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ШЕВЧЕНКІВСЬКА СВІТЛИЦЯ. ВШАНУВАННЯ ГОРЛЕНКА

ВІДБУЛОСЯ
урочисте
відкриття
Шевченківської
світлиці у Талалаївській школі. У квітні представники Товариства «Чернігівське земляцтво» передали матеріали
для облаштування світлиці,
а цього дня завітали, щоб
разом із вчителями та учнями відзначити цю подію.
У складі делегації — голова Прилуцького відділення
Павло Кривонос, перший
заступник голови товариства «Чернігівське земляцтво» Тетяна Літошко, член
правлінь Українського фонду
культури і Громадського організаційного комітету Великого проекту «Григорій Сковорода-300», лауреат премії
імені Героя України М. Сікорського Національної спілки
краєзнавців Борис Войце-

хівський, директор видавництва «Криниця», народний
художник України, член Національної спілки художників,
лауреат Державної премії
ім. Т. Шевченка, заступник
голови Українського фонду
культури ім. Б. Олійника Леонід Андрієвський, поет, видавець, лауреат Національної
премії ім. Т. Шевченка Юрій
Буряк, живописець-графік,
лауреат Національної премії
ім. Т. Шевченка, народний
художник України, лауреат
премії імені В. Стуса, член
Національної спілки художників Валерій Франчук, поет,
письменник,
Заслужений
журналіст України Микола
Махінчук, кандидат історичних наук, журналіст, лауреат
премії ім. М. Коцюбинського Іван Забіяка, директор

Прилуцького
краєзнавчого
музею ім. В. Маслова Тетяна Зоць та ін. Наш край
представляли керівники району Анатолій Дупа, Юрій
Дзюбан, Лариса Шевченко,
голова селищної ради Юрій
Величко, які хлібом-сіллю зустрічали земляків зі столиці.
Спочатку було цікаве
спілкування у Світлиці. Захоплююче говорив Б. Войцехівський, який безпосередньо
займався збором матеріалів
для світлиці. Гості ділилися
думками про багатющу й неоціненну спадщину Шевченка, про українську духовність
і рідне слово, бажали учням
зростати справжніми патріотами, подарували школі
книги, картини.
Потім події перемістилися до актової зали школи, де
гостей зустрічав святковим
маршем оркестр народних
інструментів школи мистецтв
«Самодзвін».
Прозвучали
пісні про Шевченка та на його
слова у виконанні ансамблю

бандуристів «Мальви», солістів. Велично звучала пісня
«Реве та стогне Дніпр широкий» у виконанні вокального
ансамблю «Народні наспіви», яку стоячи підхопив зал.
Потім були подяки, нагороди,
подарунки нашим керівникам району від Земляцтва і
землякам від нас.
Друга частина насиченої культурної програми
— конференція, присвячена 165-й річниці від дня
народження Василя Горленка. Проводив її горленкознавець Іван Забіяка,
завдяки ентузіазму якого і
відбувалися події, присвячені великому земляку. Він
розповів про цікаві відомі
і невідомі факти із біографії ярошівського світоча.
Ініціатива Івана Забіяки
реконструювати могилу Горленка підтримана Земляцтвом. Отож сподіваємося,
що скоро місце поховання
відомого земляка стане таким, якого воно заслуговує
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На фото: хлібом-сіллю стрічає земляків селищний
голова Юрій ВЕЛИЧКО.

ЯК ЗАВЖДИ о цій порі,
стартує і набирає розгін передплатна кампанія на періодичні видання на друге півріччя і в тому числі й районну
газету «Трибуна хлібороба».
Часу на роздуми обмаль,
строки на все і про все Укрпошта відводить передплатникам вкрай обмежені: на
зарубіжні видання — до 5-го,
загальноукраїнські — 15, обласні та районні — 26 червня. Швиденько визначайтеся
і — у відділення зв’язку та до
листонош. Вони за усталеною традицією проводити-

ПОГОДА

муть передплату, і на нашу
«Трибуну» також. Ціна на
неї, як і в попередньому півріччі, для фізичних і юридичних осіб однакова: на місяць
— 12,52; на квартал — 37,56;
на півроку — 75,12 грн. Хай
не складеться у вас враження, що газета подорожчала.
То Укрпошта підняла поштовий збір за послуги, і він на
друге півріччя становить відповідно на місяць — 2,45, на
квартал — 5,65, на півроку
— 6,87 грн. Передплачуйте і
читайте свою улюблену газету, будьте з «ТХ»!

в історії. Колоритною була
співдоповідь Тетяни Зоць,
яка також займається темою Горленка, що широко
представлена у Прилуцькому краєзнавчому музеї.
На старому сільському
цвинтарі, де попадали хрести і не збереглися імена на
них, поряд з батьками похований Василь Горленко (як і
заповідав). Немає точних даних про те, хто і коли поставив величний пам’ятник на їх
могилі. Певно, саме тому, що
він справді величний, вандалам різних часів не вдалося
його зрушити (є пошкодження на камені). Багато хто із
гостей тут вперше. Поклали
квіти, пом’янули…
Сподіваємося, що наступна зустріч тут буде з нагоди впорядкування могили
В. Горленка.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

Фаза Місяця

ПРО СКЛИКАННЯ
21-ї СЕСІЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
7-го СКЛИКАННЯ

Пленарне
засідання двадцять першої сесії
районної ради провести
30 травня 2018 року о
10-й годині в залі засідань
районної ради з орієнтовним порядком денним:
••Про звіт про виконання районного бюджету за
1-й квартал 2018 року;
••Про хід виконання районної цільової довгострокової програми «Мистецька освіта Талалаївщини на
2011 – 2025 роки»;
••Про
затвердження
районної програми «Всебічний захист соціально-
економічних прав ветеранів війни, праці, військової
служби, пенсіонерів та інвалідів на 2018 – 2020 роки»;
••Про
реорганізацію
Талалаївської централізованої бібліотечної системи;
••Про
затвердження
Статуту комунальної бюджетної установи «Дитячий заклад оздоровлення
та відпочинку «Веселка»;
••Про
затвердження
технічних документацій по
визначенню нормативних
грошових оцінок земельних
ділянок;
••Про
встановлення
розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік
при здійсненні будівництва
за рахунок коштів районного бюджету;
••Інші питання.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

20 ТРАВНЯ о 9:00 у храмі Святої Великомучениці Варвари розпочнеться святкове Богослужіння, яке очолить Високопреосвященніший Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент.
Запрошуємо всіх до молитви за мир в Україні.
Релігійна ГРОМАДА
Святої Великомучениці Варвари.
Талалаївська селищна рада із 7 травня по 7 червня
2018 року оголошує конкурс на створення офіційної символіки (герб, прапор, логотип, гімн) об’єднаної територіальної
громади. Положення, додаткова інформація про конкурс
розміщені на сайті Талалаївської селищної ради talselrada.
gov.ua, інформацію можна отримати і за телефоном 2-14-13.
ОРГКОМІТЕТ.
ТОВ «Понори» запрошує на роботу операторів машинного доїння, слюсарів доїльних установок, водіїв, трактористів-машиністів, працівників робітничих професій.
Офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет,
конкурентна заробітна плата.
Звертайтеся за адресою: Талалаївський район,
с. Понори, вул. Вишнева, 13.
Тел. 050-338-23-82.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

Валерій КУЛІЧ: Ч Е РН І Г І ВЩ И Н А

Н А Р ОЩ УЄ ОБ С Я Г И Е КС ПОР Т У

ЗОВНІШНІЙ товарообіг
підприємств
Чернігівської
області у січні-лютому цього
року склав 190,4 мільйона
доларів США — зріс на 37,6%
у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року. Зовнішньоторговельні операції
проводились із партнерами
зі 104 країн світу.
При цьому експорт товарів збільшився на 41,3% і
становив 111,5 мільйона доларів США.
— Зростання
експорту зумовлено, перш за все,
нарощуванням поставок до
країн Європейського Союзу.
Адже з моменту набрання

чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
багато компаній вже скористалися її перевагами,
а ЄС зміцнився у статусі
ключового торгового партнера нашої області, — так
прокоментував
позитивну
динаміку
зовнішньоторговельних відносин з іншими
країнами голова Чернігівської облдержадміністрації
Валерій Куліч.
Поставки товарів до країн
Європейського Союзу за два
перші місяці цього року зросли на 46,4% і склали понад
46 мільйонів доларів США
(41,6% від загального обсягу

експорту товарів). Найбільші
обсяги товарів із Чернігівщини надійшли до Нідерландів
(8,8%), Іспанії (8,1%), Італії
(7,3%), Румунії (4,6%).
Крім того, підприємства
області, враховуючи втрати,
яких вони зазнали від обмежень зовнішнього товарообороту з Російською Федерацією, розширюють географію
поставок власної продукції.
Так, значні обсяги товарів
спрямовані до Туреччини
(7,3%), Єгипту (7%), Білорусі
(5,1%), Ізраїлю (5,1%). Варто
відзначити, що більш ніж у
три рази збільшився експорт
до таких країн як Ірландія,

