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ДИРЕКТОР ШКОЛИ

ЛЮДИНА І ЇЇ СПРАВА

26 ЖОВТНЯ в районному
будинку культури відбулася
чергова зустріч жителів селища з керівництвом району. Цього разу були відсутні
представники правоохоронних органів, до роботи яких
на
попередніх
зустрічах
було багато претензій, та
народний депутат Валерій
Давиденко. Можливо тому
спілкування
відбувалося
без емоцій. З інформацією
про роботу Талалаївської
ОТГ присутніх інформував
селищний голова Юрій Величко. Він повідомив, що
селищна рада займалась
питаннями, пов’язаними з
початком
опалювального
сезону. Практично всі загальноосвітні заклади громади,
медичні установи забезпечені теплом. У Талалаївській
загальноосвітній школі за
кошти селищної ради буде
встановлено 3 камери відео
спостереження. Проведено
тендер по закупівлі трактора МТЗ-892 (вже придбано).
Також у жовтні закуплено
та встановлено три дитячих

ДНЯМИ директору Довгалівської школи Володимиру
Павловичу МИХАЙЛЮКУ виповнюється 60. 32 із них він
незмінно очолює колектив
сільських педагогів. Його
життєвий листопад сповнений щедрими плодами, які
плекав багаторічною працею,
без перебільшення — сіючи
добре, розумне, вічне тут, у
селі, де народився і виростав
сам, де знадобився землякам,
аби не тільки навчати їхніх дітей, а і втілювати їхню мрію
у будівництві школи, а потім,
майже через чверть століття,
відстоювати її від закриття…
На цьому святковому
фото, зробленому цьогорічного першовересня, урочистий момент відзначення
25-літнього ювілею Довгалівської школи. На ньому директор Володимир Михайлюк із
керуючим Довгалівським відділком СТОВ «Батьківщина»
Іваном Тараном. Співпраця
двох лідерів, двох патріотів

свого села, а не просто депутатів різних скликань районної ради, була на користь
йому і 25 років тому, і понині.
На жаль, на той час не було
можливості зробити фото
для газети, та в архіві є матеріал про те, як будувалася
і відкривалася школа. Дорогоцінний екземпляр районки
із репортажем з відкриття
школи зберігають у загальношкільному фотоальбомі.
Володя був тим сільським хлопчиком, які люблять вчитися. Тому, закінчивши в рідному селі
восьмирічку, вступив до Прилуцького педучилища разом
із однокласником Володимиром Компанцем, якого пам’ятають у районі як директора
СПТУ. Закінчивши його 40
років тому, був направлений
працювати у село на Волині,
звідти призваний в армію. А
повернувся вчителювати у
рідну школу. Тодішній керівник освітньої галузі району

М. С. Зайцев із перших місяців роботи молодого педагога планував, що бути йому
директором. І 1 вересня
1986-го, закінчивши загальнотехнічний факультет Чернігівського педінституту, Володимир Михайлюк очолив
колектив Довгалівської восьмирічної школи. На той час у
його сім’ї вже було два синочки, треба було будувати нову
школу, новий дім і… садити
сад. Тоді навіть у страшному
сні не снилося, що настане
час, коли функціонування
школи триматиметься на
волосинці через відсутність
учнів. І як би хто не переконував про переваги навчання
дітей в опорній школі, він відстоює свою думку — є школа,
є село! І щороку, коли лунає
перший дзвоник у рідній школі, його серце гріє надія, що
все буде добре, якщо, звичайно ж, для цього працювати і працювати!
Олександра ГОСТРА.

МОЇ БАТЬКИ, святі мої
батьки… Микола Данилович і Раїса Сергіївна
СПІВАК із Основи 10 листопада відзначають діамантовий ювілей подружнього
життя — 60 років вони живуть у парі! Минули вони в
безкінечній сільській роботі,
в турботах про родину. І хоч
ви й далеко, завжди із нами
тепло рідного дому. І щонай-

більше хочеться — якби ще
довго ви чекали нас вдома.
Ювілей у вас щасливий нині
— діамантовий ваш ювілей.
В ньому все, що маєте ви
нині, радість найдорожчих
вам людей. Хай цвіте й не

в’яне із роками доля, хай
щасливий вік зозуля накує,
від земельки — сили, від
води — здоров’я і тепла від
сонця хай Господь дає.
ДОЧКА, ЗЯТЬ, ВНУКИ,
ПРАВНУКИ.

К ЕРІ ВН И К И ЗВІ Т У ВА Л И
майданчики — два у Скороходовому та один у Зеленому Гаї: один з них за кошти
державної субвенції, два —
за кошти селищної ради.
На стадії завершення
проведення вуличного освітлення у селах Скороходове та Липове. Вирішується
питання по будівництву в
селищі футбольного поля зі
штучним покриттям. Половину необхідних коштів буде
виділено за рахунок державної програми. На мою думку
— це добра і потрібна справа для заохочення молоді до
заняття спортом.
Голова райдержадміністрації Анатолій Дупа на початку свого виступу зробив
акцент на тому, що він, як
голова РДА, не зобов’язаний
щомісяця звітувати перед
громадянами про роботу
райдержадміністрації. Але
проінформував, над чим
працює очолюваний ним колектив. Нині основне завдан-

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
КУЛЬТУРИ ТА
АМАТОРИ Н АРОДНОГО
МИСТЕЦТВА!

З нагоди Всеукраїнського дня працівників
культури та аматорів народного мистецтва прийміть найщиріші вітання та
найкращі побажання з нагоди професійного свята!
Сьогодні в Україні культура є одним із вирішальних чинників національного
відродження,
зміцнення
державності й об’єднання
суспільства навколо спільних цінностей та ідеалів.
Працівникам культури
випала почесна місія —
формувати духовність, почуття національної гідності, взаємного порозуміння
та злагоди в суспільстві.
Ваш творчий внесок у розвиток національної культури, щоденна подвижницька
праця на ниві української
культури заслуговує на
слова щирої вдячності!
Сподіваюсь і вірю, що
це свято подарує вам душевну злагоду, натхнення в
роботі заради утвердження
на землі ідеалів.
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський
селищний голова.
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сесії до сесії. А сесій на рік
аж чотири.
Житель
Талалаївки
Олександр Шагунов звернувся з кількома питаннями
до селищного голови. Вони
пов’язані із створенням депутатської комісії з регламенту, депутатської етики,
законності та правопорядку,
розробленням генерального
плану Талалаївки, утилізацією сміття, встановленням
ліфта в лікарні. На всі ці питання були відповіді. Юрій
Величко повідомив, що на
найближчій сесії селищної
ради комісія, про яку говорив
виступаючий, буде створена,
генеральний план селища
край необхідний і це питання
буде вирішене найближчим
часом. На питання щодо ліф
та в лікарні відповів голова
райдержадміністрації, який
повідомив, що проблема у
підряднику, адже кошти на
встановлення ліфта є.
Сергій МИХНО.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ КУЛЬТУРИ
ТА АМАТОРИ Н
 АРОДНОГО МИСТЕЦТВА!

Прийміть найщиріші
вітання і найкращі побажання з нагоди професійного свята!
Це свято — винагорода за вашу повсякденну
працю, віддане служіння
мистецтву. Ваша нива
завжди встелена добрими плодами, новими
здобутками і високими
досягненнями. Ви даруєте людям радість, несете
культуру до кожного серця, кожної душі, а разом
з тим, примножуючи велич Талалаївського краю,

своєю плідною творчою
працею та силою духу
звеличуєте рідну Україну!
Бажаємо вам творчого ентузіазму, незгасного
прагнення радувати та
дивувати людей оригінальними ідеями на ниві
культури. А у вашому
особистому житті нехай
розквітає щастя, панує
родинний затишок та
благополуччя.
Нехай ніколи не згасає творчий вогник у ваших серцях!

Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

РОБОТА

У ТОВ Агрофірму «Обрій» LTD (с. Харкове, Талалаївський р-н, Чернігівська обл.) на постійну роботу потрібні:
••Фахівець із земельних
••Водій автокрана
питань
••Охоронці
••Головний економіст
••Зав. лабораторії
••Комірник
••Бухгалтер
Вимоги: освіта вища або середня спеціальна, повна
зайнятість, офіційне оформлення, гідна оплата праці.
Звертатись за телефоном:
067-334-64-78 (Людмила Ігорівна).

