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З НАГОРОДОЮ!

З нагоди Дня місцевого самоврядування за активну життєву позицію та вагомий внесок у розвиток територіальних
громад представники органів місцевого самоврядування
були НАГОРОДЖЕНІ:
СПІЛЬНОЮ ГРАМОТОЮ райради та райдержадміністрації — Талалаївський селищний голова Юрій
ВЕЛИЧКО;
ГРАМОТАМИ районної ради:
Чернецький сільський голова Сергій ДМИТРЮК, головний бухгалтер Березівської сільської ради Наталія ВОЛОШИНА, депутат районної ради Людмила ЛАЗОРЕНКО,
начальник оргвідділу райради Таміла МАНЬ; депутати сільських рад: Тамара КОЛОМІЄЦЬ, Вікторія ІЩЕНКО, Людмила ОГІЙ, Тетяна ГАВРИЛЕНКО, Олександр КОБИШ,
Любов ЛЮЛЬКА, Оксана БІЛАН, Василь КОРНІЄНКО.
ГРАМОТАМИ райдержадміністрації:
депутати районної ради Олександр ОГІЙ, Оксана
ПЛЮТА, депутат Липівської сільської ради Віта ДУЖАК.
ПОДЯКОЮ голови райдержадміністрації за сумлінну службу та з нагоди Дня Збройних Сил — старший офіцер
відділення комплектування Срібнянського ОРВК Володимир БАТЮТА.

ПРО СТАН БУДІВНИЦТВА
ЛІКАРНІ

Продовжується будівництво лікарні в Талалаївці за
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
згідно із проектом «Дільнична лікарня на 100 ліжок з поліклінікою на 200 відвідувань».
Завершуються ремонтні роботи у підвальному приміщенні блоків № 2 – 3: закінчено внутрішні оздоблювальні роботи, проведено мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення та вентиляції, монтаж та встановлення
світильників, дверних блоків на 50%. Облаштовані шахти
для ліфта (готовність 100%), машинне відділення для ліфта
(готовність 60%), резервуар для води ємністю 200 м3 (готовність 85%); закінчуються роботи по утепленню фасаду.
До кінця року планується закінчення робіт по утепленню
фасаду приміщення; облаштування та встановлення двох
ліфтів; будівництво під’їзної дороги; облаштування входів;
улаштування покриття з лінолеуму та дерев’яних плінтусів;
закінчення будівництва резервуару для води.
За даними сектору економічного розвитку
райдержадміністрації.

У НАШОМУ невеличкому селищі багато різних
магазинів: у кожного свої
стилі і методи роботи із покупцями. У магазині «Алла»,
який 6 грудня святкував свій
5-річний ювілей, ці методи особливі. Крім того, що
його власник Алла ПРЯДКА
— одна із тих перших, хто
створював і розвивав підприємництво в нашому районі,
вона завжди старається вдосконалюватися, розвиватися
як підприємець. Займалася
торговельним бізнесом у
орендованих приміщеннях і
водночас будувала власне
приміщення магазину в Талалаївці. П’ять років тому
магазин відчинив двері для
покупців. Того дня було пре-

красне свято, звичайно ж, із
знижками для покупців. Нині
у продажу найрізноманітніші
продукти. «Вивчаємо попит і
завжди йдемо назустріч покупцю, — розповідає Алла
Анатоліївна, — привозимо товари на замовлення. У нас є
постійні покупці свіжих м’яса,
сала, риби, користуються попитом напівфабрикати і готові
блюда. Зайшовши до нашого
магазину, можна скупитися
і на будні, і на свята. Двічі у
тиждень виїжджаємо у Болотницю та Красний Колядин,
постійно торгуємо на вулиці
в райцентрі. За злагоджену
працю я щиро вдячна своєму
колективу. Вже 14 років у ньому незмінно трудиться Світлана Черевик, недавно, але

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!

Прийміть щирі вітання з нагоди вашого професійного свята! На вас лежить велика відповідальність за соціально-економічний стан
територіальних громад, за благополуччя їхніх
жителів, за створення комфортних умов для
проживання. Адже самоврядні органи є важливим засобом реалізації інтересів цих громад.
Побудова дієвого громадянського суспільства
неможлива без людей активної життєвої та гро-

мадянської позиції, лідерів територіальних громад, здатних вирішувати важливі соціально-економічні питання.
Бажаємо вам міцного здоров’я, сил і наснаги
на добрі справи, єдності та нових професійних здобутків. Сподіваємося, що між органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування та громадами і надалі буде конструктивна співпраця та
партнерські відносини.

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС!
Чорнобильська катастрофа увійшла в історію новуємо відважних ліквідаторів, хто, на щастя, поруч
України як жахлива трагедія всього народу. Вона з нами, і вклоняємося пам’яті тих, хто пішов за межу
торкнулася кожного, спричинивши на довгі роки вічності. Ви стали не лише свідками, але й учасниканевиправні та важкі техногенні наслідки для всього ми героїчних зусиль цілого покоління наших співвіт
живого.
чизників, які врятували майбутнє для своїх нащадків.
14 грудня було закінчено будівництво саркофага
Бажаємо вам міцного здоров’я, життєвої енернад зруйнованим атомним реактором Чорнобиль- гії, благополуччя, злагоди та добробуту вашим
ської станції. Тож щороку, саме цього дня, ми вша- родинам.
Лариса ШЕВЧЕНКО,
Юрій ДЗЮБАН,
в. о. голови райдержадміністрації.
голова районної ради.

Понеділок
12.12

Вівторок
13.12

Середа
14.12

Четвер
15.12

П’ятниця
16.12

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем
місцевого самоврядування. Бажаю кожному з вас
миру, міцного здоров’я,
щастя, добра, злагоди,
благополуччя в родинах,
творчої сили, активності та нових звершень у
розбудові нашої територіальної громади.
Юрій
ВЕЛИЧКО,
селищний голова.

Субота
17.12
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повітря, °C

Фаза Місяця

+1

−1

Перша
чверть

+2

−7

Перша
чверть

−15 −10

Повний
Місяць

−9

−8

Повний
Місяць

−7

−8

Повний
Місяць

−11

−8

Повний
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Н. Чоботько із Талалаївки, О.
Якименко із Березівки.
Найщедрішими — Т.
Мань, Г. Бойко, В. Балабанова, Г. Рипаленко із Талалаївки, В. Павленко із Українського (Кірова).
Всіх переможців чекали солодкі призи. Можливо,
хтось іще не встиг забрати
свій приз, то зайдіть по нього
до магазину. А ще — не забудьте передплатити «Трибуну хлібороба» на 2017-й
рік, адже саме вона принесе новини у кожний дім.
На фото: колектив магазину «Алла» із покупцями у день ювілею.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ,
ДЕПУТАТИ, ВЕТЕРАНИ!

ПОГОДА
Неділя
11.12

добросовісно Анна Верхошапова, Ніна Матухно, Надія
Савченко, Раїса Демиденко,
Людмила Коваленко».
Особливо людно було в
магазині у ювілей. Рекламу
про святкування прочитали
у нашій газеті і пішли та поїхали із сіл до магазину. І не
тільки, щоб щось виграти,
купивши лотерею, а просто
скупитися, бо чого тут тільки
не було. Разом із колективом
магазину «Алла» ми вітаємо переможців у номінаціях
«Найщедріший» та «Найзаощадливіший» покупець. Найзаощадливішими, тобто тими,
хто вибрав товар на 5 грн.,
стали Б. Топчій, В. Рябчун,
З. Погорєлова,

−11

−7

Повний
Місяць

За даними http://sinoptik.ua

Продам паливні
БРИКЕТИ з лушпиння
соняшнику. Брикет
використовується як
альтернативний
вугіллю та дровам вид
палива (паливо для
камінів, котлів, печей,
промисловості). Відмінно і довго горить, майже не
залишається золи. Упакований в мішки по 35 – 45 кг і
біг беги по 1 – 1,1 т.
Самовивіз: вул. Куйбишева, 1, смт Криве Озеро,
Миколаївська обл.
Можлива доставка при замовленні від 22 т.
Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: oilplant@ukr.net
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

ПЕНСІЇ ПЕРЕРА ХОВАНО

Бахмацьке
об’єднане
управління Пенсійного фонду України повідомляє, що
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» з 1
грудня 2016 року збільшено
розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, із 1130 грн.
до 1247 грн.
У зв’язку з цим, з 1 грудня управлінням здійснено
перерахунки пенсій, а також
надбавок і підвищень до
пенсій, розміри яких визначаються від прожиткового
мінімуму.
Перераховані мінімальні
розміри пенсій за віком, за
наявності повного страхового стажу, по інвалідності та у
зв’язку з втратою годувальника, призначені відповідно
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
надбавки до пенсій за понаднормовий стаж, що обчислені, виходячи з розміру
прожиткового мінімуму (крім
пенсіонерів, які працюють).
Відповідно до чинного
законодавства, мінімальний
розмір пенсії за віком при
наявності у чоловіків 25, у
жінок — 20 років страхового
стажу (якщо пенсія призначена до 01.10.2011), та мі-

німальний розмір пенсії при
наявності у чоловіків 35, у
жінок — 30 років страхового
стажу (якщо пенсія призначена після 01.10.2011) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність. За
наявності страхового стажу
меншої тривалості пенсія за
віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру
пенсії за віком.
Підвищено
мінімальні
пенсійні виплати інвалідам
війни, учасникам бойових
дій та інвалідам з числа
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС.
Крім цього, з 1 грудня
2016 року перераховано
розмір надбавок та підвищень до пенсії, які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме:
підвищення
ветеранам
війни та жертвам нацистських переслідувань, державна соціальна допомога
на догляд інвалідам війни,
надбавка донорам, пенсії
за особливі заслуги перед
Україною, шахтарям та інші.
Перерахунки
пенсій,
надбавок та підвищень,
розмір яких залежить від

прожиткового
мінімуму,
здійснено за матеріалами
пенсійних справ в автоматичному режимі. Розмір підвищення до пенсії в кожному
конкретному випадку індивідуальний, він залежить від
багатьох складових: страхового стажу, розміру заробітної плати, з якої призначено
пенсію, виплати індексації,
наявності підвищень та надбавок до пенсії та інше.
У Талалаївському районі проведено перерахунки
розміру пенсії 3992 пенсіонерам. Додаткові витрати
збільшилися на 409 тис. грн.
у місяць. Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на
одну особу (в розрахунку на
місяць із 1 грудня — 1544,00
грн.), проводиться перерахунок надбавки, передбаченої Законом України «Про
донорство крові та її компонентів» і складає 154 грн. 40
коп.
Пенсіонери, які мають
право на підвищення пенсії,
пенсію у новому розмірі отримають у грудні.
Валентина
АНДРІЯЩЕНКО,
завідувач Талалаївського сектору обслуговування
громадян Бахмацького
об’єднаного управління
Пенсійного фонду України.

