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П ОД Я К А В О Л О Н Т Е РА М

НАШ КАЛЕНДАР
ШАНОВНІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ, ВОЇНИ, ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ І ЗБРОЙНИХ СИЛ!
День Збройних сил України — це, насамперед, свято на честь тих, хто нині захищає
територію нашої країни від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності Української держави. Це свято хоробрих
військовослужбовців, завдяки незламному

духу яких наша країна досі лишається суверенною незалежною державою.
Бажаємо вам козацької мужності, не
зламної сили волі та віри у власні сили,
мирного неба, благополуччя та процвітання
нашій державі.

7 ГРУДНЯ – ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Щиро вітаємо працівників та ветеранів
родинного затишку, благополуччя та мирноорганів місцевого самоврядування, депуго неба над головою. Хай результат нашої
татів всіх рівнів та жителів Талалаївщини з
спільної праці буде плідним, а плани та споДнем місцевого самоврядування!
дівання успішно втілюються в життя на коБажаємо всім міцного здоров’я, щастя, ристь нашої держави та її громадян.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ, ДЕПУТАТИ ТА ВЕТЕРАНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Дня місцевого самоврядування!
Представляти інтереси громади, знати
їх проблеми і докладати всіх зусиль для їх
вирішення — почесна і відповідальна місія.
На представників влади на місцях покладена велика відповідальність за соціально-
економічний стан територіальних громад, за
добробут їх жителів, за створення належних
умов проживання мешканцям сіл, селища.
Кожен зокрема й усі разом ми, кого територіальна громада обрала представляти власні інтереси і приймати від її імені рішення,
несемо відповідальність за втілення в життя
основних принципів місцевого самоврядування, яке є конституційним правом кожного
громадянина.
Місцеве самоврядування — це обов’язок
на власному прикладі показувати, як наводити лад не лише в особистому будинку, а й на

своїй вулиці, у громаді загалом. Тож будемо
відповідальними перед собою та перед усіма
мешканцями нашої громади. Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий професіоналізм і компетентність, відповідальність та
активна громадська позиція є гідним внеском
у розбудову громади і держави. Впевнений у
тому, що подальший розвиток та вдосконалення місцевого самоврядування буде запорукою збереження миру і злагоди в суспільстві, суттєвим стимулом для економічного
зростання, досягненням нових здобутків на
ниві зміцнення української державності.
Бажаю мужності і нових здобутків у вашій нелегкій і відповідальній праці, міцного
здоров’я, щастя, родинного благополуччя
та здійснення всіх ваших життєвих планів і
сподівань!
Юрій ВЕЛИЧКО,
Талалаївський селищний голова.

5 ГРУДНЯ — Міжнародний день волонтера. Цього
дня керівники району зустрілися за круглим столом
із місцевими волонтерами,
щоб подякувати їм за небайдужість, бажання допомогти
тим, хто опинився у скруті.
Вів засідання заступник голови районної ради Стані
слав Катрушенко. Дякували
волонтерам за їхні добрі
справи голови райдержадміністрації Анатолій Дупа,
районної ради Юрій Дзюбан,

ОФІЦІЙНЕ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ОБОРОНИ ЧЕРНІГІВЩИНИ:

районної ради ветеранів
роджена жителька ТалаГригорій Костенко. Особливу
лаївки Віра КРАВЧУК, яка
подяку вони висловлювали
неодноразово передавала
за допомогу військовим, які військовим в’язані власновоюють на сході країни, та
руч шкарпетки, інші вироби.
переселенцям. У кожного із
Грамотами районної ради
волонтерів свій, особливий та подарунками нагородвнесок у благодійну справу, жені директор Центру ДЮТ
та поєднує їх одне — щиНіна ГАЛАГАН та 10-класрість, відповідальність, відник Талалаївської школи
чуття необхідності допомаДенис ПРОХОРОВИЧ, кегати іншим і отримувати від
рівник районного благодійтого моральне задоволення.
ного фонду «Прогрес» ОлекГрамотою
районної
сандр СМАЛЬКО отримав
ради і подарунком нагоподарунок.
На фото Ярослава КАРПЕНКА:
учасники зустрічі за круглим столом.

військові – у повній бойовій готовності, для цивільних життя не змінюється
Голова
Чернігівської
обласної державної адміністрації Олександр Мисник
увечері 29 листопада провів
перше засідання Ради оборони області. На порядку
денному — організація роботи в умовах воєнного стану.
Рада оборони — орган,
на який відповідно до Закону України «Про оборону» в
особливий період покладається керівництво виконанням на відповідній території
заходів щодо оборони України. До її складу входять
керівники правоохоронних

органів та військових органів
управління.
Олександр Мисник підкреслив: жителям області
варто зберігати спокій. Для
паніки немає підстав, ситуація повністю контрольована.
Банки, підприємства, заклади торгівлі, інші установи
та організації продовжують
працювати у звичайному
режимі. Конституційні права
громадян не обмежуються.
Організовано
взаємодію облдержадміністрації з
командуванням військових
формувань.

Як повідомили учасники
засідання, усі військові частини області перебувають у стані бойової готовності. Деякі з
них виведені в райони проведення навчань. Посилено
охорону державного кордону,
так само у посиленому режимі несуть службу право
охоронці та рятувальники, активізували контрдиверсійну
роботу спецслужби.
Військовий комісар області Олександр Криворучко
повідомив, що військкомати
працюють у штатному режимі. Оповіщено понад 3,5

тисячі резервістів оперативного резерву першої черги
бойових частин та майже 400
резервістів другої черги. Абсолютна більшість готові прибути до військових частин за
першим викликом. Втім, про
мобілізацію зараз не йдеться
— такі виклики можуть здійснюватися для проведення
навчальних зборів.
За інформацією
Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Чернігівської
облдержадміністрації.

ПРО СКЛИКАННЯ 24-ї СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ 7-го СКЛИКАННЯ

Пленарне
засідання
двадцять четвертої сесії
районної ради провести
19 грудня 2018 року о 10 годині в залі засідань районної
ради з орієнтовним порядком денним:
••Про звіт голови район-

П’ятниця
7.12

ної ради;
••Про звіт про виконання
районного бюджету за 9 місяців 2018 року;
••Про внесення змін до
рішення дев’ятнадцятої сесії районної ради 7 скликання від 27 грудня 2017 року

«Про районний бюджет на
2018 рік»;
••Про районний бюджет
на 2019 рік;
••Про Програму економічного і соціального розвитку району на 2019 рік;
••Про роботу комуналь-

ПОГОДА

Субота
8.12

Неділя
9.12

Понеділок
10.12

Вівторок
11.12

ного закладу «Талалаївський районний центр первинної
медико-санітарної
допомоги»;
••Інші питання.
Голова
районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.
Середа
12.12

Четвер
13.12

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C
Фаза Місяця

святкує своє 15-річчя!
Запрошуємо на свято наших пайовиків, працюючих у підприємстві, наших
ветеранів, а також всіх, хто хоче отримати приємні враження від нашого свята.
На вас чекає змістовна святкова програма, а також виступ знаменитого театру пісні із Тернополя
«ЛІСАПЕТНИЙ БАТАЛЬЙОН»
(солістка Наталія ФАЛІОН).
Святкування відбудеться
в Болотницькому СБК 21 ГРУДНЯ.
Початок свята о 15-ій год. Вхід вільний.
Буде організований під’їзд пайовиків
із Талалаївки.
Довідки за тел. 2-34-97.

ПЕРЕДПЛАТА – 2019
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За даними http://sinoptik.ua

Будьте з нами! Передплатіть «ТХ» — єдину газету, яка видається в районі. Це газета про село і для
селян, найдоступніша для
кожного жителя району. Газету можна передплатити і
за межі району. Оформіть
передплату в стаціонарному

або пересувному поштовому
відділенні, в редакції. Продовжується електронна передплата. Якщо у вас виникають якісь запитання щодо
оформлення
передплати,
звертайтеся до редакції.
Телефон редакції — 2-13-53,
редактора — 096-173-42-25.

2

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ОФІЦІЙНЕ

ГОЛОВУ ОДА
ПРЕДСТАВИВ ПРЕЗИДЕНТ

«Де народився, там
і пригодився», — такими
словами Президент України Петро Порошенко 28
листопада в Чернігові
представив нового голову Чернігівської обласної
державної адміністрації
Олександра Мисника.
Президент також додав,
що життєвий шлях нового
очільника області переконує
його, що будуть організовані
рішучі кроки у напрямку розвитку регіону.
— Впевнений, що вам
по плечу і ті непрості
завдання, які зараз складаються, виходячи із політичної обстановки як
внутрішньої, так і зовнішньої, — наголосив глава
держави.
Олександр Мисник —
вже колишній голова Менської районної ради. Народився на Корюківщині.
Тривалий час працював у
податкових органах, очолював Менську райдержадміністрацію та районну раду.
Чернігівщина увійшла
у перелік областей, де
введено воєнний стан.
Глава держави повідомив, що відповідно до
воєнного стану запланована передислокація частин
Збройних сил України для
унеможливлення
подальшого просування ворога
на територію України. При
цьому він відзначив, що будуть укріплені та посилені,
зокрема, й кордони Чернігівської області, яка межує з
країною-агресором.
— Область треба захищати, бо кордон з Росією
не є кордоном дружби, —
наголосив Президент.

