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ЯК СІНО КОСЯТЬ — ДОЩУ НЕ ПРОСЯТЬ

На даний час 6 сільськогосподарських підприємств
району утримують тваринницьку галузь, 5 із них — велику рогату худобу. Станом
на 1 червня її чисельність
складала 3656 голів. Тільки
два господарства займаються свинарством. Їх поголів’я
не чисельне — всього 466 голів. Поголів’я дійної череди
уже два роки залишається
на одному рівні: 1753 корови.
За п’ять місяців нинішнього року валове виробництво молока склало 3961 тонн, вирощено
238 тонн м’яса, реалізовано — 209 тонн. Надій на
корову, наявну на початок
2015 року, склав 5317 кг, а
за п’ять місяців 2016-го вже
2242 кг молока. У основне
стадо введено 284 голови
корів-первісток, що складає
16 голів на 100 корів.
На початок червня господарники отримали приплід
від молочниць — 660 телят.
Середньодобові прирости ВРХ, в середньому по
всіх господарствах, складають 729 грамів, що більше
від минулорічного показника
на 18 грам.
Вся худоба переведена
в літні табори. Молодняк та
телички парувального віку
випасаються на підсіяних
травах та природних угіддях.
Нині триває період кормозаготівлі. Всі господарства
заготовляють сінаж. Станом
на 9 червня його заготовлено
вже понад 4 тисячі тонн.
Надія СЕРЕДА,
спеціаліст
райуправління АПР.

Заступник директора агрофірми «Обрій
LTD» Анатолій ХАТІПОВ на дотик відчуває, що люцерна для сінажу та, що треба.
ЦЬОГОРІЧНА пора заготівлі кормів надто складна. Синоптики і надалі прогнозують
дощі, які вже вчинили чимало
шкоди. Отож у господарників
вихід один — заготовити якомога більше сінажу.
У ТОВ «АФ Обрій LTD»
утримується 2005 голів ВРХ,
із них 1069 корів. Базується
воно на фермах у Харковому, Новоселівці, Харитонівці
(Срібнянського району) та в
Чернецькому.
Тваринницька
галузь — особлива, вона не
терпить свят і вихідних, адже
худоба потребує щоденного
догляду. Якщо у рослинництві
результати вкладень у вирощування певних культур можна отримати уже того ж року,
то щоб виростить із теляти
корівку та ще й високоудійну,
потрібні роки праці спеціалістів і простих тваринників. Це
здається тільки тим, хто не

Водії Віктор ЖАВОРОНОК, Олександр ІЛЛЯШЕНКО,
комбайнер Юрій ЩЕРБИНА.

розуміється у цій справі, що корові варто дати сіна чи трави,
вже й молоко буде. Заступник
директора агрофірми по тваринництву Анатолій Хатіпов не
просто розуміється у тваринництві, це — справа всього його
життя. Рідко, на жаль, зустрічаються спеціалісти, тим більше
такої специфічної галузі, які б
з такою любов’ю, захопленням,
відповідальністю робили свою
справу. Про свою улюблену роботу Анатолій Володимирович
може розповідати багато і цікаво. Нині у тваринництві гаряча
пора кормозаготівлі, якою він
безпосередньо опікується, крім
того, щодня треба забезпечувати зеленими кормами все поголів’я. Враховуючи ще й погодні
умови, це не просто. Господарники оптимально використовують кожну погожу годину.
І цього погожого дня, моменти якого залишилися у фотокамері, кор-

мозаготівельники трудилися на
повну потужність. На одному
краю поля працювала косарка,
з іншого — техніка підбирала
готові за вологістю валки, навантажуючи вже подрібненою
масою великовагові автомобілі.
Серед тих, хто працював
на полі, і Юрій Щербина на
кормозбиральному комбайні.
Молодим хлопцем прийшов
він працювати у механізацію.
А вже відтоді минуло більше
двадцяти років. Весь цей час
Юрій Федорович, в основному, працюючи на різній техніці,
забезпечує кормами ферми. У
період кормозаготівлі працює
ще й на цій важливій ділянці.
Обов’язковий, добросовісний,
великий працелюб — так відгукуються про нього керівники. А сам він завжди скромний, мовляв, просто роблю
свою роботу. Водії Віктор Жаворонок і Олександр Ілляшенко відвозять з-під комбайна

НЕТЕЛІ —
БАГАТОДІТНИМ

Механізатор Іван ДМИТРЮК працює на пресі.

ПОГОДА
Неділя
12.06

Понеділок
13.06

Вівторок
14.06

Середа
15.06

Відповідно до статей 6 і 41 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», рішення
обласної ради від 27 січня 2016 року «Про програму передачі нетелів багатодітним сім’ям, які
проживають у сільській місцевості області на
2016 –2020 роки» та відповідне рішення районної ради від 25 лютого 2016 року з метою підвищення рівня економічної активності і добробуту
сільських багатодітних сімей, сім’ї, які виховують
5 і більше дітей віком до 18 років, можуть звернутися до районного управління агропромислового
розвитку із заявою про бажання скористатися
цією можливістю. Заяви будуть розглянуті спеціальною комісією.
Довідки за телефоном 2-18-81.
Віктор СІРЕНКО,
начальник районного управління АПР.

Четвер
16.06

П’ятниця
17.06

Субота
18.06

Фаза Місяця

НА ЗЕЛЕНУ
У ГРИЦІВЦІ

19 ЧЕРВНЯ о 10-й годині у с. Грицівка біля колишнього приміщення початкової школи відбудеться
ЗУСТРІЧ ЗЕМЛЯКІВ. Запрошуємо усіх, чия життєва
доля пов’язана з Грицівкою.
ОРГКОМІТЕТ.

ТЕЧЕ ВОДА
КАЛАМУТНА

Хоч це і слова з пісні, та
не до пісень зараз. Справи
надто серйозні, щоб співати.
6 червня увечері і 7-го вранці вдома із крана набрав дві
півторалітрові
пластикові
пляшки води і пішов із ними
по владних кабінетах правди шукати. Це ж не питна
вода — чистіша буває у відстояній калюжі. А тут така,
наче з тієї ж калюжі після
того, як нею щойно проїхав
транспорт. І нам, споживачам, пропонують її для пиття, приготування їжі і т. п.
Вода — із артезіанської
свердловини, що на території колишньої сільгосптехніки. Сама свердловина півстолітнього віку, неглибока,
закладалася для дуже і дуже
обмеженої кількості споживачів. Тоді навантаження
на систему було незначне і
якісної води вистачало для
всіх. Якраз до того часу, коли
водомережа,
закільцьована на цій водонапірній вежі,
набрала нинішніх розмірів.
Почалися поломки, збої, і
час від часу ішла каламутна
вода. Свердловина просто
не справляється із зрослим
навантаженням? Певно, що
так. Бо скрізь, де я показував ті пляшки з так званою
питною водою, у райдерж
адміністрації,
селищній
раді, ВУЖКГ, яке експлуатує
свердловину для потреб
населення, в один голос
говорять: щоб пити якісну
воду, потрібна нова потужна
свердловина. Сподівання на
глибоку артезіанку із станцією знезалізнення, яка напоїть всіх талалаївців? Але
ж не сьогодні і не завтра то
буде! А зараз — що, пити
багнюку?
Після кабінетних відвідин, щоправда, вода із крана
потекла прозора — комунальникам собі на збиток довелося «скинути» із свердловини близько 6-и кубів води і
тільки після цього вона позбулася каламуті. Також не
вихід: проводити після регулярних запісочень свердловини такі «скидання» — це ж
ніяких коштів не настачишся.
Швидше б уже нові водопотужності добудувались, бо
хочеться воду пити чисту, не
каламутну.
Анатолій ФУРТАТ,
житель Талалаївки.

ПЕРЕДПЛАТА – 2016

Триває передплата на районну газету
«Трибуна хлібороба» на 2-ге півріччя

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

зелену масу до пресу.
«Це поле, за Чернецьким,
у нас найпроблемніше, — розповідає Анатолій Володимирович. — Тільки дощ крапне,
сюди вже не доїдеш, крім
того, воно ще й на схилі. Отож
стараємося встигнути до наступного дощу. Сіна навряд
чи удасться заготовити, та це
не лякає, бо у нас є минулорічні запаси. Сінажу плануємо
заготовити 4 тисячі тонн. Є
вже понад 2 тисячі тонн».
Завдяки сучасним технологіям заготовляти корми стало набагато зручніше. Раніше
для того, щоб законсервувати
яму сінажу, треба було вкластися максимум у 4 дні, інакше
сінаж втрачав якість, тепер подрібнену зелену масу пресом
затрамбовують у спеціальний
«рукав». В один вміщається
близько 200 тонн. Потім із цього «рукава» сінаж зручно використовувати. Відрізають скільки потрібно, навантажувачем
«Manitou» транспортують у
тваринницькі приміщення. Цікаво було спостерігати за таким процесом: до пресу задкує
автомобіль чи трактор. Прямо
із кузова зелену масу «затягує» у прес і під тиском — у
«рукав». Цим процесом керує
механізатор Іван Дмитрюк.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.
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Передплатна ціна на районку залишається невисокою:
на місяць для фізичних осіб — 8,58 грн., на квартал —
25,74 грн., на півроку — 51,48 грн. Відповідно поштовий збір:
0,95 грн., 2,15 грн. і 2,60 грн.
Передплатна ціна для юридичних осіб: на місяць —
9,63 грн., на квартал — 28,89 грн., на півроку — 57,78 грн.
Газету можна передплатити в усіх відділеннях зв’язку та
у листонош. Пошта оформляє передплату для наших читачів — мешканців різних куточків області та України.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ОФІЦІЙНЕ

У ГРОМАДАХ

Валерій ДАВИДЕНКО:
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ПРИРЕЧЕНА НА УСПІХ

11 червня 2016 року

ГРАМОТА ЖУРНАЛІСТАМ
У День журналіста
колектив нашої газети
на запрошення голови
райдержадміністрації
Анатолія Дупи зустрівся
із керівниками району
та районних служб, селищним головою. Газета зараз знаходиться на
шляху
реформування,
всі співзасновники прийняли рішення про свій
вихід із складу співзасновників, але газета
була, є і залишатиметься
районною, тобто доноситиме читачам інформацію цікаву, корисну,
потрібну. Всі ці обов’язки

покладаються на колектив редакції. Про це і
йшла мова. Голова райдержадміністрації Анатолій Дупа подякував
колективу редакції за
співпрацю на цьому етапі реформування і нагородив його Грамотою
райдержадміністрації
«За вагомий внесок у
розвиток журналістики, сумлінну працю, високий професіоналізм
та з нагоди Дня журналіста». «Через роки
наші нащадки аналізуватимуть непростий час, у
якому доводиться жити

нашому поколінню, не
лише із підручників, а й з
газетних архівів», — сказав він, а також побажав,
щоб і надалі відкрите і
щире слово журналіста
служило правді та істині, утвердженню добра і
справедливості.
Привітали
журналістів голова районної
ради Юрій Дзюбан, його
заступник
Станіслав
Катрушенко, заступник
голови РДА Лариса Шевченко, начальник райуправління АПР Віктор
Сіренко, селищний голова Юрій Величко.

