К. М. МОСКАЛЕНКІВ.
Болем у серці озвалась важка звістка про відхід у вічність нашого друга Юрія Олексійовича ТОПЧІЯ. Щиро
співчуваємо рідним і близьким покійного. Поклон последний
отдаём мы Юрию. Он упокоен, не откроет век. А был незаурядною фигурою — Товарищ, Настоящий человек! Неугомонный, с жаждой увлеченья, дружил с природой и людей
любил… Ушёл, оставив нам лишь огорченья и полное печали слово — «Был!» Как справиться с расстроенными нервами, как удержать от горечи слезу, что лучшие от нас уходят
первыми в дни мира, не в военную грозу? Прощанья час
неимоверно труден, скорбим и с болью рядом все стоим.
Спокойно спи! Тебя мы не забудем! Прощай! Мы в сердце
память сохраним!
Сім’я КИРПЕНКО.

2 березня 2018 року

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (1-й пов.), тел. 097-482-04-49
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0325771, виданий 4.07.1996 року на ім’я МІЩЕНКО Микола
Пантелеймонович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0325772, виданий 15.05.1997 року на ім’я МІЩЕНКО Марія
Володимирівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №933351, виданий 9.02.2006 року на ім’я МІЩЕНКО
Іван Миколайович, вважати недійсним.
Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки, розташовані на території Української сільської ради, серії
ЯБ №932701 та серії ЯБ №932702, видані Талалаївською РДА 5 квітня 2006 року на ім’я ГАЙДАМАКА Олексій Оврамович, вважати
недійсними.

ПОМИНАННЯ

СЬОГОДНІ минає 3 роки, як пішов із
життя наш дорогий чоловік, тато і дідусь
Віктор Миколайович ГОРЛАЧ із Рябух. Скотилась Твоя зіронька з небес,
життя назавжди раптом закінчилось.
А серце не вірить, душа не сприймає,
що серед живих Тебе вже немає. Свідомість до спокою кличе, а серце щемить
і щемить, Тебе, наш рідненький, довічно не зможем забуть ні на мить. Усі, хто
знав і поважав Віктора Миколайовича,
пом’яніть його разом із нами.
З вічною скорботою в серці ДРУЖИНА,
ДІТИ, ВНУКИ.
5 БЕРЕЗНЯ минає 9 років світлої
пам’яті нашої любої матусі, донечки й
сестрички Олени Василівни СТУПАК
із Талалаївки. Надто короткий вік відміряла Тобі доля! Наша Ти квіточко! Тобі
цвісти б, цвісти… Та не судилося… Ти
пішла від нас так рано, ніхто не зміг
Тебе спасти, лишилась в серці вічна
рана, Ти нас прости, прости… Холодний вітер сніг наносить, а за дверима
— вже весна, серце болить, душа голосить — Тебе із нами тут нема. Без Тебе
хата опустіла, не переступиш вже поріг, сюди не прийдеш
Ти ніколи, не стрінеш родичів своїх. Хай наші теплі спогади
про Тебе, рідненька, приймуться Всевишнім, як слова щирої молитви за Твою душу у вічнім Царстві небеснім. Хто
забув, — згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть нашу Оленку.
У вічному горі ДІТИ, БАТЬКИ, БРАТ із сім’єю.
Є СИЛА, що може забрати з життя,
та з пам’яті рідних — ніколи. 9 березня
минає 1 рік світлої пам’яті, як пішов у
вічність наш найрідніший батько, чоловік, дідусь Василь Іванович КУКСА
з Липового. Ти назавжди покинув свій
дім, свою родину і білий світ. Пробач,
що не змогли Тебе від смерті зберегти,
хай наші спогади про Тебе приймуться
Всевишнім як щира молитва за Твою
душу у вічнім Царстві небесному. Ти
пішов від нас так рано, ніхто не зміг
Тебе спасти, лишилась в серці вічна рана, Ти нас прости,
прости, прости. Серце болить, душа голосить, Тебе із нами
вже нема. Без Тебе хата спорожніла, не переступиш вже
поріг, сюди не прийдеш Ти ніколи, не стрінеш родичів своїх.
Одна лиш мить — все обірвалось, одна лиш мить — Тебе
не стало. А серцю так хотілось жити, а ми не в силах щось
змінити. Душа спочила… відійшли турботи, покинув біль,
тривога відійшла. Нема куди спішити, нема роботи, а Ти ж
без неї миті і не міг. Скільки добра Ти зробив для нас всіх.
Тебе любили й цінували за життя. З Твоїм відходом в інший
світ ми втратили частинку себе. Спи спокійно, наш дорогий,
а ми будемо Тебе вічно пам’ятати. Нехай свята земля береже Твій сон, а Господь дарує Царство небесне. Пухом земля та вічний спокій Твоїй душі, рідненький. Хто знав Василя
Івановича та зберігає про нього добру пам’ять, пом’яніть
разом з нами добрим словом та святою молитвою.
Царство небесне і вічний спокій Тобі, рідненький.
Вічно сумуючі та в глибокій скорботі вся Твоя
родина, ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, НЕВІСТКИ, ЗЯТІ.
10 РОКІВ тому перше весняне, жіноче, свято залишило в наших серцях
незагойну рану. 8 березня 2008-го, трагічний випадок у дорозі — і наша незабутня мама, сестра і сваха Лариса
Михайлівна ЩЕРБИНА з Талалаївки
так і не доїхала додому… Земне життя — складне і швидкоплинне, і рідних
проводжати, безумовно, жаль. Твій образ зберігати будем вічно, і пам’ять, і
тяжку печаль. Минають дні, ночі спливають, так невгамовно час летить…
Нічого вічним не буває, всі розуміють, а болить… Навіщо
покинула Ти нас, рідненька? Як важко без Тебе нам жить.
Пробач нам, що не врятували. Пом’янімо та тихо помолимося. Царство небесне і вічний спокій Твоїй душі.
Син ОЛЕГ, сестра ВАЛЕНТИНА із сім’ями,
сваха ВАЛЕНТИНА.

