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ПОМ І Ж Л ЮД ЕЙ І Д Л Я Н И Х
Є категорія людей,
які надто багато про
себе розповідають, а
послухати — нічого,
коли лейтмотив того
всього лише «А я!», «А
у мене!». Інші ж навпаки — занижують рівень
своїх здібностей, своїх
досягнень.
Секретар
Болотницької сільради
Людмила Плюта — саме
із таких. Мовляв, живу
серед людей, як усі, роблю свою любиму роботу, вдячна людям за
їх довіру. Вже 16 років
обирають односельці
Людмилу
Миколаївну
сільським депутатом.
Бо впевнені — вона
справедлива, врівноважена, відповідальна, а

ОФІЦІЙНЕ

УРЯД ВИДІЛЯЄ РЕКОРДНІ КОШТИ
НА РЕМОНТ МІСЦЕВИХ ДОРІГ

11,5 мільярда гривень субвенцій з державного бюджету на ремонт та утримання
доріг місцевого значення отримають цього
року обласні державні адміністрації.
1 січня 2018 року автомобільні дороги місцевого значення передані до сфери
управління обласних державних адміністрацій. Для фінансування ремонту та утримання
місцевих доріг Уряд передбачив у Державному дорожньому фонді субвенцію у розмірі 11,5 мільярда гривень. Це рекордна для
України сума, яка буде адресно спрямована
на дороги місцевого значення. Розподіл субвенцій відповідає протяжності доріг місцевого значення в областях.
Як будуть розподілятись субвенції по
областях цього року
Субвенція в обласний бюджет (тис. грн):
Вінницької області — 623 809,7
Волинської області — 393 913,5
Дніпропетровської області — 553 445,0
Донецької області — 557 536,7

Житомирської області — 617 157,3
Закарпатської області — 218 740,3
Запорізької області — 479 704,9
Івано-Франківської області — 278 907,1
Київської області — 548 968,3
Кіровоградської області — 381 647,3
Луганської області — 352 620,4
Львівської області — 583 215,0
Миколаївської області — 287 099,5
Одеської області — 425 698,0
Полтавської області — 588 363,2
Рівненської області — 281 342,5
Сумської області — 457 482,5
Тернопільської області — 315 105,7
Харківської області — 656 185,2
Херсонської області — 319 779,4
Хмельницької області — 456 533,5
Черкаської області — 391 451,3
Чернівецької області — 182 873,0
Чернігівської області — 426 199,4
Бюджет міста Києва — 1 153 086,5
Окрім цього, обласні державні адміністрації можуть спрямовувати на ремонт та
утримання доріг місцевого значення додаткові кошти із обласного бюджету.
Нагадаємо, у 2017 році в Україні відремонтували найбільшу кількість доріг за останні 5 років — 2,1 тис. км доріг. Для порівняння,
у 2014 році було відремонтовано тільки 102
км. Цього року Уряд збільшив фінансування
ремонтів і будівництва доріг — до 47 мільярдів гривень.
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату
Кабінету Міністрів України.

головне — завжди відстоюватиме
інтереси
односельчан.
Із сусіднього Українського у старші класи
Людмила ходила в Болотницьку школу, у якій того
часу навчалося близько
двохсот учнів. Вже тоді

З НАГОРОДОЮ!

СПІЛЬНОЮ ГРАМОТОЮ РАЙОННОЇ РАДИ ТА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ за багаторічну сумлінну працю та
з нагоди 50-річного ювілею нагороджена секретар Болотницької сільської ради Людмила Миколаївна ПЛЮТА.

звикла до цього села.
Було воно тоді одне із
найпрогресивніших, перспективних у нашому районі. Місцевий колгосп
ім. Суворова зводив житло для молодих сімей, із
роботою для них також
проблем не було — тільки
працюй. Її життя склалося так, що у Болотниці не
просто школу закінчила,
тут познайомилася із місцевим юнаком Віктором.
Сюди ж, у Болотницю,
приїхала працювати, закінчивши у 1988-му році
Чернігівський технікум радянської торгівлі. Цього ж
року одружилися. Віктор
працював водієм, Людмила — на тракторному таборі обліковцем. Отримали добротний колгоспний
будинок, а в нього лелека
приніс і донечок Маринку та Віту. І понеслись
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.
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Були серед них і тяжкі дев’яності без роботи і
зарплат, коли жили тільки
з господарства. І приємні моменти, коли інвестором в селі стало ПСП
«Лан». Знову запрацював
і тракторний табір, і тік.
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Але стільки втрачено дорогоцінного часу, за який
молоді сім’ї масово залишали рідне село. Цей
процес не зупиняється і
тепер, адже в селі ні школи, ні дитсадка, бо немає
діток. Давно тут справляли новосілля…більше
виїжджають і залишають
порожні хати. Ця ситуація
часто пригнічує.
Робота
секретаря
сільської ради, можна
сказати, особлива. Її часто важко конкретизувати. Адже щодня, крім
безкінечної роботи з документами, у неї є спілкування із односельцями,

які, переважно, ідуть до
сільради чи телефонують до секретаря тоді,
коли у них якісь проблеми. Буває, що вони і незначні, а для людини, тим
більше поважного віку,
найголовніше — спілкування, співчуття, розуміння. Характеру Людмили
Миколаївни властиві такі
риси. І це подобається
односельцям. Сільський
голова Анатолій Рудько
говорить, що йому просто
повезло працювати із секретарем, в якої відчуття
відповідальності — перш
за все. Тому вже 16 років
працює Людмила Миколаївна у сільській раді
— спочатку спеціалістом,
а із 2006-го секретарем.
Хочеться вірити, що ця
виборна посада залишиться для неї на роки,
бо це той випадок, коли
не місце красить людину,
а вона його.
Олександра
ГОСТРА.
На фото із архіву
сільради: на одному із
районних фестивалів
«Над прозорою криницею» Людмила ПЛЮТА
разом із колегами з
сільради варили кашу
та гостей пригощали.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ВЕСНА У ПОЛЕ К ЛИЧЕ
Місцями ще не зовсім
зійшли сніги. Земля надто волога. Та, як кажуть,
весною вологи багато не
буває. Вона швиденько
ввійде у землю. А поки що
ще не масово, та все ж
сільськогосподарські підприємства району розпочинають весняно-польові
роботи. Це — підживлення
та боронування багаторічних трав, підживлення
озимих жита та пшениці,
закриття вологи. Під урожай 2018 року прогнозована загальна площа посівів
складає 32 059 га сільськогосподарських
культур.
Зернових та зернобобових
культур — 17 381 га, із них
4990 га озимих, зокрема
4723 га — озимої пшениці, 267 га — озимого жита.
Ярі зернові культури аграрії планують вирощувати
на 12 386 га, технічні — на
13 048 га, кормові — всього на 1635 га.
Один із важливих фак-

торів запоруки доброго
врожаю сільгоспкультур —
внесення потрібних норм
мінеральних добрив.
Наразі для проведення
весняно-польових
робіт
господарствами
району
заготовлено 1474 тонни
поживних речовин.
На тракторних таборах
механізатори закінчують
ремонт техніки до посівної
кампанії. Для зменшення
енергоспоживання застосовують енергозберігаючі
технології, зокрема широкозахватні агрегати.
За інформацією
відділу агропромислового розвитку
райдержадміністрації.
* * *
Минулорічного квітня о
цій порі господарства посіяли ранні зернові більш як
на 500 гектарах. Завершили сівбу ячменю та гороху.
Цьому сприяли погодні
умови.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПЕРЕДСВЯТКОВА ПОЇЗДКА

ДО У В І КО В ІЧЕ Н Н Я
пам’яті Василя Горленка
Чернігівське
земляцтво
в особі Прилуцького осередку має безпосереднє
відношення: воно відігравало і відіграє надзвичайно важливу роль. Саме за
участю цього осередку надавалися можливості для
поїздок делегацій на Малу
Батьківщину, де відбувалися різноманітні заходи:
ювілеї, презентації, творчі
зустрічі. Цього року також
плануються ювілейні заходи, адже Василю Гор
ленку виповнюється 165
років від дня народження. Та якщо в попередні
рази все вирішувалося в
телефонному режимі, то
цього разу — набагато
масштабніше: загальним
заходам передувала ро-

боча поїздка представників Прилуцького осередку
на Талалаївщину для вирішення організаційних та
інших питань.
Делегація у складі Миколи Гордієнка та Івана
Забіяки зустрічалася в районній адміністрації із керівниками району: головами РДА Анатолієм Дупою
та його заступником Ларисою Шевченко, районної
ради — Юрієм Дзюбаном,
Талалаївським селищним
— Юрієм Величком, а також директором Талалаївської школи Світланою
Михно, редактором районної газети Олександрою
Гострою. Спільно обговорювали питання про відзначення ювілейної річниці
від дня народження Василя
Горленка.

Водночас із ювілейними урочистостями планується відкрити у школі
і Шевченкову світлицю. З
цією метою від земляцтва
було подаровано матеріали: бюст Т. Шевченка, рідкісне видання «Кобзаря»,
оформлені в рамки документи, що стосуються життя і творчості Кобзаря. Вручення відбулося в теплій,
гостинній обстановці.
Із Талалаївки делегація поїхала на батьківщину Василя Горленка — у
Ярошівку (Українське), де
разом із сільським головою
Ларисою Лисенко побували у школі, на фасаді якої
встановлена меморіальна
дошка Василю Горленку, та
на його могилі.
Іван ЗАБІЯКА.

