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ДЕПУТАТІВ ПП «НАШ КРАЙ»

Не можуть не вражати свідомих людей події, які склалися в результаті військових дій у місті Авдіївка Донецької
області. Жителі міста опинились на межі гуманітарної
катастрофи.
Депутати органів місцевого самоврядування району від
ПП «Наш край» відгукнулись на людську біду. За короткий
час було зібрано 3 тисячі гривень добровільних внесків, на
які було придбано продукти харчування: крупи, борошно,
цукор, консерви. Наш гуманітарний вантаж разом з допомогою від інших районів Чернігівщини 6 лютого було доставлено в м. Авдіївка. Дякуємо жителям району за участь
у благородній справі.
Іван МОСКАЛЕНКО,
депутат, керівник фракції ПП «Наш край» в райраді.
● ● ●
Увага світу в ці дні прикута до подій в Авдіївці Донецької
області, де від артилерійських та ракетних обстрілів страждає мирне населення. Для його підтримки небайдужі люди
збирають гуманітарну допомогу. Збір допомоги для мирного
населення Авдіївки оголошує і районний благодійний фонд
«Прогрес». Просимо всіх небайдужих жителів селища та
району долучитись до збору матеріальної допомоги. Потерпілим необхідні теплі ковдри, продукти харчування (крім
виробів із свинини та домашньої консервації), дитяче харчування (сухе), підгузки для дорослих та дітей.
Пункт прийому гуманітарної допомоги за адресою:
смт Талалаївка, вул. Центральна, 24, тел. 098-950-79-77
(Олександр).

УПРАВЛІННЯ СТАЛО
ВІДДІЛОМ

Завершилася реорганізація управління агропромислового розвитку райдержадміністрації шляхом перетворення
у відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.
Начальником відділу АПР призначено Віктора Григоровича СІРЕНКА.

НАША шанована колега — начальник відділу допомог
та соціальних виплат управління соціального захисту населення Галина Миколаївна ФЕДЮК відзначає чудовий
життєвий ювілей. Вона прекрасний спеціаліст, який на своєму робочому місці впродовж кількох десятиліть забезпечує
належний рівень обслуговування населення відповідних
категорій. Її знають, їй довіряють і колектив, і ті жителі району, хто звертається у відділ. А ми, колеги, з нагоди ювілею
дякуємо Галині Миколаївні за її велику працю і бажаємо їй
всіляких життєвих гараздів. Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати разом і досягати професійних
висот. Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я
та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Нехай тепло і затишок
родинної оселі надійно захищає Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними
справами і земними радощами років. Живіть довго, в щасті,
благополуччі та при доброму здоров’ї!
КОЛЕКТИВ управління соціального захисту
населення РДА.
СТОВ агрофірма «Горизонт» запрошує на роботу
ВОДІЇВ категорій C, D; ТРАКТОРИСТІВ, МЕХАНІЗАТОРІВ
тваринництва, ФУРАЖИРІВ та КУХАРІВ.
За додатковою інформацією звертатись за телефонами:
067-756-42-73, 095-507-98-34.

ЩОБ хліб, який всьому
голова, основа основ сущого на землі, з рум’яною
паруючою шкоринкою на
столі!? Та не може бути!
А я кажу, що може! То ви
просто не живете в Талалаївці поблизу вокзалу.
Хто живе тут по обидва
боки від залізниці, той мене
зрозуміє.
Як
тільки місцеве
хлібоприймальне підприємство перейшло під юридичне крило «Агрофірми
ТОВ «Обрій» LTD» і стало
її зерноскладами, так і почалося. Вірніше, полетіло
на наші голови. І особливо
перейшло на висівкову завірюху, коли підприємство
розширило свої виробничі потужності і на ньому
виросли нові величезні
так звані «банки» — механізми-резервуари
для
сушіння зерна і доведення його до реалізаційних
стандартів.
Комусь великі гроші,
а нам дихай. Правда, перед початком спорудження тих «банок» агрофірма
через газету й питалася
дозволу в людей чи можна
будувати — публікувала
заяву про можливі наслідки, викиди в атмосферу
забруднюючих мікроелементів під час сушіння
зерна. Але ж водночас на
очисних установках передбачались потужні фільтри-вловлювачі тих мікроелементів. Населення на