ВЗИМКУ ПРОСНУЛИСЬ БАГАТШИМИ
З 1 грудня урядом встановлені нові розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
Ще 15 червня набрав
чинності закон, яким передбачено збільшення з 1
грудня 2016 року прожиткового мінімуму та мінімальної
зарплати до 1600 грн.
Насамперед нагадаємо, які розміри прожиткового мінімуму та мінімаль-

ної зарплати діяли та як
вони зміняться з 1 грудня

2016 року згідно з Законом
№1384-VIII.

Розмір прожиткового мінімуму
на 2016 рік
Працездатні особи
Особи, які втратили працездатність
Діти віком до 6 років
Діти віком від 6 до 18 років
Загальний показник
Мінімальна зарплата на 2016 рік
Погодинна мін. зарплата на 2016 рік

з 01.05

з 01.12

1450 грн. 1600 грн.
1130 грн. 1247 грн.
1228 грн. 1355 грн.
1531 грн. 1689 грн.
1399 грн. 1544 грн.
1450 грн. 1600 грн.
8,69 грн. 9,59 грн.

МЕДИЦИНА
КАБІНЕТ Міністрів України схвалив Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я, яка дає
старт модернізації медичної
сфери. Концепція закріплює
модель національного солідарного медичного страхування зі стовідсотковим покриттям громадян.
Згідно з концепцією, збори страхових внесків здійснюватимуться через загальну систему оподаткування
та збиратимуться у державному бюджеті. Страхові виплати за лікування окремої
людини не будуть прив’язані
до розміру її індивідуальних
внесків. Кожен громадянин
здійснює передоплату за
медичне
обслуговування,
сплачуючи загальні податки.
Жодних додаткових податків
чи платежів для громадян не
вводиться.
Регулюватиме
стосунки між лікарем та пацієнтом створений єдиний національний замовник, який
плануватиме та закуповуватиме медичні послуги для
громадян, напряму контрактуватиме медичні заклади,
оцінюватиме та контролюватиме якість послуг, підтримуватиме електронну систему
збору та обміну медичною
інформацією. Держава впроваджує поняття гарантованого пакету медичної допомоги. Йдеться про чітко
визначений набір медичних
послуг та ліків, право на
отримання якого матимуть
всі без винятку громадяни
України. Гарантований пакет медичної допомоги щороку переглядатиметься та
публікуватиметься.
Запропонована модель

обов’язкового
державного
медичного страхування використовується в багатьох
країнах, зокрема, майже в
половині країн — членів ЄС
— Великобританії, Іспанії,
Італії, Ірландії, Скандинавських країнах.
Процес переходу на нову

складних захворювань.
Реформою передбачається впорядкування мережі медзакладів вторинної
(спеціалізованої) допомоги
в рамках формування госпітальних округів. Мало завантажені і погано оснащені
лікарні будуть перепрофільо-

модель відбуватиметься поступово, остаточне запровадження — у 2020 році.
На першому підготовчому
етапі — у 2017 році — буде
впроваджено нову модель
фінансування меддопомоги
на первинній ланці, а також
розпочнеться впорядкування
мережі стаціонарів вторинного рівня через створення
госпітальних округів.
Принцип використання
бюджетних коштів, що виділяються на сферу охорони
здоров’я, буде змінений. Відбудеться перехід від фінансування лікарняних стін та
ліжок до оплати результату
— фактично пролікованого
пацієнта. Гроші йтимуть за
пацієнтом — до конкретного
лікаря, медичного закладу,
в який людина звертається
за допомогою. Лікарі отримуватимуть гідну зарплату,
громадяни — якісні медичні
послуги.
Реформа стартує зі зміни
фінансування на первинній
ланці, яка є фундаментом
будь-якої системи охорони
здоров’я. Система первинної
допомоги здатна за 20-30%
бюджету медицини вирішити
до 80% медичних проблем
громадян. Таким чином, будуть вивільнені ресурси для
лікування людей від більш

вані, додатково оснащені
сучасним обладнанням, до
роботи в них будуть залучені
висококваліфіковані спеціалісти. В кожному госпітальному окрузі буде сучасна
багатопрофільна
лікарня,
в якій кожен, хто потребує,
зможе отримати якісну медичну допомогу.
Встановлено
технічні
критерії для визначення географічних меж госпітальних
округів:
• наявність принаймні
однієї лікарні інтенсивного
лікування (першого чи другого рівня);
• охоплення території
з населенням мінімум 200
тисяч осіб у разі наявності
лікарні 2-го рівня, або 120
тисяч осіб у разі наявності
лікарні тільки 1-го рівня;
• можливість доїзду до
лікарні інтенсивного лікування з будь-якої точки округу за
60 хвилин.
Госпітальний округ планується з такими межами
і набором закладів, щоб у
перспективі на його основі
можна було створити ефективну і сучасну медичну
мережу. Пропозиції щодо
складу та меж округів надають обласні державні адміністрації, перелік округів буде
затверджений урядом.
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ДЕПУТАТ НА ОКРУЗІ

НАРДЕП – ОСВІТЯНАМ РАЙОНУ

Народний депутат України Валерій Давиденко — ініціатор та реалізатор інвестиційних проектів, які сприяють
виконанню Програми соціально-економічного
розвитку району. На даний час
— це інвестиційні проекти
по енергозбереженню. У Талалаївській і Плугатарській
школах проводиться заміна
вікон та реконструкція котельні на твердому паливі.
На цих об’єктах буде освоєно, відповідно, 950 та 850
тис. грн. Завершено заміну
вікон в дитсадку «Сонечко»
у селищі, де освоєно 450
тис. грн.
І ось 5 грудня — ще одна
добра звістка від депутата.
За його дорученням колективу Талалаївської школи передано 2 мультимедійні проектори, у Липівську школу
— ноутбук. Вартість всього

На фото: ноутбук Валерія Давиденка вручають Липівській школі.
обладнання — 40 тисяч гривень. Всі подарунки передано у школи. У заходах взяли
участь заступник голови РДА
Лариса Шевченко, начальник

відділу освіти Оксана Плюта.
Микола КОНОВАЛ,
помічник-консультант
народного депутата України
В. М. Давиденка.

ПОДЯКА

КОЛИ Є НА КОГО
ПОКЛАСТИСЯ

Тоді й біда чи якісь
життєві проблеми видаються не такими вже й
нездоланними. Навіть, як
я, одинокій престарілій
людині. В останні рік-два
здоров’я все частіше нагадує про похилий вік і
доводиться
звертатися
про лікарську допомогу.
Ось і недавно хвороба
прикликала до лікарні. А
вдома — ні душі, доньки
живуть окремо і не в Талалаївці. Вони, звичайно,
вболівають, турбуються,
але ж щодня не наїздяться. Добре, що маю таких
жалісливих сусідів як Луценки Марія Михайлівна
і Андрій Миколайович.
Вони мені, як рідні — і за
двором наглянуть, і в лікарні провідають.
Окреме спасибі колективу терапевтичного
відділення райлікарні на
чолі з Л. В. Грабовою. Ліки
ліками, але й співчутливе
слово, увага й турбота про
пацієнтів багато важать.
Петро ДУПА.
смт Талалаївка.

УРЯД РОЗПОЧИНАЄ РЕФОРМУВАННЯ
Також Кабмін схвалив
Концепцію розвитку системи громадського здоров’я в
Україні. Вона закладає засади переорієнтації фокусу
системи охорони здоров’я
від політики лікування до
політики зміцнення та збереження здоров’я людини. Коментар заступника Міністра
охорони здоров’я України
Павла Ковтонюка:
«Уряд ухвалив загальний вектор реформ у системі охорони здоров’я, щоб не
було більше суперечок, куди
ми далі рухаємось, а були
дискусії, яким чином і в які
терміни втілювати реформи.
Наступний етап для нас – це
розробка покрокового плану,
адже концепція передбачає
загальний план до 2020 року.
Зараз Кабінет Міністрів
дав доручення подати детальний план на наступний
рік. Так само є доручення
Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, щоб усі зміни
в галузі відбувалися максимально у співпраці з регіонами, а головне — акуратно і
мінімально травматично для
них».
Матеріали Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету
Міністрів України.

