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10 СЕРПНЯ відбулася
чергова, 22 сесія районної
ради 7 скликання. Передували їй засідання постійних
комісій. Вона розпочала роботу на півтори години пізніше планованої 10-ї години,
адже частина депутатів від
самого початку була присутня
на мирному мітингу, де активісти звинувачували владу
у бездіяльності, частина їх
вийшла до мітингуючих після
завершення роботи комісій.
Вийшли до народу на його
вимогу і керівники району та
громади (про це читайте на
3-й стор.). Дехто з депутатів
— поближче до мітингувальників, дехто ховався попід деревами, виглядав із-за ширм
у відчинених вікнах адмінприміщення, спостерігаючи
усе на відстані — від гріха
подалі. Можна і на сесію вже
не іти, бо мало що там буде.
Причини для цього завжди
знайдуться, навіть вагомі, як
і для того, щоб під час голосування за якісь неоднозначні рішення просто вибігти
із сесійної зали — у когось
дзвінок надважливий, хтось
від начальства не встиг отримати конкретну вказівку як голосувати, а власною думкою
ніколи не користується (навіть якщо вона і є), тож краще зробити вигляд, що вкрай
треба вийти із зали. Прикро і
соромно спостерігати за такими. Щоправда, цього разу
трохи дисциплінувала пряма
трансляція сесії. На засіданні
комісій думки депутатів дещо
розбігалися: дозволяти чи ні
активістам від ГО «Талалаївська спілка учасників АТО»
Богуславу Борсуку та Сергію
Позняковському, які надали
журналістські посвідчення та
заяву про намір вести прямий
ефір сесії, зробити це. Та на
початок сесії всі присутні 20
депутатів вже були «за».
Разом із пакетом проектів
рішень сесії депутати отримали і роздруковану на 6 сторінках «Пам’ятку депутата». Голова райради Юрій Дзюбан,
який головував на сесії, наголосив, що депутатам треба її
перечитати перед сесією. Та
було вже не до того, адже піс-

ля мітингу вирували емоції.
Вже вдруге на сесії розглядали питання «Про внесення змін до рішення районної ради «Про обрання
постійних комісій Талалаївської районної ради». Конкретніше — треба було обрати голову постійної комісії
райради з питань бюджету
та
соціально-економічного
розвитку, яка від минулої сесії «обезглавлена», оскільки
Олег Василенко відмовився
від цього «портфеля». Юрій

там жителів нашого району
і пропонував задовольнити
прохання хоч частково. Як і
завжди, питання медицини
обговорювалося на емоціях.
Ситуація однозначно складна
— на даний час у первинній
ланці жодного лікаря…
17 голосами депутати
проголосували «за» пропоновану програму, адже, справді,
щоб пропонувати лікарям належні умови, треба опиратися
не тільки на слова.
Начальник фінансового

— 219,0 тис. грн.; співфінансування на укомплектування
початкових класів — 11716
грн; сектору культури та туризму — 338,1 тис. грн.: на
заробітну плату — 242,0 тис.
грн., енергоносії — 96,1 тис.
грн.; апарату районної ради
на заробітну плату — 120,0
тис. грн.; центральній районній лікарні — 150,3 тис.
грн.: на енергоносії — 105,030
тис. грн.; співфінансування
будівництва лікарні — 45,270
тис. грн.; КНП «ЦПМСД» на

ІЗ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РА ДИ

Дзюбан знову запропонував
кандидатуру Сергія Коломайка. Депутати Олег Василенко,
Володимир Лукаш, Ганна Круподеря не підтримали пропозицію. Вони вважають, що
Сергій Коломайко надто залежний від свого роботодавця — СТОВ «Батьківщина»,
яке обробляє в районі понад
6 тис. га землі і не сплачує
податки у казну нашого району, а це — більше 3 млн
грн, при цьому не порушуючи
закони. Отже, немає співпраці керівників із інвесторами.
Депутати Володимир Киричок
та Володимир Марченко підтримали пропозицію голови
ради. Проголосували «за» —
11, «проти» — 3, «утрималися» — 6. В результаті бюджетна комісія так і лишилася «без
голови».
Головний
лікар
КНП
«ЦПМСД» Олексій Шалений презентував Програму
розвитку підприємства на
2018 – 2020 роки. Головна її
мета — забезпечити достойні
умови оплати праці лікарям,
які (всі сподіваються) таки будуть працювати у первинній
ланці. Думки депутатів розділялися. Володимир Лукаш
пропонував
відтермінувати
прийняття програми до того
часу, доки будуть працювати лікарі — зараз не працює
жодного, зате роздутий штат
адміністрації. Він зачитав
листа з Роменської районної
лікарні, в якому адміністрація просить профінансувати
800 тис. грн. за лікування

управління РДА Валентина
Горкавенко звітувала про виконання районного бюджету
за І півріччя 2018 року. Звіт
депутати затвердили.
Як і щоразу, бурхливо
обговорювали питання змін
до бюджету, цього разу «Про
внесення змін до рішення
дев’ятнадцятої сесії районної
ради 7 скликання від 27 грудня 2017 року «Про районний
бюджет на 2018 рік». Всі зміни пропонувалося затвердити
одним рішенням: а це — затвердження обсягів медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
та субвенцій з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони
здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції, і затвердження інших субвенцій, що
передаються із бюджету Талалаївської селищної ради,
Поповичківської, Української,
Харківської,
Юрківцівської,
Чернецької до районного бюджету на різні відшкодування,
життєво необхідне фінансування сільських об’єктів освіти, медицини, різні придбання, поточні ремонти й ін., та
за рахунок перевиконання
доходної частини районного
бюджету в сумі 1245,0 тис.
грн. збільшення кошторисних
призначень, розподіливши їх
між розпорядниками коштів
таким чином: відділу освіти,
молоді та спорту — 535,1
тис. грн. із них на заробітну
плату — 304,384 тис. грн.;
оплата за спожиті енергоносії

оплату енергоносіїв — 8,0
тис. грн.; на відшкодування за
перевезення пільгової категорії населення автомобільним
транспортом — 13,5 тис. грн.;
фінансування районної програми забезпечення виконання делегованих повноважень
— 80,0 тис. грн.
Вже неодноразово депутати наполягають зміни до
бюджету затверджувати не
одним рішенням. Адже за деякі зміни просто не можна не
проголосувати, а інші не можуть не вражати. Цього разу
таким «каменем спотикання»
стало збільшення на 120 тисяч зарплати працівникам
апарату райради. Головний
фінансист Валентина Горкавенко аргументувала такі
зміни тим, що прийнята відповідна Постанова Кабміну,
але ж фінансує райраду місцевий бюджет, у який вже закладена кругленька сума на
зарплати. Для порівняння: на
фінансування дитячої спортивної школи треба всього
130 тисяч… Без коментарів!
Голосувати за збільшення
зарплати в той час, коли
народ визнає бездіяльність
влади?
Обурювалися і говорили про це надто емоційно
депутати Олег Василенко,
Володимир Лукаш, Микола
Зарічний і щодо направлення
коштів на утримання адмінбудівель. Врешті, спірні питання були винесені окремо на
голосування і подані головуючим так, що частина з депу-

СВЯТКОВА ПРОГРАМА з нагоди Дня Державного Прапора України,
27-ї річниці Незалежності України та 100-річчя відродження Української державності
23 СЕРПНЯ
10:00 — церемонія підняття Державного Прапора
України (біля будівлі РДА),
покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку та банера
Героям Небесної сотні.
10:30 — парад
вишиванок.

11:00 — виставка робіт
майстрів декоративно-прикладного мистецтва (крає
знавчий музей).
13:00 — тематична концертна програма, привітання
керівників району. Урочисте
вручення паспортів юнакам
та дівчатам в рамках акції

«Я — громадянин України»
(РБК). Нагородження грамотами райдержадміністрації
та районної ради кращих
працівників району, активістів громадського життя.
24 СЕРПНЯ
9:00 — молебень
за Україну (храм Святої

Варвари).
21:00 – 0:00 — святкова
дискотека (РБК).
25 СЕРПНЯ
11:00 — відкритий чемпіонат з армреслінгу (селищний стадіон).
21:00 – 0:00 — дискотека
(РБК).
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татів так і не встигла зрозуміти «за» чи «проти» піднімає
руку. А чому б не спроектувати так спочатку? — напрошується питання. Сподівання
на те, що пройде номер? Пройшов! Зміни прийняті. Уміємо
ми працювати!
Депутати проголосували
«за» призначення на посаду директора Талалаївської
ЦБС Валентини Шкуратової,
не вистачило голосів у кандидата на директора районного будинку культури Юрія
Штима.
Депутати заслухали та
взяли до відома інформації
начальника Талалаївського
відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в
області Руслана Хоменка та
начальника Талалаївського
відділу Бахмацької місцевої прокуратури Вячеслава
Ніщименка. Повторятися із
запитаннями, яких і без того
було багато до інформуючих
того дня, не було необхідності. Довіри у населення до
цих органів, на жаль, немає.
Прийнято
комплексну
Програму з реалізації міграційної політики районного
сектору Управління ДМС в
області на 2018 рік.
Затверджено
технічну
документацію по визначенню
нормативної грошової оцінки
земельних ділянок на території Чернецької, Української та
Болотницької сільрад.
Прийнято рішення про
підтримку звернення депутатів районної ради до
Прем’єр-міністра України та
Служби автомобільних доріг
Чернігівської області щодо
сприяння у виділенні коштів
на ремонт автомобільної дороги державного значення у
межах району (ділянка Харкове — Скороходове).
Олександра ГОСТРА,
депутат районної ради.

ІНФОРМАЦІЯ

ВУЛИЦЯ
«ТАЛАЛАЇВСЬКА»
В ПОСАДІ

Коли проїжджаєш селом Посад, що сусідує з
нашим Скороходовим, мимоволі привертають увагу
таблички на оселях жителів
цього невеликого села на
Роменщині з написом «вулиця Талалаївська». Ось
так мудро і просто виконували наші сусіди закон про
декомунізацію. Здавалось
би, дрібниця, але дуже
приємно. Почитаєш такий
напис і почуваєш себе наче
й не в гостях, і жителі цього
села стають ураз для тебе
ближчими.