НІБИ звиклося уже, що наш земляк, журналіст, літератор Яків Ковалець пише нариси, вірші, художньо-публіцистичні, краєзнавчі
книги більше на батальні теми про минулу
війну, Афганістан, Майдан, повернувшись
із гарячих точок. А це «повернув кермо» на
Книжкову палату України і написав хоч і не
дуже велику за обсягом, але змістовну книгу
під загадковою назвою «Alter ego професора інформатики, або Де книг свята небесна
правда» про її директора, професора М. І.
Сенченка.
Родом Микола Іванович із Ніжина. Після
закінчення середньої школи спершу навчався на фізматі Ніжинського педінституту, потім
перевівся в Харківський інститут радіоелектроніки, закінчив факультет обчислювальної
техніки. Працював інженером, науковим співробітником, викладачем. У
1985 році призначений на посаду директора Центральної
наукової бібліотеки Академії
наук України, згодом працював проректором Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського державного інституту культури. З 1995
року — директор Книжкової палати України.
Доктор технічних наук, професор, академік
Міжнародної академії інформації при ООН,
Заслужений діяч науки і техніки України. Автор понад 200 наукових і публіцистичних статей і п’яти монографій у галузі математики,
інформаційних систем, бібліотекознавства та
історії. Головний редактор журналів «Вісник
Книжкової палати», «Політика. Політичні науки», «Економіка. Економічні науки».
А ви знаєте, шановні читачі, що у Книжковій палаті зосереджується вся статистика
друку, що здійснюється в Україні? Там одержує свою нову, київську, всеукраїнську прописку і наша «Трибуна хлібороба», і всі газети
держави. Туди і спрямував своє перо Яків Ковалець. Книга вийшла в серії «Портрети земляків». Складається вона з гострих публіцистичних есе, в яких подаються нові погляди
на вітчизняну, зарубіжну історію, ставлення
до декабристського руху, різних революцій,
перевороти, останні зрушення українського
Майдану.
Є у книзі розділ, який упритул стосується
нашого краю. Називається він «Моя полеміка з професором, або Хто такі декабристи».
Запитання в заголовку множинного напрямку,
а йдеться конкретно про відомого декабриста
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Олександра Якубовича з Липового. Та ще й
якого! Про того, що дав згоду під час повстання 14 грудня 1825 року на Сенатській площі
в Петербурзі «іти на царя». Така одна із центральних фігур із такого віддаленого від великих повстанських і мирних центрів Липового.
До речі, Яків Ковалець щоразу по приїзду в
рідні місця виявляє стурбованість, що встановлений у Липовому пам’ятник Якубовичу
не означений ніяким написом. Просто обличчя-барельєф. Уже тут, у селі, не всі знають
хто то такий. А ім’я пам’ятнику, людині, яка
постає на ньому, за всіма канонами історії і
скульптурної практики потрібне. Як то у школах розповідають про це повстання, як учителям давати йому оцінку? У книзі — два погляди. Через те, либонь, і полеміка. Точніш і
не полеміка, а подача біографії з одного боку

вперше постала масонська змова з метою
не тільки змінити державний устрій, а й поділити Російську імперію на окремі території.
Сенченко вважає, що ідеологія масонства —
ця ідеологія вибраних людей, що передбачає
їх панування над людьми. І роблячи аналіз
французької 1789-го і російської 1917 років
революцій, він приходить до висновку, що
терор і людські жертви супроводжували ці
революції, це не пошук кращого життя і не романтика революціонерів, а чорна масонська
змова проти народів Франції і Росії.
Значний вплив масонства був спрямований на декабристів, і багато з них самі були
масонами. Про масонську сутність декабристського повстання (дослідник називає
його путчем) відомо давно й написано досить багато. І Сенченко називає цих повстан-

