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ВІ ТА Л И Т РУД І ВН И К І В СЕ Л А
16 листопада з нагоди
Дня працівників сільського
господарства у районному
будинку культури відбулася
тематична концертна програма «Вам слава і земне
спасибі, невтомні руки трударів!» Відійшли в історію багаторічні традиції із визначенням господарств-переможців
змагання між сільгоспвиробниками. Тепер у більшості
господарств
хазяйнують
інвестори, які займаються
переважно рослинництвом,
вирощують вигідні для збуту
культури. На полях працює
надпотужна техніка, землі
отримують максимум мінеральних добрив. Від того
і результат — цього року
господарствами різних форм
власності зібрано понад 150
тис. тонн зернових.
Та поки що незмінною залишилася традиція вручення
перехідного кубку «Золотий
колос». Вже кілька років
підряд цей кубок отримує
місцевий виробник — СТОВ
АФ «Горизонт» в особі його
директора Ігоря Анатолійовича Марченка. Це єдине
господарство, де не забули, що таке сівозміна, а на
поля, крім мінеральних добрив, вносяться й органічні.

Цього дня увесь український народ низько схиляє голову в знак жалоби
за мільйонними жертвами
тих років. Це день спільного болю, спільної пам’яті,
спільного
обов’язку.
Обов’язку закарбувати в
серцях пам’ять про тих безневинних, кого прирекли на
страшну смерть від голоду.
Обов’язку не забути правду
про злочин, влаштований
комуністичним
режимом
шляхом насильного вилучення продовольчих запасів
у селян, яке поєднувалось
із широкими репресіями

проти різних верств населення. Мільйони життів
відібрано жорстоким спланованим актом геноциду
проти українського народу.
Ми повинні передавати цю
правду з покоління в покоління. Трагедія Голодомору
є важким уроком для України, для всього людства.
Страшні події 1932 – 1933
років продемонстрували, як
легко може бути зруйноване
життя і як важко воно відроджується на випаленому
полі. Тому в центрі державної політики завжди повинна
бути людина, її права, своАнатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

Крім затребуваних на ринку
збуту озимої пшениці, кукурудзи, сої та соняшнику, тут
вирощують і яру пшеницю, і
жито, і овес, і ячмінь, просо
та гречку. Тут на рівні ведеться молочне тваринництво та
відгодівля ВРХ, утримуються
свині, коні, навіть вівці…
Аграріїв району з професійним святом привітали
голови районної державної адміністрації Анатолій
Дупа, районної ради Юрій

Дзюбан, селищний — Юрій
Величко, начальник відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації Віктор
Сіренко. Всі вони вручали
грамоти та подяки сільгоспвиробникам. А потім був цікавий змістовний концерт.
На фото
Ярослава КАРПЕНКА:
директор СТОВ АФ «Горизонт» Ігор М
 АРЧЕНКО
щойно отримав кубок
«Золотий колос».

фи за передплату та доставку періодики.
Звичайно, справа особиста — передплачувати газети
чи ні. Недавно одна жінка із
Болотниці розповідала, що
не ризикнула передплатити
районку на останній квартал
— пенсія мінімальна, а вірогідності, що взагалі (навіть не
вчасно) отримає газету, немає. «Тепер мені так погано
без газети, — розповідає по
телефону, — лаю себе, що
так зробила. Краще б чогось
із продуктів не купила. Тепер
уже, як не возитимуть, як не
носитимуть, все одно випишу! Погано мені без неї!» Подібні сповіді останнім часом
доводиться слухати надто часто. Звичайно, коли чуєш про
те, що людям просто необхідна наша районка, навіть тоді,
коли її принесуть через тиждень, це надихає на працю.
* * *
Виходячи з умов, в яких
редакція опинилася через
поштову реформу, ми запроваджуємо власні способи передплати та реалізації
районної газети «Трибуна
хлібороба».

Однією з найтрагічніших
сторінок історії українського
народу є Голодомор, який
прокотився трьома потужними хвилями в нашій державі,
забравши мільйони життів
українців. Ця жахлива трагедія об’єднує наших громадян, які щороку в четверту
суботу листопада запалюють свічку пам’яті та в скорботі згадують невинно убієнних, яких було приречено на
голодну смерть лише за те,
що вони були українцями.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

Із листопада діє електронна передплата «ТХ».
Першим електронним передплатником став Олег ЧУБА
із Талалаївки. Дякуємо всім,
хто вже скористався цією послугою і отримує електронну
газету в інших містах України: в Києві, Сумах, Полтаві.
Нагадуємо, що всі бажаючі отримати електронну
(кольорову) версію газети на
свою електронну адресу, повинні повідомити про це редакцію (телефоном, електронним чи звичайним листом,
або зайти до редакції).
Для цього треба надати
оригінал, або копію (можна
електронну) квитанції про
оплату послуги: на 1 місяць
— 10 грн., на рік — 120 грн.
та електронну адресу, на яку
в день виходу газети редакція її надсилатиме. (Реквізити на останній сторінці).
Також можна оформити
редакційну передплату, тобто отримувати газету безпосередньо в редакції. Ми готові прийняти й інші умови, які
влаштовують наших читачів.
Пропонуйте!
РЕДАКТОР.

21 листопада День Гідності і Свободи — це вшанування тих подій в історії
сучасної України, які змінили життя багатьох українців, їх бачення світу, своєї
держави і себе.
Цей День є символом
двох революцій, які змінили
Україну і стали беззаперечним доказом відродження
держави та нації, утвердження того, що події на
Майдані змінили нас, об’єднавши в єдиній, соборній та
незалежній Україні. Сьогодні всі ми: і ті, хто стояв на
Майдані під час революцій,
і ті, хто залишався осторонь, разом захищаємо
Україну від вторгнення російських окупантів.
Любов до Вітчизни
єднає нас нескорених у
боротьбі з агресором, у боротьбі за свободу, гідність,
право на світле майбутнє
для нас і наших нащадків.
Велика шана народу України за мужність,
патріотизм,
стійкість
і
незламність!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.
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боди, безпека та добробут.
Наше завдання — зберегти
пам’ять про все, що відбулося на українській землі. І
героїчне, і трагічне. Спільна
пам’ять та спільна історія
мають об’єднувати нас, робити сильнішими. Це фундамент нашого майбутнього.
24 листопада о 16:00
церковними дзвонами, хвилиною мовчання та запалюванням свічки просимо
вшанувати пам’ять жертв
геноциду українського народу — Голодомору 1932 – 33
років, голодоморів 1921 – 22,
1946 – 47 років в Україні.
Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ШАНОВНА ТА ЛА ЛАЇВСЬК А ГРОМА ДО!

ІЗ ГАЗЕТОЮ ТАКИ КРАЩЕ!

У вересні третьою хвилею пілотного проекту «Укрпошти» «накрило» і наш район. Незважаючи на численні
протести видавців газет, обурення сільського населення,
цей проект живе і буде жити.
Адже коли якусь реформу
наша влада «запустила», їй
байдуже, влаштовує це людей чи ні. Селян поставили
перед фактом! Раз на тиждень, наприклад у середу, як
у Рябухи, чи у вівторок, як у
Понори та Новоселівку, пересувне відділення приїде у
село… Тобто, обласні і районну газети жителям цих сіл
привезуть (якщо не згублять)
майже через тиждень після їх
виходу у світ. Про триденний
термін доставки преси, як обіцяла дирекція «Укрпошти», і
мова вже не йде. З автомашин продовжують роздавати
газети як прийдеться. Особливо багато скарг продовжує надходити від жителів
Понір. Люди сумніваються
передплачувати чи ні періодику за таких умов. Саме через це значно знизилися
тиражі обласних і районних
газет. Укрпошта підняла тари-

24 листопада — День пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні

−5

−1

Повний
Місяць

−4

−1

Повний
Місяць

0

Повний
Місяць

−2

Повний
Місяць

−6

−3

Повний
Місяць

−6

−4

Повний
Місяць

За даними http://sinoptik.ua

Ця подія не має аналогів
в історії людства, а спомин
про неї донині є відгомоном
болю в серцях мільйонів
українців.
Схилімо голови в глибокій жалобі за тими людьми,
які загинули голодною смертю, стали жертвами політичних репресій. Хай пам’ять
про всіх невинно убієнних
живе в наших серцях та
гуртує у спільній боротьбі
за свободу і гідність українського народу.

Закликаю всіх небайдужих долучитись до загальнонаціональної
хвилини
мовчання та запалити свічку на знак скорботи і пам’яті
мільйонів українців, які стали жертвами репресій тоталітарного режиму.
Вічна пам’ять жертвам
голодоморів та політичних
репресій.
Вічна слава Героям!
Слава Україні!
Юрій ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

АКТУАЛЬНО

ІЗ ДОНАРА Х УВАННЯМ
І БЕЗ СУБСИДІЙ
уже отримують платіжки за газ і жителі нашого
району. Начальник департаменту соціального
захисту населення Чернігівської
облдержадміністрації Олег Русін
повідомив, що субсидії
за жовтень та листопад
споживачі отримають у
грудні. Цього місяця комунальні послуги рекомендував сплатити в повному обсязі. Для одиноких
пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію і
не мають інших доходів,
суми навіть у сотню-півтори гривень завеликі. Як
їх сплатити? Ця проблема доводить людей, особливо малозабезпечених,
до відчаю.
Як пояснив журналістам різних видань області
начальник департаменту
соцзахисту, із жовтня відділи субсидій перераховують суми матеріальної
допомоги для кожного
споживача на опалювальний період. Роблять це у
спеціальній програмі, а
програмне забезпечення
не прийшло вчасно. Отож
обсяг призначених субсидій люди побачать з урахуванням жовтня та листопада заднім числом.
Зараз Олег Русін радить сплатити повну вар-

тість комунальних послуг,
щоб не виник борг. Адже,
якщо у споживача на особовому рахунку виникає
заборгованість, субсидія
по даному господарству
припиняється.
Надміру
сплачені кошти будуть зараховані в подальші платежі на наступний період.
Із листопада діє нова
постанова уряду, згідно з
якою постачальники природного газу продаватимуть газ населенню за
новими умовами.
Об’єм використаного
газу в будинках та квартирах приведений до
стандартних умов. Тобто
під час розрахунку тепер вже використовують
помісячні
коефіцієнти
коригування показів лічильника.
Виміряний
лічильником об’єм газу
множать на відповідний
коефіцієнт. Таким чином
юридичні особи розраховувалися за спожитий
газ останні три роки. Відтепер мають і побутові
споживачі.
Отож, за донарахування треба також платити і вчасно. Боржники не
тільки ризикують втратити право на субсидії. Їм
можуть взагалі припинити
газопостачання.
Кор. «ТХ».
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Олександр ШЕВЧЕНКО: «ЧАС БУДУВАТИ КРА ЇНУ
Г І ДНОС Т І Й ПРАВ ДИ»
УКРОП провів публічні внутрішньопартійні президентські вибори на
Чернігівщині. Щоб обрати народного кандидата, у залі Чернігівського
міського Палацу культури імені В’ячеслава Радченка зібралося понад 500
укропівців і прихильників партії з усієї області. На думку укропівців, більшість попередніх очільників України були узурпаторами. І президент Порошенко нічим від них не відрізняється. Його єдина мета — збагачення за
рахунок українців. Тим часом країна як ніколи потребує чесного, рішучого
й сильного лідера, якого справді підтримує народ. Щоб обрати такого,
УКРОП першим серед політичних сил України застосував процедуру президентських праймеріз.

