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«МЕНІ ТАЛАНИЛО НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ…»
Кілька тижнів тому мені
зателефонували із Харківської школи і запитали: «А
чи знаєте ви, що у Миколи
Павловича СТРОНСЬКОГО
скоро ювілей? Ми хочемо,
щоб ви про нього написали, і на першій сторінці…»
Далі пішла щира, емоційна, сповнена добрими
спогадами, розповідь про
першого директора школи.
Приємно було це почути,
адже коли людині вже 80,
не часто згадують її з такою непідробною вдячністю колишні підлеглі. Знаючи багато років Миколу
Павловича, завжди думала, що він прийшов у педагогіку відразу після школи.
Та, виявляється, життєвий
шлях його до учительства
був довгим і не простим…
Зустрілися із Миколою
Павловичем у нього на подвір’ї, де ювіляр із найменшим внучком Андрійком
бавилися із козеням. «Коли
у 1985-му ми поселилися у
цьому новому домі, на новій
вулиці, першими завели корову, — згадує ветеран. — У
складні 90-ті вона дуже виручала. А тепер ось тримаємо міні-корівку… Я людина
глибоко сільська, господарство люблю. Аж не віриться, що прожили тут, у Харковому, вже 33 роки».
Його рідне село — Болотниця, там у сільській
родині
народився
якраз
перед релігійним святом —
весняним Миколаєм. Отож
ім’я і вибирати не довелося
— однозначно Микола. Ріс
слухняним, старанним, добре навчався у школі і мріяв
стати лікарем. Та на той час
не так просто було вирватися із колгоспного села. Ніхто
нікого не запитував про бажання, вподобання. «У мене
був друг Гаврило, — згадує
Микола Павлович, — він
також хотів після школи
вчитися. Пішли ми із ним
удвох до голови колгоспу
просити паспорт. І досі чітко пам’ятаю той момент.
«Ти що хотів?» — запитує
строго голова Гаврила. «Та
я паспорт хотів… учитися
хочу…», — каже той не
сміливо. Голова поглянув на
нього строго і каже: «Іди,
Гаврило, і працюй!» А тоді
мене запитує, що я хотів. Я
похнюпив голову та й кажу:
«Уже нічого…»

ЗІ СВЯТОМ ТРІЙЦІ!

Сердечно вітаємо всіх жителів району
із благословенним святом — Днем Святої
Трійці або, як називають його в народі —
зеленими святками! Наш мудрий народ з
давніх-давен у години радості й випробувань
знаходив розраду і надію у вірі. Свято Трійці
є торжеством такої віри, моралі й духовності. Нині ми особливо відчуваємо потребу в
тих цінностях, що надають наснагу жити,

ДОРОГІ УЧНІ, ВИПУСКНИКИ! ШАНОВНІ УЧИТЕЛІ ТА БАТЬКИ!

Сьогоднішнє свято — особливе. Адже
школи дужими, життєрадісними, готовими
останній дзвінок сповіщає про те, що надо нових звершень. Доброго, змістовного
вчальний рік успішно завершився, що ви, вам, діти, відпочинку, цікавих пригод, сонця
дорогі діти, піднялися ще на одну, вищу,
і радості.
сходинку у своєму житті. Останній дзвінок
Висловлюємо глибоку вдячність педагонагадує, що розпочалася чудова пора для
гам і батькам! Ви вклали у своїх вихованців
дітей — літні канікули. Пора відпочинку,
і душу, і серце, і знання. Своєю любов’ю та
мандрівок, зустрічей із цікавими людьми, невтомною працею допомагали пізнавати
природою.
світ, прищеплювали найвищі моральні цінТож щиро вітаємо вас зі святом. Бажаності. Щастя всім, добра, міцного здоров’я
ємо, щоб першого вересня ви прийшли до
та успіхів.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ТРИВАЄ ЗНО

Випускники загальноосвітніх шкіл складають ЗНО.
Основна сесія триватиме
з 22 травня по 13 червня,
додаткова — з 2 по 11 липня. Результати трьох тестів
ЗНО будуть зараховуватися як результати державної
підсумкової атестації для
На навчання до професійних училищ сільських дітей приймали без паспортів.
Отож юнак все ж поїхав із
села навчатися до Конотопського залізничного училища. Отримав спеціальність
слюсаря 5 розряду, працював у ремонтно-механічному
цеху в Конотопі. Згодом поїхав на будівництво Кременчуцької ГЕС, потім — Вишгородської. Робота хоч і важка
була фізично, та заробіток
був хороший, тим більше у
порівнянні з колгоспним. Та
настав час іти служити в армію, на той час три роки. Під
час служби напрактикувався
працювати за кермом. Мріяв, що знову повернеться на
будівництво. Відслуживши в
армії, хлопець, нарешті, отримав свій перший паспорт.
Здавалося б, тепер можна
їхати куди завгодно. Та доля
його була тут…
Вдома вдень і вночі плакала і благала його, єдиного сина, залишитися вдома
мати. Погодився. Влаштувався працювати у школу
шофером, але на оклад
техроба, на той час це 25
крб. Відремонтував автомобіль, який був геть розібраний і цим вже здобув довіру
у директора школи Василя

Даниловича Гері. Він радив
юнакові навчатися далі. Той
прислухався до мудрих порад. Згодом замінив учителя
трудового навчання у Кондратівській початковій школі (була така в Болотниці) і
вступив на заочне навчання
до Глухівського педагогічного інституту, де здобув
освіту вчителя початкових
класів, пізніше закінчив ще і
Ніжинський педінститут, отримавши кваліфікацію вчителя російської та зарубіжної
літератури.
Микола
Павлович
із
особливим теплом в очах
згадує незабутні моменти
життя, яким понад півстоліття. «Коли я ремонтував
автомобіль у Болотницькій
школі, помічав як у вікно на
мене поглядали старшокласниці… Серед них я бачив тільки одну. Виявилося,
що і вона не просто так на
мене поглядала. Це була
учениця випускного класу
Тамара Мельник. Це було
кохання з першого погляду
і на все життя. Тамара, ще
будучи ученицею, викладала
німецьку мову. На той час
так практикували, адже
кваліфікованих вчителів у
селі не вистачало. А після
школи вона вступила до

ПОГОДА

Київського педінституту.
Одружилися, вчителювали і
навчалися самі, виховували
доньку і сина… » На жаль,
тяжка хвороба обірвала життя Тамари Володимирівни.
Вже п’ятий рік не перестає
боліти ця незагойна рана
в його серці. Адже 49 років
прожили душа в душу…
Вісім років Микола Павлович директорував у Сильченківській школі. А коли у
1985-му збудували нову у
Харковому, саме йому запропонували очолити новий,
молодий колектив. Тепер все
це вже історія. Розповідаючи
про свої вчительські будні,
покійних і живих колег-педагогів, ветеран постійно
наголошує: «Мені в житті таланило на хороших людей».
Мимохіть напрошується і
висновок, чому так? А тому,
що він сам був і залишається справжнім дипломатом у
стосунках із людьми (не тільки із колегами та учнями). У
Харківській школі він створив
міцний колектив, підготував
зміну і зумів піти красиво. А
це теж талант, який оцінений
ставленням колег і учнів до
свого Учителя.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

випускників 11 класів. До
переліку цих трьох тестів
включено українську мову
та літературу (частина з
української мови), математику або історію України
(частина тесту по періоду
ХХ — початку ХХІ століття),
а також один тест на вибір:
історія України, математика,
біологія, географія, фізика,
хімія, іноземна мова (іспанська, англійська, німецька

Фаза Місяця

або французька). 22 травня
вже відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики, 24 травня — всі
складали тести із української мови та літератури.
Серед випускників шкіл
селища та району найбільше
виявилося бажаючих складати тести з історії України
— 61 учень, із математики
— 48 учнів. Найменше бажаючих складати ЗНО із хімії,
фізики та біології.
Кор. «ТХ».