людей. Та не може такого бути. Але… Для
цього Микола Іванович навіть робив опитування учасників революції. І цілий ряд із них
зізнавались, що в них відбувалась переміна
настрою, орієнтації в ході «бойових» дій на
Майдані. Невже була застосована якась психотропна зброя?
Ого куди зайшли! Професор Сенченко
разом із свідками, очевидцями твердить, що
в Києві під час подій на Майдані у великій
кількості в різних місцях були встановлені
дивні ретранслятори. Для надто цікавих повідомлялось, що присутність пристроїв слугує
забезпеченню безперебійного «стільникового» зв’язку при такій масовості народу. Після
перемоги Помаранчевої революції вони були
демонтовані. Микола Іванович знаходить
зв’язок між цими ретрансляторами і американським крейсером «Вісконсін», який на той час (кінець
2004 року і початок 2005 року,
коли відбувалися революційні
події в Києві) перебазувався із
Перської затоки через Атлантику, Середземне море, Босфор, у Чорне море і заякорився
між румунським берегом і Кримом. Людям
треба розповісти, що у Перській затоці крейсер «Вісконсін» брав участь в операції «Шок
і тремтіння». Він випромінював якісь хвилі
(професор їх має дослідити), ретранслятори
їх підсилювали, впливали на іракську армію. І
вплив виявився таким сильним, що іракці, немов зачаровані, практично без опору дозволили американцям захопити ключові пункти
їхньої оборони і навіть взяти столицю.
Із Чорного моря, де перебував крейсер
«Вісконсін», подає свою версію доскіпливий
аналітик Сенченко, був опрацьований і київський революційний Майдан.
Так збираються факти, співставляються у концепцію, соціологічний висновок, так
твориться стаття. І тут не самоціль, а пошук
прямих і ледве вловимих критеріїв і тенденцій для відтворення нашого дня, нашого часу.
Він іде часом, як сапер по мінному полю облуди, лицемірства гендлярсько-лихварської і
компрадорської еліти. Спробуй тільки торкнути оце новоукраїнське гніздо словом болючим, чесним, викривальним, як може статися
вибух. Але сапер іде, щоб захистити людське
в людині.
Як сапер, іде і автор книги. І разом із своїм героєм відкриває завісу незвіданого.
Ю. ЛИСОГІР.

КНИГА ПРО КНИЖКОВУ ПАЛАТУ
і своя думка з другого. Автор розповідає про
дитинство, юність, військову службу, підготовку до повстання, про рішучість Олександра з
одного боку і вагання — з другого. Яскраво
виведено у книзі психологізм ситуації.
Раніше ми вивчали декабризм, як боротьбу офіцерів за краще життя народу, за
демократичні цінності. А як же автор «спіймав» особливу думку професора? Читайте
про це в книзі.
За вироком Верховного кримінального
суду, Олександра Якубовича засуджено по
першому розряду — на вічну каторгу, яка
потім була замінена на 20 років висилки. У
серпні 1826 року він прибув на Нерчинські
копальні. Лише через 13 років його було переведено на поселення в Іркутськ, а потім в
Єнісейську губернію під пильний нагляд поліції. По донесенню полковника жандармів
Я. Д. Казимирова, Якубович «одержимий
тяжкою хворобою, лишився застосування ніг
і від розкриття головної рани нерідко буває
в припадку безумства». Виходячи з цього,
єнісейський губернатор розпорядився про
його переміщення в ближню лікарню у місто
Єнісейськ. Був доставлений туди у вересні
1845 року, де помер від «водяної хвороби в
грудях».
Така наша історія. За традицією, декабристи постають героями революції. За думкою професора, 14 грудня 1825 року в Росії

ців-путчистів
терористами,
державними
зрадниками, які шляхом введення в оману
солдат прагнули повалення державної влади, зміни існуючого ладу.
Отже, декабристи, за твердженням відомого професора-аналітика, уже не герої?
А надалі яку крапку над «і» у цих непростих
питаннях поставить історія?.. Нині, коли рушаться попередні устої, закладається нове
світосприймання, слід добре обмірковувати,
чи варто надалі компрометувати, повністю
заперечувати «ідеали 1789 року», спадщину
декабризму. Адже якщо безоглядно засуджувати «традицію звільнення», то доведеться
зрікатися спадку українського національно-визвольного руху. Але тут аж ніяк не потрібно таких крайнощів, як тероризм. І ніхто
не має права на єдино істинний погляд, вимагати поклоніння тільки «визначеним героям».
Своя думка у Сенченка і про Майдан
2004 – 2005. Автор книги, хоч і був учасником
Помаранчевої революції, написав книгу про
неї «І дам вам нове серце», а зізнається, що
такого не відав, що повідує М. І. Сенченко.
Ось версія Сенченка про зомбований, як
він вважає, Майдан 2004 – 2005 років, себто
про Помаранчеву революцію. Він відкидає
думку про те, що ця революція перемогла
завдяки «якомусь там фінансуванню з-за
кордону. Він відзначає, що створювалось
враження, ніби хтось впливав на свідомість