ВІТАЄМО із 55-річним
ювілеєм нашу однокласницю і подругу Світлану Миколаївну ШІДЛОВСЬКУ з
Довгалівки. Зорить Твоя чудова дата, цей світлий день
— Твій ювілей. У дім уже заходить свято з вітанням друзів та гостей. Хай незліченні
будуть роки, багаті сонцем
та добром, веселим — спів,
легкими — кроки, хай доля
повниться теплом!
ОДНОКЛАСНИКИ,
ДРУЗІ.
* * *
У ЦЕЙ прекрасний зимовий день 70-річний ювілей у
нашої найдорожчої, найріднішої, найкращої, люблячої
дружини, мами, бабусі і тьоті Валентини Григорівни
ГОРБАНЬ із Болотниці. В
цей дорогий для серця день
бажаєм море квітів і пісень,
від друзів — щирих привітань, від зірки — здійснення
бажань, від сонця — світла
і тепла, щоб доля щедрою
була. Хоч не спинити часу
лік, нехай щастить весь довгий вік. Люба матусю, низенький Вам уклін від дітей
і онуків, здоров’я міцного з
роси і води. Нехай Ваші лагідні струджені руки тепло
і любов нам дарують завжди. Спасибі, матусю, за ночі
безсонні, спасибі, рідненька,
за те, що Ви є. Хай Ваш дім
буде наповнений вірою, надією, любов’ю і хай у ньому
завжди панують радість,
взаєморозуміння, пошана та
щастя. Удачі і вічної весни в
душі на многії-многії літа.
З великою любов’ю і
повагою ЧОЛОВІК, ДІТИ,
ВНУКИ, ПЛЕМІННИКИ і вся
велика родина.
* * *
9 ГРУДНЯ на поріг свого
70-річчя ступає наша хрещена, кума і добра подру-

Серед іншого, Петро
Порошенко акцентував на
проблемі
забезпечення
повноцінної роботи «Укрпошти», особливо в сільських районах, та недопущення закриття її відділень.
— Була президентська
ініціатива виділити 500
мільйонів гривень «Укрпош
ті» для компенсації збитків. Не для того, щоб вони
собі зарплати підвищували, не керівництву, а забезпечити захист листонош, яких ви намагаєтеся
вичавити з «Укрпошти».
Ні, ми цього не дозволимо і
це наша з вами спільна боротьба, — підкреслив Петро Порошенко.
— Не дати звільняти
листонош. Дати їм нормальну зарплату. Не дати
закривати відділення в
сільській місцевості і не
дати підвищити тариф на
доставку пенсій пенсіонерам, бо вони не самі заможні в державі і потребують
нашого захисту, — сказав
Президент.
Він доручив новопризначеному керівнику Чернігівської області проконтролювати виконання цього
питання.
За матеріалами інтернет-
видання Сусіди.City.
га Валентина Григорівна
ГОРБАНЬ із Болотниці. Ваш
ювілей — не тільки Ваше
свято, радіють Ваші рідні й
друзі теж. Хай Бог пошле іще
років багато, здоров’я, щастя, радості 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
хрещениця ТАНЯ із сім’єю
з Полтавської області,
куми В. В. і Л. П. ЯРЕМЕНКО з Талалаївки.

* * *
5 ГРУДНЯ святкувала
свій день народження Валентина Григорівна ГОРБАНЬ
із Болотниці. Бажаємо нашій
ювілярці міцного здоров’я і
всіляких життєвих гараздів
на довгі роки. Літа цвіли не
просто цвітом, а проростали
у труді, дорослими вже стали
діти, а Ви душею молоді. Пливуть літа, мов тихі води, уже
минає 70, хоч як прожитих
літ не шкода, не повернути
їх назад. Хай щастя панує у
Вашому домі і радість у ньому живе, здоров’я міцного і
щирої долі хай Бог посилає і
Вас береже. Хай завжди повертається до Вас доброта і
любов, яку Ви так щедро даруєте людям.
З повагою сваха ЛІДА,
МАРІЯ.
* * *
9 ГРУДНЯ святкує свій
70-літній
ювілей
щира,
турботлива і добра жінка
Валентина
Григорівна
ГОРБАНЬ із Болотниці.
Яскрава мить у житті — день
народження і як прекрасно, коли поруч є друзі, котрі

6 грудня 2018 року

РИНОК ЗЕМЛІ – МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ
За роки незалежності питання вільного користування
власною землею переросло
з суто економічного до питання майже національної
безпеки. Давно вийшовши
за рамки не тільки здорового глузду, а й будь-якої
моралі, політики безсоромно спекулюють цією темою.
Можна констатувати, що питання вільного ринку землі
роз’єднує суспільство. Тим
часом у світі залишилося
всього п’ять країн, в яких діє
мораторій на продаж. Україна одна з них. У порівнянні з
багатьма європейськими сусідами Україна має величезний земельний потенціал.
Загальна площа землі, що
має
сільськогосподарське
призначення, сягає 42,8
млн га, з яких 36,5 млн га
належить
підприємствам
та громадянам. З них 19,5
млн га використовують зареєстровані сільськогосподарські підприємства. Ці
землі, в основному, орендуються у держави та домашніх господарств. 15,1 млн га
знаходяться у використанні
домашніх господарств, 7,3
мільйонами га розпоряджаються центральні та місцеві

органи влади, а 0,9 млн га
— держава.
Всіх сільгоспвиробників
у країні можна поділити на
три умовні групи: домашні (маленькі) господарства,
фермери та агрохолдинги.
Останні обробляють 6 млн га
(або 14%) українських земель та забезпечують 22%
сільськогосподарської продукції країни. Середні аграрні
виробництва, до складу яких
входять і ферми, займають
31,4% с.-г. земель та в середньому складають 474 га.
Нарешті домогосподарства
обробляють найбільшу кількість землі — 35% та мають
середній розмір ділянки
близько 1,34 га.
Кожна умовна група
аграріїв бере участь у формуванні державного ВВП.
12% з 90 млрд доларів українського ВВП забезпечують
саме аграрії. Існує чимало страхів та міфів щодо
впровадження ринку землі.
І породжують їх, у першу
чергу, наші політики, які в
переважній більшості представляють інтереси великих
агрохолдингів.
Експерти із земельних
питань сходяться на спіль-

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

І ГОРІЛА СВІЧА

У школах району, розповідає сайт відділу освіти, молоді та спорту РДА,
пройшли виховні заходи
до Дня пам’яті жертв Голодомору 1931 – 33 років.
Наймолодші школярі виготовляли незабудки пам’яті,
учні середніх класів разом
зі своїми вчителями підготували і провели виховні
години та уроки пам’яті й
скорботи «На вікні свіча догасала», «Колос правди»,
«Голодні очі», «Упокорені
голодом», «Голгофа голодною смертю», «Жнива
скорботи», старшокласни-

ки схилили голови перед
хрестами-пам’ятниками
жертвам Голодомору в загальнонаціональній Хвилині
мовчання та на лінійці «Не
погасим пам’яті вогонь»,
переглянули тематичні кінострічки. У кожному класі
читалися моторошні спогади очевидців тих страшних
подій 85-річної давності і
епізод за епізодом із них
відтворювався у дитячих
малюнках. І горіла свіча,
як маленька частинка Всеукраїнської акції «Запали
свічу». Мертві не простять,
живі не забудуть.

тебе розуміють і поважають.
Дозвольте Вас сьогодні привітати у день такий, що раз
бува на рік, здоров’я і наснаги побажати на все життя, на
довгий-довгий вік. До сотні
літ дожить без горя і журби,
від гір, від сонця, від калини
всіх благ земних з роси й
води, бадьорість, здоров’я і
настрій хай будуть завжди.
Шануємо, поважаємо і всьо-

СЬОГОДНІ
відзначає
свій ювілейний день народження наш любий син,
тато й дідусь Володимир
Олександрович ДИННИК
із Красного Колядина. Є ювілеї досить різні, та є одна з
найкращих дат, коли вітає
вся родина у день, коли
Вам 50! Хай пахучим цвітом
стелиться дорога, хай відходять в далеч горе та біда,
хай же будуть щастя і міцне
здоров’я, радість і повага на
многії літа. Хай буде щедрим
ювілейне свято, достатку
Вам, удачі і добра!
З повагою МАМА, син
ЯРОСЛАВ, дочка ОКСАНА,
зять ЮРІЙ, внуки ПАША і
ВАРЯ.
* * *
6 ГРУДНЯ відзначає
свій 50-річний ювілей наш
татусь і чоловік Володимир
Олександрович ДИННИК
із Красного Колядина. Тебе,
рідненький, раді ми вітати і в
свято, і у будні дні, бо Ти у
нас один-єдиний тато і кращого немає на землі. Цілуєм
ми Тебе і обіймаєм у Твій
красивий іменинний день і
від душі ми бажаєм щасливих днів і в серці лиш пісень.
Хай доля полічить Тобі років
багато, міцного здоров’я,
щастя і добра. Хай повниться ласкою рідная хата,
багато в ній буде людського
тепла. Хай несуть тільки радість з собою роки, хай збудуться мрії, бажання, думки. Щоб радісний настрій у
серці не згас, а щедра доля
усміхається не раз.
З повагою дружина НАТАША і донечка
МАРИНКА.