ПОСІЯЛИ ЯРІ

В аграрному секторі
району завершуються весняно-польові роботи. Під
урожай
ц. р. прогнозована площа посіву складає
32059 га сільськогосподарських культур, посіяно 4990 га
озимих культур, зокрема
4723 га пшениці, 267 га жита.
Господарства
району завершують сівбу ярих
культур. Зернові посіяно на
площі 16771 га, що становить 98,6% до прогнозованої
структури посіву. Із них ячменю — 187 га, вівса — 151,
пшениці ярої — 104, гречки
— 144, кукурудзи на зерно
— 16185 га.
Завершено посів технічних культур на площі 9093 га.
Із них соняшнику 2023 га, сої

7070 га. Кормові культури
вирощуватимуть на площі
671 га. Із них кукурудзи на
силос — 640 га, однорічних
трав — 31 га.
Для
проведення
весняно-польових
робіт
господарствами закуплено
мінеральних добрив 1857
тонн. Із них 350 тонн внесено
під озимі на площу 4990 га,
в середньому по 70 кг/га
поживних речовин. Всі сільгосппідприємства
вносять
мінеральні добрива при посіві ярих культур. Сільгосппідприємства, які займаються
тваринництвом, вже розпочали кормозаготівлі.
За інформацією
відділу АПР
райдержадміністрації.

СТОВ агрофірма «Горизонт» запрошує на роботу
КОНЮХІВ, ПАСТУХІВ та ФУРАЖИРІВ.
За додатковою інформацією звертатися
за тел. 099-771-73-03, 067-756-42-73.

БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м, 2 м

ПЛИТКА тротуарна «Старе місто» та інша в асортименті,
кольорова. БОРДЮРИ, КРИШКИ на стовпи, ВОДОВІДЛИВИ.
м. Ромни Сумської обл.

Тел. 067-912-67-56, 095-842-18-48, 068-367-42-66.
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творити, перемагати. Нехай Свята Трійця і
надалі приносить вам радість, надихає на
добрі справи, наповнює серця любов’ю до
ближніх, дарує кожному сімейний затишок
і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому. Здоров’я всім, злагоди в міцних
родинах, а нашій державі — єдності, миру
і розквіту!

За даними http://sinoptik.ua
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ЯК ЧЕРНІГІВЩИНІ
ЗАЛУ ЧИТИ ІНВЕСТИЦІЇ:

предметна розмова представників влади та бізнесу
Голова економічна подія,
що відбулася 16 травня, — III
Форум інвестицій та експорту Чернігівщини — зібрала
близько 200 учасників. Серед них — представники
органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування,
дорадчих органів із просування експорту та залучення
інвестицій, представники дипломатичних установ, міжнародних фінансових інституцій, вітчизняні та закордонні
експерти, бізнес-спільнота.
Участь у Форумі взяли
заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
України Михайло Тітарчук,
президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, Надзвичайний
і Повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Ігор
Сокол, голова Гомельського
облвиконкому
Володимир
Дворник, а також делегації з
Литви, Китаю та Польщі.
Головна тема спілкування — налагодження діалогу між владою та бізнесом
для залучення інвестицій в
економіку та аграрний сектор Чернігівської області,
просування торгівлі та експорту, встановлення ділових
контактів.
Організатори
Форуму
— Чернігівська облдержадміністрація в партнерстві з
регіональною Торгово-промисловою палатою та Агенцією Регіонального Розвитку
області — сподіваються, що
цьогорічне зібрання стане
предметною розмовою, яка
сприятиме реалізації конкретних інвестиційних проектів на Чернігівщині найближчими роками.
Голова ОДА Валерій
Куліч акцентував на стартових позиціях і перевагах
географічного розташування області, її ресурсному,
кадровому, науковому, інноваційному потенціалі, транспортній логістиці та туристичній привабливості.
— Основною складовою
успішного розвитку регіону ми вбачаємо поєднання
ресурсів із ефективністю
їх використання. Цьому, зокрема, сприяє впровадження
на місцевому рівні децентралізаційних реформ, —
зазначив Валерій Куліч.
НАША школа — єдиний
в районі мистецький заклад,
у якому кожна особистість
має можливість розвинути
здібності, набути початкових
професійних, у тому числі виконавських умінь, осередок
творчого розвитку особистості, підготовки професійних
митців та центр культурно-
мистецького життя.
Сьогодні в ній при плановому контингенті 180 навчається понад 190 учнів
на 4 відділеннях: музичному — 100, хореографічному
— 72, театральному — 12,
художньому — 14 учнів. Обдарованих дітей виводять
у мистецький світ 16 кваліфікованих викладачів, 9 з
яких мають вищу освіту, 7
— спеціальну. Школа має 2
філіали: у Харковому — клас
хореографії, де мистецтво
танцю опановують 22, та
клас баяна — 6 учнів; у Плугатарі у класі духових інструментів навчаються 10 дітей.
Найвищим показником
якості освіти є участь учнів
у конкурсних змаганнях. На
базі школи з успіхом про-

Очільник області назвав
основні індикатори, які чітко
демонструють позитивні зрушення в економіці та аграрному секторі. Так, Чернігівщина має 1 місце в Україні
за темпом приросту прямих
іноземних інвестицій — плюс
342,6 мільйона доларів США
за два останні роки, другу
позицію за зростанням експорту (+44,4% за 2017 рік), 3
місце за темпами процесів з
децентралізації.
Минулого року вперше
вдалося досягнути позитивного сальдо експорту в
розмірі 180,2 мільйона доларів США. Зовнішній товарообіг відбувається із 130
країнами-партнерами.
До того ж, капітальні інвестиції у сферу АПК дозволили Чернігівщині посісти 4
місце в Україні по поголів’ю
великої рогатої худоби та 6
місце за динамікою виробництва сільгосппродукції. Минулого року зібрано рекордний врожай зернових культур
— більше 4 мільйонів тонн.
— Ми позиціонуємо себе
як регіон, що поєднує промисловий хай-тек і розвинутий аграрний сектор. Адже
кожне шосте підприємство із більше, ніж 250‑ти
— інноваційно-активне. А
в сільське господарство
спрямовується майже половина всіх капіталовкладень,
— зазначив Валерій Куліч
і додав, що обласна влада

надзвичайно зацікавлена у
співпраці з бізнесом, у тому
числі, з іноземних країн.
На сьогоднішній день в
області вже працює 156 підприємств з іноземними інвестиціями із 39 країн світу.
Загальний обсяг акціонерного капіталу наближається до
півмільярда доларів США.
Валерій Куліч висловив
чітку позицію керівництва
області: зацікавити інвесторів не стільки отримувати
від Чернігівщини сировину,
а вкладати кошти у місцеві
підприємства з виготовлення
готової продукції.
Поділяють думку щодо
інвестиційної привабливості
Чернігівської області й заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Михайло Тітарчук та президент
Торгово-промислової
палати України Геннадій
Чижиков. Вони переконані,
що область має вигідну логістику, професійний кадровий потенціал, гарні ресурсні
можливості. Крім того, очевидною є зацікавленість влади у партнерстві з приватним
бізнесом заради реалізації
взаємовигідних
спільних
проектів, які покращують як
економічну, так і соціальну
складову розвитку регіону.
Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадсь
кістю Чернігівської
облдержадміністрації.
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Юлія ТИМОШЕНКО: НОВА СИЛЬНА КОМАНДА

ВИПРАВИТЬ РУЙНІВНІ НАСЛІДКИ
ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА УКРАЇНУ

Україна протягом останніх чотирьох років перебуває під негативним зовнішнім управлінням. Частина
великих транснаціональних
фінансових олігократій грубо і цинічно заробляють на
нашій державі.
Про це заявила лідер
партії «Батьківщини» Юлія
Тимошенко під час ефіру
на телеканалі «NewsOne».
При цьому, вона наголосила, що в України є друзі
— як то США, ЄС чи МВФ,
які можуть допомогти нам,
але не вирішать наші проблеми за нас.
«Ми маємо Угоду про
асоціацію між Україною і
ЄС, співпрацюємо із МВФ, в
України також є сильні друзі
— США, ЄС і інші країни світу, які підтримали нас проти
зовнішньої агресії Росії», —
заявила політик.
Знищення країни кланово-олігархічною системою,
на переконання Юлії Тимошенко, відбувається через
наступні глобальні кроки:
••знищення банківської
системи;
••вбивство середнього