Реформа місцевого самоврядування та децентралізація — ключові умови політичного єднання та
економічного
зростання
держави. Ці думки стали ідеологічною основою Міжрегіонального форуму «Спроможні громади — сильна
держава: об’єднання заради
розвитку», що відбувся 3
червня у Батурині за ініціативи народного депутата Валерія Давиденка.
Стратегічну важливість
децентралізації для України
підтвердили як українські
учасники заходу, так і гості
з Європи, зокрема, Латвії.
Водночас чимало учасників відзначили активні точки
спротиву, які гальмують реформу самоврядування в
Україні. Ці сили зацікавлені
у збереженні чинної ситуації,
коли безправні громади змушені бути жебраками призначеної згори виконавчої
влади на місцях.
Саме через це за рік на
Чернігівщині створено лише
п’ять об’єднаних територіальних громад. На думку
латвійських експертів, такий
спротив є природним з огляду на глобальність реформи
та змін, які вона пропонує.
Але попри це громади мають

рухатися уперед і реформа
матиме успіх. До речі, у Латвії свого часу були такі саме
проблеми, як нині в Україні.
Стара система не здавалася
без бою. Але все одно об’єднані громади перемогли.
Щоправда, латвійці мали політичну стабільність та запас
часу, адже у них реформа
місцевого самоврядування
тривала 10 років. І продовжується дотепер.
Голова Відземського регіону Латвійської Республіки
Хардіс Вентс порадив українським колегам ставити перед собою чіткі реальні цілі і
системно їх досягати. Тільки
так реформа матиме успіх.
«Шлях буде довгим і тернистим. Але результати будуть
варті тих обмежень, до яких
тимчасово вдалася Україна.
Такого моменту Україна не
може втратити», — наголосив із трибуни форуму пан
Вентс.
Форум виявився впливовим дискусійним майданчиком. Він зібрав широке
представництво,
зокрема
сільських та селищних голів
із 12 регіонів, представників
Мінрегіону, Мінагрополітики,
Чернігівської ОДА, міськрад
Чернігова й Батурина.
Голова
Всеукраїнської

організації сільських і селищних рад Микола Фурсенко
закликав чернігівських можновладців сприяти розвитку
малого та середнього бізнесу та сімейним фермерам.
«Наразі треба максимально
корисно для людей використати чинне законодавство,
аби зупинити занепад українського села і дати селянам
перспективу», — наголосив
Фурсенко.
Один із ініціаторів форуму народний депутат Валерій Давиденко переконаний,
що децентралізацію в Україні вже не спинити. «Влада на
місцях буде підзвітною людям. Це — наша давня українська традиція, яка нараховує сотні років. Наш край
ще 400 років тому отримав
самоврядне Магдебурзьке
право. Вже тоді наші люди
мали право самостійно вирішувати проблеми життя на
своїх територіях, організовували судочинство, торгівлю,
систему оподаткування. З
огляду на історичні традиції
децентралізація
приречена на успіх навіть», — наголосив з трибуни Валерій
Давиденко.
Прес-служба народного депутата України
Валерія ДАВИДЕНКА.

Скликати сьому сесію
районної ради сьомого
скликання 16 червня 2016
року о 10 годині в залі засідань районної ради.
Внести на розгляд районної ради питання:
1. Про внесення змін
до рішення 3 (позачергової) сесії районної ради 7
скликання від 23 грудня
2015 року «Про районний
бюджет на 2016 рік».

2. Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2016
року.
3. Про затвердження
районної Програми «Молодь Талалаївщини на
2016 –2020 роки».
4. Про затвердження
Програми розвитку футболу в Талалаївському
районі на 2016 –2020
роки.

5. Інші питання.
На сесію запрошуються депутати районної ради, депутат обласної ради, сільські та
селищний голови, керівники підприємств та
організацій району, відповідальні
працівники
райдержадміністрації та
районної ради.
Голова районної ради
Ю. В. ДЗЮБАН.

НА ПОВАЖНИЙ 90-літній ювілей нашої любої мами
і бабусі Наталії Антонівни
КУНДЕНКО із Степанівського. Прабабушка, бабушка,
мама, к Вам обращаемся
мы. Отметить все вместе
мы рады наступление 90-го
лета! Пусть будет поменьше морщинок вокруг Ваших
радостных глаз, совсем не
бывает слезинок или необдуманных фраз! Побольше
здоровья, родная, заботы, тепла близких рук. Мы
любим Вас, дорогая, ведь
Вы — наш родной человек!
Дочь ВЕРА, зять НИКОЛАЙ, внуки ЛЮДМИЛА и
НИКОЛАЙ и родные.
* * *
ВЧОРА вся наша родина
відзначала 90-річчя берегині роду Наталії Антонівни
КУНДЕНКО. Милая, любимая прабабушка родная! Мы
сегодня Вас дружно поздравляем. Пусть улыбка Ваша
светится всегда! И, конечно,
внуки радуют Вас! Мы Вам
желаем — только не грустите! Вся семья не может
без Вашей улыбки! Крепкого здоровья, многих, долгих
лет! С днем рождения, прабабушка! Лучше Вас нет!
Правнуки ПАВЛИНА,
ВИТАЛИЙ, АРТЕМ.
* * *
16 ЧЕРВНЯ 90-річчя
прийшло до нашої найдорожчої, найкращої у світі
мами і бабусі Віри Іванівни РІЗНИК із с. Сильченкове. Дозвольте, матусю, нам
Вас привітати і найтепліші
слова Вам сказати. Бо поки
є мама, доти є сонце, доти
пташина і цвіт під віконцем,
доти краса, доти поміч, розрада. Живіть нам, матусю,
сто років на радість. Спасибі
Вам, рідна, за Ваше тепло,
за руки робочі, безсоннії
ночі, за те, що зростили, за
хліб на столі. Спасибі Вам,
мамо, уклін до землі!
З любов’ю і повагою
СИН, НЕВІСТКА, ДОЧКА,
ВНУКИ.
* * *
10 ЧЕРВНЯ виповнилося 80 років дорогому чоловіку, найтурботливішому

батьку, дідусю Миколі Федоровичу ТИМОШЕНКУ із
Талалаївки. Ми всі Тебе вітаємо з ювілеєм! Життя летить, летить — не наздогнати. За травнем і червень вже
розцвів, і на душі зібралось
так багато подяки і любові, й
щирих слів. Не хочемо подалі їх ховати, нехай проб’ються, як весняний цвіт, аби могли усе-усе сказати тому, хто
робить наш яскравим світ.
Бо знаєм, що не можна відшукати, один-єдиний на землі такий як чоловік, як наш
дідусь і тато — хороший,
щирий, чуйний, дорогий. Господар добрий, ніде правди
діти, все до ладу, усе, як має
буть, бо любить для сім’ї усе
робити, аби комфорту всюди
досягнуть. Вік за кермом, не
звик байдикувати, і повз кабіну ринули літа. Старайся,
рідний, більш відпочивати,
щоб довго ще текла ріка
життя. Дітей і внуків радо
зустрічаєш і розростається
помалу рід. Про кожного із
нас з любов’ю дбаєш, найкращий тато, чоловік, дід.
Чого ж іще можем побажати в день ювілейний, світлі
80? Ми хочем просто міцно
обійняти, подарувать енергії заряд. Щоб на всі плани
сили вистачало, здоров’я
щоб завжди було міцним, а
серце в грудях солов’єм співало, щоб Ти лишався завжди молодим. Тебе ми любим
і цінуєм дуже, спасибі, що Ти
у нас такий. Турботливий і
добрий, небайдужий. Із ювілеєм, здійснення всіх мрій!
З любов’ю і повагою
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.
* * *
9 ЧЕРВНЯ виповнилося
80 років нашій дорогій мамі і
бабусі Ніні Іванівні БІЛОУС
із Слобідки. Матусю рідненька, матусю єдина, Вас щиро
вітає вся наша родина, усі ми
Вас любим і всі поважаєм,
усі ми Вам щастя, здоров’я
бажаєм. А ще, щоб Вам більше всміхалися люди, щоб
настрій був добрий завжди і
всюди. Щоб смутку не знала,
ми просимо долі, добра Вам,
рідненька,і щастя доволі.
Хай доля боронить від лиха

й біди, лишайтеся ж, мамо,
такою завжди.
ДОЧКИ, ЗЯТІ,
СИН, НЕВІСТКА,
ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
* * *
10 ЧЕРВНЯ свій 75-літній ювілей відзначає Петро
Миколайович ДРАЛО із Талалаївки. У цей світлий ювілейний день прийміть, наш
дорогий, вітання найщиріші.
Здоров’я, щастя зичим не на
рік — на все життя бажаєм
щиро, щоб радісним і довгим був Ваш вік з добром,
любов’ю, спокоєм і миром.
Тату рідний, любий наш дідусю, Ви в нас є — і милий

лы и крикнем наше дружное
«ура!» С любовью, папа,
поздравляем, желаем ярких
Тебе дней. И много радости желаем в Твой славный
праздник, юбилей.
З повагою ДІТИ,
ДРУЖИНА.
* * *
ВІТАЄМО із 55-річним
ювілеєм Людмилу Вікторівну СТРІЛЕЦЬ із Талалаївки. У цей святковий світлий день, коли настав Твій
ювілей, ми щиро Тебе вітаємо, добра і радості бажаємо!
Хай обминуть Тебе тривоги,
хай Бог дасть щастя на путі,
хай світла, радісна дорога

нам цей світ. Хай Вам смуток
не спаде на думку, Ви живіть
на радість нам сто літ. Хай
ніколи не болять Вам руки,
старість хай обходить повсякчас, тільки радість хай
приносять внуки і всі люди
поважають Вас!
ДРУЖИНА, ДІТИ,
ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
* * *
ЦИМИ
червневими
днями, коли цвіте півонія,
святкує свій ювілей дорогий чоловік, добрий, щирий,
любий татусь Григорій Іванович ІВАНЕНКО з Талалаївки. Щиро вітаємо його
з цим святом. Прекрасный
возраст 60, его прожить не
так-то просто. В кругу семьи, в кругу друзей желаем
встретить 90. Сегодня в пляс
хотят пуститься ноги, ведь
в нашем доме — праздник,
60-й юбилей! Ах папа, Ты у
нас, конечно, строгий, но нет
Тебя роднее и милей! Ты в
добром духе с оптимизмом
был воспитан, поэтому всегда глядишь вперед. Семье
своей — опора и защита, и
верный муж уже 37-й год!
Прекрасно воспитал и дочь, и
сына. В автомобильном деле
зная толк, водил «Урал» —
суровую машину, теперь Ты
всех машин знаток. Все удалось, и дети старше стали,
уже и для себя пожить пора.
За это и поднимем мы бока-