го найкращого бажаємо. Від
щирого серця найтепліші вітання дорогій сусідці, кумі і
подрузі шлють
Софія САГЛАЙ, Галина
БОЙКО, Марія ЧИКИШ,
Катерина МІРОШНИЧЕНКО, Надія РУДЬКО з
Болотниці.
* * *
ЦИМИ днями відсвяткувала ювілей наша дорога
сестра, кума, подруга Ніна
Миколаївна ТРЕПАЧКА із
Красного Колядина. Ювілей
у Вас щасливий нині, добрий, мудрий, щедрий ювілей! В ньому все: робота,
друзі, рідні, радість найдорожчих Вам людей. Дай Вам
Боже днів щасливих, дай
добра, здоров’я, сили, дай
любові, злагоди, утіхи, змоги
дай життю радіти і ділитись
словом щедрим, теплим,
лагідним, щасливим! А сьогодні, на це свято, щастя
зичимо багато. Хай Вас Бог
благословляє — многих літ
Вам посилає!
ЗАЙЧЕНКИ, БЕРЕЖНІ,
БУРДЕНКИ.
* * *

них оцінках — після впровадження ринку землі слід
очікувати підвищення її вартості та як наслідок — ціни
оренди. А це означає, що
власники земель, багато з
яких це люди старшого віку,
зможуть суттєво збільшити
свій прибуток.
Сьогодні ціна за 1 га
землі в Україні складає
близько 1075 у. о. Здача в
оренду приносить власнику
паю (в середньому 3,25 га)
близько 8500 гривень на
рік. Тож продаж паю навіть
за сьогоднішньою ціною
принесе одним платежем
суму, що дорівнюватиме
прибутку майже за 12 років. Крім того, пропоную
ще одні цікаві математичні
розрахунки. Якщо, скажімо,
власник паю сьогодні зміг
би продати свій пай за мінімальною ціною, то отримав би суму в розмірі 3494
долари (3,25 га × 1075 дол.)
або приблизно 98 тис. грн.
за нинішнім курсом долара
і, розмістивши ці кошти на
депозиті, отримував би щорічно 15 тис. грн. прибутку.
А тепер порівняйте цю суму
з розміром своєї орендної
плати. Тож зробіть самі ви-

сновок, кому вигідний мораторій на продаж землі.
Ще один міф розповсюджується знову таки здебільшого політиками, який
стосується захоплення наших земель іноземцями. Ризики викупу української землі
іноземцями занадто перебільшені. Головний аспект
— розрізненість та дробленість землі. Консолідованих
земельних банків розміром
хоча б у 1000 га сьогодні
не знайти. Одне українське
поле може складатись із 20
власників, іноземців відштовхує цей фактор. Окрім цього,
не слід забувати, що іноземний інвестор бачить ризики,
пов’язані з політичним станом України. Мають місце і
страхи, пов’язані з бюрократією та непрозорістю українського законодавства. Наразі
є багато соціальних страхів,
невизначених думок та непорозумінь у площині земельної реформи в Україні. Але,
як свідчить практика, торгівля не терпить обмежень, а
невидима рука ринку з часом
все розставляє по місцях та
нішах без зайвого втручання
держави.
Сергій МИХНО.

НОВІ НАПРЯМИ ДОТАЦІЙ
ДЛЯ ФЕРМЕРІВ

Для інформування та
максимального
залучення
сільгоспвиробників до участі у нових фермерських
програмах державної підтримки, які визначені Постановою №911 від 24 жовтня
2018 року «Про внесення
змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для
надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» відділ
агропромислового розвиту
Талалаївської районної державної адміністрації надає
інформацію про механізм отримання бюджетної субсидії
для новостворених фермерських господарств у розмірі
3 тис. грн. на 1 гектар, але
не більше 60 000 гривень на
одне фермерське господарство та бюджетної субсидії
на кожного члена фермерського господарства у розмірі 5,5 прожиткових мінімумів, але не більше 30 000
гривень на одне фермерське
господарство.
Відтепер фермери отримуватимуть
кошти
за
спрощеною і звичною для
них процедурою, а саме
через
Український
державний фонд підтримки
фермерських
господарств
(Укрдержфонд).
Для отримання бюджетних субсидій необхідно до
регіональних відділень Укрдержфонду подавати заяву і
наступні документи:
••копію статуту фермерського
господарства
(для юридичної особи) або
копію договору (декларації — у разі одноосібного
ведення) про створення
сімейного
фермерського
господарства;
••відомості з Державно-

го реєстру речових прав на
нерухоме майно, що підтверджують право власності або
користування
земельною
ділянкою;
••копію фінансового документа, що підтверджує
наявність чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
за останній рік (для фермерського господарства). Таким
документом має бути форма
№2-м або форма №2-мс;
••копію фінансового звіту
за останній квартал — для
фермерського господарства,
які зареєстровані в поточному році;
••довідку, чинну на дату
подання заявки, про відсутність заборгованості;
••згоду
фермерського
господарства щодо надання
Міністерству аграрної політики та продовольства України інформації, яка становить
банківську таємницю або
містить персональні дані.
На підставі пакету документів, отриманих від
фермерських господарств,
регіональні відділення Укрдержфонду
формують
реєстри фермерських господарств і до 10 грудня передають їх до центрального
відділення Укрдержфонду.
Міністерство
аграрної
політики та продовольства
України на підставі наданого узагальненого реєстру
перераховує кошти до Укрдержфонду в межах обсягу
відкритих бюджетних асигнувань, який у свою чергу
перераховує кошти на поточні рахунки фермерських
господарств.
Скористатися
фінансовою підтримкою за цими
напрямами можна один раз
протягом бюджетного року.

Відділ агропромислового розвиту районної державної адміністрації повідомляє, що з метою формування
єдиного реєстру фермерських господарств — одержувачів державної підтримки Асоціацією фермерів та
приватних землевласників
України за підтримки Мін
агрополітики
розроблено
картку фермера.

Для отримання доступу
до заповнення картки фермера необхідно отримати
промокод. Термін реєстрації
до 15 грудня 2018 року.
Реєстрація
за
посиланням:
https://farmer.
agrianalytica.com/register
Інформацію щодо реєстрації
можна
отримати за тел. 097-578-46-51,
050-914-35-43.

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

Д Е Н Ь ЙОГ О Н А Р ОД Ж Е Н Н Я –
Д Е Н Ь ЙОГ О П А М ’Я Т І
ПАМ’ЯТЬ

Як ми вже повідомляли в минулому номері, 27 листопада жителі Понір вшановували пам’ять земляка Володимира Бахмача, який загинув на війні 17 лютого 2015
року. Віднині цей день, день його народження, вирішили вважати днем його пам’яті.
Вшанування відбувалося
в сільському будинку культури. У залі односельці героя:
літні люди, його ровесники
і шкільна юнь. В їхніх очах
тривожний блиск. Адже війна продовжується, а це значить, що кожного дня гинуть
кращі наші сини. Таким був і
Володимир — не зразковим
відмінником у житті, а Людиною, яка мала щиру душу і
добре серце. Гіркий клубок
перетинав подих кожному
виступаючому, хто згадував
Володю живим, і той, залитий зливою червневий день,
коли його перепохоронювали в Понорах. Слово мали
в. о. сільського старости Євгеній Чирва, голова райдерж
адміністрації і односелець
загиблого Анатолій Дупа,
Талалаївський селищний голова Юрій Величко, голова
громадської організації «Талалаївська спілка учасників
АТО» Богуслав Борсук. Особливо теплим був спогад про
колишнього учня Липівської
школи Володю його класного керівника Любові Динник.
Надто важко було говорити
зі сцени Юрію Сухоловському, якому Володимир був
не просто другом, а бойовим побратимом: «Він, як і
я, був водієм. Наче рідними
там стали… Дзвонили одне
до одного по кілька разів.
Того дня я дзвоню-дзвоню,
а він не бере трубку. Я вже
запідозрив — щось неладне! Прошу: „Вовка! Візьми
трубку! Ну візьми!“ А потім
узяв хтось і каже мені: „Він
уже на небесах…“ Я не бачив його більше ні живим,

ні мертвим.
Що було потім, ви всі
знаєте…
Важко мені
без нього…
Важко жить
із
такою
пам’яттю…»
Всю душу
у підготовку
сценарію та
п р о вед е н н я
заходу
на
сцені вклала
Алла
Карпенко. Дуже
щиро звучало кожне її
слово,
яке
так
само
сприймалося залом: «Я
пам’ятаю, як гуртом ми
проводжали його в АТО. А
він сміявся та не знав, що
там, на небі, вже для нього
готували…»
Букет червоних троянд
від сільської громади подарували матері Марії Михайлівні. А біля фото її сина на
застеленому вишитим рушником столі лежали жовті
троянди і горіла свічка. Була
тривожна хвилина мовчання. Учень Понірської школи
Ярослав Форемський прочитав патріотичний вірш, а
Даринка Корнієнко виконала
пісню «Любіть Україну». Жіночий ансамбль заспівав пісню «Земля важка», солістка
Ірина Мартюшова — «Любіть
свою квітучу Україну».
Богуслав Борсук презентував любительський відеоролик про Володимира

РЕФОРМА. Зараз це
слово постійно «на слуху».
Кожен його розуміє по-своєму. Мені, як лікарю, звісно,
найближча реформа медична. І вона потрібна, адже в
медицині накопичилося достатньо негативу.
Про пацієнтів (а це кожен із нас). Ти ще не встиг
зайти до лікаря на прийом,
а думаєш, скільки ж (або що)
кому дати, щоб надали належну допомогу… Без квитанції в кабінеті іноді платиш
чи то благодійні внески, чи
то взятку лікарю даєш, чи то
послуги оплачуєш. А, не дай
Боже, якщо проблема серйозна, наприклад, операція
та ще й у неприватному закладі? Медикаменти, витратні матеріали; дати оперуючому лікарю, асистенту (не
завжди), анестезіологу, медсестрі, навіть іноді санітарці… А потім ще й благодійні
внески (добре, якщо дійсно
благодійні).
Про лікарів (безумовно не про всіх, хоча дехто,
може, себе і впізнає) — заходить пацієнт, а лікар вже іноді знає, скільки буде у нього
в кишені. «Лікарю, а скільки
я Вам винна (-ий)?» — це з
розмови лікаря з пацієнтом
в деяких комунальних закладах охорони здоров’я, які
отримують фінанси у вигляді
медичної субвенції з Державного бюджету.
Декого така ситуація не
турбує, їх все влаштовує,
вони так звикли. А чи влаштовує такий стан справ кожного з нас, пацієнтів? А чи
влаштовує такий стан справ
лікарів, які працюють у медицині не задля наживи, а за
покликом серця, тих лікарів,
які мають особисту гідність
та лише мріють про достойну
зарплатню, яка б надавала

їм змогу не відволікатися на
думки «о хлєбє насущном»
а, відповідно, забезпечувала
б всі умови як для їх професійного росту, так і для якості
життя взагалі?
Я думаю, що більшість із
нас це не влаштовує. Тому
потрібно не займатися демагогією, не впадати в ностальгію, а починати змінювати
себе. Чую від лікарів: «А от
в СРСР медицина була найкраща…» Можливо, але і автомобілі у нас були найкращі
у світі, і літаки, і екологія… А
от у капіталістів було все погано, вони гнобили працівни-