Грузія, Болгарія, Ізраїль, Туніс, Нідерланди, Китай, Лівія,
Чехія, Марокко тощо.
Підприємства області поставляли на зовнішні ринки
переважно продовольчі товари, які формували 68,2%
загальнообласного
показника експорту. Це, зокрема,
зернові культури, готові харчові продукти, насіння і плоди олійних рослин, молочні
продукти.
Серед непродовольчих
товарів провідні позиції належали експорту паперу та
картону, деревини та виробів
з деревини, взуття, текстильних матеріалів і виробів, машин та обладнання.
Вартість товарів, реалізованих за межі країни, перевищує вартість завезених на
32,6 мільйона доларів США.
Нагадаємо, що 16 травня відбувся «Форум інвестицій та експорту Чернігівщини» — щорічний захід,
який об’єднує інвесторів та
експортерів, представників
органів влади, міністерств,
закордонних партнерських
організацій для визначення
перспективних
напрямків
інвестицій та розвитку регіонального експорту. Цьогорічний Форум — головна подія у
сфері інвестицій та експорту
в регіоні.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Чернігівської
облдержадміністрації.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

СІ РКО Н І КОЛ И Н Е П РОГРА ВА В
Славетний отаман Війська Запорозького Іван Сірко
за своє життя провів близько 60 битв із ворогами Січі
й України і жодного разу
не зазнав поразки. Кого ж
іще, як не таких запорожців,
брати за приклад їхнім сьогоднішнім юним нащадкам
в аспекті Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»), що вся до основ
пройнята духом козацтва?
Це зримо бачилось і відчувалось уже на першому її етапі,
участь в якому взяли представники 3 загальноосвітніх
закладів Талалаївської ОТГ:
рої
«КоБра»
Липівської,
«Сотня»
Красноколядинської, «Братство імені Івана
Сірка» Талалаївської шкіл.
Вони були сформовані з
юнаків і дівчат 14 – 16 років з
метою виховання у молодого
покоління глибоких і твердих національно-патріотичних переконань, підготовки
молоді до творчої праці, до
військової служби та захисту
своєї Батьківщини, залучення школярів до оборонно-масової та військово-спортивної патріотичної роботи.
7 травня на території Талалаївської школи відбулося
урочисте відкриття змагань
за участі в ньому селищ-

ного голови Ю. Є. Величка,
начальника відділу освіти,
культури, молоді і спорту
О. П. Плюти, учасника бойових дій в зоні АТО В. Г. Химулі, директорів шкіл.
Учасники гри продемонстрували знання історії України, Збройних Сил України
та історії козацтва у конкурсі «Відун», свою фізичну та
військову підготовку, вміння
марширувати,
виконувати
стройові пісні, а також взяли
участь у змаганнях зі стріль-

би з пневматичної зброї,
штовхання гирі, перетягування линви, медичної підготовки, долали туристську смугу
перешкод. Команди представили також звіти про доброчинні справи під гаслом «Добре діло», творчий конкурс
«Ватра», кожен рій мав свій
гімн, емблему, девіз, прапор,
позивний, однострій.
Команди були сповненні
козацького запалу та духу
змагань. У наполегливій боротьбі переміг рій «Братство

СТАТИСТИКА

Д О Д Н Я М АТ Е Р І
Щорічно в Україні в другу
неділю травня відзначається найзворушливіше свято
— День матері, покликаний
вшанувати найріднішу людину, яка не тільки подарувала
життя, але й є берегинею
родини.
На початок року на Чернігівщині проживало 555,7
тис. жінок. На кожних 100

представниць жіночої статі
припадає 84 чоловіки.
У минулому році мамами
стали більше 7 тис. жительок
нашого регіону, які народили
7573 немовлят. Традиційно
на світ з’являється хлопчиків
дещо більше, ніж дівчаток:
на 100 дівчаток народилося
102 хлопчики.
Майже кожна друга жін-

ка, яка стала мамою, народила первістка, кожна третя
— відчула радість материнства вдруге, кожна сьома —
втретє й більше. У понад 90
родин лелека приніс двійнят.
Середній вік матерів, які
народжували, був 28 років,
а жінок, що народили вперше — 26 років. Від щирого
серця вітаємо дорогих мам
зі святом.
Головне управління
статистики в області.

імені Івана Сірка» (Сірко ж
ніколи не програвав!), кот
рий був кращий у більшості
конкурсних завдань. Хорошу
козацьку муштру й виучку
показали джури з Липівського рою «КоБра» та Красноколядинської «Сотні». За ними
друге й третє місця.
Ніна ГАЛАГАН,
голова суддівської
колегії.
На знімку: «Сокіл»
(«Джура») ростить патріотів України.

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

Х ТО РЯТ У ВАТИМЕ
НАШИ Х Д І ТЕЙ?

Це питання сьогодні
наших дітей? У нас сучасболить кожному жителю
на, одна із найкращих в
району, в кого є діти і внуобласті лікарня, є всі умови
ки. Страх, розпач опановує
для роботи, є квартири лінами відтоді, як залишив
карям. Чому вони до нас не
земне життя наш сімейний їдуть? Чи займаються цим
лікар В. М. Дем’яненко —
питанням керівники району,
Лікар, який рятував доросгромади, депутати, яких ми
лих і дітей. Вже через кілька
обирали, чи питання пущеднів після його смерті так не на самоплив? Де відповівідчутна його відсутність.
дальність влади за народ?
Адже призупинило свою
Адже йде пора випусків із
роботу дитяче відділення.
вищих навчальних заклаНемає лікаря-педіатра і в
дів спеціалістів медицини.
первинній медицині. Що Чи зверталися до когось із
робити нам, простим смертних наші керманичі? Чи ченим, коли захворіє дитина?
катимемо, як завжди, доки
Не кожен має можливість
щось трапиться і крайніх не
їхати у Прилуки, Чернігів.
знайдеш? Запитуємо про це
Крім того ж, бувають різнашу владу через газету і
ні випадки і різні хвороби. розраховуємо на публічну
Невже керівництво району
відповідь.
залишить
напризволяще
БАТЬКИ.
Від редакції: Як пояснив ситуацію в. о. головного лікаря районної лікарні Анатолій МИХАЙЛЮК, дійсно, згідно
із наказом Управління охорони здоров’я ОДА №232 від 4
травня призупинено роботу дитячого відділення Талалаївської ЦРЛ у зв’язку із відсутністю в районі лікарів-педіатрів.
Цим наказом також на КЛПЗ «Обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф» покладений
обов’язок забезпечити транспортування дітей Талалаївського району, які потребують екстреної госпіталізації у
Прилуцькі міську дитячу або центральну міську лікарні, головних лікарів цих лікарень зобов’язано забезпечити прийом на стаціонарне лікування дітей Талалаївського району.
Управління охорони здоров’я ОДА тримає це питання
під контролем, тобто разом шукаємо педіатра. У наших
інтересах вирішити цю проблему якомога швидше, отож
безпідставно думати, що ця ситуація не тривожить адміністрацію лікарні. Робимо все від нас залежне, щоб дитяче
відділення знову працювало.

«ПЕРЕКРИЛИ» ГА З

З приходом природного
газу в наш повсякденний
побут у користуванні громадян району значно скоротилася кількість газобалонних установок. Проте в
ряді населених пунктів, куди
газопроводи ще не пролягли, балони із скрапленим
газом залишаються повноправними «мешканцями»
осель місцевих жителів. Ще
трохи більше трьох років
тому проблем із заправкою
балонів у власників установок не виникало: заявки на
скраплений газ надходили в
газове господарство і останнє в повній мірі виконувало
замовлення. Тепер ситуація
докорінно змінилася і, на
жаль, в гіршу сторону. Громадянам, які користуються балонним газом, — хоч
криком кричи: заправити
балони просто ніде. Остаточно споживачам перекрили джерело постачання
газу на початку цього року.
Люди б’ють в усі дзвони —
марно! Балони від того не
наповнюються. Чернецький
сільський голова С. Б. Дмитрюк, до якого звернулися
жителі місцевої сільради і
де надто гостро стоїть проблема скрапленого газу,
зробив офіційний запит у
ПАТ «Чернігівгаз». Звідти
отримав наступну відповідь:
«На Ваше звернення №95
від 20.04.2018 р. повідомляємо: ПАТ «Чернігівгаз»
через ТОВ «Харківрегіонгаз», з яким укладено договір доручення, забезпечує
мешканців Чернігівської області скрапленим балонним
газом для побутових потреб населення, джерелом
отримання якого, згідно з
постановою КМУ №570 від
16.10.2017 р., є щомісячні
спеціалізовані аукціони, на
яких вітчизняні виробники

23 травня — смт Талалаївка, вул. Центральна, вул. Садова, вул. Молодіжна, вул.
Освіти, вул. Сонячна, вул. Зернова, вул. Комунальна, прокуратура, дитячий садок «Сонечко», будинок культури.
25 травня — с. Красний Колядин, вул.
Жовтнева.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