10 КВІТНЯ святкувала
свій 60-річний ювілей наша
дорога дружина, матуся, бабуся і теща Ніна Андріївна
ЗИМА з Липового. Вітаємо
нашу любу ювілярку і шлемо їй наші найщиріші побажання! Лагідна, рідненька,
добра і проста, наша дорогенька, наша золота! Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
за чуйність, гостинність, невтомну роботу. За душу привітну і щире серденько, за
те, що найкраща у світі Ти,
ненько. Господь хай дарує
здоров’я і силу, спасибі, рідненька, що Ти нас зростила.
Хай серце у грудях ще довго палає, а руки, мов крила,
нас пригортають. Щоб здоров’я було, щоб жила — не
тужила.
Ти
н а й б і л ь ш о го
щастя в житті заслужила!
Багата душею,
метка,
роботяща,
живи
вічно, мамо, бо Ти в нас
найкраща!
З любов’ю вся РІДНЯ.
* * *
СЬОГОДНІ свій 60-річний ювілей святкує наш
дорогий чоловік, тато і дідусь Григорій Григорович
БУРДЕНКО із Красного
Колядина. Все щастя, яке
тільки є на землі, від щирого
серця даруєм Тобі! Хай вічно весна в Твоїм серці живе,
найкраща із квіток для Тебе
цвіте, хай удача супутником
буде в житті — усього найкращого зичим Тобі! Нехай
летять роки, як лебеді у
вирій, життя іде — його не
зупинить. Прийми вітання
наші щирі, ще й до ста років
зичимо прожить. Хай поруч
будуть віра і надія, як два
крила, що впасти не дадуть,
і сам Господь по милості наділить ще довгих літ, щасливу світлу путь!
З любов’ю і повагою
ДРУЖИНА, СИН, внучка
МІЛАНА.
* * *
13 КВІТНЯ відзначає
60 років Григорій Григорович БУРДЕНКО з Красного
Колядина. Є ювілеї і свята
різні, та одна з найкращих
дат, коли вітають друзі й рідні і Вам минає 60! Бо 60 — це
сила й мудрість, та й досвід,
кажуть, не малий, повага
вдома, серед друзів, любов
і шана від дітей! Прийміть
від нас вітання щирі, хай обминає Вас журба, хай кожен

13 квітня 2018 року
день несе віднині для Вас
міх щастя і добра!
З повагою сім’ї
МАКСИМЕЙКО, БЕРЕЖНІ
та куми СОКОЛИ.
* * *
18 КВІТНЯ відзначає
свій ювілей наш дорогий чоловік, турботливий батько,
дідусь Микола Миколайович МИХАЙЛЕНКО з Красного Колядина. Є ювілеї
досить різні, та є одна з найкращих дат, Тебе вітає вся
родина — Тобі сьогодні 60!
Хай життя Твоє квітує ніжним цвітом і день народження приходить знов і знов. А
доля хай дарує з кожним роком міцне здоров’я, щастя і
любов! Хай Мати Божа Тебе
оберігає від зла, хвороби і

журби! Нехай Господь щедроти посилає сьогодні, завтра і завжди.
З повагою ДРУЖИНА,
СИН, НЕВІСТКА, ДОНЬКИ,
ЗЯТІ, ВНУКИ.
* * *
ВІТАЄМО із золотим
ювілеєм нашого дорогого зятя, кума і хрещеного
Олександра Миколайовича ЗОЛОТАРЕНКА з Талалаївки. Бажаємо Тобі міцного сибірського здоров’я,
кавказького довголіття, благополуччя в родині, радості,
везіння, відданих друзів.
Пусть каждый день несет
лишь радость, уют в семье,
успех в труде, пусть не приходит в гости старость, живи
Ты долго-долго на этой земле! Пусть ангел-хранитель
не отлетает с Твоего плеча
многие годы!
ТЕЩА, куми ГРИГОРІЙ
і ОЛЯ, хрещеник ДІМА.
* * *
СВОЄ 40-річчя відзначив наш дорогий чоловік,
батько, зять Анатолій Вікторович КРАСНОЖОН із
Харкового. Вітаєм з роками,
що завітали сьогодні у Твоє
життя! Їх всього сорок ми
нарахували, а зичим дожити у щасті до ста, творити й
висот нових досягати. Міцніє
хай сила, квітує краса, щоб
всього найкращого в світі
зазнав Ти: здоров’я, любові,
достатку й добра! У 40 літ
розквітає життя і душа, ніби
пташка співає, хай у юність
й нема вороття, та у серці

вона оживає. Ти ж ще зовсім
у нас молодий, Ти привітний, надійний і милий, залишайся таким назавжди і щоб
завжди Тебе всі любили.
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ТЕЩА.
* * *
15
КВІТНЯ
нашому
дорогому синочку, брату і
дядьові Сергію Вікторовичу КОРНІЄНКУ з Новоселівки виповнюється 35 років, із
чим ми його щиро вітаємо.
Тридцятьп’ятка уже за плечима, ювілей ще маленький
— та все ж! Ми вітаєм Тебе,
любий сину, і здоров’ячка
зичим без меж! Щоб чудовим таким залишався, щоби
зважував кожний свій крок,
як завжди про сім’ю турбувався, був
успішним наш
брат і синок!
Щоб
удача
Тебе не лишала, щоб щастило і всюди,
й завжди, Матір Божа щоб
оберігала, одним словом —
живи і світи!
МАМА, сестра ЛЄНА,
племінник СЕРГІЙКО.
* * *
15 КВІТНЯ день народження у нашого дорогого
сина і брата Костянтина
БЕРЕЖНОГО з Новоселівки. З днем народження вітаєм cина милого свого! Ми
Тебе поздоровляєм і бажаємо всього — щастя, радості,
добра, успіхів, удач. Щоб
веселим був завжди, щоб не
знав ні в чім біди. Хай міцним здоров’я буде, очі радістю горять, і завжди хай за
спиною друзі віддані стоять.
МАМА, БРАТИ,
СЕСТРИЧКА.
* * *
НАШІЙ милій, любій,
дорогій донечці Олечці
МЕСЕВРІ із Скороходового
10 квітня виповнилося 20
років. Ми щасливі, що у нас
є Ти — мила, добра, ніжна.
Вітаємо Тебе з прекрасним
ювілеєм. 20 лет — прекрасный возраст, первый взрослый юбилей. Ты красива,
словно ангел, будь счастливой, не болей. Пусть любовь
волшебной сказкой тихо в
жизнь Твою войдет, море
нежности и ласки, обожания
принесет. Пусть успешная
карьера будет в жизни у
Тебя. Становись еще роскошней каждый год день
ото дня.
МАМА, ТАТО, ЧОЛОВІК.

ФОТОСПОГАД

На фото вгорі: зустріч у райдержадміністрації; внизу — земляки вручають експонати для обладнання світлиці в Талалаївській школі.

СТАТИСТИКА
НАРОДИЛОСЯ НА
ЧЕРНІГІВЩИНІ
У 2017 році в Чернігівській області народилися
7573 малюки. Це на 11% менше, ніж у попередньому році.
Щоденно на світ з’являвся,
у середньому, 21 малюк. Дві
третини дітей народилися в
міських родинах. На 100 народжених дівчаток в області
припадало 102 хлопчики.
Інтенсивність
народжень коливалася від 5,1 народжених у розрахунку на
1000 наявного населення в
Коропському районі до 8,4
— у Бобровицькому, Носівському та Чернігівському. У
міських поселеннях показник
народжуваності традиційно
вище, ніж у сільській місцевості (7,6 проти 7,0).

Майже половина жінок,
які народжували, стали мамами вперше, дещо більше
третини (37%) — удруге, а
кожна сьома жінка народила
третю й більше дитину. У минулому році понад 90 родин
поповнилися двійнятами.
Найбільш активною дітородною групою є жінки віком
25 – 29 років. Саме на них
припадає третина загальної
кількості народжених.
Середній вік породіль
становив 28 років, а мам,
які
народили
первістка
— 26 років.
У 2017 році майже кожне
четверте немовля з’явилося
на світ у матерів-одиначок
або в батьків, шлюб яких не
зареєстрований. У міських
поселеннях кожна п’ята дитина народилася поза шлю-

бом, у сільській місцевості
— кожна третя.
Головне управління
статистики в області.

СПЛАТИЛИ
ПОД АТКИ
До зведеного бюджету
Талалаївщини платники податків сплатили 121,6 млн
грн., що на 65,6 млн грн.
більше, ніж в аналогічному
періоді минулого року. Із цієї
суми до державного бюджету надійшло 105,6 млн грн.,
що на 60,5 млн грн. перевищує минулорічні надходження. До місцевих бюджетів
перераховано 16 млн грн., а
це на 5 млн грн. більше, ніж у
січні-лютому 2017 року.
Так, у розрізі основних
платежів до державного
бюджету надійшло рентної

ПІС Л ЯВ О Є ННІ
ВЕС НИ
Н А ПО Л Я Х
РА ЙОНУ
плати 95,4, що на 59,8 млн
грн. більше, ніж минулоріч,
податку на додану вартість
7 млн грн. (+328,6 тис. грн.),
податку на доходи фізичних
осіб 2,5 млн грн. (+630,4
тис. грн.).
Основними
джерелами наповнення до місцевих
бюджетів є податок на доходи фізичних осіб — 7,2
млн грн., що на 1,9 млн грн.
більше, ніж минулоріч, єдиний податок — 3,6 млн грн.
(+952,6 тис. грн.) та 2,6 млн
грн. податку на майно (+70,5
тис. грн.).
Також
до
Пенсійного фонду надійшло 7 млн
грн. єдиного внеску, що на
1,3 млн грн. більше, ніж
минулоріч.
За інформацією
Прилуцької ОДПІ.