ІНФОРМАЦІЯ

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Ф ОРМУЛА УС ПІ Х У

ЗОЛОТ И Й ОЛ ЕКСА Н Д Р…
Уже, було й зневірилися
вболівальники в медальних
можливостях
«зимових»
українських олімпійців у
корейському Пхенчхані, бо
що не виступ, то й далеко
від заповітної призової трійки. Раз-по-раз підводили біатлоністи, особливо жінки,
від яких небезпідставно вся
Україна чекала на благородний блиск металу (принаймні, в естафетній гонці
4×6 км, де наші виходили на
старт у ранзі чинних олімпійських чемпіонок). Але чи
то рушниці заржавіли, чи

лижі не їдуть — ганебний
провал, 11 місце…
А ось у миколаївського фрістайліста-акробата
Олександра
Абраменка
і «порох у порохівницях
завжди сухий», і на лижах
він тримається міцно. Підсвідомо десь далеко теплилась надія на бронзу,
та Сашко змів усі стереотипи — вже як медаль, то
чого там розмінюватись,
давай відразу золоту. Він
вигравав у своїй дисципліні
малий кришталевий глобус
Кубка світу, був призером

найпрестижніших
міжнародних стартів, зазнавав
невдач і серйозно травмувався, через що пропустив
увесь минулий сезон, набирався досвіду на трьох
попередніх олімпіадах —
але варта шкірка вичинки,
ось вона, медаль! Трохи
аж якось несподівано, та
від того ще приємніше. У
неділю, 25 лютого, ХХІІІ
зимові Олімпійські ігри вже
стали історією. Пхенчхан
передає естафету Пекіну,
де відбудеться наступна
Олімпіада.

… І С РІ БН А К АТ ЮШ А
17 ЛЮТОГО за ініціативою керівництва Київського
Національного університету
культури і мистецтв (більше
відомий як інститут Михайла
Поплавського) для випускників 11 класів Талалаївської
об’єднаної
територіальної
громади була організована
поїздка до столичного вузу.
Сьогодні у КНУКіМ навчається 15 тисяч студентів за
46-ма різноманітними спеціальностями, що розвивають
не лише творчі, креативні
вміння, але й допомагають
сучасній молоді знайти себе,
посісти чільне місце в українському суспільстві, реалізувати свої бажання, стремління, амбіції.
Діти із захопленням відвідали більшість факультетів вузу, на кожному з яких
провідні фахівці закладу
ознайомили присутніх із специфікою навчання, особливістю майбутніх професій,

перспективами, які відкриваються перед випускниками
КНУКіМ.
На зустріч із школярами
завітав ректор вишу, талановита і неординарна людина
Михайло Поплавський, який
розкрив присутнім секрети
своїх успіхів, злетів і падінь.
Він зауважив, що в сучасному світі скромність — це вада
і тому кожна людина повинна
активно прагнути показати
себе, розкрити свої таланти. Життєве кредо М. По
плавського, за його словами,
зосереджене в трьох «П»:
порядність, патріотизм, працьовитість. Під лежачий камінь вода не потече і тому
потрібно багато і плідно
працювати, бо щастя, успіх і
визнання усміхається лише
наполегливим, безстрашним
і активним. Нічого неможливого у сучасному світі не існує, просто є люди, які ні до
чого не прагнуть. Ректор за-

уважив, що його заклад випускає конкурентоспроможних
спеціалістів, які з легкістю
влаштуються у житті і зможуть реалізувати свої задуми і мрії. Все починається в
житті з малого — і вступ до
вузу відкриє нові горизонти,
надихне на творчі злети.
Можливо, небагато випускників шкіл Талалаївської
ОТГ стануть студентами
КНУКіМ, але зустріч з Михайлом Поплавським, як на
мене, жодного не залишила
байдужим, бо ректор вишу
на власному прикладі проілюстрував, що все в житті
можливо для тих, хто прагне
чогось досягти, хто не стоїть
на місці, хто шукає нестандартні рішення, хто, реалізуючи себе, розбудовуватиме
заможне, щасливе, мирне
майбутнє нашої держави.
Світлана МИХНО,
директор Талалаївської
школи.