класу;
••створення
штучної
інфляції,
••вимивання грошей з
економіки;
••запровадження завищених тарифів;
••створення умов для
еміграції;
••руйнація системи охорони здоров’я;
••демонтаж
системи
освіти.
Лідер партії «Батьківщина» вважає, що не можна далі українську націю
тримати невігласами. Треба знати правду і розуміти,
як протистояти цьому згубному для країни зовнішньому впливу.
Юлія Тимошенко підкреслила, що Російська
Федерація та глобальна світова олігархія за сприяння
нашої слабкої влади ведуть
проти України гібридні війни, мета яких — колонізація
країни через уряд так званих технократів, які не відбудовують країну, а навпаки
— дозволяють її споживати
через різні сфери.
Нова сильна команда

ПРИЙМАЮТЬ ПЛАС ТИК ,
С К Л О І Б АТА Р Е Й К И

У селищі залишається невирішеною проблема роздільного збирання твердих побутових відходів. Усе сміття, в тім числі і небезпечне для навколишнього середовища, у кращому разі, вивозиться на сміттєзвалище, де,
розкладаючись, потрапляє у грунт і грунтові води. Пластик не розкладається століттями…
«Зрушити кригу» в цьому плані намагаються активісти із громадського об’єднання «Свобода». З чого все
починалось і що вже зроблено, розповідає голова районного осередку Олександр СМАЛЬКО.
— Свободівці вже кілька
років намагаються організувати роздільне збирання
побутових відходів. Розпочали з батарейок, адже серед побутових відходів вони
найнебезпечніші. Минулого
року у найбільш людних
місцях організували пункти
прийому
відпрацьованих
батарейок. За згодою наших активістів, підприємців
Світлани і Сергія Позняковських, Дарії Алєксєєвої, Тараса Носача в їх магазинах
«Галич», «Лілея», «Гастрономчик», «Автозапчастини»
встановили скриньки для
збору батарейок. Залучили

до цієї справи і шкільну молодь — поставили скриньки
у Талалаївській, Липівській,
Харківській школах, плануємо встановити і в Понірській
школі. За рік із скриньок
назбирали 20 п’ятилітрових
банок відходів, які передали на приймальний пункт
до Києва. Враховуючи те,
що одна відпрацьована батарейка при розкладанні отруює 20 квадратних метрів
грунту або 400 літрів підземних вод, неважко зрозуміти,
скільки території захищено
від отруйного бруду.
Значної
шкоди
завдає екології і різного роду

ОСВІТА

Ш К О Л А Р О З К Р И В А Є ТА Л А Н Т И

йшли перші тури обласних
конкурсів одинаків-виконавців, ансамблів музичного відділу та відділу хореографії
«Надія-2018», в яких взяли
участь 88 юних вихованців.
Наступний етап конкурсів
серед виконавців на музичних інструментах, вокалістів
та ансамблів із числа учнів
початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів (шкіл естетичного
виховання) проходив у Чернігові. У творчому змаганні
учасників молодшої вікової
категорії володарем Гранпрі стала учениця по класу
бандури Софія Дегтяр (викладач А. А. Руденко); I місце виборов учень по класу
балалайки (викладач О. В.
Самозвон) Павло Зікратий;
другим призером завершила конкурс юна бандуристка
Дар’я Лихо; з «бронзою» повернулася баяністка Марина
Василюха, успіх з якими по
праву розділили їх наставники А. А. Руденко та А. В.

Черниш. Маємо своїх переможців і в старшій віковій
категорії: весь п’єдестал пошани посіли балалаєчники
— I місце завоювали Богдан
Манько; ансамбль «Самодзвін»; друге — Сергій Моренець, третє — Олег Топчій,
яких підготувала викладач
О. В. Самозвон.
З обласного фестивалю-конкурсу
хореографії
«Надія» в Ніжині колектив
«Абсолют» із танцем «Ой, у
вишневому саду» (керівник
Г. А. Браташ) привіз грамоту
за кращу хореографічну постановку серед хореографічних колективів мистецьких
шкіл.
Наші вихованці постійні
учасники всеукраїнських та
міжнародних конкурсів.
На VI Всеукраїнському
відкритому
огляді-конкурсі юних бандуристів «Кобзарська юнь України» в Чернігові Богдан Діденко став
лауреатом III премії (викладач А. А. Руденко). Золотим

виправить руйнівні наслідки зовнішнього впливу на
Україну!
Наразі, «Батьківщина»
формує таку команду і партія готова публічно оголосити новий курс країни, який
має дві складові:
1. Перебудова всієї політичної системи життя;
2. Новий
економічний
курс країни, який крок за
кроком виведе нас із критичного стану.
Юлія Тимошенко закликала громадян відповідально ставитися до країни, «адже вже нема часу
на експерименти». На її
переконання, доля країни
вирішуватиметься на наступних президентських і
парламентських виборах.
Бо саме від свідомого вибору українців залежить можливість того, щоб до влади
в Україні прийшла сильна,
незалежна, професійна команда, яка поставить країну
на ноги.
Прес-служба
Чернігівської обласної
партійної організації
ВО «Батьківщина».

призером X Всеукраїнського
хореографічного фестивалю «Нове покоління 2018»
(м. Чернігів) фінішував хореографічний
колектив
«Едельвейс» (керівник Г. А.
Браташ). Юні танцівники
отримали кубок за зайняте
II місце і спецпремію Mega
Dance Star. Їх почин підтримали «бронзою» на III Міжнародному фестивалі-конкурсі «Квітневі викрутаси»
в Ніжині за вдало представлені хореографічні композиції колективи «Перлина»,
«Абсолют» та «Едельвейс»
(кер. І. С. Петрусенко, Г. А.
Браташ).
Заключним
акордом,
своєрідним підсумком навчального процесу є щорічний звіт-концерт викладачів
та учнів школи мистецтв.
Цього року він носив назву
«Україна — свята родина».
Глядачі щиро зустрічали й
гаряче аплодували юним артистам та їх наставникам із
загального і хору молодших

класів, ансамблів бандуристів «Мальви», балалаєчників
«Самодзвін», баяністів, естрадного гурту «Фаворит»,
оркестрів народних і духових
інструментів, театрального
колективу, хореографічних
колективів
«Едельвейс»,
«Абсолют», «Перлина» та
«Обрій».
Школа радо зустрічає
всіх, хто прагне до світу
мистецтва, і допомагає кожному розкрити свій талант.
Успіхи самі не приходять,
вони — результат цілеспрямованої і наполегливої праці
викладача і учня, а ще наших
меценатів і спонсорів — помічника народного депутата
Валерія Давиденка Миколи
Коновала, депутата обласної
ради Геннадія Тригубченка,
голови місцевої організації
РПЛ Людмили Лазоренко,
підприємців Інни Батюти та
Оксани Батюти.
Ольга САМОЗВОН,
директор Талалаївської
школи мистецтв.

пластик. Ми відкрили пункт
прийому скла і пластику у
приміщенні старої лікарні, знайшовши підтримку
в Талалаївської селищної
ради. Приймаємо пластикові
пляшки, різного роду скло,
пластикову тару з-під мастил
і миючих засобів, грубу плівку, макулатуру, кришечки з
пластикових пляшок. Все це
ми сортуємо, упаковуємо і
відправляємо на подальшу
переробку. Картонною тарою
нас забезпечують підприємці Сергій Позняковський та
Володимир Середа. Менш
ніж за рік ми зібрали і відправили до столичного приймального пункту понад 200
кілограмів пластику і близько
5 тонн склотари. Великих коштів на цьому не заробляємо, та навіть за них ми вже
придбали навчальні стенди
для шкіл. Нині займаємося
виготовленням
сміттєвих
баків для роздільного збирання побутових відходів.
Перші плануємо встановити
біля п’ятиповерхівки, на вул.
Освіти і біля приміщення старої лікарні.
Вдячні всім небайдужим
людям, які підтримують наші
пропозиції і шкідливі відходи
не відвозять на сміттєзвалище, не викидають у лісосмугу чи на обочину дороги,
а вже здають у приймальний пункт. Сподіваємося,
що коло наших однодумців
розшириться.
Кор. «ТХ».
Здається в оренду:
1. Торговий центр —
3-й поверх та торгові площі
на 1-му та 2-му поверхах.
2. Магазин «Хліб».
3. Магазин «Промтовари» у с. Березівка.
4. Магазин «Промтовари» у с. Липове.
5. Магазин у с. Липове
(на Білій Горі).
6. Магазин «Промтовари» у с. Болотниця.
Звертатися в Талалаївське райст за тел. 067-46114-23, 067-461-14-26.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