щасливо стелиться в житті!
Сонця бажаєм на землі й на
обрії, долі бажаємо щедрої
та доброї. Хай мрії усі збуваються! Бажаєм всього, що
щастям називається!
Сім’я В. М. СПІВАК.
* * *
НАШІЙ колезі Вірі Олександрівні ЧМУТ із с. Понори
на її 50-річчя. Сегодня пятьдесят исполнится, так пусть
во всем всегда везет! Пусть
красота навек запомнится,
вторая молодость придет.
Желаем счастья и везения,
и бесконечного добра, любви, здоровья, вдохновения,
весеннего в душе тепла!
КОЛЕГИ по роботі.
* * *
8 ЧЕРВНЯ золотий ювілей відзначав наш колега
Юрій Федорович КОЗЕЛ із
Корінецького. Шлемо йому
з нагоди свята низку теплих
привітань. Не годами наш
возраст измерен, а биением
сердца в груди. И коль юно
оно, будь уверен — в 50 еще
все впереди. Пятьдесят —
уже выросли дети, гордость
Ваша и радость семьи, Ваше
славное
пятидесятилетие
отмечают с любовью они.
Пятьдесят — это вовсе не
старость, пусть давно уже
внуки растут. Пятьдесят —
это опыт и радость, благодарный и искренний труд.
Пятьдесят — промежуточ-

ный финиш, пятьдесят —
середина пути, пятьдесят —
разве взглядом окинешь
сколько пройдено, сколько
пройти? Пятьдесят — это
жизни цветенье, счастье
длится пускай целый век.
Разве годы имеют значенье,
если молод душой человек!
КОЛЕГИ по роботі.
* * *
8 ЧЕРВНЯ відзначив
50-річчя Юрій Федорович
КОЗЕЛ із Корінецького. Бажаю щастя і достатку, ясного неба і тепла, в житті лиш
злагоди й порядку, щоб доля
світлою була. В роботі успіху
й терпіння, у справах — вічного горіння, в сім’ї — любові і тепла, від друзів всіх —
лише добра.
Кума Г. КОЛИВУШКА.
* * *
У РОДИНІ Василя Івановича і Лариси Петрівни
ЖУРБИ із Новоселівки 7
червня велике свято. Доля
розпорядилася так, що це
прекрасне подружжя в один
день відзначає свій день
народження. Василю Івановичу виповнилося 50, а у
Лариси Петрівни — черговий
день народження. Прийміть
наші щирі привітання. Щоб
життя завжди було у мирі
в колі близької сім’ї, нехай
пісні чудові й щирі вам заспівають солов’ї. Ваші роки —
зовсім небагато, дуже щаслива і гарна пора, бажаємо
вам у родинне свято довгих
років, радості і добра. Нехай над вами буде блакитне
небо, не залишають сили на
путі і живіть ви стільки, скільки треба, гордо ступайте у
житті. Нехай вам сонечко
світить, а серце співає, нехай печаль дороги до серця
не знає, нехай щастя буде у
вашому домі і радість нехай
з вами буде завжди, здоров’я міцного і справедливої
долі нехай Господь Бог дає
на довгі роки.
Сестра ЛЮДМИЛА
і її сім’я.
* * *
ЧЕРВЕНЬ — щасливий
для нашої родини, бо він
подарував мою старшу донечку Ларису, яка знайшла

свою долю — хлопця Василя, який, виявилося, народився із нею в один день. І
ось у дорогого зятя — вже
50-літній ювілей, а доня —
іменинниця. Я вітаю їх, Василя і Ларису ЖУРБУ із
Новоселівки, і бажаю всього,
що тільки можна побажати
своїм рідним, дорогим дітям.
Ви — моя надія і опора, моє
щастя, радість, все життя…
Не сумуйте у житті ніколи, тільки радість в дім хай
приліта. Хай синочки будуть
лиш на втіху, щоб внучат діждали дорогих, і щоб в парі ви
жили довіку, почуттів не зрадивши своїх.
З любов’ю МАМА і ТЕЩА.
* * *
ВІТАЄМО з 35-річним
ювілеєм дорогу для нас дружину, маму, доньку, сестру
і тьотю Тетяну Іванівну
ЧМУТ із Красного Колядина. Бажаємо всіх благ земних, щасливої долі, радості
стільки, як хліба у полі, усмішок глибоких, як дно океану, великого щастя без зла
і обману. Хай Матір Божа
Тебе охороняє, а Господь
здоров’я посилає. Хай завжди ведеться з легкої руки на
довгі і довгі, безхмарні роки.
З повагою і любов’ю
ЧОЛОВІК, СИН, МАМА,
ТАТО, СЕСТРА, ЗЯТЬ і
ПЛЕМІННИЧКА.
* * *
12 ЧЕРВНЯ святкує
свій 30-річний ювілей наша
дорога дружина, мама і невістка Юлія Григорівна
КОНОНІЧЕНКО із Липового.
Твій ювілей — не тільки Твоє
свято, радіють всі, і 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. А
весни будуть щирі, легкокрилі, не буде втоми лагідним
рукам. Нехай здійсниться
все, що не збулося, і добре
серце не підкориться рокам.
ЧОЛОВІК, дочка ІРА,
син АРТЕМ, батько
ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ.

СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПОДІЯ

Взагалі-то він знає й інші мови, залюбки розмовляє португальською, німецькою,
італійською, іспанською, англійською… Але сьогодні — французька, і тільки вона
домінує на стадіонах і футбольних полях. Бо не Португалія, не Іспанія і не Німеччина
чи Італія, а Франція запрошує Старий Світ на головне футбольне дійство чотириріччя. XV-й Чемпіонат Європи! Турнір, який за футбольною ієрархією стоїть після світового чемпіонату, а за рівнем гри його учасників, можливо, навіть і вище, бо збірні
європейських країн одинадцять разів ставали чемпіонами планети, а з решти світу
тільки три футбольні держави (Бразилія, Аргентина і Уругвай) дев’ять разів тримали
над головою кубок за перемогу на мундіалі. Проте щось порівнювати, стверджувати,
аналізувати — то справа фахівців, а ми просто дивимося сьогодні футбол у Франції.
І не так собі, знічев’я розлігшись на дивані, а з натягнутими, як струни, нервами, з
криками: «Ну бий уже, бий, г-о-о-о-л!» вболіваємо. Адже футбол на стадіонах старої
доброї Франції говорить сьогодні і нашою рідною українською — збірна України,
пройшовши сито відбіркового турніру і стикових матчів, також там, поміж 24 фіналістів-претендентів на Кубок Європи і, як кажуть, дай, Боже, нашому теляті…

красиво грають багато футбольних держав, а чемпіонати виграють німці. Як тут
не погодитись, коли саме Німеччина є рекордсменом (12
разів) по участі у фінальних
турнірах і на 8-и з них завойовувала медалі — по 3 золота і срібла і 2 бронзи. Три
золота за 10-и участей має
також Іспанія, але срібло
тільки одне, трійку кращих
команд замикає Франція з
2 чемпіонськими титулами і
законодавець усіх футболь-

Анрі Делоне, великий француз у спорті.
Хтозна коли б народився такий турнір, аби
не він. Це з його легкої руки
чи світлої голови з’явився
Кубок європейських націй (так тоді називалися ці
змагання), фінальний матч
якого пройшов 1960 року
звісно ж у Парижі. Першими
чемпіонами Європи стали
футболісти збірної СРСР,
які у додатковий час забили
переможний гол у ворота
збірної Югославії. У складі радянської команди
золоту медаль приміряв
на себе київський динамівець Юрій Войнов. Більше
нікому з українців після нього не вдалося повторити такий успіх. Через чотири роки
СРСР знову був близьким у
фіналі до нового тріумфу.
Проте не судилося — перемогла Іспанія. Не судилося і в 1972-му, де вже на
весь футбольний небосхил
яскравіла зірка Віктора
Колотова, а поряд Євген
Рудаков, Володимир Тро-

них мод Нідерланди з п’ятьма медалями різного гатунку
(золото у 1988 році).
Кажуть: футбол красивий командною грою. Але ж
в усі часи на стадіон ходили
і ходять не на збірну, а на
когось у збірній — футбол
красивим роблять особис
тості. У Франції ходили на
Платіні і Зідана, німці — на
Беккенбауера і Герда Мюл
лера, португальці — на
Еусебіо і Роналду, голландці — на Кройфа і ван
Бастена, а ми — на Блохіна і Шевченка. Кожен єврочемпіонат запалює нову
зірку або стверджує в зірковій іпостасі того чи іншого великого майстра. Знову
ж таки той самий Платіні,
нинішній очільник УЄФА.
Він, не нападник, стільки
назабивав суперникам на
переможному для Франції
домашньому
Євро‑1984,
що повторити його 9 голів

на одному турнірі навряд чи
хтось зможе.
Україна з Польщею передали естафету Франції.
Учора відбулося урочисте
відкриття фінальної стадії
Євро-2016, а відтак, за традицією, першими починали
програму місячного турніру
господарі змагань матчем із
румунами. А що ж Україна?
Одразу після озвучення головним тренером нашої команди Михайлом Фоменком
її складу посипались невдо-

волення: кого він узяв, як
без того і того він планує у
німців вигравати? Тренер
на те і тренер, щоб планувати. Однак воротарям
Бойку, П’ятову і Шевченку,
захисникам
Федецькому,
Хачеріді, Кучеру, Ракицькому, Шевчуку, Бутку, півзахисникам Ротаню, Рибалці,
Гармашу, Сидорчуку, Ярмоленку, Коноплянці, Тимощу-

ку, Караваєву, Степаненку,
Коваленку, Зінченку, нападникам Зозулі, Будківському,
Селезньову доведеться ой
як постаратися, щоб у матчах 12 червня з німцями, 16
червня з північноірландцями, 21 червня з Польщею
бути не «туристами» і статистами, а сподобитись на
звитягу і вийти з групи C у
наступну стадію змагань. У
першій своїй спробі чотири роки тому на домашніх
аренах зробити це не вдалося. Як буде нині? Мо’
французький талісман
супер-Віктор напророкує нам успіхів і голів,
а офіційна емблема
чемпіонату кольорів їхнього національного прапора
ощасливить радістю перемог. М’яч круглий, поле рівне… Але чомусь у нашому
випадку і м’яч кругліший,
і поле рівніше для німців,
французів, іспанців, голландців і інших постійних фаворитів таких турнірів.
Все покаже місяць баталій на футбольних аренах
Франції і фінальний матч
на Стад де Франс 10 липня у Парижі. Агов, чи не
наші то хлопці Кубок Анрі
Делоне над головою здіймають?! Жарти жартами, а
який Коноплянка чи «друзі-
нерозлийвода» Степаненко
з Ярмоленком не мріє стати
чемпіоном Європи! Дай-то
Бог! Ну що, де моє пиво,
де тараня, де телевізор,
врешті-решт?! Ми починаємо! Сьогодні футбол говорить французькою…
О. ЛИПІН.