скрапленого газу реалізують спеціалізованим підприємствам обсяги, необхідні для потреб населення.
З невідомих причин, починаючи з лютого 2018 року,
спеціалізовані аукціони не
проводяться.
Спеціалізовані підприємства України,
в тому числі і ПАТ «Чернігівгаз», не мають можливості закупити необхідні
обсяги газу для подальшої
реалізації населенню в балонах. Станом на 1.04.2018
року реалізація скрапленого
газу населенню Чернігівської області призупинена з
причини відсутності обсягів
та неможливості їх закупівлі. На даний час жодної інформації щодо проведення
таких аукціонів у подальшому не надходило.
У разі відновлення
проведення спеціалізованих аукціонів ПАТ «Чернігівгаз» зі своєї сторони зобов’язується і далі вживати
всіх заходів для повного та
своєчасного задоволення
потреб населення Чернігівської області у скрапленому газі».
Ні сільському голові, ні
власникам
газобалонних
установок від такої відповіді
не полегшало. Але є, що є.
Який вихід? На місцевому
рівні його не бачать. Керівник Талалаївської газової
служби А. І. Сухоловський
каже, що якщо в Чернігові не можуть зарадити цій
справі, то вони й поготів.
Залишається в цій ситуації єдине: телефонувати на
«Гарячу лінію» Кабміну, робити туди колективні письмові звернення. Відчиняють
тому, хто стукає.
Тільки поки що газу в
балонах ні на краплю не побільшало. Проблема залишається проблемою.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ТА
ОРЕНДАРІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК!
Нагадуємо, що підходить граничний термін сплати земельного податку та орендної
плати за земельні ділянки у 2018 році. Дані
платежі можна здійснювати як самостійно —
через установи банків, так і через касу Талалаївської ОТГ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ

ВОРОНКИ Й ОКОПИ ДАВНО ПОРОСЛИ ПОЛИНАМИ…
Все менше і менше залишається серед живих
учасників і очевидців Другої
світової. У нашому районі
проживає всього сім ветеранів. В Талалаївці — Іван
Олексійович
Яковенко,
Олександр Потапович Яременко, Лідія Михайлівна
Мірошніченко, Андрій Васильович Кондратенко, Іван
Прохорович Мірошніченко, у
Грицівці — Федір Матвійович
Трепачка, у Поповичці — Михайло Миколайович Мелашич. Кожному із них уже за
90. Богу дякувати, що цьогорічне свято вони відзначають
таким же складом, як і торік.
Тільки троє, як і торік, змогли
бути присутніми на мітингу
біля Меморіалу Слави в Талалаївці. Їх особливо чекали всі, поглядаючи на пусті
стільчики біля Меморіалу, і
полегшено зітхали, коли ветерани у супроводі рідних
підходили до своїх почесних
місць. Про це не говорили
вголос, та подумки просили:
«Тільки не залишайте нас,
не спішіть за журавлями…»
Учасники урочистостей
пройшли колоною до Меморіалу, поклали квіти до Вічного Вогню та хвилиною мовчання вшанували пам’ять
воїнів.
Вітали земляків із святом миру, свободи й весни
селищний голова Юрій Величко, голови райдержадміністрації — Анатолій Дупа,
районної ради — Юрій
Дзюбан, районної ветеранської організації — Григорій
Костенко, учениця Талалаївської школи Юлія Манівська.
Потім лунали патріотичні пісні у виконанні учасників художньої самодіяльності РБК.
Кожного ветерана вдома

На фото ліворуч: ветеран праці З. А. АНТИП’ЄВА, ветерани Другої світової
Л. М. МІРОШНІЧЕНКО, І. П. МІРОШНІЧЕНКО,  О. П. ЯРЕМЕНКО; праворуч – Ф. М. ТРЕПАЧКА.
привітали керівники району,
селищної та сільських рад,
представники від народного депутата Валерія Давиденка, районної організації
Аграрної партії, місцевої організації РПЛ, інших політичних партій.
* * *
Так складається ситуація, що впродовж більш як
десятиліття разом із представниками влади, якихось
політичних сил доводиться
бувати вдома у ветеранів. В
душі багато незабутніх спогадів про тих, хто завжди
так чекав цього свята і кого
вже давно немає серед нас.
Різні долі, різні ситуації — і
на війні, і після, і тепер, у
глибокій старості. Всі вони
довгожителі. В їхньому житті, справді, як на довгій ниві
— всього-всього-всього…

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
у Березівці

9 травня — свято Перемоги, день пам’яті загиблих
в роки Другої світової війни,
день осмислення нашої історії і сьогодення. Цього дня в
Березівці із самого ранку лунали військові і патріотичні
пісні. Святково одягнуті учні
місцевої школи із яскравими
квітами та жителі села зібралися біля меморіалу Слави
загиблим у роки війни односельчанам. 356 березівців
воювали на фронтах Другої
світової війни, 187 із них не
повернулися до рідних домівок. На жаль, на території
сільської ради не залишилося жодного ветерана цієї війни. На свято були запрошені
учасники бойових дій на території інших держав та учасники АТО, ліквідатори аварії
на Чорнобильській АЕС.
Із вітальними словами
до присутніх звернулась
сільський голова Людмила

Гавриш та заступник директора СТОВ «Батьківщина»
із соціальних питань Сергій
Коломайко. У своїх виступах вони згадали загиблих
односельчан, події війни та
оголосили хвилину мовчання. Учні поклали до меморіалу квіти і виступили з художньою програмою. Після
урочистої частини, традиційно, працівники сільської
ради та закладів культури
пригостили всіх присутніх
польовою кашею.
Виконком та депутатський корпус сільради і всі
присутні на святі вдячні за
допомогу в його організації
директору СТОВ «Батьківщина» М. М. Дмитренку, приватним підприємцям М. В.
Зарічному,
Ю. П. Співак,
П. М. Кіріченку.
Оксана ЗГОННІК,
вчитель Березівської
школи.

у Корінецькому
9 травня в Корінецькому
СБК відбувся святковий концерт за участю жителів села,
які зібралися, щоб вшанувати світлу пам’ять своїх
земляків, які, не шкодуючи
власного життя, виборювали
Перемогу. Розпочали свято
наймолодші його учасники,
ансамбль «Краплинка», які
завжди вміють зачарувати
глядача в залі. Тепло сприймали присутні танець із прапорами, пісні у виконанні ансамблів «Едельвейс», «Чоткі
молодиці», соліста Руслана
Чемериса.
Привітав
односельців
та гостей в. о. старости Корінецького старостинського
округу Сергій Троян, який

побажав всім здоров’я і миру.
Присутні
переглянули
виставку старовинної вишивки, а також фотографії наших
дідів і прадідів — солдатів
Перемоги, познайомились із
їхніми біографіями, книгами
про війну. На завершення
свята всі його учасники виконали пісню «Перемога, свята
Перемога».
Щира вдячність голові Талалаївської селищної
ради Ю. Є. Величку за виділені кошти на солодкий стіл
для дітей — учасників свята,
а батькам — за їх моральну
підтримку.
Аліна КАЛЕВИЧ,
художній керівник
Корінецького СБК.

Цього разу, як депутат
районної ради від Аграрної
партії, разом із керівником
фракції Володимиром Лукашем вітаємо наших ветеранів. Гнітить душу те, що з
кожним роком наші села все
більше заростають кленами
і кропивою, ніби й не було
тут ніколи ні людно, ні весело. У грицівських заростях
ледь знаходимо хату ветерана Федора Матвійовича
Трепачки, хоч і живе він, так
би мовити, у центрі. Просто,
вже тепер важко здогадатися, де був клуб, де магазин,
де початкова школа. Опівдні
жодної живої душі на вулиці.
Здається, на цих вулицях
можна знімати фільми без
декорацій…
Ветеран цього дня чекає
гостей. Для нього це і є свято, адже давно живе один.
По кілька днів і словом обмовитися немає до кого. Зате

по телевізору всі актуальні
новини дивиться, газети читає. Приємно було почути від
ветерана, що впродовж всього свідомого життя його найулюбленіша газета — наша
районка. Розповідає, що
саме у переддень Перемоги його ніколи не обділяють
увагою — і керівники, і всякі
партії вітають. Але так буває
лише раз у рік. Проблем вистачає: вже давно у село не
ходить ніякий автобус. Мова
йде не про раз у тиждень, а
хоч би раз у місяць можна
було виїхати у справах до
райцентру. «Мені і в лікарню
треба в район, і в обласну.
Постригтися треба поїхати,
а чим?» — бідкається ветеран. Та схоже, що ці сільські
проблеми вже нікому і ніколи
не вирішити. Село, неначе
погоріло…
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

КВІТИ П А М’ЯТІ
І ПОЛУМ’ЯНЕ СЛОВО
Пам’ять жива, а разом із
нею живі спогади про палаючі у вогні Другої світової війни далекі 40-ві, коли з кожної
понорівської хати йшли на
смертельний бій із гітлерівськими загарбниками сільські чоловіки й поверталися
додому або переможцями,
або інвалідами, або похоронками. 9 травня з нагоди
Дня пам’яті та примирення
і 73-ї річниці Перемоги над
нацизмом на урочистому мітингу в місцевому будинку
культури їх згадали всіх поіменно. Зворушливими словами розповідей про тяжкі
воєнні часи до глибини серця пронизували ведучі Л. Пустовар і А. Карпенко. Бриніли
сльози на очах у стареньких
односельців, які на собі пережили страхіття війни і фашистської окупації, коли із
словами привітань до них і
присутніх у залі звернулися
в. о. старости Понорівського
старостинського округу Євгеній Чирва, директор місцевої школи Анатолій Сиволожський, юні жителі села.
У залі запала скорботна