Праймеріз: шанс
дати країні гідного
президента

Переважна більшість
українців раніше ніколи
не чула про праймеріз.
Воно й не дивно, бо віт
чизняні політичні сили
відправляли на президентські вибори своїх
вождів, даючи зрозуміти — до думки народу
їм байдуже. Тим часом у
США й розвинутих європейських країнах праймеріз практикують уже
багато років. За своєю
суттю вони є попередніми внутрішньопартійними виборами. Завдяки їм
конкуренція між партійцями істотно зростає, а
на головні президентські
перегони делегують саме
того політика, за плечима якого — найбільша
кількість корисних для
народу справ і дієва програма. УКРОП — молода
партія, і, вперше йдучи на
президентські вибори, ця
політична сила першою в
Україні обирає свого кан-

УПА – ВІДПОВІДЬ
НЕСКОРЕНОГО
НАРОДУ

Фотодокументальна виставка на таку тему була
представлена у Талалаївському краєзнавчому музеї.
Експонати виставки — це
розповідь про боротьбу українських повстанців проти
нацистського та комуністичного тоталітарних режимів.
УПА відіграла провідну роль
у розвитку українського визвольного руху XX сторіччя
та стала логічним продовженням попередніх його
періодів: національного відродження початку сторіччя, національної революції
1917 – 1921 років, підпільної
збройної боротьби українців
1920 – 1930 років. Українська
повстанська армія стала основою для розвитку визвольних рухів: дисидентського
1960 – 1980 рр., національно-
демократичного кінця 1980‑х
— початку 1990-х рр. і,
зрештою, завершальної події в цьому процесі — здобуття незалежності України
24 серпня 1991 р. Щойно
після перемоги Революції
гідності у 2015 р. Верховна
Рада України ухвалила закон, яким повстанців разом
з учасниками інших структур
визвольного руху названо
борцями за незалежність.
Виставку відвідали учні
та вчителі Талалаївської
школи, жителі Талалаївки.
Олена ОГІЙ,
завідуюча музеєм.

дидата демократичним
шляхом праймеріз.
Відкриваючи зустріч з
учасниками внутрішньопартійних виборів у Чернігові, голова УКРОПу,
народний депутат Тарас
Батенко заявив: «Це місто слави наших пращурів, засновників великої
Київської Русі, слави тих,
хто боровся за українську
державність у ХХ столітті й бореться за неї
досі. Нам ніхто не поверне двохсот синів Чернігівщини, які загинули
в російсько-українській
війні. І трагедія полягає
в тому, що війна триває,
а влада не має плану її
завершення».
За результатами голосування на Чернігівщині,
на праймеріз перемогла
Оксана Тунік-Фриз — заступниця голови Комісії партійного контролю
УКРОПу. Місцеві партійці
підтримали землячку 145
голосами. «У нас сьогодні
немає вибору між миром і
війною, у нас є вибір між
продовженням боротьби

й капітуляцією. Я підтримую перший шлях — боротьбу», — заявила переможниця праймеріз у
Чернігові.
Тим часом безумовним фаворитом внут
рішньопартійних
президентських
перегонів
залишається Олександр
Шевченко — народний
депутат України, відомий
підприємець і меценат.
Він заручився підтримкою укропівців у понад 20
регіонах країни.

«Підніму з колін
українців,
поставлю на коліна
корупціонерів»

Незважаючи на те,
що офіційно результати
укропівських праймеріз
буде оголошено на партійному з’їзді в Києві 5
грудня, уже зараз зрозуміло — на президентські
вибори в березні 2019-го
від УКРОПу піде саме
Шевченко. Тож познайомимося з кандидатом
ближче.
Олександр Шевченко

23 ЛИСТОПАДА на поріг свого
70-річчя ступає наша добра подруга,
колега по роботі Марія Зосимівна
ЛЕВАДА із Скороходового. Пропливає долі неспокійна річка, а за нею
линуть роки-журавлі. Ось і загорілась 70-та свічка на Твоєму ювілей
ному столі. Не сумуй, що літечка
минають — ще до сотні довгий-довгий вік! З ювілеєм ми Тебе вітаєм,
буде радісним хай кожен новий рік!
Хай життя здається добрим дивом,
плідні будуть справи та шляхи. Хай
живеться легко і щасливо, будь благословенна Богом і людьми! Твій
ювілей — не тільки Твоє свято, радіють Твої рідні й друзі теж, хай Бог
пошле іще років багато, здоров’я,
щастя, радощів без меж. Нехай добром наповнюється хата, достатком,
щирістю і сонячним теплом, хай
буде вірних друзів в ній багато, прихильна доля огорта крилом.
З повагою і любов’ю колеги
по роботі В. М. ТИМОШЕНКО,
О. А. МИРОНЕНКО, Г. П. САВЧЕНКО, В. П. КАБАНОВА.
* * *
24 ЛИСТОПАДА виповнюється 80 років нашій дорогій дружині,
мамі і бабусі Варварі Григорівні

Олександр ШЕВЧЕНКО — переможець всеукраїнських
внутрішньопартійних виборів УКРОПу. Чернігівщина підтримала
землячку Оксану ТУНІК-ФРИЗ (на фото ліворуч).

зарекомендував себе як
активний законотворець,
подавши на розгляд Верховної Ради 83 законопроекти. Серед них і резонансна ініціатива про
заборону пропаганди в
Україні ідеології так званого «руского міра». Крім
того, Шевченка знають
як успішного підприємця. Свого часу саме він
придумав ідею курорту Буковель і втілив її в
життя. Завдяки цьому
депресивний регіон довкола
прикарпатського
села Поляниця швидко
перетворився на один
із найбагатших куточків України, мешканці
якого мають гідні зар
плати й започатковують

 ЕЧОТЕНКО з Корінецького. 80
Ч
років вже пройшло, як Богом Вам
життя дано. Дав Він силу все здолати, ювілей цей святкувати. Ви у
нас в житті найкраща, добра і єдина. Із любов’ю Вас вітає вся наша
родина! Дякуєм за серце чуйне і
ніжне, за щиру турботу про кожного з нас, за добру пораду, привітну
усмішку спасибі від кожного з нас!
Живіть Ви, рідненька, ще довго на
світі, і будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаєм здоров’я Вам міцного ще й
усяких благ до нього. Всю доброту,
яка існує в світі, всю радість, що
живе серед людей, найкращі всі, що
до вподоби, квіти даруєм Вам у цей
святковий день! Дай Боже Вам жити
і горя не знати, щоб соту весну із
нами стрічати!
ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ.
* * *
ЗАВТРА в нашої дорогої матусі
й люблячої, турботливої бабусі Марії Зосимівни ЛЕВАДИ із Скороходового — пам’ятна життєва дата.

успішний бізнес.
Наразі, згідно з соц
опитуваннями, зокрема й
за даними останнього дослідження, в якому взяли
участь 10 тис. українців,
Шевченко входить до
десятки найбільш рейтингових кандидатів у
президенти. Чинна влада
вбачає в ньому серйозного суперника, тож не
гребує використовувати
брудні методи боротьби.
Ходити за прикладом далеко не треба — не так
давно понад 200 працівників СБУ паралізували
роботу Буковелю на півтори доби. При цьому
працівники підприємства
фактично перебували в
заручниках у силовиків.

Всього бувало на Вашому віку, рідна. Хай далі дні Ваші й роки будуть
сонячними, з радощами й теплом,
приємними зустрічами й спілкуванням із добрими людьми. Летять літа,
мов бистрі води, і не вернути їх назад! А нам не віриться сьогодні, що
Вам уже — 70! Хай нових днів ще
буде безліч, без ліку щастя і пісень,
прийміть вітання найщиріші в цей
світлий ювілейний день! Здоров’я,
щастя зичим не на рік — на все життя бажаєм його щиро! Щоб радісним
і довгим був Ваш вік з добром, любов’ю, спокоєм і миром! Найдорожча
наша, ми Вас любимо!
СИНИ, НЕВІСТКА, ВНУК.
* * *
30 ЛИСТОПАДА відзначає свій
70-річний ювілей людина великої
душі, добрий і чуйний сусід Олексій
Михайлович ГУБАР із Скороходового. У цей ювілей, в цей радісний
час прийми найщиріші вітання від
нас. Здоров’я, щастя та добра, наснаги, успіхів, тепла. І повсякден-

«Маски-шоу», ясна річ,
не дали жодних результатів, адже Буковель функціонує на чесних засадах.
Олександр Шевченко
заявляє — тиску не боїться. Політик переконаний — перестати боятися
має й Україна, а народ
повинен все взяти у свої
руки. «Зараз замість нас
домовляються американці з європейцями, росіяни
з американцями. Я хочу,
щоб український народ
виборов право говорити
сам за себе. Збудуймо
нарешті країну гідності і
правди, володарем якої
буде український громадянин», — закликає
представник УКРОПу.
Марина БОЖАНІ.