Мова також про олімпіади, тільки не спортивні,
а Всеукраїнські учнівські з
навчальних дисциплін і їх
треті, обласні, етапи. На
цих своєрідних змаганнях
дитячого розуму, знань та
інтелекту досить успіш-

но виступили талалаївські школярі. Найбільший
успіх припав на вихованців
Плугатарської школи. А
восьмикласниця Катюша
Бондар взагалі молодець
— виборола відразу дві
відзнаки, нагороджена ди-

пломами II ступеня за свої
чудові виступи в олімпіадах
із фізики та біології. Подвійну срібну звитягу по праву
розділяють із Катею її наставники вчителі Ольга Болотіна та Раїса Скороход.
Кор. «ТХ».

«ЛИШ ДЛЯ ЛЮБОВІ ВАРТО ЖИТИ, ЛИШ
ПРО ЛЮБОВ СЬОГОДНІ ВСІ СЛОВА»
Під такою назвою у
Слобідському клубі-бібліотеці відбулася конкурсно-
розважальна
програма
приурочену Дню святого
Валентина. Святково вбрана зала та пісні про кохання в запису створили піднесену атмосферу в залі.
Ведуча святкової програми
привітала всіх, хто зібрався
у залі святкувати, а потім
оголосила цікаві конкурси. Їх учасниками стали
родинні пари: Анатолій
Потеряйко і Катерина Авдєй, Олександр Колодний і

Марія Колодна, Іван Ковальов і Світлана Ковальова,
Олексій Савченко і Леся
Савченко. Вони брали
участь у конкурсах «Найсмачніше свято», «У тісноті», «Злагоджена робота»,
«Втримати любов», «Знайди подарунок». Конкурси
захоплювали і учасників, і
болільників. Учасники конкурсів за свою активність
отримали подарунки від
спонсорів свята — генерального директора ТОВ
АФ «Обрій» LTD О. Р. Фіщука, ПП «Молоко» Співак

Ю. М. та ПП Пасєвін Н. В.
Конкурсну
програму
продовжив
дискотекою
О. Москалець. Хочеться подякувати йому за веселий
настрій і запальну музику,
а також подякувати Оксані
Петрівні Дзюбі, Вірі Миколаївні Михайлюк, Оксані
Володимирівні Дзюбі, Марії
Петрівні Колодній, Людмилі
Григорівні Клименко за допомогу у підготовці та проведенні цього свята.
Тетяна САВЧЕНКО,
завідуюча Слобідським
клубом-бібліотекою.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
НАШІ ЗЕМЛЯКИ

ПРИШЕСТЯ БОЖОГО ДАРУ

(Закінчення. Початок на
1-й стор.).

І вже про свою «Третю Атлантиду» вона скаже: «Вважаю, що це наразі найкраща серед моїх книжок. Хоча
хтозна, можливо, наступна
мені подобатиметься більше, адже вона буде сповнена нових ідей, нових вражень, нової любові». А що
після її «Четвертої радості»?
Буде радість п’ята, будуть
нові ідеї, нові враження, нові
проекти. Лєна з тих людей,
що посеред шляху не спиняються, а йдуть і йдуть далі.
Сьогодні її музикальну поезію читає і слухає Європа й
Америка, сьогодні її читацька аудиторія — захисники
України на Донбасі. Слово —
і захист, і зброя, і поетеса та
журналістка стає співорганізаторкою волонтерсько-мистецького проекту «Війна і
Слово». Ось такий різкий
перехід (чи може й ні) від лірики до війни. Вона, як зізнавалася в інтерв’ю тижневику
«День» (23 вересня 2015 р.,
рос. мовою), не прихильник
воєнного жанру, але, як щира
українка, патріотка рідної
землі, не могла мовчати про
те, що болить: «Наша основная миссия — помогать Украинской армии. Мы устраиваем
благотворительные
поэтические чтения, благотворительные аукционы,
музыкальные выступления,
продажи книг, слемы… Мы
с фотографом Татьяной Давиденко приглашали поэтов,
музыкантов, распространя-

СПОРТ

МИНУЛОЇ суботи спортивний зал Талалаївської
школи був переповнений
шанувальниками баскетболу. В цей день проводився
традиційний уже розіграш
іменного кубка колишнього
вчителя фізкультури із Старої Талалаївки Григорія Васильовича Кобзистого, який
залишив великий слід в історії районного спорту і сьогодні продовжує популяризувати здоровий спосіб життя
серед молоді. Те, що цей вид
спорту і організатор турніру
дуже популярні й шановані
в районі, свідчить кількість
команд, які взяли участь у
змаганнях, — вісім. Потрібно
зауважити, що майже половина учасників турніру — це
учні «Васильовича», як вони
його шанобливо називають.
Таким чином, вісім команд було розбито на 2 групи. В одній змагалися збірні із
Старої Талалаївки, ветеранів
баскетболу, учнів Талалаївської ЗОШ та молоді з Плугатаря. В іншій групі за дві путівки до півфіналу боролись
команди з Чернецького, молоді з Талалаївки, Харкового
та шкільна команда з Плугатаря, підсилена випускницею
цієї школи, а нині студенткою