З фотоархіву Г. П. СИДОРЕНКА.

ДЕПУТАТ НА ОКРУЗІ

ВМІННЯ ЧИТАТИ ПОМІЖ
РЯДКІВ

«ПРАЦЯ не тільки там,
де людина сіє хліб або садить
дерево.
Найбільш
тонка, складна праця, коли
людина приходить до людини, бачить у її очах, читає
«поміж рядків» її поклик про
допомогу. Ця праця є вищою мірою людського духу».
Саме такі рядки В. О. Сухомлинського прийшли на думку,
коли до нашої школи вкотре
завітав наш постійний спонсор, депутат районної ради
від Аграрної партії України
Михайло Логвиненко.
Багато шкільних заходів
проходять щороку не без меценатської підтримки Михайла Михайловича — новорічні
свята, відпочинок і туристичні мандри учнів під час канікулів, тематичні вечори і
ранки. І цього разу депутат

прийшов до школярів не з
порожніми руками — подарував школі три туристичні
намети, аби учні під час тих
своїх мандрівок почувалися комфортно за будь-якої
погоди.
Вчительський
та
учнівський колективи школи
висловлюють щиру подяку
депутату за надану допомогу. Ця підтримка — свідчення небайдужого ставлення
М. М. Логвиненка до освіти,
потреб школи і розуміння важливості шкільного
виховання.
Тетяна БОРЕЙКО,
директор школи.
На знімку: депутат
районної ради Михайло
ЛОГВИНЕНКО передає туристичні намети вчителю
Ірині ЛОБОДІ.

ПРОЯВ ПОВАГИ І СПОГАД
ПРО СЕЛО

Колись у кожного з нас
були батьки, дідусі і бабусі,
які жили у нашому рідному
Степу. Ми їхали до них на
Великдень, несучи радість
у кожну хату. Чи хто думав,
чи гадав, що через кілька
десятків років на місці Степу залишиться справді степ.
Сюди ніхто і ні до кого не
приїде у гості, ніхто і нікому
не напише листа. Ми їдемо
сюди тільки на могили рідних, та ще пам’ять повертає
у ті щасливі дні, коли у кожній хаті пахло свіжоспеченим
хлібом і від двору до двору
лунало «Христос Воскрес»…
Хто втратив назавжди своє
рідне село, добре розуміє як
часто боляче на душі від цієї
суворої дійсності. Буває, зустрінеться випадково хтось
із колишніх односельців і
— розмов-розмов.
А якраз на Благовіщення, у переддень Великодня, спогад про наше рідне
село приємно вразив багатьох вихідців із Степу —

пайовиків СТОВ «Зоря»,
яке нині входить до групи
господарств СТОВ АФ «Обрій LTD». Директор СТОВ
«Зоря» Микола Олексійович Діденко із своєю дружиною Наталією Григорівною
кожному пайовику подарували пасочку. Представники від них завітали в оселі
пайовиків і передали великоднє вітання від орендарів
паїв. Було дуже приємно,
що нас, степівчан, згадали
таким чином.
Кожен, хто працює чи отримує навіть мінімальну пенсію, все ж має змогу на Великдень купити собі пасочку,
а хоч спекти її. Отож справа
навіть не у гостинці, а у самій увазі, яка потрібна всім.
Своєю увагою інвестори подарували нам краплинку великодньої радості, за яку ми
щиро їм вдячні.
Ніна ЮРЕВИЧ,
колишня жителька
с. Степ від імені своїх
односільчан.
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ВІДГОМІН

ВЕЛИКОДНЯ ВИСТАВКА У СЕЛИЩНІЙ РАДІ
Світлому
Христовому
Воскресінню була присвячена виставка робіт майстрів
декоративно-прикладного
мистецтва,
підготовлена
працівниками краєзнавчого музею та працівниками
Центру ДЮТ, яка відбулася
у залі селищної ради. Відвідали її працівники апарату
районної ради, селищної
ради, районного будинку
культури, учні Талалаївської
школи, жителі селища, які
захоплюються рукоділлям.
Приємне враження залишилося і у гостей із Коропської
ОТГ, які якраз відвідували у
справах нашу селищну раду.
Усіх присутніх привітав із Великоднем селищний голова
Юрій Величко.
Розмаїттям
кольорів,
різною технікою виконання
вабили відвідувачів виставки «Пасхальне диво», роботи юних майстрів гуртків
художньої вишивки (Н. Галаган),
деревообробки
(В. Співак),
паперопластики (Н. Троценко), сувенірної майстерні (В. Науменко), народної творчості
(Р. Півторацька).
Разом із своїми батьками
цікаву виставку пасок різної
величини та крашанок пред-

ставили вихованці селищного ДНЗ «Сонечко».
Писанки, паски, гілочки
верби, квіти, ангели, птахи
— вишиті гладдю, хрестиком, бісером на серветках
подали на виставку майстрині Т. Брезинська, С. Лут,
О. Огій, І. Лещенко, Л. Макаренко, Л. Зікрата, Т. Михайлюк, Л. Яременко, О. Чубарєва, С. Гучок, В. Потеряйко,
В. Кравчук.

Особливий розділ виставки «Спаси і збережи»
— це ікони, вишиті хрестиком, гладдю, бісером, які
вишили майстрині О. Чубарєва, І. Лещенко, Т. Мань,
Я. Огій, І. Огій, А. Клименко,
Л. Зікрата.
Чудові рушники XIX ст. з
вишивкою пасхальної тематики зберегли і представили
на виставці Л. Горкавенко, Н. Чепур, О. Миронен-

ко. Яскравістю барв сяяли
рушники
неперевершених
майстринь
Л. Сухомлин,
Ю. Пожидаєвої,
О. Огій,
В. Потеряйко.
Дякуємо майстрам за
участь у виставці та спонсорам свята — підприємцям
В. Прядці, Н. Середі, Л. Химулі, А. Небабі, І. Батюті.
Олена ОГІЙ,
директор краєзнавчого
музею.

Під час тижня трудового навчання у Талалаївській
школі відбувся Великодній
благодійний ярмарок. Вчителі Віра Кур’янова і Людмила
Козел вдало поєднали технології трудового навчання,
д е к о р ат и в н о - у ж и т к о во го
мистецтва та промислового
дизайну. На ярмарку були

широко представлені дитячі
вироби: креативні дощечки,
білосніжні фартушки, оригінальні скриньки, обереги та
сувеніри до Великодня. Вони
вражали покупців своєю красою та чарівністю. До продажу на ярмарку приєдналися
учні всієї школи з різноманітною випічкою, виробами

та квітами. Велика вдячність
учням, вчителям нашої школи, а особливо батькам, які
взяли активну участь у підготовці ярмарку. Зібрані кошти
будуть передані на лікування
учениці нашої школи Софії
Ушкварок.
За інформацією сайту
Талалаївської школи.

ВЕСНЯНА
ВОДА
ЗАБРАЛА
«ПРОСТО
РИТУ»

З вирію на батьківщину
повертаються птахи. Приліт
проходить в чіткому порядку:
першими прилітають ті птахи, які відлетіли останніми
восени; останніми — ті, що
відлетіли першими. Одними з
перших повертаються граки.
Вони — перші вісники весни.
Слідом за граками прибувають шпаки і жайворонки.
Це буває в кінці березня —
на початку квітня. В середині
квітня прилітають білі лелеки, гуси, зозулі, в травні —
іволги, стрижі, солов’ї та інші.
Пташки, які збирають
зерно чи клюють бруньки

— зяблики, щогли, коноплянки, прилітають раніше.
Мухоловки,
горихвістки,
ластівки, дрімлюги чекають,
коли вилітають мухи, комарі,
метелики.
Під час міграцій птахи
ніколи не летять з властивою для них максимальною
швидкістю. Напружений політ може бути під час переслідування здобичі або врятування від ворогів.
Середня швидкість птахів під час перельоту: дрібні
співочі птахи летять 30 – 48
км/год; ворони — 50 – 72;
шпаки — 61 – 79; соколи

— 64 – 79; сивки — 64 – 82;
гуси — 67 – 88; качки —
71 – 95; чорногузи — 77 км/
год; стрижі, які годуються в
повітрі під час польоту, летять близько 110 км/год.
Відстань, яку за одну ніч
може подолати вальдшнеп,
дорівнює 400 – 600 км. Стільки ж, приблизно, пролітають
за добу чорногузи. Восени
вони летять повільніше.
На початку квітня «День
зустрічі птахів» відбувся у
школах району. Діти дізналися багато цікавого про
пташок, зробили і вивісили
шпаківні.
Кор. «ТХ».

БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК

ПТАХИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ

ЕТЮД

У ЛІСІ ПРОЛІСКИ ЦВІТУТЬ
На узбіччі лісової дороги одиноко пробивався
до сонця пролісок. Від
сонячного тепла він розкрив свої пелюстки. Пролісок повернув тендітну
голівку. Вузеньке листячко затремтіло, чарівна
голівка похилилася, а на
блакитних пелюстках з’явились крапельки роси.
Він заплакав. Колись тут
було багато його братиків
і сестричок. Але всі вони
загинули, не вижили се-

ред сміття. На допомогу
проліску прийшли вітер,
хмаринка і сонячний промінчик. Раптом все навкруги потемніло, небо
закрила
велика-велика
чорна хмара, здійнявся
вітер. Бруд і сміття закрутилися у повітряному
вихорі й зникли у небі.
На землю почали падати
великі краплі теплого весняного дощу. Визирнуло
сонечко і з’явилась різнокольорова веселка. Від

сонячного тепла пролісок
підняв голівку і озирнувся. Довкола нього з’явилися зелені листочки його
друзів-пролісків.
Відтоді щовесни проліски першими з’являються на узбіччі лісової
дороги і тішать око своїх

друзів. Ніби шматочки
весняного неба впали на
землю і синіють серед голих дерев і кущів.
У лісі проліски цвітуть,
І в моїм серці вони
квітнуть.
Весну я й первоцвіти

жду
І сонця в небесах
блакитних.
Тамара
АРТАМОНОВА.
смт Талалаївка.
Фото Володимира
ТОПЧІЯ.

7 квітня, якраз на Благовіщення, у нашому районі трапилася трагедія
на воді. У ставу в Болотниці випадково виявили
тіло людини. Як розповів
Болотницький
сільський
голова Анатолій Рудько,
місцевий житель Олексій
Тарасевич вирішив порибалити на сільському ставку поблизу школи, яка вже
два роки не функціонує. Та
не встиг облаштуватися, як
у заростях верболозу побачив щось схоже на людське
тіло. Відразу зателефонував до сільського голови,
який прибув на місце. Викликали поліцію, рятувальників, медиків. Утопленицею виявилася жителька
сусіднього села Грабщина
Маргарита Олешко 1980
року народження. Сама
не із місцевих, у цьому
невеличкому
віддаленому селі, що належить до
Поповичківської сільради,
жила кілька років із своїм
співмешканцем Б. До цього років п’ять тому недовго
проживала у Красному Колядині. В обох селах жінку
знали не по прізвищу, а
як «просто Риту». Місцеві
розповідають, що парочка
жила по-сільському «м’яко
кажучи», не по-людськи
— з чого прийдеться і як
прийдеться. Дітей не мали,
отож і на обліку, як неблагонадійні, ніде не стояли.
2 квітня Маргарита пішла з дому і не повернулася.
Співмешканець нікуди не
заявляв про її зникнення,
адже покійна була «вільною людиною». Як повідомив в. о. начальника
Талалаївського ВП Руслан
Хоменко, слідів насильницької смерті на тілі не
виявлено. Швидше всього,
жінка переходила став по
кризі. 11 квітня односельці
поховали Риту на Грабщанському кладовищі.
Кор. «ТХ».

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

САДИБА за адресою 1-й пров. Енергетиків, 15 у Талалаївці: будинок газифікований, сараї, погріб, літня кухня, колодязь у дворі, підведений газ. Тел. 068-064-62-69.
САДИБА в селі Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги,
129. Будинок газифікований, площа 76,6 м2, є сарай, вхідний
погріб, колодязь. Приватизовані земельні ділянки 0,37 га та
0,50 га (садиба №134). Ціна договірна. Тел. 099-485-18-41.
САДИБА по вул. Мічуріна в Талалаївці, є літня кухня,
сарай, 2 гаражі, город, підведена вода. Ціна договірна.
Тел. 050-155-00-86.
Терміново газифікований БУДИНОК у с. Стара Талалаївка, вул. Чкалова, 37. Тел. 067-136-87-57.
САДИБА в смт Талалаївка 0,11 га приватизована, будинок 78,9 м2 (опалення газове і дров’яне), сарай, погріб,
гараж, телефон, колодязь у дворі. Тел. 099-056-26-49.
САДИБА в с. Стара Талалаївка (Сильченкове). Ціна договірна. Тел. 067-601-77-86.
1) БУДИНОК з усіма комунальними зручностями, з усіма
меблями і побутовою технікою. Приватизована земельна ділянка 0,14 га. Ціна 6300 грн. за 1 м2;
2) ШАФА-КУПЕ 2,76×2,40 м, світлий беж. Ціна 7000 грн.
Тел. 068-816-46-50.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2114 сірий металік, пробіг 51 тис. км,
газ 4-те покоління, піднятий по кругу, фаркоп, стекла рідні,
заводське тонування, фари ксенон. Рік випуску 2012, експлуатується з червня 2013-го. Є сигналізація, центральний
замок, 2 ключі з брелками. Тел. 063-534-47-01.
ТРАКТОР Т-40 з плугом. Тел. 050-160-40-47.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
Кормові БУРЯКИ. Можлива доставка. Тел. 097-386-93-24.
КОРОВА тільна, недорого.
Тел. 068-473-09-79, 096-034-30-89.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою гноєрозкидачем, від 6 до
7 тонн. Тел. 097-450-72-26.
ГНІЙ з доставкою і без доставки в Талалаївці.
Тел. 098-888-61-02.
ГНІЙ з доставкою. Тел. 068-958-58-96, 093-804-61-85,
063-653-18-56.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

для вас і ваших гостей!
Жива музика, конкурси
та інше.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
ВІКНА і ДВЕРІ

від виробника. Швидко,
якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
098-559-90-65 (Валерій).

Пиляємо проблемні
ДЕРЕВА.
Тел. 096-112-90-31 (Олег).

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ПОДРІБНЮЄМО ГІЛЛЯ
на дрова (подрібнювачем) або ДОПОМОЖЕМО ВИВЕЗТИ.
Тел. 097-887-48-90,
095-358-46-98.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ВЖЕ і 40
днів минає відтоді, як у свій
вічний дім переселилася наша мама,
бабуся і прабабуся Лідія Григорівна
СПІВАК із Співакового. Він, той вічний
дім, за Вашою рідною хатою, яку колись
Ви так важко будували, в якій зростили
чотирьох дітей і достойно провели їх у
самостійне життя, за городом, на якому з ранньої весни і до пізньої осені Ви
щось старанно ростили. Тут високе голубе небо, видніється і ліс, і яр, щебечуть пташки і літають
бджілки. Тут вічний спокій, вічне Царство небесне, немає
болю, немає щоденної суєти. І так важко звикати, що у нашому житті вже ніколи не буде Вас, Мамо, Ваші натруджені
руки вже ніколи не шукатимуть роботи, без якої Ви ніяк не
могли обходитися. Ви не закінчували вузів, та Ваша життєва мудрість була безмежною. Ви не носили красиві сукні і
черевички на підборах, не знали відпусток на морі і всяких
принад, та ніколи не шкодували про те. Про свої понад 40
років важкої роботи на фермі Ви згадували як про найкращі
часи життя. Всім дітям старалися допомогти, всіх зрозуміти,
всім у пригоді стати…
Низько вклоняємося перед Вашою світлою пам’яттю,
Мамо. Спочивайте із миром, рідненька.
ДІТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

13 квітня 2018 року

КУПЛЮ

22 квітня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
КОЗИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно ВРХ (корів, биків) та коней живою вагою.
ДОРОГО! Тел. 066-139-46-39, 098-235-61-71 (Олександр).
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
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.
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.
Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS за державною
програмою з відшкодуванням 35%. Вхідні ДВЕРІ. ЖАЛЮЗІ.
Натяжні СТЕЛІ економ- та преміум-класу. Найкраще співвідношення ціни та якості. Замір. Доставка. Встановлення.
Тел. (05448) 5-46-12, 097-100-88-75, 099-333-49-29
(Олена Василівна).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0250817, виданий 7 серпня 1996 року на ім’я ГРАБИНА
Ганна Євдокимівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250969, виданий 14 серпня 1996 року на ім’я ЛИХО Марфа
Григорівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250622, виданий 2 серпня 1996 року на ім’я АРТЮХ Марія
Петрівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0250674, виданий 5 серпня 1996 року на ім’я ГОЛОВКО
Олександр Андрійович, вважати недійсним.
Втрачене СВІДОЦТВО про право власності на житловий будинок, видане 4 серпня 1993 року на ім’я МАЗУРА Надія Пилипівна,
вважати недійсним.

КУПЛЮ

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

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

мікроавтобусом до 1 тонни
(Д×Ш×В 2,6×1,6×1,7 м) +
2 пасажири.
Тел. 097-539-93-17.

Якісно ТРУСИМО
САЖУ. Фарбуємо дахи.
Тел. 067-849-60-15.

ПРОДАМ ПІСОК, б/у
ЦЕГЛА (червона та вогнетривка),
ГРАНВІДСІВ,
ЩЕБІНЬ, ШИФЕР, фундаментні БЛОКИ, бій цегли.
КУПЛЮ ПРИМІЩЕННЯ
під розбір.
Тел. 098-423-93-05,
097-267-16-10,
066-048-34-70.
Молоді

КУРИ-НЕСУЧКИ

різного віку і порід,
із сильним
імунітетом
і високою
яйценосністю.
Доставка безкоштовно.
Тел. 050-571-96-43,
096-412-54-16.