ЩИРО вітаємо нашу
колегу, вихователя дитячого садка «Сонечко» із
Рябух Ірину Григорівну
БОВКУН з ювілеєм. Бажаєм 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. Нехай життя квітує
буйним цвітом і день народження приходить знов
і знов. А доля хай дарує з
кожним роком міцне здоров’я, щастя і любов.
Н.В. ЗАЙЧЕНКО,
Л.І. СОРОКОЛАТ, Н.В
КУНДЕНКО.
* * *
4 ГРУДНЯ зустрічає
своє 80-річчя моя дорога
сестричка Марія Максимівна ЛЮБИЧ із Красного
Колядина.
Летять літа, мов бистрі
води і не вернути їх назад.
Мені не віриться сьогодні,
що Тобі уже 80.
Ювілей — це роки Твої
зрілі, мудрий досвід у кожному ділі.
Хай все буде успішно й
надійно, хай у всьому щастить неодмінно.
Хай все удається з легкої руки, міцного здоров’я
на довгі роки.
Сестра РАЯ із
Добропілля.
* * *
11 ГРУДНЯ шлемо найщиріші вітання із 75-річним ювілеєм нашій дорогій
Ользі Миколаївні СПІВАК
із Чернецького
Матусю, бабусю, Ви
наша єдина, Вас щиро вітає
вся наша родина!
Ми в вічнім боргу перед
Вами, рідненька.
Ми дякуєм Вам за руки
трудящі, за рідні, кохані і
лагідні очі, за душу привітну
і щире серденько.
За те, що найкраща у
світі Ви, ненько. Здоров’я
міцного бажаємо, мила,
щоб Ви були завжди здорова й щаслива!
Дай, Боже, Вам жити
і горя не знати, щоб соту
зиму із нами стрічати!
З любов’ю ДОЧКА,
ЗЯТЬ, ВНУКИ і правнучка
ЕВЕЛІНКА.
* * *
НАШІЙ дорогій мамі
і бабусі Ользі Володимирівні НАУМЕНКО із
Чернецького 10 грудня виповнюється 50 років. Най-

рідніша, єдина, найкраща,
наче сонечко, світите нам.
Найсвятіша
пораднице
наша, мудра осінь і тепла
весна, не сумуйте як вітер
повіє і вплете срібло в коси
зима, адже Ви — наші щастя й надія і милішої в світі нема. Хай завжди буде
небо блакитне, а здоров’я
міцним, як граніт. Наша
ластівко, квіточко літня,
нам на щастя живіть до ста
літ.
Донька ВІТА, зять
ОЛЕКСАНДР, внук
АРТЕМКО.
* * *
ВІТАЄМО
дорогу
дружину, маму, люблячу
бабусю, рідненьку сваху Галину Михайлівну
ДМИТРЮК із 45-річним
ювілеєм. Кажуть, що у сорок п’ять жінка знов цвіте,
мов сад; втім, як бачимо
усі, Ти завжди у всій красі.
Бо літам наперекір збереглася до сих пір. Й видно з
ніг до голови, що в чудовій
формі Ти. Щиро Ти зізнайся нам, як таке вдається?
І розкрий свій секрет, як
струнким буть без дієт. Бо,
на жаль, нам невтямки, як
сповільнити роки, що летять, немов стріла, й душу
жалять, як бджола. Тебе з
нагоди ювілею ми віншуєм, як лілею. Здоров’я Тобі
міцного, ще й всіляких благ
до нього. Хай здійсняться
сподівання, а в душі горить
кохання; і щоб любий чоловік на руках носив весь вік.
А в кінці Тобі бажаєм, щоб
життя здавалось раєм. Хай
багато ясних літ Тобі дарує
щедро світ.
З любов’ю ЧОЛОВІК,
діти АЛІНА, АЛЬОНА,
внучка ЄВА, СВАТИ з
Понір.
* * *
35-й ГРУДЕНЬ прослався м’яким білосніжним килимом під ноги
нашому дорогому синові
й братові Андрію Володимировичу ПАЛИВОДІ
з Чернецького. Щиро вітаємо ювіляра і сердечно
зичимо йому рясних на
добро прийдешніх літ. Хай
на Твоїй долі поле щедро
родить, ще багато років
щастя поруч ходить. Будь
же Ти здоровий, на силу
багатий, хай гаразди й
радість не минають хати.
Хай мудро веде Тебе кожна стежина й веселістю
повниться кожна хвилина.
БАТЬКИ, БРАТ,
СЕСТРА та їх сім’ї.

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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ПОЗНАЧЕНІ ДОЛЕЮ

«КОЛИ НЕВТЕРПІЖ – Я СПІВАЮ…»

ДЛЯ кожного з тих, хто
проживає у Болотницькому
стаціонарі для пристарілих,
цей дім став рідним. Бо іншого у них вже немає. Належні
умови для проживання створює їм колектив, та і самі жінки, які хоч помаленьку рухаються, намагаються творити
затишок. На новеньких металопластикових підвіконниках

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА
– ЧИТАЧ

ЦЕРКВУ
СПАЛИЛИ
НЕ НІМЦІ
Хочу зробити деякі уточнення щодо статті «Перший
ювілей церкви», яка вийшла
у номері «ТХ» за 1 жовтня
ц. р. Автор пише, що «Є поодинокі очевидці того, як під
час війни фашисти спалили
святиню і червону заграву
було видно навіть у сусідніх
селах…» Цей факт не достовірний. Впродовж років
я, як вчитель, для шкільного
краєзнавчого музею збирала багато матеріалу із історії
Липового. Окремою сторінкою стали свідчення тих, хто
пережив голодомор. Саме
ці життєві історії очевидців
пов’язувалися із Липівською
церквою. Очевидці згадували, що на початку 30-х
років, коли почався страшний голод, коли хтось у селі
помирав, у церкві дзвонили
у дзвони, а потім, коли смертей стало багато, вже і дзвонити перестали. Можливо,
на це була заборона влади,
щоб не привертати увагу
людей, та і церква скоро
згоріла, і, більшість всього,
не випадково. Сільські старожили у своїх спогадах про
ту страшну пожежу згадують
саме у той час, як людей морили голодом.
Як згадувала і моя покійна мама, церква горіла на
межі 1933 – 1934 років. Вона
запам’ятала цю трагедію ще
і тому, що на той час у неї
була маленька дитина — мій
брат. Інші люди також розказували про зловісну заграву,
яка освічувала і ближні села.
Називали люди (але це не
офіційна версія) й ім’я активіста, який зробив підпал.
Жив він на Лутівці. Розказували також, що життя його
закінчилося рано і у тяжких
муках.
За німцями — багато гріхів, але підпал церкви — не
їхніх рук справа. І хоч після
публікації репортажу минуло чимало часу, все ж вважаю за потрібне про це сказати, бо історія не терпить
неточностей.
Галина СЕМІНЬКО.
с. Липове.

літні жінки вирощують квіти,
які прикрашають їхні будні.
Вони завжди чекають гостей,
адже самі нікуди не ходять…
Вже стало звичним, що
у День людей із обмеженими можливостями до них
обов’язково хтось приїздить
із району. Цього разу — заступник голови районної
ради Станіслав Катрушенко

та директор територіального центру Володимир Марченко. Вони побули у кожній
кімнаті, поспілкувалися із
старенькими, пригостили їх
солодощами.
На фото
Олександри ГОСТРОЇ:
момент спілкування гостей із жителями будинку
для престарілих.

ЩАСЛИВА ПОСМІШКА

Діти з особливими потребами своєю жагою до життя
доводять всім, що їх сила
духу обмежень не знає. Напередодні Міжнародного дня
людей інвалідів в обласному філармонійному центрі
фестивалів та концертних
програм відділом інклюзивного навчання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д.
Ушинського спільно з Департаментом культури і туризму,
національностей та релігій
Чернігівської
облдержадміністрації було розгорнуто
експозицію III обласної фотовиставки «Я — такий, як
ти!», на якій зібрано більше
двохсот світлин дітлахів з

особливими потребами зі
всієї області. Від нашого району були представлені сім
світлин.
Переможцями стали і
учні Талалаївського району.
У номінації «Я — такий, як
ти» Руслана Кондратенко
виборола І місце, у номінації
«Світ навколо мене» Олександр Стась — також І місце.
Усі учасники фотоконкурсу, а їх 98, будуть нагороджені дипломами, а переможці — ще й подарунками.
Бажаємо всім дітлахам досягнення і здійснення всіх
заповітних мрій.
Оксана МОВЧАН,
завідувач районною
ПМПК.

ПОДІЯ

Чомусь у такі моменти
завжди перед очима льотчик Мєрєсьєв із «Повісті про
справжню людину» з його
18-добовим борсанням з перебитими ногами по снігах і
морозах фашистськими тилами, а потім стерті до крові
затиснені в ремені протезів
обрубки ніг, коли вчився в
госпіталі ходити і танцював,
щоб показати на медкомісії,
що він такий, як і всі здорові,
і може літати. Перед очима
Мєрєсьєв, а бачу Михайла
Степановича Мазуку і чую
його слова: «Мішок із картоплею за плечима — і на протезах сюди-туди по східцях
у погріб і з погреба. А що ж,
хазяйство їсти хоче, свиням-птиці не до того є у тебе
ноги чи немає». І так буденно
він це сказав, наче йому на
протезах у погріб чи крутим
ставковим берегом на рибалці, що мені своїми двома
по рівненькому паркету. Аж
мороз поза шкірою!
Вони особливі, ці інваліди. Хіба ні?! Сміються, коли,
дивлячись на них, у співрозмовника погляд проймається
співчуттям і проситься жаліслива сльоза, ще й підбадьорюють його: нічого, мовляв — прорвемося, нас не
треба жаліть. «А я, — каже
Тетяна Москальцова із двоповерхівки біля колишньої
сільгосптехніки, — співаю.
Ото, як зовсім невтерпіж
стає, беру й співаю. Сусіди,
може, думають: бач, хвора
яка — все витьохкує, а я поспіваю і наче відляже трохи.
Мені й самій зразу невтямки

було, коли чула як сміялась
і тужила Костина гітара —
незбагненної сили волі і любові до життя був цей Костя
Сорока: йому болить, а він
співає, йому болить, а він —
у «Запорожця» і між люди,
за роботу, у справи. Тепер
втямки, тепер і я розумію».
Обділені природою, долею, волею трагічного випадку чи раптовою хворобою,
вони не скорені ними і не
обділені силою духу, а життєлюби — так ще більші, ніж ми
із вами, здорові, разом узяті.
Вони повірили в себе і так
стараються йти в ногу з усіма,
не опинитися на обочині життя, забутими і Богом, і людьми. Вони обмежені у фізичних
можливостях, але вивищуються якимось своїм хистом.
Юна Наташа Жгир талановита у живопису, дівчатка-однокласниці Ліза Лавренко і Настя Іващенко вмілими руками
з простих речей роблять красу, під чутливими пальцями
Аліни Пелещук фортепіанні
клавіші оживають неповторними музичними мелодіями,
а як божественно красиво,
наче саме життя вишивається, кладе на полотно кольорові гами ниток Олена Дрозд,
а її мама Антоніна Іванівна
мрійливим співом вдихає в
них почуття, як, ніби пісня,
співає лоза в руках подружжя
Лідії та Івана Вовчків і «виспівуються» такі кошики, що в
них тільки в найбільші свята
найцінніше, що є в людини,
— святий хліб носити!
Хочеться схилитися перед ними в доземному по-