ту заяву промовчало, і на
хлібоприймальне потекло
зерно рікою. Здебільшого,
цариця полів кукурудза.
Микита Сергійович був
би на десятому небі, аби
побачив як його улюблена качаниста витягує квадратно-гніздовим усі жили
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з нашої земельки. І летять
висівки від неї, рожевувата
«шелуха» і на десяте небо,
і на десятий талалаївський
куток. Хтозна, чого воно
так. І поряд ще в одній
Талалаївці, тільки Старій,
кукурудзу та всяку іншу
пашницю очищають, і у
Великих Бубнах, але ж там
не летить межи очі! Мабуть-таки в сусідів фільтри
на механізмах встановлені не про людське око, а
«ловлять шелуху» наяву.
Так на перших порах було
і в нас. Ну, хіба коли-не-коли рожева пороша ледьледь притрусить біля «банок» і залізничний перон.
А потім пішло-поїхало. Це
прямо напасть якась! Всі
знають, де Глобенко живе
— 50 метрів од зернового
прямо через колію. І ота
«шелуха», куди б вітер не
віяв, хай навіть в іншу сторону, обов’язково в нашому дворі опиниться. Він,
наче та ялинка в загадці,
що «зимой и летом одним
цветом», — застелений
суцільним рожевим висів-
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рез ущільнені вікна просочується, вже два пилососи
згоріли через неї, кватирку
відкрити не можеш.
Куди це годиться?!
Ідеш чи їдеш до Нинового або на «Кирпичне» — і
вона там. Спасу од неї немає! Буду судиться з агрофірмою! Люди хто співчутливо погоджується, а хто
піджартовує: «Е, Льонька,
проти вітру «шелухою»
не кинеш». А що робити,
мовчати і плечі підгинать?!
Дихати отими мікрочастинками, щоб ближче до ями?!
Там же у них бозна що —
всякою хімією кукурудзу
обробляють, а ти, Льонька,
дихай! Дістало! Збираю позовні документи, запрошував до нас додому депутата селищної ради по округу,
місцевого еколога, звернувся до народного депутата Валерія Давиденка
і минулої середи отримав
від нього відповідь. Пише,
що направив листи Міністру екології та природних
ресурсів України О. М. Семераку і голові Державної

МАГАЗИН «АЛЛА»
в Талалаївці

— єдиний, який влаштовує свята й акції з
нагоди найрізноманітніших свят.

У день Святого
Валентина на вас

тут чекає солодке, як
саме кохання, свято!
Акційні ЦІНИ на всі солодощі, безпрограшна лотерея.
Особливі ПОДАРУНКИ для подружніх
пар — постійних покупців магазину «Алла»,
які прожили в парі 15, 20, 35, 45 років.
Ми раді вітати всі подружні пари, для яких
кохання, вірність — перш за все!

Завітайте у наш магазин 14

На фото: в усіх сніг як сніг випав, а в нас у селищі —
кукурудзяні висівки.
Середа
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П’ятниця
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Субота
18.02

Хмарність,
опади
Температура
повітря, °C

екологічної інспекції України А. М. Заїці, обов’язково
будуть перевірки, а отже
і офіційне реагування. На
додачу у мене ще є фотодокази із зазначенням дат
вже цьогорічного масового
засмічення вулиць Талалаївки продуктами очищення і сушіння
зерна на хлібоприймальному,
є
і
спеціально відзнятий кількахвилинний відеофільм.
В останні кілька днів
очисна техніка на підприємстві не шумить і зерновідходи не летять. Кажуть,
що й фільтри, нібито, поставили. Так уже колись
було: чекаючи на перевірку, на машини «одягали»
вловлювачі
непотрібних
продуктів переробки, і ті і
не так диміли, і не так щедро розсіювали «шелуху».
А далі — по старій схемі.
То що ж: хочу, ставлю фільтри, хочу — ні? Побачимо,
як буде цього разу. Зрозуміло, що самі захисні фільтри
дорогі, але здоров’я і життя людей взагалі безцінне. Талалаївці й без того
потерпають від важких захворювань — вимирає Талалаївка, кладовище вже у
котлован «сповзає». Куди
ж більше? Нам іще екологічного лиха не вистачає.
І від чого, від хліба, який
основа життя? Сказати комусь — не повірять.
Олексій ГЛОБЕНКО,
житель Талалаївки.

