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16 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ
Щиро вітаємо з професійним святом!
ку. Телебачення, радіо, телефон, пошта
Воно охоплює людей різних професій:
та Інтернет стали тим інструментом, за
журналістів, редакторів, листонош, сордопомогою якого рівень контактування і
тувальників, працівників поштових віддішвидкість реагування підвищились у тилень, фахівців зв’язку, які забезпечують
сячі разів.
роботу телефонних та інтернет-мереж.
Бажаємо людям цих професій міцного
Сьогодні неможливо уявити наше життя
здоров’я, натхнення для здійснення задубез засобів масової інформації та зв’язмів та мрій і завжди гарного настрою.
Анатолій ДУПА,
Юрій ДЗЮБАН,
голова райдержадміністрації.
голова районної ради.

У «СОНЕЧКУ» НОВІ ВІКНА

ТАЛАЛАЇВСЬКИЙ дитячий садок «Сонечко» — найбільший дошкільний дитячий
заклад у районі. Він має
багату історію, у якій були і
«сонячні» часи, і проблеми,
які привели до скорочення
старих приміщень у 90-ті. Та
ніколи в дитсадку не було
проблеми із наповнюваністю груп. Це свідчить про
те, що діти отримують тут
належні виховання і турботу. Нині дитсадок стабільно
відвідують 148 дошкільнят.
Цих місць не вистачає, щоб
повністю задовольнити потреби молодих батьків щодо
дошкільного виховання їхніх синів і донечок. Отож,
можливо, в майбутньому
селищній владі, на балансі
якої знаходиться дошкільний заклад, доведеться його
розширювати. А нині вона
дбає про те, щоб покращити
умови праці для колективу та
для перебування тут наймолодших жителів селища.
— Одним із першочергових завдань щодо покращення умов у дитсадку мали на
меті заміну віконних блоків,
які з роками втратили ефективність теплозбереження,
на металопластикові, — розповідає селищний голова
Юрій Величко. — НеобхідНеділя
13.11

ність у цьому давно відчутна. Отож ми спочатку виготовили проектно-кошторисну
документацію, пройшли всі
тендерні процедури для визначення виконавця робіт
і ось на початку листопада
роботи виконані — встановлено 46 віконних блоків. Я
щиро дякую за підтримку
нашому народному депутату
Валерію Давиденку, який із
свого депутатського фонду
виділив на вікна 480 тисяч
грн., 20 тисяч, як співфінансування по програмі енергозбереження — виділено із
бюджету селищної ради.
У «Сонечку» велика радість і в колективу, і у батьків.
Коли я там побувала, вони
всі по групах дружно завершували «косметичні» роботи
біля вікон всередині груп.
Звичайно, з добрим настроєм. Демонстрували, як просто тепер можна провітрювати приміщення, мити такі
вікна навіть приємно, крім
того, для збереження тепла
їх не треба, як старі, обклеювати стрічкою.
Завідуюча
дитсадком
Світлана Верхогляд показала, що вікна — це ще не всі
обнови. У пральній кімнаті
вже в роботі було дві нові
професійні пральні машини,

які також недавно придбала
селищна рада. Ольга Рубежанська, яка тут працює,
розказує про значні переваги
їх над старою, ще із радянських часів пральною машиною. Перш за все — економія води, електроенергії, та і
зручно як!
Кор. «ТХ».
На фото: селищний
голова Юрій ВЕЛИЧКО,
завідуюча дитсадком
Світлана ВЕРХОГЛЯД із
працівниками дитсадка та
батьками, які наводили
порядок у групах після
встановлення вікон.

КОНТРАКТ НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

33-літня Олена Корчаковська із с. Жолобок — єдина жінка із нашого району,
яка влітку 2015-го була мобілізована для служби в зону
АТО. Такий життєвий вибір —
її добровільне бажання. Про
це ми писали в нашій газеті
(№10 за 5 березня 2016 р.).
Олена Леонідівна прослужила рік і два місяці, тобто час
на демобілізацію. Згадую,
як під час нашої зустрічі у
військкоматі в лютому Олена
сказала, що її вибір не на рік,
а, принаймні, доки закінчиться війна. Звичайно, ніхто б не
осудив, якби дівчина змінила
своє рішення, адже тяжкі військові будні проростають в
душах тягарем… Вже нікуди
він не подінеться і з її душі,
але за цей час Олена усвідомила, що її місце саме тут —
у 66-му мобільному госпіталі,
де вона — молодша сестра
медична у хірургічному відділенні. Тому, приїхавши додому, вона укладає контракт
на службу у Збройних Силах
України на особливий період,
тобто на все трудове життя.
Зустрілися
знову
у
військкоматі. Його працівник
Костянтин Омельченко розповідає, що вони підтримують зв’язок із Лєною, про її
остаточний вибір знав один із
перших. Як і більшість справжніх друзів дівчини, схвалив
його, а ще чекав цього моменту, щоб водночас і привітати із новою життєвою
сторінкою та вручити медаль
«Учасник АТО» (на фото).
Лєна, як завжди, привітна і усміхнена, розповідає,
що вже звикла до своїх не
простих буднів: «У перші місяці служби, коли чула звуки пострілів, які доносяться
до (Покровська) Красноармійська, де розташований

Ольга РУБЕЖАНСЬКА тим часом пере в нових машинах
віконні гардини.
Фото Олександри ГОСТРОЇ.
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госпіталь, не просто здригалася, а, здається, вся напружувалася, і дивувалася,
що ті, хто служить більше,
навіть не реагували на звуки війни. Тепер і я так можу.
Просто знаю, що коли пострілів більше, скоро везтимуть поранених. У день
народження Путіна, у День
захисника України була велика стрілянина. Особливо
ворог активізується у темну
пору доби. На жаль, кількість
поранень не зменшується.
Страждають і невійськові.
Недавно оперували місцевого жителя, який пішов рибалити і потрапив на розтяжку.
Лишився без ноги. Буває,
що хірурги оперують відразу

на двох столах… До цього
звикнути не можна, тобто до
людського болю. Звикаєш до
того, що ти повинен це робити — швидко і вправно готувати пораненого до операції,
бути у лікаря «під рукою» під
час операції. Я завжди хотіла
працювати в медицині, та навіть в голову не вкладалося,
що моє робоче місце буде у
військовому госпіталі. Звідти
до мене телефонують і чекають повернення. Взагалі, там
працюють люди, які по-іншому, ніж тут, у мирному житті,
цінують життя. Вони підтримають і колег, і ранених. Моє
місце серед них».
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ВАУЧЕРИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Допомогу у вигляді ваучерів (перший транш) на придбання продуктів харчування в рамках реалізації програми
«Україна — Громадський неспокій» внутрішньо переміщені особи можуть отримати 15 листопада в Бобровицькій
РО ТЧХУ за адресою: вул. Чернігівська, 23; 16 листопада
з 11-ї год. — в обласній організації ТЧХУ за адресою: вул.
І. Мазепи 1-Б, тел. 0222-400-92; 17 листопада з 10-ї год.
— в Ніжинській міській організації ТЧХУ за адресою: вул.
Об’їжджа, 120, тел. 0231-5-28-54.
Право отримати такі ваучери мають одинокі особи віком
понад 70 років, інваліди 2-ї групи, одинокі годувальники 2-х
дітей до 18-ти років. Для цього треба мати паспорт, довідку
ВПО, документи на опікунство.
Ваучери будуть отоварюватися в магазинах «Сільпо».
Тел. для довідок в Талалаївці: 098-424-07-55.
Галина СТУСЬ,
голова РО ТЧХУ.
РОМЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
запрошує на навчання
Ви не помилитесь, бажаючи обрати потрібні у сучасному суспільстві професії: техніка-механіка, техніка-електрика, фінансиста.
Поряд із здобуттям диплома ви отримаєте свідоцтва
таких робітничих професій: слюсар з ремонту машин і
обладнання, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання, водій автомобіля категорії В, С, тракторист-машиніст категорії А1, А2,
В1, оператор комп’ютерного набору, конторський
службовець.
Студенти нашого коледжу мають можливість проходити
практику в країнах Європи.
У нашому коледжі ви зможете гармонійно поєднати
навчання із заняттями в спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності, предметних гуртках. Для вас створені
належні побутові умови для навчання та проживання всіх
бажаючих в гуртожитку.
В коледжі працюють підготовчі курси, які дають
підготовку до вступних випробувань та перевагу при
вступі до нашого коледжу у вигляді додаткових балів.
Адреса коледжу: м. Ромни, вул. Горького, 56-А
Телефони для довідок: (05448) 3-22-63, 067-870-92-93,
050-721-85-74.
Ліцензія: серія АЕ № 636411 МОНУ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ДИТЯЧЕ МІСТЕЧКО В ТАЛАЛАЇВЦІ

У кінці жовтня в Талалаївці з’явився іще один
дитячий майданчик, який
розміщений в районі стадіону. Він шикарніший за
інші, які вже є в райцентрі.
Малечі тут, справді, є де
розважитися, та і дорослі
люди, споглядаючи всі ці
атракціони, часто кажуть:
«Оце б і я там покатався!..».
Але, люди добрі, не робить
цього — не спускайтеся
всією своєю солідною вагою із дитячих гірок, не сідайте верхи на конячку, бо
спинку їй зламаєте! І це без
перебільшення.
У останні вихідні жовтня комплектуючі дитячого
містечка були доставлені в
селище і виконувачі робіт
добросовісно справлялися
із завданням. Багато хто радів, хтось «кидав шпильки»,
мовляв, як рік завершується,
тоді кошти освоюємо. Нехай
і так, та люди свідомі раділи,
адже це нове дитяче містечко на радість малечі і коштує

ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

ВЧИМОСЯ
БУТИ
ДОРОСЛИМИ

Нині перед працівниками освіти стоїть завдання
якомога більше уваги приділяти вихованню у молодого
покоління таких якостей, як
патріотизм, толерантність,
політична культура, відповідальність, соціальна активність, духовність. Одним із
раціональних рішень даної
проблеми є участь школярів
у роботі органів учнівського самоврядування. Учні
вчаться самостійно мислити,
приймати рішення, думати
не тільки про себе, а й про
тих, хто живе, вчиться, працює поруч, нести за себе і за
своїх товаришів відповідальність, вміти ставити перед
собою мету і досягати її.
29 жовтня у Центрі ДЮТ
зібралися лідери шкільного
учнівського самоврядування.
Соціальний психолог С. О.
Нужненко провів із присутніми тренінг «Лідер — хто
він?» Діти складали портрет
лідера, дискутували над тим,
які якості він повинен мати.
Цього дня відбулися вибори
голови районної ради старшокласників. Ним стала учениця Липівської школи Аліна
Холявенко.
У цей день старшокласники мали змогу поспілкуватися із Оленою Корчаковською, яка служить у
зоні АТО молодшою медсестрою, а нині знаходиться у
відпустці.
Після засідання районної ради старшокласників
учні завітали до районної
ради, де їх гостинно зустрів
голова районної ради Ю. В.
Дзюбан. Він розповів дітям
про роботу органів самоврядування районної ради та
запросив старшокласників
до співпраці.
Наталія ПАНАСЕНКО,
заступник директора з
виховної роботи.