ли это событие в соцсетях.
Параллельно — обращались к издательствам, нам
давали книги, поэты также
приносили свои книги, бижутерию, хенд-мейд. Принцип этих благотворительных
аукционов был простым —
цену называет покупатель,
без торга. На удивление и
радость, сошелся полный
зал людей, за первый вечер
— собрали 5400 грн., на них
закупили лекарства для Киевского госпиталя… Должна
признаться — на фронте ни
разу не была, по объективным причинам. А вот Аленка, с которой мы вместе
организуем акции „Войны и
слова“, — ездит туда постоянно. Говорит, „браслетам
выживания“ бойцы рады,
как дети. Когда готовили новогодние подарки, то кроме
кофе-витаминов-сигарет и
остальных вкусняшек обязательно клали в коробки
книги и открытки с хорошими пожеланиями, детские
рисунки — их бойцы очень
ценят… Знаю поэтов, для
которых единственной реакцией на близкие события
стало онемение. В известной мере и меня это касается тоже. Своеобразный
спазм „поэтической мышцы“
— как реакция на шок, катастрофу. Очень сложно даже
говорить об этом — не то,
что писать… В текстах война
мне шла лет 8 назад… Я не
сторонник военного жанра,
но это преследовало — и я
записала. Теперь — какое-
то ощущение опустошен-

ности, звонкой пустоты…
Но писать пытаюсь преимущественно стихи-заговоры,
стихи-превращения…
Литература может все
— и успокоить, и вдохновить! Арт-терапия сегодня,
по моему мнению, заключается в максимальной
честности, искренности и
глубине выражения. Не так
успокоить — как затронуть,
всколыхнуть,
очаровать,
содействовать внутренним
изменениям — или подтолк
нуть к ним».
Ось такий сильний і глибокий голос патріотки з тонкою і ранимою, натягнутою
на розрив струною в серці
звучить на блок-постах, у
госпіталях і піднімає дух
захисників Вітчизни. І чудової поетеси! Кожен її рядок,
кожне слово зачіпає за живе,
змушує, хочеш того чи ні,
думати, будить уяву і не залишає байдужим. Це почерк
Майстра! Це пришестя Божого дару! Все життя Олени
— це вона в поезії і поезія в
ній. «Поезія, — каже, — це
не хвороба і не професія,
це шляхетне хобі, захоплення і задоволення, доступне
далеко не всім. Я також глибоко переконана, що талановита людина — талановита в
усьому». А на запитання «Як
народжуються Ваші книжки?» просто й промовисто
додає: «З роси й води, з екологічно чистих продуктів». І
вони, її нові й талановиті книги, ще обов’язково будуть.
За матеріалами ЗМІ
О. ЛИПІН.

Київського Університету фізичного виховання і спорту
Яною Чепель.
З першої групи до півфіналу пробилась команда молоді з Плугатаря, яка, перш
за все завдяки хорошій командній грі, в досить напруженій боротьбі з різницею
в один, два
очки виграла
в усіх своїх
суперників.

дуальними діями, причому
влучних кидків із середньої
та далекої відстані чи вдалих проходів під щит суперника можна було чекати від
кожного з гравців стартової
четвірки. І в цьому головна
заслуга їхнього тренера —
вчителя фізкультури з Плугатаря Володимира Чепеля,
який
уміло
керував дія-

СВЯТО

БАСКЕТБОЛУ
За нею фінішувала команда
із Старої Талалаївки, в якій
вирізнявся своєю грою Євген
Чепель. В другій групі був
явний фаворит — команда
молоді з Талалаївки, яка всі
матчі вигравала з великою
перевагою. В цій команді почергово солірували то Андрій
Грабовий, то Богдан Кашка.
Друге місце впевнено зайняла команда школярів з Плугатаря. До речі, в цій команді
грало шестеро дівчат і чотири хлопці. За грою цих юних
баскетболістів було приємно
спостерігати. Перш за все,
їм вдавалась командна гра,
поєднана з умілими індиві-

У нашої однокласниці, подруги і родички Ганни Федорівни Топчій з Талалаївки тяжка, непоправна втрата — пішов
у вічність її чоловік ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ. Сумуємо і щиро
співчуваємо Ганні Федорівні, дочці Оксані, сину Олександру
і їх родинам.
ОДНОКЛАСНИКИ Української школи
1969 року випуску, ПОДРУГИ, РОДИЧІ.
Непоправне горе спіткало нашого колишнього однокласника й учня Олександра Юрійовича Топчія — відійшов у засвіти його батько ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ. Щиро співчуваємо
Олександру і розділяємо з ним біль тяжкої втрати.
ВИПУСКНИКИ Талалаївської школи 1991 року,
класний керівник Н. Г. ЗІНЕВИЧ.
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.