клоні і сказати: які ж бо ви є!
Хочеться багато додати до
подарунків і вшановуючих
звернень голови РДА Анатолія Дупи, його заступника
Лариси Шевченко, заступника голови райради Станіслава Катрушенка, начальника
управління соцзахисту населення Людмили Карпенко,
директора Центру СССДМ
Людмили Рябчун, директора
терцентру Володимира Марченка, голови районної ради
ветеранів Григорія Костенка
і його першого заступника,
Почесного ветерана України
Анатолія Штима, завідувачки
поліклінічним
відділенням
райлікарні Олени Яковенко,
що прозвучали в ході зустрічі «Повір у себе» в районній
бібліотеці, приуроченій Міжнародному дню інвалідів,
але де знайти ті слова, та й
ніякі подарунки, ніякі прояви
захоплення не зрівняються із високою стійкістю цих
людей, їх життєвим оптимізмом і героїзмом. Залишалось тільки серцем і душею
торкнутись до їхніх сердець
і душ, послухати і почути
кожного керівникам району,
представникам
районних
служб Галині Початовській
—
підрозділ
Пенсійного
фонду, Наталії Циганенко —
юридичний сектор РДА, Яні
Мудревській — бюро правової допомоги, за чашкою чаю
поговорити про наболіле і
зболеним серцем відтанути
від задушевної української
пісні у виконанні аматорів
районного будинку культури.
О. ЛИПІН.

кали чемпіонові легку прогулянку. За Магнуса свідчило й те, що він уже має
досвід матчевих зустрічей
найвищого рівня, а Сергій
дебютант, все для нього
вперше.
Але не тут-то було!
Перебіг подій у 12-и пар-

онські зустрічі (після матчу аналітики скажуть, що
всього вистачало в ньому
— мало тільки було самих
шахів). Перша половина
поєдинку у Нью-Йорку,
чемпіон нагнітає, переважає, диктує умови, у 3-й і
4-й партіях за крок до пе-

а може й треба було, бо
чемпіон уже в наступному поєдинку зробив укол
у відповідь. Рахунок став
рівним, а психологічна
перевага перейшла до
Магнуса. Він відігрався!
В останніх двох партіях
ніхто не ризикував і за
нічийного рахунку були
проведені додаткові зустрічі за скороченим часовим терміном. Обидва
у швидких шахах — доки,
обидва — чемпіони світу, але Магнус діючий і в
день свого народження
30 листопада зробив собі
подарунок: вигравши 3
і 4 швидкі партії, зберіг
шахову корону, яка, було,
захиталася, та не впала.
Талант є талант! І сильний характер, стійка психіка, добротна школа —
це добре, але проти нього
хіба встоїть?!
Батогом обуха не переб’єш. Карякін програв,
що, врешті, закономірно.
Його суперник з розряду
великих чемпіонів і великих талантів рівня, близького до супершахістів всіх
часів і народів Альохіна,
Каспарова, Карпова і Фішера, але не непереможний, як виявилось. Та й
чемпіони вічними не бувають. Карякін нахваляється знову помірятися з
ним шаховим інтелектом і
таки відібрати у свого норвезького ровесника (обом
по 26 років) чемпіонську
корону.
Дай-то
Боже,
але навряд чи. Поки що,
схоже, не з’явився такий
«К», здатний переграти
Карлсена.
О. ЛИПІН.
На знімку: у чемпіонському протистоянні
два «К» — Магнус Карлсен і Сергій Карякін.

КОРОНА ЗАХИТАЛАСЯ, АЛЕ НЕ ВПАЛА

Шаховий світ уже
впродовж чотирьох десятиліть не полишає протистояння двох «К». Зароджене суперматчами
за звання чемпіона світу
між володарем цього титулу Анатолієм Карповим
і претендентом Віктором
Корчним у другій половині 70-х, воно переросло
у колосальні за напругою і ні з чим незрівнянні
за вкладом у теорію гри
битви між знову Карповим і Гаррі Каспаровим.
Це була вершина, небачений ні до, ні після підйом у розвитку світових
шахів, який тривав добре
десятиліття. Чемпіонська
доля мінлива: впала корона з Карпова, захитався трон і під Каспаровим
і, врешті, пересів у нього
інший «К» — Крамник.
Ще десяток років по
тому, в які вмістилося шахове царювання індійця
Ананда і прихід «до влади» норвезького короля
64-х клітинок Магнуса
Карлсена. І знову актуальним стає протиборство двох «К» — виклик
норвежцеві кидає переможець турніру претендентів
українець із російським
паспортом Сергій Карякін
(родом із Симферополя,
жив і представляв Україну
на міжнародних турнірах

до 2009 р.) і впродовж
трьох тижнів листопада
ми і ще 200 млн таких, як
ми шахових уболівальників, спостерігаємо за всіма перипетіями поєдинку
найвищого рівня.
Прогнози перед його
початком не роздавав
хіба що лінивий. Експерти
сходились на думці, що
Карякіну «ловити нічого»,
він — явний аутсайдер,
статист. А Каспаров, який
дещо раніше консультував Карлсена, сказав, що
гратимуть з одного боку
шахівниці геній (мав на
увазі норвежця), а з іншого — просто сильний
шахіст. Тобто, всі передрі-

тіях на шахівниці тільки
підтвердив давню істину:
прогноз — річ невдячна.
Так, Карлсен сильніший,
так, він виграє усе і в усіх,
він по праву чемпіон. Та
матч за світову корону —
не завжди протистояння
шахістів, це протистояння характерів, психології.
І слабший за шаховим IQ
(ігровий рейтинг — 1-й
у норвежця проти 9-го у
росіянина) Карякін починає боротьбу саме в такій
площині, йому вдається
нав’язати супернику невластиву тому гру, без дебютних новинок і сюрпризів, чим славилися всі без
винятку попередні чемпі-

ремоги, але претендент
творить дива оборони і
виходить сухим із води
здавалося б із безнадійних ситуацій. І Карлсен,
сам Карлсен (!), який ніколи й нікого не боявся,
знітився, став не схожий
на самого себе, робить
помилку за помилкою і,
врешті, програє 8-у партію. Повіяло сенсацією,
у Карякіна виросли крила, він заграв упевнено,
а Магнус, навпаки, чи не
вперше опинився у ролі
доганяючого і розпереживався так, що мав невеликі проблеми і в 9-й зустрічі. Проте Сергій не пішов
в атаку із шаблею наголо,

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
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ТЕЧЕ ВОД А…
Висловлюємо
щиру
вдячність керівнику фермерського
господарства
В. П.
Фесака
Роману
Васильовичу
Вітру
за
технічну і матеріальну
допомогу в ремонті ар-

тезіанської свердловини.
Низький уклін за добре
серце. Бажаємо йому щастя, здоров’я, сімейного
благополуччя.
Члени кооперативу
с. Малі Бубни «Водолій».

У ГОРІ І В РАДОСТІ
Якщо ти, особливо з першим, залишаєшся не сам на
сам, тоді легше пережити
удар долі. На нас біда упала,
як сніг серед ясного неба —
раптово пішов із життя наш
дорогий чоловік, тато і дідусь
Анатолій Якович Чечотенко.
У першу мить заціпеніння від
втрати опустилися руки, охопила безпорадність. І дякуєш
долі, що є кому підставити
плече. Розрадили і взяли на
себе важку ношу похорон-

них клопотів наші свати Овдієнки, куми Мошики, родичі
Ленці, друзі Смики, колеги з
райфінуправління та колишнього хлібоприймального
підприємства, друзі й сусіди.
Всім вам низький уклін.
Щира вдячність колективу селищного кафе «Зустріч» (ПП О. Л. Сенча), де
ми відбули тризну по Анатолію Яковичу.
Родина ЧЕЧОТЕНКІВ.
смт Талалаївка.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Передплатіть районну газету «Трибуна хлібороба»
на 2017 рік.
Передплатна ціна на районку залишається невисокою:
на місяць для фізичних осіб — 12,03 грн., на квартал —
36,09 грн., на півроку — 72,18 грн., на рік — 144,36 грн. Відповідно поштовий збір: 0,95 грн., 2,15 грн., 2,60 і 4,00 грн.
Передплатна ціна для юридичних осіб: на місяць —
13,10 грн., на квартал — 39,30 грн., на півроку — 78,60 грн.,
на рік — 157,20 грн.
Всі періодичні видання можна передплатити у відділеннях зв’язку та у листонош.

ВІКНО В ПРИРОДУ

хвилину став поруч, підтримав мене і морально, і
матеріально. Велике спасибі моїм дітям, кумам, однокласникам покійного брата,
сусідам, усім родичам, які
допомогли мені впоратись
з усіма похоронними клопотами і провели небіжчика
в останню дорогу. Спасибі
вам, добрі люди.
Сестра
Валентина ТИТУХ.

ПРОДАМ

КВАРТИРА двокімнатна з усіма зручностями в Талалаївці по вул. Центральна, 41.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26.
САДИБА 0,06 га по вул. Нафтовиків у Талалаївці: будинок з усіма зручностями, погріб, сарай, гараж, літня кухня та
кілька господарських будівель. Ціна 9000$, торг, можливий
варіант здачі під квартиру.
БОЧКИ під зерно (металеві, дерев’яні), СКРИНЯ, ПРЯДКА, МОТОЦИКЛ ІЖ з коляскою та багато запчастин до нього; ІНСТРУМЕНТ; ДВИГУНИ і РЕДУКТОР для міні-трактора.
Тел. 050-600-07-16, 095-460-02-51.
БУДИНОК з усіма зручностями в Талалаївці.
Тел. 098-914-78-32.
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.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106 в хорошому технічному стані;
б/у КАМЕРИ R-13. Тел. 066-166-60-81, 098-460-85-07.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія» 1991 року випуску. В хорошому
стані. Ціна договірна. Тел. 096-311-10-15
СІНО, можлива доставка. Тел. 096-358-98-34.
СІНО тюковане. Можлива доставка. Тел. 066-528-36-28.
СІНО люцерни тюковане. Ціна 1800 грн. за тонну.
Тел. 068-186-78-78.
ВІВЦІ кітні та на м’ясо, 28 грн. за 1 кг живої ваги.
Тел. 067-883-17-23.