немало: 70 тис. грн. на його
будівництво виділено із коштів селищного бюджету,
50 тис. грн. — із районного,
а ще 14 виділив депутат обласної ради від Радикальної
партії Авер’янов.
Як розповідає селищний
голова Юрій Величко, відразу ж після завершення робіт
майданчик обгородили стрічкою із застереженнями не
чіпати доки «не схопиться»
бетон.
На жаль, такі застереження не для нас. Сергій
Циганенко, який завідує стадіоном, розповідає, що доводилося пояснювати дітям
і підліткам, що варто почекати, доки бетон застигне,
що все це треба берегти,
адже дана можливість дітям
розважатися вартує коштів
дорослим.

Чи то батьки так виховують своїх дітей, чи вони самі
під час канікулів місця собі
не зігрівали… Іграшкові будівлі, які ще не закріпилися
як слід, діти порозхитували,
побігали брудними чобітьми
там, де треба сідати. Отож
тепер Сергій бетонує їх заново і обурюється, що діти,
яких сам не раз прохав трішки почекать, побачивши його,
розбігалися в різні боки. Мабуть, а чи перш за все, батькам треба пояснювати дітям
такого віку як себе вести у
громадських місцях і цінувати те, що для них зробили
дорослі.
Олександра ГОСТРА.
На фото: головна
споруда містечка (вгорі);
Сергій ЦИГАНЕНКО знову
закріплює розхитану гойдалку (внизу).

31 ЖОВТНЯ в Україні
завершився процес призначення житлових субсидій
на опалювальний період
2016 – 2017 років. Інформація про розмір субсидії буде
відображена у листопадових
платіжках за оплату комунальних послуг.
Як передбачено законодавством, розмір субсидії
визначений на основі сукупного доходу кожного окремого домогосподарства та
інформації про тарифи від
надавачів послуг.
У суспільстві ширилося
багато міфів про програму
житлових субсидій. Один з
найпоширеніших — «клопоту з оформленням субсидії
багато, а в реальності вона
може скласти мізерну суму».
Насправді, безповоротну допомогу Уряду на сплату
житлово-комунальних
послуг — субсидію — оформити просто. Для цього потрібно подати лише Заяву та
Декларацію про доходи. Все
інше органи соціального захисту зроблять самостійно.
Повертати її не потрібно, навіть у разі продажу квартири,
на яку була оформлена житлова субсидія.
Середній розмір адресної урядової допомоги населенню у новому опалювальному сезоні становить
близько двох тисяч гривень. Обов’язковий платіж українців за комунальні
послуги є навіть меншим,
ніж в минулому опалювальному сезоні (з травня 2016
року зріс прожитковий мінімум, який входить у формулу розрахунку розміру
субсидії, і склав 1399 гривень). Загалом, чим менші
доходи має родина, тим
нижчими будуть її витрати на комунальні послуги і
більшим розмір державної
підтримки.
До прикладу: у Чернігові
родина з трьох осіб (чоловік
та дружина, обоє працюючі,
і неповнолітня дитина) проживає у приватному секторі.
Має індивідуальне опалення, холодне водопостачання, користується електроенергією. Загальна площа
житла — 70 квадратних
метрів. Сім’я отримала від
держави субсидію у розмірі
2937 гривень, а самотужки

платитиме за комунальні послуги лише 263 гривні.
Сім’я пенсіонерів із Чернігова теж скористалася
урядовою допомогою. У них
централізоване опалення,
загальна площа житла 68
квадратних метрів. За тепло,
холодне
водопостачання
та водовідведення, гаряче
водопостачання,
електро
енергію та технічне обслуговування свого помешкання
вони самостійно сплачуватимуть лише 236 гривень.
2630 гривень за них адресно
заплатить держава.
Д о
речі, в
Чернігівській
області вже отримують субсидії на оплату комунальних послуг 215 тисяч сімей.
Кількість звернень громадян
з даного питання постійно
збільшується. За прогнозами, під час опалювального
сезону вона може зрости на
50 відсотків проти минулого
року. У такому випаду близько 300 тисяч родин отримають соціальну підтримку від
держави.
Що ж робити у випадку, коли родина не
встигла оформити субсидію до початку опалювального сезону?
Необхідно
подавати
необхідні документи до
управлінь
соціального
захисту. Адже Уряд компенсує сімейні витрати за
сплачені у жовтні та листопаді комунальні платіжки.
Тим сім’ям, які не встигли
оформити
житлову
субсидію до початку опалювального сезону, Уряд
компенсує жовтневі витрати
на комунальні послуги. Буде
також компенсовано витрати на комунальні послуги за
листопад у разі звернення
за допомогою протягом двох
місяців з дати початку опалювального періоду.
Незалежно від виду
опалення — централізоване теплопостачання чи
індивідуальне газове або
електричне опалення — у
разі надходження заяви
про призначення субсидії,
до прикладу у грудні, безповоротна допомога Уряду
буде призначена з початку
опалювального сезону. Тоб-

Про підсумки оздоровлення та літнього відпочинку
дітей йшла мова на засіданні
колегії райдержадміністрації. Проводив її голова РДА
Анатолій Дупа. Розпочалося
засідання з вручення спільних Подяк райвідділу освіти та сектору сім’ї, молоді і
спорту РДА за вагомий внесок у організацію та проведення оздоровчої кампанії.
Їх отримали Понорівська та
Красноколядинська сільради, колективи Плугатарського пришкільного табору та
районного «Веселка», служба у справах дітей РДА та
центр СССДМ. З доповіддю
по цьому питанню виступила
заступник голови РДА Лариса
Шевченко. Доповідач наго-
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ОФІЦІЙНЕ

І ПОДЯКИ ЗА СПІВПРАЦЮ

лосила, що цього року оздоровлення та відпочинок дітей
фінансувалися переважно із
районного та сільських бюджетів, подякувала сільським
головам за розуміння важливості питання. Станом на
початок жовтня з цією метою
використано всього 333 886
грн. Зупинилася і на проблемах, одна із них — неспроможність оздоровити дітей,
які стоять на диспансерному
обліку, за державні кошти.
Керівники медичної галузі району Алла Комлик та Василь
Дем’яненко пояснили це тим,
що батьки відмовляються оздоровлювати дітей в санаторіях обласного рівня, путівки

ВІЧЕ, «БАТЬКІВЩИНА»
І П Р О Г РА М А Р О З В И Т К У С Е Л А

29 жовтня активісти від
ВО «Батьківщина» з нашого
району взяли участь у Всеукраїнському
селянському
віче у Києві, зініційованому
цією політичною силою. Перед 10 тисячами його учасників із числа представників
громадських
селянських
організацій,
фермерства,
депутатів та очільників місцевих рад, делегатів від
профспілок, сільської медицини та освіти виступила
лідер «Батьківщини» Юлія
Тимошенко, яка закликала їх

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ
то держава відшкодує комунальні витрати родини за
два місяці.
Крім того, у разі подання
заяви на призначення субсидії протягом трьох місяців
з моменту підвищення тарифів на житлово-комунальні
послуги, субсидія призначається з дати підвищення тарифів. Тобто, якщо у жовтні
змінюється тариф на один
з видів послуг, наприклад
холодне водопостачання та
водовідведення,
субсидія
буде призначена з 1 жовтня,
навіть якщо звернення на-

ЗАРЕЄСТРОВАНО
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сформувати спільне бачення
та шлях розвитку українського села, новий устрій аграрного сектору, планомірний
розвиток сімейного фермерства; подбати про зростання
платоспроможності селян як
базисної основи відродження
села, аграрної промисловості
та місцевого виробництва. На
віче «Батьківщина» та її лідер
презентували свою стратегічну програму розвитку села.
Микола БІЛАН,
учасник віче, голова
РО ВО «Батьківщина».

У Головному територіальному управлінні юстиції
в області 31 жовтня ц. р. за
№ 31/1066
зареєстровано розпорядження голови
райдержадміністрації
від
18 жовтня 2016 року «Про
погодження розміру щомісячної плати за навчання у Талалаївській школі
мистецтв».
Зі змістом розпорядження можна познайомитися
за електронною адресою
taladm.cg.gov.ua.

травня до вересня включно. Платіжний документ тепло-комунального підприємства матиме дві графи:
••графу для зазначення
оплати 50% від нарахованої
плати за житлово-комунальну послугу з централізованого опалення протягом опалювального періоду;
••графу розрахованої і
розподіленої рівними частинами протягом кожного місяця міжопалювального періоду суми неоплачених 50% від
нарахованої плати за житлово-комунальну послугу з централізованого
опалення.
Віце-прем’єр-міністр
України Володимир Кістіон надав такий коментар:
Уряд прийняв рішення
про надання можливості
українцям, перш за все тим,
на кого програма житлових
субсидій не поширюється,
сплачувати рахунки за централізоване теплопостачання рівними частинами до
початку наступного опалювального періоду. До речі,
цією можливістю можуть
скористатися і ті громадяни,
які ще не встигли оформити
субсидію.
Перш за все, це було
зроблено для того, щоб
підтримати людей у перехідний період української
економіки.
Це рішення жодним чином не вплине на зростання
заборгованості
тепло-комунальних підприємств перед НАК «Нафтогаз». Уряд
подбав про збалансування
різниці між оплатою послуг
споживачами та платою
теплокомуненерго за природний газ, а також про те,
щоб НАК «Нафтогаз» не виставляв ТКЕ жодних штрафів. Зокрема, на засіданні
Кабінету Міністрів 26 жовтня ухвалено низку змін до
урядових постанов, якими
регулюються питання розрахунків тепло-комунальних
підприємств з НАК «Нафтогаз» у рамках прийнятого рішення про так звану
«розстрочку» комунальних
платежів.
На підставі отриманих
від громадян заяв про надання можливості спла-

чувати за тепло рівними
частинами протягом року
тепло-комунальні
підприємства до 15 числа надаватимуть НАК «Нафтогаз» та
НКРЕКП довідку стосовно
щомісячного обов’язкового
платежу за природний газ.
У довідці будуть вказані
суми коштів, які підлягають
обов’язковій сплаті постачальнику природного газу
протягом міжопалювального
періоду, в рахунок оплати
природного газу, спожитого у
кожному місяці опалювального періоду. НАК «Нафтогаз» зобов’язаний враховувати дану інформацію при
визначенні термінів остаточних розрахунків за спожитий
природний газ.
Таким чином, у нас врегульовано обидва питання: і
щодо можливості «розстрочки» комунальних платежів
безпосередньо для громадян, і те, яке стосується
відносин між ТКЕ та НАК
«Нафтогаз».
Щодо запущеного в інформаційний простір міфу
про те, що «прикордонна
служба блокуватиме виїзд
за кордон особам, що мають
борги або розстрочку за комунальні послуги». Це чергова, вигадана популістами,
нісенітниця.
Споживач не стає боржником після оформлення так
званої «розстрочки», оскільки його обов’язок оплатити
50% вартості послуг переноситься на майбутній період.
І навіть якщо громадянин має неповну сплату комунальних платежів, йому
не забороняється як пересуватися територією нашої
держави, так і виїжджати за
кордон. Це не передбачено
ніякими нормативно-правовим актами. До того ж, для
обмеження виїзду за кордон
мають бути відповідні законні підстави. І навіть якщо
борг може стати перепоною
для виїзду за кордон, то заборгованість має бути визнана офіційно. Це можливо
тільки за рішенням суду. І аж
ніяк не на підставі заяви на
«розстрочку».
За матеріалами Департаменту інформації та
комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету
Міністрів України.