РАДІАТОРИ, ВАГИ,
ЧАЙНИКИ…

У рамках програми
«Здоров’я нації», зініційованої нардепом Валерієм Дубілем, голова
райпарторганізації
ВО
«Батьківщина» Микола Білан і депутат облради від
ВО Ярослав Сторубльов
відвідали ФАПи та фельдшерські пункти району, де
в ході бесід із місцевими
медичними працівниками
та сільськими громадянами вивчали стан підготовки
закладів до опалювального сезону, забезпеченість
медикаментами та засобами первинної допомоги.
Сільські медики отримали
в подарунок у міру потреби
масляні радіатори, тепло- і
просто вентилятори, електрочайники,
електронні
ваги і т. ін.

УКРАЇНСЬКЕ ЗАПРОШУЄ

жителів громади, земляків, гостей та всіх бажаючих на
День села.
Святкування відбудеться 19 СЕРПНЯ 2018 року в
центрі Українського.
У програмі:
••дитячі атракціони — з 14:00
••концертна програма — з 15:00
••польова каша, святкова дискотека.
ОРГКОМІТЕТ.

ПЛУГАТАР ЗАПРОШУЄ

жителів Плугатаря, Петькового, Степанівського, земляків,
гостей та всіх бажаючих на День села.
Святкування відбудеться 25 СЕРПНЯ 2018 року в
центрі Плугатаря.
У програмі свята: концертна програма, польова каша,
лотерея, дискотека.
ОРГКОМІТЕТ.
ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ святкуватиме День села 25 СЕРПНЯ
ц. р. Запрошуємо на свято всіх, кому близьке і дороге
це село.
Початок о 13-й год. в центрі села. Ярмарок, виставка.
••14:00 — концертна програма.
••16:00 — пригощання кашею.
••17:00 — дискотека.
ОРГКОМІТЕТ.

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

Перша
чверть

Перша
чверть

Перша
чверть

Перша
чверть

Перша
чверть

Перша
чверть

Перша
чверть

За даними http://sinoptik.ua

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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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

17 серпня 2018 року

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
ЦІЄЇ дати немає в жодному календарі. І знають про неї небагато. Зате багатьом
у нашому (і не тільки) районі знайоме словосполучення Талалаївка — Зугдіді. У вересні минає 80 років відтоді, як започаткувалися дружні стосунки двох районів двох
тоді союзних республік Талалаївського України і Зугдідського Грузії.
Працюючи свого часу редактором «Трибуни хлібороба» і ведучи в газеті цю
тему, в моєму архіві і, власне, у пам’яті збереглось чимало матеріалів про дружбу,
котра, на жаль, уже давно «канула в Лету». Може, хтось дорікне мені, що сьогодні
говорити про це вже не модно, як зараз кажуть — не в тренді, та мені здається, що
мода на дружбу, людяність, добро ніколи не минає. Готова й до того, що декому
неприйнятними видадуться деякі терміни тієї недалекої доби. Та без них просто не
обійтись. Все це було і все це недалеко, з погляду вічності, наша історія.

ВИТОКИ ДРУЖБИ

1938 рік. Ось як характеризувала цей час
Талалаївська районна газета «Більшовицькі
темпи»: «…Слово „новий“ було як пульс того
часу. Нова домна, новий завод, нова ГЕС, новий рекорд у шахті, на заводі, на колгоспному полі. Стахановка колгоспу „Шлях Ілліча“
Олександра Литвиненко виростила на кожному гектарі 423 центнери цукрових буряків. Ланкова Марія Сіроштан — 384 цнт з
га. Свинарка колгоспу „14-річчя Жовтня“
Марія Топчій забезпечила вихід по 26 ділових
поросят, Варвара Ярмош — по 22 від закріплених свиноматок.
З’являлось нове і на землях древньої
Колхіди. Там, де були болота і непрохідні ліси, а основним харчем бідних людей була квасоля, з’явилися
чайні плантації, в молодих садах
зарясніли апельсини, мандарини…»
Ось тоді колгоспники артілі імені Саші
Гегечкорі Зугдідського району надіслали лист
до колгоспників Чернігівщини з пропозицією
вступити в соціалістичне змагання на кращу
організацію оборонно-масової роботи. Обком партії звернувся до всіх трудівників області. Честь змагатися з грузинськими чаєводами випала одному з передових на той час
Талалаївському району.
У червні 1939 року в Зугдіді виїхала перша
делегація з Талалаївки. Після її перебування
в Грузії один за одним почали укладатись договори на змагання між господарствами. Першими таку угоду уклали колгоспи «14-річчя
Жовтня» та імені Саші Гегечкорі. Змагання,
що почалося, спонукало до успіхів у роботі,
до трудових перемог. Українці та грузини звітували один перед одним про зроблене, ділилися своїми планами на майбутнє, просто
спілкувалися в ході дружніх поїздок.
А потім була війна. Звичайно, говорити
про дружбу і змагання в цей час не доводиться, але прояви дружніх контактів все-таки були. Так, була грошова підтримка, яку
подали сім’ям із Талалаївщини трудівники
Зугдідщини. Спільна боротьба проти фашистів зміцнила братерські інтернаціональні
почуття.
Вперше після Перемоги у січні 1954-го
до Зугдіді виїхала делегація нашого району.
Очолив її секретар райкому партії Напрєєв,
а до складу делегації увійшли 11 осіб, серед
яких сім — рядові трудівники: дві ланкові, три
бригадири, городник і комбайнер.
Як свідчить газета «Колгоспник Талалаївщини», делегацію в Грузії зустрічали дуже
гостинно і тепло. Після цього дружні контакти
зав’язалися іще між кількома господарствами. Зокрема, й між Інгірським чайним радгоспом та нашою «Барсуківщиною». Вступали в змагання між собою бригадири, ланкові,
комбайнери. У травні цього року Талалаївка
зустрічала друзів із Грузії. На пероні залізничної станції зібралися сотні людей. Це стало
справжнім святом для всього району. Тодішній голова райвиконкому М. М. Вовк розповідав у газеті: «Зугдідці прибули в Талалаївку,
щоб підвести підсумки соцзмагання, оглянути наслідки господарювання колгоспів,
радгоспів, МТС, передати нам свій досвід».
Грузинські чаєводи побували в радгоспі
«Барсуківщина», у колгоспах «Перше травня» (с. Салогубівка), ім. Сталіна (с. Болотниця), МТС. Вони відзначили, що господарства
досягли рівня розвитку значно вищого від
довоєнного.
Повертаючись до Грузії, делегація побувала в м. Миргород, де похований відомий
грузинський поет Давид Гурамішвілі.

та соцзмагання між двома районами міцніли
і розширювались. Зав’язалися контакти між
Сильченківською середньою школою і школою с. Цаіші, Талалаївським маслозаводом
і Зугдідською чайною фабрикою, колективом
райспоживспілки і працівниками торгівлі із
Зугдіді, між редакціями газет. Друзі листувалися між собою, розповідали про свої справи, час від часу приїздили одне до одного
делегаціями. Про все це детально розповідалося на сторінках «Трибуни хлібороба».
Поступово в лексиконі жителів нашого району приживались незвичні грузинські слова і
прізвища, а найчастіше — гамарджоба, Сакартвело, мегобреро.
Тісно контактували між собою трудівники

Хліб-сіль зугдідським друзям на талалаївській землі.
Фото Григорія СИДОРЕНКА.
лям нашого району і тоді прилавки
магазинів були буквально заставлені ящиками з мандаринами, котрі
продавались по досить символічній
ціні. Добрі вісті не лежать на місці.
керівники району та обмежена кількість рядоІнформація про це розліталась по всій обласвих трудівників, які у складі делегацій побуті, сусідній Сумщині і до Талалаївки поспішавали в Зугдіді і завели там друзів, а й прості
ли сусіди, щоб і собі придбати на новорічний
колгоспники мали змогу потоваришувати із
стіл смачних плодів, адже купити їх можна
посланцями сонячної Колхіди.
було хіба що в Києві, та й то не часто.
Нерядовою подією для нашого району
став приїзд на Талалаївщину колони з 19
автомобілів із грузинськими номерами. Подолавши тисячі кілометрів, зугдідці своїм ходом
прибули до нас на допомогу по перевезенню
Зв’язок двох районів зміцнювало і співзерна під час жнив. Шофер колгоспу імені
робітництво у сфері культурно-освітнього
Карла Маркса Ігор Чахоія принагідно привіз
життя. Учасники народної хорової капели і
колгоспу «Україна» три тонни посівної кукународних музик районного будинку культури,
рудзи. Повпред Зугдідщини О. Джанашія розякими керував відомий у районі маестро М. І.
повідав, що бажання приїхати на допомогу Литвиненко, на все життя запам’ятали свою
українцям виявили всі господарства району. творчу поїздку до Зугдіді. Скільки теплих і
Отож, щоб нікого не образити, вирішили посхвальних відгуків отримали вони після своїх
слати по одній автомашині з кожного госпоконцертів від грузинських глядачів! Тодішній
дарства. 37 водіїв представляли свої села
керівник райвідділу культури А. М. Штим, коРухі, Кахаті, Цаіші, Ахалсопелі, Шамчоне,
трий також побував там, розповідав би про
Зедаєцері, Ріке, Даргелі та інші.
це безкінечно.
Та якщо обмін делегаціями, допомога
Так же приязно і гостинно зустрічали й
технікою, матеріалами, інші моменти співжителі нашого району самодіяльних артистів
робітництва для багатьох жителів району
із Зугдіді. Їх запальні самобутні танці і пісні
в якійсь мірі були за завісою, то один факт
буквально полонили душі і серця талалаївців
на користь дружніх стосунків двох районів
та жителів наших сіл.
був беззаперечним і досить переконливим
Як журналіст, не можу не сказати і про
для всіх без винятку жителів району. І не
дружні ділові контакти, що склалися між ретільки його.
дакціями нашої газети і зугдідської «Мебрдзолі». З далекого початку зародження дружби і протягом усього часу її існування газети
регулярно інформували читачів про всі події, що стосувалися контактів двох районів.
У той час, про який іде мова, ми жили в
Обидві районки регулярно видруковували
умовах суцільного дефіциту на все. Це сьообмінні номери, в яких подавали широку розгодні цілорічно в магазинах є цитрусові і безгорнуту картину життя талалаївців і зугдідців.
ліч інших фруктів. Навіть у селах. Тоді про це
Гостями «ТХ» неодноразово були редактор
селяни могли тільки мріяти. Жителям району
«Мебрдзолі» І. Кортуа, фотокор К. Купунія,
такі мрії робили дійсністю грузинські друзі.
редактор багатотиражки «Вогні Інгурі» (ІнгурОсь як писала «ТХ» у грудні 1977 року. ської ГЕС) А. Тодуа. У свою чергу в різні часи
«14 – 15 грудня на залізничній станції Талау складі наших делегацій у Зугдіді побували
лаївка відчувалась трудова напруга. Вагонів
редактор «Більшовицьких темпів» М. Олеіз вантажами і порожніх до рамки було подафіренко, журналісти «Трибуни хлібороба»
но більш ніж будь-коли.
М. Покидько, Г. Половко, В. Опришко.
На колії, що веде до двору хлібоприймаль● ● ●
ного пункту, стояла п’ятивагонна рефрижераторна секція. З вагонів торгові працівЧас іде, все змінюється. Багато змін станики вивантажували ящики з рідкісним на
лося в Україні, докорінних перетворень занашій станції вантажем — мандаринами.
знала Грузія. Якось сама по собі відійшла в
Понад 85 тонн сонячних плодів надіслали в
тінь тема дружби двох районів. Років декільТалалаївку наші друзі. Дари грузинської земка тому керівництво району спробувало «релі завезені для продажу в усі села району. На
анімувати» давні стосунки. Наша делегація
підході нові вагони із цитрусовими».
побувала в Грузії, та на тому, на жаль, все
«У ті дні, — говорилось в іншій замітй закінчилося, справи далі не просунулися.
ці під заголовком «Станція призначення
Та про 80-річчя з часу зародження дружби
— Зугдіді», — коли в одному кутку станції
все-таки варто нагадати. Дружби, що в шививантажували цитрусові, в іншому у варокому розумінні цього поняття і окрилює, і
гони вантажили тюки з пресованою солонадихає,і спонукає до добрих вчинків та збамою для відправки в зугдідські колгоспи та
гачує духовно. Це особливо важливо сьогодні
радгоспи».
у такий нелегкий для нашої країни час.
Відтоді щороку перед Новоріччям грузиНаталія ЦІЛИНА,
ни робили такий смачний подарунок житечлен Спілки журналістів України.