СТОВ агрофірма «Горизонт» запрошує на роботу
ТВАРИННИКІВ, ВОДІЇВ автотранспортних засобів.
За додатковою інформацією звертатися
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ня — забезпечити школи,
дитячі садки, медзаклади
району теплом. Є проблеми
із забезпеченням первинної ланки медицини району
лікарями. На сьогоднішній
день там працює два сімейні лікарі, а потрібно п’ять.
«От над цією проблемою і
працюємо спільно із селищною та сільськими радами»,
— сказав він.
Своєрідним був звіт голови районної ради Юрія
Дзюбана. Він повідомив
присутнім, що районна рада
працювала в штатному режимі. Хотілося б більше конкретики, що означає термін
«штатний режим» для апарату районної ради? Невже
в районі немає проблем?
Може, потрібно їхати і побачити, як і чим живуть люди по
селах? Як люди потерпають
від так званої поштової реформи, яке медичне обслуговування в селах? Робота
в ради, як у студентів — від

за тел. 067-756-42-73, 099-771-73-03.
2-й поверх триповерхівки
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За даними http://sinoptik.ua

постійно надає послуги
щодо відзначення
ЮВІЛЕЇВ, ВЕСІЛЬ, БАНКЕТІВ, ФУРШЕТІВ, ДНІВ
НАРОДЖЕННЯ. Замовлення на поминальні ОБІДИ.
Працюємо з виїздом у межах району і поза його межами.
Є власний комплект сервірування відповідно до місця замовлення. Надаємо приміщення в оренду для різних заходів — з обслуговуванням і без. Всі послуги виконуємо якісно.
Ласкаво просимо!
Тел: 098-085-19-96, 098-707-03-65, 050-290-14-19.
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ЗАВТРА – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРИ ТА АМАТОРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

ІСК РИ Т ВОРЧОСТ І ЗА П А Л ЮЮТ Ь СЕРЦ Я
Часи та роки минають,
а пісня і запальний танок,
чарівна музика і слово залишаються назавжди, запалюючи в наших душах,
серцях іскри добра, справедливості, ніжності, любові.
Ці духовні скарби завжди
були основою формування
гармонійно розвиненої особистості. Заклади культури,
які покликані відроджувати,
зберігати, розвивати та популяризувати кращі зразки
українського, світового мистецтва, є тими «острівцями», де ці духовні скарби
можна знайти. У час розвитку високих технологій, коли
більшість із нас віддає перевагу пасивному відпочинку
біля телевізора, комп’ютера,
віртуальному спілкуванню,
коли відкриваються приватні
клуби, бари, комунальним
закладам культури працювати нелегко. Та саме вони в
сільських населених пунктах
залишаються єдиними осередками, що задовольняють
культурно-дозвільні потреби
жителів і є традиційними
центрами з розвитку народної творчості.
Забезпечення
діяльності закладів культури —
серед пріоритетів у роботі
Талалаївської
селищної
ради. У підпорядкуванні
селищної ради працює сім
закладів культури: Красноколядинський, Корінецький,
Понорівський СБК, Скороходівський дім народних
традицій,
Талалаївський
селищний клуб, Липівський
СК, Талалаївський крає
знавчий музей, в яких пра-

цює 15 осіб, із них 10 творчих працівників (посада
керівника селищного клубу
вакантна). У клубних закладах працює 24 клубні формування. Учасники художньої самодіяльності взяли
участь в огляді колективів
художньої самодіяльності
«Співай, Україно, співай,
моє рідне село». В клубних закладах проводилися
заходи до державних свят,
молодіжні програми. У Скороходовому, Красному Колядині, Липовому, Понорах,
Зеленому Гаю святкували
День села. З нагоди 50-річчя
створення жіночого вокального ансамблю «Полісянка»
в Скороходівському ДНТ
був проведений ювілейний
захід «Пісня єднає серця».
Розважальні шоу-програми,
танцювальні вечори для молоді організовуються у вихідні та святкові дні. Активну виставково-експозиційну
та культурно-просвітницьку
роботу проводить Талалаївський краєзнавчий музей.
Постійно діючі виставки,
експозиції поновлюються,
доповнюються, в серпні-вересні були організовані
виставки до 5-ї річниці відкриття музею та до Дня селища «Мій край — моя
історія жива», також експонувалися пересувні виставки Інституту Національної
пам’яті: «Українська друга
світова», «Українська революція 1917 – 1921 років»,
«УПА — відповідь нескореного народу», проводилися зустрічі до 32-ї річниці
Чорнобильської трагедії, до

Дня працівників освіти.
Надавати якісні культ
освітні послуги працівникам
культури все складніше,
адже матеріально-технічна
база закладів культури знаходиться на низькому рівні,
та й мотиваційний фактор відіграє важливу роль. Останнім часом ситуація дещо змінилася на краще. Рішенням
сесії селищної ради із січня
2018 року художні керівники
клубних закладів були переведені на 0,5 тарифного навантаження (до цього працювали на 0,25), а з серпня всі
директори та завідувачі — на
повне тарифне навантаження, було придбано: ноутбуки у краєзнавчий музей та
Липівський СК, комплект
музичної апаратури в Понорівський СБК, проведені ремонти (дах у Корінецькому
СБК, ремонтні роботи ще не
завершені, ганок Липівського
СК), на сценічні костюми для
Корінецького СБК виділено
20 тис. грн.
Звичайно, потрібно ще
багато зробити, щоб заклади культури стали приваб
ливими центрами надання
культосвітніх послуг. Це і покращення матеріально-технічної бази, і впровадження
інноваційних,
креативних
форм і методів культурного
обслуговування, залучення
талановитих, творчих жителів громади до роботи в
клубних формуваннях, клубах за інтересами.
Над цими нелегкими
завданнями трудяться працівники культури, які присвятили себе благородній

справі — дарувати людям
радість, наповнювати їхні
душі світлими почуттями,
навчати розуміти прекрасне, любити рідний край,
пісню і танок свого народу.
Напередодні свята, Все
українського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва бажаю
всім працівникам культури,
майстрам, аматорам народного мистецтва міцного здоров’я, родинного затишку
і тепла, творчого натхнення, здійснення всіх планів
та людської вдячності за
нелегку, але таку потрібну
працю.
Валентина КРАВЧУК,
спеціаліст відділу
освіти, культури, молоді
і спорту Талалаївської
селищної ради.
На фото: із дня села у
Красному Колядині.

НА КЛУБНІ ІМЕНИНИ

«Пам’ятаєш як все починалось» — таку назву мав
концерт із нагоди 40-річчя
відкриття Чернецького сільського будинку культури.
На свято, яке відбулося 28
жовтня, зібралися жителі
села та гості. Кожному, хто
заходив до приміщення,
піднімала настрій весела
музика. Цього свята місцеві
жителі чекали з нетерпінням
та хвилюванням, адже ще
ніколи в селі не святкували
річниці будинку культури, а
тим більше — ювілею. Урочисту частину вітальним
словом до односельців відкрив сільський голова Сергій
Дмитрюк. Зі щирістю й теплотою він подякував усім,
хто робить внесок у розвиток культури в селі, побажав
аматорам сцени постійного
прагнення приносити людям
радість, хороший настрій,
пропагувати найсвятіше, що
є в народу — його традиції.
За багаторічну працю нагородив грамотами сільської
ради Анатолія Згонника —
директора будинку культури
(1979 – 2006 рр.),
Бориса
Максимовича — художнього
керівника (1982 – 2006 рр.),
Ганну Мусієнко — завідуючу сільською бібліотекою
(1992 – 2016 рр.) та подякою
жіночий ансамбль «Чернецький бабський батальйон» і його керівника Майю
Кузьменко за високу май
стерність та активну участь у
культурно-масових заходах.
Згадували колишніх керівників будинку культури
Івана Матюшка, Анатолія
Згонника, Миколу Харченка,
Юлію Золотопер та художніх
керівників Віктора Ілляшенка, Володимира Донченка,
Бориса Максимовича. Зав-

ДНЯМИ відзначила свій
день народження Оксана
Леонідівна СЕНЧА з Талалаївки. Нам пощастило
працювати в колективі з
цією людиною, яка завжди
прагне змінювати світ на
краще. Вона у горі допоможе, вона порадить і порадіє
за кожного з нас. Зі святом
Вас вітаємо, сил та здоров’я
бажаємо. Щоб компанія розвивалась, на досягнутому
не зупинялась. Нехай життя
буде багатим на здоров’я, і
на силу, і на доленьку щасливу! На яскраві довгі роки
без турбот і без мороки. На
прибутки і достаток — на
фінансовий порядок. На
підтримку і повагу, на рішучість і відвагу, на тепло і розуміння, на удачу і везіння.
На шикарний стиль та моду,
елегантність і на вроду! На
круїзи при погоді, відпочинок на природі. На розумне,
добре, вічне, на строкате
й різнобічне, Словом — на
усе прекрасне, на постійне
й своєчасне!
КОЛЕКТИВ
кафе «Зустріч».

*

На фото: сільські аматори чернецької сцени.