НОВИНИ СУБСИДІЇ
дійде значно пізніше, скажімо, у грудні.
Якщо ж програма житлових субсидій на вас не
поширюється?
Подавайте заяву до постачальника послуги централізованого
опалення
і сплачуйте за тепло рівними частинами протягом
року: 50% — взимку, 50%
— влітку.
Уряд надав можливість
українським сім’ям, які не
підпадають під дію житлової
субсидії, сплачувати рахунки
за теплопостачання рівними
частинами протягом року. В
опалювальний період можна
сплачувати лише 50% вартості спожитих послуг, решту
— 50% рахунку — доплатити
у літній період.
Як скористатися такою можливістю? Всього-на-всього треба звернутися із письмовою заявою
до виконавця послуги з
централізованого опалення
про надання розстрочки в
оплаті житлово-комунальної
послуги з теплопостачання.
Починаючи з дати подання
заяви, щомісяця протягом
опалювального періоду тепло-комунальне підприємство виставлятиме рахунок у
вигляді 50% від нарахованої
плати за спожиту послугу.
Решта суми — неоплачених 50% від нарахованої
протягом опалювального періоду плати за житлово-комунальну послугу — виставлятиметься споживачу
протягом міжопалювального
періоду щомісяця рівними
частинами, починаючи з

у відомі заклади часто приходять в навчальний період, а
батьки не хочуть відривати дітей від навчання, були випадки, що батьки відмовлялися і
влітку, оскільки в них не було
коштів навіть на квитки, які
тепер дуже дорогі. Ділилися
своїм досвідом керівники оздоровчих таборів, сільські голови. Прийшли до висновку,
що працювати всім є над чим,
і які б труднощі не виникали,
всі діти повинні скористатися
своїм правом на відпочинок
і оздоровлення, а подбають
про це дорослі. В роботі колегії взяв участь голова районної ради Юрій Дзюбан.
Кор. «ТХ».
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ДУМКИ З ПРИВОДУ

«КОРУМПОВАНИЙ» ЧЕРВ’ЯК, або РИБКА ПЛАВАЄ ПО ДНУ
і ніяк не хоче ловитися. Ти їй
черв’ячка запашного, напахченого всякими ароматами,
ти їй присмаченої сучасними
принадами каші, кукурудзи
чи горох’янки у кормаки на
приманку, що й сам їв би, ти
їй грайливу блешню чи смаковитого силіконового рачка
прямо під носа, а вона, вредна, писок верне. Бач, не подобається їй! Каже, вода холодна. А сітки ти, суча дочка,
не хотіла, а електровудки чи
невода?! Он щуці, окунцеві
і новоселові у наших водоймах судачкові чогось же не
холодна!? Їм, що не подай на
гачку… Кожній рибці свій час
— б’ють хвостом об воду. Лінивий карась, нагулявши на
вільних літніх харчах жирку
під луску, укрився ковдрою
із мулу, його старший брат
короп, як ведмідь у барлозі,
солодко позіхає на зиму і до
весни на гачок і не гляне.
Не той, видно, у нас гачок
і вудка не та або руки наші
рибальські не звідти ростуть,
що у нас не клює. Он у людей як звідти — так для них і
карась не лінивий, і короп —
не барліжний ведмідь, з їхнім
гачком «на ти», і товстолобик
з білим амуром один поперед одного самі на берег
вистрибують, щоб доброго
улову побажати. Гляньте на
ринок, у магазинах чи біля
торгових яток прямо на вулицях: риб’ячого ока там — яке
на вас дивиться! Банькате
окуневе із відра, спокійне
коропове теплим поглядом
воду у ночвах гріє, байдуже
плотвиччине на дні тазка,
всевидячеє товстолобикове,
«далекосхідне»
білоамурське із широкої балії і всюдисущий живий карасячий хвіст
запрошуюче киває: а йди
сюди, голубе, ану ж розкрий
свій гаманець — не ту, видно, ти приманку нам кидав.
Стоїш із тим риб’ячим
хвостом, лускою й оком у
пакеті і думу думаєш: чого
якийсь плюгавенький на півдолоні карасик клює у тебе
не на вертлявого черв’ячка,
а на кілька червінців, а ненабагато важчий товстолобик
чи короп — на цілу сотню?
І стає поперек горла тобі
риб’яча кістка і самої риби
вже не хочеться: це ж на якому теплому дні, в якій каламутній воді, де не виживає
ніяка совість, осядуть «мулом» наші червінці і сотні?!
Гірко тобі від цього, гірко
десяткам людей у черзі до відер, балій, ночов, тазків, бачків — а стоїмо, не такі вже й

пузаті свої гаманці змушуємо
худнути, бо свіженького карася на сковорідці і головастого
товстолоба в юшці страх як
хочеться. А хтось (не плутати з орендарем ставка і з
громадськими рибалками!)
оддалік стоїть і з хтивою цікавістю спостерігає як капають
людські грошики… йому в кишеню. Та й хай собі капають!
Він такий же рибалка, як і ми
з вами. Еге, такий, та не такий! У нас одна вудка з одним
гачком — а в нього електрична, або сотні метрів сітки, які,
мов павутиння, обплутують
одразу всю водойму і нічому живому порятунку немає.
У нас риба не ловиться і ми
йдемо ловити її в магазин
— а в нього ловиться завжди і по стільки, щоб, здавши
оптом у той магазин, в який
підете ви, жадібно складати
ваші гривню до гривні, десятку до десятки собі в калитку.
Він і з мізинець завбільшки
карасиками не гребує, яким
ще рости і рости, каже: на
домашню консерву аж бігом розбирають. Все б йому
гроші! І ще й ображається,
коли ви обурливо називаєте
його браконьєром. А чого,
питається, ображатися: браконьєр і є! Хіба то влітку на
ставку в урочищі Бобровиця
посеред ночі простенького дядька-рибалку з однією
вудкою і з одним таки гачком
рибоохорона посеред ночі
затримала?! Добрий гачок —
на кількасот метрів рибальської сіті! Треба б тільки було
на всіх каналах, в усіх газетах
розказати, щоб народ знав
своїх «героїв». Може б, почувши по чім фунт лиха, хоч
один із них ні тієї, ні наступної ночі більше не обсновував своїми павутинами наші
ставки. Та глядіть, злякав
щуку водою! Обсновуватиме!!! Що йому кілька сотень
чи, навіть, тисяч штрафу і
втрата сіток? В його бездонній кишені отих наших з вами
грошей вистачить. Бо плаває
талалаївська рибка не тільки
у тазках по місцевих магазинах, а й б’є хвостом у ночви
на Роменському ринку і каламутить воду в рибних відділах прилуцьких торгових закладів чи, може, й далі десь.
Браконьєрський
поплавок
«непотопляємий»!
Наприкінці
попереднього
десятиріччя взялися у нас
із каламуті вивести його на
чисту воду. Добру справу
затіяли: створити мережу
громадських формувань, які
б взяли під свою опіку водо-

СРІБНИЙ ювілей подружнього життя відзначили наші найдорожчі люди
— батьки Олександр Михайлович і Людмила Олександрівна ШОВКУН із Талалаївки. Ми, ваші діти, раді
і щасливі тому, що ви колись
зустрілися, поєднали долі.
Вітаєм вас із срібним ювілеєм. Ваш ювілей — це літ
зірок, що сяють сріблом на
сімейнім гаслі. Ваш ювілей
— це 25 стежок, протоптаних
життям в любові й щасті. В
день цей щасливий зичимо
добра, взаєморозуміння, поваги та тепла. Хай шлях життєвий буде вам легким, хай
все ладнається у вас. Здоров’я зичимо, любові. А ми
завжди вам допоможем, про
це ви знаєте самі. Де б не
були — ми з вами поряд, ви
— наша часточка душі! Хай
срібло ваше стане золотим в
здоров’ї, щасті і коханні.
Син ДІМА, дочка ДАША.
* * *
ВІТАЄМО із ювілейним
днем народження сільсько-

го бібліотекаря Олену Василівну МІРОШНИЧЕНКО.
Бажаєм щастя і достатку,
ясного неба і тепла, в житті лиш згоди і порядку, щоб
доля світлою була. В роботі
— успіхів, везіння, у справах
— вічного горіння! Бажаємо
миру і світлої долі, запалу,
енергії, сили доволі. Творчого вогнику, віри й наснаги,
щедрості серця, людської
поваги. На довгих стежках
Вашої ниви будьте завжди
Ви здорові й щасливі.
КОЛЕКТИВ
Красноколядинської
сільської ради.
* * *
ВІТАЄМО із 70-річним
ювілеєм нашу дорогу маму,
бабусю і прабабусю Катерину Петрівну КАРПЕНКО
із Красного Колядина і шлемо їй наші щирі побажання.
Ростила хліб Ти, і до хліба,
плекала нас, своїх дітей. Хотіла дуже, ненько мила, щоб
все було в нас, як в людей.
Ти ніжність, ласку дарувала,
навчала добре працювати. Із