ТА Л А Л А Ї ВК А

«МЕГОБРЕРО»
– «ДРУЖБА»

Ішли роки. Змінювалося життя, мінялися люди і, кажучи мовою того часу, дружба
ЯКРАЗ на Спаса народився наш дорогий син, чоловік, тато і дідусь Віктор
Миколайович ЛЕОНТОВИЧ
із Новоселівки. Йому виповнюється 55 років. Вітаємо
його всією родиною. Дякуємо Богу, що Ти є у нас. Любимо Тебе дуже-дуже, бажаємо жити довго та щасливо,
щоб кожен Твій день був схожий на диво! Хай діти й онуки приносять лиш радість,

радгоспу «Барсуківщина» (пізніше став називатись імені 50-річчя Великого Жовтня) та
Інгірського чайного радгоспу. Нашому господарству справді було чим похвалитись і не
соромно показати своє виробництво. Воно
було найбільшим і найрозвиненішим у районі. Ось кілька фактів із показників 1971 року,
якими просто захоплювались члени інгірської
делегації, що побували на свиновідгодівельній фермі, де бригадиром був В. І. Сорока, і
на Основській молочнотоварній фермі: тільки
однією цією свинофермою державі було здано 5241 голову свиней загальною вагою 6029
центнерів. Основські доярки надоїли за рік по
3016 кілограмів молока, а В. К. Ступак — по
3584 кг від корови. На той час це були просто
вражаючі цифри. Про ці та подібні приклади дізнавались друзі із Грузії, а талалаївці у
свою чергу знайомились із незвичними для
нас галузями — вирощуванням чаю, цитрусових, лаврового листу, виноградарством.

НОВІ СТОРІНКИ
ПОБРАТИМСТВА

70-і роки минулого століття стали роками
особливого розквіту дружніх стосунків між
двома районами. Проявилося це не лише
обміном делегаціями, листуванням, а й конкретною допомогою один одному. Під час
приїзду зугдідців до Талалаївки голова колгоспу «Сакартвело» О. Куталія звернув увагу
на вгодованих племінних теличок у колгоспі
«14-річчя Жовтня», з яким вони змагалися.
І невдовзі чернецькі телички «командирували» до далекої Грузії. Там вони добре прижилися і зарекомендували себе з якнайкращого
боку. Обрії ділового співробітництва розширювались і вже наступного року грузинські
друзі поділилися з нами насінням нового сорту кукурудзи «аджаметі». Вона добре проявила себе на талалаївських полях як силосна культура, даючи по 400 – 450 цнт зеленої
маси з гектара. У свою чергу наші землероби
направили до Зугдіді насіння вико-суміші.
Зугдідські друзі мали обмежені запаси грубих кормів на зиму. Тому кілька років господарства нашого району ділилися зі своїми
колегами тюками пресованої соломи. Тільки
взимку 1976-го її було відправлено понад
300 тонн. Напередодні нового року зі станції
Талалаївка до Зугдіді відправлено два вагони
з молодняком великої рогатої худоби. Один
лише колгосп «Україна» відправив 50 нетелів
симентальської породи.
У листопаді 1977-го до Чернецького прибули 13 працівників колгоспу «Сакартвело»,
з яким змагається господарство, на заготівлю
грубих кормів. Торніке Джанашія, Індіко Нанаво, Давид Мітіяні, Муртан Начкебя та інші
працювали разом із чернецькими хліборобами, спілкувалися, дружили. І вже не лише

дорогу до хати забуде хай
старість. Живи у здоров’ї, у
щасті і силі, літа проти Тебе
хай будуть безсилі. Нехай
зозуленька Тобі кує щоліта
многая, многая, многая літа!
МАМА, ДРУЖИНА,
ДОЧКА, СИН, ЗЯТЬ,
НЕВІСТКА, ВНУКИ.
* * *
В ЦЮ чарівну серпневу пору святкує свій ювілейний день народження

Ольга
Володимирівна
ВАСИЛЬЧЕНКО
з
Корінецького. Ваш ювілей — поважна дата, і сумніватись тут
не слід. Нехай сьогодні наші
привітання у серці Вашому
залишать добрий слід. Отож
прийміть найкращі побажан-

–

ЗУ ГД І Д І

ЄДНАЛИ ПІСНЯ І
СЛОВО

МАНДАРИНИ ПІД
ЯЛИНКУ

ня здоров’я щастя і багато
літ. Всю доброту, яка існує в
світі, всю радість, що живе
поміж людей, найкращі всі,
що до вподоби, квіти даруєм
Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде, а Мати Божа бере-

же від зла. Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили, радості
земної і тепла.
Сім’ї ЧЕМЕРИС і
КОЛИВУШКО.
* * *
18
СЕРПНЯ
святкує свій 45-річний ювілей
Ольга
Володимирівна
ВАСИЛЬЧЕНКО
з
Корінецького. З днем народження Тебе ми вітаєм і бажаємо
на всі літа: будь такою, як ми

Тебе знаємо, проста, ніжна
і всім дорога. Хай і щастя,
і сонця вітрила мчать Твій
човен до тої землі, де панує
лиш радості сила, де збуваються мрії усі. Троянди зів’януть колись від морозу, а Ти
щоб цвіла і цвіла, з очей щоб
ніколи не падали сльози,
щоб завжди вродлива, весела й здорова була.
Куми КОМЛИК, сім’я
ВАСИЛЬЧЕНКО.
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ГАЗЕТА ПИШЕ ІСТОРІЮ
На різного типу громадських обговореннях можна
почути фразу: «А он у газеті писали!» З одного боку
приємно, що наша районна
газета завжди популярна
серед читачів різного віку
і що читають у ній різну
інформацію. Когось вона
влаштовує, когось ні. Але
саме газета дає можливість
кожному висловити свою
думку, погляд на якісь події. Редакція, редактор не
завжди поділяють думку з
автором, не завжди є прихильниками тих чи інших
подій. Перш за все, ми інформуємо наших читачів
про події — незалежно від
того, подобаються вони комусь чи ні. Та це не означає, що в газеті опублікуємо все, хто щось про когось
напише. Тим більше — інформацію негативну, ту, яку
треба перевіряти і вивчати.
Мене обурило, коли жителька Талалаївки Наталія
Цюпка на мирному мітингу
10 серпня озвучила, що,
буцімто, селищний голова
Юрій Величко не дозволяє
мені опублікувати в газеті
її листа. Вже неодноразово говорила про це і скажу
знову: відтоді, коли із співзасновників районної газети вийшли райдержадміністрація, районна і селищна
ради, керівники цього масштабу не заважають редакції
працювати. Ніхто із трьох
голів не дає вказівок, що і як
писати. Звичайно, що їх не
все і не завжди влаштовує,
про що вони повідомляють у
різній формі, але за останні
роки редакція не відчуває з
боку влади перешкоджання
журналістській діяльності.
А пишемо ми про все,
що хвилює жителів нашого
району і не тільки. Ось і на
цій газетній сторінці автори
листа із Старої Талалаївки
нібито обурюються, наводячи список публікацій в

районці про події навколо
села і їхньої школи. Та чому
ж бо? У вказаних статтях є
тільки факти про події, які
вирують навколо проблем
щодо приєднання сіл сільради до громади, про фінансування школи. І газета дає
можливість усім казати своє
слово навколо цих проблем.
Я не зважаю на те, що дехто
з посадових осіб не вітається зі мною і вважає себе ображеним. Ці факти свідчать
тільки про рівень культури
тих людей, які повинні виховувати і вчити інших.
Саме газета подає інформацію про всі головні
(і не тільки) події. Знову ж
таки, на мітингу звучало і
не раз про те, що пишуть в
газеті ті чи інші особи. Пишуть, і якби вони не писали,
звідки б дізналися всі інші
про те, хто і де буває, де
що відкривається, хто і де є
спонсором чи меценатом…
Це було б на рівні чуток. А
що написане пером — не
вирубаєш…
Бо живе газета не один
день (можливо, хтось і так
думає). Ми можемо звернутися в архіви і почитати, про
що писала районка у 30-ті
роки минулого століття. Не
тільки про трудові здобутки колгоспників. Публічно
батьки зрікалися дітей, діти
— батьків, бо того вимагали
«правителі».
Спасибі Богу і місцевим
правителям, які сьогодні
цього не вимагають. Газета
завжди писала і пише історію. Як ми жили і що ми робили, оцінюватимуть наші
нащадки. Районна газета
надає можливість кожному
сказати своє слово. І щодо
громади, і щодо школи, і
щодо сусідських стосунків
і всього-всього іншого. Як
ми жили, чим переймалися
і про що інформували своїх
земляків.
РЕДАКТОР.