фоні застуди, яка розпочалася вчора, або просто вимірювання тиску. Є декілька
шляхів отримання допомоги:
«Швидка» завжди виїде на
виклик, але для цього чітко
сформулюйте його причину,
надайте адресу та контактні
дані; у більшості населених
пунктів району працюють середні медичні працівники, які
надають як планову, так і невідкладну допомогу; Талалаївською амбулаторією сімейної медицини проводиться як
прийом сімейними лікарями,
так і обслуговування пацієнтів на дому, в т. ч. надання

свою чергу, мала можливість
вирішувати більш значимі
питання: житла, транспорту
та інше. Для цього нам потрібні мінімум 3 лікарі, кожен
з яких, за умови підписання
максимально
дозволеної
кількості декларацій із пацієнтами, додасть 1 мільйон
гривень фінансування на рік.
Хочу заспокоїти жителів району, які не підписали
декларації на даний час.
Медичні послуги в Талалаївській АЗПСМ, принаймні до
1 липня, будуть надаватися
як і раніше. Сподіваюся, що
до цього часу, за сприяння

по 2-му поверху поліклініки.
На даний час вся амбулаторія розташована у 2
пристосованих кабінетах лікарів, а 8 чоловік адміністрації займають теж 2 кабінети.
Кабінетів для нових лікарів
та для більш-менш нормального приміщення денного
стаціонару просто немає.
Намагання вирішити питання надання передбачених
проектом будівництва приміщень для обслуговування
усього як дорослого, так і
дитячого населення району,
залишається без вирішення
уже 1,5 року. Розглядалися

ків, не платили їм достойну
зарплатню, не турбувалися
про їх стан здоров’я… До
речі, пощастило мені днями
побувати на одному з приватних агропідприємств. Будується адмінбудівля, а в ній,
окрім робочих приміщень,
роздягальня з туалетами та
душовими, кухня, їдальня,
кімната для відпочинку, сучасне опалення приміщень
— все для своїх працівників.
Є реальні думки у керівника
і про забезпечення не тільки своїх працівників, а і жителів населеного пункту, де
розташоване підприємство,
доступною, своєчасною та
якісною медичною допомогою. Хіба це не є частиною
реформи, що відбувається?
А тепер про реалії медичної реформи.
По-перше,
реформа
«Швидкої допомоги». Люди
добрі, не є приводом виклику
(та ще й уночі), як приклад,
біль у колінному суглобі,
який болить тиждень або
півжиття, підвищення температури тіла у дорослого на

консультацій по телефону.
І не потрібно нікому платити. У державі є кошти для
оплати вартості надання
первинної медичної допомоги. Звісно, не все так просто
в медицині нашого району,
де протягом десятиріч нехтували мудрістю «Кадри вирішують усе». Наприклад, на
момент реформування «первинка» у Корюківці була на
100% забезпечена лікарями,
що дало їм змогу першими
в області укласти договір з
НСЗУ і вже з 1 липня ц. р. отримувати відповідне фінансування. Провівши реформування другими в області,
наш Центр влітку залишився
зовсім без лікаря. Вистояли,
але це тільки початок. Для
реального покращення надання медичних послуг населенню району потрібно, в
першу чергу, належне фінансування, тобто, не бюджет
«проїдання», а бюджет розвитку. Щоб не ходили медики з простягнутою рукою до
влади та підприємців за кожною дрібницею, а влада, у

органів місцевого самоврядування, амбулаторія зможе
покращити кадрове питання,
що дасть змогу 100% населення укласти декларації з
лікарем.
Дуже важливою складовою покращення якості
надання медичних послуг є
створення належних умов
для перебування пацієнтів,
дотримання санітарно-протиепідемічних вимог. Через
якусь причину під час відокремлення
Талалаївської
амбулаторії від поліклініки їй
залишили тільки дитячу консультацію. У нас через одні
двері ходять здорові і хворі
діти, а разом з ними і хворі
дорослі (в тому числі і потенційні хворі на туберкульоз).
Терапевтичне крило поліклініки, на якому, згідно з проектом, повинні обслуговуватися і обслуговувалися дорослі
пацієнти, не було передане
первинній допомозі, а люди
поважного віку повинні ходити то вгору, то вниз сходами,
коли, теж згідно з проектом,
передбачений вільний прохід

інші, всупереч здоровому
глузду, варіанти, але навіщо
придумувати колесо? Проектом будівництва передбачені
всі умови для надання медичної допомоги дорослим
та дітям на 2 поверсі поліклініки. В сусідніх районах, як і
в усіх областях України, за
рахунок держави будуються
амбулаторії загальної практики — сімейної медицини,
створюються належні умови
для функціонування первинної ланки. Невже, маючи
потужну
матеріально-технічну базу поліклініки ЦРЛ,
не можна створити на ній
нормальну амбулаторію загальної практики — сімейної
медицини?
Це питання розглядатиметься на наступній сесії районної ради. Тож звертаюся
до депутатів із проханням
виважено та відповідально
віднестися до прийняття відповідного рішення.
Олексій ШАЛЕНИЙ,
КНП «ЦПМСД
Талалаївської районної
ради».

Бахмача та документальний
фільм «Дебальцево», переглянувши який, присутні
мали змогу побачити ті важкі
воєнні події, учасником яких
був їхній земляк.
Ведуча подякувала за
допомогу в організації вечора пам’яті селищному голові
Ю. Величку, в. о. старости
Є. Чирві, директору СБК
Ю. Корнієнко,
учасникам
сільської
самодіяльності,
голові спілки учасників АТО
Б. Борсуку, директору ТОВ
«Понори» В. Сисі, депутату обласної ради від ВО
«Батьківщина» Я. Сторубльову, керівнику фермерського господарства «2012»
П. Дупі,
звукооператору
О. Москальцю.
А потім всі пішли до могили Володимира Бахмача.
«З днем народження, дру-

РЕА ЛІЇ

же!» — звучало і з вуст,
і в думках.
На холодний
граніт лягали живі квіти.
Було
дуже
сумно і боляче на душі
від нашої незахищеності,
невпевненості навіть не
у
завтрашньому, а й у
сьогоднішньому дні.
Текст
і фото
Олександри
ГОСТРОЇ.

ВКАЗІВНИК
ЗЛАМАНО
ОСТАТОЧНО

На фото: вгорі ліворуч — атовець Юрій СУХОЛОВСЬКИЙ із Талалаївки згадує важкий лютий 2015-го;
праворуч — учасники АТО відвідали вдома МАРІЮ
МИХАЙЛІВНУ. Вона раділа їхньому візиту і пригощала
свіжоспеченим хлібом із печі. Просила заїжджати…
На могилі Володимира БАХМАЧА у Понорах майорить жовто-блакитний прапор.

ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

РОЗДУМИ ПРО МЕДИЧНУ РЕФОРМУ

У газеті «Трибуна
хлібороба» я неодноразово повідомляв про пошкодження вказівників у
с. Українське, встановлених для спрямування
до розташування могили
Василя Горленка.
Коли один із них погнули вдруге і втретє,
стало зрозуміло, що немає ніякого сенсу щось
робити, щоб вандалізм
припинився. Косметичне
розслідування поліцією
не дало й не могло дати
позитивних результатів.
Кожна
нерозслідувана
справа — це геометрична прогресія до вчинення
таких чи подібних злочинів. Тому вказівник був
приречений. Це лише
утвердило чи окрилило
того, хто поставив собі за
мету його знищити.
Вранці 29 листопада мені подзвонили, на
жаль, не з села, що вказівник уже лежить біля
стовпа. За якийсь час
його віднесли в сільську
раду і залишили там на
зберігання.
Реанімовувати його вже немає
ніякого сенсу. Потрібний лише новий. І це
справа часу.
Звичайно, цей злочин не можна розцінювати інакше, як цинічна
насмішка над місцевою
владою, виклик правоохоронним органам і,
можливо,
насамперед
особисто мені.
З цього та й іншого
приводу вже достатньо
висловлювався емоційно й аргументовано. Але
зараз не бачу суті волати
про культуру, безкультурність, щось говорити
взагалі. Кому?! Хто хоче
почути, той уже давно
почув. Тому зараз лише
інформую громадськість
району, громади про акт
знищення одного з вказівників як частини культурного комплексу, яке
періодично й методично
тривало з 7 липня цього
року. Протримався він
трохи більше чотирьох з
половиною місяців.
Іван ЗАБІЯКА.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
СЛУЖБА – 102

ОБ’ЄКТ ПІД ОХОРОНОЮ –
ЦЕ НА ДІЙНО

У 2018 р., в порівнянні з
2017-м, зросли факти крадіжок майна, як державного,
так і приватного, з підприємств, установ, організацій
та приватних господарств.
Для запобігання подібним правопорушенням та
злочинам пропонуємо власникам приватних магазинів,
установ, організацій та громадянам звернутись у відділення поліції для укладення
договору на взяття об’єктів
власності та господарської
діяльності, квартир та будинків під охорону, а також встановлення сигналізації на цих
об’єктах.
На даний час Державна
служба охорони при ГУНП в
Чернігівській області надає
широкий спектр охоронних
послуг:
••охорона об’єктів різних

форм власності, квартир та
особистого майна громадян
за допомогою пульта централізованого спостереження,
••фізична охорона осіб та
об’єктів,
••інкасація і супровід
грошових коштів та цінних
вантажів,
••реагування озброєного
наряду поліції на надходження сигналу «Тривога» з об’єктів, що охороняються,
••монтаж та повне обслуговування технічних засобів охоронної та пожежної
сигналізації.
За довідками звертатися
за телефонами: 050-465-3115, (022) 653-477, 651-682,
674-919, 679-491
Руслан ХОМЕНКО,
начальник сектору Талалаївського ВП Прилуцького
ВП ГУНП в області.