ких центрів і набули неабиякого досвіду. Участь наших
дівчат у чемпіонаті України
(хоч організатори їх і запрошували) була під питанням.
Самі розумієте — гроші,
транспорт, проживання, харчування. Батькам дітей із
сільської глибинки це не під
силу. Відчиняють тому, хто
стукає. І торік, і нині по-батьківськи опікувався нашими
дітьми народний депутат Валерій Давиденко — у Київ і
назад комфортабельне авто
доставляло школярів прямо
від порога рідної хати. Таким
же комфортабельним було
й житло у столиці, а харчування й культурну програму
і всіляку підтримку забезпе-

чував наш земляк підприємець Володимир Савченко.
Діти побували у Києво-Печерській Лаврі, на стадіоні
«Динамо», на ковзанці, у
«Макдональдсі».
Це був апогей нинішнього баскетбольного сезону. Та
нові матчі попереду, в руках
юних дзвенять м’ячі, а отже,
чути дзвін майбутніх перемог.
Володимир ЧЕПЕЛЬ,
вчитель фізвиховання Червоноплугатарської школи.
На знімках: юні червоноплугатарські баскетболісти — чемпіони і призери
чемпіонату області-2016
і учасники чемпіонату
України з баскетболу за
формулою 3×3.

ФУТБОЛ ГОВОРИТЬ ФРАНЦУЗЬКОЮ

шкін, Володимир Онищенко. Знову срібло — дорогу
перейшли німці. Ще один
срібний чемпіонат для українських майстрів шкіряного
м’яча у складі радянської
збірної на чолі з геніальним
Лобановським запам’ятався
тим, що на попередньому
етапі майбутніх чемпіонів
голландців наші перемогли,
а ось у фіналі Михайличен-

кові, Заварову, Протасову,
Литовченку,
Дем’яненку,
Рацу снаги не вистачило.
Стільки води з тих часів
збігло, а за нею прибували
все нові й нові зміни в самому розіграші головного
європейського турніру. Вже
у 1968-му його починають
іменувати Європейський
чемпіонат
з
футболу
УЄФА, на зміну жеребкуванню за нічийного результату у 1976-му прийшли післяматчеві пенальті, 2004-го і
2008-го років один за одним
скасовують правило «золотого» і «срібного» голу. Тричі
за всю історію чемпіонатів
господарями Євро ставали
одразу дві країни — ще живі
у пам’яті яскраві миттєвості
Євро-2012 в Україні і Польщі, у 2000-му чемпіонат приймали Бельгія і Нідерланди, а в 2008-му — Австрія і
Швейцарія.
Це аксіома: віртуозно і

ЯЗИК БАСКЕТБОЛУ ДО КИЄВА ДОВЕДЕ

Та перш ніж напитати
дорогу до столиці, він поповодив наших спортсменів
містами більшими і містечками малими по нашій області і по сусідній Сумській.
Об’їздили ми спортивні зали
Талалаївки і Бахмача, не
раз і не два бували в Чернігові, а в Конотопі, так ніби
у себе вдома — настільки
часто там буваємо, що приймають нас уже, як своїх. А
це ось недавно забралися
аж у Кролевець. І де б не
виступали юні плугатарські
баскетболісти, як не перші,
то в призерах обов’язково.
У Чернігові після перемоги в
чемпіонаті області їм прямо
сказали: «Пора вам у Києві
себе показати».
Чому саме баскетбол?
Колись давно, коли я ще сам
був школярем, у нашій Сильченківській школі тодішній
вчитель фізвиховання Г. В.
Кобзистий захопив нас цією
грою і відтоді у мене, вже
також учителя фізкультури
із немалим стажем, лежить
душа до оранжевого м’яча в

кошику. Витоки звідси, і вийшло, як по естафеті, що спорт
№1 у Червоноплугатарській
школі — не футбол, легка
атлетика чи теніс, а саме
баскетбол. Причому «хворі»
на нього більше, як не дивно,
дівчата — не хлопці. А відтак
«лучшие друзья девушек —
это…» золоті медалі.
Ось і зараз фініш цьогорічного
баскетбольного
сезону засвідчує: дівчата —
чемпіонки і срібні призерки,
хлопці, хоч і не дуже відстали, але все ж бронза — не
золото. Так розставила їх в
ієрархії про ранги обласна
першість серед школярів,
що проводилася в рамках
чемпіонату України з баскетболу за формулою 3×3. У фінальному турнірі всі три наші
команди піднімалися на п’єдестал пошани: дівчата старшої вікової групи двоюрідні
сестри Яна і Юля Чепель,
Христина Думнич і Анна Хоменко стояли на його найвищому щаблі, їх молодші подруги Аліна Демченко, Настя
Семінько, Марина Бровко і

Мар’яна Гнип — сходинкою
нижче, а ровесники-хлопці
Костя Демченко, Олег Калевич, Владислав Сороколат,
опинившись на третьому
п’єдестальному місці, втім
утішилися й тим, що і бронза
благородний метал, а також,
що так високо на обласних
баскетбольних турнірах наші
хлоп’ячі команди ще зроду-звіку не забиралися.
Що не поєдинок — то і
перемога, що не змагання —
то і дипломи, кубки, медалі.
А все тому, що плугатарські
школярі з баскетбольними
м’ячами ледве не сплять і не
зачинилися у власних чотирьох стінах, а й на люди свою
майстерність виносять, бо ж
під лежачий камінь вода не
тече. У районі особливо дів
чатам конкуренток годі шукати — цьогорічна першість
серед семи школярських команд була виграна ними «в
один кошик», то і їздять по
краях ближніх своє вміння
показати і чужому повчитись.
Їх уже добре знають на Сум
щині, особливо у Конотопі.
Тут знайшли
собі сильних
спаринг-партнерів.
Оце
ось провели
товариські зустрічі з командами місцевої ДЮСШ‑2
по середній
віковій групі і

обидві впевнено виграли:
дівчата 74-31,
хлопці 61-21.
Конотопці
(але вже інші
команди)
відігралися
на турнірі у
Кролевці
в
рамках Дня
відкритих
дверей
одного з факультетів
Глухівського
педуніверситету. Наші
дівчата
за
вихід у фінал
господарок
переграли,
а в матчі за перше місце
конотопським
ровесницям
поступилися. Це спорт: сьогодні — ти, завтра — тебе.
Ось же поки що не вистачає
плугатарцям снаги на переможний голос заявити про
себе на школярському чемпіонаті України з баскетболу
3×3. Так, язик баскетболу
уже довів юних плугатарців
до столиці. Торік була перша
спроба, нинішнього травня — друга. Обіграли сильну
команду Волинської області
(6-4), третього призера першості Києва із школи №1
(10-1), але спіткнулися об
херсонців. Однак показали
зрослу майстерність на фоні
команд із спортшкіл та вели-

ЗГАДАВ ВЕТЕРАН, ЯК МОЛОДИМ БУВ

Коли ще є у тілі сила, коли
душа молода, а про майстерність
і досвід — не питай, то дома не
сидиться. Хочеться активного
відпочинку, спілкування з друзями, хочеться на стадіон, щоб
як у старі добрі часи, коли ще
юним був, відчути смак перемоги на футбольному полі. Тоді
футболки, бутси і все, що треба,
у сумку — і до Гайворона, що в
Бахмацькому районі, там місце-

вий сільський голова Валентин
Бойко щороку проводить турнір з
міні-футболу якраз ось для таких
ветеранів-непосид.
Цього року було аж 6 команд
і дві з них із нашого району — талалаївська і липівська. Наші, як
мовиться, взяли і числом, і умінням. Селищна збірна, кольори
якої захищали Сергій Луценко,
Олександр Дзюбан, Володимир
Савенко, Валерій Шепель, Юрій

Цанков, Сергій Крисько і Сергій
Карнаух, перегравши за серією
пенальті у фінальному поєдинку
бахмацьку команду, стала чемпіоном турніру. Про те, що є ще
порох у порохівницях засвідчили
пам’ятні медалі у гравців, а також
у суддів змагань, серед яких бездоганним суддівством вирізнявся
Василь Кукса із Липового.
Володимир ЧЕПЕЛЬ,
суддя змагань.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів
здійснює набір інвалідів віком від 16 років І-ІІІ груп (в
тому числі учасників АТО,
переселенців) без обмежень
за віком, що не потребують
стороннього догляду, на професійну реабілітацію з медичним спостереженням та
іншими видами реабілітації,
що забезпечать адаптацію
інвалідів до професійного
навчання. Навчання, проживання, 3-разове харчування, медичне спостереження
та
соціально-психологічна
реабілітація в Центрі проводиться безкоштовно. Після

закінчення навчання слухачі
Центру отримують свідоцтво
(сертифікат) про присвоєння
робітничої кваліфікації державного зразка.
Найменування
робітничих професій: оператор
комп’ютерного набору (6 місяців навчання); швачка (6
місяців навчання); кравець
(4 місяці навчання); конторський службовець (бухгалтерія) (10,5 місяців навчання);
молодша медична сестра з
догляду за хворими (6 місяців навчання).
Довідки за тел. 2-22-19
Маргарита АНДРУЩЕНКО,
спеціаліст у справах
інвалідів.