Хвилина мовчання як вшанування пам’яті мужнього
земляка-сучасника Володимира Бахмача, який поліг
смертю хоробрих у боях на
сході України, захищаючи її
цілісність і незалежність від
посягань агресора. Учасники художньої самодіяльності
Катерина Ревунова, Валерія
Качура, Людмила Пустовар
упродовж концертної програми читали вірші, а солісти
Я. Пустовар, Д. Корнієнко,
П. Качура, З. Дупа, Г. Гречко,
Р. Чирва, А. Карпенко, Л. Сидоренко, Л. Поплавська виконували пісні часів минулої
війни та на військово-патріотичну тематику. До пам’ятника воїнам-визволителям та
до меморіальної дошки Володимиру Бахмачу школярі
поклали живі квіти.
Такі заходи в селі завжди
позначені теплою, зворушливою атмосферою, відповідальним ставленням до їх
проведення місцевих жителів, влади та установ.
Юлія КОРНІЄНКО,
директор Понорівського
сільського будинку культури.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ З НАМИ

КОЖНОМУ із ветеранів
Другої світової, які проживають у нашому районі, вже
за 90. Як не печально, але
від кожного свята і до свята
здоров’я їхнє віднімається.
Дякувати Богу, що всі сім ветеранів, як і минулого року,
зустріли і 73-ю річницю Перемоги. Не всі з них уже
можуть прийти до Вічного
Вогню навіть із допомогою
рідних. А ми у свято йдемо
до кожного. І так приємно
відчувати, що вони нас чекають. Бо і справді — не такий дорогий сам подарунок,
як увага, якої літнім людям
ніколи не буває забагато. 9
травня представники Талалаївської місцевої організації РПЛ відвідали кожного
ветерана вдома, подарували квіти, святкові гостинці.
Із депутатом селищ-

НОВІ КНИГИ

«НА ПАЛАЮЧОМУ СХОДІ»
Ця книга розповідає про
патріотів із Чернігівщини,
які воювали, зараз беруть
участь у зоні АТО на Сході
України, та про тих бійців,
які загинули, захищаючи незалежність нашої держави.
Книга вміщує сто нарисів,
інтерв’ю про справжніх патріотів України.
Серед матеріалів є розповіді і про наших земляків. У січні 2015 року серед
полонених «кіборгів», яких
сепаратисти вели вулицями

ДЕК ЛАРАЦІ Я ІЗ ЛІК АРЕМ

Триває робота щодо
підписання декларацій із лікарями. Станом на 15 травня підписано 839 декларацій, більшість із них з В. М.
Дем’яненком, якого, на превеликий жаль, уже немає
серед нас. Бажаючі можуть
переукласти договір із лікарем В. В. Несин. Звичайно,
у всіх є право вільно обира-

ти лікаря — незалежно від
місця свого проживання, та
кожен може обдумати ситуацію і подати руку допомоги
районному закладу, підписавши декларацію саме
з нашим лікарем, разом з
нами подолати, сподіваюсь,
тимчасові труднощі. Адже
фінансування районного закладу залежатиме від кіль-

ної ради від РПЛ Надією
Яниною ми відвідали Івана Олексійовича Яковенка
в Талалаївці. Життя цього
сильного духом чоловіка
надто складне. Втратив молодим сина, потім дружину.
Та духом не падає. Його
поважають і підтримують
добрі сусіди.
Як же був радий він
гостям у святковий день,
адже до Вічного Вогню, де
відбувався мітинг, вже не
має сили дістатися. Івану
Олексійовичу і всім ветеранам бажаємо найціннішого
— здоров’я.
Людмила ЛАЗОРЕНКО,
голова Талалаївської
місцевої організації РПЛ.
На фото: Людмила ЛАЗОРЕНКО і Надія ЯНИНА
вітають ветерана Івана
Олексійовича ЯКОВЕНКА.

кості укладених договорів.
Інформацію про медичну реформу можна отримати на сайті МОЗ http://
moz.gov.ua.
Запрошуємо
також відвідати сайт Талалаївського РЦ ПМСД http://
talrcpmcd.at.ua.
Олексій ШАЛЕНИЙ,
головний лікар
КЗ РЦ ПМСД.

Донецька, був і Олександр
Мошонкін, уродженець с.
Чернецьке. На нього тиснули
фізично і морально, пропонували перейти на ворожий
бік. Але він витримав усі
знущання протягом 197 діб
полону і був визволений із
неволі. Розповідь про нього
«197 діб у полоні».
Єдина жінка із Талалаївського району Олена Корчаковська пішла служити
добровольцем. Нині вона
служить за контрактом. Розповідь про Олену називається «Коли війна закінчиться…» Автор обох матеріалів
про земляків-патріотів редактор районки Олександра
Гостра.
Книга видана коштом обласного бюджету в рамках
Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфери Чернігівщини
на 2016 – 2020 роки.
Кор. «ТХ».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

Нежитлові ПРИМІЩЕННЯ в Талалаївці за адресою:
вул. Леніна, 21а та вул. К. Маркса, 4а.
Тел. 067-585-40-51, 050-746-61-07, 063-066-63-18.
АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-2705 цільнометалевий, газ пропан,
2007 року випуску. Тел. 097-640-71-30.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2114, сірий металік, 2012 року випуску, перша реєстрація 06.2013 р. Газ 4-го покоління, тонування, фари ксенон, центральний замок, сигналізація,
2 ключі з брелками. Тел. 063-534-47-01.
АВТОМОБІЛЬ «Опель-Кадет» 1,3 л, седан, кінну
КОСАРКУ і ГРЕБКУ, дрібну КАРТОПЛЮ.
Тел. 097-194-45-62.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106 1983 р. в., колір синій, 5-ступенева коробка передач; нова мототракторна роторна КОСАРКА, КОРОВА. Тел. 097-646-52-87.
СКУТЕР Honda Dio 34. Тел. 096-064-99-66;
ФОТОАПАРАТ Canon, РЕЧІ для дітей віком від 3 до 5
років. Тел. 096-064-99-88.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Посівне НАСІННЯ кукурудзи, соняшнику, сої, гречки, ячменю, пшениці ярої та ЗАСОБИ ЗАХИСТУ сільгоспкультур.
Тел. 095-819-73-51, 096-436-04-32.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Тел. 097-268-41-71.
КОЗИ білі, ТЕЛИЦЯ парувального віку (1,5 року), ТЕЛИЧКА 5 місяців від продуктивної корови.
Тел. 096-173-41-78, 2-18-41.
Новий доїльний АГРЕГАТ.
Тел. 095-949-88-29, 095-860-60-90.
ТЕЛИЧКА віком 1 місяць. Тел. 067-722-39-33.
КОРОВА червоно-рябої масті (4 телят) у с. Красний Колядин. Тел. 095-931-18-48.
Дві КОРОВИ червоно-рябої і чорно-білої масті.
Тел. 068-693-80-19.
БДЖОЛОСІМ’Ї, ВУЛИКИ; ЛЕЖАКИ на 40 рамок, багатокорпусні на 24 рамки; ВІСК 30 кг, різний БДЖОЛОІНВЕНТАР. Тел. 068-085-35-75, 097-490-90-89.
КОРОВА з 4-м телям червоно-рябої масті.
Тел. 099-347-60-93.
Дитяча КОЛЯСКА (трансформер), електроколиска, прогулянкова КОЛЯСКА, дитячі РЕЧІ. Тел. 098-709-05-79.
ЦЕГЛА б/у. Тел. 050-929-51-81, 098-424-08-72.
Сім’я ГУСЕЙ. Тел. 096-655-49-24, 050-953-13-81.
ТЕЛИЧКА парувального віку. Тел. 099-433-20-98.
ПШЕНИЦЯ, можлива доставка. Тел. 066-528-36-28.

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
На постійну роботу у місто Бахмач потрібні: МЕХАНІЗАТОРИ, ВОДІЇ, НАЧАЛЬНИК служби безпеки, НАЧАЛЬНИК зернового складу, ЛАБОРАНТ по зерну, головний
ІНЖЕНЕР.
Довідки за телефоном: 2-17-77, 098-519-60-88.
Підприємству в Кривому Озері, яке займається виробництвом соняшникової олії, оптовою закупівлею с.-г. продукції (зернові, олійні, а також їх похідні), потрібні ВОДІЇ
категорії E на зерновози (зчепки), масловози, напівпричепи. Досвід роботи від 2-х років. Робота у Південному регіоні
України. Оплата своєчасна і висока.
Тел. 050-445-17-19 (Олег, начальник транспорту),
050-462-97-56 (Микола Миколайович).
Потрібен ВОДІЙ категорії D (на автобус).
Тел. 097-483-94-59, 098-656-74-89, 067-585-40-51.
12 ТРАВНЯ
минуло 9 днів,
як навічно пішов у інший світ наш дорогий, люблячий, добрий чоловік, батько, дідусь
Станіслав Борисович БУТКО з Талалаївки. Одна мить — і перестало битися
серце. Жорстока смерть забрала Тебе
від нас. Плаче серце і болить душа. Як
Ти усім нам потрібний. Хай Твій спокій
оберігають краплинки роси — то наші
сльози. Спи спокійно, любий, дорогенький, рідненький наш.
Ти заслужив Божого тепла і Царства небесного.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКИ, НЕВІСТКА з сім’єю
з Херсона і СВАТИ з Вінниччини.