АКТУАЛЬНО

ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ ПО-НОВОМУ

Постановою КМУ від
27.04.2018 року, яка набрала
чинності з 01.05.2018 року,
затверджено нову редакцію
Положення про порядок призначення житлових субсидій
(далі Положення) та передбачено призначення субсидії
на наступний період лише
на підставі нових заяви та
декларації визначеним категоріям осіб:
А) внутрішньо переміщені особи;
Б) особи, члени сім’ї яких
не зареєстровані за адресою
домогосподарства;
В) особи, які є орендарями житлових приміщень
(будинків);
Г) особи, які зареєстровані в житловому приміщенні
(будинку), але фактично в
ньому не проживають;
Д) особи, у складі домогосподарства яких або
у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що
досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за
який враховуються доходи
для призначення субсидії, і
в цьому періоді у них взагалі відсутні доходи, або
вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої на початок

періоду, за який враховуються доходи.
Житлові субсидії у випадку, визначеному у п. Д,
призначаються, якщо такі
особи протягом розрахункового періоду навчалися
за денною формою навчання або були зареєстровані
у службі зайнятості як такі,
що шукають роботу, і в цей
період навчалися в центрах професійно-технічної
освіти Державної служби
зайнятості або отримували один із видів доходу, як
пенсію, стипендію, допомогу при народженні дитини,
допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям
з інвалідністю, допомогу по
догляду за особами з інвалідністю 1 і 2 групи внаслідок психічного розладу,
допомогу особам, які не
мають права на пенсію, допомогу по безробіттю.
Призначення
субсидії
здійснюється двічі на рік. Із
1 травня ц. р. субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг призначаються до
вересня включно. Субсидія
для відшкодування витрат
на придбання твердого палива та скрапленого газу, як
і раніше, призначається на
календарний рік.
Під час призначення суб-

сидії у травні на неопалювальний сезон враховуються
доходи за ІІІ-ІV квартали попереднього року (крім пенсії)
за даними ДФС. Розмір пенсії враховується за квітень за
даними ПФУ.
Враховуються
доходи
членів сім’ї осіб із складу домогосподарства у разі, коли
член сім’ї зареєстрований за
іншою адресою. З 1 травня
п. р. субсидія на наступний
період не призначається,
якщо загальна площа житлового приміщення перевищує
120 кв. м для квартири і 200
кв. м для індивідуального
будинку, за наявності транспортних засобів, у т. ч. у
членів сім’ї, з дати випуску
яких минуло менше 5 років,
відсутній дохід у працездатної особи, або її дохід
менший мінімальної заробітної плати та/або вона не
сплатила єдиний соціальний
внесок у мінімальному розмірі (крім тих, хто навчається,
перебуває на обліку в центрі
зайнятості або отримує один
із видів визначених видів допомоги, будь-хто із складу
домогосподарства протягом
12 місяців перед зверненням здійснив купівлю житла,
земельної ділянки, товарів
або послуг на суму більше
50 тис. грн., наявність про-

строченої понад два місяці
заборгованості з оплати житлово-комунальних
послуг,
загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
на день звернення.
Положенням визначені
умови призначення житлової субсидії за рішенням
комісії, виходячи з конкретних обставин, що склалися,
крім випадку перевищення
загальної площі житлового
приміщення відповідно 120
та 200 кв. м. Рішення комісії в таких випадках приймається на підставі акта
обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Введено обов’язок
для громадян, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних
послуг, щомісячно сплачувати
обов’язкову частку плати за
послуги незалежно від обсягу спожитих послуг. У разі
несплати обов’язкової частки плати надання субсидії
припиняється за поданням
надавачів послуг.
Галина ФЕДЮК,
начальник відділу допомог, соціальних компенсацій
та соціального захисту
громадян, постраждалих
внаслідок ЧК.

ТРИ ПОЖЕЖІ
ЗАПОБІГТИ НЕЛЕГАЛЬНІЙ ЗАЙНЯТОСТІ В ТАЛАЛАЇВЦІ
СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Держпраці
є запобігання використанню
незадекларованої праці. Це
соціальне явище справляє
значний негативний вплив
на розвиток економіки країни, життєвий рівень людей.
Незадекларована праця не
тільки обмежує можливості
держави проводити сучасну
соціальну політику у сферах
освіти, охорони здоров’я,
розвитку професійних навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного
забезпечення, вона створює
недобросовісну конкуренцію
щодо тих суб’єктів господарювання, які повністю забезпечують виконання зобов’язань щодо сплати податків,
охорони праці і соціального
забезпечення
працівників.
Окрім того, незадекларована

праця дає роботодавцям необмежені можливості тиску
на працівників.
З метою підвищення
ефективності захисту прав
працюючої людини, протидії
неналежного
оформлення
трудових відносин, виплат
неофіційної заробітної плати, а також оперативного
реагування на подібні явища
Державною службою України з питань праці був розроб
лений механізм відповідних
електронних
повідомлень
від громадян.
Якщо вам стали відомі
такі факти, ви можете заповнити форму повідомлення на офіційному веб-сайті
Державної служби України з
питань праці (http://dsp.gov.
ua) або на сайті Управління
Держпраці у Чернігівській
області (http://cn.dsp.gov.ua/

cp2cms/w/cntu/index) у розділі «Повідомити незадекларовану працю».
Державна служба України з питань праці наголошує:
лише офіційно працевлаштований громадянин має
право на гідні і безпечні умови праці, регулярну виплату
заробітної плати не нижче
мінімальної, страхування на
випадок тимчасової втрати
працездатності,
безробіття та нещасного випадку
на виробництві, офіційні
відпустки.
Інформацію п
 ідготував
головний державний
інспектор відділу з питань
додержання законодавства
про працю, зайнятість та
інших нормативно-правових
актів Управління Держпраці
у Чернігівській області
Микола ПРОКОПЕНКО.

КОМПЕНСАЦІЯ ЄСВ РОБОТОДАВЦЯМ,
ЯКІ СТВОРЮЮТЬ НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ
На виконання норм ст. 26
та ч. 2 ст. 27 ЗУ «Про зайнятість населення» постановою КМУ від 15.04.2013 р.
№347 затверджено Порядок
компенсації роботодавцям
витрат у розмірі ЄСВ і Перелік пріоритетних видів
економічної діяльності для
створення нових робочих
місць суб’єктами малого
підприємництва.
Для отримання компенсації витрат на ЄСВ роботодавець протягом двох
місяців з дня працевлаштування безробітного подає
до центру зайнятості заяву
довільної форми та довідку
за формою згідно з додатком
до Порядку №347. В ній зазначаються дані про роботодавця, про новоприйнятого
працівника — перед цим
зареєстрованого як безробітного, про новостворене робоче місце і реквізити
банківського рахунку, на який
роботодавець бажає отримувати компенсацію.
На підставі поданої роботодавцем заяви та довід-

ки, персональних даних про
особу, якими володіє центр
зайнятості, даних органів
ДФС щодо відсутності у роботодавця
заборгованості
зі сплати ЄСВ, інформації
органів ПФУ про праце
влаштування особи на нове
робоче місце та відсутність у
роботодавця заборгованості
зі сплати страхових внесків
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
а також даних Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців щодо порушеної
справи про банкрутство або
визнання роботодавця банкрутом центр зайнятості приймає протягом п’яти робочих
днів рішення про виплату
компенсації роботодавцю.
Розмір компенсації визначається на підставі даних
Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування про
суму ЄСВ, сплаченого роботодавцем за працівника.
Виплата
компенсації
здійснюється на підставі да-

них звіту з ЄСВ щомісяця
протягом 12 календарних місяців після завершення аналогічного періоду з дня укладення трудового договору з
особою, працевлаштованою
на нове робоче місце.
У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи
роботодавця або за згодою
сторін до закінчення 2-річного строку сума виплачених коштів повертається в
повному обсязі до бюджету
Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття або на його робоче
місце за направленням центру зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний.
За детальнішою інформацією звертайтесь у відділ
сприяння зайнятості у Талалаївському районі за адресою: смт Талалаївка, вул.
Освіти, 38-а, тел. 2-15-21.
Тетяна ПРОХОРОВИЧ,
провідний фахівець з
питань зайнятості.