ШК І ДЛИ ВИ Й « Х ЛІБ»

ПОГОДА
Неділя
12.02

ЧИТАЧ – ГАЗЕТА – ЧИТАЧ

ковим килимом. Які там
фільтри! Ними, схоже, й не
пахне! Зате пахне кукурудзою. Вона лізе до носа і
горла, першить, викликає
кашель і алергію. І така
зла личина, що куди ти,
туди й вона. На даху і на
горищі її повно, у хату че-
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лютого!

Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (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

11 лютого 2017 року

АКТУАЛЬНО

В ОБ ЛАС ТІ, НАРЕШТІ, ВИЗНАЧЕНО
МЕЖ І ГОСПІТА ЛЬНИХ ОКРУГІВ

Модель створення госпітальних округів в області
розроблялася кілька років.
Протягом останніх шести
місяців це було предметом
активного обговорення не
лише у медичних колах та в
органах влади, а й у засобах
масової інформації та серед
громадськості.
Під час чергового брифінгу в облдержадміністрації
начальник Управління охорони здоров’я ОДА Петро
Гармаш представив увазі
присутніх остаточний варіант
поділу території Чернігівщини на госпітальні округи: їх
має бути чотири з центрами
у Чернігові, Корюківці, Прилуках та Ніжині.
За словами начальника
Управління здоров’я, такий
поділ дозволяє зберегти на
теренах області якнайбільшу кількість лікарень інтенсивного лікування першого
рівня. Тобто практично кожЯК МИ ВЖЕ повідомляли своїх читачів, 26 січня
група депутатів районної
ради звернулися з листом за
підписом 22 із 26 депутатів
районної ради в управління
охорони здоров’я облдерж
адміністрації, у якому обгрунтували
недоцільність
віднесення Талалаївського
району до Бахмацького госпітального округу (за умови
його створення). Депутати
отримали
лист-відповідь,

на нинішня районна лікарня
продовжить функціонувати.
Проте важливо не просто поміняти вивіску на
приміщенні, а й зберегти та
зміцнити кадровий та матеріально-технічний потенціал
закладу. На цьому акцентував голова постійної комісії
обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та у справах учасників АТО Микола
Дейкун.
Головною метою реформування є підвищення рівня
доступності та якості медичних послуг для всіх верств
населення. Особливої ваги
при цьому набуває робота
лікаря сімейної медицини,
адже саме на цьому етапі мають отримати кваліфіковану
медичну допомогу близько
80% пацієнтів. Однак, наголошувалося на брифінгу, не
можна втратити тих позитивних напрацювань, що є

на сьогодні в районних лікарнях. Досвід та авторитет
фахівців, які там працюють,
обов’язково буде враховано
при реорганізації мережі медичних закладів.
План розвитку створених
медичних округів розроблятиме госпітальна рада —
дорадчий орган, до складу
якого увійдуть представники
міст обласного значення, районів, ОТГ, делеговані рішеннями відповідних місцевих
рад пропорційно до чисельності населення. Такі плани
розвитку, на думку фахівців,
потрібно скласти вже до кінця поточного року.
Саме цими планами має
бути встановлено оптимальний розподіл функцій між
учасниками
госпітального
округу, визначено види (профіль) та обсяг медичної допомоги, що має надаватись
закладами охорони здоров’я
на його території, окреслено

маршрути пацієнтів у межах
округу.
Госпітальна рада повинна також створити перелік
перспективних закладів охорони здоров’я округу, чиї потужності пропонується розширити або реорганізувати
чи перепрофілювати відповідно до вимог МОЗ, а також
обґрунтувати
необхідність
відповідних інвестицій.
Як зазначалося на брифінгу, медична реформа в
країні триває вже не один
рік: створюються первинні
центри
медико-санітарної
допомоги, перебудовується
система надання екстреної
медичної допомоги тощо.
Тож важливо не лише розпочати зміни, а й довести їх
до розумного завершення у
чітко визначені терміни.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації.