но, повсякчас хай буде все в Тебе
гаразд! Завжди щоби хотілося Тобі
жити і не було хвилини, щоб тужити.
Щоб друзі завжди поруч були вірні і
вдома щоб Тебе чекали рідні. Щоб
ввечері було з ким чай попити і тихо
по душах поговорити. Ми від душі
Тобі бажаєм вдачі і очі хай від радості плачуть. Бажаємо, щоб Ти ніколи
не хворів, був завжди веселий і життєрадісний. Бажаємо до сторіччя дожити і нас у гості запросити.
З повагою сім’я
Т. В. та І. О. ГАПОНЕНКІВ.
* * *
ВІТАЄМО із 60-літнім ювілеєм
нашого дорогого тата і дідуся Михайла Івановича ПОПРАВКУ з Талалаївки. Наш найдорожчий, рідний
тату, дідусю чудовий! Ми бажаєм,
щоб завжди Ти був тільки здоровий.
Щоби горе обминало, щастя усміхалось, щоб у ріднім нашім домі радо
зустрічались. Вдячні ми Тобі, рідненький, за вічну турботу про всіх
нас — Твою родину, й щоб була в
нас згода. Нехай стане реальним усе
те, що мрією і сном здавалося, щоб
щастя прикрасило Твій дім, а серце
радістю наливалося.
ДОНЬКИ, ВНУК, ЗЯТЬ.

ГРОМАДСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«Бібліотека альманаху „Вітряк“» імені Василя Горленка

На сторінках газети «Трибуна хлібороба» та усно на
презентації могили Василя
Горленка
повідомлялося
про створення однойменного фонду, завданням якого
є видання творчої спадщини самого Василя Горленка,
творів авторів та вихідців із
Талалаївського краю.
Одночасно засновується
премія імені Василя Горлен-

ка, яка встановлюється для
нагородження
мешканців
району, громади та вихідців із Талалаївського регіону за оригінальні твори,
фольклорно-етнографічну
виконавську діяльність, які
є помітним художнім, науковим і духовним надбанням українського народу,
утверджують високі гуманістичні ідеали, зберіга-

ють і збагачують історичну пам’ять народу, його
національну свідомість і
самобутність, спрямовані
на державотворення і демократизацію українського
суспільства.
Даною публікацією фонд
практично розпочав свою
діяльність: готується до видання перша книжка праць
Василя Горленка. Також ого-

лошується конкурс на Премію імені Василя Горленка,
який триватиме до 1 лютого
2019 року.
Премія має три номінації:
••«Художня література і
публіцистика»;
• • «Історико-краєзнавчі
дослідження»;
••«Фольклорноетнографічна
виконавська
діяльність».

Лауреатам вручатиметься грошова винагорода,
диплом і відзнака у вигляді
медалі.
Детальніше про Премію
можна
ознайомитися на Facebook: https://
facebook.com/profile.
php?id=100000190593684
(писати
в «Повідомлення»).
Іван ЗАБІЯКА.

22 листопада 2018 року
ЗНАКОМ народної пошани «ЗА ПЛІДНУ ПРАЦЮ НА ЗЕМЛІ» — керуючий
відділком
ПСП
«Фортуна» Василь Григорович КОЛОМІЄЦЬ.
ПОДЯКОЮ голови обл
держадміністрації — начальник відділу агропромислового розвитку РДА Віктор
Григорович СІРЕНКО.
ПОДЯКОЮ голови обласної ради — бригадир
тракторної бригади СТОВ
«Батьківщина» Віктор Михайлович МІРОШНІЧЕНКО.
ПОДЯКОЮ директора
Департаменту
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації:
••механізатор ТОВ «Понори» Станіслав В’ячеславович АНТИПЕНКО,
••водій ТОВ «Красноколядинське» Микола Дмитрович ГРИЦИК.

НАГОРОД ЖЕНІ
За багаторічну сумлінну працю, високу професійність, вагомий внесок у розвиток сільського господарства та з нагоди Дня працівників
сільського господарства
СПІЛЬНОЮ
ГРАМОТОЮ райдержадміністрації
та районної ради — завідуюча машинно-тракторним
парком СТОВ АФ «Горизонт» Наталія Григорівна
СТУПАК.
ГРАМОТОЮ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ:
••водій ТОВ АФ «Обрій»
LTD Микола Федорович
БЕРЕЖКО,
••механізатор ТОВ «Красноколядинське» Олександр
Анатолійович ВАРЧЕНКО,
••водій ТОВ «АФ Сильченкове» Юрій Сергійович
ДРОЗД,
••завідуючий
молочно-

товарною фермою СТОВ
«Батьківщина» Віктор Миколайович ЗАРІЧНИЙ,
••голова ФГ «Агросистема» Ігор Павлович КАЧУР,
••водій ТОВ АФ «Зоря»
Микола
Анатолійович
КАЩЕНКО,
••фахівець із технологій
СТОВ «Дружба Нова» Сергій Вікторович КУНДЕНКО,
••доярка ТОВ «Понори»
Валентина
Анатоліївна
ПАВЛИШ,
••головний інженер СТОВ
АФ «Горизонт» Михайло Миколайович ПРОХОРОВИЧ,
••механізатор ПСП «Фортуна» Юрій Миколайович
БІЛЕНКО.

У ДЕНЬ ЙОГО НАРОДЖЕНН Я

ВОЛОДИМИР Степанович
Бахмач народився 27 листопада
1973 року в селі Понори. Закінчив Понірську школу, 1993-го
— водійські курси, від 1997 року
працював слюсарем, потім —
завідувачем молочнотоварною
фермою ТОВ «Понори».
Призваний до Збройних Сил
України у вересні 2014 року.
Рядовий 13-го окремого мотопіхотного батальйону 1-ї окремої
танкової бригади. У час війни з
вересня 2014-го — солдат 13го батальйону «Чернігів-1». 17
лютого 2015-го при виконанні
службових обов’язків за 3 км
від смт Луганське підірвався на
міні. Протягом тривалого часу
тіло Володимира не могли ідентифікувати, тому поховали у Дніпропетровську на цвинтарі Воїнської слави як невідомого Героя.
Упізнаний за експертизою

ГЕРОЇ
З НАМИ
●

ДНК. 27 червня 2015 року перепохований у селі Понори. У пам’ять про Володимира Бахмача у вересні 2015
року на будівлі загальноосвітньої школи в селі Понори
відкрита меморіальна дошка.
Указом Президента України № 103/2016 від 21 бе-

ДЕНЬ ПЕРЕДПЛАТНИКА
На тлі вкрай непопулярної серед населення реформи поштового зв’язку, яку затіяла «Укрпошта» і яка боляче
вдарила по друкованих ЗМІ,
особливо місцевих виданнях,
і по самому населенню, такий
захід своєчасний і потрібний.
У Талалаївському поштовому
відділенні день передплатника проводився вже вдруге і
мав на меті привернути увагу
людей якраз до місцевої преси — обласних і районної газет. Саме «Гарт», «Вісник Ч»,
«Весть», «Чернігівщина» і
наша «Трибуна хлібороба»
старалися в цей день залучити в коло своїх читачів якомога більше передплатників.
Кожна із редакцій названих
газет придбала для своїх
передплатників різноманітні
призи. Здається, дрібничка,
але для людей приємна.
В операційному залі відділення відвідувачів було в
рази більше, ніж зазвичай.
Листоноші Г. М. Дмитрюк,
Н. М. Янина, В. Д. Пазова,
І. М. Тимошенко, Г. В. Кужіль
ледь устигали виписувати

ГРАМОТОЮ РАЙОННОЇ
РАДИ:
••комбайнер ТОВ «Красноколядинське» Сергій Іванович ЯРЕСЬКО,
••зоотехнік СТОВ АФ «Горизонт» Наталія Михайлівна БОВКУН,
••механізатор ТОВ АФ
«Обрій» LTD Віктор Миколайович МАКСИМЕНКО,
••механізатор ТОВ «Понори»
Сергій
Іванович
ВОРОНА,
••механізатор ПСП «Фортуна» Михайло Олексійович КИБА,
••механізатор
СТОВ
«Батьківщина» Федір Енгельсович СМІРНОВ,
••механізатор ТОВ АФ
«Зоря» Сергій Андрійович
ХОМЕНКО,
••механізатор
СТОВ
«Дружба Нова» Іван Григорович СКРИПКА,
••механізатор ТОВ «АФ
Сильченкове» Віктор Дмитрович НАЗАРЕНКО.

резня 2016 року нагороджений
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

ПЕРЕДПЛАТА – 2019

їм передплатні формуляри.
Найбільшою популярністю
користувалася «Трибуна хлібороба» — відразу 50 громадян передплатили її на перше півріччя наступного року;
23 передплатники додали
тираж «Гарту»; 18 читачів
з’явилось цього дня у «Вісника Ч», 3 — у «Чернігівщини» і
1 у «Вести».
Життя змушує і пошту, і
редакційні колективи шукати
нові форми роботи з передплатниками і читачами. У
передплатну кампанію, що
триває нині, це особливо актуально. Ми прагнемо, щоб у
нашої «Трибуни» було більше друзів не тільки серед
старшого покоління читачів,
а й серед молоді. Тому, крім
традиційної, запровадили й
передплату «ТХ» в її електронному варіанті. Без газет
в їх паперових чи комп’ютерних іпостасях, взагалі без
ЗМІ й інформації, яку вони
несуть, життя сіре, нудне і
просто неможливе. Передплачуйте нас, читайте нас,
будьте з нами!

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ з 9-ї до 16:30

26 листопада — с. Новоселівка, ТОВ «Обрій», пасіка;
с. Красний Колядин, вул. Першотравнева, вул. Польова.
27 листопада — с. Слобідка, вул. Ковпака, вул. Лютнева,
вул. Молодіжна, вул. Перемоги, вул. Шевченка; с. Довгалівка, с. Колядин (села повністю); с. Юрківці, вул. Перемоги,
вул. Колгоспна.
28 листопада — с. Лавіркове, вул. Гагаріна.
29 листопада — с. Основа (село повністю).
30 листопада — с. Чернецьке, школа (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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27 ЛИСТОПАДА о 12 годині
в Понорівському СБК відбудеться вечір пам’яті «Тобі, що життя
не шкодував віддати — низький
уклін і велика подяка!», присвячений нашому земляку Володимиру Бахмачу, який віддав своє
життя за цілісність і незалежність України.
Запрошуємо до участі всіх,
хто пам’ятає нашого односельця. Людина живе, доки її пам’ятають. Ми ніколи не забуваємо
Тебе! Герої не вмирають! Лише
гідним вшануванням пам’яті ми
можемо виразити свою подяку
своєму земляку. Долучайтеся.
Юлія КОРНІЄНКО,
директор СБК.