ПРОДАМ

2-кімнатна КВАРТИРА у центрі Талалаївки (вул. Травнева, 6/4), є газ, вода, сарай, літня кухня. Ціна 8,5 тис. $,
можливий торг. Тел. 073-406-31-40 (Оля).
САДИБА в с. Скороходове по вул. 30-річчя Перемоги,
122: будинок, 2 сараї, гараж, погріб. Терміново, торг.
Тел. 097-505-42-89.
ДРОВА рубані, метрівки, з доставкою.
Тел. 066-428-38-70, 093-791-28-16.
ПШЕНИЦЮ. Тел. 063-887-58-35.
ЦУЦЕНЯТА породи Сибірський хаскі, дівчинка і хлопчик,
з голубими очима. Тел. 095-505-65-65.
Половину ТУШІ СВИНІ. Тел. 095-726-47-39.
ГУСИ. Тел. 096-193-15-03, 096-390-92-53.
Молода КОРОВА. Тел. 063-302-15-67.
Чистимо
ПОДУШКИ, ПЕРИНИ. Замінюємо
напірники.
Виготовляємо КОВДРИ (будь-які
розміри).
Тел. 068-085-51-67,
067-369-78-73.
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’ясокомбінат
(м. Харків)
постійно дорого
закуповує ВРХ:
КОРІВ, БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ.
Самовивіз худоби живою вагою.
Тел. 098-251-58-96,
099-762-38-78.

ПРОДАЄТЬСЯ

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0261005, виданий 14.08.1996 року на ім’я ЛЕВАДА Ганна
Савівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай)
серії ЧН №0314006, виданий Талалаївською РДА 20.05.1997 року із
земель колишнього ксп «14-річчя Жовтня» на території Чернецької
сільської ради на ім’я ЛИСКОВА Євдокія Василівна, вважати
недійсним.

КАЖУТЬ,
Бог
забирає
найкращих.
8 грудня минає рік тяжкої скорботи і печалі, як пішов із життя дорогий чоловік
Микола Григорович НИКОЛАЙЧУК із
Талалаївки. Відлетів Ти у далі неземні,
залишивши нам на згадку спогади та
смуток. Тебе немає, серце крає, душа
згорьована болить. Ми кожен день Тебе
чекаєм і виглядаємо щомить. Закрила
хижа смерть повіки, скувала холодом
вуста, заснув Ти вічним сном навіки, людина добра і проста.
Не заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в останню
путь, похилиться зажурена калина і добрим словом люди
пом’януть. Ти був для нас опорою, порадником, любив людей, любив життя, пішов достойно в небуття. Плачуть за Тобою всі стежки, плаче дім, бо немає господаря в нім. Скільки
б не минуло часу, Ти завжди будеш поряд із нами, і пам’ять
про Тебе ніколи не згасне в наших серцях. Лебединим пухом
хай буде Тобі земля, а душі вічний спокій і Царство небесне.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА і всі рідні.

ПРОДАЄТЬСЯ ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, ОВЕС, КУКУРУДЗА, ПРОСО, ДЕРТЬ, МАКУХА, сухий ЖОМ, ВИСІВКИ;
КРУПА гречана підсмажена, власного виробництва; мінеральне ДОБРИВО, соняшникова ОЛІЯ.
Можлива доставка. Тел. 093-867-04-15.

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 ЯЛОВИЧИНУ та СВИНИНУ. 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.
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.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
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.
Господарство закуповує на забій та відгодівлю
КОРІВ, КОНЕЙ, МОЛОДНЯК, КІЗ і КНУРІВ.
Тел. 066-065-42-36,
067-390-48-34.

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

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).

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.

Непомірно тяжке горе спіткало нашу однокласницю й
ученицю Іванну Ільченко — передчасно пішов із життя її
тато ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ. Тримайся, Іванко, щиро
співчуваємо Тобі і розділяємо з усіма рідними та близькими покійного біль важкої втрати.
УЧНІ 9 класу Красноколядинської школи,
класний керівник Н. М. РЯБКО.
Цими днями залишила цей світ жінка щирої душі і
наша добра знайома Віра В’ячеславівна ЛИХО з Талалаївки. Сумуємо, щиро співчуваємо рідним і близьким покійної. Нехай свята земля буде їй лебединим пухом.
В. А. АНТОНЕНКО, В. Я. ЧЕРНЯК, Т. В. МОРГУН,
В. А. ЛОБАНЬ.
7 ГРУДНЯ
минає рік, як
відійшов у вічність наш дорогий чоловік, тато і дідусь
Микола Васильович РОМАЗАН із Талалаївки. Опустіла наша хата. Ми ще
й досі не можемо усвідомити, що Тебе
немає, не віриться, що Ти вже ніколи не
повернешся. Приходь до нас хоч у снах,
ми будемо чекати. Вибач, рідненький,
що не вберегли Тебе від жорстокої смерті. Немає таких слів, щоб передати непоправність втрати, немає тієї міри, щоб виміряти безмежний
біль душі. Тяжку і невиліковну рану завдала їй Твоя смерть
і болітиме вона все життя. Пам’ять про Тебе, наш незабутній, житиме з нами завжди. Хто знав Миколу Васильовича,
пом’яніть тихим словом.
Вічно сумуючі всі РІДНІ.

ПОМИНАННЯ

12 ГРУДНЯ минає рік, як немає з
нами Бориса Михайловича БУТКА з
Талалаївки. Пройшов рік, та не проходить біль в душі від втрати. Ви залишитесь у наших серцях надовго. Ми не
забуваємо про Вас, згадуємо і пам’ятаємо. Нехай душа Ваша спочиває, а
ми збережемо світлу пам’ять про Вас і
Вашу любов. Хто знав і пам’ятає Бориса
Михайловича, пом’яніть разом з нами.
Сумуючі НЕВІСТКА, ОНУКИ і
ПРАВНУЧКИ.

НЕЙМОВІРНО тяжко на душі і боляче на серці — несподівано, передчасно й раптово залишив цей світ і нас,
безутішних, у розпачі й горі наш незабутній син, тато, брат
і дядьо Володимир Іванович ІЛЬЧЕНКО з Красного Колядина. Уже 9 днів ми, рідний, без Тебе. Не висихають наші
сльози і біль ні на мить не полиша, а в очах німе запитання:
чому так рано Ти пішов, осиротивши усіх нас? Пішов від нас
Ти дуже рано. Ніхто не зміг Тебе спасти. Яка глибока в серці
рана. Поки живі ми — з нами Ти. Не стримати сліз нам ніколи, бо важко повірити в те, що Ти не прийдеш вже додому.
Твій дім тепер — небо святе… Земля Тобі хай буде пухом і
вічне Царство в небесах. Тебе ніколи не забудем, навіки в
наших Ти серцях.
Вічно сумуючі МАМА, доньки ЖАННА, ІВАННА,
СЕСТРА, ПЛЕМІННИК, ІВАН ІВАНОВИЧ.

6 грудня 2018 року
23 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%

ДІД МОРОЗ
і СНІГ УРОЧК А

Новорічні корпоративи,
дитячі ранки.

Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

Фермерське господарство

продає
КУРЕЙ-НЕСУЧОК,

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

ЗДАМ
в
оренду
 УДИНОК у ТалалаївБ
ці (вул. Енергетиків, 67)
з можливим подальшим
викупом.
Тел. 096-901-96-11

ПРОДАЄМО БРИКЕТ,
виготовлений з відходів
олійних культур. З великим
ККД теплотворності. Брикет використовується для
опалення житлових та промислових приміщень.
Тел. 098-428-50-53.

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.

РОБОТА

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.

ПОМИНАННЯ

6 ГРУДНЯ минає 40 днів,
як трагічно пішли із життя
наші рідненькі дочка Людмила СІНЕБОК та онучатка
СОФІЙКА і МАКСИМКО. Немає у світі тих слів, які б змогли
передати наш біль і розпач. Ви
пішли за межу вічності, а нам
залишили печаль і смуток. Не
віриться, що це вже назавжди.
Болить душа, плачуть серця.
Куди не глянь — усе нагадує
про вас. Та ми не в силі змінити волю Господню. Скільки не мине часу, скільки нашого
віку, ви завжди, рідненькі, будете з нами. Хай над вашими
могилками завжди світить сонечко, співають птахи, а на квітах буде роса — то наша пам’ять про вас, рідненькі. Тільки
Господь знає, як ми за вами сумуємо. Не віриться, що не
почуємо дитячого сміху Софійки і Максимчика, що вже не
переступить поріг нашої хати Люда і не скаже як завжди:
«Привіт». Ви в нас були часті гості, бо жили недалеко, а
тепер уже ніколи не прийдете у батьківську хату. Спіть спокійно, наші рідненькі, хай земля вам буде пухом.
Дякуємо всім людям, які підтримали нашу сім’ю у великому страшному горі. Це сім’ї В. В. Козінець, О. І. Макаренко, І. О. Клименчук, К. В. Мірошніченко. Значну частину
клопотів в організації похорону взяв на себе Микола Сергійович Сінебок. Дякуємо всім нашим родичам за матеріальну і моральну підтримку. Також велике спасибі нашим медпрацівникам — Лесі Вікторівні Іванії та Світлані Григорівні
Скрипці, а ще нашій Ірочці — Ірині Григорівні Дацун, лікарю-кардіологу з Полтави. Окрема подяка за підтримку і поради Любі Іванівні та Григорію Михайловичу Макаренкам,
які першими дізналися про біду. Велике спасибі комунгоспу
(начальник О. Г. Кобиш) за надання транспорту і послуг.
Вічно сумуючі БАТЬКИ,
син ЛЬОНЯ, сестра і БРАТ
із сім’ями і вся наша велика
родина.
● ● ●
ВСІМ нам важко сприйняти
реальність — немає і ніколи не
буде із нами нашої СОНЕЧКИ
— Софійки СІНЕБОК. Здавалося, що вона осяяна сонцем — голубоока, рудоволоса,
усміхнена і щаслива… Такою
Софійка пішла на перші у своєму житті шкільні канікули, а із
них не повернулася до школи. Злетіла на небеса, звідки
далекою зірочкою сіятиме нам довго-довго. Стараємося
думати саме так. Але від того не легше. Без неї сумно у
класі, боляче від того, що трапилося, що ніхто не зміг відвернути страшну біду. Хай упокоїть Господь її ангельську
дитячу душу, а у нас на землі про цю милу дівчинку живою
буде світла пам’ять.
Класний керівник 1-Б класу С. М. СЕРДЮК,
вихователь О. В. МАНЬКО, учні та їхні батьки.