ЯКЩО ХОЧЕТЕ СТАТИ ТРАКТОРИСТОМ

Чернігівський комунальний навчальний заклад
«Чернігівський
обласний
навчально-виробничий
центр» проводить набір слухачів трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва на категорію А1
— початок навчання із квітня 2017, на категорії А2, Б1 — із
26 грудня 2016 року.
Адреса: м. Прилуки, вул. Ярмаркова, 43. Телефон для
довідок: 099-978-54-04 (Олексій Іванович).

Н АТЯЖНІ СТЕ ЛІ.
12 років гарантії.

В І К Н А,
Д В Е Р І.

Тел. 098-417-84-45.
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, 097115-88-38, 098-768-28-04.

РОЗДІЛЕНЕ ГОРЕ – ПІВГОРЯ
Втрата дорогої людини — завжди неймовірний
душевний біль, а коли ще
горе приходить несподівано, тяжче вдвічі. Мого
брата Володимира смерть
настигла несподівано, до
того ж не вдома, а в Чернігівській лікарні. Розпач,
безсилля, сльози. В такі
хвилини надто потрібна чиясь підтримка. Я безмежно
вдячна всім, хто в тяжку
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Зима прийшла…

КУПЛЮ

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.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ та СВИНЕЙ через ваги.
Тел. 097-756-90-00 (Костя).
Шкури КРОЛЯ; ПІР’Я, ВІСК, ПРОПОЛІС, МЕРВА. Все
дорого. Кожного вівторка біля базару.
Тел. 097-735-67-55.
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.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.

ПОМИНАННЯ

УЖЕ п’ять
літ, уже п’ять довгих літ… Світла
доле Ти наша, пам’яте незрадлива, Люба-Любочко, дружино кохана, мамочко
рідненька! П’ять років ми носимо у наших
серцях глибокий біль від того чорного дня
11 грудня, коли пішла у засвіти наша незабутня Любов Володимирівна ЛИНЕЦЬ
із Талалаївки. Вона так любила життя, а
життя любило її. Ми ніколи не забудемо
Твоєї ласки, турботи, доброго слова, Твоєї щирої посмішки.
Твоя зоря не згасне у імлі, вона в серцях, які Ти зігрівала. Ти
пам’ять заслужила на землі любов’ю, яку всім нам дарувала.
Нехай у ці дні згадають добрим словом усі, хто Тебе знав.
ЧОЛОВІК, СИН і всі РІДНІ.

11 ГРУДНЯ минає 10 років від
того чорного дня, коли пішла від
нас у вічність дорога і любляча
для нас усіх людина Віталій Андрійович ДМИТРЕНКО
з Новоселівки.
Життя людське, мов тоненька нитка, обривається,
зупиняючи людину на життєвій дорозі. Пішовши в інший
світ, Ти залишив по собі добру пам’ять. Тепла Твого серця
і душі вистачало для нас усіх. Ми ніколи не зможемо повірити в те, що навіки перестало битися Твоє турботливе
серце. Плачуть за Тобою всі стежки, плаче дім, бо немає
господаря в нім. Пам’ять про Тебе — чиста і світла назавжди залишиться в наших серцях.
Хай буде пухом Тобі земля, а душі — Царство Небесне. Вічна пам’ять Тобі, рідний наш.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

15 ГРУДНЯ — чотири роки світлої
пам’яті нашого дорогого, незабутнього,
люблячого чоловіка, брата, зятя Анатолія Івановича ЧИКИША із Болотниці.
Проходять дні, місяці, роки… та не
проходить біль від тяжкої втрати. Він
залишився в серці на довгі роки, на все
життя. З роками біль цей не згасає. Нам,
осиротілим душам, не вистачає Твого
тепла, любові, Твоїх порад, підтримки.
Ніколи нам не забути той страшний день
і ту страшну хвилину, коли Ти залишив
нас навіки, коли перестало битися Твоє серденько. Ми не
забуваємо Тебе, наш дорогенький, згадуєм кожен день, часто приїжджаємо на Твою могилу поговорити з Тобою, полити квіти, посаджені біля могили. Нехай рідна болотницька
земля буде для Тебе лебединим пухом, а душі — вічний
спокій. Царство небесне. Пом’яніть разом з нами нашого дорогого Анатолія Івановича.
Вічно сумуючі ДРУЖИНА, СЕСТРА, ТЕЩА і всі РІДНІ.

ЖИТТЯ людське, як тоненька нитка, обривається, зупиняючи людину
на півдорозі. 10 грудня минає 15 років,
як пішов у вічність наш дорогий чоловік, батько і зять Анатолій Григорович
НЕСЛУЖЕНКО із Талалаївки. Підступна
чорна злодійка заполонила Тебе і смерть
так рано безповоротною пеленою нависла над Тобою. Не дала порадіти за дітей,
потішитись онуками. Ти так любив життя
і радів йому. Був добродушним і щирим,
люблячим, добрим і турботливим. У Тебе
було багато друзів, кумів і всім Ти намагався допомогти, підтримати у скруті, розділити радість. Всі ці роки нам не вистачало Твого тепла і ласки, батьківської підтримки. Вклоняємося перед Твоєю світлою пам’яттю і скільки б не минуло часу,
ми завжди будемо пам’ятати і молитися за Тебе. Нехай легким буде Твій спочинок. Хто знав Анатолія Григоровича і зберіг про нього добру пам’ять — пом’яніть його разом з нами.
Сумуючі ДРУЖИНА, ДІТИ, ТЕЩА.

Харківською
сільською радою взято на облік безхозне нерухоме майно — нежитлову будівлю
(магазин) площею 88,8 м2
за адресою: с. Новоселівка, вул. Новосельна, 7
Талалаївського р-ну Чернігівської обл.

Послуги ЕЛЕКТРИКА
та РЕМОНТ побутової техніки, пральних машин.
Тел.
050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).
РЕМОНТ силової і
освітлювальної ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ,
винесення
електролічильників на фасад і в під’їзди будинків.
Тел.
096-112-72-01,
095-896-39-59.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА та ДВЕРІ

за низькими цінами. Можливо в кредит. Встановлюємо до −10°C морозу.
Тел. 096-773-79-83,
066-409-73-15.

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.

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.

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

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

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
Віза без проблем.
Великий вибір вакансій,
висока зарплата.
Тел. 068-542-28-12,
093-023-29-49.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай) серії ЧН №0250803, виданий 7 серпня 1996 року на
ім’я ГАРЯЧКА Євдокія Михайлівна, вважати недійсним.
Втрачений державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №839267, виданий 5 квітня 2007
року Талалаївською РДА на ім’я ЛАВРІНЕНКО Катерина
Григорівна, вважати недійсним.
Колектив працівників Чернецької школи глибоко сумує
з приводу смерті вчительки-пенсіонерки Ольги Іванівни
ТОПЧІЙ та висловлює щирі співчуття рідним та близьким
покійної.
Колектив працівників Липівської школи висловлює
щирі співчуття заступнику директора з виховної роботи
Світлані Валентинівні Пугач з приводу болісної, непоправної втрати — смерті
БАТЬКА.
Висловлюємо щирі співчуття своєму однокласнику Василю Петровичу Романенку і всій його родині з приводу
непоправної втрати — смерті батька
ПЕТРА ПЕТРОВИЧА.
ВИПУСКНИКИ 10-А класу Талалаївської школи
1986 року.
Горе спіткало нашу куму Людмилу Петрівну Свиргун
із Талалаївки — не стало її дорогої людини — її БАТЬКА.
Щиро співчуваємо, розділяємо гіркоту втрати з нею та її
родиною.
Сім’я УТОЧКИ.

ІС Т ОР І Я Р Я Б У Х

Починаючи друкувать історичну довідку П. Шевченка
«Про Рябухи і рябушан», хочемо зауважити, що подаємо
її в перекладі українською мовою, але з максимальним
збереженням авторської редакції. Тобто ставимося до неї
як до історичної пам’ятки, яка, безперечно, потребує великої кількості уточнень цитат, бібліографічних описів,
подій... Все це буде зроблено під час підготовки об’ємнішої історії села, коли до цього тексту будуть додані різні
архівні, новітні друковані джерела, які ще чекають свого
дослідника.
І. З.
Шановному Миколі Івановичу!
На знак вдячності зберігачу доброї пам’яті і традицій нашої дружби з батьком Іваном Панасовичем, матір’ю Вірою Теофанівною, що перейшла в нашу дружбу
з тобою, дорогий і шановний Миколо Івановичу!
З повагою Петро Артемович.
10.01.99 р.
Шевченко П. А.
П. А. Шевченко
ка, Петьків, Степанівське і
ПРО РЯБУХИ
Червоний Плугатар (раніше
І РЯБУШАН
були хутори).
Історична довідка
На території Рябух роз1966 р.
міщено колгосп ім. Кірова,
с.
Рябухи.
Історичза яким закріплено 1588
на довідка з історії міст і
га
сільськогосподарських
сіл Української РСР (Черугідь, у т. ч. 1216 га орної
нігівська область. — К., землі. Вирощують зернові
1972. — с. 675–676).
й технічні культури; розви«Рябухи — село, центр
нуте м’ясо-молочне тваринсільської Ради, розташоництво. Тут діє механічний
ване на правому березі
млин.
річки Ромна, за 21 км від
У селі є восьмирічна шкорайонного центру і за 6 км
ла, в якій налічується 149
від залізничної станції Руучнів і 14 учителів, будинок
банка. Дворів — 309. Накультури на 200 місць, бібліселення — 883 чоловіка.
отека,
фельдшерсько-акуСільраді
підпорядковані
шерський пункт.
населені пункти ГрицівЗа самовіддану працю
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27 трудівників нагороджено
орденами і медалями.
Рябухи вперше згадуються в літописі в 1629
році. В період революції
1905-1907 pp. тут відбулося
кілька заворушень селян,
які знищили поміщицьку
садибу.
Радянську владу встановлено у січні 1918 року.
Для боротьби з німецькими
окупантами та гетьманцями створено партизанський
загін під керівництвом С. К.
Кладкового.
Комсомольську організацію засновано
в 1919 році, партійну — в
1924.
На фронтах Великої
Вітчизняної війни проти німецько-фашистських загарбників билися 270 жителів, з
них 145 за виявлені мужність
і відвагу нагороджено орденами й медалями СРСР.
139 чоловік віддали життя
за свободу й незалежність
Батьківщини. Для увічнення
пам’яті про них у 1967 році
споруджено пам’ятник».
Список літератури:
Виноградский Ю. «К
истории колонизации средней Черниговщины», том 3,
4, к 1929 г., к 1931 г.
Голубовский П. В. «Историческая
карта
Черниговской губернии» до 1300 г.