ДОКИ СОНЦЕ ЗІЙДЕ…

Не перший рік у нашій
державі триває децентралізація. Не минула реформа
і наш район. Корінецька,
Красноколядинська, Липівська, Понорівська сільські і
Талалаївська селищна ради
об’єдналися в територіальну
громаду з центром у Талалаївці з метою зберегти для
простих людей соціальну
інфраструктуру: медицину,
освіту, культуру та ін. За цією
реформою — право народу
на свій розсуд, самостійно
і під свою відповідальність
організовувати власне життя
і життя суспільства.
Наразі ж ми маємо в районі дві влади: район і громада. У районі сільські ради і їх
очільники — голови, в ОТГ
— селищний голова із в. о.
старост. Сільський голова
ніяк не погоджується бути
старостою — повноваження
не ті, мало влади. Простій
людині від цього, як то кажуть, ні холодно, ні жарко.
Чи раніше голова сільради,
а нині староста, все одно
— начальство, з непоганим
окладом і привілеями. У заробітній платі староста порівняно з головою сільради

не дуже втрачає. Керівники
намагаються протриматися
на посаді якнайдовше. Їм не
цікаво, як виживатиме село.
Собі на зарплату вистачає
— і досить. Працюємо по
принципу: немає школи, дитячого садочка в селі — немає проблеми; чим більше
людей зведемо лобами (сусіда з сусідом, кума з кумом),
тим спокійніше самому. І
пішли статті в районці: «Сесійний тиждень», «Гроші на
філію», «Рішення є, бажання
немає».
А в чому тут політика?
— запитаєте. Чиста економіка. Закрити в селі усе
«непотрібне» — школу, дитячий садочок — руками
самих же сільських людей,
руками сільських депутатів.
Вони будуть чубитися з про-

ПОДІЯ

МИРНИЙ ПРОТЕС Т У ТА ЛА ЛА ЇВЦІ

Активісти звинуватили владу у бездіяльності й поставили ультиматум
Незвичайна як для Талалаївки подія відбулася в селищі 10 серпня. Зранку кілька
сотень мешканців райцентру
вийшли на акцію протесту
під гаслом «Бездіяльність
влади та правоохоронців».
Що ж спонукало мешканців
Талалаївки до цього кроку.
Протягом останніх трьох
років селище накрила серія
зухвалих підпалів автотранспорту та будівель місцевих
жителів. В основному, це
стосувалось підприємців, які
відмовлялись платити дань
місцевому криміналітету. Незважаючи на те, що потерпілі
зверталися до відділення
поліції із заявами, в яких вказували конкретні прізвища
вимагачів, працівники поліції
не реагували на це і, як наслідок, злочини не припинялись. Учасники акції нарахували близько 30 підпалів за
останні 3 роки.
Організаторами
акції
виступили громадські організації «Талалаївська спілка
учасників АТО», «Талалаївка
самооборона» та місцеві підприємці, які стали жертвами.
На їхню підтримку приїхали представники обласних
організацій
«Національні
дружини» та «Національний
корпус». Близько 10 години
ранку майже 300 учасників
акції (за моїми підрахунками)
прийшли під будівлю районної адміністрації. Сюди ж
притягли трактором і нещодавно спалений мікроавтобус Сергія Чубаря.
Місцеві підприємці Тарас
Носач (його згорілий кілька місяців тому автомобіль
стоїть тепер на центральній
площі селища), Сергій Позняковський, Світлана Поз-

ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО
НАДРУКОВАНОГО
тестувальниками. Їм можна
пригрозити: «вам же поміж
людьми у селі жити», нагадати про колгоспи, а що самі
«розпаювали» по цеглинці
ферми, техніку — про це згадувати не будемо.
Тобто, немає бажання
зберегти окрасу села — приміщення сільської школи, де
знаходиться і дитячий садочок, де навчається і виховується більше 50 діток і мають
роботу 25 чоловік. Немає бажання зробити так, щоб кожна дитинка у своєму рідному
селі була потрібною, захищеною і найщасливішою, а значить і її мама, і тато відчують
увагу до себе, до своєї молодої сім’ї. Будуть залишатися
у селі молоді сім’ї, будуть
діти, буде школа — буде
жити село.

О. М. Чукіна, П. В. Улозовський, О. П. Білан, В. В. Оврамець, О. В. Ющенко, М. В. Перепелиця, Н. М. Середа,
О. І. Кінев, О. В. Кінева, Ю. І. Шкелебей, Л. М. Шкелебей,
М. В. Ротач, Н. В. Ротач, М. Ю. Мацілевич, Т. О. Галіч,
Г. Т. Чемерис, О. В. Чемерис, В. І. Клименчук, А. І. Клименчук, Г. І. Кириякова, Н. М. Товкач, О. М. Товкач, Н. В.
Дацюк, М. А. Дацюк, Н. В. Бородіна, С. О. Кисленко, В. П.
Кисленко, В. В. Гінцяк, К. І. Гінцяк, Л. Г. Радченко, Н. В.
Максименко, Т. М. Шевченко, П. Г. Богдаш, С. Є. Чукін,
Ю. М. Чукіна, Т. А. Петрунь, Л. М. Харченко, С. І. Різник.

ВІДБУЛИСЯ ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
5 серпня у Слобідці відбулися громадські слухання
щодо приєднання сіл Староталалаївської сільради до
Талалаївської ОТГ, на якому
були присутні 44 сільські жителі з правом голосу. Із них 17
жителів села проголосували
за приєднання до Талалаївської громади, 14 — проти, 13

утрималися. 10 серпня громадські слухання відбулися в
Основі. У них взяли участь 16
жителів села. Під час голосування всі, хто має право голосу, «утрималися». 12 серпня
громадські слухання відбулися у Старій Талалаївці. Зареєструвалося для участі 136
жителів. «За» приєднання
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

проголосувало 10, «проти»
— 108, «утрималося» — 18.
Цього дня у Старій Талалаївці працювала кореспондент
інтернет-видання
«Високий
Вал» (Val.UA.) Юлія Нітченко.
Її репортаж «Стару Талалаївку
на Чернігівщині шантажують
закриттям філії школи» можна
подивитися на цьому каналі.

няковська, Микола Худолей,
Валерій Співак, Олексій Москалець називали конкретні
факти вимагання, залякування. Виступали громадський
активіст Олександр Шагунов, депутат районної ради
Володимир Лукаш, які розповідали про бездіяльність
працівників місцевої поліції
та влади, яка, на їхню думку,
співпрацює із криміналітетом
замість того, щоб координувати роботу правоохоронних
органів по боротьбі зі злочинністю. Крім підприємців,
виступило багато жителів
Талалаївки, які не змогли
знайти захисту в правоохоронців від крадіжок, побиття
та інших злочинів. Оскільки
на цей день було призначено
сесію районної ради, учасники акції стали вимагати
представників влади вийти
до людей та відповісти на
їхні вимоги. Не одразу, але

все ж таки вийшли до учасників акції голова районної
ради Юрій Дзюбан, голова
райдержадміністрації Анатолій Дупа, селищний голова Юрій Величко, керівник
місцевого відділення поліції
Руслан Хоменко, депутат
обласної ради Геннадій Тригубченко. Їх виступи люди
зустріли свистом та скандуванням «Ганьба», оскільки
вони не пропонували ніяких
конкретних кроків щодо наведення законності в селищі
та районі. Лише у виступі
селищного голови прозвучала обіцянка запросити на
найближчу сесію селищної
ради керівника Прилуцького
відділу поліції та керівника
Талалаївського відділення
поліції з метою вироблення плану дій по наведенню
правопорядку в селищі. Голова громадської організації
«Талалаївська спілка учас-

ників АТО» Богуслав Борсук, підсумовуючи виступи
жителів селища, звернувся
до представників місцевої
влади з вимогою у двотижневий строк, тобто до Дня
Незалежності, вжити невідкладних та конкретних заходів по наведенню законності
та правопорядку в селищі
та районі і відзвітуватися
у зазначений термін перед
людьми. Було також заявлено, що в разі невиконання
справедливих вимог учасників акції порядок у селищі
будуть наводити самі жителі
селища, а також додав, що
сміттєвих баків та зеленки
вистачить на всіх представників влади, які співпрацюють з криміналітетом.
Сергій МИХНО.
На фото: спалене авто
громадські активісти залишили біля приміщення
райдержадміністрації.

ДО ПЕРШОГО ЮВІЛЕЮ

У липні проведено ремонт приміщень
Талалаївського краєзнавчого музею (зовні).
Селищна рада виділила кошти на придбання будівельних матеріалів. Ремонт працівники музею провели своїми силами. Побілили
фасад приміщення, поштукатурили ганок,
сходи, пофарбували двері, грати, перила,
фундамент. Побілити стіни допоміг житель
Талалаївки Петро Сергійович Сніжко: надав

обприскувач і сам особисто білив у важкодоступних місцях. На ганку — вишиті рушники (трафарет) — витвір художника-аматора
Сергія Пожидаєва. Дякуємо ентузіастам за
допомогу і запрошуємо всіх відвідати музей,
який 23 серпня відзначить своє п’ятиріччя.
Олена ОГІЙ,
директор Талалаївського краєзнавчого
музею.