ОТРИМА ЛИ ВІДПОВІДЬ
датований 1 лютого за підписом заступника начальника
обласного управління здоров’я В. О. Пуліна. У відповіді він переконує депутатів
у необхідності медичної реформи, яка вже у дії, а також
повідомляє: «На даний час
створення 7 запропонованих регіональних медичних

округів Міністерством охорони здоров’я не погоджено.
Тому, враховуючи географічні особливості області,
розташування доріг державного значення, звернення районних рад та адміністрацій, думку населення
та медичної громади, запропоновано проект створен-

ЛЮТИЙ ЛЮТ УЄ

НИНІШНЬОЇ зими лютий
розлютувався по-справжньому. Крім матеріального навантаження щодо опалення
житлових приміщень, люди
змушені переживати багато
різних незручностей, спричинених снігами та морозами.
Добре, що більшість цьогорічних заметілей припала на
вихідні дні. Тобто, коли не
так швидко треба вибратися вранці із дому, а можна і
взагалі вихідні дома пересидіти та спокійно дочекатися,
доки трактор із ВУЖКГ в Талалаївці розчистить дорогу.
Що не кажіть, а таки цього
року вулиці селища намагаються вчасно розчищати від
снігу. Кожному, звичайно, не
догодити. Одні дякують, що
дороги вчасно розчищені,
інші скаржаться, що розчищають їх вкрай неякісно.

Можна уявити, що робитиметься на вулицях, коли сніг
почне танути. Вулиці вузькі,
без тротуарів. Під снігом —
суцільна ожеледиця. Після
17-ї, коли вже спадають сутінки, люди повертаються
з роботи, везуть малят на
саночках із садочка по проїжджій частині вулиці, адже
іншої просто немає. Складно
водіям і пішоходам. Отож, заради життєвої безпеки і тих,
і інших треба бути як ніколи
обачними і завбачливими. Як
і щороку, і не тільки в нашому
районі, у таких погодних умовах люди отримують багато
складних травм.
Саме у минулі вихідні
трапився і обвал колишнього приміщення хірургічного
відділення райлікарні. Можливо, і були очевидці того,
як «поїхав» дах і повністю

17 ЛЮТОГО ц. р.
о 10:00 год. в приміщенні
районного будинку культури відбудеться сходка жителів селища.
Порядок денний:
1. 3віт
селищного
голови.
2. Інші питання.
Талалаївська
селищна рада.

16 ЛЮТОГО ц. р. виїзний прийом громадян у
с. Липове (в приміщенні
Липівської сільської ради)
проводитиме
начальник
відділу
«Талалаївське
бюро правової допомоги»
Яна Михайлівна
МУДРЕВСЬКА.
Початок прийому
о 10-й годині.

розвалилася, колись добудована до основного приміщення, цегляна стіна. Коли
лікарня працювала у цих
приміщеннях, під час сильних снігопадів працівники
згортали сніг із даху. Тепер
снігу навалило стільки, що
«криша поїхала». Добре, що
ніхто не постраждав. На снігу побіля обвалу — жодного
живого сліду. Але ж із тильного боку колишньої лікарні
добре втоптана стежина. Чи
безпечно нею ходити? Ніхто
не знає. Та береженого і Бог
береже.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

18 ЛЮТОГО ц. р. в
приміщенні Харківської
школи відбудеться розіграш кубка району з
волейболу пам’яті Заслуженого
працівника
сільського господарства
України В. П. Фесака.
Початок о 9-й годині.