йми в районі, трохи облагородили їх, зарибнили, браконьєру загребущі щупальця
вкоротили. Так народився у
багатьох місцевих водойм
господар із назвою «Екологічний контроль — Талалаївка». Зібралися з миру
по нитці гроші, прибрались
береги, насипалися греблі,
очистилися ставки, а то й
нові наповнилися, забовтався у них мальок. Затіпалося,
як поплавок, серце рибалки
— нарешті, з рибою будемо,
а то вже забули яка вона із
себе, геть усю до останньої
луски вибили! Ага, зараз!
Хто ж тобі, дядьку з однією
вудкою і одним гачком, дасть
того коропа за хвоста посмикати?! Ти, наївний, здавай
гроші, прибирай із берегів
сміття, сухе гілля і порожній
пластик, запускай куплений
за свої кровні мальок, підгодовуй і стережи його щоночі,
а ловити хтось інший буде.
Той, у кого і човен, і кілометри сіток, і електровудка, і зарибнені місця на ринках.
У всього доброго завжди, як на Місяці, є й не видна
всякому нічим не озброєному людському оку темна сторона. А варто зняти рожеві
окуляри і… таке побачиш у
багатьох рибальських громадах! «Екологічний контроль»
задумувався для того, щоб
повернути життя у місцеві
водойми, відтворити в них
знищені
браконьєрством
рибні запаси, дати можливість кожному рибалці-любителю відпочити з вудкою на
березі ставка чи річечки. Деінде так і є: у позанерестовий
період закидай собі вудку на
Жолобку, в райцентрі біля
цегельного заводу, на липівському Лисогорі і глибочанській Дитюківці і — ловися,
рибко. А десь і до берега не
смій підходити, бо й ноги поперебивають. Чому? Хіба як
громада взяла під опіку ставок і запустила туди мальок
товстолобика, коропа, білого амура, то карася, окуня і
щуки, які розвелися заздалегідь і природним шляхом, ловити не смій? Хто тут визначає єдині і написані для всіх
правила рибальства? Виявляється, є такі. Розмовляємо
із фундатором «Екологічного
контролю — Талалаївка»
М. Д. Демиденком і рибалкою-любителем із багаторічним стажем М. О. Ромашком.
— Ніколи і в страшному
сні не снилося, що із нашого
доброго задуму з рибальськими громадами виросте

днем народження, матусю,
Тебе ми хочем привітати.
Бажаєм щастя і добра, щоб
Ти завжди у нас була. І скажем спасибі за щедре тепло,
за людяність і за безмежне
добро, за те, що зростила,
за хліб на столі спасибі, рідненька, уклін до землі!
З любов’ю і повагою
ДІТИ, 9 ВНУКІВ,
5 ПРАВНУКІВ.
* * *
12
ЛИСТОПАДА
зустрічає свою 70-у осінь
Микола
Григорович
ВАСИЛЬЧЕНКО з Красного
Колядина. Твій ювілей — поважна дата. 70 — це велика
частина життя. Прожито немало на білому світі: поїздки
у відрядження й додому вороття, сини, невістки й онуки
— немовби підсумок буття.
Ми всі Тебе вітаєм щиро,
бажаєм щастя і добра. Хай

така «риба з душком»,
— розповідає Микола Дмитрович. — Вони ж, ці громади, що цар і Бог на «своїх»
ставках. Поїхали ми якось
із старійшиною нашого рибальського цеху М. О. Сидоренком на болотницький
«кирпичанський» ставок посидіти з вудкою. Не встигли
спіймати по кілька карасиків, як де не візьмись, місцевий житель К. і з короткими
гужами до мене: «Змотуйся! Це наш ставок, іще раз
побачу тебе тут — у воді
будеш! І взагалі, щоб знав,
дорога тобі в село — тільки
на могилу!» Далі пішли погрози фізичною розправою:
ось ми зараз із хлопцями…
Кажу Олексійовичу, поїхали
від гріха подалі. Не встигли
від ставка вибратись — як
знову той навіжений із групою молодиків накинувся на
нас із такими матюками,
що й риба у ставку поспливала — не треба й електровудки. А що ми такого зробили? Сітку поставили чи
хоч одного коропа спіймали?
Нам і карасиків тих, ну, хіба
на маленьку сковорідку треба. І не дуже мені віриться
про документальну базу під
висловом «наш ставок».
Або епопея із водоймою у
Глибокій, де прилуцькі орендарі брали в оренду меншу
площу водного дзеркала,
а користувалися значно
більшою і охороняли, як
військовий об’єкт: зі зброєю і сторожовими собаками. Яке там порибалити
чи скупатися — наблизитися до ставка не можна
було, собаки шини в авто
прокусували. Чи ось такий
приклад: я особисто допомагав талалаївським рибалкам створювати громаду
з опікою ставка в урочищі
Сінне, надавав консультації по документах, а потім
і грошові внески робив, та
за сімейними обставинами
на певний час відійшов від
громадських справ. А коли
одного разу пішов до ставка порибалити, мені, правда
чемно, відмовили в цьому,
мотивуючи тим, що я не
беру участі в нічних чергуваннях. Який із пенсіонера
сторож!? У Липовому на білогорський ставок жителів
із Талалаївки, і навіть тих,
хто липівський по паспорту,
не пускають. Хто диктує
такі дикунські правила гри?
Ті, що, як у буремні 90-і, викликали мене до селищного
парку на «стрєлку», аби зго-

вірливіший був, а за всім цим
із-за дерев і кущів спостерігали люди в погонах?
— Мабуть, на всіх ставках, де загосподарювали
ці громади, вони почувають себе непогрішними,
із надзвичайними повноваженнями і винятковим
авторитетом. Сидимо з
онуком цього літа на одному з грабщанських ставків,
— включається в розмову
М. О. Ромашко, — ще й по
карасю не впіймали, коли це
з «нєпрєрєкаємим авторитетом» підходить і якщо
у вашому випадку риба від
матюків спливала, то тут
на додачу тих-таки багатоповерхових від важкого горілчаного перегару у «многоуважаємого». І далі — по
сценарію: п......е звідси, це
наш ставок! Хочби моєї сивини посоромився, та й дитина ж поруч. Аби я був сам,
то спитав би в «хазяїна»
документ — який він твій,
цей ставок. Хай би показав
(і хай усі «ставкові начальники» в таких ситуаціях
показують), де чорним по
білому написано, що стільки ось водного дзеркала закріплено за громадою і на
яких умовах дозволено чи не
дозволено вудити там рибу.
Покажи, а тоді вже проганяй. Так хто завгодно може
сказати: це наше. Щось корумпованим душком тхне
від подібних ставків і риби
в ній. Здогадуємось на яких
умовах поробилися деякі водойми у районі громадськими й орендованими (там не
без порушень!) і хто за ті
оборудки що мав. Але, як
кажуть, не доведено — не
стверджуй. Ось я й хочу (показує лист) послати в обласну рибоохорону, вже телефонував туди, аби приїхали
та перевірили законність
документів, хто і яке право
має на наші водойми і кому
за користування ними йде
копійка та чия в тих водоймах законніша вудка. Бо
до чого вже дійшло: більше
півтори сотні ставків у районі, а простому рибалці дорога до них заказана! Чому
новостворені
рибальські
громади підопічні ставки
ототожнюють із кимось
орендованими? На останніх,
дійсно, як умовлено договором оренди, рибалити можна або ні. Знаю, принаймні
в Талалаївці, такі водойми,
де орендарі дозволяють
любителям ловити природою вирощених карасиків і

іншу дрібноту. Але знаю і
поставлені шлагбауми, і перекопані одним спритником
польові дороги та стежки
до ставків, скажімо на території тепер уже Староталалаївської сільради, щоб
і череда з них не напилася,
і, гляди, якийсь рибалка не
доїхав. Це не нормально!
От і хочу показати рибоохороні наше дикунство. І ще
хочу, щоб спитала вона у
місцевих голів чи в курсі ті,
що у «рибогосподарствах»
на ввірених їм територіях діється, чи не буває як
у байці, що хтось і за якісь
послуги «лисичці шле то
щупачка, то сотеньку карасиків жирненьких…».
Громадське — це не моє.
Громадське — це, коли користується вся громада. У нас
же нерідко рівно до навпаки.
Часто користуються з тієї рибальської громади один, три,
п’ять, десять, а решта йде до
магазину купувати рибу, придбану мальком за загальні
гроші, а виловлену десятьма.
І громадське — на те й громадське, щоб ти, член цього
рибальського формування,
заступивши біля ставка на
нічне чергування, беріг його
для всіх, а не ставив сіті чи
бив рибу електрикою і відвозив на ринок у Ромни чи деінде. І це правда, таке є! А після
цього, полічивши замурзані
лускою гроші, б’єш себе в
груди: я — любитель природи! Та який ти любитель — губитель, гірший від останнього
браконьєра! Той хоч за свою
личину не ховається.
Любитель однією вудкою
з одним гачком рибу десятками кілограмів не виловлює.
Любитель, здавши вранці
гроші на мальок, вночі не
винищуватиме все до останнього хвоста, щоб повернути
здану копійку в десятикратному розмірі. Любитель сьогодні на ставках біля цегельного заводу, «водокачки», у
радгоспі, і там, і там, і там запускає дрібненьких судачків,
коропців, товстолобиків, аби
ввійшли у зиму і благополучно перезимували та радували наступного літа серце рибалки дружним кльовом.
Рибка плаває по дну. А
так хочеться, щоб вона випливла у нас від правлячої
бал жадібності і наживи на
поверхню, на чисту воду без
сіток, без електровудок, без
каламуті у стосунках, без
розбірок і матюків, до вертлявого черв’ячка на одному-єдиному гачку. І хай вона
у нас без усяких «підводних
корумпованих
приманок»
клює і ловиться.
О. ЛИПІН.