ПРОДАМ  ЖИТЛО

Терміново 4-кімнатна КВАРТИРА після капітального ремонту в Талалаївці (з меблями) в дуже хорошому стані з
усіма зручностями. Тел. 099-226-28-10.
Добротний БУДИНОК на центральній дорозі у Дмитрівці 110 м2 (жила площа 79 м2). Будинок одного хазяїна на
2 входи, є вода, опалення електричне, газове і пічне. Двір
45×45 м перегороджений на господарський і парадний, є колодязь, гараж, сарай, погріб, літня кухня, сад. Город 0,35 га
та 0,25 га сусіднього двору приватизовані.
Тел. 067-729-92-70, 095-370-72-48.
САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги, 1
з приватизованою присадибною ділянкою 0,83 га. Будинок
дерев’яний, обтягнутий цеглою, газифікований з водяним
опаленням. Загальна площа складає 102 м2, є літня кухня, гараж, сарай, сінник, кладова, погріб. У дворі колодязь,
великий сад плодових дерев, підведена електромережа
380 В. Тел. 067-537-17-38, 099-266-29-67.
САДИБА в Талалаївці по вул Лугова, 27 (колишня Фрунзе). Будинок (газ, вода) з усіма меблями та технікою, два
гаражі, літня кухня, господарські будівлі, приватизований
город. Тел 097-165-46-63.
САДИБА в Талалаївці: будинок з усіма зручностями, газове й дров’яне опалення, централізоване водопостачання,
є колодязь, погріб, сарай, присадибна ділянка; КВАРТИРА в
Талалаївці, вода/газ/зручності, є сарай з погребом.
Тел. 096-687-52-91.
САДИБА (приватизована) в с. Плугатар (залізнична
станція Блотниця) по вул. Лесі Українки, 32: будинок площею 68 м2 з електричним опаленням та на твердому паливі,
є літня кухня, сарай, колодязь у дворі, сад, 3-фазне електроживлення. Ціна договірна. Тел. 050-915-41-91.
Газифікована САДИБА в Талалаївці. Будинок 86,4 м2,
внутрішній санвузол. Сарай, гараж, погріб, літня кухня, колодязь у дворі. Земельна ділянка 0,29 га приватизована.
Тел. 098-628-12-89.
БУДИНОК у Талалаївці по вул. Злагоди, 19.
Тел. 098-850-39-35.
Терміново недорого 3-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці
за адресою: вул. Сонячна (Чапаєва), 1 (за будинком культури). Тел. 098-994-26-76.
Газифікований БУДИНОК з надвірними будівлями по
вул. Сінна, 8 у Талалаївці. Тел. 096-176-44-87.
2-кімнатна КВАРТИРА 54 м2 по вул. Робітнича, 16 у Талалаївці: 2-й поверх, не углова, вікна і двері замінені, лоджія
засклена, автономне опалення. Тел. 066-550-62-32.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних
видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
м. Ромни, вул. Коржівська, 17 (магазин «Європа»).
Тел. 066-437-77-43, 098-749-68-40, 098-768-28-04.

КУПЛЮ

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

ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ
Доставка з міста Бахмач.
Тел. 067-683-60-11,
067-300-25-09.

Додатковий ЗАРОБІТОК.
Тел. 096-552-90-18
(Ірина Володимирівна).

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

16 ТРАВНЯ
минуло 2 роки,
як немає із
нами нашої рідної і дорогої Ніни Іванівни ПАНТЕЛИ з Талалаївки. Ні, не
правда, мама не вмирає, тільки поряд
буть перестає… А нам так важко повірити і сприйняти, що Ти не чекаєш нас
вдома, не стараєшся турбуватися про
всіх нас. Тихо згасла свічка, й життя
догоріло. Твоя світла душа в небеса відлетіла. Кого любила, чим жила, що планувала, — не зробила, пішла у
вічність. А серце не вірить, душа не сприймає, що Тебе
в живих вже немає. Усі, хто знав Ніну Іванівну, згадайте
разом з нами добрим словом і тихою молитвою.
У вічній скорботі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.

   ПОМИНАННЯ   

14 ТРАВНЯ минає 3 роки, як пішла
у вічність наша дорога мама, бабуся,
дружина Надія Іванівна КОБЗИСТА з
Талалаївки. Тяжка хвороба відібрала
здоров’я, а безжальна смерть вирвала
з життя. Як же хотілося Тобі жити, посміхатися, нас любити, та зупинилося
Твоє добре серце, а ми не в силах були
щось змінити. Ніколи вже не побачимо
Тебе, мамо, не почуємо добрих слів, не
відчуємо ласки Твоєї. Не висловити всю
глибину горя і смутку, які живуть у наших серцях. Важко й
скорботно нам цими травневими днями. «Пішла від нас Ти
дуже-дуже рано. Ніхто не зміг Тобі допомогти. Залишились у
душах біль і рана, поки живі ми, з нами завжди Ти». Зі сльозами на очах щодня згадуємо Тебе, низько схиляємо голову
над рідною могилкою. Хай земля Тобі, мамо, буде лебединим пухом, а душі — вічний спокій і Царство небесне. Усі,
хто знав і пам’ятає Надію Іванівну, пом’яніть добрим словом.
Вічно сумуючі МАМА, ЧОЛОВІК, ДОЧКИ,
ЗЯТІ, ВНУКИ.

21 ТРАВНЯ минає 3 роки, як невблаганна смерть так рано забрала
від нас нашого рідного і незабутнього
Івана Михайловича ГОЛУБА з Понір.
Так сумно стало вмить і пусто, і самотньо, і дня ясного світ поглинув морок
ночі. Хоч голос Твій замовк у глибині
безодні, — ніхто з нас смерті цій повірити не хоче. В той день, коли весна
настала і серце так хотіло жити, Тебе,
ріднесенький, не стало і ми не в силах щось змінити. Вогонь життя раптово згас, печаль і смуток серце ранить,
низький уклін Тобі від нас і вічна пам’ять. Царство Тобі
небесне і вічний спокій. Хто забув, — згадайте, хто пам’ятає, — пом’яніть.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
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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%

ПРОД А Ж ● УСТАНОВК А

ВІКНА ● ДВЕРІ

● ТЕПЛОВІЗІЙНЕ обстеження
ЗІ
● УТЕПЛЕННЯ будинків
Ж А ЛЮ И
● Комплексні роботи
Т
ОЛЕ
по РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ Р
097-933-35-64		
м. Ромни, вул. Руденка, 3
099-346-68-66		
romen-bud@i.ua

ПРОДАЄТЬСЯ

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

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.
ПРОДАЄТЬСЯ

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

Фарбуємо і перекриваємо ДАХИ, встановлюємо ПАРКАНИ, проводимо
ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ.
Тел. 067-849-60-15.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

ПЛИТКА
тротуарна,
ПАМ’ЯТНИКИ (40 видів),
ПЛИТИ під пам’ятники,
ПАНЕЛІ під профільний
паркан та інші архітектурні
вироби.
м. Ромни, вул. Київська, 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.

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,
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).
ТЕЛЯТА, КОРОВИ, КОЗИ, ВІВЦІ, БИКИ. Доріз цілодобово. Тел. 097-609-85-78.
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.
Бджолині РОЇ або інформацію про місце їх знаходження
в межах району. Тел. 099-968-87-10, 097-926-99-05.

ПОВЕРНІТЬ ЗА ВИНАГОРОДУ

2 травня в районі нафторозвідки у Талалаївці загублено
мобільний ТЕЛЕФОН Nokia (чорний). Хто знайшов, велике
прохання повернути. Нагороду гарантую як за новий.
Тел. 098-021-90-57.
Загублене 15 травня по шляху від Старої Талалаївки до
райцентру (вул. Перемоги) ПОРТМОНЕ чорного кольору з
водійським посвідченням у ньому на ім’я Шевченко Вадим
Іванович та карткою Приватбанку.
Про знахідку повідомте за тел. 050-759-38-85,
068-092-62-61. Винагороду гарантую.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений ЗАПОВІТ: заповідач — СТОЯН Олексій Свиридович, спадкоємець — Циганок Маргарита Сергіївна, за реєстраційним №48, посвідчений Липівською сільською радою 27 квітня 2017
року, вважати недійсним.