ЦЕ ВАЖЛИВО

ЗМІНИ НА РИНКУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

2019-й стане роком
серйозних змін у роботі
електроенергетичних
підприємств нашої держави.
У рамках Закону «Про ринок електричної енергії»
всі обленерго зобов’язані
розділитися на дві компанії:
оператора системи розподілу та постачальника електроенергії. Вже з 1 січня
ПАТ
«Чернігівобленерго»
припиняє постачання електричної енергії споживачам,
а займатиметься тільки її
розподілом відповідно до
отриманої ліцензії. У кожному регіоні України створюються компанії, які постачатимуть
електроенергію
споживачам. На Чернігівщині та в м. Славутич Київської
області — це товариство з
обмеженою відповідальністю «Енера Чернігів», яке
отримало ліцензію НКРЕКП
на постачання електричної енергії споживачам на
території України і вже розпочало свою діяльність.
Товариство
виконуватиме функції постачальника
електроенергії за вільними
цінами та постачальника
універсальної послуги.
Договір про надання універсальної послуги є публічним. Фактом приєднання до
умов договору є здійснення споживачем будь-яких
дій, які засвідчать бажання
його укласти. Це може бути
надання підписаної заяви-
приєднання, оплата рахунку
або ж сам факт споживання електроенергії. Заяви-
приєднання до розподілу та
постачання всі побутові й
малі непобутові споживачі
отримають у грудні поточного року разом із рахунками
за спожиту електроенергію.
Варто зазначити, що
коло споживачів, які можуть
скористатися послугою постачання
електроенергії

на умовах універсальної,
розширено. Тимчасово, на
період з 1 січня 2019 року
до 31 грудня 2020 року, універсальні послуги, окрім
побутових та малих непобутових споживачів, надаватимуться постачальником
ще й бюджетним установам
та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж із
договірною потужністю до
150 кВт. У зазначений період на них поширюються
всі права та обов’язки, передбачені Законом України
«Про ринок електричної
енергії» для малих непобутових споживачів щодо
отримання
універсальної
послуги,
передбачених
статтею 63 цього Закону.
Крім того, з 1 січня 2019
року до 31 грудня 2020
року функції постачальника
«останньої надії» покладатимуться на електропостачальника державної форми
власності, якого визначатиме Кабінет Міністрів України
без проведення конкурсу,
одночасно визначивши територію здійснення діяльності такого електропостачальника.
Представники
новоствореної постачальної
компанії будуть знаходитися
в кожному районному центрі
області у приміщенні РЕМ.
Спеціалісти ТОВ «Енера
Чернігів» мають багаторічний досвід роботи на ринку
і зроблять все для того, щоб
реформа роздрібного ринку
електричної енергії здійснювалася в максимально комфортний і непомітний для
споживачів спосіб.
Всі сервіси, які на сьогодні існують у ПАТ «Чернігівобленерго» для передачі
показів лічильників, і надалі
продовжуватимуть функціонувати в цій розподільчій
компанії.

ТУРИЗМ

ПЕРШІ ЗМАГАННЯ З ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ
В ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ ОТГ
З 16 по 18 листопада
на базі спортзалу Талалаївської школи проходив відкритий кубок Талалаївської
ОТГ з пішохідного туризму.
Вже восьмий раз Талалаївка приймає змагання такого
рівня. Свого часу географія
учасників була представлена
командами Чернігівської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської областей. Постійним учасником змагань,
крім команд нашої області,
завжди були команди з Миколаївської області. Цього року
представництво
учасників
змагань розширилося завдяки командам із м. Дружківка,
Донецької області.
27 команд з чотирьох регіонів України завітали і цього разу до Талалаївки. Серед
учасників були два майстри
спорту України та одинадцять кандидатів у майстри
спорту. Нашу ОТГ представляло п’ять команд вихованців Талалаївського Центру
ДЮТ. Дві команди старшої
вікової групи та три команди
молодшої вікової групи.
Три дні запеклих змагань
дяни повинні бути вільними
у своєму виборі укладати
шлюб сьогодні, завтра або
через рік. Наразі «Шлюб за
добу» запроваджений як пілотний проект, який поки що
діє не на всій території країни. Аби охопити всю Україну, потрібно внести зміни
у законодавство, зокрема у
Сімейний кодекс. Тому зараз
мешканці селища і району
шлюб за 24 години можуть
укласти в Чернігівській області — в Чернігові, Ніжині

На фото: тренер і команда старшої вікової групи — бронзовий призер змагань.
і в підсумку третє місце серед старших здобули Віталій
В’ялий, Альона Загурська,
Олена Гриценко, Максим
Ведмідь, Анастасія Таралика
та вчитель Липівської ЗОШ
Я. В. Кобиш. Команда молодшої вікової групи у складі
визнання батьківства) при
державній реєстрації народження дитини необхідна присутність і самого батька.
— Що пропонує електронний сервіс з проставлення апостиля?
— Із
запровадженням
Електронного реєстру апостиля значно спростився порядок подачі документів для
проставлення апостиля та
їх отримання. Громадянам
не потрібно їхати до Києва,
достатньо звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та через
2 – 3 робочі дні отримати оформлені
документи.
Для
проставлення
апостиля
заявник пред’являє
посадовій
особі
відділу державної реєстрації актів цивільного стану
територіальних органів Міністерства юстиції України
документ, що посвідчує його
особу, та подає: оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його
копію, засвідчену в установленому порядку, та документ
про оплату послуги з проставлення апостиля.
Посадова особа відділу
за допомогою програмних
засобів ведення Електронного реєстру апостилів формує
заяву, виготовляє електронні
копії документів та розміщує
їх у Реєстрі. Проставлення
апостиля, відмова в його
проставленні здійснюються у
строк до 2 робочих днів.
— Які ще послуги надаються саме вашим відділом реєстрації актів цивільного стану?
— Святкування
ювілейного весілля — одна з
найяскравіших і незабутніх
подій в житті люблячого подружжя. Відсвяткувати це
радісне свято та розділити
свої життєві надбання, ніжні
почуття щасливого подружнього життя з дітьми, онуками та друзями запрошуємо
до Талалаївського районного
відділу державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Чернігівській
області.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

У СФЕРІ Д РА ЦС ВІ Д БУ ВА ЮТЬСЯ
ПРО сучасні сервіси Мін’юсту — «Шлюб
за добу», отримання свідоцтва про народження у пологовому будинку, електронний
реєстр апостиля, а також щодо святкування річниці весілля у відділі ДРАЦС розповість начальник Талалаївського райвідділу
ДРАЦС Наталія КОВГАН.
— Насамперед, хочу нагадати, що з 25 листопада
по 9 грудня триває декада
правових знань до Міжнародного дня боротьби за
ліквідацію насильства над
жінками. Міжнародна акція
«16 днів проти насильства»
ініційована Центром жіночого глобального лідерства
у 1991 році. Тому щороку протягом цього часу ми
привертаємо увагу громадськості до проблем домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми.
Активізуємо партнерський
рух органів місцевої влади,
громадських організацій та
закладів освіти щодо викорінення домашнього насильства з метою захисту
прав жінок та формування
ненасильницької ідеології в
суспільстві.
З кожним роком Україна все більше відходить від
застарілих правових норм
обслуговування населення.
Реформується та наближається до європейських
стандартів система надання послуг. Щоб полегшити
життя українцям, законодавці вирішили скоригувати
і процедуру реєстрації актів
цивільного стану. Цю адмінпослугу роблять доступнішою для громадян, а її якість
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ВЕЛ И К І ЗМ І Н И

максимально наближають до
європейського рівня.
У липні 2016 року ВРУ
прийняла закон про введення біометричних паспортів.
У зв’язку з цим відбулися і
деякі інші зміни в законодавстві: з 1 жовтня 2016 року
в паспортах подружжя не
ставиться штамп. В ньому
раніше зазначали прізвище,
ім’я, по батькові та рік народження
чоловіка/дружини. Відповідно і відмітка про
розірвання шлюбу також не
здійснюється.
Документ про реєстрацію союзу видається у двох
екземплярах — дружині та
чоловіку. Раніше ж подружжя
отримувало одне свідоцтво
на двох. Це стосується й розірвання шлюбу.
— Ще одна новація —
«Шлюб за добу». Де можна
швидко розписатися, і чи
передбачається урочиста
церемонія?
— Раніше пришвидшена
процедура створення родини була проблемою. Аби
укласти шлюб за 24 години,
нареченим потрібно було
платити за фальшиві довідки про вагітність. Новий
законопроект
передбачає
ліквідацію норми обов’язкового очікування 30 днів для
реєстрації стосунків. Грома-

та Корюківці. До прикладу, в
Чернігові можна замовити:
експрес-весілля з вівторка
по п’ятницю — 1500,85 грн.
та урочисту церемонію (вівторок-п’ятниця — 1866,85
грн., субота — 3022,85 грн.
Понеділок, вихідні/святкові
— 5999,85 грн.).
— У рамках реформи в
містах та селищах нашої
області, де функціонують
пологові будинки, запроваджено видачу свідоцтв про
народження дітей. Що потрібно знати батькам, аби
отримати цей документ?
— Щоб зробити маленький внесок у комфорт жінок та створити сприятливі
умови, спрямовані на спрощення доступу громадян
до адміністративних послуг,
запроваджено
прийняття
документів, необхідних для
проведення державної реєстрації народження дитини
та видачі свідоцтв про народження безпосередньо у
пологових відділеннях. Це
є можливим завдяки роботі
в пологовому будинку співробітника ДРАЦСу в режимі
фронт-офісу, який здійснює
прийом документів та видачу свідоцтв. Отже, збираючи
до пологового все необхідне,
слід взяти із собою паспорти
батька і матері та свідоцтво
про шлюб. На випадок тих
чи інших питань до батька
(батьки на різних прізвищах,

Анни Беримець, Альони Топчій, Анастасії Савицької та
Альбіни Карнаух посіла в загальному заліку друге місце.
Змагання відбулися завдяки фінансовій підтримці Талалаївської селищної
ради. Туристський сезон

тільки розпочався. Команди
продовжують
планомірну
підготовку, щоб показати високий рівень на наступних
змаганнях у Варві, які відбудуться у грудні.
Олег ЧУБА,
тренер команд.