ня 4 регіональних медичних
округів, який направлено в
МОЗ України. Даним проектом передбачено медичний
округ у складі медичних закладів Варвинського, Ічнянського, Прилуцького, Срібнянського, Талалаївського
районів та м. Прилуки».
Кор. «ТХ».
10 ЛЮТОГО відзначила
45-річний ювілей вчитель нашої школи — шанована у селі
людина Світлана Іванівна
ШАРКО. Від щирого серця її
ми вітаємо, міцного здоров’я,
ніжності, любові, доброти,
вірності, усмішок бажаємо.
Хай доля намітить ще років
багато, хай щастя і радість
приходять до хати. У щасті,
здоров’ї бажаємо жити, душею і серцем повік не старіти. Господь хай
боронить
від
лиха і бід, міцного здоров’я і
многая літ.
КОЛЕКТИВ
Довгалівської школи.
* * *
ДОРОГОМУ батьку і дідусеві Івану Гавриловичу
СЕРЕДІ із Талалаївки на його
80-літній ювілей! Прийміть
найкращі, щирі побажання і
гарячий наш палкий привіт,
хай це хороше, тепле привітання звучить для батька добру сотню літ. Спасибі Вам,
тату, за руки робочі, за те, що
ростили, за хліб на столі. Нехай Господь Бог Вам здоров’я
і силу дає, зозуля сто років
життя накує. Хай сонце дарує
ласку й тепло. Хай посмішка
батьку осяває чоло. Хай горе
обходить Ваш дім стороною,
а щастя широкою ллється
рікою. Хай буде здоров’я міцне, як граніт. Щасливо прожити бажаєм сто літ!
СИНИ та їхні сім’ї.
* * *
НАШІ серця сповнені гордістю і радістю за безмежно
дорогу усім нам Лідію Петрівну ТИТУХ із Талалаївки,
для якої сьогоднішній день
особливий — вона відзначає
своє 80-річчя. Низько схиляємо голови за її мудрість
і турботу про нас і просимо
в долі здоров’я для неї. Не
треба Вам, рідна, збирати
до серця жалі, погляньте, як
лагідно сонце всміхається з
неба землі. Не треба тужи-

Головним
територіальним
управлінням юстиції у Чернігівській області зареєстровано
27 січня 2017 року за №10/1099
розпорядження голови Талалаїв-

ЛИСТ БЕЗ
РЕТУШІ

ДО ЧОГО

МИ ДОЖИВАЄМОСЬ?

Сувора зима додає всім нам проблем: автомобілі не їдуть,
а повільно сунуться, люди теж не можуть нормально іти. Навіть обачні і обережні пішоходи ковзаються і часто падають
особливо там, де не ступала нога комунальників. Саме так на
місцевому «Арбаті», тобто у провулку, в центрі Талалаївки, де
розташовані відразу кілька магазинів: «Сільмаркет», «Фруктик», «Лілея», «Кармен» та ін. про комфорт і безпеку покупців
ніхто у негоду не дбає. Власники магазинів могли б хоч по
кілька пачок солі купити і потрусити територію біля своїх магазинів, або ж якось домовитися з комунальниками, щоб ті
допомогли боротися із ожеледицею.
Кілька днів тому жителька селища послизнулася та впала
у цьому провулку і отримала серйозну травму ноги. Звернулася в екстрену медицину, де їй надали необхідну допомогу.
Потім потрібне було втручання лікаря-хірурга, який не вважав
за потрібне з’явитися на виклик. Добре, що світ не без добрих
людей — вони допомогли постраждалій добратися додому,
надав консультацію лікар-пенсіонер. Та чи так має бути?
Чому люди у білих халатах дозволяють собі так ставитися до
хворих?
Ми не називаємо імен та прізвищ, бо кожен і без цього
впізнає себе. Та варто задуматися: як ми живемо і до чого ми
доживаємося? Адже слизька, не посипана дорога може спричинити травму і тому, хто не хоче привести її в належний стан.
Та і лікар невже ніколи не задумується, що в один момент він
теж може стати чиїмось пацієнтом?
Обурені випадком ЖИТЕЛІ селища.
ти, що коси сплела сивина,
нелегко прожити, та Ви ж поміж нас, не одна. Нелегко, ми
знаєм, пораду давати в житті,
зима із снігами спливає й літа
відійшли молоді. Та нашій
родині всій треба, щоб Ви з
нами поряд були — як пісня,
як сонце, як небо, довіку між
нами жили.
Вся велика РОДИНА.
* * *
10 ЛЮТОГО відзначає
свій ювілейний день народження Віра В’ячеславівна
ЛИХО з Талалаївки. Ювілей
життя — це не просто свято.
Це життя зернини, зібрані в
засік, де були турботи, радості, печалі, де були і смуток, і
повага всіх. Тож хай незгоди
Вас обминають, тепло і радість сходять на поріг. Здоров’я і щастя Господь хай
посилає, в душі хай не згасає
світлий оберіг.
Сім’я КОНДРАТЕНКО,
свати КРАВЧУКИ.