Ніякими словами і ніякими почуттями не виміряти горе
в родині нашої племінниці і онуки Іванни Станіславівни
Бутко з Талалаївки. Передчасно обірвався життєвий шлях
її тата СТАНІСЛАВА БОРИСОВИЧА. Глибоко сумуємо і
співпереживаємо разом зі всіма рідними та близькими,
світла пам'ять і Царство небесне покійному.
Тьотя ОЛЯ, дідусь ІВАН із Липового.
У родині нашої куми і хрещеної Іванни Станіславівни
Бутко — тяжка, непоправна втрата — помер її тато Станіслав Борисович БУТКО. Сумуємо разом з вами, щиро
співчуваємо.
КУМИ з Липового, хрещеник ВЛАДИСЛАВ, куми
ЛУТИ з Талалаївки.
Висловлюємо глибокі співчуття нашим добрим друзям
Володимирові Васильовичу і Тетяні Дмитрівні Тимошенкам із Красного Колядина з приводу тяжкої втрати в їхній
родині — смерті матері ЄВДОКІЇ КІНДРАТІВНИ.
Сім’я ПРИГАРИ.
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НАМ ПИШУТЬ

ПО С УСІ ДС ТВУ ІЗ
Х ІМСК ЛА ДОМ

Не знаю, чи тривожить
іще кого ця проблема, а
мене особисто, як жительку
Талалаївки, як колишнього
працівника санепідемстанції — особливо. Моя садиба
поруч із колишнім маслозаводом. Його приміщення та
територію викупив місцевий
фермер Ігор Павлович Качур. Тепер у нього там зберігається техніка, добрива,
отрутохімікати. Звісно, це
приватна територія і всім
стороннім до неї зась. Але
ж ніхто не відміняв норм
правил зберігання хімічних
препаратів. Невже сусідство

з отрутами всіх влаштовує?
Крім того, на території колишнього заводу функціонує
водонапірна
свердловина, яка забезпечує питною
водою мікрорайони колишнього цегельного та маслозаводів. А це суперечить
всіляким нормам і правилам. Сподіваюся, що мене
підтримають односельці, які
не хочуть вдихати отруєне
повітря і пити отруєну воду.
Врешті, у селищі є влада,
яка повинна піклуватися про
здоров’я його жителів.
Надія МАРЧЕНКО,
жителька смт Талалаївка.

ЗВЕРНЕНЬ МИ НЕ
ПИШЕМО

Не так давно до Липівського дитячого садочка приїжджала перевірка. Спочатку
ми цьому не надали ніякого
значення, думали, що вона
одна із планових. Та були
просто шоковані, коли виявилося, що ця перевірка нібито
зініційована батьками дітей,
які відвідують ДНЗ «Малятко» у Липовому. Тому і вирішили через нашу районну
газету повідомити про те, що
ми, батьки, нікуди ні на що не
скаржимося, адже нас влаштовує наш дитсадок, його
колектив. Ми щиро вдячні
цьому колективу, який віддається нашим малятам.

А тим, хто пише скарги і кляузи від нашого імені,
нехай стане соромно. Ми
обурені, що іменами батьків
прикриваються «добродії»,
які добре знаються на дошкільній освіті, тобто знають,
до чого можна прискіпатися
перевіряючим. Та і перевіряючим ми також вдячні, адже
вони зазначили, що треба
оновлювати
матеріальну
базу дитсадка, створювати
кращі умови для малят. Сподіваємося, що на це знайдуться кошти у громаді.
БАТЬКИ вихованців
Липівського ДНЗ
«Малятко».

ЗАКОН І МИ

С ТЯГ УВАТИМЕ ТЬС Я
БОРГ ПРИМУСОВО

Законом України «Про
оренду землі» та Земельним кодексом України встановлено, що використання
землі в Україні є платним.
Податковий кодекс України
визначає, що плата за землю — це загальнодержавний
податок, який справляється
у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної
і комунальної власності та
визначається залежно від
грошової оцінки земель і є
джерелом наповнення місцевого бюджету. Кожен землекористувач зобов’язаний
в повному обсязі і у встановлені строки вносити орендну
плату за землі державної та
комунальної власності.
Проте, як засвідчило вивчення стану дотримання вимог законодавства у вказаній
сфері, не всі землекористувачі району добросовісно
виконують свої зобов’язання
в частині повної та своєчасної сплати орендної плати за
земельні ділянки комунальної власності, що є грубим

порушенням земельного та
податкового законодавства.
Зокрема, більше року місцевим жителем не сплачується
орендна плата за земельну
ділянку комунальної власності площею 0,26 га комерційного призначення на
території Талалаївської селищної ради. Заборгованість
склала понад 26 тис. грн., які
мали надійти до місцевого
бюджету.
На усунення зазначеного
порушення Бахмацькою місцевою прокуратурою подано
позовну заяву в інтересах
Талалаївської
селищної
ради до суду про примусове
стягнення з боржника несплаченої орендної плати.
Наразі
прокуратурою
продовжується
вивчення
стану дотримання законодавства з метою виявлення
аналогічних та інших порушень, які потребують вжиття заходів прокурорського
реагування.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

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).
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).
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,
яка під лягає оцінці вп ливу на довк ілля

Нафтога зовидобувне
управління «Чернігівнафтогаз» Публічного акціонерного товариства «Укрнафта»
інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку
її впливу на довкілля.
1. Інформація
про
суб’єкт господарювання
Юридична адреса: пров.
Несторівський, 3 – 5, Шевченківський район, м. Київ, 04053,
Україна,
+38(044)506-10-03.
Адреса реєстрації відокремленого підрозділу: вул. Вокзальна, 1, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500.
2. Планована діяльність,
її характеристика, технічні
альтернативи
Продовження видобування на Ярошівському родовищі
корисних копалин (нафта, газ,
розчинений у нафті, супутні:
етан, пропан, бутани). Дослідно-промислова експлуатація
родовища проводиться з 1978
року, а промислова з 1985 року.
Технічна альтернатива:
Технічна альтернатива зазначеної планованої діяльності
відсутня, оскільки Ярошівське
родовище в промисловій експлуатації на підставі спеціального дозволу на користування
надрами №2090 від 24.12.1999
року, виданого Державною
службою геології та надр України терміном на 20 років.
3. Місце
провадження
планованої діяльності
Ярошівське
родовище
розташоване на території
Української сільської ради
Талалаївського р-ну Чернігівської області (державний акт
договору оренди серія I-ЧН
№001662, реєстраційний №99,
рішення від 29.12.2001 р.) та
Болотницької сільської ради
(державний
акт
договору
оренди серія I-ЧН №001661,
реєстраційний №100, рішення від 29.12.2001 р.), гірничий
відвід №2286 від 15.10.2012
року. На території Української
сільської ради в межах гірничого відводу є промислові
споруди: нежитлова будівля,
будинок оператора групової
замірної установки.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива
Враховуючи межі Ярошівського родовища, межі
гірничого відводу №2286 від
15.10.2012 року — територіальна альтернатива відсутня.
4. Соціально-економічний вплив планованої
діяльності
Соціально-економічний
вплив планованої діяльності
полягає у створенні робочих
місць для населення, яке проживає в межах даних адміністративних районів, сплаті
податків у місцеві бюджети (в
т. ч. сплата рентних платежів),
допомозі органам місцевого
самоврядування в ремонті
доріг, мостів, очищенні русел
річок та потічків і т. п.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Ярошівське родовище відкрите у 1975 році, в дослідно-
промислову
експлуатацію
введене у 1978 році, а у промислову експлуатацію з 1985
року. Ярошівська структура
представляє собою брахіантиклинальну складку північно-західного простягання з
порушеним склепінням. На
Ярошівському родовищі продуктивні 7 горизонтів — В-15,
В-17, В-18н, В-19н, В-21, В-26
і Т. У процесі дорозвідки родовища приплив нафти або
нафти з водою, що не мають
промислового значення, отримано з горизонтів В-16в, В-19в,
В-20. Результати буріння нових
свердловин внесли деякі зміни
в геологічну будову покладів:
збільшення або зменшення
площ нафтоносності і ефективних нафтонасичених товщин. Родовище знаходиться
на основній стадії розробки.
Площа гірничого відводу 17,1
км2. Станом на 01.01.2017
року на родовищі пробурено
34 свердловини, з них діючих
— 11, в бездії — 5, нагнітальних — 2, п’єзометричних — 6,
поглинальних — 1, ліквідованих — 8 Річний видобуток на-