14 КВІТНЯ
минає 10 років,
як не стало нашого рідного чоловіка, батька, дідуся
Петра Йосиповича ВАСИЛЬЧЕНКА
із Красного Колядина. Вже 10 років
пролетіло, як пішов Ти в інший світ,
залишивши нам на згадку спогади та
смуток. Не стирається біль у наших
серцях... Важко повірити, що навіки
перестало битися Твоє турботливе серце. Ти був для нас
опорою, порадником, найкращим батьком, дідусем. Все
своє життя Ти турбувався про нас. Спасибі Тобі, рідненький, за все, що Ти дав кожному в цьому житті. Пам’ять
про Тебе — чиста і світла — назавжди залишиться в наших серцях. Хай земля Тобі буде лебединим пухом. Вічного Тобі життя у Царстві небеснім та спокою Твоїй душі.
Хто знав і пам’ятає Петра Йосиповича, пом’яніть разом із нами у цей день.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ, РІДНІ.

ПОМИНАННЯ

16 КВІТНЯ минає рік світлої пам’яті
дорогого нашого тата, дідуся, прадідуся Михайла Григоровича ЯКОВЕНКА
із Співакового. Ми назавжди втратили
дорогу людину. Пішовши в інший світ,
Ти залишив по собі добру пам’ять. Важко висловити скорботу — вона занадто
велика. У наших зболених серцях вічна
пам’ять, в якій Ти для нас будеш найріднішим, найдорожчим. Ти заслужив Божого тепла і Царства небесного. Низько
схиляємо голови над Твоєю могилою.
Любимо, пам’ятаємо.
Вічно сумуючі ДІТИ, ВНУКИ і ПРАВНУКИ.

11 КВІТНЯ минуло 10 років, як обірвалося життя нашого дорогого тата і дідуся Володимира Івановича
ДРОБ’ЯЗКА із Слобідки. Як швидко плине час… Пішов
від нас Ти так рано, ніхто не відчував біди. Тепер на серці тяжка рана, бо Ти ж пішов не на годину, а назавжди.
Сумно, що Ти не бачиш своїх внуків і не радієш тому, як
вони ростуть. Та ми віримо, що із небес охороняєш нас.
Ясна лампадка Твоєї душі завжди освітлюватиме нашу
життєву дорогу, а пам’ять про Тебе зігріватиме і підтримуватиме у важку хвилину. Спочивай із миром, пухом земля Тобі. Нехай згадають добрим словом Тебе, хто знав і
пам’ятає. Вічного життя Тобі у Царстві небеснім та спокою Твоїй душі.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ.

ЛІКУВАННЯ

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

Гарантія. Анонімність. Безпека. Видається довідка про
лікування і гарантії. Тел. 095-734-39-98, 068-918-93-74.

Ліцензія АВ № 554650 Міністерства охорони здоров’я від 8 липня 2010 р.

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%

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори
китайського виробництва;
мотоблоки,
кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини
(смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
У родині вчителя початкових класів Красноколядинської школи Валентини Віталіївни Пилипенко непоправна втрата — помер її батько Віталій Олександрович
ЧЕМЕРИС. Прийміть щирі співчуття від усього нашого
колективу.
КОЛЕКТИВ Красноколядинської школи.
Колектив працівників Талалаївської дільниці Прилуцького відділення ПАТ «Чернігівгаз» висловлює щирі співчуття слюсарю аварійно-диспетчерської служби Олександру Віталійовичу Чемерису з приводу тяжкої, непоправної
втрати — смерті його батька
Віталія Олександровича ЧЕМЕРИСА.
Тяжке, непоправне горе прийшло в родину наших колег Алли Михайлівни Хоменко та Наталії Володимирівни
Салогуб — раптова, передчасна смерть забрала їхнього
батька Михайла Васильовича САЛОГУБА із Грабщини.
Щиро співчуваємо колегам і їхнім родинам.
КОЛЕКТИВ Плугатарського дитячого садка.
Учні 4-го класу Красноколядинської школи та їх батьки
розділяють біль гіркої втрати із своєю вчителькою Валентиною Віталіївною Пилипенко та її родиною, яка у ці дні
провела в останню дорогу батька
Віталія Олександровича ЧЕМЕРИСА.
Родину наших сусідів Миколи Володимировича і Людмили Миколаївни Біланів спіткало невимовне горе — пішов
із життя їх батько і свекір ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.
Співпереживаємо з нашими сусідами, всією родиною покійного біль непомірної втрати.
ЖИТЕЛІ будинку №51(а) по вул. Центральна
в Талалаївці.
У родині нашого кума Олександра Віталійовича Чемериса — непоправне горе — відійшов у вічність його батько Віталій Олександрович ЧЕМЕРИС із Корінецького.
Щиро співчуваємо всій родині покійного, розділяємо біль
тяжкої втрати.
Куми ІВКИ.
Глибоко сумуємо із приводу відходу у потойбічний світ
Віталія Олександровича ЧЕМЕРИСА із Корінецького,
якого всі ми поважали. Щиро співчуваємо його дружині
Тамарі Володимирівні, дітям і внукам та їх сім’ям з приводу тяжкої втрати. А покійному Царство небесне і вічна
пам’ять.
Сім’ї В. ЦЮПКИ, Є. ЧЕМЕРИСА, О. ІВКА.
У світлі Пасхальні дні закінчився земний шлях Віталія
Олександровича ЧЕМЕРИСА з Корінецького — непомірна втрата для всієї родини, дружини покійного Тамари Володимирівни, дітей Валентини й Олександра та їх сімей.
Глибоко сумуємо й розділяємо з рідними і близькими біль
відходу Віталія Олександровича з життя.
Сім’я ЛЕНЕЦЬ із Талалаївки.
Таке життя: навіть у статусі дідусів і бабусь ми залишаємося дітьми, поки живі наші батьки, а з відходом їхнім перебираємо на себе права старійшин роду. Виживши
свій земний вік, пішов у вічність Володимир Михайлович
БІЛАН із Скороходового — батько мого друга й однокласника Миколи Володимировича Білана. Щиро йому співчуваю і розділяю з рідними та близькими покійного їх неперебутній біль тяжкої втрати.
М. О. ОНИЩЕНКО.
Розділяємо біль тяжкої втрати з Валентиною Пилипенко з Корінецького та її родиною з приводу смерті її батька
Віталія Олександровича ЧЕМЕРИСА.
Сім’ї КОМЛИК і РОГОВИХ.
Після тяжкої тривалої хвороби обірвалося життя нашого земляка Олексія Андрійовича ГУБАРЯ із Новоселівки. Сумуємо і щиро співчуваємо його дружині Марії
Степанівні, доньці Валі, внукам, його рідним і близьким.
Царство небесне і легкий спочинок покійному.
О. О. ГОСТРА і її сім’я.
У пасхальні дні ми прощалися із нашим дорогим сусідом Олексієм Андрійовичем ГУБАРЕМ із Новоселівки.
Сумно і боляче, що такий недовгий вік у хороших людей.
Вічна пам’ять Вам і легкий спочинок. Наші щирі співчуття
дружині покійного Марії Степанівні, доньці Валентині, внукам, всій його родині.
Сім’я В. В. і Н. Р. МОРОЗ, Л. П. ЧИКАЛО.
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НА ТЕМИ ДНЯ
ПАСХАЛЬНИЙ тиждень для християн східної традиції
завершується поминальними днями, які в народі називають «проводи», «гробки», а по-церковному «радуниця».
У світлий Великдень ми згадуємо своїх померлих рідних і віримо, що їхні душі — разом із нами. А потім ми їх
проводимо. Прибравши могили рідних і близьких людей
після зими, приходимо до них у поминальні дні із щирою
молитвою, світлими спогадами. Адже померлим від нас,
живих, уже не треба нічого матеріального…
Всі втрачали рідних і
символізувала продовження
близьких, дехто отримував
життя душі померлого. Садякісь настанови, заповіти,
жали на могилах найбільш
побажання, які пам’ятає і
квітучі і витривалі квіти. Куди
яких дотримується у своєму простіше нічого ні садити, ні
житті, дехто навіть не встиг сіяти — уткнути штучний бупопрощатися
із ними. Хтось
заповідав
доньці посадити на могилі
троянду, хтось
— насіяти рокет у могилу — і на цілий рік
машок або чорнобривців.
засвідчити свою пам’ять про
Перш за все, зробити це
дбайливо, рідними руками померлих.
Саджають і тепер і прозігрівши холодну могильну
землю. Та чомусь я впевне- стенькі, і вишукані, але не
на, що ніхто і нікому не запо- всі. Буває, що пластиковим
відає приносити на могилу ширпотребом затулять маленьку фіалочку чи пролісок
пластмасові букети квітів. Бо
на могилі. Звичайно, що відвід них — ні тепла, ні любові,
мовитися в одну мить від цієї
ні спогаду…
штучної традиції складно. Та
Розговорилася
колись
хоч би поступово — купіть
на селищному кладовищі
із одним вдівцем, який вже менший букетик, а натомість
чимало років дотримується посадіть хоч одну квіточку.
заповіту своєї покійної дру- Адже традиція приносити
штучні квіти і вінки на кладожини, яка померла молодою.
Вона терпіти не могла плас- вища штучна, як і самі квіти,
і прижилась в Україні всього
тикових квітів і заповідала,
лише протягом останніх 25
щоб ні в якому разі їх не
років. До XX ст. виробництва
було у неї на могилі. «Є і в
пластмаси не було взагалі.
нас родичі, — розповідає він,
— яким байдуже до цього її Багато хто пам’ятає часи,
прохання, вони приносять на коли квіти приносили лише
могилу пластикові квіти, щоб справжні, а вінки — лише з
було, «як у людей». Отож
прийду і приберу їх, щоб
було так, як заповідала вона:
Проводи, проводи,
«Насади на мені барвіночку
проводи…
і всяких квіток насій». Мені
Проведи мене, мам,
байдуже, що скажуть люди,
проведи,
для мене головне, щоб вона
Як до школи колись,
із небес бачила, що я викоПроведи мене, мам,
ную її бажання…» Мужність
і вернись.
цього чоловіка мене просто
І до столу сідай,
захопила. Адже і я терпіти не
як колись,
можу пластикові квіти, та все
І поплач, моя рідна,
ж роблю, як і всі, уникаючи
і перехрестись.
людського осуду.
Я промінчиком сонця
А раніше ж українські
до трісканих пальців
кладовища завжди пототоркнусь,
пали в зелені, земля була
І сльозою щоранку
вкрита килимом із барвінку,
до тебе, єдина,
який зберігає зелений колір
вернусь.
листя навіть взимку під снігом. Жива рослина на могилі
А сьогодні мене проведи,