дяки їх ентузіазму, енергії
робота тут кипіла: концерти, відзначення свят… У
людській пам’яті назавжди
залишаться виступи чоловічого ансамблю в складі
Анатолія Згонника, Бориса
Дмитрюка, Василя Потеряйка, Михайла Луценка, Івана
Примака, який виступав не
тільки на нашій та районній, а й на сценах обласного драматичного театру
ім. Т. Г. Шевченка, обласної
філармонії, у Прилуцькому
палаці культури, Чернігівському районному будинку
культури, 1986 року разом із
солісткою Валентиною Птухою побував у Чорнобилі з
благодійним концертом. Хоровий колектив брав участь
у творчому звіті, що проходив у Варвинському будинку
культури.
А зараз радують жителів
села концерти жіночих ан-

самблю «Чернецький бабський батальйон», вокального ансамблю «Лілея»,
чоловічого гурту «Хортиця»,
солісти, учасники художнього читання, драматичного
гуртка, майстер гумористичного жанру Григорій Варчак,
Іван Згонник. А хіба обійдешся без підростаючого
покоління? Жоден концерт
не проходить без участі учнів Чернецької школи. Свої
таланти демонструє глядачам танцювальний колектив
«Барви літа». Таланти є.
І завдяки турботам керівника художньої самодіяльності Наталії Коток їх є де
продемонструвати.
Не оминули увагою і теплими спогадами бібліотекарів Анастасію Шевченко,
Ганну Мусієнко, кіномеханіків Анатолія Шевченка,
Петра Водолагіна, Григорія
та Віталія Лушпаїв, Вікто-

ра Кушніренка та місцевого диск-жокея Миколу
Луценка.
Бурхливими
оплесками жителі села зустрічали
фольклорний
ансамбль
«Полісяни»
Курінського
сільського будинку культури Бахмацького району.
Гості вручили сільському
голові хліб-сіль на святковому рушнику і представили різножанрову програму:
сольний спів, гумор, драму.
Дві з половиною години
пролетіли швидко. Багато
пісень, вітань, музики подарував золотий осінній день.
Хочеться всім аматорам
сцени побажати творчих
успіхів, злетів та в мирі і радості зустрічати нові ювілеї
сільського закладу культури.
Світлана ДМИТРЮК,
директор Чернецького сільського будинку
культури.

*

*

*

70 РОКІВ виповнюється
Галині Павлівні ПОПОВИЧ
із Талалаївки. Бажаємо щастя, здоров’я і сили, щоб
довгі літа плечей не схилили, щоб спокій і мир панували на світі, щоб радість
знайшли Ви в онуках і дітях!
Хай доля дарує Вам щирі
хвилини у дружньому колі
і в колі родини! Живіть у
здоров’ї, у щасті і силі, літа
проти Вас хай будуть безсилі. Нехай зозуленька кує
Вам щоліта многая, многая,
многая літа!
Куми КУКСИ із Липового.

*

*

*

*

*

*

5 ЛИСТОПАДА святкувала свій 70-річний ювілей
Ольга
Кирилівна
ТУРЧЕНКО із Займища.
Від щирого серця вітаємо
ювілярку, бажаємо добра і
довголіття, а головне — міцного здоров’я. Не сумуй, рідненька, що пахне зимою, що
життя злетіло, мов той маків
цвіт. Все в житті бувало: радість із журбою і важка робота, й туга на весь світ. Хай
пахучим цвітом стелиться
дорога, хай відходять вдалеч горе і біда. Нехай буде
щастя і міцне здоров’я, радість і удача на багато літ.
СИН, НЕВІСТКА, В
 НУКИ,
СВАТИ із Харкового.

*

селівки. Вклоняємось мамі
за любов велику, за відданість родині. А синочкові
бажаємо знайти свою долю
і бути здоровим! Хай доля
дарує вам доброго віку, щоб
втіхи і радості було без ліку.
Хай обминають невдачі і
грози, хай тільки від сміху
з’являються сльози! Міцного здоров’я з роси і води,
бадьорість і радість хай будуть завжди! Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог
хай дарує вам многії літа!
ДОЧКА, ЗЯТЬ, внучка
ВІТА із чоловіком ОЛЕКСАНДРОМ, правнучата
АРТЕМКО і АНЯ.
МАМА, ТАТО, сестричка ВІТА із сім’єю.

*

8 ЛИСТОПАДА для всієї
нашої родини завжди велике свято. Нашій найдорожчій матусеньці бабусі і
прабабусі Любові Петрівні
ЧИКАЛО виповнюється 65,
іменинник у цей день і наш
син, брат і внук, дядьо Антон ІЛЬНИЦЬКИЙ із Ново-

13 ЛИСТОПАДА святкуватиме свій 60-річний ювілей Володимир Павлович
МИХАЙЛЮК із Довгалівки.
Вітаємо люблячого чоловіка, турботливого тата і найкращого дідуся на світі. Наш
славний та рідний, найкращий у світі, з Тобою нам
завжди затишно і світло. Ти
гарний господар і тато чудовий, даруєш турботу і море
любові. Спасибі за ласку, за
руки умілі, що вмієш підтримати словом і ділом. Щоб
в рідному домі було нам
надійно та щиро, живи нам
на радість у щасті та мирі.
Хай Бог посилає здоров’я
і сили, у дружній родині усі
ми щасливі!
З любов’ю Д
 РУЖИНА,
СИНИ, НЕВІСТКИ
і ВНУЧКИ.

*

*

*

5 ЛИСТОПАДА виповнилося 10 років нашому дорогому синочку, внучкові і братику Максимку ОСТАШКУ
із Красного Колядина. Вітаємо Тебе із юним ювілеєм!
Виростай розумний, добрий
і красивий, виростай на радість рідним і батькам. Будь
в житті щасливим, успіх
завжди май. Щоб у Тебе під
ногами квіти розквітали, а
над головою сонечко світило. Щоб в житті не знав Ти
горя і біди, щоб мрії всі збувалися і сонечко всміхалося
всюди і завжди!
ТАТО, МАМА,
братик ЯРОСЛАВ,
ДІДУСЬ і БАБУСЯ.

8 листопада 2018 року

ТЕПЛО ДАРУЮТЬ І НАДІЮ

ВІДГОМІН

НАГОРОДЖЕНІ
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ обласної ради —
ВЕЛИЧКО Юрій Євгенович,
голова Талалаївської селищної ради, за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм
та з нагоди 55-річчя від дня
народження.
За багаторічну сумлінну працю та з нагоди
професійного свята — Дня
працівників
соціальної
сфери:
ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ обласної ради —
МАРЧЕНКО
Володимир
Іванович, директор територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг);

ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ районної ради:
••ЗАРІЧНА Оксана Вік
торівна, соціальний робітник по Березівській сільраді;
••МОРОЗ В’ячеслав Васильович, робітник із комплексного обслуговування й
ремонту будинків;

МИНУЛОЇ неділі своє професійне свято відзначали працівники соціальної сфери. З цієї нагоди представники цієї професії зібралися у залі райдержадміністрації
на святкову нараду. Присутніх привітали
голова РДА Анатолій Дупа, заступник
голови районної ради Станіслав Катрушенко, начальник УСЗН РДА Людмила

ГРАМОТОЮ районної
державної адміністрації:
••ЛАЗОРЕНКО
Людмила Василівна, головний
бухгалтер
територіального центру соціального
обслуговування;
••РОЙ Леся Григорівна,
начальник відділу персоніфікованого обліку пільгової категорії громадян УСЗН РДА;

внаслідок
Чорнобильської
катастрофи УСЗН РДА;
••ГОЛУБ Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст
відділу допомог, соціальних
компенсацій та соціального
захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи УСЗН РДА;

ПОДЯКОЮ
голови районної державної
адміністрації:
••БУГАЙ Альбіна Володимирівна,
соціальний
робітник по Харківській сільській раді;
• • ЧЕРНЕНКО Тамара
Анатоліївна, соціальний робітник по Березівській сільській раді;
••ЗГОННІК Олександр
Анатолійович, спеціаліст
відділу допомог, соціальних компенсацій та соціального захисту громадян,
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської катастрофи
УСЗН РДА;
••ЛУЦЕНКО Любов Анатоліївна, спеціаліст відділу
допомог, соціальних компенсацій та соціального захисту
громадян,
постраждалих

ГРАМОТОЮ територіального центру:
• • М АЗУ РА
Та ма р а
Володимирівна,
• • РОД ЕНК О
Інна
Миколаївна,
• • НАУ М ЕНК О Ол ь га
Володимирівна,
••ЧВІЛЬОВА Валентина
Олександрівна,
••ЛОБОДА
Людмила
Іванівна,
••ТКАЧЕНКО Михайло
Григорович,

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

Карпенко, директор Талалаївського територіального центру соціального обслуговування населення Володимир Марченко.
Групі соціальних працівників вони вручили грамоти та квіти, побажали успіхів і
терпіння у їхній непростій справі.
На фото: соціальні працівники району
у день свята.

МЕ ДИЧНА РЕФОРМА
У 2019 РОЦІ

Які зміни в охороні здоров’я чекають на українців
наступного року?
Усі комунальні медичні
заклади країни, де працюють сімейні лікарі, терапевти
і педіатри, з січня 2019 році
перейдуть на оплати за послуги за контрактами з Нацслужбою здоров’я.
У 2019 році сімейні лікарі, терапевти і педіатри
перейдуть на електронний
документообіг:
електронні
медична картка пацієнта,
рецепти на «Доступні ліки»,
направлення до вузьких спеціалістів, лікарняні листи. До
кінця 2019 року сімейні лікарі
працюватимуть без паперу.
Наступний етап після
реформи первинної ланки
розпочнеться з другої половини 2019 року — програма
«Безкоштовна діагностика».
Це 80% потреби пацієнта
з діагностики у сімейного
лікаря, терапевта або педіатра, найбільш необхідні
безоплатні дослідження і
аналізи, консультації вузькопрофільних спеціалістів.