ПРОДАМ

Газифікована САДИБА по вул. Фрунзе, 6 у Талалаївці:
4 кімнати, кухня, веранда; присадибна ділянка 6 соток, 2 гаражі, вода (свердловина, колодязь). Тел. 093-146-48-89.
САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Радянська, 17: будинок на 2 ходи, земельна ділянка приватизована, надвірні
будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є колодязь.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Терміново! Ціна знижена. МАГАЗИН «Шанс» у Талалаївці: 115 м2, газ, світло, телефон, інтернет, сигналізація. Земля приватизована. Весь товар у подарунок.
Тел. 099-203-47-32, 096-858-57-46.
1) САДИБА в с. Основа, з надвірними будівлями (сарай,
літня кухня, гараж, погріб), є колодязь. 2) ТРЮМО світлого
кольору в задовільному стані.
Тел. 098-417-15-85, 096-763-12-14.
Терміново АВТОМОБІЛЬ ЗАЗ-1103 «Славута»; МІНІ-ТРАКТОР з косаркою; зарядне устаткування; ЗАПЧАСТИНИ до ЗІЛ-130.
Тел. 098-800-49-73, 066-166-60-81.
АВТОМОБІЛЬ Daewoo Nexia 2007 року випуску, пробіг
73 тис. км. Тел. 093-664-10-19.
МОПЕД «Вентус» 2009 року випуску, об’єм 110 см3 у хорошому стані; КОЛЯСКА дитяча; КОЛЯСКА (боковий причіп) до мотоцикла ІЖ-5. Тел. 097-751-24-24.
ПРИЧЕПИ до легкових автомобілів європейської якості
за цінами виробника. Тел. 095-153-88-68, 068-086-00-70,
095-166-98-24, 096-328-56-62.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ШИФЕР,
ПЕРЕМИЧКИ, ДОШКА, ПЛИТИ ПКЖ 1,5×6, ДРОВА рубані,
РАКУШНЯК, ШЛАКОБЛОК, БРУС, фундаментні БЛОКИ,
ПЛИТИ перекриття 1,2×6.
Тел. 098-423-93-05.
1) Великі газові БАЛОНИ, 2) ВЕЛОСИПЕД дорослий, 3)
ТРУБИ з петлями для воріт, 4) ЕЛЕКТРОДУХОВКА, 5) ВІЗОК господарський, 6) DVD-ПРОГРАВАЧ.
Тел. 066-863-29-52.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ДРОВА рубані і метрівки, СІНО люцерни. Тел. 097-157-84-02, 050-987-62-78.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, БІЙ цегли, ЦЕГЛА б/у,
ЧОРНОЗЕМ. Тел. 067-531-44-61, 066-115-39-29.
Свердлильний ВЕРСТАТ 2М112, настільна ЦИРКУЛЯРКА (італійська), КОСА 8-ручка нова (в-во СРСР), ПРИСТРІЙ
для плетіння сітки з дроту, ТАЛЬ-черв’ячка (лебідка), БЕНЗОПИЛА «Дружба-Алтай» (+ ще одна на запчастини).
Тел. 096-230-48-60.
Паливна АПАРАТУРА до Т-25, МТЗ-80; ГОЛОВКА блока
та масляний НАСОС МТЗ-80. Тел. 098-224-92-81.
КОРОВА 5 років, 2-й місяць тільності, масть полова.
Тел. 095-032-01-78.
ТЕЛИЦЯ парувального віку, КОРОВА.
Тел. 050-292-91-94.
Твердопаливний КОТЕЛ КЧМ б/у в хорошому стані.
Тел. 066-613-29-18.
Б/у ТРУБИ, БАТАРЕЇ чавунні для парового опалення і
твердопаливний КОТЕЛ.
Тел. 066-035-05-79, 097-853-45-41.
КОРОВА тільна червоно-рябої масті.
Тел. 096-087-33-80.
Терміново двохкорпусний ПЛУГ з передплужником до
трактора ЮМЗ. Тел. 096-206-32-82.

12 ЧЕРВНЯ минає 2
роки, як трагічно загинув Богдан
Віталійович ЧИРВА із Липового.
С того ужасного и страшного события не было еще совсем и дня,
чтобы не заплакали родители, чтоб
его не вспомнили друзья. Вот стоим мы над его могилой, слезы так
и катятся из глаз. Как и прежде он
родной и милый, и всегда он будет
жить в сердцах у нас. Тишина вокруг, одни лишь птицы песней разбивают пустоту. Двух миров разрушить
бы границы, чтоб покинуть смог он эту тьму. Смотрит
с фотографии надгробной ясный взгляд, как будто бы
живой, кажется, услышим его голос, тот спокойный,
добрый и родной. Теперь мы в гости лишь сюда к
Тебе приходим, вот только не встречаешь здесь нас
Ты. И как ни больно, здесь Тебя мы не находим, лишь
фото, крест и свежие цветы. Печали дрожь пронзает наше тело, поверить мы не можем, не хотим… И
сколько бы не проходило время, забыть себе его мы
не дадим. Уходим мы, скрипя закрылась дверца, а

АБІТУРІЄНТУ – 2016

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І
РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«ЛОХВИЦЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ» оголошує прийом
студентів у 2016 році на денну форму навчання:
1) на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) зі
спеціальностей:
••«Сестринська справа» (термін навчання 4 роки);
••«Лікувальна справа» (термін навчання 4 роки);
2) на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) зі
спеціальності
••«Сестринська справа» (термін навчання 3 роки).
Прийом документів проводиться:
••для осіб, які мають складати вступні випробування, що
проводить медичне училище, — з 11 липня до 18:00 годин
20 липня 2016 р.
••для осіб, які вступають за сертифікатом Українського
центру оцінювання якості освіти, — з 11 липня до 18:00 годин 27 липня 2016 р.
Вступні випробування проводяться
з 21 липня по 28 липня 2016 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА:
37200, Полтавська обл., м. Лохвиця, вул. Шевченка, 27,
Тел. (05356) 3-12-32; 3-14-30
Гуртожитку училище не має.
Ліцензія АЕ № 458318, дата видачі 01.07.2014 року

«ДНІ ЗДОРОВ’Я» ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО

Із 23 травня по 23 червня з метою позачергового медичного забезпечення учасників АТО, проведення медичного огляду (диспансеризації) Міністерство охорони здоров’я України спільно з Центром допомоги учасникам АТО
проводить «Дні здоров’я». Прохання до учасників АТО, які
проживають у нашому районі, обов’язково пройти медичний
огляд, скористатися своїм правом для одержання путівки на
санаторно-курортне лікування.
Богуслав БОРСУК,
голова ГО «Талалаївська спілка учасників АТО».

КУПЛЮ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
За найвищими цінами БИЧКІВ вагою від 350 кг.
Тел. 096-777-94-68, 066-428-50-20.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ.
Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого цілодобово СВИНЕЙ, КНУРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, а також яловичину та свинину (М’ЯСО). Тел. 095-606-55-31, 098-343-20-99.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Постійно найдорожче КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛИЦЬ та БИЧКІВ вагою понад 300 кг.
Тел. 068-066-98-94, 095-756-50-58.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, ВРХ, а також КНУРІВ і НУТРЯКІВ.
Тел. 066-785-43-67, 096-081-04-21.
Приміщення під розбір — ХАТИ, САРАЇ, ЗЕРНОСКЛАДИ; пустотні ПЛИТИ, фундаментні БЛОКИ, б/у
ЦЕГЛУ, ШИФЕР.
Тел. 097-267-16-10.
Засоби захисту рослин: ГЕРБІЦИДИ, ІНСЕКТИЦИДИ,
ФУНГІЦИДИ, КУКУРУДЗУ посівну в мішках для власного
господарства. Тел. 098-220-62-54.
БИЧКА від 10 днів на відгодівлю. Дорого.
Тел. 093-996-06-38.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел.
066-094-11-17,
067-932-64-25.

ГАЗ НА АВТО
2 – 4-го покоління
Гарантія 1 рік
або 20 тис. км
Тел. 099-132-02-03.

Куплю БУДИНОК у
центрі.
Тел. 050-130-66-69,
096-094-81-45.
Закуповуємо
ЦВІТ
БУЗИНИ. Щодня з 9 до 12-ї
год. на ринку в Талалаївці.
Тел.
066-235-91-35,
096-148-90-02, 096-974-0102, 066-648-68-28.

он лежать остался навсегда.
От страшной боли сжато наше
сердце, в мгновенье это не нужны слова.
Всі РІДНІ.

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ рік світлої пам’яті нашої
любої донечки, дружини, мами й бабусі Антоніни Петрівни ПОДРЄЗ із
Талалаївки. Рідна наша, так надзвичайно рано погасло Твоє сонце, навіки закрилися Твої очі, які дарували всім нам любов і тепло, зігрівали
нас ніжністю і ласкою. Боляче, що
уже ми ніколи цього не відчуємо і не
звідаємо. Минув рік, іще минуть роки, а нам біль не
переболить, наші серця і душі краятиме вічна розлука
і в них ніколи не згасне любов до Тебе. Спи спокійно,
дорога наша, земля Тобі пухом.
БАТЬКИ, ЧОЛОВІК, ДІТИ, ВНУКИ і всі РІДНІ.

11 червня 2016 року
ПРОДАЄТЬСЯ

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

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
Приймаємо
замовлення на виконання робіт:
●●пиляння дерев у важкодоступних місцях будьякої складності;
●●крівля дахів;
●●цегляна кладка;
●●штукатурка;
●●шпаклівка;
●●гіпсокартон;
●●електрика;
●●бетонування;
●●стяжка підлоги та ін.
Тел. 098-413-60-48,
066-981-67-15.

Магазину
«Наша
ряба» потрібен продавець. Бажано стаж роботи, чесність і відповідальність.

Тел. для довідок:
067-647-44-30.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа;
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

БУРІННЯ
водяних
СВЕРДЛОВИН, встановлення насосного обладнання.
Тел.
096-232-85-25,
066-497-77-03.
h2o-boor.net.ua
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Працюємо за державною програмою, компенсація до 70%.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447)6-04-16,
097-235-41-47.

ВІКНА, ДВЕРІ

Швидко, якісно, недорого.
Виїжджаю по району
безкоштовно.
Передплати не беру.
Діє програма «мінус 70%».
Тел. 068-662-02-21.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачене СВІДОЦТВО на право власності на нерухоме
майно №17450655, видане 06.02.2014 реєстраційною службою Талалаївського управління юстиції на ім’я ЛЕЩЕНКО
Олександр Михайлович, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЧН №005276, виданий 27.02.2004 р. на
ім’я КОЛЕСНІК Віктор Григорович, вважати недійсним.
Колективи районної друкарні і редакції районної газети висловлюють глибоке співчуття працівниці друкарні
Олені Іванівні Леваді з приводу тяжкої втрати — смерті
свекра
Володимира Володимировича ЛЕВАДИ.
Щиро співчуваємо нашій колезі Ользі Борисівні Сенчі в її тяжкому, непоправному горі — смерті найдорожчої
людини мами
КАТЕРИНИ МИХАЙЛІВНИ.
Колишні КОЛЕГИ по роботі райсанепідемстанції.
У родині наших сватів Віктора Михайловича і Світлани Михайлівни Мірошниченко з Довгалівки тяжка і болюча втрата — пішла у вічність їх мама, бабуся і прабабуся
ГАННА ВАСИЛІВНА. Співчуваємо і розділяємо гіркоту непоправної втрати з рідними та близькими покійної.
Свати ТАРАСЕНКИ.
Непомірна втрата у нашої сусідки Ольги Борисівни Сенчі — померла її мама КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА. Розділяємо Ваше горе і сумуємо разом із Вами, Ольго Борисівно.
Сім’ї КАТРУШЕНКО, САВЧЕНКО, БАБИЧ.
Біль і горе в очах, незагойна рана в серці нашої сусідки Ольги Борисівни Сенчі — не стало її мами КАТЕРИНИ
МИХАЙЛІВНИ. Щиро співчуваємо Ользі Борисівні, а покійниці — Царство небесне.
Сусіди НАЗАРЕНКО, ОНІЩЕНКО, СОВА.
Щиро співчуваємо нашій кумі Ользі Борисівні Сенчі із
Талалаївки з приводу тяжкої втрати — смерті її матері
Катерини Михайлівни КОСЕНКО.
Куми Г. І. і Н. М. МІЩЕНКИ, Л. А. ТИМОШЕНКО.
Раптова, передчасна смерть забрала нашого доброго
сусіда Віктора Михайловича ЛЕВАДУ із Скороходового.
Сумуємо й горюємо за дорогою для нас людиною, розділяємо біль важкої втрати з родиною покійного.
Сім’ї сусідів Ю. Г. АРТЮХА, М. С. АРТЮХА,
Г. Є. СВАНІДЗЕ, В. Ю. ГРАБИНИ,
Н. М. ГОРЯНСЬКОЇ, О. Б. КАЛІНІЧЕНКО.
Щиро співчуваю своїм друзям Василю Володимировичу і Олені Іванівні Левадам із Нинового в їх тяжкому горі —
смерті батька
ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА.
О. М. ОНИЩЕНКО.