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

Я К ОД ЕРЖ АТ И ДОТА Ц І Ю
7 лютого ц. р. КМУ підписана постанова «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для
підтримки галузі тваринництва». Згідно з Порядком,
бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за вирощування молодняку ВРХ, який народився в
господарствах фізичних осіб.
Власникам великої рогатої худоби — фізичним
особам дотація за молодняк
надається на безповоротній
основі фізичним особам за
утримання ідентифікованого
та зареєстрованого в установленому порядку молодняку великої рогатої худоби
до тринадцятимісячного віку,
який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.
Дотація за молодняк
надається за кожні чотири
місяці його утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняку у
розмірі: за період утримання молодняку віком від 1 до
5 місяців — 300 гривень за
голову; за період утримання молодняку віком від 5 до
9 місяців — 700 гривень за

голову; за період утримання
молодняку віком від 9 до 13
місяців — 1500 гривень за
голову. Загальний обсяг дотації за молодняк не може
перевищувати 2500 гривень
із розрахунку на одну голову
молодняку.
Для отримання дотації за
молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням
господарства до відповідної
сільської, селищної ради або
ради ОТГ копії таких документів: паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі
утримання 10 і більше голів
молодняку — виданий в установленому порядку витяг з
Єдиного державного реєстру
тварин; паспорта громадянина України; довідки або договору про відкриття рахунка в
банку; документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб —
платників податків.
Зазначені
документи
приймаються протягом бюджетного року до 1 травня,
до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про
що робиться запис у журналі
обліку фізичних осіб — влас-

ників тварин.
Що необхідно знати власникам — фізичним особам?
Кожна тварина, що народилася в господарстві,
повинна бути ідентифікована двома бирками не
пізніше семи днів від моменту її народження, але раніше, ніж тварина залишить
господарство.
Для проведення ідентифікації та реєстрації ВРХ
необхідно звернутися до
відповідального спеціаліста
районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Спеціаліст РДЛВМ виписує
квитанцію на сплату послуг
за ідентифікацію і реєстрацію
тварин. Після здійснення оплати відповідно до виписаної
квитанції спеціаліст РДЛВМ
кріпить бирки на вуха тварин
та оформляє реєстраційну
картку (РК) ВРХ. Відповідальна особа, яка здійснює реєстрацію тварин, вносить інформацію згідно з РК ВРХ до
реєстру тварин. Адміністратор реєстру тварин здійснює
друк паспортів великої рогатої худоби. Після отримання
паспортів ВРХ спеціаліст
РДЛВМ завіряє даний документ та передає власнику.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОДАМ

26 серпня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

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.
4-кімнатна КВАРТИРА по вул. Перемоги в Талалаївці.
Тел. 066-455-80-43.
Терміново недорого газифікована САДИБА за адресою
3-й пров. Парковий, 13 у Талалаївці. Тел. 097-118-75-20.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2114, сірий металік, перша реєстрація 06.2013 р. Газ 4-те покоління, все нове, фари ксенон,
тонування, центральний замок, сигналізація.
Тел. 063-534-47-01.
АВТОМОБІЛЬ «Газель» бортовий 2006 року випуску, у
дуже хорошому стані. Тел. 098-796-58-72.
АВТОМОБІЛЬ Daewoo Sens 2005 року випуску.
Тел. 050-160-40-47.
МОТОЦИКЛ «Мінськ» з документами, на ходу.
Тел. 068-235-83-96.
МОПЕД «Дельта» на ходу, можливо на запчастини.
Тел. 098-224-92-81.
Саморобний ТРАКТОР (двигун дизельний), СІНО в тюках по 20 кг. Тел. 097-118-96-15.
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.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЦУЦЕНЯТА (дівчатка) східноєвропейської вівчарки з документами ККУ. Тел. 067-998-62-25.
БДЖОЛОМАТКИ, порода Бакфаст, ціна 170 грн.
Тел. 097-196-20-61.
ВУЛИКИ одно- та двольоткові, ІНКУБАТОР.
Тел. 066-061-29-83.
ЩЕБІНЬ, ПІСОК, ТОРФОБРИКЕТ. Тел. 098-388-86-80.

ЛІКУВАННЯ

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

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

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 095-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

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).
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.
Постійно дорого СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ, КОРІВ, КНУРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
РАКУШНЯК б/у або новий. Тел. 068-092-63-10.
СВИНЕЙ, фуражну КАРТОПЛЮ. Тел. 096-114-20-06.

КОРОВА з шостим телям. Тел. 068-070-66-85.
ОВЕС, ПШЕНИЦЯ, СОЛОМА у тюках.
Тел. 096-173-46-26.
СОЛОМА вівсяна в тюках, ОВЕС. Тел. 067-830-76-21.
Недорого КОЗА, БДЖОЛИ. Тел. 097-519-58-36.

ЗДАМ ЖИТЛО –

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

ПАРКАНИ БЕТОННІ,

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

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).

ВСТАНОВЛЮЮ безлімітний Інтернет, супутникові антени, РОЗКОДОВУЮ телеканали.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.
З 5 серпня на території
колишнього коопзаготпрому проводиться ЗАКУПІВЛЯ ЯБЛУК середніх і
пізніх сортів, а також ЯГІД
БУЗИНИ.
Тел. 066-648-68-28,
096-148-90-02,
096-974-01-02.
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів. Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ.
Працюємо за державною
програмою,
компенсація
35%. Тел. 066-437-77-43,
098-749-68-40,
098-768-28-04.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

М И Н А Є
6 років нестерпного болю, як
обірвалося земне життя нашого дорогого сина, брата, дяді, батька Євгенія
Михайловича ПЕЗОВА з Юрківців. Ти
помер: Тебе не стало, Тебе забрав до
себе Бог. У цьому світі був так мало — і
не пізнав ще всіх тривог… Ти не відчув
ще щастя всього, не виплакав всіх сліз
своїх, не доказав Ти рідним того, що
було у думках… Затих. Не всі сходив свої дороги, не показав
усіх чеснот, не всі здобув Ти перемоги, не досягнув ще всіх
висот… Ти не помер: Тебе не стало — та в серці житимеш
завжди. У цьому світі був так мало — та залишив навік сліди. Як сумно без Тебе, рідненький. Світла пам’ять і Царство
небесне Твоїй душі…
Вічно сумуючі МАТИ, БРАТ із сім’єю, СИН.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

РОБОТА

На постійну роботу потрібні: МЕХАНІЗАТОРИ, ВОДІЇ,
АГРОНОМ, ЗАВІДУВАЧ зернового складу, КОМБАЙНЕРИ,
головний ІНЖЕНЕР, НАЧАЛЬНИК охорони, ОХОРОНЦІ.
Житло надається.
Довідки за телефонами: (04635) 2-17-77, 098-712-57-41.
Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
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).

ШУКАЄМО ДОГЛЯДАЛЬНИКА

М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
 акуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
з
а також КОНЕЙ. За потреби можливий виїзд за вимушеним
дорізом.
Звертатися за тел. 097-432-92-44, 098-214-86-18,
050-972-33-83, 063-586-06-26. Порядність гарантуємо.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №84906, виданий 28 грудня 2007 року на ім’я
МАКСИМЕНКО Віктор Якович, вважати недійсним.

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.

Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.

Роганський м’ясокомбінат постійно дорого закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ. Вивіз худоби живою вагою.
Тел 095-139-82-86,
097-456-02-49.

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

18 СЕРПНЯ
минає 5 років
світлої пам’яті нашої дорогої і незабутньої Лідії Павлівни СЕРДЮК із Талалаївки. Не втрачаючи віри й надії, вона
боролася зі страшною хворобою, але
життя обірвалось в одну мить. Довкола все, як і раніше, але тепер немає
мами… Лише ідуть дощі рясніше, мов
небо плаче разом з нами. У серці біль не затихає, в очах у
рідних — сльози й туга, і ліків від журби немає, бо втратили матусю, друга. Була Ти добра і вродлива, турботлива
і працьовита. Повірити в це неможливо, та смерть прийшла несамовита. Було ще стільки мрій у Тебе… Жаль,
не судилось їм здійснитись. Покликав Бог Тебе до себе,
і мусимо ми з цим змиритись. Та обіцяєм пам’ятати Твої
поради, настанови, достойно жити й сподіватись у снах
побачитися знову… Царство небесне і вічний спокій Твоїй
душі. Хто знав і пам’ятає нашу маму і бабусю, пом’яніть
разом із нами в цей день.
ДОЧКА, ВНУК.

ПОМИНАННЯ

10 СЕРПНЯ минає рік, як пішла в інший світ наша дорога
дружина, мама і сваха Надія Іванівна СОВА з Талалаївки.
Не стало господарки в домі, нашої доброї порадниці, не чути
її теплого слова. Так гірко і боляче на душі, так самотньо і
порожньо. Не хочеться вірити, що вже ніколи не побачимо
Твоєї посмішки, не почуємо рідного голосу і розлука ця вже
назавжди. Спи спокійно, наша дорогенька, нехай буде пухом
Тобі свята земля.
ЧОЛОВІК, СИНИ, СВАХА.

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

СІНО на пні, 1 укос (площа 0,10 га). Тел. 096-145-86-14.

трикімнатну КВАРТИРУ в
центрі смт Талалаївка.
Тел. 068-319-92-23.

17 серпня 2018 року

Просимо відгукнутися одиноку жінку або подружню пару
без дітей віком від 55 до 63 років, які вже на пенсії і мали б
змогу постійно жити разом із нами.
Ми — літнє подружжя, дітей не маємо. Сподіваємося,
що відгукнеться добропорядна людина, яка б доглянула нашу старість. Довідки за телефонами: 098-613-96-70,
098‑623-70-14, 2-14-29.

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
РЕМОНТ холодильників і морозильників
з виїздом. м. Ромни, тел.
096-585-97-00.

Металопластикові ВІКНА з німецького профілю REHAU
та перевірених вітчизняних STEKO і WDS. 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).
Талалаївська ЦРЛ має намір здати в оренду на конкурсній основі приміщення для аптечного пункту площею
22,05 м2, яке знаходиться в приміщенні ЦРЛ за адресою:
смт Талалаївка, вул. Центральна, 63.
Умови конкурсу:
••Цільове використання об’єкта оренди;
••Дотримання вимог експлуатації об’єкта;
••Початковий розмір місячної орендної плати — 502 грн.
30 коп.
Інші умови відсутні.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є
максимальний розмір орендної плати.
Бажаючим взяти участь у конкурсі щодо оренди приміщення з метою ознайомлення з процедурою проведення конкурсу необхідно звернутись в адміністрацію ЦРЛ за
адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна, 63.
Контактний телефон: (04634) 2-13-26
Кінцевий термін прийняття пропозиції учасників конкурсу — 17.09.2018 року. Конкурс буде проведено 18.09.2018
року в 12:00 в актовому залі ЦРЛ.
За подальшою інформацією звертатись на сайт:
http://taladm.cg.gov.ua
Адміністрація ЦРЛ.
Днями ми провели в останню дорогу нашу сусідку Фаїну Андріївну ВІВДЕНКО з Талалаївки, життя якої обірвалося ще так рано. Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття
її доньці Анні.
ЖИТЕЛІ вул. Гагаріна.
Щиро співчуваємо Валентині Олексіївні Золотаренко
з Новопетрівського в її непоправному горі — смерті найріднішої людини — матері НАДІЇ АНДРІЇВНИ. Нехай буде
пухом покійній свята земля.
Н. ЛЕЩЕНКО і сім’я БОЙКО.