ВОДА ЗАБИРАЄ ЖИТТЯ

НА МОГИЛІ МОЇЙ
ПОСАДІТЬ МОЛОДУ ЯВОРИНУ…
природних матеріалів.
Матеріал, з якого виготовляють штучні квіти зараз,
різноманітний. Виробляють
його переважно у Китаї. І не
завжди ці матеріали мають
супровідні документи та не
виділяють шкідливі хімічні
речовини при контакті з опадами. Якщо в містах пластикові вінки та квіти з кладовищ
вивозять на полігони, то в
більшості сільських населених пунктів їх просто спалюють. На наших сільських кладовищах такі квіти викидають
у кущі за кілька метрів від
могил. Вчені довели, що під
час спалювання пластикових
квітів та вінків виділяється
«ціла таблиця Менделєєва»,
а ще велика кількість діоксинів, які отруюють довкілля та
негативно впливають на стан

ПРОВОДИ

Після Пасхи

на Проводи…
І свічу по мені запали,
Тільки, мамочко,
не згори!
Бо куди ж тоді
буду вертать
На Великдень
погостювать?
Бо кому ж тоді провести
З Великодних мене
гостин?
І кому потужить услід?
По мені лиш весна
та цвіт
І в траві молодій сліди.
Проводи, Проводи,
Проводи…

здоров’я людини. Також не
можна ці вінки і квіти закопувати, бо час розкладу пластику та паперу, просоченого
парафіном, дуже тривалий
— близько ста років.
Пластикова квітка не має
нічого спільного з християнською вірою, це неадекватне вшанування померлих.
Душі наших близьких не
потребують
матеріальних
речей, краще допомогти їм
молитвою — про це щороку
наголошують і священики, і
екологи. В деяких регіонах
до цього вже дійшли, здебільшого — у західних областях України. Цієї штучної
традиції немає в Європі. У
багатьох її країнах кладовища дуже гарні, засаджені квітучими деревами та кущами.
На кладовища прийнято приносити вазони. Наприклад,
у Німеччині на рівні закону
передбачено штрафні санкції для тих, хто ще приносить
пластик на кладовище. У
Прибалтиці вважається межею приниження й несмаку
принести штучні квіти на
могилу. Тамтешні цвинтарі з
весни й до осені буяють живими квітами.
Мертвим не потрібні наші
мертві квіти. Краще помоліться, запаліть свічку, дайте
милостиню. Можливо лише
подумки подякуйте рідним і
близьким, за якими ви сумуєте, яких вам не вистачає, за
ті щасливі дні, які вони подарували вам на цьому світі…
Олександра ГОСТРА.
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НАСИЛЬС ТВО В СІМ’ Ї

Протягом 3-х місяців ц. р.
працівниками Талалаївського ВП за вчинення насильства в сім’ї було притягнуто
до адміністративної відповідальності 11 осіб, у 2017 році
всього 9 осіб. Протидія насильству в сім’ї вимагає від
працівників поліції та служб
соціального забезпечення,
громадськості постійних зусиль, спрямованих на попередження та розкриття злочинів, скоєних у сімейному
середовищі.
Інспектори поліції при
отриманні заяви, повідомлення чи іншої інформації
про факт вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення вживають передбачених законом
заходів щодо припинення
правопорушення. При отриманні заяви про вчинення насильства в сім’ї або
реальну загрозу його вчинення протягом трьох днів
інформують сектор сім’ї,
молоді та спорту РДА. За результатами перевірки заяви
виносять офіційні попередження про недопустимість
вчинення насильства в сім’ї
та ставлять на профілактичний облік осіб, які вчинили
насильство в сім’ї.
Інспектори поліції проводять роз’яснювальну роботу
в сім’ях, де вчинено насиль-
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ство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення,
повідомляють членів сім’ї
про права, виносять офіційні
попередження про недопустимість в подальшому протиправних дій.
Ситуація, коли насильство в сім’ях стало майже
буденним явищем, завдає
великої соціальної та моральної шкоди суспільству.
Виховання дітей в умовах
насильства призводить не
лише до втрати найдорожчого для людини — життя та
здоров’я, а також програмує
нове покоління на здійснення насильства, утвердження
аморальних стандартів поведінки в сім’ї, колективі, у
суспільстві в цілому.
Протидія насильству в
сім’ї вимагає від працівників
служб соціального забезпечення, правоохоронних органів, громадськості постійних зусиль, спрямованих на
попередження та розкриття
злочинів, скоєних у сімейному середовищі.
Від того, наскільки чуйно,
зважено та відповідально
будуть ставитися до цієї проблеми всі органи та установи, на які законом покладено
здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї,
залежить значною мірою моральне здоров’я суспільства.

С ТАР Т УВАВ ПРОЕК Т
«ШК І ЛЬНИЙ ОФІЦЕР
ПОЛІЦІЇ»

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області та Управління
освіти і науки обласної державної адміністрації підписали Меморандум про співробітництво щодо реалізації
проекту «Шкільний офіцер
поліції». Мета Меморандуму — організація безпеки
дітей та впровадження інноваційних методів превентивної роботи в учнівському
середовищі, у тому числі з
питань протидії негативним
явищам серед дітей: групи
смерті в Інтернеті, шкільний
булінг, екстремальні розваги
тощо. Реалізація цих задумів покладається на підрозділ ювенальної превенції
— уповноважений орган по-

ліції, який здійснює превентивну діяльність.
У рамках реалізації проекту «Шкільний офіцер поліції» інспектор з ювенальної
превенції сектору превенції
Талалаївського відділення
поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в області,
старший лейтенант поліції
Ірина Бабенко регулярно
проводить
інформаційно-роз’яснювальну роботу.
Проводитимуться
робочі
зустрічі з представниками
місцевих органів освіти та
педагогічними колективами з
метою обговорення особливостей співпраці.
Руслан ХОМЕНКО,
в. о. начальника
Талалаївського ВП.

Станом на 10 квітня ц. р.
на водоймах Чернігівщини
загинуло 5 людей (у минулому році за відповідний
період 6 людей). На жаль,
трагедія на водному об’єкті
днями трапилася й у нашому районі. 2 квітня жителька с. Грабщина О. вийшла з
дому та не повернулася. Її
тіло було виявлено 7 квітня
у ставку с. Грабщина. Останній трагічний випадок на воді
в нашому районі зафіксовано ще у 2014 році.
Зима у нинішньому році
закінчилася на початку квітня, тому ставки ще скуті кригою, але лід починає танути
та перестає бути міцним. Від
талої води «тіло» льоду стає
пористим та дуже крихким і
слабким, хоча зберігає достатню товщину. Весняний
льодовий покрив не можна
використовувати для розваг
та переходів через водойми
— такий лід дуже тонкий, неміцний та не витримує ваги
людини. У кризі створюються повітряні пори, які під час
руху важко помітити.
Щоб уникнути лиха на
водних об’єктах, особливо у цю пору року, утримайтесь від виходу на лід.
Просимо батьків застерігати дітей від таких небезпечних дій. Пам’ятайте, що
для однієї людини безпечним є лід синюватого або
зеленуватого відтінку, товщиною більшою за 7 см, а

для групи людей — 15 см.
Лід блакитного кольору —
найміцніший, а білого —
удвічі слабший. Міцність
льоду перевіряйте товстою жердиною, з силою
ударяючи нею 2 – 3 рази в
одне і те ж місце. Особливо обережно спускайтеся з
берега: лід може нещільно з’єднуватися із сушею,
можливі тріщини, під льодом може бути повітря.
У випадку, якщо ви все
ж провалились під лід, то не
піддавайтесь паніці, утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою.
Намагайтесь вилізти на лід,
наповзаючи на його край
грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги.
Вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік
звідки ви прийшли, де міць
льоду вже відома.
Якщо у вас на очах під
лід провалилась людина,
то крикніть, що ви йдете на
допомогу. Наближайтесь до
ополонки поповзом, широко
розкинувши руки. Не підповзаючи до самого краю
ополонки, подайте потерпілому палицю, шарф чи щось
подібне і витягніть його на
лід. Витягши людину на лід,
разом з нею поповзом повертайтесь назад. Потім укрийте
постраждалого від вітру і якнайшвидше доставте в тепле
місце, розітріть, переодягніть
в сухий одяг і напоїть чаєм.