НАШ КАЛЕНДАР

КРОК ЦІНОЮ В ЖИТТЯ
Грудневий календар дат
і пам’ятних подій починає
Всесвітній день боротьби
зі СНІДом. Краще б його
людство не знало взагалі і
ніколи не було такого захворювання, яке щороку збирає
страшні мільйонні жнива.
ВІЛ (вірус імунодефіциту
людини) — вірусна інфекція,
що впливає на клітини імунної системи та призводить
до прогресуючого її виснаження, руйнуючи здатність
організму давати відсіч деяким інфекційним та іншим
хворобам. СНІД (синдром
набутого імунодефіциту) —
найбільш пізня стадія ВІЛ,
при якій з’являються будьякі з більш ніж 20 опортуністичних інфекцій або характерних для цієї хвороби
ракових захворювань. Отже,
від ВІЛу до СНІДу — один
крок і часто, на жаль, ціною
в людське життя.
На сьогоднішній день,
за
даними
експертів
UNAIDS, 37 мільйонів людей у світі живуть з ВІЛ-інфекцією, що є колосальною
цифрою. При цьому чверть
із них навіть не здогадуються, що вони інфіковані.
Знання свого ВІЛ-статусу
має багато переваг. Це необхідна відправна точка
для отримання послуг із
профілактики,
лікування
ВІЛ-інфекції, догляду та
підтримки. Особи з позитивним ВІЛ-статусом мають
починати антиретровірусну
терапію якомога раніше,
що дозволить зберегти їм
життя, а після придушення
вірусного навантаження —

запобігти подальшому розповсюдженню інфекції.
Люди з підвищеним ризиком заразитися особливо
повинні знати свій поточний
ВІЛ-статус та регулярно
проходити тестування на
ВІЛ, принаймні кожні шість
місяців. У групі підвищеного
ризику зараження ВІЛ-інфекцією знаходяться чоловіки,
які мають статеві контакти з
іншими чоловіками, трансгендери, працівники секс-бізнесу, люди, що вживають
ін’єкційні наркотики, в’язні
або інші люди в установах
закритого типу та мігранти.
Також до групи ризику відносяться молодь та підлітки,
особливо дівчатка.
Головною
причиною
смерті людей, що живуть із
ВІЛ, є туберкульоз. Проте
близько 49% людей, в яких
є ВІЛ та туберкульоз, не
знають про ко-інфікування і
тому не отримують належного лікування. Систематична
перевірка на туберкульоз
повинна бути включена в
комплекс послуг із тестування на ВІЛ і пропонуватися кожен раз при обстеженні усім
людям з ВІЛ-позитивним
результатом.
У Талалаївській ЦРЛ
функціонує кабінет «Довіра», де ви можете отримати
консультування та пройти
безкоштовне обстеження на
ВІЛ швидкими тестами з результатом уже за 15 хвилин.
Також існує телефон «Довіри» 2-29-58 для анонімного
консультування.
Вікторія НЕСИН,
інфекціоніст райлікарні.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ з 9-ї до 16:30

10 грудня — с. Стара Талалаївка, вул. Соляниківка,
вул. Гора, вул. Горького; с. Березівка, вул. Братів Мартіянів.
11 грудня — с. Березівка, вул. Слави, вул. Симоняки;
с. Поповичка, вул. Горького, вул. Польова.
12 грудня — с. Співакове, вул. Гагаріна, вул. Червоний
Кут; с. Березівка, вул. Братів Мартіянів.
14 грудня — с. Слобідка, вул. Червона, вул. Калинова;
с. Грабщина, вул. Лісова (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ДУХОВНІСТЬ

КУЛЬТУРА

ЛИС ТОПА Д У К РАЄ ЗНАВЧОМУ

Багатим на виставки і
цікаві заходи видався минулий місяць для відвідувачів
Талалаївського краєзнавчого музею. Тісно переплелися
у своїй тематиці, доповнювали одна одну три виставки, які працювали в його залах. «Хліб на столі — щастя
на землі» була приурочена
Дню працівників сільського господарства і розповідала про дуже непростий
шлях звичайної паляниці
на наш стіл. Найзацікавленішими її відвідувачами
стали вихованці старшої
групи дитсадка «Сонечко».
З діда-прадіда хлібороб
Петро Федорович Дупа,
який віддав праці на землі
півстоліття свого трудового

ЧЕМПІОНАТ
З ФУТЗАЛУ
СТАРТУВАВ
1 грудня на базі Талалаївської школи стартував
відкритий чемпіонат Талалаївської ОТГ з футзалу. Для
участі в чемпіонаті заявилося вісім команд. Це — збірна Талалаївки, «Ветерани»
(Талалаївка),
«Берегиня»
(Талалаївка), «Юніор» (Талалаївка), «Совхоз» (Талалаївка), «Липове» (Липове), «Гефест» (Ромни),
«Нафтовик» (Ромни). Планується провести першість
у два кола. Перед початком
змагань учасників чемпіонату привітав Талалаївський
голова Юрій Величко. У першому матчі зустрілись команда «Гефест» (Ромни) та
збірна Талалаївки. У цьому
матчі глядачі не побачили
боротьби, оскільки команда
з м. Ромни була явно сильнішою за своїх суперників і
перемогла з рахунком 18:3. У
другому матчі першого туру
зійшлися команда з Липового та «Совхоз» (Талалаївка).
Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Неодноразово
Липівську команду рятував
воротар Ярослав Кобиш,
який, на мою думку, став
кращим воротарем першого ігрового дня чемпіонату.
Але в другому таймі розігрався нападаючий команди
«Совхоз» Ярослав Карпенко. Його вісім м’ячів у цьому
матчі стали вирішальними
і в підсумку його команда
перемогла з рахунком 13:3.
Третій матч цього ігрового
дня став найцікавішим. У
двобої зійшлися дві найтехнічніші та найкраще тактично підготовлені команди. Це
неодноразовий переможець
футбольних турнірів у районі команда «Берегиня»
та молода, але амбіційна
команда «Юніор». Перший
тайм між цими командами
закінчився з рахунком 4:0 на
користь досвідчених гравців
«Берегині». Але другий тайм
проходив вже за сценарієм
«Юніора», який виграв другий тайм із рахунком 5:2.
Проте підсумковий результат
6:5 на користь «Берегині».
Матч «Ветерани» (Талалаївка) — «Нафтовик» (Ромни)
перенесено на пізнішу дату.
Другий тур першості відбудеться 8 грудня. Про його
підсумки повідомимо в наступному номері газети.
Сергій МИХНО.

життя, познайомив малечу з
«народженням» хлібини від
початкового обробітку землі, сівби, збору урожаю до
випікання буханців. Ветеран
наочно продемонстрував як
у старину та перші повоєнні роки селяни сіяли зерно
із короба, нажатий серпом
сніп збіжжя і як потім молотили його ціпом, місили тісто
в макітрі і випікали сформовані паляниці на капустяних
листках у печі. Дітвора поласувала смачнющими, щойно
із гарячої черені, пиріжками
та солодощами від Петра
Федоровича.
Світлини
Олександра
Смалька, Володимира Топчія, архівні фотоматеріали
Григорія Сидоренка, при-

свячені працьовитим хліборобським рукам земляків,
створили незабутні сторінки
історії хліборобства в районі.
Жителі району мали
також можливість відвідати музейні виставки «Свіча
скорботи», яка нагадала
їм про недавні події Революції Гідності, і вшанували
пам’ять жертв Голодомору,
переглянувши матеріали й
експонати ще однієї виставки «У 33-м розіп’яті мільйони без вини». Музейне життя не стихає ні на мить. У
грудні музей порадує своїх
гостей новими цікавими зустрічами і заходами.
Олена ОГІЙ,
директор Талалаївського
краєзнавчого музею.

7 ГРУДНЯ — день народження у нашого рідного, найкращого чоловіка, татуся і дідуся Сергія Борисовича
ДМИТРЮКА з Чернецького. Всі найкращі побажання Тобі у
цей день! Життя хай дарує чудові моменти, яскраві емоції,
гарні презенти і друзів найкращих, з якими надійно, а з нами
Тобі нехай буде спокійно. Не втомить Тебе хай улюблена
справа, а всяка робота хай буде цікава. Проблеми вирішуй
завжди на «раз-два», щоб не «кипіла» Твоя голова. Бажаєм
достатку, щоб «з маслом ікра». Здоров’я міцного, здоров’я
ж не гра. І ще побажаєм Тобі наостанок: хай буде щасливим
кожнісінький ранок!
ДРУЖИНА, ДОНЬКИ, внучка САШЕНЬКА.
* * *
ВІТАЄМО із 65-літнім ювілеєм нашу дорогу дружину,
маму і бабусю Любов Миколаївну КОЗЕЛ із Талалаївки,
який вона відзначає 6 грудня. Лагідна, рідненька, добра і
проста, наша дорогенька, наша золота! Спасибі, матусю,
що життя дарували, спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу, за щире бажання добра
нам усім. Хай серце ще довго у грудях палає, а руки, мов
крила, внучат пригортають. Здоров’я міцного зичимо щиро,
ласки від Бога, від родини — тепла на многії щасливії літа.
ЧОЛОВІК, ДОЧКА, ЗЯТЬ і ВНУЧОК.