6 травня до 21-ї Державної пожежної рятувальної
частини надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі по вулиці Сонячна. Пожежу було помічено,
коли вогонь вже поширився
на покрівлю, тому будівлю
знищено, але не допущено поширення на житловий
будинок, розташований поруч. Займання господарчої
будівлі трапилося 10 травня
по вулиці Калинова. А 21-го
— знову пожежа. Вона виникла у житловому будинку
по вулиці Дружби і завдала
власникам значних збитків.
Добре, що обійшлося без
трагічних наслідків, адже пожежа трапилася вночі, коли
господарі відпочивали.
З початку року в районі
сталося вже 20 пожеж, з них
13 у житловому секторі, інші
— в екосистемах.
Також варто нагадати,
що номер Служби порятунку — «101», адже, як показує
практика, не всі знають або у
стані паніки телефонують до
інших служб. Будьте пильними та обережними!

У ЛИПІВСЬКІЙ школі відбулися заходи громадської
акції «Запобігти. Врятувати.
Допомогти». До її проведення долучились 21 державна пожежно-рятувальна
частина, фахівці обленерго,
центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф, управління екс-

ЛЕТЯТЬ у далеч веснами роки. Відлітають і знову
повертаються на рідну землю журавлі. Ось уже 80-ту
весну прокурликали вони
для Миколи Павловича
СТРОНСЬКОГО — першого директора Харківської
загальноосвітньої
школи.
Згадується, як у далекому
1985-му ми, молоді і енергійні, ініціативні із таким
завзяттям готувалися до
відкриття щойно збудованої
школи. Саджали деревця,
створювали
спортивний
майданчик, завозили меблі,
наочність і… варили кашу. А
керував всім цим процесом
він — терплячий, мудрий,
тактовний, поважний, досвідчений і водночас іще
такий молодий і красивий
Микола Павлович. Він був
учителем не тільки для учнів, а і для колег, хоч ніколи
не підносив себе над колективом. Справжній товариш,
мудрий наставник, вимогливий директор — таким він
був у колективі, таким залишається для нас у добрих
спогадах.
Ми всі вітаємо Миколу
Павловича із його 80-літтям! Вклоняємося Вам за
Вашу велику учительську
працю, яка проросла добрим, мудрим і вічним у серцях кількох поколінь Ваших
колег і учнів! Здоров’я Вам
бажаємо, людської вдячності, спокою і довгих років
життя.
КОЛЕКТИВ Харківської школи, профспілковий КОМІТЕТ,
ВЧИТЕЛІ-пенсіонери.
* * *

21 ТРАВНЯ відзначив
свій 80-літній ювілей глава нашої родини Микола
Павлович СТРОНСЬКИЙ із
Харкового. Прийміть вітання наші щирі в цей світлий
ювілейний день. Міцного
здоров’я бажаємо не на рік,
а на весь вік. Нехай здійсниться все, що не збулось, і

добре серце не підкориться
рокам. Шануйтесь в любові
дітей, онуків і правнуків. Ви
так нам потрібні завжди.
Щоб завжди квіти запашні
Вам шлях життєвий устеляли і щоб зозулі навесні Вам
ще сто років накували.
ДІТИ, ВНУКИ,
ПРАВНУЧКА.
* * *
22 ТРАВНЯ виповнилося 65 років нашій дорогій
мамі і бабусі Ніні Михайлівні МАРТІЯН із Харкового.
Від щирого серця ми маму
вітаємо, добра і здоров’я на
довгі літа бажаємо. Лагідна,
рідненька, добра і проста,
наша дорогенька, наша золота! Спасибі, матусю, що
життя дарували, спасибі,
матусю, що Ви нас плекали.
Спасибі, рідненька, за вічну
турботу, за щире бажання
добра нам усім. Хай серце
ще довго у грудях палає,
а руки, мов крила, внучат
пригортають. Здоров’я міцного зичимо щиро, ласки від
Бога, від родини — тепла на
многі щасливі літа.
Сини АНАТОЛІЙ і
ОЛЕГ, невістки ОЛЕНА і
НАДІЯ, ВНУКИ.
* * *
СЬОГОДНІ — день народження в нашої дорогої,
доброї донечки, сестрички і
внучки Маргарити ПЕТРУК
із Талалаївки. Вона відзначає 20-річний ювілей. Святкового дня Ти народилася,
наче зіронька, з’явилася.
В наш дім принесла багато
радості й тепла і, як маків
цвіт, Ти розцвіла. Нехай в
цей день завжди Тобі дають дарунки й квітів море,
і щоб ніхто й ніколи не завдав Тобі ні кривди, ані горя.
Хай Божа Матінка Тебе охороняє, а Господь Бог міцне
здоров’я посилає і довгого-
довгого віку прожити, а ми,
Твоя родина, любимо і будемо любити!
МАМА, ТАТО, брат
РУСЛАН, дідусь ТОЛЯ.
* * *
ЦИМИ днями іменини в
моєї любої донечки Анастасії ЗОРІ з Понір. Виростай
розумна, добра і красива,
виростай на радість рідним
і батькам. Будь в житті щасливою, успіх завжди май.
Щоб в Тебе під ногами квіти розквітали, а над головою сонечко світило. Щоб
в житті не знала Ти горя і
біди, щоб мрії всі збувалися
і сонечко всміхалося всюди
і завжди!
ТАТО.

ЗАПОБІГТИ. ВРЯТУВАТИ.
ДОПОМОГТИ

плуатації газового господарства. Мета акції — навчити
підростаюче покоління основним заходам безпеки в
різних життєвих ситуаціях,
способам надання першої
допомоги постраждалим, а
також ознайомити з роботою
оперативних та рятувальних
служб.

Рятувальники продемонстрували дітям аварійно-
рятувальну техніку, зокрема
пожежні
автомобілі.
Розповіли принцип їх дії.
Також нагадали основні правила безпеки, яких необхідно дотримуватися влітку під
час відпочинку біля водойм
та в лісі, про дії при виявленні підозрілого предмета.
З цікавістю діти спостерігали та слухали розповідь
вогнеборців.
Найбільше захоплення
діти отримали під час подачі
води автоцистерною, де кожен бажаючий міг загасити
умовну пожежу за допомогою ручного водяного ствола.
Діти подякували представникам оперативних служб за
цікавий, а головне пізнавальний, захід та запевнили їх,
що завжди будуть дотримуватись заходів безпеки.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
НАМ ПИШУТЬ

У НАШЕ СВЯТО

У Всесвітній день музеїв
наш, краєзнавчий, працював за звичним розпорядком. Та відчувалося свято,
адже всі відвідувачі вітали
нас: голова РДА Анатолій
Дупа, спеціалісти селищної
ради, Заслужений працівник
культури України Анатолій
Штим, завідуюча сектору
культури та туризму РДА
Олена Дорошенко, пенсіонери із селища. Працівники
районного будинку культури, на чолі з в. о. директора Юрієм Штимом, підготували низку вітань. Щирі
слова режисера РБК Таїсії
Мироненко переплітались
із піснями у виконанні жіночого вокального ансамблю
«Мрія» (керівник Валентина

Задорожна). Отримали вітання і благодійну допомогу
від депутатів: обласної ради
— Геннадія Тригубченка та
районної ради — Валентини
Лукаш.
Цього дня музей поповнився речами повсякденного
вжитку XIX-XX ст., виробами
декоративно-прикладного
мистецтва, світлинами, які
подарували відвідувачі. Всі
разом переглянули постійно
діючі виставки у музеї. Згадали цікаві робочі будні та
п’ятирічну історію створення
музею. Працівники музею
вдячні всім за привітання,
а депутатам і за благодійну
допомогу.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

ПРО ТИХ,
Х ТО ПОРЯД ЖИВУ ТЬ

Вже сімнадцять років я,
як підприємець, працюю у
сільському магазині в Слобідці. За цей час село стало для мене як рідне. Адже
давно і давно тут так заведено, що до магазину ідуть
селяни не тільки скупитися,
а й поспілкуватися. Я, із
свого боку, завжди стараюся, щоб полиці у магазині
не були порожні. Приємно
відчувати, коли люди належно оцінюють твою роботу.
Якось зговорилася із своїми постійними покупцями
про те, що хотіла б побілити
магазин, а здоров’я вже не

вистачає. Навіть не сподівалася на таку підтримку
сільських жителів. Прийшли
мені допомогти Василь Іванович Жадько із своєю дружиною Людмилою Сергіївною, Людмила Григорівна
Клименко, Оксана Петрівна
Дзюба, Тетяна Василівна
Савченко, Оксана Володимирівна Дзюба. Зробили у
моєму магазині все, як для
себе. Кожному із них і всім
разом я щиро вдячна. Адже,
коли порядок, приємно і
працювати, і відвідувачам
скуплятися.
Надія ПАСЄВІН.