роки Тебе не старять, друзі
хай не забувають. Людської
шани зичимо, тепла, достатку, злагоди та дружби у
родині. Бажаєм, щоб життя
приносило лиш радість, щоб
десь у дорозі затрималась
старість, чаша здоров’я була
повненька, дорога життя
щоб була ще довгенька.
З любов’ю і повагою
до Тебе ДРУЖИНА,
ДІТИ, ОНУКИ.
* * *
ВІД щирого серця вітаємо дорогу куму Тетяну
Анатоліївну ЧЕРЕВИК із
Поповички із 50-річним ювілеєм, який вона святкуватиме в колі своїх найкращих
друзів. Бажаємо ювілярці
міцного здоров’я, сімейного
благополуччя. Нехай цвітуть під небом синьооким
ще довго-довго дні й літа. А
тиха радість, чиста і висока,

щоденно хай до хати заверта. Хай весни будуть світлі,
легкокрилі, не буде втоми
лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося, і
добре серце не підкориться
рокам.
Кума ЛІДА, хрещениця НАТАША, сім’я
МЄНЩИКОВИХ.
* * *
У ПОНЕДІЛОК, 14 листопада, золотий ювілей відзначає наша дорога кума Тетяна Анатоліївна ЧЕРЕВИК із
Поповички. Шлемо ювілярці
наші найтепліші побажання.
Хай ясняться літа, колосяться жита, зеленіють луги,
вміло скошені. Хай сміється
душа, хай вода поспіша, та
далеко хай буде до осені.
Хай роки золоті, ніби в казці,
пливуть, сумувати за цим не
годиться. Хай здоров’я вони
і добро принесуть і задумане
все хай здійсниться.
Куми ХОМЕНКИ.
* * *
НАШІ щирі побажання із
нагоди 30-літнього ювілею

шлемо Юлії КОРНІЄНКО
із Понір. 30 літ! Хіба це вік?
Треба три таких прожити! Ми
вітаєм і бажаєм днів щасливих, золотих, щоб родило
щастя рясно, все в житті було
прекрасно, щоб усе могло і
вмілось, квітувало, веселіло. Щоб в сім’ї завжди було
любов, повага і тепло! Щоби
радували діти і любив щоб
чоловік, щоб було чому радіти і щоб довгим був Твій вік!
Сім’я А. П. і Н. В. ДУПИ.
* * *
ЦИМИ осінніми днями
зустріла своє 30-річчя наша
невісточка Юлія В’ячеславівна КОРНІЄНКО з Понір.
Щоб Ти завжди була щаслива, добро пізнала у житті.
Щоб гріло сонечко ласкаво,
щоб Бог Тебе в опіці мав і ангел Твій охоронитель з плеча
Твого щоб не злітав.
Рум’янцем палає красуня калина, немов з ювілеєм
віта. Бажаємо щастя й здоров’я Тобі ми на довгі прекрасні літа.
СВЕКІР і СВЕКРУХА.
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ДНЯМИ
відсвяткувала день народження
шанована нами людина
Валентина
Миколаївна
К ОНДРАТЕНКО із Талалаївки, яка раніше жила
в Поповичці. У праці роки
пролетіли, неначе ластівки в блакить, хай серце
Ваше молодіє, душа хай
піснею бринить. Бажаєм
жити довгі роки, не знати
горя і біди, бажаєм щастя
і здоров’я сьогодні, завтра
і завжди.
Сім’я Г. М. КРУПДЕРІ,
Н. П. ГОРБАНЬ.

ДОРОГУ дружину і гарну
матусю Юлію КОРНІЄНКО
з Понір вітаємо з 30-річчям.
Моя кохана, любляча дружина, Ти мого серця вірна
половина! Ти мама наших
діточок, трьох гарних і чарівних зірочок. Ти просто та,
без кого я не можу жити,
тому для Тебе, люба, ладен
все зробити! В Твій день народження Тебе я ніжно поцілую, і хай життя дарує казку
чарівную!
Чоловік ВАСЯ, синочок МАКСИМ і донечки
ДАША і СОФІЙКА.

Бахмацьке об’єднане управління Пенсійного фонду
України інформує населення про зручну взаємодію з Пенсійним фондом України через модернізований веб-портал
електронних послуг.
З 1 листопада ц. р. запрацював оновлений веб-портал
електронних послуг Пенсійного фонду України. Завдяки
новим функціональним можливостям розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом.
Відтак, користувачі веб-ресурсу без черг і зайвих витрат
часу можуть: отримувати інформацію, накопичену в базах
даних персоніфікованого обліку; здійснювати контроль за
даними, що вносяться до системи персоніфікованого обліку
та впливають на пенсійні права (для працюючих); отримувати відомості із власної пенсійної справи (для пенсіонерів)
щодо суми призначеної пенсії, з урахуванням усіх встановлених надбавок, виду пенсії, закінчення строку виплати
пенсії тощо; подавати заяву — запит на попереднє замовлення паперових документів, а саме виписки з системи
персоніфікованого обліку, виписки з пенсійної справи (для
пенсіонерів), виписки про стан розрахунків з ПФУ (для страхувальників); записатися на прийом з можливістю вибору
зручного часу для відвідування Бахмацького об’єднаного
управління Пенсійного фонду України; подавати заяви про
призначення пенсії до Бахмацького об’єднаного управління
Пенсійного фонду України; подавати заяви про перерахунок
пенсії у зв’язку з набутим страховим стажем до Бахмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України (для
пенсіонерів); подавати скарги до Бахмацького об’єднаного
управління Пенсійного фонду України.
Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних. Процедура реєстрації на веб-порталі
максимально спрощена. Можлива онлайн-реєстрація за
електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП).
Адреса: www.pfu.gov.ua.

СЛУЖБА – 102
ПОДІЇ МИНУЛОГО ТИЖНЯ
До відділення поліції від жителів
с. Красний Колядин надійшли повідомлення про здійснення крадіжок сільськогосподарського знаряддя та паливно-мастильних матеріалів з їхніх гаражів
та надвірних будівель. У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками відділення поліції спільно з
місцевими жителями, під час здійснення
чергової крадіжки із одного з гаражів, на
«гарячому» було затримано злочинця,
ним виявився місцевий житель Д. Останній добровільно видав викрадені раніше

12 ЛИСТОПАДА відзначає день народження наша
дорога донечка і сестричка Тетяна Олександрівна
ЛУЦЕНКО із Старої Талалаївки. Ми вітаємо іменинницю і бажаємо: будь
всегда такой же милой,
нежной, ласковой, красивой. Для супруга — самой
лучшей, для друзей — как
солнца лучик. Для детей —
красивой мамой, в целом
мире лучшей самой. Для
врагов — непобедимой, для
семьи — всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда не коснется никогда.
МАМА, ТАТО, СЕСТРИ.
М етал опластик ові
 ІКНА та вхідні ДВЕРІ за
В
низькими цінами.
Надаємо повний сервіс.
Тел. 067-916-96-28,
095-692-27-51.
СФГ «Фенікс-Арт»
скуповує землі ОСГ.
Тел. 050-522-37-63,
098-331-59-93.

ГРОШІ У НАС ПІД НОГАМИ –
нахилися і підніми їх!

Як ми вже повідомляли,
Талалаївська РО ВО «Свобода» розпочала збір пластикових пляшок, кришечок,
будь-якої скляної тари. Збираючи весь цей, здавалося
б непотріб, ми робимо вкрай
потрібну справу — дбаємо
про екологію. Збери кілька
мішків пляшок, здай їх на
пункт прийому і уяви скільки скла не буде століттями
валятися на звалищах, а чи
просто в лісосмугах, ярах,
скільки пластику не будуть
спалювати, а
ми і наші
діти не
буд е м о
дихати
димом,
наповненим
хімічними викидами.
М и
вже зро-

КУПЛЮ

Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
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.
БИКІВ дорого від 360 кг.
Тел. 050-407-55-01, 096-702-22-34.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
Постійно цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ,
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
Найдорожче БИКИ, КОРОВИ, ТЕЛИЦІ, КОНІ.
Тел. 066-712-58-73, 097-299-56-86.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.

речі, котрі, як речові докази, долучено до
кримінальних проваджень.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
САМОГОНОВАРІННЯ
Проблема самогоноваріння залишається досить актуальною, а для
правоохоронців є одним з пріоритетних
напрямків діяльності. Як свідчить поліцейська статистика, майже кожен третій
злочин вчиняється особами, які на момент його скоєння перебували у стані
алкогольного сп’яніння. Громадяни, які
виготовляють або зберігають самогон та
апарати для його виробництва, згідно зі

статтею 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення несуть адміністративну відповідальність — штраф
у розмірі від 51 до 170 гривень, а ті, хто
придбає самогон, незалежно від кількості, притягуються до адміністративної
відповідальності за статтею 177 КУпАП
України, а це — накладення штрафу від
одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник сектору Талалаївського ВП
Прилуцького ВП ГУНП,
майор поліції.

ПРОДАМ

САДИБА в Талалаївці: вода, газ, є сарай, гараж. Тел. 050-155-00-86.
САДИБА в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у дворі, є телефон, 3-фазка, земельна ділянка 0,82 га приватизована. Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
САДИБА 0,06 га по вул. Нафтовиків у Талалаївці: будинок з усіма
зручностями, погріб, сарай, гараж, літня кухня та кілька господарських
будівель.
ВУГІЛЛЯ, БОЧКИ під зерно (металеві, дерев’яні), два СЕЙФИ, М
 ЕБЛІ
(стіл, тумба, диван, сервант, шифоньєр), ХОЛОДИЛЬНИК, СКРИНЯ,
ПРЯДКА; МОТОЦИКЛ ІЖ з коляскою та багато запчастин до нього;
ТИСКИ, ІНСТРУМЕНТ; ДВИГУНИ і РЕДУКТОР для міні-трактора.
Тел. 050-600-07-16.
АВТОМОБІЛЬ «Славута» 2005 року випуску.
Тел. 095-856-42-34.
МОПЕД «Дельта», ВЕЛОСИПЕД німецький. Тел. 097-962-05-58.
САЛО в 3-літрових банках, 100 грн.
Тел. 099-497-63-82.
ЦУЦЕНЯТА ротвейлера. Тел. 095-605-93-97, 097-613-12-12.
СІНО в малих тюках, ВІВЦІ, в’єтнамські СВИНІ.
Тел. 093-787-11-31, 098-337-53-94.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯГ №427409 від 4 квітня 2006 року, серії ЯК №742741 та серії
ЯК №742742 від 27 листопада 2009 року, видані на ім’я ШЕВЧЕНКО
Микола Васильович, вважати недійсними.

Архівний відділ Талалаївської райдержадміністрації Чернігівської області повідомляє, що відповідно до
розпорядження голови РДА від 01.11.2016 №393 проводиться реорганізація юридичної особи архівного відділу
Талалаївської РДА шляхом перетворення у архівний сектор
Талалаївської райдержадміністрації Чернігівської області.
Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з
дня повідомлення державного реєстратора про реорганізацію за адресою: 17200 Чернігівська обл., смт Талалаївка,
вул. Центральна, 14.

12 листопада 2016 року

били перший крок у цій добрій справі. На пропозицію
зібрати скло та пластик відгукнулися небайдужі до екології люди, які на прийомний
пункт знесли та звезли чимало цього «добра» — вистачило щоб заповнити мікроавтобус. Минулої неділі
пластик та скло ми відвезли
та здали до пункту прийому вторинної сировини. І,
водночас, зробили іще одну
добру справу, адже отримані
від сировини гроші, 970 гри-

вень, спрямовані на ремонт
приміщення центру підтримки учасників АТО.
Особливу
активність
проявили учні Плугатарської школи, які продовжують збирати вторинну
сировину і таким чином долучаються відразу до двох
добрих справ. Хотілось би,
щоб цей приклад підтримали й інші школярі Талалаївщини. Адже добрий початок
уже є.
Довідки за тел. 098-95079-77 (РО ВО «Свобода»,
Олександр).