7 ГРУДНЯ — Великомучениці Катерини
Катерина Санниця —
день, присвячений святу
Катерини
Великомучениці. Для простого народу це
свято перших зимових гулянь, змагань і загальних
веселощів. Інша назва дня:
Катеринин день, Катеринки,
день Катерини Жонодавиці.
Свята мучениця Катерина
Олександрійська вважалася покровителькою вдалого
шлюбу, пологів, сімейного
життя, а також передвісником швидкого майбутнього.
13 ГРУДНЯ — Апостола Андрія Первозваного
Все життя Андрій Первозваний
проповідував
євангельські істини і помер
з молитвою на устах. Перво
званим цього святого назвали неспроста. Його першим
із учнів Ісус Христос закликав до себе, щоб дарувати
право проповідувати від
його імені. І він перший почав розповідати народу про
силу Божу.
Андрій з’явився на світ
у невеликому містечку поблизу Генісаретського озера.
Підрісши, він ловив там рибу
разом зі своїм братом Симоном — майбутнім апостолом
Петром. З малих років Андрій молився Богу і розумів,
що служіння стане його покликанням. Він свідомо відмовився від шлюбу і прийняв
цнотливість. Життям жив

БАГАТОДЕННИЙ ПІСТ:
У грудні весь місяць триває Різдвяний піст
(почався 28 ЛИСТОПАДА).
простим і праведним.
17 ГРУДНЯ — Великомучениці Варвари
Великомучениця Варвара любила споглядати красу світу і почала міркувати
так: «Хто ж створив такий
прекрасний світ, і хто так
премудро управляє ним?
Не святі ж, яким служить
мій батько і які самі зроблені
руками людськими?» Коли
Варвара досягла повноліття, Діоскор хотів видати її
заміж, але вона почала відмовлятися, бо тільки про те
й думала, того і хотіла, щоб
пізнати ближче Бога, Творця
Всесвіту, і не переймалася
задоволеннями і мирськими
благами.
19 ГРУДНЯ — день
Миколи
Чудотворця,
святителя, архієпископа
Мир Лікійських
Православ’я як християнське віровчення багате на
іпостасі людей, канонізованих за своє подвижництво в
рамках релігійного спрямування після Великої схизми
(розколу). Але воно не відкидає, а навпаки — продовжує
шанувати лики святих, що
дійшли до нас із часів єдиної
віри в Ісуса Христа.

СТАТИСТИКА

НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ЗМЕНШИЛОСЯ
На 1 жовтня 2018 року
чисельність наявного населення Чернігівської області,
за оцінкою, становила 1010,2
тис. осіб. З початку року кількість жителів зменшилася на
9,9 тис. осіб.
У січні-вересні 2018 року
на Чернігівщині з’явився на
світ 5241 малюк (2719 хлопчиків та 2522 дівчинки). Дві
третини дітей народилися в
міських родинах. На кожну
тисячу населення припадало 6,9 новонароджених.

У межах області показник
народжуваності коливався
від 5,5‰ в м. Новгороді-
Сіверському, Прилуцькому
та Срібнянському районах
до 8,1‰ в Бобровицькому
районі.
Майже половина жінок
(48%) народили первістків,
понад третина (37%) — стали мамами вдруге, а кожна
сьома жінка народила третю
й більше дитину. Середній
вік матері на час народження дитини склав 28 років.

Частка малюків, народжених
жінками, які не перебували
в зареєстрованому шлюбі,
становила 23%.
З початку року в області
померли 14224 особи (6752
чоловіки та 7472 жінки). Рівень смертності становив
18,7 померлих у розрахунку
на 1000 наявного населення. Середній вік померлих
чоловіків 66 років, жінок
— 78 років.
Головне управління
статистики в області.

СЛУЖБА – 101

ОБІГРІВАЙТЕСЬ БЕЗПЕЧНО

Взимку показник кількості пожеж, які щодня виникають у житловому секторі
країни, залишається на стабільно високому рівні. Як
наслідок — в рази збільшується число загиблих на них
громадян. Тільки упродовж
вихідних 1 – 2 грудня вогонь
забрав життя 20 українців.
Зазвичай,
причиною
виникнення займань у помешканнях громадян є нехтування самими ж людьми
елементарними правилами
пожежної та, в першу чергу,
власної безпеки. Куріння у
ліжку, перенавантаження або
несправність електромережі
часто призводять до пожеж
у побуті. Крім того, нерідко
для обігріву власних домівок
люди використовують саморобні або несертифіковані
електрообігрівачі, а також

Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Свідоцтво видавця серії ДК № 6474 від 8.11.2018 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

порушують правила експлуатації пічного опалення.
Зважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, Талалаївський РС УДСНС
вкотре звертається до людей із проханням неухильно дотримуватися правил
пожежної безпеки. Розповідайте дітям про небезпеку,
яку приховує в собі вогонь.
Майже кожній пожежі можна
запобігти!
Завжди дбайте про належний протипожежний стан
власних помешкань!
••не залишайте малолітніх дітей без нагляду та
не дозволяйте їм бавитися
сірниками;
••якщо ви обігріваєте помешкання за допомогою пічного опалення, обов’язково
перевірте його справність;
••слідкуйте за станом та

справністю електромережі;
••виходячи з приміщень,
не залишайте увімкненими
телевізори, праски тощо;
••не куріть у ліжку;
••намагайтеся
уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові
електроспоживачі
великої
потужності;
••подбайте про захист
помешкання від грозових
розрядів, адже блискавки
нерідко можуть стати причиною займання.
Пам’ятайте! Лише виконання елементарних правил пожежної та власної
безпеки зможе зберегти
ваше життя та майно від
вогню.
Геннадій ЗІРКА,
начальник Талалаївського
РС УДСНС в області.
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Не випадково в традиціях православ’я спостерігається благоговіння перед
святителем Миколаєм Чудотворцем. Образи із зображенням святого займають
почесні місця в оселях православних християн поруч з
іконами Божої Матері і самого Спасителя.
Чому святий Миколай
наділений особливою благодаттю? За образом святого
Миколая стоїть реальна історична персоналія, а саме:
відомий богослов і ревний
служитель Церкви, який жив
приблизно в 275 – 350 роках
нашої ери. Майбутній священик був єдиною і занадто
довгоочікуваною дитиною в
знатній сім’ї. Його появі на
світ передувала батьківська
обітниця: направити помисли дитини на благо служіння Богу. Юнак рано втратив
батьків. Сирота шукав розради своєму горю в молитвах,
займаючись
поглибленим
вивченням текстів Святого
Письма. Микола в сані єпископа брав участь у першому Вселенському соборі в
історії християнства (м. Нікія,
325 рік), що проголосив відділення віровчення від іудаїзму і перенесення вихідного
дня з суботи на неділю.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

В т р а ч е н и й
 ЕРТИФІКАТ на право на
С
земельну частку (пай) серії
ЧН №0317213, виданий на
ім’я КОЗИНЕЦЬ Катерина Родіонівна, вважати
недійсним.

ПРОДАЄТЬСЯ

ПІВТУШІ ПОРОСЯТИ.
Тел. 096-087-33-52.

РОБОТА

У центральну районну аптеку потрібна
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ.
Звертатися за теле
фоном 2-10-33.

ПОМИНАННЯ

5 ГРУДНЯ минає рік світлої пам’яті
нашого дорогого, рідного, люблячого
чоловіка, батька, сина Юрія Анатолійовича БОВКУНА із Скороходового.
Такого рідного, святого, такого доброго, як Ти, такого щирого, простого вже
нам ніколи не знайти. Рідний наш, і
вдень, і вночі болить душа і плачуть
очі, сльози течуть — не висихають, а
думи душу розривають. Одна мить —
і перестало битися серце. Жорстока
смерть забрала Тебе від нас. Плаче
серце і болить душа. Як Ти усім нам потрібний. Хай Твій
спокій оберігають краплини роси — то наші сльози. Спи
спокійно, любий, рідний наш. Ти заслужив Божого тепла і
Царства небесного. Хто знав і пам’ятає Юрія Анатолійовича, пом’яніть разом із нами.
З глибоким сумом БАТЬКО, ДРУЖИНА, ДІТИ.
Ольга Михайлівна КАЧАНІВСЬКА для кожного з нас
була просто ОЛЕЮ, адже, незважаючи на плин років, на
життєві злети і негаразди, була однокласницею, котра не
втрачала зв’язок із шкільним колективом навіть через багато років. Сумуємо, що її вже ніколи не буде із нами. Вічна пам’ять і легкий спочинок нашій Олі.
ВИПУСКНИКИ 10-Б класу Талалаївської
школи 1971 року.
Раптово обірвалося життя нашої колишньої колеги
— касира універмагу Віри В’ячеславівни ЛИХО із Талалаївки. Хоч хвороби заважали їй жити, вона завжди була
оптимісткою. Такою і залишиться у нашій пам’яті. Сумуємо з приводу її смерті і висловлюємо співчуття її рідним і
близьким. А покійній посилаємо Царство небесне.
Н. ЮРЕВИЧ, Л. ФЕСЕНКО, В. КАРНАУХ, В. ЛИЗЬКО,
Р. СЕРДЮК, Л. ЯРМОЛЕНКО, В. ТАРАСЕНКО,
Г. КИЗИМ, О. КІСІЛЬОВА, В. БУША, Л. ЯРЕМЕНКО.
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