24 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

СТАТИСТИКА

ЧЕРНІГІВЩИНА АГРАРНА

У третю неділю листопада, коли завершуються
польові роботи аграріїв,
відзначається їх свято —
День працівників сільського
господарства. За підсумками попереднього року Чернігівщина — друга в Україні
за виробництвом жита та кукурудзи, третя — вівса, п’ята — картоплі, одна з трьох
областей, що сіяли льон,
четверта — молока та шоста
за кількістю великої рогатої
худоби, у т. ч. корів. Чернігівщина десята серед регіонів
України за обсягом продукції
сільського господарства.
Станом на 1 листопада цього року в сільському,
лісовому та рибному господарстві зареєстровано 1906
юридичних осіб.
У вересні в сільському
господарстві було зайнято
понад 25 тис. штатних пра-

цівників, або кожен сьомий
працюючий області. Середньомісячна заробітна плата
штатних працівників становила 8486 грн., що на 32%
більше, ніж рік тому, та на
19% — ніж у середньому в
області.
На початок листопада
аграрії області мають такі
здобутки: всіма категоріями господарств зібрано 3,4
млн т зерна, реалізовано на
забій 39,5 тис. т живої маси
худоби та птиці, надоєно
464 тис т молока, вироблено 267 млн шт. яєць.
Сільськогосподарськими підприємствами вироб
лено 94% всього зерна
області. Ними отримано
кращий, ніж торік, урожай
пшениці ярої, кукурудзи,
ячменю, проса, сої, ріпаку
ярого (кользи), соняшнику,
плодів та ягід.

19 листопада у світі відзначається
Міжнародний
день чоловіків. В Україні, як
і в більшості країн ЄС, чоловіча стать менш чисельна за
жіночу. Проте є й країни, де
чисельна перевага за чоловіками (Люксембург, Мальта
та Швеція).
На Чернігівщині 45%
усього населення складають чоловіки (460 тис.).
У розрахунку на кожну
тисячу чоловічого населення припадає 1201 жінка. І це
при тому, що хлопчиків на
світ з’являється більше, ніж
дівчаток.
У 2017 році серед народжених — 3822 хлопчики
та 3751 дівчинка.
Чоловіки Чернігівщини
одні з найстарших в Україні.
За розрахунками, їхній середній вік — 40 років, проте
вони в середньому на 6 років молодші за жінок.
Одружуються найчастіше представники сильної
статі у віці 25 – 29 років. У
цьому ж віці здебільшого

вони стають батьками. Проте хатніми справами чоловіки займаються менш активно, ніж жінки, тому вони
очолюють лише 41% домогосподарств в області.
Традиційно «чоловічими» сферами прикладання
праці є сільське господарство, промисловість, будівництво та транспорт. За
виконану роботу чоловіки
отримують винагороду майже на чверть вищу, ніж жінки
та відпрацьовують більше
робочого часу.
Більш освіченими прагнуть бути жінки. Так, у коледжах, технікумах, училищах юнаки складають понад
третину (36%) студентів, в
університетах, академіях,
інститутах — 47%.
Чоловіки на Чернігівщині, як і в Україні в цілому, живуть менше, ніж жінки: їхня
середня очікувана тривалість життя при народженні
— 66 років, а жінок — 77.
Головне управління
статистики в області.

як захід судової репресії за
розкрадання колгоспного і
кооперативного майна «розстріл із конфіскацією всього
майна і з заміною за пом’якшувальних обставин позбавленням свободи на термін не
нижче 10 років із конфіскацією всього майна».
В Україні на той час сім’ї
були великими — 5 – 9 дітей.
85 – 90% населення в Україні
було сільського. Багато народжувалося хлопчиків.
І задумав Сталін зменшити
його,
розказували
очевидці, що навіть малесеньких дітей з колисками
викидали з хати в сніг. А так
званих куркулів (хто краще хазяйнував, мав більше
землі) виганяли з хат. Хто
опирався чи відлаювався,
того на Колиму, на Соловки
відсилали на важку роботу,
звідки вони і не поверталися. У голодовку люди самі
кидали хати, забивали вікна,
двері і йшли і їхали із сіл,
шукали роботи в радгоспах,
де варили юшку чи затірку
якусь, щоб вижити. Та згодом
Кремль і Сталін заборонили
виїжджати. Помирай з голоду в селі. У держави був хліб.
Із нього робили спирт, зерно
продавали за кордон, а то й
у воду викидали. А голодні
люди жменями з води виймали ті зернятка…
Але влада казала, що в
Україні голоду немає, жодному померлому не написано у довідці про смерть від
чого насправді вона настала.
Старшому поколінню було
заборонено говорити про

голод 1932 – 1933 рр. Тому
довго про нього ніхто не
знав. Ніде по це не писалося, не згадувалося.
Голодомор приніс не
лише страждання і смерть.
Він посіяв страх серед людей. Тільки правда про геноцид українського народу і чиста пам’ять про усіх 10 млн
полеглих здатна звільнити
нас від мороку минулого. Бо
про цю правду почали говорити відкрито із 1987 р. А
очевидці розповідати із 2003
року. Ніколи не буде прощення тоталітарному режиму
Сталіна і його поплічникам і
безіменним катам, які робили злочин, вони заслуговують прокляття.
Людське життя — найбільша таємниця, дарована
Всевишніми силами, і той,
хто замахнеться на Життя,
заслуговує зневагу, осуд,
ізоляцію. А сучасному і прийдешньому поколінню я радила б добре вивчити цю
сторінку в українській історії
і не допустити її повторення.
У кожному селі стоїть
пам’ятний знак Голодомору — це могилка із хрестом
і напис «Голодомор на Чернігівщині 1932 – 1933». Тож
давайте будемо доглядати
гуртом за ними як краще придумаємо: обсіємо квітами,
або зерном, щоб виросли
колоски. Але ні в якому разі
не можна допустити, щоб
пам’ять заросла кропивою
і бур’янами. Хочеться щоб
вчителі історії місцевих шкіл
залучилися до цього разом із
своїми учнями.
Галина ЛЕГЕЗА.
с. Плугатар.

ЧОЛОВІКИ ЧЕРНІГІВЩИНИ

ЗАПА ЛАЄ
СВІЧК А ПАМ’ЯТ І

ПРАЦЮЮЧИ в
Липівській сільській
бібліотеці, від сільської ради я робила перепис
худоби в населення на кутку
Підлісся. В оселі Івана Павлиша я зустріла незнайомого чоловіка. Мабуть, це був
брат господаря. Літній чоловік поцікавився чийого я роду.
Розповіла, тоді він запитав чи
жива моя мати Василина. Потім став на коліна і заплакав.
Я цьому дуже здивувалася.
А він просив мене, щоб вдома я так само зробила перед
матір’ю. Потім розповів, що
вона його врятувала від голодної смерті…
Звичайно ж, під впливом
емоцій я, прийшовши додому, зробила так, як велів
цей чоловік і стала розпитувати про ці події у батьків.
Батько мій Степан Грабина
1905 року народження. В
голодовку йому було 29 років. Багато чого він розповів
мені. Він згадував про НЕП,
колективізацію, голод. Тоді
він був уже сімейний, мали з
мамою двох маленьких дітей
— Сашка 1929 р. н. та Катю
1932 р. н. При НЕПі дозволялося по-справжньому господарювати. Купили коня, ручну віялку. Тримали корову.
Люди жили із власного господарства, сплачували прод
податок. Батько куркулем
не був, багато землі не мав.
Був середняком і записався
у колгосп, віддавши у нього
все, що мав. Працювали з
матір’ю, не покладаючи рук.
А десь у серпні влада
встановила великі плани
хлібозаготівель. Три рази
примусово забирали хліб.
Застосовували репресії за
невиконання хлібоздач у
сільгоспвиробників, так званих куркулів. На тих, хто не

виконав план здачі хліба,
накладалися
натуральні
штрафи. Забирали у людей
худобу і все чисто, що було у
дворі, в хаті. В рахунок здачі
хліба забирали навіть посівне зерно, а хто не здавав чи
приховував, то сільські активісти (між ними і жінка Кривоніс Уляна) приходили і забирали усі продуктові запаси:
квасолю, капусту, огірки з погреба, торбинки з квасолею і
сушкою…
Ці факти і засвідчують,
що голодовка була створена штучно. Ось у цей період батько приховав діжку
борошна. Викопав яму у лісяній клуні і сховав її туди.
Повз клуню проходив Тимофій Курочка, побачив це, але
батька не видав. Ось із цього
борошна, добавляючи картоплю та висівки, мати у голодовку щотижня пекла хліб.
А цей хлопчик, Іван Павлиш, якого я випадково зустріла вже літнім чоловіком,
приходив до нашого Сашка
гулять і завжди ждав вечері.
Мати саджала його до столу
ще й додому давала окраєць
хліба. Це він запам’ятав на
все життя і дякував матері. У
той час усі люди голодували.
Свої селяни і чужі ходили по
хатах і просили хліба, їсти. А
багато попідтинню лежали з
пухлими ногами, животами.
Як могла мати, так їх і рятувала. Але ж, усім не допоможеш, коли і власні злиденні
запаси змушені були ховати.
У серпні 1932 року ви
йшов «Закон про п’ять колосків». Закон передбачав
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ЦИМИ днями зустрічає
свій ювілейний день народження наша дорога подруга і
однокласниця Тетяна Василівна МОРГУН із Талалаївки. Щиро вітаємо ювілярку.
Летять роки, мов чайки над
водою, і разом з ними доля
непроста. А Ти завжди лишайся молодою, живи у щасті й радості до ста. Бажаєм
Тобі радісних світанків, щасливих, романтичних вечорів, казкових ніжних снів,
бадьорих ранків і щирих,
теплих і відвертих слів!
Подруги ВАЛЕНТИНА і
ЛАРИСА.
* * *
У НАШОЇ найкращої
куми
Тетяни
Іванівни
ПАВЛЕНКО із Красного
Колядина 24 листопада
55-річний ювілей. Прийми,
кумасю, найщиріші привітання. Летять літа, мов
бистрі води, і не вернути їх
назад. А нам не віриться
сьогодні, що Тобі, кумасю
— 55. Хай нових днів ще
буде безліч, без ліку щастя і пісень, прийми вітання найщиріші в цей світлий
ювілейний день. Кума наша
рідна, кума наша мила, хай