* * *
8 ЛЮТОГО 60-річний ювілей відзначив наш дорогий
кум Олександр Михайлович
ПЕЛЕЩУК із Сильченкового,
якого ми щиро вітаємо, здоров’я йому міцного та всіляких життєвих гараздів бажаємо. Роки портретами висять.
Роки життєві й виробничі. Та
що для Тебе 60! Всього лише
по 20 тричі! Давно вже людство визнає, що не старіють
душі наші. Виходить, так воно
і є, що просто Ти — юнак зі
стажем! Тож довго душу хай
втіша грай солов’їний і лелечий! Хай сонцем повниться
душа, бо 60 — це ще не вечір!
Куми ДВУРЕЧАНСЬКІ,
МАЛІЇ.
* * *
9 ЛЮТОГО — іменинник
наш найрідніший і найдорожчий син, брат і дядьо Юрій
Вікторович ГАЙДАЙ із Талалаївки. Всією родиною ми
щиро Тебе, рідненький, вітаємо. Цей день, коли на світ
з’явився Ти, для нас в житті
— і світлий, й наймиліший.
Будь завжди у житті щасливим Ти — й для нас цей світ
завжди буде яснішим. Нехай
ангел-хранитель Тебе оберігає, а лихо Тебе ніколи не
чіпає. Щоб хотілось завжди
Тобі жити і не було коли тужити, щоб друзі поруч були
вірні, а вдома, щоб чекали
рідні. Щоб ввечері було з ким

ської районної державної адміністрації від 11 січня 2017 року №2
«Про організацію громадських
робіт у 2017 році».
З повним текстом розпоря-

чай попити і від душі поговорити. Ми від душі Тобі бажаємо удачі, а очі хай від радості
лиш плачуть.
МАМА, СЕСТРА, племінники РОМАН і САША.
* * *
9 ЛЮТОГО зустрічають
свої дні народження: 35 років виповнюється дорогій донечці Аллі і 8 рочків внучку
Ромочці ДІДЕНКАМ із Талалаївки. Вітаємо. В небеснім
просторі, де світяться зорі,
де місяць серпанком пливе,
хай Матір Господня зі своїм
Синочком щастя земне вам
несе. Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, можеться і удається.
Здоров’я міцного, щастя без
краю, усього найкращого ми
вам бажаєм. Все, що бажаєте, в хаті ви мали, лиш миру
та злагоди в житті зазнали.
МАМА, ТАТО, сестра
НАТАША, зять АНДРІЙ,
ПЛЕМІННИКИ.
* * *
10 ЛЮТОГО
виповнилося
35 років нашій
дорогій дружині і мамі Ользі Михайлівні
ЧЕМЕРИС із Корінецького.
Щиро Тебе ми, рідненька,
вітаємо, цілуємо міцно і обіймаємо. Бажаємо сонця, весняного цвіту. Хай ранки Твої
будуть сонцем зігріті, нехай
Тобі, рідна, у будні і свята лиш
радісна вістка приходить до
хати. Хай збудуться легко всі
добрі надії, а серце від щастя
завжди молодіє!
ЧОЛОВІК, дочки
ЛЮДМИЛА і СОФІЯ.
* * *
ВІТАЄМО із 25-літнім
ювілеєм дорогого і рідного
всім нам Євгена Юрійовича ГРАБИНУ, який проживає
у Левівщині. Із днем народження вітаємо та дуже щиро
побажаємо здоров’я, щастя
і везіння, натхнення, миру і
терпіння. Кохання, спокою,
надії, щоби Твої збулися мрії.
А ще достатку і тепла, благополуччя і добра. Двадцять
п’ять — це найкраща пора: і
квітує, й сміється життя, неповторність променить і тільки радість несе кожна мить!
Тож нехай так буде завжди,
щодня квітнуть щастя сади.
У всьому успіхів і процвітання! Хай здійсняться мрії,
бажання!
МАМА, ТАТО, дядьо
ГРИГОРІЙ, сестра ЯНА,
хрещениця КАТЯ, племінник СТАСИК.