ІНФОРМАЦІЯ

ШКІЛЬНІ ОЛІМПІА ДИ
10 листопада стартує
районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад
із навчальних предметів.
Традиційно
проведення
олімпіад розпочинається з
української мови і літератури. 11 листопада відбудуть-

ся олімпіади з математики,
17 — з історії і біології, 18
— з німецької мови та інформатики, 24 — з географії
і російської мови, 25 — із
правознавства і фізики, 1
грудня — з англійської мови
і екології, 2 — з трудово-

го навчання і астрономії, 8
— з хімії та інформаційних
технологій, 9 грудня — з
економіки.
Валентина ПОМОГАЄВА,
головний спеціаліст
районного відділу освіти,
молоді і спорту РДА.

У Талалаївській ОТГ —
новий трактор. Він щойно
з’явився на подвір’ї Талалаївської селищної ради.
Новенький «Білорус» марки
МТЗ-892 з навісним обладнанням придбано в Талалаївську ОТГ за рахунок

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 653951
гривня та забезпечено співфінансування із селищного
бюджету в сумі 2949 гри-

вень. Трактор буде задіяний
на роботах із благоустрою
населених пунктів громади,
зокрема, чищення доріг від
снігу, навантаження сміття
та інших матеріалів.
Текст і фото
Віри КЛИМОВОЇ.

Д Л Я ПОТРЕБ Г РОМ А Д И

ГРАМОТОЮ управління соціального захисту
населення:
••ЯРЕМЕНКО
Лариса
Олексіївна,
••РАДЧЕНКО Валентина
Анатоліївна,
• • ПО ПО ВИЧ
Ніна
Михайлівна,
••СЕНЬКО
Валентина
Анатоліївна.

ІНТЕРВ’Ю З ПРИВОДУ
За кожним із них — бурхливе життя в нашій окрузі протягом останніх десятиліть і навіть віків. Їх в архівних сховищах, що там сотні, — тисячі томів. Про наших батьків і
дідів, далеких пращурів і їхні діяння, про знакові події в
різні часи на місцевих теренах, революції і війни, голодомори, мирний труд людей, артілі, організації, сільгосппідприємства, установи — про все-все, чим жив колись і
живе район тепер, можна знайти у справах, що хранить
районний трудовий архів. А ще є там записи і про саму
архівну установу: що, коли, де. І вони гласять, що цього
року в нашого архіву ювілей. Розмовляємо з цього приводу з його завідуючим Віктором ПОРТЯНКОМ.

— От і допрацювалися,
Вікторе Миколайовичу, до
ювілею.
— Так, цього року відзначаємо перше десятиліття.
Ось запис: «Рішення 14 сесії
Талалаївської районної ради
5 скликання від 24 вересня
2008 року: створити комунальну установу «Районний
трудовий архів». Звідси й
починається відлік нашої
біографії.
— Для установи, як
і для людини, ювілей —
своєрідна віха, межа, коли
вже є певні надбання і є що
підсумовувати.
— Діяльність архіву досить специфічна, не схожа
на інші і не вимірюється
гектарами, тоннами чи кілометрами, і, навіть, не зовсім
тотожна з архівним відділом
райдержадміністрації
(хоч

На фото: селищний голова Юрій ВЕЛИЧКО з робітником Юрієм П
 УГАЧЕМ,
який працюватиме на тракторі.

ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ
і одну справу робимо). Це
установа, що зберігає документи з особового складу
та тимчасового зберігання
документації суб’єктів господарської діяльності всіх
форм власності, що розташовані на території району.
Трудовий архів є установою комунальної власності
і самостійною юридичною
особою із засновником районною радою і органом
управління — райдержадміністрацією. Ними ж на основі
Закону України «Про Національний архівний фонд і
архівні установи» розроблені
програми, на яких і базується робота архіву. Головний
її напрямок — видача громадянам різного характеру

довідок і в першу чергу для
призначення пенсій. За весь
період існування трудового
архіву їх видано близько 3
тисяч, розглянуто 850 заяв
від громадян із пенсійних
питань.
— Це очевидно: громадянам, котрі збираються на
пенсію, без трудового архіву, як без води, а особливо
тим, хто весь вік працював
в організаціях, від яких залишилась тільки назва та
архівні документи.
— Добре, що хоч документи маємо. За останні
десятиліття з виробничої
карти району зникли десятки підприємств і організацій. Сьогодні на зберіганні в
архівосховищі знаходяться

документи 63 ліквідованих
об’єктів, всього 6724 справи з їх особовим складом.
Завод наказав довго жити,
що робити його колишньому
працівникові, де шукати довідку при виході на пенсію?
А так, ось воно все трудове життя цієї людини, як на
долоні. Архів обслуговує
населення 7 сільських рад
і Талалаївської селищної
(об’єднаної громади). До нас
звертаються жителі міст і сіл
не тільки з нашої та інших
областей України, а й із-за
кордону і ми без зволікань і,
головне, безкоштовно виконуємо їхні запити.
— Всяка робота і той,
хто її виконує, тримається
на матеріальній базі. За ра-

хунок чого живе районний
трудовий архів?
— З миру, як кажуть, по
нитці. Існуємо і справляємося із покладеними на нас
обов’язками за рахунок щорічних субвенцій сільських та
селищного бюджетів і сприяння районної ради, райдерж
адміністрації, сільських і
селищної рад, які надають
значну допомогу у вирішенні
всіх питань, що стоять перед
архівною установою. Головний підсумок нашої десятирічної діяльності — це те, що
нам удалося забезпечити належну збереженість архівних
фондів та якісне задоволення
потреб жителів району в послугах соціально-правового
характеру.
— Дякую за розмову.
Її вів Михайло
ОНИЩЕНКО.

За направленням сімейного
лікаря, терапевта і педіатра
пацієнти зможуть проходити
такі обстеження як рентген,
УЗД, мамографія, ехокардіо
графія серця та інші безоплатно у будь-якому медзакладі, який уклав договір з
Нацслужбою здоров’я.
Послуги в поліклініках
лікарень вторинного (в т. ч.
ЦРЛ) та третинного рівнів будуть надаватися безоплатно тільки за направленням
лікаря первинки — в цьому
випадку їх оплатить Національна служба здоров’я.
Таким чином, сімейні лікарі,
терапевти і педіатри зможуть
бути більш упевнені, що пацієнти спочатку звернуться до
них. Адже, якщо вони підуть
до вузькопрофільного спеціаліста без направлення, необхідно буде оплатити таку
консультацію самостійно,
через касу. Заклади спеціалізованої допомоги, які
підпишуть договори з НСЗУ,
отримають додаткові кошти
за надані послуги.
Із сайту МОЗ.

СТАТИСТИКА

ОБСТЕЖЕННЯ
УМОВ ЖИТТЯ

Головне управління статистики в Чернігівській області повідомляє, що з 5 листопада 2018 р. в усіх регіонах
країни розпочинається відбір
домогосподарств для участі
в обстеженні умов їхнього
життя впродовж 2019 року.
За методологією кожні п’ять
років відбираються населені
пункти, в яких проводиться
обстеження. Починаючи з
2019 р., на Чернігівщині обстеження буде здійснюватися в містах Чернігів, Ніжин,
Прилуки, Носівка, Мена,
Ічня, селищах міського типу
Десна, Талалаївка, Любеч та
в сільській місцевості кожного району. У наступному році
до обстеження в цих населених пунктах залучається 441
домогосподарство, адреси
яких визначаються шляхом
випадкового відбору.
Органи державної статистики запрошують населення до співробітництва і
запевняють, що вся інформація, отримана від будьякої родини, матиме суто
конфіденційний
характер
і
використовуватиметься
лише у зведеному вигляді в
статистичних цілях. Конфіденційність наданої населенням інформації гарантується
Законами України «Про державну статистику», «Про інформацію» та «Про захист
персональних даних».
Тому, якщо в листопаді
до вашої родини завітає фахівець з інтерв’ювання (який
зобов’язаний пред’явити посвідчення працівника Головного управління статистики у
Чернігівській області), просимо залучитися до обстеження. За участь в обстеженні
домогосподарство отримує
плату.
Довідково: Дані спостереження у 2018 р. свідчать,
що на Чернігівщині проживає
435,4 тис. домогосподарств
(3% від загальної кількості
домогосподарств
країни).
Середній їх розмір 2,3 особи.
Характерною для області є
значна частка домогосподарств з однієї особи — 29%.
У кожному третьому домогосподарстві Чернігівщини є
діти до 18 років, переважна
більшість (91%) з яких має
одну дитину.
Головне управління
статистики в області.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДЯКА

Після тяжкої тривалої
хвороби 26 жовтня раптово обірвалося життя мого
чоловіка Івана Петровича
Шулежка. Ще звечора ми з
ним, як і завжди, були разом, розмовляли, і ніщо не
віщувало горя. А вранці раптом — третій інсульт… Важко передати все те словами
(і транспортування чоловіка
до лікарні — і через годину
його не стало)… У такі години розгубленості завжди
тяжко справлятися одному
із горем і просто неможливо обійтися без людської
допомоги
та
підтримки.
Я щиро вдячна всім, хто
в цей час не залишив мене
наодинці з горем, а підтримав словом, допоміг фізично, морально та матеріально. В перші години мене
підтримали моя сестра Людмила, сусіди: В. Антипенко,
А. Линець,
В. Лавріненко,

Л. Коваленко, Л. Оверченко.
Дякую всім рідним і
близьким — кумам, друзям,
подругам, сусідам по будинку, сусідам із с. Скороходове (де проживає моя мама).
Спасибі колишнім колегам чоловіка по роботі
в сейсмопартії №9 КГРЕ,
моїм
колишнім
колегам
по роботі в райоб’єднанні
«Сільгосптехніка» і Талалаївському цегельному заводі.
Низько вклоняюся настоятелю Свято-Варваринського храму В. Місяйлу,
який провів обряд відспівування за померлим. Дякую
за розуміння і підтримку
всім, хто був зі мною поряд.
Нехай горе оминає стороною ваші домівки, а Господь Бог оберігає вас від
хвороб та негараздів. Царство небесне та вічна пам’ять
моєму покійному чоловікові.
Наталія ШУЛЕЖКО.

КУПЛЮ

18 листопада м. Ромни, о 10:00 в міському БК

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ,
КОЗИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно ВРХ (корів, биків) та коней живою вагою.
ДОРОГО! Тел. 066-139-46-39, 098-235-61-71 (Олександр).
Постійно БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ЛОШАТ живою вагою — самовивіз. ДОРОГО!
Тел. 066-157-07-57, 097-339-76-09 (Максим).
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
МОТОЦИКЛИ М-72, К-750, Дніпро-12/16, Урал, В’ятка,
ІЖ-49 та інші, а також ЗАПЧАСТИНИ до них.
Тел. 099-487-70-53, 068-390-01-85.
ПРОДАЄМО БРИКЕТ, виготовлений з відходів олійних
культур. З великим ККД теплотворності. Брикет використовується для опалення житлових та промислових приміщень.
Тел. 098-428-50-53.

ПРОДАМ

Терміново САДИБА по вул. Перемоги в Талалаївці.
Будинок газифікований, дуже теплий, опалення економне,
вода в будинку, пластикові вікна. Є сарай, гараж, колодязь у
дворі. Город 0,08 га. Торг реальному покупцю.
Тел. 096-285-47-10.
2-кімнатна КВАРТИРА в Талалаївці за адресою: вул. Перемоги, 64, кв. 5. Площа 50 м2, без ремонту.
Тел. 097-835-07-53 (Людмила).
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.
Газифікована САДИБА по вул. Комунальна (Ватутіна) в
Талалаївці. Будинок площею 64,6 м2, літня кухня (газифікована), 2 сараї та господарські будівлі, колодязь. У дворі центральне водопостачання, повз двір проходить центральна
каналізація. Приватизована земельна ділянка 0,0737 га.
Тел. 098-423-56-81.
Впорядкована САДИБА у с. Красний Колядин. Є сарай,
погріб, літня кухня, водяна колонка у дворі. Ціна договірна.
Тел. 098-760-26-09.
1-кімнатна КВАРТИРА по вул. Пирогова, 2 у Талалаївці.
Євроремонт, вмонтовані меблі. Тел. 096-316-28-50.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
ЦЕСАРКИ. Тел. 097-104-50-93.
ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ, доставка розкидачем. ПОСЛУГИ навантажувача, розкидача. Тел. 097-684-47-11, 098-275-72-30.
ХОЛОДИЛЬНИК «Ока-3» б/у в хорошому стані, механічна СОКОВИЖИМАЛКА, швейна МАШИНКА (ножна),
пральна МАШИНА «Малютка», нова ПОРШНЕВА у зборі
до мотоцикла «ІЖ-Юпітер», інші ЗАПЧАСТИНИ.
Тел. 099-569-35-66.
ГНІЙ (6 тонн) з доставкою. Тел. 099-618-54-92.
ЕЛЕКТРОКОРМОРІЗКА, ПЛУГ однокорпусний із передплужником (до міні-трактора), ЦИРКУЛЯРКА з висувною
пилкою, черв’ячний РЕДУКТОР (з лебідки).
Тел. 096-230-48-60.
ТЕЛИЦЯ парувального віку червоної масті.
Тел. 096-437-07-98.
Дві КОРОВИ червоно-рябі у с. Великі Бубни.
Тел. 068-533-67-17.
ТЕЛЕВІЗОР «Sharp» з тюнером, діагональ 15 дюймів,
б/у, в прекрасному робочому стані (можливо для кухні, гаража і т. п.). Дешево.
Тел. 2-16-71, 096-993-73-14, 066-409-53-45 (до 19:00).
М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
закуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
а також КОНЕЙ. За потреби можливий виїзд за вимушеним
дорізом.
Тел. 097-432-92-44, 098-214-86-18,
050-972-33-83, 063-586-06-26. Порядність гарантуємо.
Люботинський м’ясокомбінат постійно дорого
закуповує БИКІВ, КОРІВ,
ТЕЛИЦЬ. Вимушений забій, вивіз худоби живою вагою цілодобово.
Тел. 097-527-56-39,
095-016-29-10.
Фермерське господарство

продає
КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

вирощених
на домашніх
кормах. Яйця
несуть крупні.
Доставка безкоштовна.
Тел. 066-162-32-51,
068-469-99-80.

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).

Безлюдівський м’ясокомбінат закуповує дорого
БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений
забій,
вивіз худоби живою вагою
цілодобово.
Тел. 097-456-02-49,
095-139-82-86.

4 ГРУДНЯ 2018 року начальником Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області буде проведено
виїзний прийом громадян згідно з графіком у приміщенні Відділу у Талалаївському районі Головного управління
Держгеокадастру у Чернігівській області (вул. Центральна, 5, смт Талалаївка 17200).
Початок виїзного прийому — 11 год. 00 хв.
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ЛІКУВАННЯ

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

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

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

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

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%

ГРОШІ В КРЕДИТ
до 150 000 грн.

від провідних банків
України.
На вигідних умовах. Можливість дострокового погашення. Адреса: вул.
Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел. 096-778-54-10,
095-281-96-53.

К УП ЛЮ

АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗІЛ,
ГАЗ, УАЗ; карданні вали.
Тел. 095-516-29-57,
098-841-72-05.

КУПЛЮ

ЛІКУВАННЯ
• алкоголізм
• тютюнопаління

Гарантія
Анонімність

Лікар-нарколог, лікар-рефлексотерапевт
вищої категорії ЗІНЬКОВ Володимир Васильович
м. Ромни, 1-й пр. Свободи, 3, Медичний кабінет
Тел. (068) 094-88-65, (095) 764-11-68

Ліцензія наказ МОЗ №623 від 8.06.2017 р.

В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

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

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

М’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0261942, виданий 29 серпня 1996 року на ім’я КУПЧИНСЬКА
Ганна Григорівна, вважати недійсним.
Втрачені СЕРТИФІКАТИ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0325162, виданий 22 квітня 1997 року на ім’я ТИМОШЕНКО
Марія Порфирівна, та серії ЧН №0325161 від 22 квітня 1997 року,
успадкований нею після свого чоловіка ТИМОШЕНКА Миколи Гнатовича, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №051196, виданий 10 жовтня 1996 року на ім’я ЛУЦЕНКО
Віра Федорівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0325729, виданий на ім’я СЕМЕШКО Олександра Петрівна, вважати недійсним.