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗРІЗ

МІФИ ПРО СУБСИДІЇ ТА ЇХ РОЗВІНЧАННЯ

Скільки років державою виплачуються субсидії,
стільки ж про них і вигадуються та розповсюджуються
різні міфи. Все це — через необізнаність населення.
Тож варто знати про існуючі міфи, щоб раз і назавжди
не мати сумнівів щодо переваг отримання субсидій.

Міф 1. Суди відбирають
в українців субсидії. Після
перевірок декларацій з’ясовується, що деякі люди
приховали, що вони володіють декількома квартирами,
машинами, будинками. Як
наслідок, таким людям доведеться повертати державні
тисячі гривень.
Роз’яснення
З травня 2015 року для
призначення житлової субсидії скасовано критерії володіння другим житловим
приміщенням чи більше як
одним, автомобілем, іншим
транспортним засобом. Тож
це не може бути причиною
відмови у наданні субсидії
або повернення коштів субсидії, призначеної після 1
травня 2015 року. Форма Декларації про доходи і витрати
осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії, не містить графи, в якій
громадяни могли б надавати
такі відомості.
Міф 2. Необхідно використовувати газ, воду та інші
комунальні послуги в повному обсязі, на який призначена субсидія. Інакше субсидію
перестануть надавати.
Роз’яснення
Через ці чутки громадяни не лише не економлять,
а прагнуть використовувати
більше води, газу та електроенергії, ніж їм потрібно.
Проте «випалювати» газ до
рівня призначеної субсидії
безглуздо й нерозумно. Адже
в результаті дбайливого користування ресурсами заощаджені кошти залишаються на рахунках сім’ї і можуть
бути використані в подальші
місяці, у тому числі і для по-
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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гашення обов’язкової частки
платежу.
Субсидія
призначається в межах соціальних
норм житла і нормативів
використання
житлово-комунальних послуг. Її розмір
не залежить від фактичного споживання. Якщо сім’я
споживає газу, води, електроенергії більше норми,
субсидія їй буде призначена.
Проте всі витрати на спожиті послуги понад нормативи
вона повинна заплатити самостійно і в повному обсязі.
Міф 3. Оформлення
субсидії
в
майбутньому
може перешкодити продажу
квартири або будинку. Всю
суму отриманих субсидій
доведеться повертати в подвійному розмірі. Або переоформлення
нерухомості
коштуватиме дорожче. Субсидії перешкодять оформити
спадок.
Роз’яснення
Такі чутки поширюються
з самого початку запровадження субсидій. Проте жоден з авторів цього «міфу»
щодо субсидій не зміг навести прикладу, коли субсидія
перешкодила оформити спадок, при продажу квартири
довелося б повертати кошти
отриманої субсидії, субсидія перешкодила б продажу
квартири чи будинку. За 21
рік існування цієї державної
допомоги такого жодного
разу не сталося.
Нормативно-правовими
актами з питань надання
населенню житлових субсидій чітко встановлено, що
субсидія є безповоротною
державною допомогою і її
отримання не пов’язане і не

тягне за собою зміни форми
власності житла.
Міф 4. Клопоту
з
оформленням субсидії багато, а у реальності субсидія
може скласти мізерну суму,
а деяким і зовсім відмовлять — не дивлячись на
низький дохід.
Роз’яснення
Звернення за призначенням субсидії стало дуже
простим. Необхідно заповнити і подати (або надіслати
поштою) до місцевого управління соціального захисту
населення (у сільській місцевості — уповноваженому
сільської ради) лише два
документи — заяву та декларацію про доходи і витрати.
Іншу необхідну інформацію
спеціалісти управління збиратимуть самі.
Розмір субсидії залежить не тільки від доходів
домогосподарства, а й від
вартості житлово-комунальних послуг, які йому надаються. Тому у двох сімей з
однаковими доходами розмір субсидії може бути різний, якщо є різниця в переліку житлово-комунальних
послуг, якими вони користуються. І навпаки, сусіди, які
живуть в однакових квартирах, можуть отримувати різну субсидію, оскільки доходи їх різні.
Варто розуміти, що навіть невелику субсидію отримувати вигідно. Якщо
протягом періоду отримання
субсидії підвищаться тарифи на комунальні послуги,
розмір субсидії буде перераховано і збільшено відповідно до зростання ціни послуг
без додаткового звернення
громадян. При цьому частина коштів, які сплачує одержувач субсидії, залишиться
незмінною.
Міф 5. Субсидії не надаються безробітним

ПОВНОЦІННЕ ЖИТТЯ

Яка це велика радість і нагорода тримати на руках свій маленький «клубочок
щастя», бачити першу емоцію, спостерігати за першими спробами зробити самостійні кроки, почути таке довгоочікуване
слово «мама», відчувати тепло маленьких
рук, прислухатись до тихенького сопіння
кирпатого носика. Так багато невимовної
радості приходить з появою нового життя: чистого, світлого і такого беззахисного. Але важливо не забувати і про відповідальність, яка лягає на плечі батьків.
Та чомусь часто трапляється, що саме
слово відповідальність багатьох відлякує
і затьмарює всі радості батьківства. Мабуть, саме тому визначення «громадський
шлюб», «співмешканець», «мама-одиночка» вже давно увійшли в наш лексикон,
стали звичними і нікого не дивують. У нашому невеликому районі проживають 246
осіб, які мають статус одинокої матері, з
яких тільки 82 отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» (дані за травень 2016 р.). Що стосується суми допомоги, то відповідно до
Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України» від
24.12.15 №911-VІІІ та постанови Кабінету
міністрів України «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету міністрів України» від 25.12.16 № 1181 МАКСИМАЛЬНИЙ розмір такої допомоги становить:
••на дитину до 6 років — 1167 грн.;
••на дитину від 6 до 18 років —
1455 грн.;
••на дитину від 18 до 23 років —
1378 грн. (за умови навчання).
Окрім грошової державної допомоги,
законодавством України передбачені: додаткова оплачувана відпустка; щорічна
відпустка у зручний для одинокої матері
час; безкоштовні запрошення для дітей
на новорічні та різдвяні свята; адресна
безготівкова субсидія для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних

послуг. Також самотніх матерів, які мають дітей віком до 14 років, заборонено
звільняти з роботи, окрім випадків повної
ліквідації підприємства, організації, установи. Допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Заборонено
відмовляти в прийнятті на роботу і знижувати заробітну плату одиноким мамам,
мотивуючи це наявністю дитини віком до
14 років. Органи місцевого самоврядування можуть надавати додаткові види
допомоги за рахунок бюджетних коштів.
Зокрема, відшкодування за харчування в
дошкільних та середніх загальноосвітніх
навчальних закладах, санаторно-курортні відпочинки та ін. Так складається, що
мало хто знає свої права і звертається
за допомогою у відповідні органи. Тому
для отримання юридичних консультацій
мами-одиночки можуть звернутись до
громадської приймальні з наданням без
оплатної первинної правової допомоги,
яка утворена Талалаївською районною
державною адміністрацією (по вул. Центральна 3, кабінет юридичного сектору
райдержадміністрації).
Як бачимо, наша влада піклується
про одиноких матерів, але, зазвичай, про
одиноких мам та своїх маленьких внуків,
які виховуються у неповноцінних сім’ях,
більше піклуються їхні батьки. Та хіба
можливо матеріальною чи фізичною допомогою замінити радість повноцінної
сім’ї? Дуже хотілося б, щоб жодній дитині не довелося запитувати одного вечора
свою втомлену від праці маму: «А чому
у мене немає тата?»… Майбутнє наших
дітей залежить від кожного з нас. Шкода,
але так багато людей намагаються жити
у своє задоволення, не задумуючись про
наслідки і забуваючи, що наше життя, як
трава — приходить час і вона, ще вчора
зелена, засихає. Тому відповідальність
кожного — виховати щасливе, огорнуте
повноцінною любов’ю життя!
Людмила ЦИГАНЕНКО.

Роз’яснення
Протягом
останнього
року до Положення про порядок призначення та надання житлових субсидій внесено ряд змін, які дозволили
отримати субсидії багатьом
з тих, кому раніше відмовляли. Мета цих змін — забезпечення надійного соціального
захисту сім’ям, які не зможуть сплачувати за житлово-комунальні послуги після
підвищення тарифів.
Зокрема, з травня 2015
року знято обмеження для
призначення субсидії працездатним громадянам, які
не працюють, не навчаються
і не стоять на обліку у службі
зайнятості як безробітні.
З травня 2016 року,
якщо такі громадяни не мають доходів, для розрахунку
субсидії їм буде враховано
умовний дохід у розмірі двох
прожиткових мінімумів для
працездатних осіб.
Міф 6. Субсидії не надаються за наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.
Роз’яснення
Така норма була раніше
в порядку надання житлових
субсидій, але вона відмінена
ще у 2011 році. З того часу
наявність заборгованості з
оплати житлово-комунальних послуг не може бути підставою для відмови у призначенні субсидії. Це дозволяє
сім’ям вийти із замкнутого
кола накопичення нових боргів за комунальні послуги.
Разом з тим слід пам’ятати, що одержувач субсидії
має щомісячно сплачувати
свою обов’язкову частку плати за житлово-комунальні
послуги, яка визначена в повідомленні про призначення
субсидії. І це зрозуміло: держава допомагає оплатити
житлово-комунальні послуги,
але і накладає обов’язок —