фти — 59,48 тис. тонн, річний
видобуток газу 4,266 млн м3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Дотримання
меж
санітарно-захисних зон, дотримання об’ємів дозволених
викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
викидів, дотримання вимог
щодо хімічного складу вод,
що закачуються у пласти з
метою підтримки пластового
тиску, визначення та контроль
їх сумісності з пластовими
водами родовища, проведення спостережень за впливом
діяльності на поверхневі та
підземні води. У процесі ведення виробничої діяльності
дотримуватись погоджених та
відведених меж територій.
● щодо
технічної
альтернативи:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
за технічною альтернативою
відсутні через відсутність технічної альтернативи.
● щодо територіальної
альтернативи:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
територіальною альтернативою відсутні через відсутність
територіальної альтернативи.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист
території за альтернативами
На родовищі використовується закрита система збору,
що відповідає сучасним вимогам. Наявність розроблених у встановленому порядку
ПЛАСів, розробка та виконання комплексу технологічних,
технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислових споруд. Проведення
контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного
повітря, стану поверхневих
грунтових вод, грунту, ландшафту на території, що перебуває під впливом експлуатаційних об’єктів родовища.
Підприємство сертифіковане,
дотримується вимог ISO 9001:
2000, OHSAS 8001:1999, ISO
14001-2004.
Експлуатаційні
об’єкти знаходяться в межах
гірничого відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку.
● щодо
технічної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо
технічної альтернативи відсутні через відсутність технічної
альтернативи.
● щодо територіальної
альтернативи:
Еколого-інженерна підготовка і захист території щодо
територіальної альтернативи
відсутні через відсутність територіальної альтернативи.
8. Сфера, джерела та
види можливого впливу на
довкілля
На території Ярошівського родовища об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Джерелами забруднення
атмосферного повітря є групові замірні установки. Потенційними джерелами забруднення грунтів, поверхневих
та підземних вод можуть бути
розливи пластових флюїдів
у результаті виникнення аварійних ситуацій. В результаті
здійснення планованої діяльності на флору та фауну здійснюється
опосередкований
вплив — присутність людей та
обладнання на технологічних
майданчиках. Крім того, серед
впливів на довкілля необхідно
зазначити можливе вилучення
земельних ділянок. Сфера,
джерела та види можливого
впливу на довкілля заінвентаризовані та обліковуються на
території ведення діяльності
у Талалаївському районі Чернігівської області, де експлуатуються машини, механізми та
стаціонарне обладнання.
● щодо
технічної
альтернативи:
Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля
щодо технічної альтернативи
відсутні через відсутність технічної альтернативи.
● щодо територіальної
альтернативи:
Сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля щодо територіальної

альтернативи відсутні через
відсутність
територіальної
альтернативи.
9. Належність планованої діяльності до першої чи
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля»
Належить до другої категорії видів планованої діяльності ст. 3 п. 3 ч. 3.
10. Наявність
підстав
для здійснення оцінки транскордонного
впливу
на
довкілля (в т. ч. наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав))
Підстави для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований
обсяг
досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля
До звіту з оцінки впливу на
довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:
● опис місця провадження
планованої діяльності та цілі
планованої діяльності, опис
основних характеристик планованої діяльності;
● опис поточного стану
довкілля та факторів довкілля;
● оцінка впливу планованої діяльності на геологічне
середовище,
атмосферне
повітря, поверхневі, підземні води, ґрунти, рослинний
та тваринний світ, техногенне середовище, соціальне
середовище;
● опис
передбачених
заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення
значного негативного впливу
на довкілля, у тому числі (за
можливості) компенсаційних
заходів;
● зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті
громадських обговорень.
12. Процедура
оцінки
впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована
суб’єктом
господарювання
діяльність
може мати значний вплив на
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля —
це процедура, що передбачає:
● підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля;
● проведення громадського обговорення планованої
діяльності;
● аналіз уповноваженим
органом звіту з оцінки впливу
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої
інформації;
● надання уповноваженим
органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім
абзацом;
● врахування висновку з
оцінки впливу на довкілля у
рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у п. 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість
провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу

на довкілля передбачає право і можливості громадськості
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу планованої
діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського
обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів
громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту
з оцінки впливу на довкілля та
планованої діяльності, а також
взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля буде повідомлено
в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
планованої діяльності на
довкілля.
Протягом 20 робочих днів
з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу, зазначеному
у п. 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і
пропозиції, вкажіть унікальний
реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду ваших зауважень та
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені
в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів з
дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб’єкт
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані
в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої
діяльності
Згідно з чинним законодавством України рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде
продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами (видобування
(експлуатація) корисних копалин: нафта, газ, розчинений у
нафті, супутні: етан, пропан,
бутани) на Ярошівському родовищі, що видається Державною службою геології та
надр України.
15. Усі зауваження та
пропозиції громадськості до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати
до Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, поштова адреса:
проспект Миру, 14, м. Чернігів,
14000, електронна адреса:
deko_post@cg.gov.ua,
(тел./
факс. (0462) 774-488, контакт
на особа: Ганжа Валентина
Юріївна.
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ЗОВСІМ недавно стала
працювати
листоношею в Чернецькому Наталія
Володимирівна
МІРОШНІЧЕНКО, та здається, що давно знає цю роботу.
Її чекають у кожній оселі. Відповідальна, ввічлива, енергійна. У цю суботу Наталія
Володимирівна іменинниця.
У святковий день прийміть
вітання та найщиріші побажання: здоров’я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно,
повсякчас хай
буде все у Вас
гаразд!
КОЛЕКТИВ редакції
«ТХ», Тамара СПІВАК,
начальник Чернецького
поштового відділення.
* * *
6 ТРАВНЯ відзначила
своє 70-річчя шанована жінка, наша колишня колега по
роботі в Корінецькій сільській раді Ганна Іванівна
ВИНОГРАДЕНКО з Понір.
Вітаємо і бажаємо нашій
ювілярці міцного здоров’я,
благополуччя,
родинного
тепла. Вже ювілейну стоптано стежину, та спокою нема
для Ваших ніг, бо пройдено
життя лише частину, попереду багато ще доріг. Хай
мудрість літ не стане тягарем, нехай душі не вигасне
зірниця, хай повниться до
краю день за днем добра і
щастя золота криниця. Бажаємо щастя, добра і тепла,
хай буде достаток і добрі
діла. До сотні років щоб дожить довелось, усе, що чекалось в житті, щоб збулось.
З повагою колишні
колеги по роботі в Корінецькій сільській раді.

ТРОХИ про себе, щоб
знали хто такий і чому хоче
звернутися через газету до
місцевої громади. Я народився й виріс у сусідньому
Матлаховому, свого часу також Талалаївського району.
До восьмого класу навчався
у Талалаївській, а в старших
класах у Великобубнівській
середніх школах. За своїх
повних 72 роки лише офіційно навчався 28 років. Зокрема, в 1968 році з відзнакою
закінчив фізико-математичний факультет Сумського
державного педагогічного
інституту ім. А. С. Макаренка, а дещо пізніше, також із
відзнакою — спеціальний
факультет
Московського
інституту сталі і сплавів.
Наукова доля завела мене
в Харків, де працюю вже
46-й рік. Пишаюся, що я —
хлопчина з нині гинучого
села, в 1985 році захистив
дисертацію на вчену ступінь
кандидата технічних наук,
що генпроектант застосував
мої наукові розробки під час
реконструкції 17 великих
промислових
виробництв
колишнього СРСР і вони
принесли значний економічний ефект. Маю більше 150
друкованих наукових робіт із
фізичної хімії, методики викладання фізики, педагогіки,
психології, конфліктології.
Крім того, відбувся як письменник, видавши низку художніх книг, зокрема: «Школа за колючей проволокой»,
«Жить и бережно хранить,
что всего дороже», «Лишь
бы не было войны…». І це
за умов, що моїми першими «вчителями» були кролі,
гуси, корова, виснажлива
робота влітку на зерновому

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
* * *
14 ТРАВНЯ святкувала свій 55-річний ювілей
наша дорога матуся і бабуся Валентина Олексіївна
КУДРЕНКО з Грабщини. Як
хочеться подарувати Тобі
долю і прихилить до Тебе
білий світ, щоб в щасті Ти
жила й без болю багато довгих і яскравих літ. Благополуччя Тобі зичимо й удачі,
здорова будь й чарівна, мов
весна, щоб у любові не було

нестачі, бо Богом раз дарується вона. Троянди зів’януть колись від морозу, а
Ти щоб цвіла і цвіла. З очей
щоб ніколи не падали сльози, щоб завжди здорова й
щаслива була.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, внучки
АЛІНА і СОФІЯ, СВАХА з
Новоселівки.
* * *
22 ТРАВНЯ зустрічає
свою 55 весну наш дорогий
син, чоловік, зять, батько,
брат і дядьо Микола Віталійович СЕНЧА із Скороходового. Дорогий наш, бажаємо
Тобі щастя, здоров’я, щоб
збувалися всі Твої бажання, щоб здоров’я ніколи не
підводило, щоб доля була
щедрою. В цей дорогий для
серця день бажаєм квітів і
пісень. Хай Бог пошле іще
років багато, нехай добром
наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним
теплом.
Люблячі Тебе МАМА,
ДРУЖИНА, ТЕЩА, сини
ДІМА і МАКСИМ, сестра
ЛАРИСА і її сім’я.