ми своїх підопічних, вчасно
брав тайм-аути, варіював
складом. До речі, він також є
учнем Г. В. Кобзистого.
У першому півфіналі зустрілись команди із Старої
Талалаївки та молоді з Талалаївки. Перша половина гри
пройшла в рівній боротьбі.
Як завжди, добре грали Андрій Грабовий з Талалаївки
та Євген Чепель із Старої
Талалаївки. Але з початку другої половини просто
дива на майданчику став
творити А. Грабовий. Його
карколомним проходам під
щит суперника та влучним
кидкам нічого не могли про-

СЬОГОДНІ
у нашій родині
свято — свій
65-річний ювілей відзначає дорога мама
й бабуся Тамара Петрівна
СЛІВІНСЬКА із Скороходового. 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.
З повагою ДІТИ і
ВНУКИ.
* * *
6 БЕРЕЗНЯ виповнюється 50 років нашій дорогій кумі Ніні Миколаївні
СЕМІНЬКО з Липового. Сьогодні стоптана вже не одна
стежина, та спокою нема
для Ваших ніг, бо пройдено
життя лише частину, попереду багато ще доріг. Бажаєм Вам прожити ще хоча би
50, здоров’я доброго на всю
півсотню літ, внуків всіх ще
одружити й благословити

2 березня 2018 року

правнуків у світ. В житті нехай все буде, що потрібно,
без чого не складається
життя, — любов, здоров’я,
щастя, дружба та вічна, нестаріюча душа.
З повагою куми
ПАВЛИШІ.
* * *
ОСТАННІЙ день лютого
і початок березня багаті на
свята в родині ЯРМОШІВ
із Чернецького. 28 лютого в них народився син
ВАЛЕРІЙ, який зараз у рядах захисників нашої держави; 4 березня святкує
день народження берегиня
роду, мама і дружина, а моя
подруга, однокласниця, невістка і кума ЛІДА; а 7 березня у глави сім’ї ІВАНА
ДМИТРОВИЧА — 45-річний ювілей. Щиро вітаємо
вас усіх і шлемо найкращі
побажання! День рожденья — хорошая дата, но
немножечко грустно всегда,
потому что летят незаметно наши лучшие в жизни

ФОТОСТУДІЯ
«ФЕНІКС» пропонує

Термінове фото
для документів — 5 хв.
Художнє фото, фотоальбоми. Реставрація пошкоджених знімків. Проявка
плівок та друк фото з них.
Друк фото з цифрових носіїв. Зйомка урочистих подій.
Таблички для пам’ятників.
Тел. 098-649-89-18.
тиставити баскетболісти із
Старої Талалаївки. Кінцевий рахунок гри 14:9 на користь селищної команди. В
другому півфіналі зійшлися
дві команди з Плугатаря. У
плугатарському дербі шкільна команда без особливих
проблем розібралась із своїми старшими земляками,
обігравши їх з рахунком 17:6.
В матчі за третє місце сильнішими виявились баскетболісти із Старої Талалаївки.
У фіналі рівна боротьба тривала лише в першій половині гри. Добре вдавались
кидки з різних дистанцій Яні
Чепель та Христині Думнич
з Плугатаря. Ну а в команді
Талалаївки знову на висоті
був А. Грабовий. В другій половині поєдинку талалаївці
додали у швидкості і командній зіграності і це схилило
шальку терезів на їх користь
— 39:20. Глядачі стали свідками навіть слем-данків у
виконанні Богдана Кашки.
Склад команди-переможця
турніру: А. Грабовий, Б. Кашка, В. Лакиза, В. Кондратенко
та О. Курочка. До речі, все це
учні ще одного талановитого
вчителя фізкультури з нашого району В. В. Яременка.
Сергій МИХНО.