НОВІ ТРАДИЦІЇ

ЗУСТРІЧІ

ГРІЄ Д УШУ СЕЛО
Для кожної людини найрідніший той край, де вона
народилась, звідки пішла у
світ. Рідне село зігріває душу
кожного з нас, це тепло проникає глибоко до серця, і де
б ми не були, завжди думками линемо до батьківського
порога.
Зранку 4 серпня біля
Дому народних традицій у
Скороходовому готувались
до свята: робітник по благоустрою Володимир Химуля встановлював столи,
лавочки, лаштував казан
для польової каші, приносив
дрова та воду — сьогодні
місцева громада святкує
День села. О 8-й наші кухарі
Надія Бойко та Любов Журавель вже чаклували над кашею, поряд запрацювали
дитячі атракціони, тут тобі і
батут, і електромобілі, і ятка
із солодкою ватою для дітвори. Перед обідом підприємець із Талалаївки Віктор
Прядка запропонував землякам широкий вибір продуктів та різних смаколиків.
А тим часом на свято
сходиться громада — звідусіль поспішають учасники
художньої самодіяльності,
які виросли в цьому селі і
линуть на крилах до нього,
коли б їх не покликали: із
Сум — Богдана Попович, з
Ромнів — Оксана Задорожня, із сусіднього Липового
— Юлія Гадючка, студентка
Сумського педагогічного університету. А коли з автобуса
випурхнули юні талалаївські
танцюристи зі своїм керівником Ольгою Синько, радості
не було меж — це ж увесь
день у Скороходовому линутимуть пісня, запальні
мелодії, дитячий сміх і гомін.
Село, ніби ожило.
В обідню пору святково прибраний зал чекав на
своїх земляків, у фойє була
представлена фотовиставка Бориса Сабадаша «Наш
край — історії скарбниця,

ТАКЕ НЕ ЗАБУВАЄТЬСЯ

На фото: під час концертної програми на дні села.
тут б’ється серце Кобзаря»,
на якій наше село і наші
люди 20 – 30 років тому.
Люб’язно надали нам свої
обереги для оформлення
експозиції «Українська хата»
Надія Бойко, Віра Павлиш,
Валентина Помогаєва, Парасковія Дмитрюк.
Концертну
програму
розпочали ведучі Лариса
Чуйко та Галина Артюх у
ролі Харитини та Солохи.
На сцену запросили селищного голову Юрія Величка.
Коровай, який йому вручили, потім розділили на всіх
гостей у залі. Багато добрих
і теплих вітальних слів линуло з вуст селищного голови,
директора ТОВ «Красноколядинське» О. Г. Криська та
помічника народного депутата В. М. Давиденка М. П.
Коновала. Протягом концертної програми селищний
голова вручав подарунки
учасникам АТО Богуславу
Борсуку, Геннадію Леваді,
Роману Оленіну, Олені Корчаковській, Андрію Химулі,
Віталію Лободі. Вітання приймали і ліквідатори аварії на
Чорнобильській АЕС Микола Месевра, Віктор Журавель, Олександр Бойко та

Юрій Семінько, наймолодший житель села Богданчик
Антоненко і найстаріша,
93-річна Валентина Сабадаш, молода пара Валентин
Сенько та Оля Месевра.
Музичні вітання лунали на
адресу О. П. Рудяка, який
отримав звання Почесного розвідника надр України та нагороджений двома
медалями, не залишились
без привітань і іменинники,
учасники художньої самодіяльності та кухарі.
Жителів села вітав жіночий вокальний ансамбль
«Полісянка» у складі Надії
Рудяк, Галини Дмитрівни
Семінько, Галини Іванівни
Семінько, Галини Задорожньої, Галини Артюх, Юлії
Гадючки, Нелі Вишнівської,
Галини Вишнівської, Юлії
Сабадаш. Щирими оплесками односельці зустрічали
солістів Галину Семінько,
Надію Рудяк, Юлію Гадючку,
Богдану Попович, Оксану
Задорожню, не залишили
нікого байдужими дуети у
складі Галини Семінько та
Юлії Гадючки, Оксани Задорожньої та Богдани Попович.
Інсценізацію пісні «Як була
я на весіллі» представили

ВИ ПОВЕРНУЛИ НА ДІЮ І ВІРУ
Адміністрація
КЛПЗ
«Чернігівський обласний
онкологічний диспансер»
висловлює подяку Талалаївській районній раді,
районній державній адміністрації та всім небайдужим жителям району, які
долучилися до реалізації
важливого проекту — придбання лінійного прискорювача, так необхідного
для лікування онкохворих.
Дуже приємно, що в наш
нелегкий час люди в нескінченному потоці власних проблем не розгубили
своїх найкращих якостей
людяності, доброти, милосердя, готовності прийти на допомогу іншим. І
роблять це безкорисливо,
доброзичливо та від щирого серця.
Спільними зусиллями
влади і громадськості вдалося провести закупівлю
лінійного прискорювача та
комп’ютерного томографа,
21 СЕРПНЯ ц. р. виїзний прийом громадян у
с. Харкове (в приміщенні
Харківської сільської ради)
проводитиме
головний
спеціаліст відділу «Талалаївське бюро правової
допомоги»
Аліна Юріївна КОШКА.
Початок прийому
о 10-й годині.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

17 серпня 2018 року

а також здійснити будівництво корпусу для його
встановлення. На фінішній
прямій ми зіткнулися з наступною фінансовою проблемою. Лінійний прискорювач використовується в
комплексі з комп’ютерним
томографом та дозиметричним
обладнанням.
Дозиметричне обладнання
необхідне для моніторингу та управління процесом
опромінення протягом усієї лікувальної процедури.
Воно забезпечує точність
та надійність формування
проміння лінійного прискорювача, контролює належну роботу всіх систем прискорювача, дає можливість
знизити сумарну дозу опромінення, підвищує якість
планування променевої терапії, зменшує тривалість
процедури
опромінення.
Без дозиметричного обладнання робота лінійного
прискорювача була б не-

можлива. Ми були вимушені знову звертатися за
допомогою, бо, на жаль,
фінансова
спроможність
онкодиспансеру не дозволяла виділити таку суму на
закупівлю обладнання.
Дякуючи
кожному,
хто відгукнувся на наше
прохання, депутатському
корпусу
Талалаївського
району, головам районної
ради та районної адміністрації, всім талалаївцям,
які зробили свій посильний
внесок у важливу загальну
справу, ми можемо констатувати, що сума на закупівлю дозиметричного обладнання зібрана, проведена
процедура закупівлі і зараз
чекаємо на поставку сучасного дозиметричного обладнання. Ви долучилися і
зробили неоціненне — повернули десяткам і десяткам онкохворих людей надію на порятунок і віру, що
в них є завтрашній день.

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

20 серпня — смт Талалаївка, вул. Робітнича, вул. Нагірна, відділення «Нова пошта»; с. Корінецьке, вул. Острів,
вул. Центральна.
21 серпня — с. Чернецьке, вул. Травнева.
22 серпня — смт Талалаївка, райавтодор (асфальтний
завод), вул. Народна.
23 серпня — с. Співакове, вул. Гагаріна, вул. Червоний
Кут; с. Діброва, вул. Коцюбинського (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

землякам Лариса Чуйко, Галина Артюх, Юрій Артюх та
Володимир Химуля. Вокальна група в складі Галини Вишнівської, Нелі Вишнівської,
Галини
Задорожньої
та
Галини Артюх подарувала
глядачам жартівливі пісні,
гумор читав Олексій Тритинник. Родзинкою всього свята
був зразковий хореографічний колектив «Каскад» з
танцями «Ранкова зарядка»,
«Триндичихи» та «Гопачок»
(керівник Ольга Синько).
Концертна програма добігла кінця, та емоції ще вирували й за святковим столом з його головним блюдом
— кашею від Любові Журавель та Надії Бойко. Потім
була святкова дискотека.
Свято вдалося на славу.
Щиро дякуємо його спонсорам — директору ТОВ
«Красноколядинське» О. Г.
Криську, помічнику народного депутата В. М. Давиденка
М. П. Коновалу та селищній раді, а також учасникам
художньої самодіяльності і
всім глядачам, без яких самого свята просто не було б.
Зоя ЗАДОРОЖНЯ,
директор Скороходівського
Дому народних традицій.

За свою долю й красоту
вклонися цьому краю низько.
Згадай, що він — твоя колиска і поцілуй землю святу…
«Прощай, рідна школо!»
— такі слова ми писали на
шкільній класній дошці у далекому 1973-му році. І через
45 років переконливо довели, що то були не просто
слова юних на злеті — вони
писалися серцем. Зустрічі
однокласників ми організовували через 20, 25, 30, 35, 40
років і всі вони були незабутні. Це були зустрічі молодих,
сповнених життєвої енергії
людей, які твердо стояли на
ногах. Нескінченні розмови
про життєві долі, теплі спілкування з учителями, плани
на майбутні зустрічі. І ось 28
липня, якраз на день Володимира, ми знову зустрілися
в рідному селі Корінецьке,
біля своєї школи, якої, на
жаль, уже немає. Її закрили.
І ті, хто з таким нетерпінням
мчали до «столиці» свого
дитинства, аби пройтися
споришевими доріжками такого рідного колись обійстя,
були пригнічені і розчаровані. Немає школи, та є і буде
пам’ять, яку нічим не зітреш,
є її численні випускники,
які линуть сюди думками
звідусіль.
На цьогорічну зустріч
до Корінецького приїхали
Василь Івко, Любов Троян
із Києва, Микола Чергинець
із Конотопа, Володимир Мірошниченко з Дмитрівки,
Григорій Бурденко з Красного Колядина, Микола Пилипенко, Віталій Грицик із
Талалаївки, Віктор Пінчук із
Скороходового, Соня Огій