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
Е
Л
О
по РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ Р
097-933-35-64		
м. Ромни, вул. Руденка, 3
099-346-68-66		
romen-bud@i.ua

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

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.
Газифікований БУДИНОК з надвірними будівлями по
вул. Сінна, 8 у Талалаївці. Тел. 096-176-44-87.
1-кімнатна КВАРТИРА по вул. Перемоги в Талалаївці.
Тел. 099-564-17-35, 096-655-61-80 (Богдан).
БУДІВЛЯ, майстерня старої школи, 350 м2 під виробничі потреби або під розбір. Можлива відстрочка з оплатою.
Недорого. Тел. 097-475-54-45.
КВАРТИРА площею 25 м2 у центрі Талалаївки — вул.
Центральна (Леніна), 25. Тел. 066-059-80-93, 066-639-12-29.
САДИБА (0,42 га) з надвірними будівлями в с. Южне
Ічнянського району. Тел. 096-081-77-02.
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 ВАЗ-21053 1997 року випуску, газ/бензин; саморобний ТРАКТОР з причепом і плугом.
Тел. 099-305-74-66.
Терміново АВТОМОБІЛЬ ГАЗ-24 «Волга», газ/бензин,
недорого. Тел. 098-439-83-26, 099-344-22-45.
МОТОРОЛЕР «Муравей» з кузовом, кінна ГРЕБКА,
БУЛЬДОЗЕР (ЛОПАТА) до трактора МТЗ-80.
Тел. 097-599-13-07.
Саморобний ТРАКТОР з дизельним двигуном.
Тел. 097-640-73-09.
БОЧКА на колесах (2 т) і БОЧКА без коліс (бл. 5 т).
Тел. 098-662-23-81.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ВЕЛОСИПЕД «Норд», ШЛАНГИ водяні зрошувальні,
ПРИСТАВКА (ТЮНЕР) Т2, БАГАЖНИК автомобільний на
дах, ЗАПЧАСТИНИ до ВАЗ-2101 - 2106: корзина зчеплення,
розпредвал, карбюратор, прошні, сайлентблоки та ін.
Тел. 098-728-38-91.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Тел. 097-268-41-71.
Зварювальний АПАРАТ Welder 200C. Тел. 098-707-02-71.
Сім’я ГУСЕЙ, ІНДИКИ. Тел. 096-655-49-24, 050-953-13-81.
КОРОВА, доїльний АПАРАТ. Тел. 098-440-91-36.

3 червня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

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.

з 25 травня по 1 червня

ЦІЛИТЕЛЬКА

РАЇСА

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

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

ПІДГОТОВКА СТІН,
ПОКЛЕЙКА ШПАЛЕР
Консультація та замір безкоштовно!
Тел. 066-345-66-86, 098-512-20-28.

НАТЯЖНІ С ТЕ ЛІ

ВІКНА, ДВЕРІ
ПРОФНАСТИЛ, МЕТА ЛОЧЕРЕПИЦ Я
Висока якість за помірну ціну
Консультація та замір безкоштовно!
Тел. 097-829-27-57, 050-683-13-20.

Чистимо КОЛОДЯЗІ,
якісно за помірними цінами
(ручна робота).
Тел. 095-011-62-50.

Робимо РЕМОНТИ.
Всі види робіт.
Тел. 063-942-91-35,
068-140-93-53.

Фарбуємо і перекриваємо
ДАХИ,
встановлюємо
ПАРКАНИ,
проводимо
ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ.

ПРОДАМ

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.

25 травня 2018 року

Тел. 067-849-60-15.
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.
М’ясокомбінат (м. Харків) постійно дорого закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ. Вивіз худоби живою вагою.
Тел 095-139-82-86,
097-456-02-49.
Молоді

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.

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

МІНЯЮ КВАРТИРУ в
хорошому стані, з усіма
зручностями (1-й поверх,
гараж, підвал, сарай) по
вул. Центральна в Талалаївці на АВТОМОБІЛЬ
(бус) «Рено», «Сітроен» чи
«Фіат» або ПРОДАМ.
Тел. 067-135-57-44.

П И Л О М АТ Е Р І А Л И :
ДОШКА, БРУС будь-якого
перетину.
ВИГОТОВЛЯЄМО
дерев’яні ДВЕРІ, ВІКНА,
ТУАЛЕТИ.
Тел. 066-553-33-82,
097-974-50-71.

Сухопресована
тротуарна ПЛИТКА («Старе
місто», «Кирпич») та БОРДЮРИ різних кольорів,
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. Доставка. Ціни від
виробника.
Тел. 067-531-61-36,
099-292-23-35.

КУРИ-НЕСУЧКИ

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).

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування, лакування. Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
Фермер запрошує на роботу ТРАКТОРИСТІВ, КОМБАЙНЕРІВ, ВОДІЇВ на КамАЗ. Є гуртожиток, безкоштовне
харчування. Зарплата висока.
Тел. 050-522-37-63, 096-678-05-34.
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).

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

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.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.

Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті нашої
сусідки Галини Романівни МАРТИНОВСЬКОЇ із Талалаївки. Висловлюємо щире співчуття дочкам і чоловікові
покійної.
СУСІДИ з пров. Енергетиків.

ВІДГОМІН

ВКЛОНИЛИСЬ МАТЕРЯМ

У Понорівському СБК
відбувся святковий концерт,
приурочений Дню Матері.
Ведучі свята А. Карпенко
та Л. Сидоренко намагалась донести присутнім у
залі, що День матері — це
справді свято любові і пошани, взаємної любові дітей
та матерів. У цей святковий
день матір-неньку найщирішими словами і піснями
вітали наймолодші учасники
Станіслав Цілина, Поліна
та Валерія Качури, Злата
Дупа, Дар’я Корнієнко. Вірш
«Мамі» читала Катерина Ре-

вунова, яка залишилась без
маминої ласки з юних років.
А також захоплюючим виступом порадували учасниці
ансамблю «Весела забава»
Раїса Чирва, Галина Гречко,
Людмила Поплавська, Алла
Карпенко, Людмила Сидоренко, Юлія Корнієнко. Згадавши у своїх виступах ніжні
мамині руки, її клопітку щоденну працю, ласку та тепло,
учасники не могли не викликати сліз щастя у матерів.
Юлія КОРНІЄНКО,
директор Понорівського
СБК.

ЗАКОН І МИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
САМОГОНОВАРІННЯ

Проблема самогоноваріння в нашій країні залишається досить актуальною.
Як свідчить поліцейська статистика, майже кожен третій
злочин вчиняється особами,
які на момент його скоєння
перебували у стані алкогольного сп’яніння.
До відома громадян, які
виготовляють або зберігають самогон та апарати для
його виробництва: згідно зі
ст. 176 КУ про адміністративні правопорушення «виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його
виробництва» тягне адміні-

стративну відповідальність у
вигляді штрафу в розмірі від
51 до 170 гривень. Хто придбає самогон, незалежно від
кількості, буде притягнений
до адміністративної відповідальності згідно із ст. 177
КУпАПУ «Придбання самогону та інших міцних спиртних
напоїв домашнього вироб
лення», а це накладення
штрафу від одного до п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів.
Руслан ХОМЕНКО,
т. в. о. начальника Талалаївського ВП Прилуцького
ВП ГУНП, майор поліції.