Невблаганна смерть обірвала життя Юрія Олексійовича ТОПЧІЯ — однокласника, доброго товариша, колишнього
колеги по роботі на маслозаводі. Сумуємо і щиро співчуваємо дружині, синові, доньці, всім рідним та близьким покійного. Царство небесне і вічний спокій Юрію Олексійовичу.
Ю. С. СЕМИЧ, Л. М. СЕМИЧ із Запоріжжя.
З глибоким болем у серці зустріли скорботну звістку про
передчасну кончину людини щирої душі і доброго серця
Юрія Олексійовича ТОПЧІЯ. Сумуємо разом із рідними
покійного — дружиною Ганною Федорівною, сином Олександром, донькою Оксаною та їх сім’ями.
Світла пам’ять Юрію Олексійовичу.
Сім’я І. М. і Н. М. ЛЕЩЕНКО.
Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

Наші реквізити:
ТОВ «ТРИБУНА ПЛЮС»
р/р 26009300076903 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

года.
День
рожденья —
особая дата,
этот праздник
ни с чем не сравнить. Ктото умный придумал когда-то имениннику радость
дарить. Радость встречи,
улыбки, надежды, пожеланья здоровья, тепла, чтобы
счастье безоблачным было,
чтоб
успешными
были
дела. Пусть чаще исполняются мечты и остаётся вера
в чудеса, пусть радуют красивые цветы, от счастья
улыбаются глаза!
Сестра ЛАРИСА та її
сім’я.
* * *
28 ЛЮТОГО свій день
народження відзначив Юрій
Миколайович КАРТАВИЙ
із Талалаївки. Щиро вітаємо! В цей дорогий для серця
день бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
від зірок здійснення бажань!
Від сонця — світла і тепла,
щоб доля щедрою була! І не
спинити часу лік, нехай щастить весь довгий вік!
Дружина ОЛЕНА,
СЕРЬОЖА і ЛЮБА.

ПОМИНАННЯ

6 БЕРЕЗНЯ минає 40 днів, як перестало битися серце нашого дорогого чоловіка, батька й дідуся Анатолія
Васильовича АНТІШКА. Рідним не
віриться, що вже ніколи не почують
голосу дорогої людини, батьківської поради. Все життя Ви трудилися і майже
до останніх днів своїх дбали про нас.
Доземний уклін Вам, рідненький. Кажуть, Бог забирає найкращих. Минають дні тяжкої скорботи і печалі, як Вас
немає з нами, як відлетіли Ви у далі неземні, залишивши
нам на згадку спогади та смуток. Не заживає рана в наших
душах. Ви були для нас опорою, порадником, турботливим, люблячим чоловіком, гарним батьком та найкращим
дідусем. Весь час турбувались про нас, забуваючи думати
про себе. Спасибі Вам, рідненький, за турботу, життєву мудрість. Пам’ять про Вас завжди з нами. Вічного Вам життя у
Царстві небеснім та спокою Вашій душі. Лебединим пухом
хай буде Вам земля.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ.
ПОМНИМ. Нет горя страшнее, нет
боли сильней, чем раньше себя хоронить сыновей. Поминаємо найдорожчого, завжди живого в наших серцях
Олега Петровича ВІТРЯЧЕНКА з Липового, з дня трагічної загибелі якого
28 лютого минуло 30 років. Врятувати
Тебе ніхто не зміг, пішов від нас Ти дуже
рано, в свої 25 років. Забрав із собою
всю земну радість, а нас залишив у вічному горі. Коли сонце за хмари сідає,
завмирає усе навкруги, наш синочок до нас приходить, та
не може до хати зайти. Ти завжди був із нами, рідненький,
в будні дні і у свята свої. То чому ж Ти стоїш на порозі і не
можеш до нас зайти? Відвезли ви мою домовину, поховали
у рідній землі. Я би радий до вас повернутись, та не можу
до хати зайти. Не журіться, мої ви рідненькі, і ніколи мене
ви не ждіть. Тут зібралась вся наша родина, тут залишуся
я назавжди. У кого в пам’яті залишився наш Олег, пом’яніть
його в цей день.
БАТЬКИ, СЕСТРИ, ЗЯТЬ, ПЛЕМІННИКИ
і вся наша родина.
Є СИЛА, що може забрати Тебе з життя, та з пам’яті
рідних ніколи… Сьогодні, 2 березня пішов назавжди у той
світ наш дорогий чоловік, тато, дідусь, тесть і просто добра
людина Володимир Григорович ЛАЗОРЕНКО з Новоселівки. Тебе немає, серце плаче, душа згорьована болить.
Ми кожен день Тебе чекаємо і виглядаємо щомить. Закрила хижа смерть повіки, скувала холодом вуста, заснула вічним сном навіки людина добра і проста. Не заросте ніколи
та стежина, що провела Тебе в останню путь. Похилиться
зажурена калина і добрим словом люди пом’януть. Скільки не минає часу, Ти будеш завжди поряд з нами. Хай над
Твоєю могилою світить сонце, жалібно співають пташки, а
на квітах буде роса — то пам’ять про Тебе. Спи спокійно,
наш рідненький. Хай лебединим пухом буде Тобі земля, а в
душі — вічний спокій і Царство небесне.
У вічній скорботі ДРУЖИНА, ДОНЬКИ, ВНУКИ,
ЗЯТІ і всі рідні.
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