Бог додає і здоров’я, і сили,
на щастя нехай Тебе благословляє, завжди і у всьому
Тобі помагає! Уся рідня хай
буде здорова, а Ти цвіти і радуй нас знову і знову!
Куми Лілія та Микола
БЕРЕЖНІ.
* * *
У
НАЙРІДНІШОЇ
неньки Тетяни Іванівни
ПАВЛЕНКО із с. Красний
Колядин 24 листопада красивий 55-річний ювілей!
Матусю рідна, Ти для нас
найдорожча людина. Та сьогодні, у Твій день народження, ми всі далеко. Але знай,
рідненька, ми Тебе дуже
любимо і цінуємо, хоча іноді
і трішки засмучуємо. Наша
матусенько рідненька, турботлива і дорогенька! Зі святом хочем привітати, велике
дякую сказати за те, що Ти
нас всіх зростила, взамін нічого не просила. За усмішку
ніжну, теплі руки, і за підтримку в час розлуки.
Матусю!
Любим
ми

ЕТЮД
Тепле молоко осені. У
ньому я купаюсь. Така лагідна і чарівна цьогорічна осінь,
що й слів не знайдеш, щоб
описати її красу. Червоне,
рожеве, жовте, зеленкувато-коричневе листя багрянцем кружляє над узліссями
і вибалками і тихо спадає
на мокру траву. Вже не спека, а приємне, лагідне тепло
огортає тіло і душу, зігріває
і наповнює серце миром і
спокоєм, вищими за всякий
розум. Боже, як добре жити в
цьому спокої, відчувати день
за днем цю неповторну красу. Відкриєш вранці домівку
— тепло і квіти, сонечко лащиться під ногами, їдеш поїздом — одвічні дерева пропливають на горизонті, ідеш
дорогою — аж плечі вирівнюються від п’янкого, цілющого
повітря. І люди ідуть навстріч
— не схвильовані, а спокійні,

замріяні, щасливі, навіть
дорослі з посмішками на обличчях, бо на їх рідній вулиці,
подвір’ї — спокійно і мирно.
Можна спокійно, без остраху,
збирати урожай на городі,
не встиг сьогодні — збереш
завтра. Осінь ця дала таку
чудову можливість. У такі дні
приємно погуляти в парку,
посидіти з друзями у дворі за
чашечкою чаю і поговорити
про приємне. Чи сходити в
ближній ліс за грибами, посидіти з вудкою в заплаві річки.
Все це приносить душевний
спокій, те, до чого ми прагнемо і так хочемо, щоб такий
осінній настрій не залишав
нас, щоб була можливість
закохатись у кожну квіточку,
порадіти кожному промінчику і… скупатися у теплому
молоці осені.
Наталія АНДРЕЄВА.
с. Петькове.

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.

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

М’ясопереробне підприємство «М’ясний альянс»
 акуповує від населення ВРХ найдорожче: КОРІВ, БИКІВ,
з
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.
Колектив і профспілкова організація райдержадміністрації висловлюють глибоке співчуття головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту РДА Інні Володимирівні Половко з приводу тяжкої втрати — смерті матері
Ніни Трохимівни СИНЯК.
Колектив відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації щиро співчуває головному спеціалісту відділу Інні
Володимирівні Половко в її непоправному горі — смерті
матері
Ніни Трохимівни СИНЯК.
18 листопада на 78-му році життя пішла із життя наша
колега, доброї душі, щира людина і проста трудівниця Ніна
Трохимівна СИНЯК із Талалаївки. Глибоко сумуємо і висловлюємо наші співчуття доньці Інні Володимирівні та всім
рідним і близьким покійної.
О. В. КОРЧМЕНКО, Є. А. ДАВИДЕНКО,
Л. Г. ТИМОШЕНКО, М. П. ПАНАСЮРА, Л. Д. РАК.
У родині наших сусідів Олександра Віталійовича і Ніни
Іванівни Біланів із Талалаївки — непоправна втрата — днями не стало мами Ніни Іванівни АНТОНІНИ ПЕТРІВНИ.
Прийміть наші щирі співчуття.
ЖИТЕЛІ вул. Шкільна в Талалаївці.
Відходять у вічність ветерани праці. Світла пам’ять моєму колезі по роботі у райсільгосптехніці Василю Олексійовичу РУДЬКУ, а його родині — мої щирі співчуття.
П. Ф. ДУПА.

Тебе! Нехай же Бог Тебе
лиш береже, щоб Ти завжди
була здорова, оптимістична,
кольорова, як квіточка щоб
розцвітала і щастя всім Ти
дарувала. Хай будуть внуки Тобі щебетати: Що? Та
чому? У бабусі питати. Мир
у душі, а на серці — любов,
щоб ми могли зустрічатися
знову і знов.
Не сумуй, рідненька,
що роки, як птиці і що спокій Тобі, невсипущій, лиш
сниться. Ми з Тобою завжди нерозлучні довіку, Ти, як
сонечко, ніжністю грієш домівку. Тож спасибі за ласку
безмежну, як море, хай Тебе
обминають і біди, і горе. Щоб
здоров’я було, щоб жила не
тужила, Ти найбільшого щастя в житті заслужила.
Доньки КСЮША,
ГАЛИНКА, МАРИНКА та їх
чоловіки, онучата РОСТИ
СЛАВ, СТАНІСЛАВ, ДІАНКА, ТІМУРЧИК, СОФІЙКА,
люблячий чоловік ОЛЕКСАНДР та мама НАДЯ.

ПРОДАЄМО БРИКЕТ,
виготовлений з відходів
олійних культур. З великим
ККД теплотворності. Брикет використовується для
опалення житлових та промислових приміщень.
Тел. 098-428-50-53.
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.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЮ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.

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.

22 листопада 2018 року
2 грудня м. Ромни, о 10:00 в міському БК

ЛІКУВАННЯ

алкоголізм, надлишкова вага,
тютюнопаління, неврози

Лікар-психотерапевт вищої категорії
ІЛЛЯШЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ.

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

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

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%

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).

КУПЛЮ

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

Фермерське господарство

продає
КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

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

ПРОДАМ

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.
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.
Конопляне ПОЛОТНО, РЯДНА та інші ВИРОБИ з полотна.
Тел. 098-059-95-94.
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).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №051474, виданий 21.10.1996 року на ім’я
СИНЬКО Андрій Оникійович, вважати недійсним.
Колектив колишніх працівників сейсмопартії сумує з
приводу передчасної смерті Тетяни Миколаївни ЄВЧЕНКО
та висловлює щирі співчуття її доньці Ірині Анатоліївні та
всім рідним і близьким покійної.
КОЛЕГИ по роботі в сейсмопартії №9 КГРЕ.
Непомірно тяжке горе спіткало наших однокласниць
і учениць Ірину Іващенко і Аміну Топчій — передчасно відійшла у вічність їхня мама і бабуся Світлана Вікторівна
ІВАЩЕНКО. Щиро співчуваємо Ірі та Аміні і розділяємо з
ними біль безповоротної втрати.
ВИПУСКНИКИ Плугатарської школи 2018 року,
їх БАТЬКИ та класний керівник І. М. БОВКУН.
Передчасно залишив цей світ житель нашої вулиці Володимир Іванович ЧИЖИК із Талалаївки. Він був добрим
господарем і хорошим сусідом. Сумуємо і щиро співчуваємо
його дружині, дітям, внукам і всім рідним. Спочивай із миром. Вічна пам’ять та Царство небесне.
СУСІДИ із вул. Народна.
У родині нашої подруги і куми Наталії Володимирівни
Арсієнко непоправна втрата — померла дорога і рідна їй
людина бабуся Марія Антонівна АРСІЄНКО з Липового.
Розділяємо з кумою і всією її родиною біль тяжкої втрати.
Куми СЕМІНЬКИ з Талалаївки.

Газифікована САДИБА по вул. Комунальна (Ватутіна) в
Талалаївці. Будинок площею 64,6 м2, літня кухня, 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.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія» 2000 року випуску, на ходу, колір червоний. Ціна договірна. Тел. 096-148-95-67.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА.
Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Три молодих КОРОВИ. Тел. 093-122-61-69 (Людмила).
КОРОВА. Тел. 099-264-38-34, 068-777-23-90.
ВІВЦІ кітні та на м’ясо, 30 грн. за 1 кг живої ваги.
Тел. 067-883-17-23.
Молода КОРОВА. Тел. 068-248-61-29, 063-609-17-26.

ПОМИНАННЯ

ЗАВТРА минає 2 роки, як відійшов
у вічність наш рідний, добрий і простий
чоловік, батько і дідусь Анатолій Якович ЧЕЧОТЕНКО з Талалаївки. 2 роки
смутку, болю і печалі, невиплаканих
сліз. 2 роки немає можливості побачити і почути Тебе. Ти передчасно й раптово пішов із життя, залишивши нас у
розпачі. Ми не можемо повірити в те,
що більше ніколи не зігрієш нас своїм
теплом. Дякуємо Богові, що Ти був у
нашому житті. Ми не забуваємо, пам’ятаємо про Тебе і Богу молимося завжди, щоб мав Ти спокій
там, на небі, Ти все це бачиш з висоти. Хай сонце, квіти і
наші теплі спогади зігрівають Твою могилу, а Твоїй добрій
душі буде Царство небесне та вічний рай.
З глибоким сумом ДРУЖИНА, СИНИ,
НЕВІСТКИ, ВНУКИ.
У ЦІ листопадові дні назавжди
пішла із життя наша сусідка, людина щирої душі Данута Францівна
ШАМАТОВИЧ із Талалаївки. Сумуємо
і горюємо. Збережем назавжди добру
пам’ять про цю чудову жінку. Нехай
буде пухом їй свята земля.
Сусіди з вул. Центральна
О. ПИЛИПЧЕНКО,
З. ПОГОРЕЛОВА, О. ДОЖАНОК,
Г. СПІВАК, сім’ї
КАРНАУХ і ШЕВЧЕНКІВ.
24 ЛИСТОПАДА минає рік, як відійшов у вічність люблячий чоловік,
батько і дідусь Микола Олексійович
РОМАШКО з Талалаївки. За мить Тебе
не стало, а невимовний біль і тугу в
наших серцях залишив назавжди. Ти
був надійною опорою для сім’ї, рідних
і близьких, друзів. Світла пам’ять про
Тебе зігріватиме наші душі. Нехай лебединим пухом буде земля Тобі і Царство небесне. Хто знав Миколу Олексійовича, пом’яніть тихим словом.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