РЯТУЙТЕ, ГОРИМО!
Саме так можна охарактеризувати період теплої та
сухої весняної погоди, коли
люди, ігноруючи правила
безпеки, масово спалюють
сміття та залишки сухої
рослинності як на відкритих
територіях, так і на власних
присадибних ділянках. Часто не враховують власні
сили, свідомо залишають
вогонь без нагляду, а вітер робить свою справу —
швидко поширює вогонь до
житлового сектора. Горять
дерева, техніка, господарчі
споруди та будинки, є загроза для кладовищ. Саме
це трапилося 10 квітня у
с. Поповичка. В результаті
від господарчої будівлі залишилися лише стіни.
Щодня в області трапляється 10 – 15 випадків
у результаті випалювання
сухої трави. Минулого року
в районі стався 21 випадок
займання сухої трави, 2 —
торфу, знищено 3 господарчі
будівлі. Були випадки, коли
надходило відразу 3 – 4 повідомлення про пожежу. Але

у нашому розпорядженні
всього дві пожежні машини,
отож робимо висновок про
масштаби та можливість реагування на кожне займання.
Окрім того, 21 ДПРЧ — об’єктова частина, залучається й
до робіт на об’єктах НГВУ.
Практично всі «трав’яні
пожежі» відбуваються з вини
людини. На жаль, часто населення байдуже ставиться
до гасіння тих пожеж, з якими можна впоратися власними силами.
Нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої
рослинності або її залишків
передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, зокрема передбачено штраф — для громадян
від 170 до 340 грн., для посадових осіб 850 – 1190 грн.
Шановні громадяни! Дотримуйтесь заходів пожежної
безпеки, будьте обережними
у поводженні з вогнем та не
залишайте його без нагляду.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
ПОЇЗДКИ: до святих місць — Свято-Успенської Почаївської Лаври (чудотворна ікона Почаївської Божої Матері,
печера, мощі святих, Божа гора, скит, могила новомученика Петра), Голосіївської пустині, могили матушки Аліпії,
Густиньського, Кримінецького і Корицького жіночих
монастирів;
с. Катюжанка — до о. Олександра за зціленням від цукрового діабету, алкогольної, тютюнової і наркозалежності
та інших хвороб; в с. Сукачі — до о. Миколи (індивідуальний прийом з різних питань); урочище Кип’яче (жіночий і чоловічий монастирі).
Тел. 098-237-33-48, 095-559-10-92 (Олег).

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
С ВІ ТЛА НЕ БУДЕ З 9 -ї д о 16:30

16 квітня — смт Талалаївка, 2-й пров. Енергетиків, вул.
Залізнична; с. Займище, ТОВ «Зоря», ферма.
17 квітня — смт Талалаївка, ВУЖКГ (очисні); с. Красний Колядин, вул. Низова.
18 квітня — смт Талалаївка, вул. Сінна, 1-й пров. Енергетиків, вул. Нафтовиків, вул. Геологів, вул. Робітнича, кафе
«Міленіум», вул. Пушкіна, вул. Вишнева, вул. Незалежності,
вул. Шкільна, вул. Освіти, вул. Лермонтова, вул. Степова,
вул. Калинова, 1, 2, 3-й пров. Калинові, МТС, Київстар, Ін-

тертелеком; с. Красний Колядин, вул. Ярова.
19 квітня — смт Талалаївка, 2-й пров. Енергетиків, вул.
Залізнична, РЕМ, вул. Центральна, вул. Садова, вул. Молодіжна, вул. Освіти, вул. Сонячна, вул. Зернова, вул. Комунальна, прокуратура, дитячий садок «Сонечко», будинок
культури.
20 квітня — с. Мигурове (село повністю); с. Займище,
вул. Займищанська (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

В УКРАЇНІ
ДОРОЖЧАЄ Х ЛІБ

ЦІНИ на хліб і хлібо-
булочні вироби в Україні
найближчим часом виростуть. «Український» додасть у ціні 50 – 55 копійок.
Батон — копійок 40. Ціни
на смаколики збільшаться на 10%.
Вартість соціального білого батона за зиму додала
вже 20%. Подорожчав і чорний хліб. Ростиме ціна на
хліб і далі, бо з лютого для
промисловості подорожчали і газ, і електрика. Разом
вони додали близько 5% до
собівартості хліба.
Від початку осені ціни на
борошно зросли на 10%.
Також на собівартість
виробництва хліба вплинуло підвищення мінімальної
зарплати від 1 січня 2017
року вдвічі — до 3,2 тис. грн.
Податки на неї за кожного
працівника пекарні виросли
майже вдвічі.
«Хліб
дорожчатиме.
„Український“ додасть у
САМЕ У КВІТНІ закладаються основи врожаю
популярної у всіх городників культури. Причини
всенародної любові до
картоплі зрозумілі. Крім
того, що вона смачна та
корисна, — це ще й дуже
зручна культура. При правильному підході з одного
посадженого відра можна
отримати десять. Потрібно
тільки виконати кілька нескладних правил.
1. Відберіть бульби для
посадки, здорові та неушкоджені, з гарними вічками.
Оптимальний розмір їх — з
куряче яйце. Дрібніші саджайте по 3 – 4 шт. в лунку.
Великі можна розрізати на
частини. Важливо, щоб на
кожному шматку залишалося не менше трьох вічок.
2. Закладіть бульби на
пророщення. Це можна робити в темному приміщенні,
можна на світлі. Важливо,
щоб температура була не
менше +12…+15 градусів.
3. Важливо правильно
вгадати з початком пророщення. Щоб до посадки паростки досягали приблизно
сантиметрової
довжини.
Для цього потрібно близько
10 днів. А саджати картоплю прийнято, коли береза
зазеленіє. Це значить, що
температура землі піднялася до восьми градусів.
Саджати раніше — безглуздо. Швидше від цього картопля не виросте, а може
загнити в холодному й вологому ґрунті. Пам’ятайте,
що оптимальна земля для
посадки має бути вже розсипчастою, але ще в міру
вологою. Перевірити це
можна так: стиснути землю

ціні 50 – 55 копійок. Батон
— копійок 40. На жаль, дорожчатимуть і смаколики
— плюс близько 10%. Але
виробник змушений це робити, інакше просто не
виживе», — зазначив аграрний експерт Денис Марчук.
На ціну хліба вплинуло
скасування пільг для сільгоспвиробників, адже вони
часто й пекарі. Це ще плюс
20% до ціни на хліб.
«Експерти кажуть, що
вартість хліба буде зростати, аж доки не досягне
європейської — це близько 17 грн. за хлібину. Але
навіть за нинішніх цін на
дешевий соціальний хліб,
український лікар може купити майже 700 буханців
за зарплату. А польський
лікар — 1,3 тисячі „своїх“
хлібин. Тож і виходить, що
український хліб уже дорожчий за європейський».
Джерело: iPress.ua
Фото: uamodna.com
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ЧОМ У СНІ Д АТИ ТА К ВА ЖЛИВО
10 причин для обов’язкового сніданку

1. Запускаємо мозок
Сніданок вранці нам
просто необхідний, адже він
запускає роботу мозку, насичує його енергією і підтримує
ефективну
працездатність
протягом усього дня. Ранкове харчування поліпшить
концентрацію уваги і здатність до запам’ятовування.
2. Для імунітету
Людина, яка звикла снідати вранці, менше схильна
до стресів і стійкіша до різних захворювань, ніж ті, хто
відмовляється від ранкового
перекусу.
3. Для безпеки
Якщо сніданок покращує
здатність концентруватися,
значить виконує роль своєрідного захисту. Люди, які
регулярно снідають, рідше
потрапляють в аварії.
4. Для продуктивності
Для того, щоб трудовий
день пройшов ефективно,
— снідайте. Після смачного
і корисного прийому їжі сміливо беріться за роботу — у

вас все вийде. Запас енергії
підвищує працездатність на
30%.
5 . Дл я
за пус ку
м ет а бол і зму
Не думайте, що щільний
сніданок додасть вам пару
зайвих кілограмів. Навпаки
— чим раніше ви снідаєте,
тим раніше організм прокинеться і почне витрачати
сили і енергію. Ранкові калорії ніколи не перетворяться в
жир, адже вони витрачаються без залишку.
6. Можна з’їсти щось
смачненьке
З попереднього пункту
випливає наступний — не
менш приємний. Якщо ранкові калорії витрачаються
всі, значить, можна дозволити собі вкусняшку. Звичайно,
тут теж варто знати міру, не
потрібно накидатися на торти і тістечка — такий сніданок
не тільки зашкодить фігурі,
але і взагалі вважається найгіршим ранковим прийомом
їжі. Справа в тому, що солод-

ке провокує великий викид
інсуліну в кров, який так само
стрімко падає, як і зростає.
Після того як рівень гормону
знизиться, ви відчуєте просто колосальний апетит, що
загрожує переїданням.
7. Для настрою
Дозволили собі смачненького на сніданок, значить підвищили настрій і у
відмінному настрої вирушили на роботу.
8. Контролюємо голод
Дивно, але факт — якщо
вранці з’їсти яйця, наприклад відварити або приготувати омлет, протягом дня
напади голоду будуть невеликими. Сніданок з гречки,
вівсянки або рису дозволить
вам відмовитися від жирної
їжі в другій половині дня.
9. Для краси
Пропускаєте сніданок —
значить уповільнюєте процеси метаболізму. Замість того,
щоб активно зайнятися розщепленням жирів, організм
навпаки їх економить — про