(Бовкун) із Липового, Любов
Матвійчук і Любов Калита із
Корінецького. Запросили на
зустріч і Валентину Вікторівну Савченко (Діденко), яка
була у нас піонервожатою.
Цього року зустріч була
особливо щемною і тривожною — від закінчення школи
минуло 45 років, як ми, окрилені мріями, сповиті віри у
щасливе майбутнє, немов
птахи із сильними крильми,
вилетіли у самостійне життя.
Кожен звив своє гніздечко і
обрав свій життєвий шлях.
Промайнув біль у душі,
бо немає вже нашої першої
вчительки Уляни Костянтинівни Комлик, класного керівника Лідії Дем’янівни Жгир,
однокласника Михайла Козла. Відвідали їх могили, а
поряд могила і колишнього
директора школи Йосипа
Миколайовича Жгира, нашого вчителя біології Костянтина Омеляновича Стеценка.
Пом’янули хвилиною мовчання, в тих спогадах крик
душі, гіркота за втраченим.
Провідали і нашу однокласницю Галину Бурденко (Савченко), яка через хворобу не
змогла прийти на зустріч.
Та більше було, звичайно, радісного, веселого
на цій зустрічі. Як і колись.
Звучали пісні нашої далекої
юності, спогади з шкільного
життя, яке так зримо спливало у нашій пам’яті. Важко
було прощатися і ми з надією
говорили: «До побачення, до
нової зустрічі».
Любов
КАЛИТА-ДИННИК,
випускниця Корінецької
8-річної школи 1973 року.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ЯК ДОВГО ГОДУВАТИ ДИТИНУ ГРУДЬМИ?
Дуже часто наші жінки отримують суперечливі
поради про те, скільки ж
потрібно годувати дитину
грудьми і коли її можна відлучати. Пам’ятаючи рекомендацію радянських часів,
багато бабусь, а нерідко і
лікарі, радять жінкам замінювати годування грудьми
стравами прикорму так, щоб
до 1 року повністю завершити грудне вигодовування.
МОЗ України, так само як і
ВООЗ і ЮНІСЕФ, рекомендують годувати дітей грудьми не менше двох років і
більше за бажанням матері
і дитини. І це не випадково,
адже після початку введення прикорму мамине молочко все одно залишається
найважливішим продуктом
харчування для дитини.
Годування
грудьми
більше 1 року сприяє правильному формуванню щелепно-лицевого
скелета,
прорізуванню зубів, розвитку
лицьового апарату і знижує
частоту формування неправильного прикусу. І, звичайно ж, сам процес грудного
вигодовування і психологічний комфорт, який отримує
дитина при ссанні грудей,
сприяють
гармонійному
розвитку нервової системи
дитини, стресостійкості, розвитку комунікативних навичок та формуванню стійкої
прихильності між мамою і
малюком.
Тривале грудне вигодовування корисне не тільки

для дитини, а й для матері.
Вчені довели, що чим довше жінка годує грудьми, тим
значніше зменшується для
неї ризик розвитку раку грудей, яєчників, матки, щитовидної залози, стравоходу,
а також знижується ризик
розвитку діабету II типу, остеопорозу, ревматоїдного артриту. Якщо вашому малюкові тільки виповнився 1 рік,
і вам настійно рекомендують
відлучати дитину від грудей,
не поспішайте.
Чи не найперше, з чим
стикається мама після пологів — дієта мами, яка годує
грудьми. Адже на кожному
кроці ми чуємо: «Цього не
їж, від нього алергія буде в
немовляти», «Того не їж, бо
будуть кольки».
Насправді в сучасному
світі вже всі давно знають,
що обмежувати себе в їжі
мамі зовсім не потрібно.
Дотримуйтесь
основних
принципів харчування. І
пам’ятайте: що б мама їла
чи не їла, — дитина отримає
достатню кількість поживних
речовин. Все, що не викликає в мами дискомфорту в
травному тракті, можна їсти
(виноград, шоколад, бобові,
капуста).
А от пити потрібно достатньо (30 мл/кг маси тіла),
за вимогою та відчуттям
спраги. Тримайте біля себе
завжди трохи рідини, і часто один ковток покаже вам
чи спраглі ви насправді. Що
пити? Краще пити звичайну

воду чи компот/узвар. Ніякі
спеціальні чаї чи чай з молоком кількість маминого молока не збільшать. А навпаки
— можуть викликати небажані ефекти. Там є складники,
такі як фенхель, що мають
нейротоксичний вплив на
дитину.
Під час годування грудьми не рекомендується вживати у їжу:
••Несезонні та немісцеві фрукти, овочі, адже їх
вирощують із додаванням
хімікатів та транспортують
з обробкою для збереження
якості.
••Синтетичні напої та солодощі мають у собі більше
барвників, консервантів, ніж
корисних елементів.
••Те, на що в мами є
алергія. Однозначно мамин
організм буде виробляти
імунні комплекси, вони потраплять в організм дитини
і можуть спровокувати реакцію. Проте цілком імовірно,
що у дитини алергії на цей
продукт не буде. Тому можна
згодом потроху вводити його
в раціон.
••Жир із м’яса — у ньому
в першу чергу накопичуються токсини, тому ми рекомендуємо його знімати.
••Водопровідну
воду.
Вода, яку ви вживаєте, має
бути належної якості і мати
підтвердження регулярних
перевірок згідно із санітарно-
гігієнічними нормами.
Олексій ШАЛЕНИЙ,
лікар.
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ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

З А К УЛ І С А М И П О П УЛ Я Р Н О Ї П Е Р Е Д АЧ І
Багатьом телеглядачам нашого
району припала до душі цікава програма «Круче всех», що виходила на
телеканалі «Інтер». Вона про дітей, які
мають надзвичайні, часом неймовірні,
здібності і таланти. Окремі талалаївці
помітили в цій програмі нашу землячку
Вікторію КІСІЛЬОВУ. Ім’я дівчини знайоме читачам «Трибуни», адже саме
наша газета дала їй путівку в журналістику, тут вона проходила практику

— Вікторіє, розпочнемо з того, що в цій програмі Ти працювала разом із
відомими,
популярними
телеведучими
Андрієм
Доманським і Андрієм Данілевичем. Які вони як колеги, просто люди?
— Скажу відверто, що
знаючи їх лише з телепрограм на «Інтері», я захоплювалась високим рівнем
їхнього
професіоналізму.
Опинившись поряд із ними,
просто не могла звикнути до
того, що на цьому проекті ми
працюємо в одній команді.
Спочатку для мене все це
було, ніби із світу фантастики, бо обидва Андрії досягли
багато чого у своїй професії.
Виявляється, що вони у звичайному житті такі ж, як на
екрані. Доманський веселий,
смішний. За кулісами, чекаючи виходу на сцену, «травив»
анекдоти. Він їх знає багато.
У розмові з ним не було ніякого дискомфорту. Говорив
з усіма і на будь-які теми.
Данілевич дещо інший. Він
стриманіший, інтелігентний.
Часто цікавився чи все в
мене добре, чи не змерзла,
чи не голодна, що було надзвичайно приємно.
Словом, звичайні люди.
Просто робота в них така і
сприймають вони її так, як,
припустимо, електрик свою
— «нічого особливого».
— Програма
«Круче
всех» про маленьких унікумів — талановитих, ерудованих, здібних у різних
сферах. Хто з них залишив у Тебе найяскравіші
враження?
— Відверто кажучи, всі
діти, які потрапили на про-

як студентка журфаку Сумського державного університету, надсилала свої
кореспонденції. Зараз Віка проживає
в Києві, вчиться заочно на останньому курсі і робить свої перші кроки у
професію, тож побажаємо їй успіхів
і впевненості у своїх силах, а принагідно попросимо розповісти дещо про
специфіку підготовки та випуску телепередачі, що полюбилась багатьом і
стала популярною.

граму, надзвичайно обдаровані. Мене дивувало те,
наскільки вони всі впевнені в
собі. Ніхто не боявся виходити на сцену. Такій сміливості
може позаздрити будь-який
дорослий. Та найбільше
враження справив на мене
12-річний Амір, котрий приїхав із Туреччини. Хлопець
має феноменальну пам’ять.
Він може за 30 секунд запам’ятати і переказати у вистроєному порядку 40 слів,
по смислу абсолютно нічим
між собою не пов’язаних.
Спочатку таку його здібність
перевірили в студії, а потім
глядачам в один ряд роздали таблички із словами і він
дійсно всі запам’ятав. Міг переказати їх по порядку, справа наліво, зліва направо і через слово з обох кінців ряду.
У студії всі були буквально
шоковані і вражені. Звісно,
це не дар від Бога. Цьому
навчають хлопчика тренери,
які кажуть, що є, навіть, така
професія, як запам’ятовувальник. Таких спеціально
навчених людей запрошують
на різні важливі зібрання,
аби вони запам’ятовували
інформацію. Ця робота достойно оплачується.
— Вікторіє, коли ми,
телеглядачі,
дивимось
передачу, там все відбувається організовано, гладенько, як «по маслу». Але
ж при зйомках це, вочевидь, відбувається не так.
Відкрий завісу і розкажи
трішки про закулісне життя
телепередачі.
— Під час перегляду
програми по телевізору нам
здається, що там все так
ідеально і рівненько. І ми на-

віть не уявляємо, який хаос
робиться за кулісами: завжди якісь проблеми, хтось не
встигає, щось невчасно підвозиться і т. д. Ми ж бачимо
красиву, відшліфовану картинку. Насправді все далеко
не так.
В одному із випусків ви,
напевне, бачили про історію
трьох сестер-акробаток, які
дивували телеглядачів різними трюками. Одна з них
ставала на руках на горбі
верблюда, який мав стати
передніми ногами на спеціальну підставку. Загалом цей
епізод у змонтованому вигляді тривав не більше 15 хв.
Знімали ж його аж три години, бо верблюд ніяк не міг
стати на ту підставку. Скільки
не намагалися від нього цього добитися, він так і не зробив. Смішно, але двогорбий
постійно хотів, вибачте, в туалет, що, в принципі, і робив
прямо на сцені.
За день знімали по 8 – 10
епізодів (всього було 6 знімальних днів). Перший почали о 9-й ранку і закінчили
близько першої ночі.
Звичайно, було непросто, але я дуже рада, що
«поварилася в цій кухні» і побачила, як працюють професіонали телебачення. Мені
це сподобалось і я вирішила
продовжити роботу на TV.
— Телеканал «Інтер» —
один із провідних в Україні і такий, що має широку
глядацьку аудиторію. Потрапити туди на роботу і
працювати з такими маститими журналістами, мабуть, не так просто. Як Тобі
це вдалося?
— Потрапити туди мені