ТВІЙ ПЕРШИЙ ПАСПОР Т

Відповідно до Порядку
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення,
повернення державі, визнання недійсним та знищення
паспорта громадянина України, затвердженого постановою КМУ від 25 березня
2015 р. №302, кожен громадянин України, який досяг
14-річного віку, зобов’язаний
отримати паспорт.
Він оформляється на
підставі заяви-анкети, поданої особисто особою, яка
досягла 14-річного віку та
яка визнана судом обмежено дієздатною або недіє
здатною, — на підставі заяви-анкети одного з батьків
(усиновлювачів),
опікунів,
піклувальників або інших законних представників.
Паспорт, який оформлюється вперше, видається не
пізніше, ніж через 20 робочих днів із дня оформлення
заяви-анкети для його отримання. За оформлення
паспорта вперше адміністративний збір не справляється.
Документи для його оформлення подаються особою
або її законним представником/уповноваженою особою
до територіального підрозділу ДМС за зареєстрованим

місцем проживання особи.
Особа,
яка
досягла
14-річного віку та місце проживання якої не зареєстровано, для оформлення паспорта вперше подає документи
до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання в Україні.
Заявник для оформлення паспорта подає такі
документи:
1) свідоцтво про наро
дження або документ, що
підтверджує факт народження, виданий компетентними
органами іноземної держави;
2) оригінали
документів, що підтверджують громадянство та посвідчують
особу батьків або одного з
них (паспорти батьків), які на
момент народження особи
перебували у громадянстві
України (для підтвердження факту належності особи
до громадянства України).
У разі відсутності таких документів або у разі, коли
батьки чи один із батьків такої особи на момент її наро
дження були іноземцями або
особами без громадянства,
або у разі набуття особою
громадянства України на
території України подається
довідка про реєстрацію осо-

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

РЕЄСТРАЦІЯ ПОТУЖНОСТЕЙ
Срібнянське міжрайонне
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області
повідомляє про необхідність
державної реєстрації потужностей до 1.01.2019 року,
що передбачено статтею 25
ЗУ «Про основні принципи
та вимоги до безпечності
харчових продуктів» та наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
України від 10 лютого 2016
року № 39 «Про затвердження Порядку проведення
державної реєстрації потужностей, ведення державного
реєстру потужностей операторів ринку та надання
інформації з нього заінтересованим суб’єктам» (далі —
Порядок),
зареєстрований
в Мін’юсті 12 березня 2016
року за № 382/28512.
Цей Порядок визначає
процедуру державної реєстрації потужностей, які використовуються на будь-якій
стадії виробництва та/або
обігу харчових продуктів.
Суб’єкти господарювання (юридичні особи, фізичні
особи — підприємці, фізичні особи), які проводять діяльність на будь-якій стадії
виробництва та/або обігу
харчових продуктів (далі —
оператори ринку), що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані
зареєструвати потужності.
Зазначений
обов’язок
поширюється на операторів
ринку, які провадять діяльність пов’язану з:
••первинним
виробництвом продукції (у т. ч. збір
врожаю, доїння, розведення
тварин до моменту забою,
полювання на тварин, рибальство та збір врожаю диких рослин);
••транспортуванням (надання послуг із перевезення
харчових продуктів);
••зберіганням харчових
продуктів, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть
зберігатися при температурі
вище 10°C, залишаючись

придатними для споживання
людиною;
••роздрібною торгівлею
харчовими продуктами тваринного та рослинного походження (вода питна, напої
також підлягають реєстрації)
всіх форм власності — магазини, лотки з реалізації;
••закладами громадського харчування (ресторани,
бари, кафе, піцерії, їдальні
тощо);
••виробництвом харчових продуктів, інгредієнтами
яких є виключно продукти
рослинного походження та/
або перероблені продукти
тваринного походження.
УВАГА! Оператори ринку згідно зі статтею 65 ЗУ
«Про державний контроль за
дотриманням законодавства
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я
та благополуччя тварин»
несуть відповідальність в
межах діяльності, яку вони
здійснюють.
За виробництво та/або
обіг харчових продуктів або
кормів із використанням незареєстрованої потужності,
якщо обов’язковість її державної реєстрації встановлена законом, — тягне за
собою накладення штрафу
на юридичних осіб у розмірі
двадцяти мінімальних заробітних плат (74460 грн.), на
фізичних осіб — підприємців — у розмірі одинадцяти
мінімальних заробітних плат
(40953 грн.).
Для проведення реєстрації потужності необхідно
звернутись із заявою в паперовому або електронному вигляді з використанням
посиленого
сертифіката
відкритого ключа згідно з
Порядком до Срібнянського міжрайонного управління
Головного управління Держ
продспоживслужби в Чернігівській області за адресою:
смт Срібне, вул. Миру, 84.
Тел.
+38(04639) 2-62-40;
e-mail: sr@vetmed.gov.ua
Реєстрація здійснюється безоплатно!
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би громадянином України.
Тобто, до моменту подачі
документів, необхідних для
оформлення паспорта, особа має пройти процедуру так
званого підтвердження громадянства України.
3) документ, що посвідчує особу законного предс та в н и к а / у п о в н о ва ж е н о ї
особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;
4) документи, що підтверджують відомості про
місце проживання — довідку
органу реєстрації встановленого зразка (довідка сільської, селищної ради);
5) довідку про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його
прийняття;
6) довідку про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо
переміщених осіб).
Віктор МИХАЙЛЮК,
завідувач Талалаївського районного сектору Управління Державної міграційної
служби України в області.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

46 РОКІВ НА ВЧИТЕЛЬСЬКІЙ НИВІ

У НАШОМУ районі Михайла Ілларіоновича Шевченка знали як чудового
спортсмена і справжнього
наставника для молодого
покоління. Ледь закінчивши Болотницьку десятирічку, став у ній учителем
фізичного виховання. 46
років свого життя присвятив
сільським спортсменам, з
яких близько 50-ти обрали
його фах.
Вшанувати пам’ять М. І.
Шевченка
волейбольним
турніром у першу листопадову суботу вп’яте зібралися у спортзалі Талалаївської
школи його учні та послідов-

ТАКИЙ ПІДСТ УПНИЙ
ДІ АБЕ Т

Цукровий діабет — ендокринне захворювання, пов’язане з порушенням засвоєння глюкози, що розвивається
внаслідок абсолютної чи відносної недостатності інсуліну, в результаті чого розвивається гіперглікемія — стійке
збільшення вмісту глюкози
в крові.
Діабет входить до трійки
захворювань, які найчастіше
призводять до інвалідизації
людини та смерті, і є однією з
основних причин сліпоти, нир
кової недостатності, інфарктів, інсультів та ампутацій
нижніх кінцівок. Захворювання скорочує тривалість життя
та збільшує смертність у 2 – 3
рази. На сьогодні у світі зареєстровано більше 400 млн хворих на цукровий діабет.
Прості заходи з підтримки здорового способу життя
виявляються ефективними
для профілактики діабету
другого типу, який зустрічається найчастіше. Необхідно
виконувати наступне:
••контролювати та підтримувати вагу тіла — ожиріння є основним фактором
виникнення діабету 2 типу;
••бути фізично активним
— 30 хв регулярної активності помірної інтенсивності
щодня є ефективним методом профілактики діабету та інших неінфекційних

захворювань;
••дотримуватися здорового харчування та зменшувати споживання цукру
і насичених жирів, а також
швидких вуглеводів — вони
дають велике навантаження
на підшлункову залозу і при
цьому мають низьку енергетичну цінність;
••утримуватися від вживання тютюну та зловживання алкоголю;
••підтримувати
водний
баланс. Вода бере участь
у процесі проникнення глюкози в клітину і є дуже важливою в усіх процесах обміну речовин. Якщо організм
зневоднений, підшлункова
залоза перестає виробляти
інсулін. Чай, кава, солодка
вода, сік, пиво не можуть
замінити воду — клітини будуть сприймати їх як їжу;
••зберігати спокій, не
нервувати — стрес порушує
діяльність всіх органів та клітин, що призводить до виникнення багатьох хвороб;
••регулярно
проходити обстеження у лікарів.
Важливо якомога швидше
виявити хворобу, що допоможе вчасно розпочати
лікування та взяти хворобу
під контроль, знизивши її
негативні наслідки.
Лілія ЩЕГЛЮК,
лікар-ендокринолог.

Перші морози і перший
сніг нагадали нам, що зима
вже стукає у двері, а з нею
ідуть до людей небажані
гості — грип та гострі вірусні захворювання. Самі себе
заспокоюємо: що там той
грип? Але не такий страшний він сам, як його наслідки
з можливістю важких ускладнень та ризиком смерті. Джерелом інфекції при грипі є
хвора людина. Період зараження триває в середньому
4 – 7 днів.
Типові симптоми: різкий підйом температури до
38 – 40°C, лихоманка, слабкість, біль у м’язах, суглобах,
животі, очах, ускладнене
дихання через ніс, першіння

в горлі, стиснення за грудьми, сухий болючий кашель. І
на додачу до цього можливі
вкрай небезпечні ускладнення: пневмонія, бронхіт,
отит, синусит, трахеїт, менінгіт, енцефаліт, невралгії, загострення хронічних
захворювань.
Як захистити себе від
грипу? Найефективніше —
вакцинація протигрипозною
вакциною. Щеплення найкраще робити в жовтні-листопаді, коли епідемія ще
не почалася. Імунітет вироб
ляється приблизно 2 тижні.
Вакцинація особливо рекомендована групам ризику —
дітям, які часто хворіють на
гострі респіраторні захворю-

ІЗ ЗИМОЮ ГРИП ІДЕ

ники, ветерани спорту району. Змагання розпочалися
хвилиною мовчання і словом-спогадом про улюбленого наставника його учнів
Юрія Дзюбана та Володимира Савенка.
У турнірі, який, як і
завжди, носив не стільки
спортивний, скільки характер дружніх змагань, взяли
участь три команди: «Вчителі», «Ветерани Болотниці»
та «Ветерани Талалаївки».
Попри товариський статус
та дружню атмосферу на
майданчику, поєдинки видалися видовищними та
цікавими.