Населенные места Черниговской губернии. Черниговские губернские ведомости, №16, 17 — 1878 г.
Гумилевский Ф. «Общий обзор Епархии Черниговской. Полтавские епархиальные ведомости», №18
— 1866 г.
Тут треба врахувати,
що з 1781 р. по 1802 р. місто Ромни було повітовим
містом, до цього повіту могли ставитися і Рябухи, тому
історію села, мабуть, можна
шукати і в Роменському краєзнавчому музеї.
Никодим
«Описание
бывшей
Новгород-Северской
Епархии».
Черниговские губернские ведомости, 1858 г., №42–47.
«Левобережная Украина
в XV–XVII вв. Очерк колонизации. Киевская старина,
№6, 1896 г. Черниговщина.
Смоличев П. «Чернигов
и его околицы во времена
Великокняжских».
Згадка в літописі села
Рябухи 1629 року говорить
про те, що наше село до
цього часу вже було сформовано. Тому, крім тієї літератури, яка вказана в довідці,
пошуки історичних коренів
села Рябухи треба вести в м.
Ромни, де збереглося давньослов’янське
городище
VII–X століть «Монастирище»
(Ромено-Боршевська
культура); в Роменському
краєзнавчому музеї; в Глу-

хові, де була резиденція
гетьмана. Всі ці міста розташовані недалеко від Рябух і
тому, можливо, там є відомості про оточуючих селах. Не
залишені уваги також міста
Конотоп, Прилуки, с. Іржавець (Ічнянського району), м.
Кролевець, в яких формувалися козацькі сотні й полки з
найближчих сіл. Треба припускати, що в ці міста йшли
служити козаки і з нашого
села.
У книзі Володимира
Олексійовича
Чернишевського «Память» зроблений
історичний екскурс в далеку старовину слов’ян, в період
монголо-татарського
ярма. На основі вивчених
ним матеріалів, величезної кількості літописів не
тільки наших, а й гетьманських, іранських та ін., він
зробив аналіз і висновок,
що стародавні слов’яни
селилися біля річок. Річки
в ті часи називалися Рось,
Русло, Русь. Тому слов’ян
називали ріс, рус. Германці слов’ян називали «рус».
Звідси назва — російські,
росіяни. Тому не виключається, що перші поселенці
села Рябухи жили на річці
Ромен, яка в цей час була
судноплавною для кораблів
того часу, човнів.
Набір Віктора
БАРАНОВА,
переклад, публікація
Івана ЗАБІЯКИ.

У СЕЛИЩНІЙ РАДІ

КУЛЬТУРА

ЦІНА ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
21 листопада українці
відзначали День Гідності
та Свободи. Саме цього
дня 2013-го започаткувався Майдан, який став
генератором справжнього
українського незламного
духу.
У пам’ять про ці події
в читальному залі ЦРБ

до дня Гідності та Свободи було проведено вечір
пам’яті «Тернистий шлях
до Свободи», який підготували та провели бібліотекарі ЦРБ: Світлана
Джежуля, Ніна Густодим,
Любов Джежуля. Взяли
участь
десятикласники
Ірина Шарко, Анжела Івко,

Артем Крапивний, учасники любительського об’єднання «Патріот». Хвилиною мовчання вшанували
пам’ять героїв Майдану та
воїнів-захисників, які загинули за світле майбутнє
України.
Світлана ДЖЕЖУЛЯ,
бібліотекар ЦРБ.

ЗІГРІЛА ДУШУ ПІСНЯ

У
Скороходівському
домі народних традицій
відбулося тематичне свято
«Серце забуте обігрійте добром» для ветеранів праці,
людей похилого віку. Вже
вкотре збираються вони
на зустріч із прекрасним, з
товаришами, друзями, щоб
відчути себе в колективі,
поспілкуватися, відпочити,
підняти настрій і свій життєвий тонус. Їх радо зустрічали в українській світлиці.
Вітальним словом свято відкрили Липівський
сільський голова М. А.
Педько, голова сільської
ветеранської
організації Ю. М. Сабадаш, ведуча
Лариса Чуйко. Програму
святкового концерту піснею
«Червона рута» відкрила
солістка Оксана Задорожня. Зачарували глядацький
зал своїм співом учасники ансамблю «Полісянка»
Н. Обух, Г. Артюх, К. Гри-

щенко, Т. Мякіннікова, Ю.
Сабадаш — в їх виконанні
прозвучали пісні «Мамина коса», «Бузок», «Черешеньки», «Чорноморець».
Коли співає Наталія Обух,
— це завжди успіх і бурхливі оплески. Цього разу
вона подарувала глядачам
пісню «Течет ручей». Вразили красою своїх голосів
у піснях «Не спить кохання» і «Ой, у лузі калина» О.
Задорожня і Т. Мякіннікова. Лірично звучала поезія
«Мамі» Ю. Сабадаш, довго
не стихав сміх від гуморесок у виконанні Н. Обух.
Продовжила
концертну програму піснями
«Верба» та «Білий цвіт на
калині» Тетяна Мякіннікова. Їй на зміну на сцену
вийшов дует Наталії Обух
і Галини Артюх із піснею
«Верила, верила, верю»,
а потім тріо Катерина
Грищенко, Тетяна Мякін-

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

12 грудня – с. Обухове, вул. Чоботька, ФАП;
с. Скороходове, вул. 30-річчя Перемоги ( Рубанове).
13 грудня – с. Стара Талалаївка, вул. Садова, вул.
Хомівська;
с. Понори — ТОВ «Понори» ( зернотік), вул. Травнева.
14 грудня – смт Талалаївка, вул. Сінна, I пров. Енергетиків, вул. Геологів, вул. Нафтовиків, вул. Калинова, пров.
Калинові, вул. Вишнева, вул. Лермонтова, вул. Незалежності, вул. Освіти, МТС, Київстар, Інтертелеком;
с. Петькове (село повністю).
15 грудня – с. Основа, ТОВ «Фенікс»;
с. Мигурове (село повністю).
16 грудня – смт Талалаївка, вул. Сонячна; з 09:00 до
16:00.
с. Липове, вул. Колгоспна (Марченківка) з 09:00 до
16:00.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

нікова і Наталія Обух проспівали глядачам як їм «І
хочеться, колеться». Як
і починала, завершувала концерт під бурхливі
оплески піснею «Потічок
карпатський» Оксана Задорожня. У зал полинула
українська народна пісня, дружно підхоплена
глядачами.
А ще було чаювання за
гостинним столом, солодощі та задушевна бесіда
про сільське життя-буття.
Відкрилися серця і душі,
люди щиро дякували самодіяльним артистам, організаторам свята, а ті, у
свою чергу, — спонсорам:
нардепу В.М. Давиденку,
директору ТОВ «Красноколядинське» П.М. Чмутові,
підприємцям В.В. Лукаш і
Н.Г. Педько.
Юлія САБАДАШ,
голова ветеранської
організації с. Скороходове.

СТАНОМ на початок
грудня на водоймищах області внаслідок необережного поводження на воді,
нехтування елементарними
правилами безпечної поведінки як на льоду так і у літню
пору року, загинуло 62 людини. У нашому районі останній трагічний випадок на воді
стався ще у липні 2014 року
— у ставку урочища Глибока
загинув гр. Щ.
Наприкінці
листопада
водні об’єкти нашого району вкрила крига, але лід ще
дуже небезпечний, міцність
його недостатня, щоб витримати людину, підводні
течії також роблять лід тоншим, все це робить небез-

ДОРОЖНІ ЗНАКИ —
ЦЕ ВАЖЛИВО

Про дислокацію дорожніх знаків, відновлення тротуарів та людську
свідомість йшла цього
разу розмова на черговому засіданні інспекції із
благоустрою при селищній раді. Справа в тім, що
через неякісну розмітку
на дорогах трапляються
порушення правил дорожнього руху автомобілістами і пішоходами,
створюються загрозливі
ситуації для життєдіяльності громадян. Члени
інспекції внесли на розгляд конкретні пропозиції
щодо поліпшення безпеки
дорожнього руху. Зокрема, з метою убезпечення
пішоходів від проїжджого
транспорту по провулку
Центральний у селищі зі
сторони ринку встановити дорожній знак «В’їзд
заборонено»; відновити
тротуари біля магазинів
«Галич» та «Авто+». Виготовлену схему доріг селища з дислокацією дорожніх знаків передано на
опрацювання і погодження
у Талалаївське відділення
поліції, після чого питання
буде винесене на розгляд
виконкому селищної ради
для затвердження.
Йшла мова і про утримання в належному стані

вулиць і тротуарів селища.
У багатьох місцях вони
просто зникли з вулиць:
зарослі травою та засипані землею. Мешканцям
селища доводиться ходити проїжджою частиною,
щоразу наражаючи себе
на небезпеку. Таке спостерігається на вул. Молодіжна та інших. А ще
у мальовничих куточках
селища продовжують накопичуватись гори сміття,
які поповнюють тамтешні
жителі. Таке можна побачити на південній околиці
селища в парковій зоні,
що межує з людськими
оселями, біля відстійників
колишнього маслозаводу,
в лісосмугах, що при в’їзді в Талалаївку, і навіть в
окремих садибах у центрі
селища. А ще йшла мова
про людську свідомість,
якої бракує окремим мешканцям селища. Цю тему
багато разів порушувала газета, але свідомість
тих, хто створює смітники,
важко змінити. Ми звинувачуєм владу, що працює
не так, як нам би хотілося,
для нашого блага. А що
робимо самі, аби селище
своє зробити привабливим
і красивим?
Віра КЛИМОВА,
кор. «ТХ».