ВІКНА
металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві різних видів та
розмірів. Замір. Доставка.
Встановлення. Твердопаливні КОТЛИ. Працюємо
за державною програмою,
компенсація 35%.
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38,
098-768-28-04.

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
РОЗПРОДАЖ
речей
(ОДЯГ, ВЗУТТЯ) у магазині
«Імперія» в Талалаївці.
26 ЛИСТОПАДА у приміщенні районної лікарні
проводитиме прийом лікар-кардіолог. УЗД серця,
суглобів, органів черевної
порожнини.
Довідки за тел. 2-13-57.
Здається
БУДИНОК
сімейній парі на довгий
термін.
Тел.
096-811-84-31,
096-847-00-84.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 80 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
Металопластикові ВІКНА та вхідні ДВЕРІ за державною програмою з відшкодуванням 35%. Замір,
доставка, встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).

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

ТОВ АФ «ОБРІЙ LTD»

надає сертифіковані послуги
з приймання, очищення і зберігання
зернових та олійних культур.
Закуповуємо зернові та олійні культури.
ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
17200 Чернігівська обл., смт Талалаївка,
вул. Кірова, 5.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:
067-118-98-80;
факс (04634) 2-11-18; 2-12-81.

ПОМИНАННЯ

СЬОГОДНІ минає 7 років як перестало битися серце дорогого тата й
дідуся Володимира Васильовича
ШОВКУНА з Талалаївки. Той день
осінній став сумним, і ми не в силах
щось змінити. Тебе не стало, наш дорогий, а серце так хотіло жити. Та гірко
посміхнулась Тобі доля і Ти так рано ліг
спочить. Скільки не мине часу, Ти завжди будеш поряд із нами. Твій вічний сон
— наш вічний сум і біль.
Сумуємо, любимо, пам’ятаємо.
ДІТИ, ОНУКИ, РІДНІ.

Одна мить — і перестало битися серце. Жорстока
смерть забрала нашого дорогого друга — однокласника
Віктора Миколайовича ШЕВЧЕНКА з Поповички. Низько схиляємо голови перед його світлою пам’яттю, тужимо і горюємо разом із дружиною Наталією Миколаївною і
доньками Яною та Інною і всією родиною.
ВИПУСКНИКИ Болотницької середньої школи
1975 року і класний керівник В. М. ШЕВЧЕНКО.
Стискає душу непроханий безмежний жаль. Глибоким болем пронизала серце звістка про тяжку втрату
— смерть мого шкільного друга Віктора Миколайовича
ШЕВЧЕНКА із Поповички, а для мене — просто Віті. Не
знаходжу слів, щоб передати це горе, яке стало спільним
із його родиною. Співчуваю донькам, яких він безмежно
любив, дружині Наталії, рідним. Світла пам’ять Тобі, спи
спокійно, дорогий друже.
Друг Юрій ЮЖИК.

12 листопада 2016 року

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ІСТОРІЄЮ

Історія кожного населеного пункту, а тим більше
регіону чи країни в цілому,
ніколи й ніким не буде написана в повному обсязі. Так
само не будуть написані і
життєписи хай навіть і найвизначніших особистостей.
Неможливо відтворити всі
події, факти, епізоди в країні,
а особливо думки, роздуми й
почування людей. І цьому є
багато причин об’єктивних і
суб’єктивних. Та це не означає, що не треба писать історії населених пунктів, життєписи людей. Але й не треба
забувати, що, беручись за
цю справу, практично на кожному дослідникові лежить
насамперед моральна відповідальність не лише перед
собою, а й перед майбутнім
читачем. І більше — перед
читачем, перед історією в
цілому, перед тими, про кого
пишеться.
Чи кожен може взятися
за написання історії? Гіпотетично — а чому б і ні! Чим
більше точок зору, бачень і
розумінь, тим достовірніша
в цілому може бути історична картина. Правда, лише
за умови об’єктивності дослідження, чесності дослідника, який хоча б у загальних рисах володіє різними
методами
дослідження.
Суть їх полягає в кількох
напрямах.
Уміти
користуватися
різними друкованими, рукописними та іншими джерелами з обов’язковою умовою

СВІТ ВАШИХ
ЗАХОПЛЕНЬ

посилання на ці джерела,
правильно їх описуючи. Ніби
й смішна умова, але практика показує, що культура
місцевих видань буває надзвичайно низькою — аж до
примітивізму.
Уміти брати якомога повнішу інформацію із живих
свідків, не забуваючи зазначати їхні не лише імена, а й
рід занять, коректно, за необхідності, даючи цим свідченням оцінку. Тут у кращому разі автори можуть інколи
тільки згадати когось.
Уміти
користуватися
новітніми технічними засобами: комп’ютером, фотоапаратом,
смартфоном.
Скажімо, комп’ютером не на
рівні друкарської машинки, а
й форматувати тексти, уміти
шукати інформацію в мережах Інтернету. Фотоапаратом
— знати, в якому режимі знімати той чи інший предмет,
об’єкт, знімати відео. Користуватися смартфоном не
лише, як телефоном, а й як
фотоапаратом, кінокамерою,
комп’ютером.
Завжди бути опосередкованим, тобто стороннім споглядачем описуваного матеріалу, не виставляючи без
потреби власного Я, яке й
так видно з підпису чи зі стилю викладу. Адже пишеться
про когось, про щось, а не
про себе.
Максимально
намагатися охарактеризувати всі
періоди, охоплені в роботі…
Якщо ж немає фактажу, то

загальна
характеристика
має точно відображати загальну концепцію того чи
того періоду, з додаванням
імен, джерел. А тут треба
проявити неабиякі знання
всієї історії країни.
Все має бути викладено
хронологічно, аргументовано, вмотивовано, переконливо, логічно, без накладання,
змішування, повторювання
інформації, без легковажного ставлення до фактів,
подій. Робота повинна мати
чітку структуру не лише в
заголовковому порядку, а й
у викладі безпосереднього
матеріалу.
Автор повинен мати достатній рівень навиків у написанні текстів, володіти необхідними стилями. Книга під
єдиною обкладинкою бажано, щоб була написана й одним стилем. Різностильовий
виклад ускладнює сприйняття матеріалу, вимагає певного адаптативного періоду, що
негативно впливає на сприйняття якоїсь частини тексту.
А в цілому зменшує градус
довіри до книги. Це стосується колективу авторів, який
має формуватися за принципом науковості, науково-популярності, єдиного бачення
концепції видання.
Чи впливає рівень освіти
на написання історії? І так, і
ні. Звичайно, професійний
рівень написання безперечно вимагає насамперед професійних навиків: відповідна
освіта (переважно гуманітар-

на), практичні навики, тобто
— уміння писать. Але чи не
найголовніше — це бажання.
І це бажання має вмотивовуватися не появою прізвища на обкладинці, титулі, в
бібліографічному описі. Це
бажання, швидше всього,
обумовлене тим, що за певних обставин саме на цього
автора чи колектив авторів
лягає місія написання історії. І тут-то й починається
ота насамперед моральна,
а потім і професійна відповідальність. Без усвідомлення
цього краще не розпочинати
роботу. А рукопис залишити
в шухляді й не показувати
його публіці. У кращому випадку він стане корисним
для іншого автора, який зможе його частково чи вибірково використати. Зараз за
гроші авторів чи й спонсорів,
які, як правило, не особливо
розуміються на книжках, не
вникають у їхній зміст, можна
видати досить сумнівної якості книжку всього-на-всього з
красивою обкладинкою. Що
й трапляється.
Завжди у виграшному
становищі
монографічна
праця. Вона написана переважно одним стилем, якщо
процес над роботою не переривався іншими творчими роботами, заздалегідь
за продуманим, виношеним
планом. Автор найчастіше
намагається підійти до відображення теми комплексно,
всесторонньо.
Ніякі історичні дослі-

дження не можуть бути такими колоритними, як місцеве
краєзнавство. Тут і найрізноманітніші описи місцевості,
описи людських доль, які
можуть подаватися в поетичному, журналістському і науковому стилі. Не надто високі вимоги і до ілюстративного
матеріалу. Де іще таке може
бути поле творчої діяльності? Тільки в місцевому краєзнавстві! Тому — до праці:
хоч і непростої, але надзвичайно цікавої, бо ви писатимете про найрідніше і найближче, про те, де пройшло
ваше дитинство, юність, де
зустріли перше кохання… Ви
писатимете про тих людей,
кого знаєте й знали, їхніх
батьків і дідів. Кожен кущик
і дерево, стежка й дорога,
балок і ярок, криниця й струмок, ставок і річка – все вам
знане й рідне… То хто ж, як
не ви?!!
Історія села Рябухи —
своєрідна робота. Але надзвичайно корисна й потрібна. Навряд чи хто вже зможе
в такій повноті зібрати даний
матеріал про це село, особливо, що стосується розповідей і спогадів людей та
про них. Автор абсолютно
безкорисливо потратив значну частину особистого часу
й енергії, подарувавши рукопис близькій людині. Низький
йому уклін. Ми вважатимемо
за честь його оприлюднити
на сторінках газети «Трибуна
хлібороба».
Іван ЗАБІЯКА.