У підсумку перехідний
кубок цього року завоювала
збірна ветеранів райцентру,
почесне друге місце посіли ветерани Болотниці, на
третій сходинці команда
вчителів.
Приємно, що пам’ять
про цю шановану людину
продовжує жити в серцях
тих, хто його знав.
Сергій НУЖНЕНКО,
практичний психолог
Талалаївської школи,
учасник змагань.
На фото: приємно
після напруженої боротьби приміряти на себе
заслужені нагороди.

вання, людям похилого віку
з хронічними захворюваннями, вчителям, працівникам сфери обслуговування.
У поточному році в Україні зареєстровані вакцини
від 5 виробників: Ваксігрип
(Франція), Люарикс (Бельгія), Інфлувак (Нідерланди),
Інфлуенза ваксін (Китай),
Джісі флю (Корея). У нашому
районі вакцину можна замовити в центральній районній
аптеці №151.
Стануть у нагоді й профілактичні заходи, а це —
уникнення тісних контактів
з людьми із симптомами
грипу; марлева пов’язка або
разова маска; регулярно ретельно мити руки з милом,
протирати їх спиртовмісним

засобом для дезінфекції; вологе прибирання, провітрювання і зволоження повітря в
приміщенні.
Якщо грип все-таки здолав вас, слід залишатися
вдома і дотримуватися постільного режиму протягом
усього температурного періоду, пити більше рідини, невідкладно звернутися до лікаря.
Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує ваші шанси уникнути
небезпечного захворювання,
дозволить зберегти життя
і здоров’я вам і людям, що
знаходяться поруч із вами.
Людмила ДЖОЛОС,
помічник лікаря-епідеміолога Талалаївського РЛВ
Прилуцького МРВ.

Це нині досить актуальна проблема. З початку
року в області зареєстрували 3 випадки захворювання
(1 людина померла). І всі
вони пов’язані із вживанням
рибної продукції. Загалом
по Україні з початку року
постраждало 75 осіб, серед
них 39 через вживання риби.
Упродовж року від ботулізму
померло 7 хворих.
На сьогодні в інфекційному відділенні КНП «Чернігівська міська лікарня №2»
знаходяться на лікуванні 3
особи з діагнозом ботулізм.
У ході позапланової перевірки суб’єкта господарювання, який здійснював
реалізацію рибної продукції,
фахівцями
Держпродспоживслужби виявлено ряд порушень санітарних норм та
гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами. На підприємця, який
продав заражену ботулізмом
рибу, накладено штраф у
розмірі 22338 грн. — 6 мінімальних зарплат.
Ботулізм — гостре інфекційне захворювання, яке виникає в результаті вживання
продуктів із вмістом отруйних
речовин (токсинів), що вироб
ляють бактерії ботулізму.
Збудник найчастіше знаходиться в кишечнику риб
і тварин, консервах із простроченим терміном збері-

гання, грунті, мулові, воді.
Найпоширеніші
шляхи
зараження: в’ялена річкова
риба домашнього приготування, домашні рибні та м’ясні консерви, запечена на природі картопля у фользі (спори
збудника потрапляють через
контакт із ґрунтом), необроблені рани, ковбаси і копченості у вакуумній упаковці.
Перші симптоми: пронос
і нудота, а потім здуття живота і закреп, сильна слабкість у всьому тілі, головний
біль, запаморочення, порушення гостроти зору (двоїння предметів, туман), сухість
у роті, зміна голосу, порушення ковтання, дихання, нестача повітря.
Як уберегтися: не купувати продукти харчування
на стихійних ринках у приватних осіб, не вживати піддуті консерви, в’ялену рибу
та інші продукти невідомого
походження, дотримуватись
технологічного процесу під
час домашньої консервації,
ретельно мити руки, а також
овочі і фрукти під проточною
водою, піддавати продукти
термічній обробці — кип’ятити не менше 15 хвилин.
Пам’ятайте: хворобу легше попередити, ніж лікувати.
Срібнянське міжрайонне
управління Головного
управління Держпрод
споживслужби в області.

КОНСЕРВИ, РИБА –
БОТ УЛІЗМ
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ЗУСТРІЧІ

ПР О Т Е , ЩО НЕ З А Б УД Е Т Ь С Я

Йду рідним селом. Тут
ми народилися і виросли,
тут уперше побачили синь
березівського неба і золоті
розлоги пшеничних ланів.
Тут ходили до школи, навчились робити добро і зло,
вимовили найперші святі
слова: мама, тато, Бог, Україна, хліб, любов, праця, віра,
мир… Ну як сюди не линути
серцем і душею, до своїх витоків, де твоя юність цвіла і
пахла веснами?! До свого
випускного класу і шкільних
друзів.
Зустріч через 45 років.
Боже, як давно і як недавно
те було! Так, саме через 45
років ми зуміли зустрітися.
У далекому 1973-му молоді, енергійні юнаки і дівчата
розлетілись у світи з батьківської хати із атестатом зрілості в руках про закінчення 10
класів Березівської школи.
Кожен звив своє гніздечко
і обрав життєвий шлях. Ви-

росли діти, онуки. Роки пролетіли, як птахи у вирії. Не
зчулися, як скроні посивіли і
літа в осінь покотилися. Не
забарилася пенсія. До щему
радісно і приємно було через десятиліття зустріти
рідні обличчя своїх ровесників, з якими ділив радощі
й печалі шкільних буднів,
сидів за однією партою на
уроках життя. На цьогорічну зустріч до Березівки
приїхали Віталій Хоменко з
Києва, Микола Данилейко
і Ольга Луценко з Ромнів,
Валентин Хоменко з Варви, Олександр Савченко,
Анатолій Попович із Талалаївки, Валентина Буренко
із Срібного, Віра Омельяненко з Харкового, Галина
Ілляшенко, Віра Потеряйко, Віра Ілляшенко з Чернецького, прийшли місцеві
Надія Зінченко і Володимир
Головань. Сльози радості,
обійми, відчуття домівки, де

тебе завжди чекають. Школа, вчителі, твій клас і твоя
парта. Це незабутнє!
Спочатку відвідали сільські цвинтарі — місця вічного спочинку наших земляків,
«зустрілись» із своїми рідними, дорогими серцю вчителями, які зі смутком в очах
дивились на нас із посірілих
фотографій: наш класний
керівник, наша друга мама
Олександра Семенівна Науменко, перша вчителька
Віра Олександрівна Гига,
Віктор Тимофійович Згоннік.
Вони живуть у нашій пам’яті і понині, справжні сільські
інтелігенти, яких поважали
і шанували цілі покоління
березівців. Відвідали і своїх
однокласників, які вже ніколи не прийдуть на шкільну
зустріч. Коля Ходун загинув зовсім молодим і Вова
Силенко помер, також не
набравши життєвий розгін.
Вітя Гавва перейшов межу

вічності зовсім недавно. Немає серед живих Вови Хоменка, Валі Браташ, Наташі
Тимошенко…
А потім за щедрим столом не було кінця-краю
спогадам. Більше, звичайно ж, радісних, веселих. Як
і колись, летіли в небо пісні
нашої далекої юності, оповідки із шкільного життя, які
так зримо спливали в нашій
пам’яті, наче ось-ось вони,
наче вчора. Важко було
прощатися, і ми з великим
сподіванням говорили один
одному: «До побачення, до
нової зустрічі!» Дуже вдячні працівникам сільського
кафе, які підготували нам
багатий святковий стіл і
ввічливо обслуговували. А
Толя Дмитрюк зняв відеомиттєвості нашої зустрічі
на пам’ять.
Галина ІЛЛЯШЕНКО,
випускниця Березівської
школи 1973 року.

ПРО ВСЕ те, що я вам
зараз розповім, пересічній
людині, а особливо педагогу, важко й повірити. Коли б
мені про подібне хтось повідав, то я б це вважав як
нерозумний витвір фантазії.
Очевидно, розпочну розповідати цю історію з кінця.
Якось зовсім недавно приїздить до мене в гості один
з моїх чисельних колишніх
чудових учнів Микола Васильович Пархоменко —
підполковник національної
гвардії України, статний, в
добре підігнаній офіцерській
формі з солідною планкою
нагород на лівій стороні кітеля, моложавий чолов’яга.
Ми міцно обійнялися. Після
взаємних привітань та традиційних запитань типу: «Як
Ви себе почуваєте та як живете?», він повністю вразив
мене наступним, очевидно,
заздалегідь приготовленим
страшним запитанням: «Миколо Петровичу, яка Ваша
думка — як мені краще
знешкодити Вашого колишнього любимого учня і мого
теж колишнього рідного братика Серьожу Пархоменка?!
Є два варіанти, перший —
снайперською гвинтівкою зі
спеціальним оптичним прицілом, яка вражає ціль на
віддалі до трьох кілометрів,
чи по-другому — накрити
його вогнем реактивних мінометів?! Використати перший і другий варіанти в мене
нині є повна можливість».
Мова йшла за його рідного,
на шість років молодшого,
брата Сергія, який, вже так
сталося, воює нині в складі
військ так званої Донецької
народної республіки.
Сказати, що я був просто
вражений від такого незвичайного для мене запитання — значить просто нічого
не сказати! Все було значно
складніше! Справа в тому,
що Коля і Серьожа Пархоменки — це були не просто
звичайні учні, яких я готував
до вступу у вуз. Їх матуся
Ліда — моя однокласниця з
першого по восьмий клас. А
з першого по четвертий клас
ми навіть сиділи за одною
партою і я їй відкрито по-дитячому симпатизував. Можна
просто сказати, що Ліда Джолос була моїм першим дитячим коханням. А от їх батько
— Василь Васильович був
мені зовсім по-іншому близькою і дорогою людиною. Він,
можна сказати так, був моїм
учителем, наставником і

порадником по моїй епопеї роботи на збиральному
комбайні. Під час літніх канікул між дев’ятим і десятим
та десятим і одинадцятим
класами я старанно працював помічником комбайнера
зернового комбайна. А от
сам Василь Васильович, а
тоді просто молодий чоловік
Вася, був комбайнером, а я
його помічником.
Пам’ятаю, як я перший
раз підійшов зблизька, несміливо і навіть з острахом до
працюючого комбайна марки
С-4М — одного з перших самохідних зернозбиральних
комбайнів далекого 1962
року. Мене до краю вразила безліч зубчастих працю-