дження можна ознайомитися на
офіційному веб-сайті Талалаївської райдержадміністрації за
адресою:
taladm.cg.gov.ua.

ОСВІТА

РЕЄСТРАЦІЯ РОЗПОЧАЛАСЯ

Завершилась реєстрація осіб для участі у пробному
незалежному оцінюванні. Визначені предмети на пробне
тестування та дата проведення: 1 квітня — українська
мова і література, 8 квітня — англійська мова, біологія,
географія, історія України, математика, російська мова,
фізика, хімія.
6 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію
ЗНО, яка триватиме до 17 березня. Про деякі аспекти
проведення ЗНО у цьому році попросила розповісти головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації
Людмилу КОЛЕСНИК:
—У
загальноосвітніх
тикласників немає.
школах району навчається
Основна сесія зовніш56 одинадцятикласників. На
нього незалежного оцінюванпробне тестування зареєня проводитиметься за таким
струвалось 39 учнів: 15 — із
графіком: 23 травня — украТалалаївської ЗОШ, 6 — із
їнська мова і література; 29
Плугатарської, 2 — із Статравня — англійська мова;
роталалаївської, 4 — із Ли31 травня — математика; 2
півської, 5 — із Красноколячервня — історія України; 6
динської, 2 — із Чернецької червня — російська мова; 8
і 5 із Харківської шкіл. У
червня — біологія; 12 червБерезівській, Довгалівській і
ня — географія; 14 червня
Українській ЗОШ одинадця— фізика; 16 червня — хімія.

Останнім часом серед
випускників загальноосвітніх
навчальних закладів та їх
батьків шириться хибна інформація щодо обмеження
у виборі предметів на ЗНО:
нібито учасник не може вибрати водночас і математику,
й історію України. Щоб уникнути всіляких непорозумінь,
Український центр оцінювання роз’яснює, що у 2017 році
оцінки за державну підсумкову атестацію буде зараховано як результати тестування
з трьох предметів зовнішнього незалежного оцінювання.
Перший обов’язковий предмет для всіх учасників —
українська мова і література,
другим обов’язковим предметом учасник тестування
може обрати або математику, або історію України. Тре-

ІНТЕРВ’Ю З ПРИВОДУ

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ДОРОЖЧАЄ,
а крадіжки частішають»,
— розповідає директор Талалаївського РЕМ В. В. ЛУТ.
Привід для розмови у нас
до банального тривіальний:
два зовсім свіжих акти на
порушників правил користування електричною енергією. «Скільки не розповідай,
скільки не пиши і не застерігай, — продовжує, — все
одно крадуть!» Це реалії
українського сьогодення. Населення зубожіло, плюс тарифи на енергоносії такі, що
окремі люди, аби зекономити
хоч на чомусь, вдаються до
кроків в обхід закону. Причому свідомо, знаючи про
надзвичайно високі штрафи
і що покарання рано чи пізно обов’язково їх настигне.
Ніщо їх не зупиняє!
— А наскільки висо-

кими є сьогодні штрафні
санкції?
— Яким би дорогим не
був нині кіловат світла, на
таку суму, як випише ревізор
в акті, не «насвітиш». Мінімальна сума нарахування по
акту за минулий рік складала
10 тис. грн. Двом уже цьогорічним порушникам спожита
електроенергія «поза лічильником» обійшлася від 12 до
20 тисяч. І це не межа. Могло
бути й дорожче — 50 і більше
тисяч. Вийшло, як у тій приказці: украли самі в себе. А по
лічильнику насвітили б на десятки і сотні разів дешевше.
— На помилках вчаться. Як навчити не красти?
— Знову ж таки роз’яснювати і переконувати на
прикладах. Бо є ще й категорія несвідомих порушників,