всяк випадок. Мало що, раптом голодування виявиться
тривалим.
10. Знижуємо
ризик
зриву
Ще один не менш важливий пункт — снідати краще вдома. Навіть, якщо ви
проспали, постарайтеся перехопити хоч щось. Справа
в тому, що дорога на роботу
може займати багато часу,
протягом якого ви ризикуєте зголодніти. На вулицях
міста вранці відкривається
багато різних закладів, які
так і манять до себе запахом
хот-дога або апетитними вивісками. Це і підвищує ризик
купити і з’їсти в дорозі щось
заборонене.
Поставтеся до ранкового
сніданку як до ритуалу — готуйте красиво, смачно, сервіруйте, насолодіться смаком
їжі. Сніданок, з’їдений не в
поспіху, буде смачним і корисним для душі і тіла.
Джерело:
https://bdzola.com

нуйтеся перекопати грядки
зайвий раз — урожай відплатить вам за старання. І
не забудьте внести органічні
й мінеральні добрива. Якщо
ґрунт на ділянці глинистий
або суглинний, тобто настільки важкий та щільний,
що це може перешкодити
гарному росту картоплі й
формуванню бульб, треба
внести у ґрунт торф і пере
гній з розрахунку по одному
відру того й іншого добрива
на один квадратний метр.
Піщані й супіщані ділянки в

не в лунки, а на так звані
гребені або високі грядки
(до 30 см висотою). Картоплю розміщуйте у два ряди,
при цьому кожний найкраще
буде розташувати на відстані
20 см від краю грядки. Таку
ж відстань — 20 см — потрібно буде витримати й між
лунками. А ось між рядами
оптимальна відстань — не
менше 70 – 80 см.
На посушливих ділянках
застосовувати
гребеневу
посадку в жодному разі не
треба. Результат буде жалю-

чистому виді також не зовсім придатні для посадки
картоплі — у них потрібно
внести ті ж торф і перегній,
і добре б додати ще глинистий ґрунт. Якщо ґрунт на
ділянці торф’яний, необхідно
додати до нього пісок, краще
грубозернистий, глину, а так
само перегній або компост
— на кожний квадратний
метр площі приблизно по
відру кожного компонента.
Для підвищення врожайності
варто внести ще по склянці
деревного попелу.

гідний: при такому способі
посадки волога випаровується дуже швидко, і картопля росте повільно, бульби
виходять дрібними. Якщо
ділянка надмірно суха, варто рівно скопувати землю,
а потім ще й ретельно розрівнювати її граблями: при
такій підготовці ґрунту волога випаровується досить
повільно.

ється даремно. А ось якщо
вносити їх безпосередньо в
лунки для посадкових бульб,
усі добрива йдуть на користь
саме конкретному картопляному кущу. У кожну лунку
можна вносити й органічні, і
мінеральні добрива, і попіл.
Дози залежать не тільки від
характеру ґрунту, але й від
сорту картоплі.
Для ранньостиглих сортів найбільше підходить суміш з 0,2 кг перегною або
компосту, такої ж кількості
торфу, однієї столової ложки
деревного
попелу й однієї чайної
—
суперф о с ф а т у.
Прямо в лунці усе це необхідно ретельно перемішати із ґрунтом
— так добрива будуть краще
засвоюватися.
Для
середньостиглих
сортів співвідношення поживних речовин має бути
трохи іншим: 0,3 кг перегною
або компосту плюс 1 ст. ложка порошкоподібного суперфосфату й 2 ст. ложки попелу в кожну лунку.
Якщо ж ви принципово
проти хімії, можна обмежитися перегноєм (компостом)
і попелом.

ко погіршує смакові якості
бульб, до того ж вони стають
водянистими й погано зберігаються, швидко гниють.
Крім того, виникає небезпека
зараження картоплі різними
хворобами.
••Перекопуючи
ґрунт
навесні, видаляйте з нього
личинки дротянки, хруща та
інших шкідників. А також кореневища бур’янів. Це полегшить вам боротьбу з тими та
іншими згодом.
••Картопляні грядки, що
складаються з лунок, найкраще розташовувати, як і
всі грядки, у напрямку з півночі на південь. У цьому випадку можна розраховувати
на більш високий урожай,
тому що в цьому випадку
кущі освітлюються більш
рівномірно, ніж при східно-
західному напрямку посадок.
А картопля любить сонячне
світло.
• Перекопувати
ґрунт
для посадки картоплі краще не вранці, а після обіду,
коли верхній шар його добре прогріється. І саджати її
теж краще після обіду. Тоді
бульба потрапить у теплий
ґрунт і не тільки дасть сходи
на два-три дні раніше, але
розбудить більше сплячих вічок, краще розвине кореневу
систему.

П’ЯТЬ ПОРА Д, як з одного ві дра
картоплі отримати десять

в долоні (без особливого зусилля) і кинути. Якщо грудка не розвалилася — рано.
Якщо від удару розпалася
на багато частин — пора. А
пересушений ґрунт у грудку
не зліпити.
4. Правильно
виберіть
місце посадки. Не застосовуйте до картоплі «залишковий принцип»: мовляв, до
неї особливого підходу не
потрібно, виросте, де не посади. Як важливий фактор,
можна розглядати сприятливість попередників. Вибирайте ділянки, де торік росли
капуста, огірки, морква, буряк, цибуля, часник, редиска, редька, квасоля, зелений
горошок та інші хрестоцвіті
або бобові. А після томату
саджати її не рекомендується: обидві рослини належать
до одного сімейства пасльонових, тому вражаються однаковими шкідниками і збудниками хвороб.
До речі, припустимо вирощувати картоплю два-три
роки поспіль на одному місці, але треба враховувати,
що ґрунт згодом виснажується, тому йому потрібно
дати «відпочити», посадивши яку-небудь іншу культуру,
що наситить його корисними
речовинами. А якщо розміри
городу дозволяють, краще
взагалі нічого не саджати на
ділянці, яку наступного року
ви плануєте відвести під
картоплю.
5. Місце посадки необхідно добре обробити й
удобрити. Картопля любить
пухкий ґрунт, так що не лі-

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.

УЛЮБЛЕНІ МІСЦЯ
КАРТОПЛІ
Найбільш сприятливими
для картоплі можна вважати
ділянки, які відповідають наступним вимогам:
••Незатінене або малозатінене місце, що буде добре
прогріватися сонцем.
••Помірна вологість.
••Легкі суглинні та супіщані ґрунти.
••Нейтральні або слабокислі ґрунти.
Звичайно, ідеальні умови створити нелегко. Підходящих за параметрами
ділянок може й не виявитися. Тоді доведеться брати
долю врожаю у свої руки.
Що, наприклад, треба робити, якщо на ділянці занадто
близькі до поверхні ґрунтові
води? Адже при підвищеній
вологості ґрунту картоплі не
вистачає кисню, і в результаті навіть посадкові бульби
можуть згнити, не давши
сходів. У цьому випадку картоплю доведеться саджати

ЧИМ ГОДУВАТИ
КАРТОПЛЮ
Мінеральні добрива найкраще вносити безпосередньо перед посадкою бульб
у ґрунт. Можна розкидати їх
по всій ділянці (з розрахунку
три столові ложки суперфосфату й одну ложку сульфату
калію на квадратний метр),
ретельно перекопати на глибину багнета лопати й відразу після цього приступати до
посадки.
Такий метод менш трудомісткий, але й менш економний. Велика кількість добрив
у цьому випадку витрача-

ПОРАДИ
••Якщо ділянку перекопати неглибоко, картопля
буде погано рости й бульби
виявляться дрібними і кривими, а іноді зеленими. А якщо
перекопати занадто глибоко
(глибше, ніж на багнет лопати), теж є загроза врожаю
— посадкові бульби можуть
опинитися в менш родючому
шарі ґрунту.
••Не вносьте під картоплю свіжий гній, він різ-

ПРОДАЄТЬСЯ

Терміново САДИБА по
вул. Колгоспна, 17 у Липовому: будинок газифікований, є сарай, погріб, колодязь, город 0,25 га. Ціна
договірна.
Тел. 099-771-73-03.
ВУЛИКИ б/у з рамками.
Тел. 050-558-90-29.
М’який кухонний КУТОЧОК (диван) б/у.
Тел. 098-839-00-73.
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ДО РЕЧІ
Вважається, що для гарного дозрівання картоплі потрібно 85 – 90 днів вегетації
й приблизно 1500 умовних
градусів тепла. Ця цифра — сума середніх денних
температур. Тобто, якщо середня денна температура 15
градусів, значить, картоплі
потрібно близько 100 днів,
щоб сформувати нормальні
бульби.

Замовляйте ПОМИНАЛЬНІ ОБІДИ у кафе
«Зустріч» та із виїздом на місце. Ціна від 140 до 160
грн. за одну людину.
Тел. 099-494-96-52, 050-290-14-19,
098-085-19-96.
Бюро Талалаївської районної партійної організації
ВО «Батьківщина» висловлює глибоке співчуття голові
районної парторганізації Миколі Володимировичу Білану
з приводу тяжкої втрати — смерті батька
ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА.
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