Виконком, депутати та колектив Болотницької сільської ради висловлюють щирі співчуття депутату сільради
Миколі Михайловичу Макаренку і всій його родині з приводу неймовірно тяжкого горя — трагічної смерті доньки
ЛЮДМИЛИ і внучків СОФІЙКИ та МАКСИМКА.
У нашої колишньої колеги Валентини Олександрівни
Рябчун непоправна втрата — помер її батько Олександр
Гаврилович НАЛИВАЙКО. Висловлюємо Вам свої щирі
співчуття, розділяємо біль тяжкої втрати.
КОЛЕКТИВ реанімаційного відділення
та операційного блоку райлікарні.
З гіркотою і болем зустріли звістку про раптову і несподівану трагедію в сім’ї нашого однокласника Леоніда
Синебока з Талалаївки — смерть його матері ЛЮДМИЛИ
МИХАЙЛІВНИ, 6-річної сестрички СОФІЙКИ і дворічного
братика МАКСИМКА. Сумуємо і горюємо. Співчуваємо
всім рідним і близьким покійних.
ВИПУСКНИКИ 9-А класу Талалаївської школи 2016
року, їх батьки і класний керівник О. М. КРИВОНОС.
У сім’ї наших сусідів Надії Василівни та Юрія Івановича Чирвів із Талалаївки велике горе — пішла із життя
мама Надії Василівни Валентина Кіндратівна ПЕТІН.
Співчуваємо і розділяємо гіркоту втрати із родиною та
близькими покійної.
Жителі вул. Шевченка: ЗІГУНИ, ЛЕПЕШИНСЬКИЙ,
ЛИСЕНКИ, КЛИМОВА, ГАЛИЦЬКА, ЛЕЩЕНКИ, ДРОЗД,
ВАСИЛЕНКИ, ЗАГУРА, ТКАЧЕНКО, НАУМЕНКИ.
У родину нашої сусідки Валентини Олександрівни
Рябчун прийшло горе — не стало її батька Олександра
Гавриловича НАЛИВАЙКА. Щиро співчуваємо всій родині покійного.
СУСІДИ з вул. Лугова у Талалаївці.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 130 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЮ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

Потрібен ПРОДАВЕЦЬ
в магазин «Конфіскат».
Тел. 067-520-55-01
(Сергій Олександрович).
КУПЛЮ
АВТОМОБІЛЬ,
МОТОЦИКЛ,
ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
АВТОРОЗБОРКА ВАЗ,
ГАЗ, Москвич, МТ.
Тел. 097-105-90-44,
095-935-03-35.
ВСТАНОВЛЮЮ безлімітний Інтернет, супутникові антени, РОЗКОДОВУЮ телеканали.
Тел. 096-087-33-50,
066-645-57-23.

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.

ПОМИНАННЯ

ВЧОРА, 7 листопада, минуло 10
років, як померла наша дружина, мама
й бабуся Лідія Павлівна ЗГОННІК із
Чернецького. Життя людське, мов тоненька нитка, обривається. Не існує
тих слів, щоб висловити біль, горе, від
якого плачуть наші серця. Рідненька,
ми сумуємо за Тобою. Не можемо повірити в те, що навіки перестало битися Твоє турботливе серце. Ти була
опорою, порадницею і дуже гарною господинею. Ти прожила життя для дітей,
рідних, завжди про всіх піклувалася. В наших серцях Ти
житимеш вічно, ми завжди пам’ятатимемо Тебе. Хай буде
лебединим пухом Тобі земля, а душі — Царство небесне.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, СИНИ, НЕВІСТКИ, ВНУКИ.
9 ЛИСТОПАДА минає 40 днів, як
пішов у вічність наш рідний, найдорожчий, любимий чоловік, батько, дідусь і
брат Віктор Іванович ХИМУЛЯ з Липового. Не віриться, що Ти вже ніколи
не зайдеш до хати. На душі — біль
та жаль, сум, але скільки б не минуло
часу, ми завжди будемо Тебе пам’ятати і згадувати. Хай земля буде Тобі
лебединим пухом, а душі вічний спокій
і Царство небесне Господь Тобі дасть.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ,
ОНУКИ, БРАТ і всі рідні.
7 ЛИСТОПАДА минає 10 років, як
ми втратили найдорожчу нам людину — чоловіка та батька Володимира
Вікторовича ОБІЖИСВІТА із с. Болотниця. Уже вот 10 лет прошло, как
нет Тебя и в сердце боль не утихает.
Ты будешь с нами навсегда, Тебя нам
очень не хватает. Не лечит время, нет
не лечит, а только притупляет боль.
Горят в душе, как в храме, свечи, а на
губах слезинок соль. И мир становится
пустынным, и в жизни гаснет интерес, и взгляд на холмике
остынет, и ты не ждёшь уже чудес. Но надо жить и помнить
надо всех, кто ушёл на небеса. Они для нас не там, а рядом, хоть мы не верим в чудеса.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДОЧКА.

5
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПО Н А ШОМ У « ХОМ І » Ш А П К А

Після літньої перерви юні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи
відкрили новий баскетбольний сезон.
Першим для них у цьому навчальному році став турнір «Золота осінь» за
участі команд хлопців 2003 – 2004 років
народження. Господарі змагань, конотопці, крім наших спортсменів і своєї
збірної, запросили на нього баскетболістів із Глухова, Ямполя та Кролевця.
Отже, за нагороди турніру боролися
п’ять колективів юних любителів гри
під кошиком.
Для талалаївців зал, де проходив
турнір, добре знайомий. Команда дівчат, складена, здебільшого, з учениць
Плугатарської школи, неодноразово
піднімала тут над головою кубок чемпіонок і була увінчана золотими медалями. Тамтешні спортивні функціонери,
навіть уболівальники, знають наших не
те що в обличчя — по іменах. У хлопців
до цього часу результати були скромніші. Але вони завжди серед учасників
подібних першостей, набиралися змагального досвіду в іграх із сильними
суперниками з тим, щоб, врешті, коли
настане момент, показати, що й вони
вміють перемагати.
Такий день настав. І саме на цьому
турнірі. Наших на нього в складі команди
поїхало 7 збірників — уже перевірених
на змаганнях різного рівня 5 плугатарських школярів (Андрій Садовий, Валерій Іщенко, Ілля Кунденко, Владислав
Павлиш, Володимир Керосинський) і
два дебютанти Віталій В’ялий і Денис
Прохоренко з Талалаївки. Раніше при
формуванні збірної з виконавців такого
віку легше було добирати дівчат, адже
в Плугатарській школі, яка диктує моду
в районному баскетболі, мали необхідну кількість юних спортсменок. Та, коли
одна за однією колектив покинули її лідери Яна Чепель і Христина Думнич (закінчили школу), ряди поріділи. Натомість
підросли хлопці, і тепер, навіть в умовах
малокомплектності сільських шкіл, із добором до хлопчачої команди особливих
проблем не відчуваємо. Словом, грали
на змаганнях у складі, як говориться, наближеному до оптимального.
Перша гра — і перша перемога.
Обіграли (а грали за коловою системою — 2 періоди по 12 хвилин) досить атлетичний і агресивний колектив
«Свеса» з Ямполя (19:13). Потім були
два значно легші поєдинки «в один кошик» із Глуховим (36:11) і Кролевцем
(27:8). І, нарешті, матч із господаря-

Міністерством юстиції запроваджено пілотний проект,
який надав змогу фізичним
особам подавати заяви до
відділів ДРАЦС через мережу Інтернет із використанням
веб-порталу «Звернення у
сфері державної реєстрації
актів цивільного стану». Метою запуску сервісу є спрощення процедури отримання
адміністративних послуг та
підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану.
Завдяки
онлайн-сервісам Мін’юсту і ви можете
зберегти свій час. Через
веб-портал кожен має можливість подати до відділу
наступні заяви: про державну реєстрацію шлюбу,
розірвання шлюбу, зміни
імені, про внесення змін до
актового запису цивільного стану, їх поновлення та
анулювання, про повторну
видачу свідоцтв та витягів

ЛЮДИНА –
ЛЮДИНІ
У с. Красний Колядин
водогін проводився досить
давно і стихійно. Тому зараз
ми зіштовхнулися з частими
випадками прориву труб. На
одному з відгалужень водогону, яке підходить до наших
осель, постійно проривало
трубу, що приносило незручності не тільки нам, а й мешканцям декількох вулиць. Багато років ми латали ту трубу,
але настав час взятися за
справу серйозно. Зібралися
господарі осель і стали рахувати у скільки обійдеться про-

із державного реєстру актів
цивільного стану громадян
або звернення щодо їх формування. Крім того, з використанням функціональних
можливостей
веб-порталу
користувач може здійснити
попередній запис на відвідування відділу із зазначенням
зручних дати та часу з указаних вище питань, а також із
питань державної реєстрації
народження, смерті.
Що важливо, заяви повинні містити електронний
цифровий підпис фізичної
особи або бути підписаними під час особистого звернення заявника до відділу
ДРАЦС.
Адреса
веб-порталу
«Звернень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»: http://dracs.minjust.
gov.ua
Наталія КОВГАН,
начальник Т
 алалаївського
райвідділу ДРАЦС.