певну частину цих послуг
одержувач субсидії повинен
оплачувати.
Якщо вартість спожитої
послуги менша, ніж встановлена при розрахунку субсидії обов’язкова частка плати
за цю послугу, сплачується
фактична вартість послуги.
Якщо одержувач субсидії не сплачує обов’язкову
плату, організації — надавачі
послуг повідомляють про це
орган соціального захисту. У
такому разі надання субсидії може бути припинено, за
виключенням випадків, коли
несплата за послуги пов’язана із затримкою у виплаті заробітної плати, пенсії тощо.
У подальшому субсидія може бути призначена
лише тоді, коли громадянин
сплатить заборгованість, що
утворилася через несплату
обов’язкової частки плати.
Міф 7. Неминучі помилки при заповненні декларації,
особливо часто помилятимуться літні люди. А за помилки будуть штрафувати, доведеться повертати субсидію.
Роз’яснення
Форма Декларації про
доходи і витрати значно спрощена, заповнити її нескладно. З 21 липня 2015 року в
Декларацію не потрібно вносити суми доходів, лише їх
види і джерела отримання.
Допомогу в заповненні
документів на субсидію завжди можуть надати спеціалісти управління соціального
захисту населення. Інструкція та зразки заповнення
декларації також розміщено
на сайті Мінсоцполітики, Департаменту соціального захисту ОДА. Ніяких штрафів
за помилки в деклараціях не
буде, якщо тільки громадяни
свідомо не приховали частину важливої інформації.
Одержувачі субсидії попереджуються про відпові-

дальність за приховування
відомостей про доходи. У
разі виявлення такого факту — надання житлової субсидії може бути припинено,
а надміру нараховані кошти
потрібно буде повернути.
Перш за все, з’ясовується, чи вплине виявлення цих
фактів на право отримувати
субсидію або на її розмір.
Якщо це впливає на право
отримання субсидії (тобто з
врахуванням прихованих доходів сім’я не мала б права
на призначення субсидії), то
її надання буде припинено,
а кошти нарахованої субсидії підлягають поверненню в
повному обсязі.
Якщо ж виявлене порушення приведе лише до
зменшення розміру субсидії,
то потрібно буде повернути
надмірно нараховані кошти,
і далі сім’я зможе отримувати субсидію в зменшеному
розмірі.
Міф 8. При оформленні
субсидії необхідно вказувати відсотки від депозиту як
один з видів доходу. Субсидію доведеться повертати
тим, у кого є депозити в банках, якщо вони перевищують
певну суму.
Роз’яснення
До Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій з 21
липня 2015 року внесено зміни, якими встановлено: «До
сукупного доходу не враховуються… доходи від розміщення депозитів».
Отже, депозити і відсотки
по них не враховуються як
доходи і не входять в перелік критеріїв, на підставі яких
може бути відмовлено в призначенні житлової субсидії
або припиненні її надання.
За інформацією
Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації.
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ОСОБЛИВА ГАЗЕТА

ЙДЕТЬСЯ про єдине
соціальне видання на Чернігівщині — обласну газету
«Живи з надією» для інвалідів, ветеранів та всіх інших
читачів. У червні цього року
вона відзначає свій 10-літній
ювілей. Для багатьох, чиє
життя проходить у стінах
власного помешкання, хто
прагне спілкування й дружньої підтримки, газета стала
світлим промінчиком у нелег-

ких щоденних буднях. Матеріали під рубриками «Повір у
себе», «Виклик долі», «Життя як є», «Листи читачів»
сприймаються з неабияким
інтересом. Як і дитяча сторінка «Сонечко», добірка
цікавих матеріалів у сторінці «Читальний зал», корисні
поради, різні цікавинки, консультації лікарів та юристів…
Газета тісно співпрацює
із Департаментом соцзахи-

сту населення ОДА, отож
спеціалісти цієї установи
постійно розміщують роз’яснення й коментують дію законодавчих актів, пов’язаних
із отриманням субсидій, соціальних пільг тощо. На сторінках видання — розповіді про
діяльність спеціалізованих
шкіл-інтернатів, інтернатних
закладів, навчально-реабілітаційних центрів, будинків
пристарілих та багато іншого.
Газета «Живи з надією»
виходить через тиждень. Передплатний індекс — 95349.
Передплатна ціна на півроку — 32,16 грн., на місяць —
5,36 грн. Передплату можна
оформити в усіх відділеннях
зв’язку та у листонош.
Будемо раді новим шанувальникам нашої газети.
Хочемо запевнити: ви не
розчаруєтеся!
Віра БУШАЙ,
редактор газети, Заслужений журналіст України.
На фото: редактор
Віра БУШАЙ і оператор комп’ютерної верстки
Наталія ТРУБИЛО.

ЗАВТРА стартує чемпіонат району з футболу. У
ньому беруть участь команди «Горизонт» із Липового,
«Совхоз» і «Берегиня» з Талалаївки, «Дмитрівка» і ФК
«Гайворон» із Бахмацького
району. Календар ігор у першому колі —
1-й тур, 12 червня (неділя):
«Совхоз» — «Берегиня»,
«Дмитрівка» — ФК «Гайворон», «Горизонт» вихідний;
2-й тур, 26 червня (неділя):

«Горизонт» — ФК «Гайворон», «Совхоз» — «Дмитрівка», «Берегиня» вихідна;
3-й тур, 3 липня (неділя):
«Берегиня» — «Дмитрівка»,
«Горизонт» — «Совхоз»,
ФК «Гайворон» вихідний;
4-й тур, 10 липня (неділя):
ФК «Гайворон» — «Совхоз»,
«Берегиня» — «Горизонт»,
«Дмитрівка» вихідна;
5-й тур, 17 липня (неділя):
«Дмитрівка» — «Горизонт»,
ФК «Гайворон» — «Береги-

ня», «Совхоз» вихідний.
Ігри проводяться на полях команд, вказаних у календарі першими. Початок
ігор о 18:00 год. Якщо команда гостей запізнилась
на гру, то її чекають одну
годину від того часу, на який
призначена гра. За 30 хвилин до початку гри тренери
команд повинні заповнити
протокол гри.
КОМІТЕТ по проведенню
змагань ТРФФ.

М’ЯЧ У ГРІ
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

11 червня 2016 року

ЖИТТЯ ЯК Є

ЯНГОЛЯТКО? ЧИ ДИТЯ ЗА ГРОШІ?

Якось ще два роки тому, літнього дня у селищному сільмаркеті мене застала злива.
Довелося там її пережидати. Поряд дві молоді матусі із дітками, абсолютно не реагуючи на гурт людей, голосно розмовляють. Старша (знаю її) нервово сіпає за ручку
синочка, якому десь рочків чотири, бо той просить морозиво і тягне маму до яскравих
вітрин, відриваючи від розмови з подругою. Мама, вагітна вже п’ятим дитям, голосно
скаржиться подрузі на те, як її обдурила держава з виплатою допомоги при народженні дітей (з 01.07.2014 року допомога на дитину призначається в єдиному розмірі 41 280
гривень незалежно від того, яка дитина за черговістю (перша, друга, третя чи кожна наступна. До цього було: на першу дитину — 30 960 грн., на другу — 61 920 грн., на третю
та наступних дітей — 123 840 грн.).
— Думала гроші будуть, а воно — дуля! Стара мене із світу зживає за цих дітей! Заробила! Отак мені везе по жизні! Копійки получаю! А ще й завидують, мовляв за гроші
дитячі живу, — ображалася на життя вагітна жінка подрузі.
— А мене моя стара гризе! Задовбала! Кричить, шо із дому вижене як другого народжу. Тепер я і рада, що вчасно позбавилася. Які ж тепер гроші? — ділилася бідою
подруга.
Доки матусі бідкалися, хлоп’я перебивало мамину розмову і хотіло її уваги. Мама
нервово тицьнула йому в руки хлібину, — держи, і не гавкай, бо заробиш!
Хлоп’я захлипало. Продавчиня, мабуть їхня знайома, простягла йому через прилавок цукерку на паличці. Хлопчик її не брав — обняв хлібину і плакав. Клубок підкотився мені до горла і я пішла під дощ… Уявила на мить що розказує своїм дітям ця
горе-мама вдома, коли не соромиться отак вести себе при чужих людях. Народжувати
їх вона почала ще в десятому класі. Тоді, у тридцять, в Тетяни вже було п’ятеро дітей,
хоч заміж так і не вийшла, Найстарша донька, яку вона народила в 16, вже часто не
ночує вдома…
дитину, вони ніколи б не народжували, якби
розмова молодих жінок не
знали, що їх так обдурять із грошима. Думапокидала мої думки. Мимоли за народження дитини і веранду пристрохіть не один раз зупинялася
їть, і меблі купить… Їхні старші син і донька
очима на цих, заочно знайомих мені мамах.
стоять поряд і все це слухають…
Час минав. Мама маленького хлопчика, який
Навіть тепер, маючи дорослих дітей, не
тоді ще сидів у колясці, водила вже його за
можу уявити власну реакцію, якби колись від
ручку, а в колясці возила його братика чи сесвоїх стареньких батьків почула б, що я, трестричку. Їх зустрічала біля літніх кафетеріїв
тя донька у сім’ї, була для них небажаною. А
у охмелілих компаніях. Хлопчик «сторожуу 60-ті колгоспниці навіть лікарняний при навав» коляску, а мама пила пиво. На жаль,
родженні дитини не отримували. Моя мама
ніколи не бачила їх на дитячих майданчиках.
пішла доїти корів на ферму, коли мені ледь
Той хлопчик, що просив у мами цукерку, мавиповнилося два місяці, свекруха, коли її сибуть, вже йтиме до школи. Він дуже жвавий
нові (також третій дитині) — тільки два тижі з великими сумними очима. А мама знову
ні… Так жили всі жінки у селі. Виходить, що
подарує йому братика чи сестричку… Переякби тоді вони думали про прибуток від наконувала себе, що тут і обурюватися не слід,
родження дитини, ніхто б із нас, кому сьогодбо такий спосіб життя, коли мами живуть
ні за 40, і не народився б? Звичайно, що маза рахунок дітей, для певної категорії лютеріальне благо сім’ї у сучасному суспільстві
дей давно став нормою відтоді, як держава
має дуже важливе значення. Та коли батьки
стала збільшувати виплати при народженні
планують дітей як спосіб «заробити копійку в
дітей. І навіть тепер, коли виплати зрівняли,
сім’ю», це, на мою думку, принизливо, гидко і
вони не дуже переймаються — якась копійка
аморально. Я вважаю, що держава повинна
на щодень є, а діти… трава ж росте, і діти
надавати пільги у забезпеченні стабільною
виростуть!
роботою батьків, навіть змушувати обов’язЩе тоді, коли змінився Закон про виплаково працювати тих, у кого є неповнолітні
ту, вкрай вразило почуте від цілком (здавадіти, а не заманювати якимось пільгами, які
лося б) повноцінного подружжя. Тато і мама
швидко закінчуються, а дитина росте без теведуть до школи першого вересня третьопла і любові, ніби винною у тім, що її колись
класника — сина і другокласницю — доню;
народили.
ще одну, якій місяць від народження, везуть
Дитина в світ приходить для любові… З
у колясочці. Здавалося б — сімейна ідилія.
цього приводу згадалася життєва історія одБатьки однокласників їх доні, які зібралися
нієї жінки. Минулої весни зустрілися з бабою
на шкільному подвір’ї, вітають їх із поповненОлею на кладовищі. Аж із Миколаєва привіз
ням, а вони, замість подякувати, аж навпеїї внук відвідати могили рідних. Не зважаребій давай розказувати, що оцю, третю