СЛУЖБА – 101

СЛУЖБА
ЗАЙНЯТОСТІ
на шляху реформуван-

ня — про це повідомила
директор обласного центру зайнятості Лідія Падалка. За її словами, комплексні перетворення в службі
зайнятості робляться для
того, аби кожен українець
мав достойну роботу з гідною заробітною платою,
а роботодавці були забезпечені
кваліфікованими
кадрами, які працюють на
розвиток країни.
Служба зайнятості — це
сервісна установа, яка виконує вкрай важливу соціальну
функцію, допомагаючи людям знайти роботу. Розпочато процес її модернізації, а
саме: змінюються підходи до
надання послуг, впроваджуються нові сервіси, вибудовується ефективна модель
взаємодії з соціальними партнерами та громадськістю.
Сьогодні клієнтами №1
для служби є роботодавці,
які мають можливість скористатися цілою низкою
безкоштовних послуг. Перш
за все — це допомога у
підборі кадрів, організація
робіт тимчасового характеру, підготовка необхідних
спеціалістів. Діє механізм
фінансового стимулювання
створення нових робочих
місць шляхом компенсації
роботодавцям єдиного соціального внеску.
На часі впровадження й
нових механізмів розвитку
трудового потенціалу, зокрема, через підтвердження неформальної освіти. Йдеться
про можливість багатьом
людям проявити себе у нових професіях, якими вони
фактично володіють.
Не чекаючи відповідних
законодавчих змін, служба
зайнятості вже реформується і покращує свої сервіси. Зокрема, освоює нові
сучасні технології, такі як
відеорезюме, відеовакансія,
онлайн-співбесіда, комунікація через соціальні мережі
тощо.
В
рамках
реформи
служба зайнятості пішла
на серйозну реорганізацію структури. За словами
Л. Падалки, передбачається зменшення майже на
40% адміністративно-господарського персоналу базових центрів зайнятості. Ці
функції будуть передані на
обласний рівень, що дозволить суттєво зменшити
документообіг. Разом з тим,
буде збільшено кількість
фахівців, які безпосередньо
надають послуги населенню
та роботодавцям. Це дозволить покращити якість надання таких послуг — переконані в службі зайнятості.
Також для мінімізації адміністративного навантаження,
базові центри зайнятості
втратять статус юридичних
осіб та перетворяться на
філії.

НЕ ВИХОДЬТЕ НА ТОНКИЙ ЛІД
печними виходи на лід для
рибалок та тих, хто просто
виходить туди відпочивати
та розважатися.
У зв’язку з цим протягом
останньої декади листопада
працівниками РС УДСНС,
відділення поліції та редакції газети «Трибуна хлібороба» було проведені рейдові
перевірки місць стихійного
підлідного вилову риби та
відпочинку людей на водних
об’єктах району (ставку поблизу цегельного заводу в
Талалаївці, ставку в с. Стара Талалаївка, ставку в с.
Жолобок), під час якої гро-

мадянам було роз’яснено
основні правила поведінки
на льоду, проведено інструктажі з відпочиваючими та
рибалками.
У результаті рейдової
перевірки виявлено, що
ставки не обладнані для
відпочинку людей у зимовий період, крига становить
небезпеку для тих, хто виходить на неї, місця стихійного підлідного вилову риби
не обладнані рятувальними
засобами, на водоймищах
проводиться масовий підлідний вилов риби, населення нехтує правилами по-

ведінки на водних об’єктах.
Шановні
громадяни,
не виходьте на тонкий лід!
Будьте обережні, бережіть
своє життя та життя своїх близьких! Дотримуйтесь
правил безпеки на воді та на
льоду, привчайте до цього
дітей. Застерігайте всіх, особливо дітей, від небезпечних
дій на льоду. Не залишайте
дітей без нагляду та не дозволяйте їм самостійно виходити на лід.
Геннадій ЗІРКА,
начальник районного
сектору
УДСНС України в області.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

АКТУАЛЬНО

НАМ ПИШУТЬ

Н А СВЯТІ Х Л І БА
Під час фольклорного
дійства «Хай на весь світ колоситься український хліб» у
Центрі ДЮТ діти відтворили
давні хліборобські обряди.
На свято були запрошені
люди, які не з чуток знають,
яка важка дорога від малої
зернини до рум’яної хлібини.
Це фермер Микола Михайлович Пугач, працівниці колишнього хлібозаводу Ганна
Василівна Попович, Ніна Миколаївна Тульська, Анастасія
Кузьмівна Шкуратова.
Головні дійові герої свята — українська родина.
Діти вкладали душу у виконання ролей. Дід (Артем Вітер) — голова роду, дає своїм дітям поради, коли треба
землю орати, а його досвід,
мудре слово переймають
батько (Женя Погребняк),

мати (Валерія Стеценко)
та онуки (Ангеліна Діденко і Антон Голубенко). Не
обійшлося і без гумору. Ось
виходять парубки (Артем
Гайдамака і Денис Охріменко), які, йдучи в поле орати,
волів погубили. А Стецько (Артем Сердюк) теж у
поле вибрався, та дівчата
(Ліза Нестеренко, Світлана
Галаган, Каріна Воробйова) у нього пироги вкрали.
Спільна праця у полі — це
можливість
придивитися,
чи працьовита дівчина, чи
буде добрий господар із
парубка. Парубок Василь
(Назар Лакиза) залицяється до Одарки (Маргарити
Міщенко).
Коли всі поля засіяно, є
час перепочити. Дівчата танок затанцювали, пісні вико-

нали. Та ось наближається
гаряча пора, мати скликає
всіх до роботи, на поле виходять жниці з серпами…
Діти майстерно розіграли театральне дійство. Усі
учасники свята, гості, батьки
скуштували запашного короваю. А діти ще й поласували смачними пампушками
з часником, які приготувала
Ганна Василівна Попович.
Ми віримо, що в серце
кожної дитини цього дня попало зернятко добра, і як із
зернятка росте хлібний колос — дорідний, могутній,
так і в серцях дітей виросте
великий колос добра, честі і
справедливості, трепетного
та ніжного ставлення до Хліба, Матері, Батьківщини.
Ніна ГАЛАГАН,
директор Центру ДЮТ.

ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ

Свято у музеї відвідали учні четвертих класів
Талалаївської школи та
жителі Талалаївки. Розповіді з історії Збройних Сил
України та їх сьогодення
зацікавили присутніх. Своїми спогадами про бойові
дії в зоні АТО поділився «кіборг» Микола Донець. Привітали усіх із святом Петро
Дупа — дитина 2-ї світової
війни, працівник військкомату Володимир Батюта.
Прикметно, що день ЗСУ
відзначається наступного
дня після Дня волонтера.

Про роботу волонтерської
організації «Прогрес» у Талалаївському районі розповіли її голова Олександр
Смалько та найактивніша
із волонтерів Ніна Галаган.
Діти із захватом розглядали
стенд «Воїни АТО — герої
Талалаївщини». Присутні в
шані схилили голови перед
портретами загиблих Володимира Кунденка та Володимира Бахмача. Слава
героям — воїнам АТО і безсмертя та пам’ять загиблим.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ПЕРЕВІР СВІЙ
РІВЕНЬ ЦУКРУ!

Цукровий діабет раніше називався хворобою
минулого сторіччя, однак
тепер усі вчені та медики
сходяться в думці, що цукровий діабет — це перша
«неінфекційна пандемія»,
що зайняла одне з провідних місць серед найпоширеніших хвороб у світі після
серцево-судинних і онкологічних захворювань.
Несвоєчасне виявлення
та неадекватне лікування цукрового діабету призводить
до ранньої інвалідизації. Кількість хворих на планеті, які
страждають на цю хронічну
патологію, на сьогоднішній
день вже перевищує 220 млн
осіб, причому близько половини з них хворіють латентним, тобто прихованим,
діабетом. Крім того, багато
десятків мільйонів людей по
всьому світу страждають невиявленими формами захворювань, або ж у них є схильність до цієї хвороби, оскільки
вони мають родичів, що хворіють на діабет.
За даними міжнародної
спеціальної комісії по діабету, кожні 15 років очікується
двократне збільшення кількості хворих на цукровий
діабет. У зв’язку з чим виникає необхідність раннього
виявлення даної хвороби.
Лікарі рекомендують не
рідше 1 разу на рік перевіряти рівень цукру в крові. В
умовах ендокринологічних
центрів та відділень в лікарнях є всі можливості визначення рівня цукру в крові та
сечі методом експрес-діагностики (за 1 хвилину).
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Актуальність ранньої діагностики цукрового діабету
пов’язана з тим, що при даному захворюванні порушуються всі види обміну речовин в організмі, що сприяє
розвитку серцево-судинних
ускладнень з боку життєво
важливих органів, таких як:
серце, нирки, печінка та ін.
Першими симптомами
цукрового діабету можуть
бути:
••постійна сухість в ротовій порожнині, спрага,
часті сечовипускання;
••незначне схуднення,
слабкість, головний біль;
••рани, що довго не загоюються (діабет вважають
вторинним
імунодефіцитом), свербіж шкіри;
••розхитування та випадіння зубів;
••біль,
оніміння
та
мерзлякуватість кінцівок;
••погіршення зору.
Якщо діабет вже виник,
то необхідно докласти максимум зусиль, щоб хвороба
не прогресувала. Для цього
обов’язково поряд з постійним контролем рівня цукру
в крові слід оцінювати ступінь компенсованості цукрового діабету (насиченість
крові глюкозою за останні
два місяці).
Діабет — не вирок, якщо
знати про свою хворобу та
контролювати її.
Перевірте рівень цукру
в сечі та крові в найближчому закладі охорони здоров’я
вже сьогодні, щоб прожити
щасливе та здорове життя!
Вікторія НЕСИН,
лікар ЦРЛ.