ПОДЯКА
Вже тривалий час я хворію, є інвалідом I групи по
зору. Лікування нині коштує
дорого, тож звернувся за
допомогою до депутата обласної ради Геннадія Павловича Тригубченка і він з
розумінням віднісся до моєї
біди, тоді як інші депутати
залишили мої прохання поза
увагою. Вже впродовж двох
років Геннадій Павлович надає кошти на лікування і в
цьому році обіцяв виділити.
Я щиро вдячний депутату
за матеріальну підтримку.
Здоров’я, миру і добра Вам,
Геннадію Павловичу.
Микола ЛАКИЗА,
житель Талалаївки.
● ● ●
Проживши неповні 88 років, пішла за межу моя мама
Надія Андріївна Золотаренко. І хоч матері ніколи не
вмирають, вони просто буть
перестають і з неба нас оберігають, я усвідомлюю, що на
землі нікого й нічого вічного
не буває. Розумію, а болить,
що мами немає й ніколи уже
не буде. У найтяжчі хвилини зі
мною були добрі і щирі люди.
Дякую всім рідним і друзям
із Поповички і Новопетрівського, односельцям, соці-

альному працівникові Тамарі
Мазурі, настоятелю церкви
святої Варвари о. Віктору, директору ТОВ «Агросистема»
Ігорю Качуру, працівникам
селищного кафе «Зустріч»
на чолі з Оксаною Сенчею,
які допомогли мені достойно
провести в останню путь мою
дорогу маму. Хай горе вас обминає і Бог береже вас і ваші
сім’ї. А земля, на якій мама
трудилася з 13 років, хай буде
їй м’якою і теплою.
Валентина
ЗОЛОТАРЕНКО.
с. Новопетрівське.
● ● ●
Смерть рідної людини — завжди трагедія для її
сім’ї і рідних. Раптово пішов
із життя люблячий чоловік,
турботливий батько й дідусь
Михайло Семенович Кривонос із Талалаївки. І до цього

часу нам не віриться, що не
відчинить він двері, не зайде
до хати, не посміхнеться, не
промовить до нас слова.
Біль, розпач, горе… Важко витримати все це, коли не
буде поряд співчутливих, не
байдужих до чужої біди людей. Ми вдячні всім, хто прийшов на допомогу, підтримав
словом, допоміг матеріально. Дякуємо рідним і близьким, друзям, кумам, сусідам
з вулиці Пушкіна, свасі та її
родині, колишнім і теперішнім колегам по роботі, колективу Талалаївської школи,
випускникам 2018 року та їх
батькам, колективу працівників магазину «Сільмаркет».
Хай ваші домівки обминає
горе, велике всім спасибі,
добрі люди, і низький уклін.
Сім’я Людмили
КРИВОНОС.

ПРОДАМ

ТРАКТОР ЮМЗ (велика кабіна), КОСАРКА роторна
польська в хорошому стані, КОСАРКА пальцева польська;
СІНО, СОЛОМА в тюках, можлива доставка.
Тел. 066-528-36-28, 097-474-85-03.
Саморобний ТРАКТОР: задній міст ГАЗ-66, коробка і
роздатка УАЗ-469, гідравліка. Тел. 063-478-51-08.
КІНЬ віком 4 роки.
Тел. 096‑816‑85‑02, 098-202-39-59, 093-102-46-42.

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.

допомогла сама доля. У той
час, коли мали початися
зйомки, я тільки закінчила
«Інтершколу» при цьому каналі, де чотири місяці проходила курс телеведучого. На
каналі залишились контакти випускників школи. Тому
на мою електронну адресу
прийшло повідомлення, що
на програму «Круче всех»
потрібні стейджмени — ті,
хто має вручати медалі і подарунки діткам після їхнього виступу. Шукали одного
хлопця і одну дівчину. Із поданих кандидатур вибрали
мене. Просто пощастило!
Недавно знімали третій
сезон передачі. Мені запропонували знову взяти участь,
та, на прикрість і на превеликий жаль, я хворіла і змушена була відмовитись. До того
ж маю іншу роботу.
— Розкрий секрет, яку
саме?
— Працюю журналістом
програми новин на каналі

«Київ». Найбільше подобається в цьому форматі
те, що все має бути досить
оперативно. Іноді буває, що
приїжджаєш із зйомок, а
випусковий повідомляє, що
цей сюжет через дві години
має бути в ефірі. А треба
ж розшифрувати синхрони, придумати закадровий
текст, начитати і змонтувати.
Для новачка це, звичайно,
непросто. Доводиться багато чому вчитися, слухати настанови старших. Ну і допомагає стара, як світ, істина
про те, що не святі горшки
ліплять.
— Спасибі за розмову.
Буде дуже приємно, коли
ми часто чутимемо з екрана телевізора: «Репортаж
вела Вікторія Кісільова».
Розмову вела
Наталія ЦІЛИНА.
На фото: Вікторія
КІСІЛЬОВА із двома Андріями — ДОМАНСЬКИМ і
ДАНІЛЕВИЧЕМ.

М’ясокомбінат (м. Харків) постійно дорого закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ.
Вивіз худоби живою вагою.
Тел. 097-286-26-67, 099-611-84-09,
093-488-33-66.

ЗАБОРОНЕНИЙ
ВИЛОВ РАКІВ
Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує,
що з метою збереження та
охорони популяції раків з 15
серпня по 15 вересня на
Чернігівщині встановлюється літньо-осіння заборона на
вилов раків.
У зазначений час відбувається період другої линьки
раків. Період линьки раків,
навіть в одній і тій самій водоймі, може змінюватися
в різні роки. Він залежить
від погоди, типу водойми та
інших факторів. У цей час
відбувається заміна всього
хітинового покриву, що прикриває тіло рака. Під час
линьки рак стає малорухливим і поки не затвердіє новий
покрив може стати легкою
здобиччю для хижаків та
браконьєрів.
За порушення заборони
на вилов раків передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу відповідно до ч. 3 ст. 85
КУпАП у розмірі від 34 до
170 гривень. У разі вилову
раків забороненими знаряддями лову, відповідно до ч. 4
ст. 85 КУпАП, передбачено
штраф у розмірі від 340 до
680 гривень.
Крім того, за кожен екземпляр,
виловлених
у
незаконний спосіб раків,
доведеться заплатити по
25,5 грн. компенсації за нанесені збитки рибному господарству України.
Чернігівський рибоохоронний патруль закликає громадян до співпраці з охорони
та збереження природних ресурсів нашого краю. Просимо
про всі випадки правопорушень рибоохоронного законодавства повідомляти на
телефони гарячої лінії Чернігівського рибоохоронного
патруля 099-112‑13‑44 та
(0462) 937‑557 (цілодобово).
Джерело: Чернігівський
рибоохоронний патруль.

ПРОДАЄТЬСЯ

1-кімнатна КВАРТИРА
з євроремонтом, вул. Пирогова, 2, кв. 1 у Талалаївці.
Ціна договірна.
Тел. 098-553-31-99.

ЗАЯВА ПРО НАМІР ОТРИМАТИ Д
 ОЗВІЛ НА ВИКИДИ
ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю
Агрофірма «Обрій» LTD, яке займається вирощуванням зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, розташоване за адресою:
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Харкове,
вул. Науменка, 42, повідомляє про намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчиків, розташованих за адресою:
Проммайданчик №1 — Чернігівська обл.,
с. Харкове, вул. Науменка, 43 А. Від джерел викиду ЗР в атмосферне повітря надходять такі
забруднюючі речовини (т/рік): оксид вуглецю
– 3,249, діоксин азоту – 0,045, діоксин вуглецю –
827,78, оксид діазоту – 0,82, речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок – 63,100, метан
– 32,860, НМЛОС – 1,011, сірки діоксид – 0,202,
вуглеводні насичені – 0,0705, вуглеводні ароматичні – 0,000012, сірководень – 2,394, бензин нафтовий (малосірчастий) – 0,2594, аміак – 6,560,
мікроорганізми – 3,1×10−5, фенол – 0,008, альдегід
пропіоновий – 0,064, кислота капронова – 0,076,
метил меркаптан – 0,218, диметилсульфід –
0,025, диметиламін – 0,4214, пил абразивно-металевий – 0,036, заліза оксид – 0,0003, марганцю
оксид – 0,00002.
Проммайданчик №2 — Чернігівська обл.,
Талалаївський р-н, с. Новоселівка. Від джерел
викиду ЗР в атмосферне повітря надходять такі
забруднюючі речовини (т/рік): метан – 96,87, діоксин вуглецю – 622,44, сірководень – 2,387, аміак
– 6,329. мікроорганізми – 0,00003, фенол – 0,008,
речовини у вигляді суспендованих твердих части-
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нок – 18,546, альдегід пропіоновий – 0,063, кислота капронова – 0,076, метил меркаптан – 0,218,
диметилсульфід – 0,025, диметиламін – 0,558.
Проммайданчик №4 — Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Чернецьке. Від джерел викиду
ЗР в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): оксид вуглецю – 0,844, оксид
діазоту – 0,0002, метан – 96,870, НМЛОС – 0,003,
сірки діоксид – 0,045, сірководень – 2,387, аміак –
6,566, мікроорганізми – 3×10−5, фенол – 0,008, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
– 17,503, альдегід пропіоновий – 0,063, кислота
капронова – 0,076, метил меркаптан – 0,218, диметилсульфід – 0,025, диметиламін – 0,5587.
Проммайданчик №5 — Чернігівська обл.,
Талалаївський р-н, с. Макаренкове. Від джерел
викиду ЗР в атмосферне повітря надходять такі
забруднюючі речовини (т/рік): діоксин вуглецю –
535,658, метан – 21,9, сірководень – 1,596, аміак –
4,378, мікроорганізми – 2,02×10−5, фенол – 0,0054,
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 2,226, альдегід пропіоновий – 0,042, кислота
капронова – 0,050, метил меркаптан – 0,1444, диметилсульфід – 0,017, диметиламін – 0,372.
Із зауваженнями щодо обсягів викидів ЗР по
проммайданчиках №1, №2, №4, №5 звертатися
у відділ по роботі зі зверненнями громадян Талалаївської районної державної адміністрації за
адресою: смт Талалаївка, вул. Центральна, 3,
тел. (04634) 2-15-47.
Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації
в газеті.
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