Табір «Сіверська Січ» запрошує на літній

ВІДПОЧИНОК

Верхова їзда / Човнярство / Рукопаш / Екскурсії
Гра strike ball / Історична та сучасна зброя

Насолодись літом на природі
без планшета і комп’ютера!

Сосниця

Тел. 097-828-90-42

fb/siversich

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ
НА ПОСЛУГИ ПО ВИВЕЗЕННЮ ТПВ
ТАЛАЛАЇВСЬКОМУ ВУЖКГ
Рішення виконкому Талалаївської
селищної ради від 17 травня 2018 р., №59

Розглянувши клопотання КП Талалаївське ВУЖКГ
про погодження тарифів на
послуги по вивезенню ТПВ,
у зв’язку із збитковістю підприємства, керуючись ст. 28
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради вирішив:
1. З 1 червня 2018 року
затвердити тарифи на послуги по вивезенню ТПВ з
урахуванням рентабельно-
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

25 травня 2018 року

сті без ПДВ: за 1 м3 — 45,36
грн.; для населення —
10 грн. з 1 чол. (розрахунок
додається).
2. Дане рішення опублікувати в газеті «Трибуна
хлібороба».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу
земельних відносин та ЖКГ
селищної ради Кашку Ф. П.
Селищний голова
ВЕЛИЧКО Ю. Є.

ДО ВІДОМА ВОДОКОРИСТУВАЧІВ

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт заплановано
відключення води згідно з таким графіком:
29, 30 травня — вул. Пушкіна,
31 травня, 1 червня — вул. Садова,
4, 5, 6 червня — користувачі свердловини по вул. Сінна,
7 червня — користувачі свердловини, що біля колишнього маслозаводу,
8 червня — с. Скороходове,
11, 12 червня — вул. Комунальна,
13, 14, 15 червня — вул. Геологів.
Вибачте за тимчасові незручності.
Адміністрація ВУЖКГ.

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

29 травня — с. Красний Колядин, вул. Левівський
шлях.
30 травня — с. Красний Колядин, вул. Ярова.
31 травня — с. Діброва (село повністю).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

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

Нафтогазовидобувне
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 Північно-Ярошівському
родовищі корисних копалин
(нафта, газ, розчинений у
нафті). Дослідно-промислова
експлуатація родовища проводиться з 1983 року, а промислова з 1985 року.
Технічна альтернатива:
Технічна
альтернатива
зазначеної планованої діяльності відсутня, оскільки Північно-Ярошівське родовище
в промисловій експлуатації на
підставі спеціального дозволу на користування надрами
№2089 від 24.12.1999 року,
виданого Державною службою геології та надр України
терміном на 20 років.
3. Місце
провадження
планованої діяльності
Північно-Ярошівське родовище розташоване на території Болотницької сільської
ради Талалаївського р-ну
Чернігівської області (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 Болотницької
сільської ради в межах гірничого відводу промислові споруди відсутні.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива
Враховуючи межі Північно-Ярошівського родовища,
межі гірничого відводу №2280
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),
допомога 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)
Північно-Ярошівське родовище відкрите у 1980 році,
в дослідно-промислову експлуатацію введене у 1983
році, а в промислову експлуатацію з 1985 року.
Північно-Ярошівська
структура представляє собою
брахіантиклинальну складку
західного простягання. На Північно-Ярошівському родовищі
промислово продуктивним є
один горизонт В-153 , представлений пісковиками. Площа
родовища 10,0 км2. Всього на
родовищі пробурено 4 свердловини, три ліквідовано, одна
діюча. За рік видобуто 1,48
тис. тонн нафти, річний видобуток газу — 0,075 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
Північно-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 тому числі 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 рів-

ня 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) на Північно-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,
контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

«ДЖУРА» – ЦЕ СТИЛЬ ЖИТТЯ
З 12-го по 16 травня команда Талалаївської школи
«Братство імені Івана Сірка» взяла участь у II (обласному) етапі Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»), який, традиційно,
проходив у дитячому таборі
«Юний турист» (с. Количівка
Чернігівського району).
В урочистому відкритті взяв участь начальник
Управління освіти і науки
облдержадміністрації Микола Конопацький. Настоятель
кафедрального собору Святої Катерини Козацької православної громади Чернігова
отець Роман провів освячення
учасників козацької гри.
Протягом усіх 5-ти днів
тривав конкурс «Таборування» (облаштування побуту).
На результат впливали атрибутика рою (хоругва, емблема, назва), оцінка побуту,
чистота, облаштування кухні,
доцільність розміщення, дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан спорядження,
особистих речей, навіть культура спілкування учасників
рою тощо. 17 команд, в тому
числі і наша, отримали відмінні бали і розділили I місце.
Перед початком конкурсів команди здали домашнє
завдання «Добре діло». Це
підсумковий звіт роботи рою
протягом року. Представники команди, як і решта учнів
Талалаївської школи, долучилися до акції «Допоможи
Софійці», спрямованої на
збір коштів на лікування Софії Ушкварок.
Цього ж дня відбулися змагання у конкурсі
«Пластун». Це інтелектуально-екстремальна гра з
військово-спортивними
та

туристсько-краєзнавчими
елементами. У ній команда
фінішувала 11-ю.
На туристсько-спортивну
смугу перешкод талалаївці
вийшли впевненими у своїх
силах. Досвідчені туристи подолали дистанцію без жодного штрафного балу за 5,42 хв
і посіли I місце. Конкурс «Рятівник» нашому рою не вдався, лише 25 місце, як, до речі,
і змагальний вид програми
«Впоряд», де команда фінішувала на 21-й позиції; дещо
успішніше наші виступили в
конкурсі «Відун» (інтелектуальні змагання з історії України, українських військових
формувань, сучасних Збройних сил тощо) — 16 місце. І
зовсім із добрим настроєм
вийшли на силові змагання «Штовхання гирі» (по 4
представники від рою, вага
снаряда 16 кг, час виконання
— 7 хв на одного учасника).
За наших виступали: Дмитро
Пазов, підняв гирю 89 разів,
Василь Сорока — 99, Віталій
В’ялий — 101, Костянтин Самойленко — 120. Командний
результат — 409 балів. У результаті 2 місце.
У конкурсі «Стрільба»
знову місце в третій десятці. А ось силові змагання, де
треба показати міць, фізичний гарт і характер, команді вдаються краще. Перед
вправою «Линва» талалаївці
посідали в загальному заліку високе 6 місце. Але, як
мовиться, на п’ятки наступала ніжинська «Фортеця»
(до речі, торішній чемпіон).
Різниця
між
командами
була хиткою — 1,5 бала.
Тому головне завдання, з
яким наш рій вийшов на конкурс, — втримати перевагу,
з чим джури успішно спра-

вилися, ставши в конкурсі
четвертими.
«Братству імені Івана
Сірка» випала честь завершувати виступи роїв у творчо-мистецькому
конкурсі
«Ватра». І хоча конкурс не
заліковий, творчі виступи
впливали на загальний рейтинг. Цього року нащадкам
козака Сірка вже не було
соромно перед усією Чернігівщиною за свій зовнішній
вигляд. Адже спеціально для
них було придбано сценічні
українські костюми та взуття.
Протягом 5-ти змагальних днів насиченою була і виховна програма для учасників гри. З дітьми працювала
практичний психолог Центру
національно-патріотичного
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді
Інна Курганська та члени
громадського
об’єднання
«Джура – Північ» Анастасія
Горшкова та Вікторія Куспекова, які провели тренінгові
заняття на формування ко-

ВІТАЄМО із 60-літнім ювілеєм нашу дорогу
подругу Ольгу Іванівну
МАКАРЕНКО із Болотниці. 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 людей! Прийміть
від нас вітання щирі, хай
обминає Вас журба, хай кожен день несе віднині для
Вас міх щастя і добра.
К. МУСІЄНКО,
С. САГЛАЙ, А. ПАНАСЕНКО, М. БАБЕНКО,
В. ШЕВЧЕНКО.