ДУША НА ПАПЕРІ

Коли в твоїй душі цілий всесвіт — його не сховаєш.
Досить одного разу зазирнути у великі очі і побачиш там
бездну багатства, того, що не купиш за гроші і не набудеш
зусиллями, а тільки вдосконалиш. Побачиш велике і прекрасне, пережите з радощами і сльозами. У кожного воно
є, але не кожен має сміливість відкрити і показати людям
те, що живе в тобі — талант і здібність.
Нещодавно в Талалаївській школі відбулась персональна виставка картин учениці 11 класу Наталії ЖГИР
(на фото), яка майстерно працює в техніці «графіка і
акварель». Були представлені її перші роботи, можливо,
десь іще не сміливі й не такі рішучі, десь не досконалі,
але власні, пережиті своїм життям, побачені власними
очима: великими і сумними. Це були картини, що народилися не так вже й давно. Давно запалав інтерес до малювання, а вилився на папері в першій роботі «Орли»,
намальованій олівцем два роки тому.
— Як це було? З чого ти
— Звідки черпаєш напочинала свій шлях моло- тхнення? Де береш темадого творця? — запитала у тику своїх робіт? Що найНаталії.
більше тобі подобається
— Було складно і страшмалювати?
но, але дуже хотілося на— Все можна знайти в
вчитися малювати. Я вміла
природі. Наші ліси, степи,
перемальовувати картини, захід сонця — ось моє натільки цього мені було не тхнення. Саме природа і
достатньо. Хотілося досягвідображається в більшості
ти більшого і я спочатку моїх робіт, бо вона ніколи
зверталася за допомогою, не буває однаковою, завжди
підказками і порадами до
різна.
своїх подруг-однокласниць,
— Коли знаходиш час
а потім наважилась і зазирдля малювання?
нула до дверей «Творчої
— В основному малюю у
майстерні», де Леся Миколавихідні, але коли приходить
ївна Шульга стала для мене
натхнення, то його не зупипідтримкою. Вона побачила
нити, хоч щось маленьке та
в мені це нестримне бажанхочеться намалювати. Наманя до малювання і показала
гаюсь приділити час і після
такий бажаний для мене світ
уроків.
олівця та пензля. Довелося
— Які в тебе плани на
довго побігати до її кабінету, майбутнє? Чого хотілося б
аж поки перші «Орли» ожили досягти у своїй творчості?
на папері. А потім відкрила
— Я розумію, що потрібдля себе акварель і почала
но здобувати професію, яка
отримувати задоволення від
б приносила заробіток. Та
намальованого,
наскільки забувати пензля не хочетьприємно і легко малювати ся, тому зараз, поки ще є
аквареллю!
час, хотілося б більше на-

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

14 листопада – с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги, АТС, магазин.
15 листопада – с. Харкове, вул. Науменка.
16 листопада – с. Довгалівка, вул. Лугова.
17 листопада – с. Красний Колядин, вул. Низова, вул.
Кооперативна.
18 листопада – с. Корінецьке, вул. Шевченка; с. Липове,
вул. Біла Гора, вул. Колгоспна (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

працювати руку, вдосконалити навики і техніку виконання. На далеке майбутнє
хотілося б вступити до відповідного навчального закладу, щоб улюблена справа
вдосконалювалась.
Не так вже й легко займатися тим, що так подобається, відкриває душу і
робить тебе унікальною особистістю. І не тільки тому,
що заважають якісь страхи,
а ще й тому, що, навіть, на
таке задоволення як «помалювати» потрібні гроші, бо
кожен папірець коштує не
дешево, і в нашій Талалаївці
його так просто не знайдеш,
а ще фарби, які часто закінчуються, потрібні — вони теж
не дешеві. Добре, що є батьки і рідні, які мають змогу забезпечити всім необхідним і
підтримати те прекрасне, що
живе в душі молодого таланту. А ще було б добре, якби
ось такі молоді люди могли
черпати знання і досвід від
самих художників, які вже
пройшли і досягнули багато.
Для них це було б надзвичайним збагаченням і незабутнім приємним спогадом,
який на шматку паперу став
би таким живим і теплим.
Людмила ЦИГАНЕНКО.

Товариство з обмеженою відповідальністю
Агрофірма «Обрій» LTD, яке займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур
і насіння олійних культур, розташоване за адресою:
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Харкове, вул.
Науменка, буд. 42, повідомляє про наміри отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчиків, розташованих за
адресою:
Проммайданчик №1 — Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Харкове, вул. Науменка, 43 А. Від джерел викиду ЗР в атмосферне повітря надходять такі
забруднюючі речовини (т/рік): оксид вуглецю — 3,249,
діоксид азоту — 0,045, діоксид вуглецю — 827,78, оксид
діазоту — 0,0082, речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок — 63,100, метан — 32,860, НМЛОС
— 0,011, сірки діоксид — 0,202, вуглеводні насичені
— 0,0705, вуглеводні ароматичні — 0,000012, сірководень — 2,394,бензин нафтовий (малосірчистий)
— 0,2594, аміак — 6,560, мікроорганізми — 3,1×10−5,
фенол — 0,008, альдегід пропіоновий — 0,064, кислота капронова — 0,076, метилмеркаптан — 0,218,
диметилсульфід — 0,025, диметиламін — 0,4214, пил
абразивно-металевий — 0,036, заліза оксид — 0,0003,
марганцю оксид — 0,00002.
Проммайданчик №2 — Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Новоселівка. Від джерел викиду ЗР в
атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): метан — 96,87, діоксид вуглецю — 622,44,
сірководень — 2,387, аміак — 6,629, мікроорганізми —
0,00003, фенол — 0,008, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 18,546, альдегід пропіоновий
— 0,063, кислота капронова — 0,076, метилмеркаптан — 0,218, диметилсульфід — 0,025, диметиламін
— 0,558.
Проммайданчик №3 — Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Харитонівка. Від джерел викиду ЗР в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини
(т/рік): оксид вуглецю — 1,350, діоксид азоту — 0,018,
діоксид вуглецю — 545,756, оксид діазоту — 0,0004,
метан — 21,91, речовини у вигляді суспендованих
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ПРО МОВУ
Й ПІСНЮ

«О, мово, музико, калино — бальзам цілющий для
душі» — під такою назвою
пройшло свято рідної мови
та пісні, яке провели вчителі
Г. Т. Чемерис та Н. М. Товкач
у Староталалаївській школі.
Людина без рідної мови — це
істота, яка не знає свого роду-племені. Народ без мови
вмирає. Мова й пісня — ті
складові, що творять націю.
«Любіть Україну… красу
її вічно живу і нову, і мову її
солов’їну», — писав український класик В. Сосюра.
Із захопленням рідною мовою і піснею й проходило це
шкільне свято. Учні читали
вислови й вірші про мову, виконували пісні.
Справжньою
окрасою
свята став виступ сільського фольклорного ансамблю
«Надвечір’я», який неперевершено виконав віночок
українських народних пісень.
Ці жінки — справжні берегині
народних скарбів. Діти були
щиро захоплені своїми гостями і дуже їм вдячні. Віриться,
що в юних душах ще глибше
поселилися захоплення народною піснею, гордість за
свою мову й рідний народ.
Наталія БОРОДІНА,
директор Староталалаївської ЗОШ I-III ст.

ТИЖДЕНЬ
ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

У Талалаївській школі
проходив «Тиждень знань з
основ безпеки життєдіяльності». Провідний фахівець
Талалаївського РС УДСНС
Валентин Прокопенко та головний інспектор РС УДСНС
Євген Мартіян зустрілися із
шестикласниками та провели цікаві бесіди. Протягом
навчального тижня відбувались: година спілкування «Я
за здоровий спосіб життя»,
виставка літератури, відкриті
уроки, конкурс малюнків та
рефератів, кросвордів, ребусів, віршів на тему «Здоров’я
— моя цінність», а також конкурс оповідань та казок з основ здоров’я. Під час відкритого уроку учні мали змогу
попрактикуватись надавати
першу допомогу у надзвичайних ситуаціях. Завершився тиждень тематичною
лінійкою «Закриття тижня
пропаганди здорового способу життя», де були нагороджені переможці конкурсів.
Леся ШУЛЬГА,
заступник директора з
виховної роботи.

твердих частинок — 16,554, НМЛОС — 0,0044, сірки
діоксид — 0,065, сірководень — 1,596, аміак — 4,378,
мікроорганізми — 2,02×10-5, фенол — 0,0054, альдегід пропіоновий — 0,042, кислота капронова — 0,050,
метилмеркаптан — 0,1444, диметилсульфід — 0,017,
диметиламін — 0,372.
Проммайданчик №4 — Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Чернецьке. Від джерел викиду ЗР в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини
(т/рік): оксид вуглецю — 0,844, діоксид азоту — 0,011,
діоксид вуглецю — 628,751, оксид діазоту — 0,0002, метан — 96,870, НМЛОС — 0,003, сірки діоксид — 0,045,
сірководень — 2,387, аміак — 6,566, мікроорганізми —
3×10−5, фенол — 0,008, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 17,503, альдегід пропіоновий
— 0,063, кислота капронова — 0,076, метилмеркаптан — 0,218, диметилсульфід — 0,025, диметиламін
— 0,558.
Проммайданчик №5 — Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Макаренкове. Від джерел викиду ЗР в
атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): діоксид вуглецю — 535,658, метан — 21,9,
сірководень — 1,596, аміак — 4,378, мікроорганізми
— 2,02×10−5, фенол — 0,0054, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 2,226, альдегід
пропіоновий — 0,042, кислота капронова — 0,050, метилмеркаптан — 0,1444, диметилсульфід — 0,017,
диметиламін — 0,372.
Із зауваженнями щодо обсягів викидів ЗР по пром
майданчиках №1, №2, №4, №5 звертатись у відділ по
роботі зі зверненнями громадян Талалаївської районної
державної адміністрації за адресою: Чернігівська обл.,
Талалаївський р-н, смт Талалаївка, вул. Центральна, 3,
тел. (04634) 2-15-47.
Із зауваженнями щодо обсягів викидів ЗР по проммайданчику №3 звертатись у відділ по роботі зі зверненнями громадян Срібнянської районної державної адміністрації за адресою: Чернігівська обл., Срібнянський р-н,
смт Срібне, вул. Миру, 54, тел. (04639) 2-12-32.
Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.
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Хто знає звідки вона бере
свій початок? Де і коли буде
її кінець? Кажуть, що вона
вічна… А отже, не має початку й не має кінця. З покоління
в покоління передається, як
дорогоцінний скарб, надбання всього народу, культурна
спадщина — пісня. Саме їй
було присвячене засідання
любительського
об’єднання «Берегиня» в центральній районній бібліотеці, на
яке були запрошені всі його
учасники.
Лунали українські народні пісні: пронизували душу,
зачіпали за живе, змушували солону сльозу миготіти
в очах, викликали щирі посмішки і піднімали настрій.
Ось така вона — українська
пісня, народжена багатою
душею народу, окутана давньою історією, яка живе
завдяки справжнім почуттям
і переживанням, які і виливаються в пісню, створюючи
тандем минулого і сучасного. Як приємно і цікаво було
спостерігати, коли в одному
приміщенні лунали такі різні
голоси: тоненький і дзвінкий
Каті Лісовенко та впевнений
народний голос фольклорного ансамблю «Народні наспіви» селищного клубу. Вони
подарували
відвідувачам
заходу незабутні емоції та
враження. Від почутих пісень
ставало на душі тепліше, а
осінній аромат букетів хризантем перетворював залу
на справжній український
гай, де начебто витьохкував
свою пісню соловейко. Всіх,
таких різних за віком та інтересами, об’єднувала українська пісня.
А потім був гарячий чай
із самовара і різні солодощі,
які з’явились на гостинному
столі завдяки спонсорській
підтримці Світлани Позняковської та Наталії Середи.
Так пройшло чергове засідання любительського об’єднання «Берегиня», яке із
1993 року радо приймає всіх,
хто безмежно любить свій
рідний край, український народ і кого хвилює його майбутнє. Хочете і ви побувати
на такому святі? У бібліотеці
вам будуть раді!
Людмила ЦИГАНЕНКО.
На фото: українська пісня
у виконанні фольклорного
ансамблю «Народні наспіви» звучить на засіданні
любительського об’єднання «Берегиня».