СЛУЖБА – 101

На фото: срібні призери баскетбольного турніру в Конотопі Андрій
САДОВИЙ, Валерій ІЩЕНКО, Володимир КЕРОСИНСЬКИЙ, Ілля К
 УНДЕНКО,
Владислав ПАВЛИШ, Віталій В’ЯЛИЙ, Денис ПРОХОРОВИЧ.
ми — командою Конотопської ДЮСШ.
Суперника наші хлопці добре знали по
зустрічах у попередні роки, програвали
йому без якихось шансів. І конотопці
були налаштовані на легку перемогу. Але не тут-то було. Талалаївці вже
«виросли із коротких штанців» і склали
гідну конкуренцію, так що господарям
довелося добре попотіти, щоб вирвати
перемогу.
Перший млинець, «спечений» нашою командою в новому сезоні, не
видався глевким — «Золота осінь»
із срібним блиском медалей. Друге
місце! По нас цей успіх! Добре зіграли всі збірники, гармонійно влилися в
колектив дебютанти. Звичайно, є що
шліфувати, награвати зв’язки, нові
комбінації. Для цього й організовуються такі ось турніри з реальними можливостями позмагатися із сильнішими

П И Ш Е М О Д И К ТА Н Т

Ось уже скільки років поспіль традиційно цього дня
Україна пише радіодиктант
єдності, який ріднить серця
і душі українця на карпатських полонинах і українця
в донецьких степах. Це не
обов’язково тільки шкільний
захід, де показуватимуть
чого навчилися з рідної мови
всі від першачка до одинадцятикласника чи, навіть,
учителі. А чому б держслужбовцям не схилитися над
аркушем чи домогосподарці,
приватному підприємцю чи
робітникові?
Взяти участь у радіодиктанті зможе кожен охочий.
Завтра він буде вже 18-й за

ВИКОРИСТОВУЙТЕ СВІЙ
ЧАС РАЦІОНАЛЬНО

ліком. Офіційне гасло цьогорічного заходу — пишемо разом. Воно підкреслює
основну мету диктанту — єднання навколо мови.
Радіодиктант — не просто засіб перевірити власну
грамотність, а, насамперед,
масштабний
національний
флешмоб. Диктант транслюватимуть на Українському радіо. Початок об 11:00.
Вступна частина триватиме
півгодини, а сам диктант почнеться об 11:30. Також усі
бажаючі традиційно можуть
надіслати роботи поштою на
адресу: вул. Хрещатик, 26,
Київ, 01001 із позначкою
«Радіодиктант» (лист має

від тебе конкурентами, повчитися у
них, щоб, врешті, колись та обіграти і
довести в першу чергу собі, що по нашому «Хомі» ця шапка. Прикро тільки,
що на зусилля дітей і їхнє бажання чиновники часто-густо дивляться крізь
пальці, по-належному не підтримують
добрий порив юних. Ось і днями через
недостатнє фінансування ми не змогли
повезти команду на обласні змагання.
Є небезпідставні побоювання, що районна ДЮСШ може припинити своє
існування, адже в бюджеті закладені
мізерні кошти на її утримання. І мало
хто бере до уваги, що успіхи вихованців
школи очевидні, ось вони, на поверхні.
Треба тільки захотіти їх побачити і під
охотити дітей.
Володимир ЧЕПЕЛЬ,
вчитель фізкультури Плугатарської
школи, тренер команди.

9 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ
ПИСЕМНОСТІ Й МОВИ

бути надісланий того
ж дня або 10 листопада —
про це свідчитиме поштовий
штемпель),
відсканувати
або сфотографувати текст і
впродовж 24 годин після закінчення акції надіслати електронною поштою на адресу
rd@nrcu.gov.ua.
Зображення має бути
якісним, текст — написаним
від руки (роботи, набрані в
будь-якому текстовому редакторі, не розглядатимуться). Комісія приймає також
тексти, написані шрифтом
Брайля. 11 листопада текст
радіодиктанту буде оприлюднено на сайті UA: Українське радіо.

ВОД А І К АМІНЬ
кладка нової труби. Підрахували — розплакались. Але, як
каже народна мудрість, «під
лежачий камінь вода не тече»
і «світ не без добрих людей».
Тому стали шукати тих, хто
нам допоможе. На виручку
прийшов народний депутат
України Валерій Давиденко.
Він безоплатно надав «бару»
для копання траншеї під трубу. Ми щиро йому вдячні. Не
залишилася простим спостережником і місцева влада.
Голова районної ради Юрій
Дзюбан домовлявся із служ-

бами, які надавали послугу, а
в. о. сільського старости Людмила Киріченко прислала на
допомогу робітника по благоустрою. Окрема подяка робітнику Івану Голованю, який,
не рахуючись із часом, плічо-пліч із нами копав траншеї
і прокладав труби. Ми ще раз
упевнилися, якщо гуртом та
дружно взятися за проблему — вона вирішиться.
В. МІРОШНИЧЕНКО,
В. КРИВЕНКО, А. МАЗІЙ,
Ю. СПІВАК, Н. ПЕТРІЙ,
П. ЛЮБИЧ.

ПЕЧІ НЕ ГРІЮТЬ,
А ДИМЛЯТЬ

Розпочався опалювальний сезон, а з ним і зросла
загроза виникнення пожеж
у приватному секторі через
необачність населення під
час користування приладами обігріву приміщень. Пічне
опалення завжди створювало чимало проблем громадянам, особливо в сільській
місцевості, де в багатьох будинках є піч — об’єкт підвищеної пожежної небезпеки.
Свідченням того, що житлові
будинки не готові до опалювального сезону, є випадки,
які сталися в с. Грицівка та
смт Талалаївка, — через
нечищену сажу під час експлуатації печей там виникло
задимлення. Саме тому працівники районного сектору
управління ДСНСУ в області
проводять рейдові перевірки, під час яких акцентують
увагу громадян на дотриманні правил експлуатації пічного опалення та електропобутових приладів.
Як перед початком опа-

лювального сезону, так і під
час нього, всі печі повинні
бути відремонтовані та ретельно перевірені. У зв’язку
з цим необхідно нагадати основні правила пожежної безпеки при експлуатації печей.
Забороняється:
••розпалювати печі легкозаймистими та горючими
рідинами, залишати палаючий у них вогонь без нагляду,
доручати розпалювати печі
та нагляд за ними дітям;
••сушити та зберігати
на поверхні нагрівання опалювальних печей горючі
предмети;
••використовувати
для
обігріву несправні та невідремонтовані печі;
••закривати
піддувало
печі, коли там ще горить вугілля або є жар.
Дотримуйтесь
правил
пожежної безпеки, бережіть
своє життя та майно!
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ШАНОВНІ ГРОМА Д ЯНИ!

Староталалаївська сільська рада Талалаївського
району Чернігівської області
інформує про проведення
громадського
обговорення Генерального плану сіл
Основа і Слобідка. Провести громадське обговорення
проекту Генерального плану с. Основа 16 листопада
о 10:00 год. в приміщенні
сільського клубу, с. Слобідка — того ж таки дня о 12:00
год. в приміщенні сільського
клубу-бібліотеки.
Для громадських обговорень надається Генеральний план сіл Основа і
Слобідка (розробник проекту — ПП фірма «Майстерня
архітектора Травки В. А.»,

м. Чернігів) з метою внесення поправок та пропозицій з
боку громадськості.
Генеральний план населеного пункту є основним
видом містобудівної документації на місцевому рівні,
призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови
території населеного пункту.
Генеральний план дасть
змогу впорядкувати планувальну структуру населеного пункту, визначати та
надавати земельні ділянки
для містобудівних потреб
(житлового
будівництва,
розміщення об’єктів громадського та промислового
призначення).

СВІТЛА НЕ БУДЕ
з 9-ї до 16:30

12 листопада — с. Основа (село повністю); с. Лавіркове, вул. Гагаріна.
13 листопада — с. Лавіркове,
вул.
Гагаріна.
14 листопада — с. Чернецьке,
вул.
Грушевського, вул. 8-го Березня, вул. Першотравнева; с. Лавіркове, вул. Гагаріна.
15 листопада — с. Новопетрівське,
вул. Молодіжна; с. Харкове, вул. Науменка.
16 листопада — с. Новоселівка, ТОВ
«Обрій», свиноферма (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

З матеріалами Генерального плану можна ознайомитися у приміщенні Староталалаївської
сільської
ради.
Строк подання пропозицій та зауважень до Генплану — 14 днів. Пропозиції та зауваження подавати
сільському голові Покришці
В. П. у письмовому вигляді
із зазначенням прізвища,
ім’я та по батькові, місця
проживання, за особистим
підписом; повинні містити
обґрунтування з урахуванням вимог законодавства,
будівельних норм, державних стандартів та правил.
Староталалаївська
сільська рада.

ГРАФІК
ОБСТЕЖЕННЯ

населення району пересувним
флюорографом
8 л и с т о п а д а — с . Ук р а ї н с ь к е ,
с. Займище.
9 листопада — с. Болотниця, с. Грабщина, с. Поповичка.
12 листопада — с. Юрківці,
с. Довгалівка.
13 листопада — с. Плугатар, с. Рябухи, с. Петькове, с. Обухове.