* * *
ВІДСВЯТКУВАВ
свій
45-річний ювілей наш дорогий син, чоловік, батько
і дідусь Євген Олексійович ШАКІН із Петькового. 45 — це сонце у зеніті!
Тільки жить — літами дорожить! Хай все найкраще
буде Тобі в світі і довго ще
не хмариться блакить. Хай
Твою оселю біда оминає,
хай щастя барвінком дорогу встеляє. Хай доля дарує
літа і літа, а
в серці завжди хай живе
доброта.
МАМА, дружина
ЛЮДА, дочка ЯНА, син
ЯРОСЛАВ, невістка НАТАША, внуки МАРК, СОФІЙКА, АНГЕЛІНКА, племінники БОГДАН, ДІМА, КАТЯ,
ТЕЩА.
* * *
У НАЙПРЕКРАСНІШУ
пору, коли від цвіту і моря
молодої зелені буяє земля,
прийшла у світ, щоб усьому цьому багатству радіти
і самій квітувати в ньому
чарівною квіткою, моя дорога хрещениця Марина
ОВДІЙ із Талалаївки. З молодим ювілеєм, Маринко,
повені сонця й ніжних почуттів Тобі, рідна! На довгі роки й на долю хорошу
хай щедро Тебе обдаровує
світ, нехай Твоє серце любов лиш тривожить, хай
квітне в житті тільки радості цвіт. Бажаю і щастя, й
здоров’я без ліку на довгі,
прекрасні і світлі роки, щоб
доля Тобі посміхалась довіку і повнилось серце любов’ю завжди.
ХРЕЩЕНИЙ.

ПОГЛЯД ЗІ СТОРОНИ

комбайні та носіння з колгоспного поля додому всього, чого лише можливо.
З трепетом у душі люблю приїжджати до землі,
де навічно зупинилися мої
рідні, та до краю, де живуть
і працюють найближчі друзі.
Після кожної такої поїздки
вже вкотре пересвідчуюся, що наша рідна Україна
особливо багата людськими
талантами. Я низько вклоняюся всебічно обдарованій
особистості, своєму вчите-

її будівництво було витрачено більше чотирьох тонн
дизельного пального.
Навколо новоствореного ставу Іван Миколайович
виключно за власні кошти
посадив по периметру парксад із різних фруктових і декоративних дерев. Крім цього, біля водойми самотужки
побудував невеличкий будиночок та зручний під’їзд
до нього, зарибнив ставок
мальком коропа, товстолобика й інших видів риб.

МІЙ РІДНИЙ КРАЙ,
МОЯ ЗЕМЛ Я…
лю Володимиру Митрофановичу Ткачову, своїм одноліткам і друзям, якими дуже
пишаюся, — письменнику і
поету Якову Феофановичу
Ковальцю, добре відомим у
районі Василю Васильовичу
Овчаренку та Анатолію Гавриловичу Марченку.
Та сьогодні в мене мова
про людину непересічну, наділену талантами пасічника,
природолюба Івана Миколайовича Тарасенка. До
будь-якої справи він завжди
підходить творчо. Яких зусиль і матеріальних затрат
коштувало йому, щоб створити повноводний ставок в
урочищі «Сінне» і загатити
греблю до 100 м довжиною,
8 шириною і 5 висотою?! А
ще спеціальне водовідведення! Гребля значно скоротила шлях всім бажаючим
дістатися до «Святої криниці». Щоб підкреслити, як непросто зводилася ця гребля,
наведу лише один факт: на

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.

Тільки живи й радій із
плодів своєї праці! Та не
так сталося, як гадалося.
Половити рибку в новоствореному ставочку ви
явило бажання багато десятків любителів «посидіти
з вудкою», які й палець об
палець не вдарили, коли гатилася гребля і поглиблювалось дно. Боляче господареві було дивитися, як ласі
до риб’ячого хвоста, відразу
ж після запуску малька, не
чекали, доки він виросте,
взялися виловлювати його
сотнями. Чудовий парк-сад
поступово, не зрозуміло
кому це потрібно, був майже
повністю знищений! У будиночку «добрі люди» побили
вікна й двері і забрали геть
увесь метал! Є здогадки,
хто це зробив, своя думка є
і в господаря, але зловмисники для широкого загалу
й по сьогодні залишились
невідомими.
Та не це найстрашніше!

ІНІЦІАТИВА
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БУДЕ С ПОР Т ЗА Л

ІДЕЮ облаштувати у підвальному приміщенні Талалаївської загальноосвітньої школи спортивний зал, де
б займалася спортом молодь, подали депутати Талалаївської селищної та районної рад від Аграрної партії.
Розробили конкретний план дій, залучивши сюди свої
депутатські кошти, виділені на здійснення депутатських
повноважень. У перші дні травня тут закипіла робота.
Дуже приємно, що цю ідею підтримали селищні активісти, представники «Національного корпусу», районної
громадської організації учасників АТО громадського формування «Талалаївка-Самооборона». У цьому підвалі
більш як 10 років тому працював спортзал. Та за час,
який минув відтоді, приміщення стало занедбаним. Потребує капітального ремонту. Задля економії коштів багато що вирішили робити самотужки. Робота кипить. І це
добрий приклад, коли для однієї корисної загальної справи об’єднуються різні сили.
Текст і фото Олександри ГОСТРОЇ.
На фото: таким складом зібралася команда для
роботи у перший день.

КУПЛЮ

Поряд зі ставом — селищне сміттєзвалище. Хіба так
має бути?! Не по днях, а
по годинах воно розширюється в усі сторони і зовсім
не вписується в краєвид
перлини природи. Більше
того, забруднює ще одне
краєвидне місце, яке в народі називають «котлован».
Люди здавна цілими колективами любили тут відпочивати, проводити різні дитячі заходи, гуляння тощо.
Відкрию особистий секрет:
я завжди, коли заходжу в це
святе для мене місце, гукаю
щосили: «Здрастуй, дитинство!» Багатоголоса луна
повторює мої слова! Нині
по колись кришталево-чистій водиці, яку я раніше
з насолодою пив прямо із
потічка, пливе різне сміття.
Вам це явище вже стало
звичним,
примелькалося,
а мені зразу трапилось на
незашорені очі.
І останнє, особливо огидне! Смітник, як монстр, все
більш настійливо розширюється по обидві сторони
залізничної колії. В кожного
міста чи містечка є своя «візитна картка». Як не прикро, та схоже, що для нашої
чудової і рідної Талалаївки
такою візитівкою стає саме
він! Я побував у 16 країнах
світу, але подібного необлаштованого сміттєзвалища (і
особливо біля залізничних
колій чи автомобільної траси) і близько не бачив! Та й
в Україні подібного ніде не
зустрічав. Невже ми в цьому
плані перші?! Не та, дорогі
земляки, це першість, не та…
Микола ПУГАЧ,
викладач, кандидат технічних наук, письменник.
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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.

ПРОД АМ

БДЖОЛОСІМ’Ї, ВУЛИКИ б/у, СУШ.
Тел. 068-404-34-58.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

ПОДРІБНЮЄМО ГІЛЛЯ

на дрова (подрібнювачем) або ДОПОМОЖЕМО
ВИВЕЗТИ.
Тел. 097-887-48-90,
095-358-46-98.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
Виконуємо РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНІ роботи, внутрішні та зовнішні.
Тел. 096-718-14-56,
068-646-17-36.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

І ЩОБ ТИСК –
У НОРМІ

17 травня відзначається Всесвітній день боротьби з артеріальною
гіпертензією. Артеріальна
гіпертензія — це стійке
підвищення артеріального тиску крові (АТ) більше
140/90 мм рт. ст. У більшості людей з підвищеним АТ
безпосередньої
причини
встановити не вдається
(до 80 – 85%). У 10 – 15%
випадків можна встановити конкретну причину підвищення тиску, частіше це
захворювання нирок та їх
судин, органів ендокринної
системи, коарктація аорти та інші. Доведено, що
люди, які мають надлишкову вагу, ожиріння, страждають на підвищений артеріальний тиск. Інші чинники
підвищеного АТ: постійне
нервове напруження, гіподинамія, шкідливі звички
(вживання алкоголю, тютюнопаління), генетичний
фактор.
Понад 270 тисяч мешканців області страждають
від підвищення артеріального тиску. Високий тиск
без належного лікування
може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи
серцевої недостатності, погіршення зору і зменшення
тривалості життя.
Профілактика гіпертензії: обмеження вживання
солі, відмова від куріння, зменшення вживання
алкоголю,
підтримання
нормальної маси тіла,
регулярні фізичні навантаження. При підвищенні
артеріального тиску не зай
майтеся самолікуванням, а
зверніться до лікаря.
Вікторія НЕСИН,
лікар РЦ ЗПСМ.

ВАШІ ПОДУШКИ втратили форму? З них висипається
пір’я? У них багато пилу і завелися кліщі? Кліщі є причиною алергії, неприємних запахів, головного болю і збитості
подушки. Ми пропонуємо вам обновити подушки. За вашої
присутності протягом 5 – 10 хв проводиться суха чистка
пір’я, яка включає: дезінфекцію пір’я ультрафіолетом; видалення механічних включень, ламаного залишку; сушіння і
розпушування пір’я; заміну напірника.
Ми допоможемо вам швидко перетворити старі подушки в нові вироби. Подаруйте вашим подушкам нове життя і
вони ще довго служитимуть вам!
Тел. 068-085-51-67, 067-369-78-73.

Редактор О. О. ГОСТРА.

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій.
За достовірність фактів і цифр, за відповідність їх вказаним джерелам, згідно із законом про пресу, несе відповідальність автор.
Газета набрана і зверстана на комп’ютерному обладнанні в
редакції, віддрукована в Талалаївській районній друкарні.
Замовлення 129. Тираж 2579.