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ОСЕРЕДОК ДУХОВНОСТІ, СВІТЛА І КРАСИ
Упродовж усього життя, тією чи іншою мірою, ми
звертаємось до книги, яка розкриває перед нами чарівний світ краси, добра, роздумів, збагачує нас духовно, загострює розум. Український письменник Юрій Збанацький писав: «Яке значення книги в житті людини? А чи
варто над цим задумуватися? Адже не питаємо ми себе,
яке значення має для нас хліб чи повітря!» І справді, чи
є сьогодні для кожної людини потреба читати такою ж
значимою, як потреба спати або їсти? Розмовляємо на
цю тему із директором централізованої бібліотечної системи району Лідією Миколаївною ГОРКАВЕНКО.
— Не просто усвідомського. Цього року бібліотека
лювати, що у 21 столітті
ім. Короленка надіслала нам
доводиться говорити про 338 книг. Багато видань дазниження інтересу до книги, рують і читачі з власних бідо читання, що в час новітніх
бліотек — цікаву літературу
технологій книжки не завжзапропонували М. Коновал,
ди потрібні. Та це не зовсім Л. Буша, Л. Сердюк, Т. Кабатак, адже саме книга вчить нова, В. Грабина, Н. Комлик.
людину мислити, пізнавати 143 примірники надійшло від
навколишній світ, виховуваЧернігівського Земляцтва,
ти. А професія бібліотекаря, 32 книги про історію села
як і вчителя, зобов’язує нас
Березівка подарувало Талаприщеплювати любов до
лаївське творче об’єднання
книги, до читання, пропагу«Олава». Бібліотекарі вдячні
вати книгу.
за підтримку місцевим підПріоритетними напрямаприємцям В. Лукаш, С. Позми роботи бібліотекарів були
няковській, Н. Середі.
і залишаються задоволення
— І все ж, сьогоддуховних, моральних, естені бібліотека — не лише
тичних і освітніх інтересів
книгозбірня з читальним
користувачів книги.
залом та книгосховища— Як
поповнюєть- ми, читач потребує в ній і
ся
книжковий
фонд чогось цікавішого для розбібліотек?
ширення свого кругозору,
— На жаль, нині досить
розвитку інтелекту…
гостро
стоїть
проблема
— Безперечно. Пріорионовлення бібліотечних фотетним завданням на дандів. Фонд по системі скланому етапі є впровадження
дає сьогодні 203525 примірінформатизації
бібліотечників, 80 відсотків якого — це
ної справи, забезпечення
видання 60 – 80-х років миінформаційних потреб конулого століття, ці книги вже
ристувача на основі виконе користуються особливим ристання новітніх комп’юпопитом у читачів. Поповтерних технологій. Дещо у
нення фонду проводиться, цьому напрямку вже зров основному, за рахунок
блено. Дирекція бібліотечобмінно-резервних фондів
ної системи щиро вдячна
обласних бібліотек імені
депутатському корпусу раКороленка та імені Островйону, відділу культури рай-

держадміністрації за кошти,
виділені для придбання книг
та двох ноутбуків, завдяки
яким в районній бібліотеці для дорослих відкрито
комп’ютерний центр з доступом до мережі Інтернет
через wi-fi (на знімку). У цьому центрі відвідувачі можуть
працювати самостійно, захопившись якимось цікавим
для себе заняттям. Впровадження нових бібліотечних
послуг з використанням Інтернету відкриває необмежений доступ до інформації
з можливістю вирішення
правових, соціальних, освітніх, професійних, побутових
та інтелектуальних потреб
для різних груп відвідувачів
різних професій, вподобань,
різного віку.
— Саме в бібліотеці
відвідувачі можуть ознайомитись із найрізнома-

нітнішими періодичними
виданнями, адже можливість передплатити їх сьогодні отримують далеко не
всі бажаючі.
— Любителів періодики у
нас дійсно багато і ми стараємось задовольнити потреби цих відвідувачів. Із місцевого бюджету на передплату
періодичних видань нам виділили 16 тисяч гривень на
передплату 28 найменувань
газет і 25 — журналів.
Бібліотека не лише пропагандист книги, а й культурно-просвітницький центр,
організатор масових заходів, більшість із яких стали
традиційними. У нас добре
налагоджена робота гуртків,
любительських об’єднань,
клубів за інтересами. Любительські об’єднання «Патріот» та «Берегиня» здобули прихильність багатьох

відвідувачів.
Особливе місце в роботі
бібліотек належить і патріотичній темі. Бесіди, уроки, вікторини, літературні години,
приурочені до вікопомних
подій, які сприяють вихованню патріотичних почуттів у
людей різних поколінь. Ми
проводимо багато заходів
спільно із клубними працівниками. Традиційними стали
Дні Соборності, Купальські
свята, дні села, свята чистих
криниць, виставки виробів
народних умільців і багато
інших.
Словом, бібліотека — це
унікальна установа. Вона не
лише збагачує духовно, робить багатим наш світогляд,
а й лікує душі, робить цікавішим наше життя.
— Дякую за розмову.
Її вела
Віра КЛИМОВА.

ПАМ’ЯТЬ
ВІН НАВЧИВ
БОБРОВИЦЮ ТАНЦЮВАТИ

ПЕРЕДПЛАТА – 2017

НАДІЙНА ПОРАДНИЦЯ ГОСПОДАРЯ
Нинішньої скрутної пори,
коли переважній більшості
жителів нашої країни доводиться виживати, надійною
підмогою їм у повсякденному
житті стали присадибні і дачні
ділянки. Вагомим доважком
до столу є вирощений на них
урожай городини і садовини,
а також продукція домашніх
ферм, корми для яких постачають городи і дачні ділянки.
Як краще хазяйнувати
на присадибній і дачній ділянці? Що потрібно зробити,
аби мати найвищу віддачу
від кожної сотки землі? Відповідь на ці та інші питання
можна знайти на сторінках

12 листопада 2016 року

загальнодержавної
газети
«Присадибне і дачне господарство». Газета хоча ще
й молода за віком (невдовзі
виповниться чотири роки відтоді, як побачив світ її перший номер), але вже встигла
завоювати широку читацьку
аудиторію, чисельність якої з
кожним роком зростає. Нині
серед наших читачів власники присадибних і дачних
господарств, домогосподарки і народні умільці, лікарі і
народні цілителі, фермери і
спеціалісти різних галузей,
вчені і юристи, широке коло
читачів, яким не байдужі питання присадибного і дачно-

Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 255 від 15.12.2001 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

го господарства, тваринного
і рослинного світу.
Передплативши загальнодержавну газету «Присадибне і дачне господарство» (індекс у Каталозі
— 68145), ви матимете змогу: одержувати інформацію
про досвід ведення садівництва,
виноградарства;
знайомитися з передовим
досвідом ведення городництва; матимете доступ до
скарбнички передових технологій ведення картоплярства; вивчати досвід ведення
тваринництва, птахівництва,
бджільництва; одержувати
інформацію про досвід ве-

дення будівництва на присадибній і дачній ділянках;
матимете доступ до секретів
облаштування оселі і ведення домашньої кухні; одержувати різноманітні поради і
рекомендації (медичні, юридичні, побутові), прогнози
синоптиків тощо. Газету можна передплатити у поштових
відділеннях, листонош. Одне
слово, подружіться з нашою
газетою — у програші не
залишитесь!
В. ОНЕНКО,
головний редактор
газети «Присадибне і дачне
господарство».
м. Київ.

Адреса редакції:
17200, Чернігівська область,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3
Телефони: 2-13-53 (редактор, реклама), 2-13-50 (заступник редактора,
сектор листів). Факс: 2-13-53.
E- mail: trybuna@meta.ua

Вся програма того концерту була переплетена
радістю і смутком, гіркими
сльозами і щасливими посмішками, днем сьогоднішнім і спогадами про пам’ятні
миті минулого. На рідній сцені районного будинку культури бобровицький народний танцювальний колектив
«Ярославна» відзначав свій
15-річний ювілей. Його вісім
вікових груп, понад 150 дітей і дорослих танцівників!
Незримо з ними, як добрий
ангел, радіючи за кожне їхнє
па, за кожну хореографічну постановку, був Ярослав
Смаль. Цілу свою шпальту
відвела розповіді про нього і
його дітище Бобровицька районна газета «Наше життя».
Це він, молодий талалаївських коренів хореограф,
навчив Бобровицю танцювати. У 2001 році Ярослав,
тоді ще студент Національного університету культури і
мистецтв, артист вищої категорії балету Академічного
ансамблю пісні й танцю МВС
України, створив у Бобровиці
яскравий самобутній танцювальний колектив і провів
його по всіх щаблях хореографічної майстерності.
Презентував
Ярослав
своїх вихованців на талалаївській сцені, де сам робив
перші кроки у танці. «Ярославні» рукоплескали область і столиця, великі й малі
концертні зали України і закордон. Будапешт і Македо-

Редакція газети
«ТРИБУНА ХЛІБОРОБА»
р/р 26009301102531 у філії
ЧОУ ВАТ «Ощадбанк»
м. Чернігів
ЄДРПОУ 02476178
МФО 353553

нія, іспанська Калелья і угорський Дьондьош, грецький
Ханіоті, престижні фестивалі
і конкурси — і звідусіль медалі, дипломи, кубки. Скільки
яскравих, радісних сторінок
вписано в 15-річну історію
колективу!
А поміж ними завжди
болітиме незагойним болем
трагічна: 21 січня 2015 року
Ярослава Смаля на злеті
творчих і життєвих сил, у
розквіті таланту не стало.
Цей ювілейний концерт був,
як реквієм. І як неперебутня
любов учнів до свого улюбленого вчителя, постала
щемка композиція зі свічками і кліпом про Ярослава.
Стояв і плакав зал. Сльози
неймовірної втрати і водночас гордості за сина і брата
на очах у матері Катерини
Іванівни Смаль і сестри Лесі
Миколаївни Шульги — із 25
хореографічних композицій у
концертній програмі половина були Ярославові, а решта,
як краща пам’ять про нього
— його учнів. Рвали серця і
душі слова з вірша нашого
талановитого земляка, які
фінальним акордом концерту летіли із вічності в зал:

Редактор О. О. ГОСТРА.

Мистецтво танцю,
сцена, квіти —
Це все, для чого варто
жити.
Назад немає вороття,
Бо танці — це моє
життя…
О. ЛИПІН.
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