Ця

ГАДАЄТЕ легко познайомитися на великій планеті
Земля, в сучасному світі? І
справа навіть не в тому, що
мова йде не про невеличке
селище, де один одного знають не просто в лице, а знають навіть батьків, близьких
родичів, кумів, сватів тощо…
Так в нашому випадку мова
піде про велике та гамірливе
місто, столицю, в якій люди
роками живуть сусідами та
навіть не знають один одного по імені. Справа не в
тому, що місто, нехай навіть
столиця, живе своїм життям,
в якому всі кудись квапляться, поспішають, сперечаються, просять про допомогу
або ж просто б’ють поклони на сходах у переходах
звертаючись за допомогою
незрозуміло до кого, чи до
Всевишнього, чи все ж таки
до перехожих. Вся справа в сучасності. Так, саме
в ній. Незважаючи, на нові
гаджети та швидкоплинний
розвиток науки, люди стали
просто якимись відчуженими, замкнутими в собі, особистостями — тобто лишилися з собою сам на сам. В
сучасному світі дівчата або
ж жінки відповідають хлопцям або ж чоловікам, що

ючи на свої 90 років, бабуся ще при добрій
пам’яті і здоров’ї. Поговорили, позгадували і
живих, і мертвих. Було помітно як баба Оля
із гордістю споглядає за внуком, який вже із
своїм сином, хлопчиком років десяти, ходив
осторонь по цвинтарю, аби не заважати бабусі погомоніти із знайомими. А її і справді
чомусь «пробило» поговорити зі мною: «Ти
ж помниш мою Любочку?! Давно б мене вже
не було на світі, якби не ця моя дитина. У
мене ж їх п’ять було. Я заміж у 17 вийшла,
через год Галю родила, вона малесенька, а
я чую шось не те… Мабуть, у моєї Галинки
сестричка буде. Чоловік од мене старший
був аж на 10 год. Заспокоює, мовляв, дітей
у нас все одно багато буде — він так хотів,
шоб рід великий. А я ще й не понімала шо
я хочу. Знаю тільки, що важко, так важко. А
чоловіка дуже любила і слухала. Аж тут война. Його зразу і забрали. Лідочку я родила у
вересні 1941-го. Ми сиротами росли обоє, у
нього хоч брати були, так погибли на войні,
а у мене нікого. Як я з дітьми войну одгорювала! Спасибі Богу, чоловік вернувся! І ще у
нас двоє дівчаток народилася тоже одна за
одною. Маня весною сорок шостого, а Ніночка після нового году у 1947-му. Хазяїн у мене
такий добрий був. Ми ніколи і не лаялися,
хоч так важко жили. Діток більше не заводили. За тією колгоспною роботою не зчулися
як і виросли дівчатка. Старші як школу кончили, на цілину поїхали, там і заміж повиходили обидві у 18 годів. Я вже у 36 стала бабою, бо по внуку народили. Маня тоже у 18
за воєнного вийшла і поїхала по світу. Ніна
в Ромнах на швейній фабриці стала робить.
Мені вже 41 год був як завагітніла. Аборт ніколи не робила. А дівчата наші колгоспні часто з такою бідою бували, ми ж тоді мало в
чому розбиралися, не так, як тепер… Плачу,
чоловіка лаю, а він мені усміхається і каже:
„Яка ти, Олько, дурна. Ти ще дякуватимеш
мені за цю дитину. А до лікарні тебе і Господь
не допустить. Я войну не для того пройшов,
шоб хтось моїх дітей убивав!“. А я ж таки надумала іти. А саме рання весна була і вода
розірвала гребельку од села. Покрутилася я
біля неї і не перейшла воду. У чоботи понабирала ще й обмокла, бо дощ пустився. Вернулася додому, залізла на піч і плакала, поки
й задрімала. Як сниться мені, шо янголятко
до мене прилетіло: личко круглесеньке. кучерики звисають. Притулилося до мене щічкою і лоскоче. Я кинулася і аж почула як його
сорочечка зашаруділа… Плачу ще дужче. І
все мені те янголятко бачиться. А в листопаді у нас дівчинка народилася — кругленьке,
кучерявеньке, точнісінько ж те янголятко.
Любочкою її назвали.
Чоловік мій помер як Любочці 10 годоч-

ків було. Отоді вже я і почала згадувать його
слова. Бо не уявляла як би жила без цієї дівчинки. Я так боялася, шоб вона ніколи не
узнала шо я її так не хотіла. І досі боюся.
Стидно якось. Бо ти ж знаєш, скільки горя на
мене упало в жизні. Всіх своїх чотирьох старших дівчат поховала. Ні у одної із них судьби
не було. Ніночці погано стало і умерла, Маню
збила машина, а в Галі інсульт приключився
як синочок її умер. Лідочка два годи тому од
раку померла там, у Казахстані, де й осталася жить у молодості. Я її більше десяти
год не бачила, і ховать не їздила. Куди вже
мені… Любочка у мене зразу на медсестру, а
тоді на врача вивчилася, і чоловік у неї врач,
і син. Я вже 20 год у них живу. Дочку часто
янголятком своїм називаю, вона ж не знає
чого. Спасибі Богу, шо вона не знає про мій
гріх — як я її не хотіла…»
Баба Оля залишила мені квартирний номер телефону. Недавно зателефонувала їй,
як і обіцяла, бо хотілося продовжити тему
розмови про її жіночу долю. Слухавку взяла
донька і сказала, що баби Олі вже немає.
«Легко так померла, — розповідає і плаче
донька, — поснідали, вона прилягла і гукає
мене, щоб і я біля неї прилягла і обняла.
Мені аж смішно стало, а тоді страшно в одну
мить. Мама сказала: „Янголятко ти моє“, —
зітхнула і замовкла. Вона мене чогось так
часто називала янголятком…». Я висловила
їй свої співчуття і зрозуміла, що свою таємницю баба Оля понесла в могилу. Тому і не
називаю її прізвища, як і всіх інших, про кого
пишу. Можливо і до них ще колись прилетить
янголятко?
Олександра ГОСТРА.

ІСТОРІЯ ПРО СОНЕЧКА ТА ЇЖАЧКА
вони не знайомляться на вулиці, що вони й самі можуть
донести свою ношу і що їх
обов’язково вдома чекає чоловік, коханий, наречений.
Можливо насправді чекає
коханець або ж любий лабрадор, а ще гірше 42-дюймовий телевізор — та хто ж
про таке зізнається звичайному перехожому на вулиці?
А парубки та чоловіки в свою
чергу соромляться заговорити першими або навмисне
цього не роблять — маючи
за плечима чудову низку
чергових казок про кавалерів-спортсменів та вірних
друзів лабрадорів.
Отже навіщо нам потрібне таке непросте на перший
погляд знайомство? Адже
воно може бути лише одну
зустріч, інколи дві, можливо
навіть три, а потім виявляється, що кохання триває
лише три роки? Потім: «не
зійшлися характерами», «не
було спільних інтересів»,
«інтимна близькість лише
на свята», «шкарпетки по
всій квартирі»… Гадаєте, що
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можна обійтися без смачної
вечері, випрасуваної сорочки, дотику ніжних тендітних
пальчиків, аж до мурашок по
всьому тілу; букета троянд
не на жіночий міжнародний
день, а просто так посеред
тижня, наприклад в середу?
Гадаєте можна? Та сіра та
холодна самотність краща?
Вона стабільна, постійна,
вона найкращий порадник
та друг? Помиляєтеся! Природою закладено так, що чоловік не може без жінки, як і
вона без нього, якщо ж їм гірше разом, то вони просто не
ті дві половинки, що доповнюють одна одну, створюючи при цьому щось надзвичайно сильне та гармонійне,
а головне єдине ціле.
В нашому випадку не
було ніякого надзвичайного
знайомства, хоча і не було
ніяких казок про собак. Була
банальна, але інколи така
корисна сучасність, тобто
знайомство завдяки світовій
павутині. І можливо справа
навіть не в місті, його переповнених вагонах метро,

понад норму заповнених
маршрутних таксі, довгих
проспектах та коротких провулках. Справа в зайнятості?
Скоріш за все справа у звичці
відкрити душу черговому незнайомцю, незнайомці, забігати пальцями по клавіатурі
так швидко, як тільки цього
дозволяють сльози. Адже так
хочеться в черговий раз не
помилитися — життя таке коротке… Оскільки вони обоє
вже надкусили шмат цього
черствого хліба, встигли пізнати всі «переваги» сімейного життя. Його зацікавив
не розмір грудей (хоча на них
він також звернув увагу), а
посмішка і такий щирий, ніби
дитячий погляд. Її — його
дивне і таке давно забуте
звертання на «Ви». Ох як же
він себе подумки вихваляв
за те, що не зізнався на першому побаченні в кафе, про
той синій штамп в паспорті,
що лишився від того окрайця надкушеного хліба. Хоча
з іншого боку совість не дозволяла спокійно заснути,
але в противному разі — він
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чудово усвідомлював, що
другого побачення могло і
не бути. Поклавши руку на
серце юнак обіцяв собі, що
обов’язково зізнається на наступному побаченні, обов’язково буде повідомляти про
всі новини з суду, адже суддя
пішла у відпустку і отримати
ще один штамп — це лише
проста формальність. А вже
після його щирих сліз, вона
просто не зможе не прийти
на третє…
З часом взагалі виявилося, що у цих двох навіть день
народження в один день.
Так різниця в два роки —
він старший, але вони обоє
народилися в один і той же
день і мають один знак на
двох — близнюки. Він такий
багатогранний та двоякий.
Ось прямо зараз спокійний та
врівноважений, а вже за мить
мов порох — такий швидкий
та галасливий. Вона така
спокійна, мов вода, вчасно
вміє загасити в його настрої
пожежу — достатньо лише
одного дотику, одного погляду, одного поцілунку, а
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інколи і всього цього набору
її здібностей. Далі ще цікавіше. Спілкуючись про родину,
минуле, батьків, школу — він
з посмішкою зазначив, що і
його батька кличуть Анатолієм Миколайовичем. А одного вечора, повернувшись
з побачення, розсмішив свою
маму тим, що в його дівчини
також мама Люба. Вже після
прогулянки по «Софіївці»,
теплої ванни та м’якого ліжка він зрозумів, що не зможе
без неї. А з часом привив
любов до настільних ігор
та відкрив очі на сучасних
українських
письменників.
Вона — відкрила йому очі на
справжнє життя зі смачною
вечерею, теплим словом та
надзвичайно ніжним ранковим п
 оцілунком…
Саме через постійну та
щиру посмішку його друга мама (тобто рідна тітка)
жартома назвала її Сонечком. За постійне буркотіння
та багатогранний характер
його — Їжачком.
— Гарного дня тобі, Сонечко.
— І тобі, Їжачок.
Можливо, звучить подитячому, але їм так подобається…
Анатолій СПІВАК.
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