мандної взаємодії для ройових «Джура єднає». Крім
того, проведено ряд заходів:
«Від щирого серця», «Хоробрі серця», патріотичний
майстер-клас з виготовлення
оберегів для воїнів операції об’єднаних сил, зустріч
з учасником АТО, доктором
історичних наук, професором Ніжинського державного університету імені Гоголя
Євгеном Луняком, Народним
героєм України, волонтером,
капеланом,
настоятелем
Собору Всіх Святих міста
Ніжин, протоієреєм Сергієм
Чечиним та дружиною загиблого учасника АТО Віктора
Титарчука Юлією.
На урочистому козацькому колі відбулося підведення підсумків гри. У напруженій боротьбі переміг
рій «Сіверяни», м. Новгород-
Сіверський; на другому місці
«Нащадки Остряниці», Остерська ОТГ; третій — рій
«Січ», Бахмацький район.
Команда «Братство імені Іва-

на Сірка» на 6-ій сходинці.
Цього року вона, як ніколи, відчувала підтримку не
лише тренерів і наставників,
а й новоствореної громади.
Селищний голова Юрій Величко подбав, щоб команда
була споряджена і достойно
виступила на обласному рівні. Крім українських костюмів, були придбані футболки
з написом «Талалаївська
ОТГ», виділені додаткові
кошти на харчування, ліки.
Заключним акордом урочистого закриття обласного
етапу гри став патріотичний
флешмоб «Ми — козаки, ми
— гордість України» за участю прапороносців усіх роїв.
«Джура» — це не просто конкурс, «Джура» — це
стиль життя. Море емоцій,
добрі фізичні тренування,
нові знайомства, гарний настрій, і всі ми ще раз переконались, що наша молодь
— наша гордість!
За інформацією
Центру ДЮТ.

ТУРИЗМ

І ЗНОВУ ПЕРЕМОГА В «А ДРЕНАЛІНІ»
З 18 по 21 травня проходив
заключний
етап
кубку області «Адреналін
2017 – 2018» — відкритий
чемпіонат
м. Новгород-
Сіверський з пішохідного
туризму. У змаганнях взяли
участь обидві команди Талалаївської ЗОШ — старшої і молодшої вікових груп.
Команда молодшої групи
виступала бойовим складом: Альона Загурська,
Анастасія Таралика, Віталій
В’ялий, Олена Гриценко та
Максим Ведмідь. Першого дня особистих змагань

Максим Ведмідь посів друге, а Віталій В’ялий перше
місця серед хлопців, Олена
Гриценко третє, а Альона
Загурська перше місце серед дівчат. Другого змагального дня молодші вибороли
перше місце на довгій, і як
зажди складній, дистанції
крос-похід, а в третій день
завоювали бронзу на командній дистанції, що, одначе, не завадило нашим
спортсменам стати переможцями сіверських змагань. Команда старшої групи
зупинилася за крок до п’є-

десталу, посівши четверте
місце.
Майже весь навчальний
рік, з жовтня по травень, тривав розіграш відкритого кубку «Адреналін 2017 – 2018».
Точилася запекла боротьба
на дистанціях різної складності. П’ять етапів у двох вікових групах — такий шлях
пройшли туристи Талалаївки. В підсумку старша команда, у складі якої протягом
року виступали Костянтин
Самойленко, Тимофій Решетнік, Еліна Чуба, Ірина Коваленко та учителі фізичного

На фото: «Адреналін» вже у крові талалаївських туристів.
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.

виховання Талалаївської і
Липівської шкіл Андрій Грабовий та Ярослав Кобиш,
посіла почесне третє місце.
Це велике досягнення. Адже
виступати серед дорослих
спортсменів, більшість з яких
кандидати у майстри спорту,
дуже важко. Команда молодшої вікової групи, склад якої
був незмінним протягом року,
другий рік поспіль стала абсолютним переможцем, вигравши всі кубкові етапи.
Підведені підсумки і в
особистому заліку. Серед
дівчат старшої групи Еліна
Чуба посіла третє місце. Серед молодших хлопців Максим Ведмідь став другим,
а перемогу здобув Віталій
В’ялий. Їх ровесниці Олена
Гриценко і Альона Загурська
завоювали відповідно бронзу й срібло.
Туристи щиро вдячні сектору молоді та спорту РДА,
який надавав посильну матеріальну допомогу командам,
та селищній раді (Ю. Є. Величко), яка, починаючи з січня 2018 року, взяла команди
на повне фінансування.
Кубок
«Адреналін
2017 – 2018» завершився, та
змагання
продовжуються.
Маємо надію, що і цього року
наших спортсменів буде запрошено до збірної команди
області для участі у Чемпіонаті України серед юніорів.
Олег ЧУБА,
тренер команди.

Наша адреса:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
2-13-53 – редактор, реклама, факс;
2-13-50 – заступник редактора,
журналісти, бухгалтер.
E- mail: trybuna@meta.ua

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

ПОДЯКА

Щиро вдячний моєму
землякові Сергію Івановичу Комлику, який знайшов
і повернув загублене мною
портмоне з водійським посвідченням. Спасибі Вам
за Вашу турботу й доброту.
Вадим ШЕВЧЕНКО.
с. Стара Талалаївка.

ПРОДАМ

ПШЕНИЦЮ, ЯЧМІНЬ,
КУКУРУДЗУ, ЗАПЧАСТИНИ до трактора ЮМЗ.
Тел. 097-593-49-02.

Потрібен ПРОДАВЕЦЬ
у Талалаївці.
Тел. 097-714-02-73.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

Втрачені
державні
АКТИ на право власності
на земельні ділянки серії
ЯА №516773 та серії ЯА
№517547, видані 10 червня 2005 року на ім’я ТРЕТЯК Варвара Левонтіївна, вважати недійсними.

ЗВЕРНЕННЯ
ДО БАТЬКІВ

Щорічно на Чернігівщині
за участю дітей трапляється більше ста надзвичайних
подій, внаслідок яких гинуть
або одержують травми десятки малюків і підлітків.
Особливо загострюється ситуація в літній період, коли
діти більше часу проводять
на вулиці чи вдома без належного нагляду дорослих.
В Чернігові у квартирі
житлового будинку внаслідок
пустощів із вогнем 8-річного
онука господарки виникла
пожежа. Залишений без належної уваги дорослих, він
вигадав на ліжку небезпечні
ігри з сірниками. Вогнем пошкоджено меблі, побутову
техніку та речі домашнього
вжитку. У Дрімайлівці Куликівського району під час
риболовлі втопилося двоє
братів, 2008 та 2012 років
народження. Діти впали у
воду і не змогли самостійно
вибратися на берег.
Отож підростаючому поколінню необхідно нагадувати,
до яких наслідків призводить
недотримання заходів безпеки та роз’яснювати, як поводити себе, щоб уникнути лиха.
ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Управління ДСНС України в Чернігівській області
та Управління освіти і науки
облдержадміністрації звертаються до вас із проханням не
залишати дітей без нагляду
та частіше контролювати їхні
розваги. Виховуйте в дітей
навички культури безпечної
поведінки, демонструючи на
власному прикладі обережність на дорогах і водоймах,
при поводженні з вогнем,
електричними та газовими
приладами, а також під час
виявлення вибухонебезпечних або інших підозрілих
предметів. Зберігайте сірники
і запальнички в недоступних
для дітей місцях. Періодично
виділяйте декілька хвилин
для відвертої розмови з малечею. Пам’ятайте, що безпека ваших дітей залежить,
насамперед, від вас самих!
Геннадій ЗІРКА,
начальник Талалаївського
РС УДСНС в області.

ПРОДАЄТЬСЯ

Польська СІЛЬГОСПТЕХНІКА; мотоцикли; трактори
китайського виробництва; мотоблоки, кормоподрібнювачі, навісне обладнання та запчастини (смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31, 097-279-03-78.
САДИБА в Талалаївці: є газ, сарай, погріб, город 0,10 га.
Тел. 096-802-71-09.
2-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці в хорошому стані.
Є газ, вода. Ціна за домовленістю. Тел. 050-704-25-65.
САДИБА в с. Липове: будинок газифікований, є погріб,
сарай, літня кухня, колодязь, город 0,20 га. Ціна договірна.
Тел. 099-771-73-03.
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