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.

ЮВІЛЕЙ у нашої колеги
листоноші
Талалаївського
міського відділення поштового зв’язку Галини Михайлівни ДМИТРЮК. Щиро вітаємо
ювілярку! У цей дорогий для
серця день бажаєм квітів і пісень! Від друзів щирих привітань, від зірки — здійснення
бажань! Від сонця — світла
і тепла, щоб доля щедрою
була! Хоч не спинити часу
лік, нехай щастить весь довгий вік!
Клавдія НЕСЛУЖЕНКО,
начальник МВПЗ та
КОЛЕКТИВ відділення.

ПОРАДИ
ГОСПОДАРЮ

ВІДЧУЙТЕ РАДІСТЬ НОВОРІЧЧЯ

Наближається
одне
із найочікуваніших і найрадісніших зимових свят
— Новий рік, неодмінним
атрибутом якого є новорічна ялинка. Про турботи
тих, хто дбає, щоб у наші
оселі «прийшла» ялинка,
веду мову із лісничим Талалаївського
лісництва
Анатолієм СКОРОХОДОМ.
— Наше лісництво, яке є
складовою державного підприємства «Борзнянське лісове господарство», до новорічних свят завжди готується
по-особливому. Ось уже три
роки підряд ми засаджуємо
по 1 гектару ялинками, які у
нашій місцевості, на відміну
від сосни, ростуть красивими. У передноворіччя ялинки
зрубуєм і реалізовуємо населенню. І цього року плануєм

продати до свята кількасот
ялинок. Торговельні заклади можуть закупити у нас
деревця оптом для подальшої реалізації, а всі бажаючі — придбати ялинки у нас
в лісництві. Коштуватимуть
вони недорого, кожна буде
обладнана електронним чіпом. Тих, хто захоче просто
зрубати ялинку, попереджуємо: не ризикуйте — доведеться платити штраф. У
передсвяткові дні працівники
державної лісової охорони
спільно з представниками
Талалаївського відділення
поліції проводитимуть рейди
по захисту лісових красунь.
Віра КЛИМОВА.
* * *
Скоро лісові красуні
з’являться в клубах, школах,
дитячих садках і, звичайно

ж, у багатьох оселях. Та не
забувайте замислитися над
тим, яким чином потрапить
ялинка до вашої оселі. Головне — не допустити варварського знищення та понівечення ялинок. Працівники
поліції у передноворічні дні
проводитимуть рейди з метою виявлення осіб, які незаконно торгують хвойними
деревами на стихійних ринках, або ж проводитимуть
вирубку таких дерев у лісових масивах. Таких чекають
штрафи. Отож краще купіть
живу ялинку у визначеному
місці, або ж схожу на неї
синтетичну. Не зіпсуйте свято собі і своїм дітям.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник сектору
відділення поліції,
майор поліції.

І про це не треба забувати тим, хто отримує зар
плату чи пенсію через банки,
має банківські картки. Непоодинокі випадки, коли шахраї дзвонять на мобільний
із невідомого номера і переконують власника картки
у тім, що коли він не повідомить свої персональні дані,
його банківська картка буде
заблокована. На жаль, дуже
часто не тільки люди літні,
а, здавалося б, ті, хто навпаки повинен попередити
своїх старших родичів, самі
купляються на такі афери
шахраїв, тобто повідомляють і код, і паспортні дані,
відповідають на всі питання,
які носять конфіденційний
характер. Коли ж оговтаються — карточка очищена. Чомусь, в основному сільські
жителі, надто переживають,
коли шахраї повідомляють
про блокування їхнього ра-

хунку і викладають їм всю
інформацію. Як же діяти у
такому випадку? Краще зовсім відключитися, або ж сказати, що це вам не цікаво, а
натомість звернутися до відділення Ощадбанку, яке вас
обслуговує. Ні в якому разі
не відповідайте на SMS-
повідомлення, не телефонуйте на пропонований номер. Якщо ви добре вмієте
користуватися телефоном,
Інтернетом, зателефонуйте
до контакт-центру Ощадбанку, оберіть в меню «1» та
повідомте про шахраїв.
Іноді шахраї використовують пристрої, які надають
можливість скопіювати дані
з магнітної смуги карти, або
дізнатися PIN-код. Отож,
користуючись банкоматом,
переконайтеся у відсутності там сторонніх чи зсувних
предметів, уводьте PIN-код
так, щоб його ніхто не поба-

чив. Часто пенсіонери зберігають PIN-код разом із банківською карткою і елементарно
можуть його загубити. Ніколи
не робіть цього, а ще не довіряйте PIN-код випадковим
«добродіям», які хочуть нібито допомагати вам. Врахуйте,
що деякі онлайн-магазини
також «заражені» шкідливим програмним кодом і дані
платіжної картки можуть бути
перехоплені.
Особливо будьте пильними, коли плануєте зняти з
картки велику суму готівки.
Шахраї розробили схему обдурювання та заміни грошей
на фальшиві. Якщо зняли
кошти, не довіряйте їх перераховувати незнайомим біля
касового вікна чи банкомату.
Не розповідайте про свої плани тим, у кому ви не впевнені.
Віталій БІЛИК,
керівник відділення
Ощадбанку.

ШАХРАЇ НЕ ДРІМАЮТЬ

ЯКЩО ВИРІШИЛИ КУПИТИ ПОРОСЯ
Останнім часом ціни
на продукти харчування
зростають. Тож більшість
громадян намагаються обзавестись власною худобою та птицею. Що повинні знати ті господарі, хто
хоче купити та вирощувати
порося. Про це розповідає
завідуючий
державною
лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи
на Талалаївському ринку
Микола ЧЕПЕЛЬ.
— Найкраще вирощувати двох поросят, адже свині
— тварини стадні і самітність їх гнітить. Удвох вони
почувають себе спокійно, у
них кращий апетит, а відтак
буде кращий приріст. При
утриманні трьох і більше поросят виникнуть складності.
З’явиться лідер, що буде
добиватися переваги силою.
Це негативно позначиться
на інших поросятах, знизиться їх приріст. Не обов’язково
брати хрячків. Свинки коштують дешевше. І хоча вони
ростуть повільніше, м’ясо у
них ніжніше і смачніше. При
покупці поросят звертайте
увагу на їх зовнішній вигляд
і статуру. Якщо волосяний
покрив світлий, рівномірно
покриває нектру, це свідчить
про те, що порося молоде і
здорове. Поросята від 35 до
60 днів мають масу 15 кілограмів. Не варто купувати
занадто вгодованих поросят, вони розбещені їжею.

Небезпечно брати і занадто
худих — це може бути ознакою перенесеної хвороби.
Здорове порося, якщо його
взяти на руки, видає голосний пронизливий вереск, а
хворе і слабе — приглушене
рохкання. Веселе, рухливе
порося з несонними очима
і чистим, загнутим кілечком
хвостиком — ваше порося.
По статурі треба вибирати тварину з довгим тулубом, прямою спиною, а не
прогнутою. Особливу увагу
слід звертати і на ноги. При
міцних щільних ногах свиня,
навіть при рясній годівлі, не
«сяде на ноги». Високоногі,
костисті свині відгодовуються досить довго. Вони придатні для відгодівлі на траві,
добре поїдають різні зелені
соковиті і грубі корми. Свині
на коротких ногах з короткими бабками закінчують ріст
рано, схильні до рясного
жировідкладення. Поросята
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з неправильним прикусом
погано використовують корм
і мають низьку продуктивність. Обов’язково слід перевірити, чи немає в поросят
пахової або мошонистої грижі, що виявляється у вигляді
опухлості величиною в горіх
чи жолудь. Такі поросята погано ростуть і без оперативного втручання у них може
розвинутись грижа.
При купівлі поросят вимагайте у власника ветеринарну довідку, з якої ви дізнаєтесь про клінічний стан
тварини, протиепізоотичний
стан,
місце
проживання
власника, про ветеринарні
обробки проти анемії, набрякової хвороби, дегельмінтизації від глистів.
Нині в Україні непоодинокі випадки захворювання свиней на африканську
чуму. З початку нинішнього
року зареєстровано 71 випадок, в тому числі в сусід-
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ній Полтавській області — 6
випадків, в нашій області
— 2. Варто знати, що згідно
із санітарними правилами
для ринків, живі тварини і
птиця допускаються до продажу тільки після огляду і
дозволу
держветнагляду
(при пред’явленні ветдовідки, ветсвідоцтва Ф-1 ВЕТ)
на спеціально відведеній
території, не зв’язаній з
торговельною зоною, на
відстані 200 м від житлових
будинків. Розміри території
встановлюються з розрахунку 1,5 кв. м на одну тварину.
Територія повинна бути огороджена, при в’їзді обладнаний пропускний пункт. Після
закінчення торгівлі повинна
проводитися дезінфікація.
Тому адміністрації ринку
слід терміново благоустроїти територію для продажу
живих тварин з метою недопущення і розповсюдження
АЧС в районі.
Якщо ж ви вибрали хороше порося, воно виросло — і
в господарів виникає необхідність продати свинину на
ринку, для цього необхідно у
райветлікарні взяти ветеринарну довідку про передзабійний ветеринарний огляд,
яку необхідно пред’явити
на ринку. Привозьте тушу
поросяти, розрубану на 4
частини, голову і внутрішні
органи — для проведення
лабораторних досліджень. І
— торгуйте на здоров’я!
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