величезне розумне громаддя, створене розумом і руками багатьох трудівників,
підвладне мені — простому
юному сільському хлопчині.
До цього часу пишаюся, що
завдяки своїй старанності і
такому вчителеві, як Вася, я
за ці два збиральні літа заробляв більше, ніж за цей же
час мій батько — колгоспний
коваль і моя матуся — телятниця разом.
Були неодноразові випадки, коли, стоячи за
штурвалом комбайна, я молотив і збирав зерно пшениці, жита чи гороху, а в цей час
Вася з Лідою гуляли в сусідньому лісочку.
Ліда, закінчивши вісім

ча, вченого. Комбайн я дуже
любив, це був незвичайний,
багатий і привабливий світ.
Але ще більше я любив возитися з дітьми, їх навчати і
виховувати. Після закінчення педагогічного інституту і
служби в армії я поїхав продовжувати навчання в Харків. «Перша столиця» стала
для мене другою малою
Батьківщиною, адже тут я
проживаю і працюю вже сорок шостий рік.
Доки були живі Вася і
Ліда, зв’язків з ними я ніколи не поривав. Ми дружили
сім’ями. Мій малий тезка ріс
міцненьким і кмітливим. Використовуючи систему Нікітіних, я навчив його в п’ять

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

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

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

К УП ЛЮ

АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗІЛ,
ГАЗ, УАЗ; карданні вали.
Тел. 095-516-29-57,
098-841-72-05.
залишилось назавжди — це
їх схожість на своїх батьків,
старший — повністю схожий на маму Ліду, а менший,
особливо статурою, — на
батька Васю.
… Коли Микола, прямо
таки, дурнувато став говорити мені про два варіанти
позбавлення життя рідного
брата, та ще й дико смакуючи, який з них Сергію дошкульніший, щоб мов, перед
смертю помучився більше, я
гнівно закричав на нього: «Як
же то добре, що твої батько
й матуся тепер вже ніколи не
почують тебе, дурного!» Підполковник, очевидно, не чекав такої моєї реакції на його
негідні запитання й дещо
примирливо мовив: «Наша
розвідка допомогла знайти
номер його мобільного телефону. Один раз мені вдалося
з ним поговорити. Боже, якби
ж Ви лише знали, що він плете про нас! Він стверджує,
що ми всі поголовно банде-

ЖИТТЯ ЯК Є

І ПОВІ Р И Т И Д У Ж Е ВА Ж К О…
ючих механізмів, зв’язаних
між собою ланцюговими
чи ремінними передачами.
Все це якимось чином рухалося, тріщало і вороже та
жалісливо до мене шипіло!
Пам’ятаю, як я приречено
мовив: «Боже! Вася! Та я ж
ніколи цього не виучу і не
розберуся в усьому цьому».
А комбайнер Василь, щиро і
доброзичливо посміхаючись,
мовив: «Та ти ж раніше читати й писати не вмів! Але
ж навчився! Все навчишся і
в усьому розберешся, якщо
сам того забажаєш». Ці добрі
розумні слова, в залежності
від педагогічної ситуації, я
кажу своїм учням чи студентам ось уже п’ятдесятий рік
своєї науково-методичної і
педагогічної праці. Це нині. А
тоді я вже десь через місяць
старанної і наднаполегливої
праці під керівництвом свого
знаючого і мудрого наставника не лише досконально
знав призначення і будову
всіх складових нашого комбайна, а ще й міг інколи по
особливостях робочого звуку
визначати несправність та її
характер того чи іншого робочого механізму.
У період збиральної пори
при бездощовій погоді ми з
Васею працювали поперемінно частіше всього весь
світловий день, по 12 – 14 годин за добу. А були випадки,
коли збирали зерно в нічну
пору, включаючи добряче
світло фар комбайна. Це був
щасливий для мене період,
коли я, сидячи за кермом
такої машини, відчував, що
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Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
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класів, більше в школі не
навчалась, а вступила на
заочне відділення сільськогосподарського технікуму, і
незабаром вони одружилися.
Через певний час у них народився Миколка. Вася добре
ставився до мене, схвалював мою старанність, працьовитість, відношення до
роботи, радів за мої хороші
успіхи в школі. Не знаю як то
воно було насправді, але він
неодноразово говорив, що
першого синочка вони назвали саме в мою честь. Я радів
від цього, бо добре знав, що
Вася така людина, що подібних слів так просто не скаже.
Якось він жартуючи мовив, що їхній міцненький
Колюнчик з’явився на світ
білий п’ятимісячним, тобто
народився через п’ять місяців після їх з Лідою весілля.
Правди нікуди подіти, але
порівнюючи відповідні проміжки часу, я допускаю, що в
той час, коли я відчайдушно і
звеличено водив зерново-обмолочувально-збиральну
громадину, Вася з Лідою, гуляючи в лісочку, зовсім не в
шашки грали, адже їх у них
не було…
Нестримно, ні з чим не
рахуючись і ні з ким не радячись, йшли роки. Після
закінчення середньої школи
і одержання відповідного
атестата, я поїхав вступати
на фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного інституту
ім. А. Макаренка, тим самим
визначивши свою подальшу
долю як вчителя, виклада-

років добре читати, писати
і рахувати. А географічну
карту світу він знав не гірше
школярів. Потім у них з’явився ще один синочок, якого по
ініціативі тепер вже старшого
братика назвали Сергієм.
А роки все йшли і йшли…
Коли хлопці підросли, ми з
моєю сім’єю стали запрошувати їх до Харкова. Разом з
моєю дружиною, яка теж педагог, але хімії і біології, ми
додатково з ними працювали. Брати в школі навчалися
чудово. Коля закінчив її із
срібною медаллю, а Серьожа — із золотою. Я допомагав їм по фізиці й математиці
готуватися до вузу. Микола з
відзнакою закінчив військове
училище у Львові, а Серьожа теж дуже добре закінчив
Київський політехнічний інститут. Старшому брату, як
військовому, довелося працювати у різних місцях. А от
молодший одержав диплом
спеціаліста по вентиляційних пристроях і за направленням поїхав на одну з
шахт Донецького кам’яно-вугільного басейну. Тут незабаром одружився з місцевою
дівчиною та й залишився там
жити й працювати.
Їхніх батьків немає на
цьому світі вже більше двох
десятків років. Ліда померла
від якихось жіночих негараздів, а Вася, сумуючи за єдиною і коханою, десь через рік
теж пішов слідом за нею.
… Час, історія і доля
розкидали рідних взаємно
люблячих братів по різні сторони «барикад». Що в них
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В ЛАШТ УЄМО
СВЯТО

рівці, що вже їмо малих дітей, воюємо лише для того,
щоб мати вдосталь власних
рабів!» Намагаючись з усіх
сил бути витриманим, я майже спокійно сказав йому:
«Ну й що ж тут такого?! Його
просто задурманила до краю
гадюча російська пропаганда, тому він так говорить.
Сподіватимемося, що все
це в нього лише тимчасово.
Але ж це твій рідний єдиний
брат Серьожа, якого сам
ти так назвав. Згадай, як ти
шестилітнім возив його на
колясочці по вашому чудовому садочку і щось весело
йому розповідав…» Та зациклений на одному Микола
Васильович заторможено і
гнівно вів своє: «Отож саме
тоді в садочку необхідно
було його задавити! Мені,
як дитині, по закону нічого
б не було і все з часом забулось би, але б на одного
ідіота на світі було б менше!
І все було б добре! Я не хотів Вам говорити, але коли
пішла така справа, то скажу
відверто — мені достовірно
відомо, що він допитує й катує наших полонених! Оце
Вам і мій рідненький братик,
а Ваш славний учень, якого
Ви так завжди вихваляли!
І важко сказати — хто з нас
більший гад?! Ви добре знаєте, що в житті може бути все
що завгодно. Отож, давайте
подумаємо, коли я, не дай то
Бог, попаду до нього! Тому
логічно, що краще його раніше спокійно вбити, щоб така
гнида не пакостила білий
світ! Ось бачите як все скла-
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М’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.
Запрошуємо на роботу
ОХОРОНЦІВ чоловіків та
жінок. Вахта. Проїзд. Харчування. Житло за рахунок
фірми.
Тел. 050-529-08-03,
068-289-96-94,
063-563-39-94.
дається і не вважайте мене
повним ідіотом, а по Вашому
вигляду я бачу, що саме таким Ви мене нині вважаєте!»
Після таких слів я вже не
знав, що й сказати і просто
замовк, адже якихось недобрих відхилень в характері
Серьожі я ніколи не бачив.
Як і брат Коля, він був милим добрим хлоп’ям, а пізніше — щирим юнаком. Трохи
пізніше ми обоє дещо заспокоїлися. Сіли за стіл. Не
чокаючись, випили по чарці.
Розговорились. Підполковник висловив своє особисте
бачення війни на Донбасі і
неоднозначне ставлення місцевих людей як до Росії, так
і до України. Пригадав випадок, коли його підрозділ лише-но приїхав пізно ввечері
на нове місце несення служби, як до їхнього будиночка
підійшла згорблена бабуся.
Вона пояснила, що живе неподалік у власній хатинці і на
всі лади проклинала росіян,
що призвели ось до такого
хаосу, а в неї дома вже давно
немає чого їсти. Українські
воїни поспівчували старенькій, дали в подарунок три хлібини та декілька банок хороших консервів і провели до її
дворища. Через деякий час
будиночок, де розмістився їх
підрозділ, був чітко накритий
прицільним вогнем мінометів. Не обійшлось без втрат і
поранень. Бабусю в її хатині
знайти не вдалося.
Микола Васильович довго і здавалось би кваліфіковано намагався відповісти
на мої три запитання: 1) Що
є причиною війни на Донбасі? 2) Чи можна б і як це
саме було потрібно зробити, щоб провести профілактику можливих військових
дій, а значить їх не допустити? 3) Коли припиниться людське горе на Сході
України? Чіткої відповіді від
безпосереднього учасника
бойових дій, підполковника
національної гвардії України Миколи Пархоменка я
не одержав. Та хто їх може
вірно і однозначно дати?!
Хіба що колись хто-небудь
з істориків. Нинішнім сімдесятилітнім, та й молодшим, і
повірити дуже важко, що нині
кожного дня гинуть українці
не від кого-небудь, а від рук
росіян чи їхніх найманців.
Населення України за
роки незалежності, в силу
різних причин, скоротилося
майже на десять мільйонів.
Це найбільший недобрий
показник наших загальних
негараздів. Що вже говорити
тут про щось інше.
Микола ПУГАЧ,
викладач-методист
Харківського радіотехнічного
технікуму, кандидат
технічних наук.
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