6

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

АКЦІЯ «Я ЛЮБЛЮ ПЕРЕДПЛАТ У»

Укрпошта
проводить
нову акцію для своїх клієнтів — «Я люблю передплату», яка проходить у рамках
передплатної кампанії на
2019 рік.
Для
участі
в
акції
необхідно:
••Завітати до будь-якого відділення поштового
зв’язку;
••Оформити передплату
на улюблені періодичні ви-

дання за «Каталогом видань
України „Преса поштою“ на
2019 рік (I півріччя)» та каталогом місцевих періодичних
видань у термін до 15 грудня 2018 р. (у відділенні
або за допомогою сервісу
онлайн-передплата на сайті
ПАТ «Укрпошта»);
••Заповнити анкету учасника акції.
Детальніше з умовами
акції можна ознайомитись на

сайті ПАТ «Укрпошта» у розділі «Акції» http://ukrposhta.
ua/peredplata.html
Кожен учасник акції отримає можливість виграти
подарунок для приємного
читання — плед, настільну
лампу, термочашку, гамак.
Передплачуйте улюблені видання та вигравайте
подарунки для приємного
читання!

бланк ф. П-1

На

газету
журнал

63693
(індекс видання)

АБОНЕМЕНТ
Трибуна хлібороба

1

Кількість
комплектів

(найменування видання)

на 2019 рік по місяцях
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Куди
(адреса)

(поштовий індекс)

8 листопада 2018 року

Ч И М ПОЇ Х АТ И В Р ОМ Н И?
У це сусіднє містечко кожен житель нашого району
їздить досить часто. Іноді
наші читачі запитують по телефону: а не підкажете, як
автобусом можна поїхати в
Ромни? До цього часу курсуНіякий художник і ніякий
скульптор не зрівняється з
природою. Гляньте за вікно:
яка осінь! Походила по садах, лісах і парках, походила
городами і полями — всіх
обдарувала. І, часом, такі ці
її подарунки чудернацькі, що
не те що зробити своїми руками, а й уявити подібне годі.
Різні фотовигадки природи пропонували читачі у
своєрідному
цьогорічному
газетному циклі «копали
люди картоплі». У когось на
городі виросла кабачкова
змія, хтось пожалів помідор у
діжечку засолити, бо аж надто на серце схожий. А це ось
прямо з грядки до погреба
Тамари Іванівни Артамонової внадилося картопляне
мишеня (фото вгорі). Впіймала надокучливе, бо ще,

вав один автобус, який виходить із Талалаївки о 6:30 за
маршрутом Посад — Ромни,
і з центру Ромнів на Талалаївку — об 11:15. Тепер перевізник Голубенко здійснює
додатковий маршрут: що-

денно, крім суботи, автобус
із Талалаївки на Ромни відправляється о 13:10, із Ромнів — о 14:30, через Посад
та Великі Бубни.
Довідки за тел.
097-124-93-40.

ПРИРОДА І МИ

капосне, погризе всі жінчині
запаси на зиму, та й у газету його, щоб люди бачили і
в себе остерігалися. Тільки
«втихомирили» сіре з хвостиком — Петро Федорович
Дупа з цілим качиним виводком (фото внизу) на порозі.

«Оце, — хвалиться, — щойно із ставу пригнав, справні
такі, нагуляли жирку на осінніх харчах».
Дива творить природа
цієї осені! Подивуймося й ми,
бо скоро зима, а в тієї в голові свої чудеса.

Кому
(прізвище, ініціали)

E-mail: _________ Конт. тел. _________________
ДОСТАВНА КАРТКА-ДОРУЧЕННЯ
газету
журнал

63693
(індекс видання)

На

(найменування видання)

Вартість

передплати

переадресування

грн.

коп

грн.

коп

Кількість
комплектів

1

на 2019 рік по місяцях
1

2

3

4

5

6

поштовий
індекс

7

8

9

10

11

12

місто ___________________
село ___________________
область ___

код вулиці

___

район __________________
вулиця ________________

буд.

корп.

кв.

Прізвище, ініціали

E-mail: ________ Конт. тел. _________________

НА СЛУЖБУ ДО ПОЛІЦІЇ

Із 6 листопада розпочався конкурс із відбору кандидатів, які вперше приймаються на службу в поліцію
до Головного управління
Національної поліції в Чернігівській області на посади
поліцейських.
Інформація про проведення конкурсу оприлюднена
на офіційному веб-порталі

ПРОДАЄТЬСЯ ЖЕРЕБЕЦЬ темно-гнідої масті,
вік 2,5 року. Тел. 068-470-53-99.

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ

Ч И М К РА Щ Е У К РИ ВАТ И Ч АСН И К

Укриття часнику на зиму
необхідне для захисту культури від заморозків. Досвідчені городники виділяють
ще кілька причин, через
які варто вкривати часник
на зиму:
1. Перепади температури. Нерідко взимку видається кілька теплих днів, при
яких посаджений часниковий зубчик починає йти в
ріст. Але за ними обов’язково підуть заморозки, і сходи
загинуть.
2. Укривши
рослини,
можна розраховувати на
більший урожай.
3. Органічні матеріали,
використовувані для укриття, забезпечують більш ранні, сильні пагони зимового
часнику.
4. Прикривши зимовий
часник, можна захистити
його від деяких шкідників і
захворювань.

5. Снігозатримуючі властивості укриття захистять
культуру
від
надмірного
зволоження і, як наслідок,
загнивання.
6. Укриття захищає зубчики від промерзання.
7. Якщо посаджений під
зиму часник нічим не утеплити, висока ймовірність загибелі культури. Сходи, що вижили, дозрівають зазвичай
на 1 – 2 тижні пізніше.
Матеріали для укриття
часнику:
••Агроволокно. Це покривний матеріал нового
покоління, який вже встиг
зарекомендувати себе з позитивного боку. Під ним не
накопичується зайва волога,
воно добре пропускає світло
і не дає озимому часнику замерзнути. Після танення снігу воно буде виконувати роль
своєрідної теплиці. Агроволокно зручне ще й тим, що

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.

його вистачає на 4 – 5 сезонів, якщо з ним дбайливо
поводитися. Укривати грядки
агроволокном дуже легко —
достатньо розтягнути плівку і
присипати її краї землею або
придавити камінням. Вкривати агроволокном слід у ті
ж терміни, в які прикривають
звичним матеріалом.
••Торф. Чудово зберігає
тепло, тому зубчики будуть
захищені від найсильніших
заморозків. Цей утеплюючий матеріал ідеальний для
мульчування і добре утримує
воду. Серед мінусів — окислює ґрунт, а в разі дощів або
швидкого танення снігу торф
ущільнюється і береться
кіркою.
••Опале листя. Добре
пропускає повітря, зберігає
тепло і доступне кожному
городникові. Але воно може
заледеніти або перепрівати
при високій вологості і різкій

ГУНП в області. Приймання
документів у паперовому вигляді здійснюватиметься по
20 листопада. Детальнішу
інформацію можна отримати
в Талалаївському відділенні
поліції Прилуцького відділу
поліції ГУНП за адресою:
смт Талалаївка, вулиця Вишнева, 4 або за телефоном
096-130-35-71.

зміні температури. Ущільнене листя втрачає повітропроникність і саджанці гниють
під покривом. Крім того, в
опалому листі воліють зимувати багато комах, що, безсумнівно, не додає озимому
часнику здоров’я.
••Тирса. Укриття тирсою
— поширений метод, адже
у неї високий рівень теплоізоляції, вона добре вбирає
і утримує вологу, відмінно
підходять для мульчування
грядок. Недоліком тирси є
погана
повітропроникність
при вологості і утруднення
прогрівання землі.
••Стебла рослин без
насіння. Створять хороше
утеплення, на них добре
тримається сніг і вони не
дозволяють ґрунту перезволожитися. Мінус сухих стебел у тому, що вони ущільнюються і пріють, утворюючи
щільний покрив. Крім того,

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

вони схильні до гнилі і цвілі, від чого культура може
захворіти.
Досвідчені дачники вкривають грядки в кілька шарів. Найчастіше вибір падає
на наступний спосіб. Після
мульчування ґрунту піском і
попелом на нього насипається 3 – 4 сантиметри торфу.
Слідом укладається захисна плівка, а зверху — опале
листя. Поверх усього грядки можна накрити пухким
снігом. Цей метод напевно
врятує зубчики від заморозків, зайвої вологи і комах,
що зимують у землі. Навесні укриття прибирається і
зубчики, прикопані восени,
бурхливо підуть у ріст.
Джерело: reins.com.ua
Портал про б
 удівництво, ремонт
та сільське господарство.

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

ПОДЯКА
ДЕПУТАТ
обласної
ради Геннадій Тригубченко
ніколи не стоїть осторонь
проблем, які виникають у
ЦРЛ. Неодноразово допомагав із забезпеченням
пальним, недавно виділив
транспорт, щоб забрати
гуманітарну допомогу із
Ромнів. Дякуємо Вам за розуміння і підтримку.
Адміністрація ЦРЛ.

*

*

*

ЗОВСІМ недавно почало працювати у нашому
селищі кафе «Маестро».
Саме там ми і вирішили
провести свій корпоратив
із нагоди професійного
свята. Задоволення отримали максимум. Культура
обслуговування, жива музика, привітність. За це ми
вдячні господарю закладу
Олексію Москальцю та всій
його команді.
КОЛЕКТИВ тери
торіального центру.
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