які або не знали, або не чули,
або порушили волею випадку. Скажімо, сім’я придбала
будинок і, повівшись на запевнення попередніх хазяїв,
що з електроприладами все
гаразд, не перевіривши їх,
продовжила експлуатувати.
А через деякий період, як сніг
на голову, — акт про штраф.
За що? Значить, передалися у спадок порушення від
попередніх власників. Тому
новим хазяям особливу увагу слід звертати на прилади
обліку електроенергії, попередньо звернувшись у РЕМ
для переукладення договору
та перевірки його фахівцями
показань лічильників, щоб
убезпечити себе від прикрих
несподіванок. І тоді все буде
гаразд.
Кор. «ТХ».

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

13 лютого — с. Українське, вул. Перемоги, вул. Сербіянська.
13 лютого — с. Березівка, ТОВ «Батьківщина», сільська рада.
14 лютого — с. Жолобок (село повністю).
14 лютого — с. Новоселівка, ТОВ «Обрій» (майстерня, зернотік).
15 лютого — смт Талалаївка, вул. Чкалова, АЗС «Оріана».
15 лютого — с. Поповичка, вул. Гагаріна.

16 лютого — с. Скороходове, вул. Братів
Головенків, вул. 30-річчя Перемоги.
16 лютого — с. Новопетровське, вул.
Молодіжна.
17 лютого — смт Талалаївка, вул. Калинова, 2-й пров. Калиновий, 3-й пров. Калиновий (9:00 – 16:00).
17 лютого — с. Чернецьке, вул. Перемоги, вул. Шевченка, АТС, пошта (9:00 – 16:00).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Талалаївська
селищна
рада Чернігівської області в
2017 році планує будівництво
полігону твердих побутових
відходів в смт Талалаївка —
земельна ділянка знаходиться на території Талалаївської
селищної ради на відстані 800
м на схід від існуючої житлової
забудови смт Талалаївка.
Земельна ділянка площею
1,7051 га, яка призначена для
улаштування полігону ТПВ, надана у постійне користування
Талалаївській селищній раді
Талалаївського району Чернігівської області, згідно з Державним актом на право постійного користування земельною
ділянкою (с. ЯЯ №0370544),
затвердженого розпорядженням Талалаївської райдержадміністрації від 02 червня 2005
року №137.
Цільове призначення зазначеної земельної ділянки —
для розміщення діючого полігону твердих побутових відходів.
Основні об’єкти будівництва: ділянка для складування
відходів, протипожежна водойма, водозабір для пожежної
техніки, територія господарського двору у складі мобільної
модульної будівлі, відкритої
стоянки автотранспорту, ванни
для обмивання коліс техніки,
насосної станції для відкачування фільтрату, вбиральні, будівлі
для пересувної електростанції, огорожі господарської зони
трьох спостережних свердло-
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11 лютого 2017 року

вин, захисної лісосмуги.
Розрахункова місткість полігону становить 46,74 тис. м3.
Добовий об’єм ТПВ —
54,39 м3/добу. Площа робочої
карти за добу — 8,12 м2.
Нормативна СЗЗ — 500 м
— витримується. Характеристика впливів на навколишнє
середовище:
••Грунт — на початку будівництва
передбачається
зняття родючого шару грунту
обсягом 210 м3 рослинного
ґрунту, який зрізується з площі
водойми для пожтехніки, складується в тимчасові відвали,
а потім використовується на
благоустрій господарської зони
та майданчика біля водойми.
Залишки грунту від вирівнювання дна кар’єру (зрізування
та підсипання) для створення
котловану, подається на ізоляцію ТПВ на картах.
••Повітряне середовище
— аналіз викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря показує відсутність
перевищення максимальних
гранично допустимих концентрацій від джерел викидів забруднюючих речовин.
••Водне
середовище
— витримуються нормативні
відстані до водних об’єктів.
Передбачені заходи щодо
унеможливлення забруднення
водного середовища, а саме
влаштування: по дну ділянки
для складування ТПВ протифільтраційного екрану з гео-

мембрани GSE HD (HDPE) та
нетканого,
голкопробивного
геотекстилю «Геопульс-300»
виробництва ТОВ Компанія
«Пульс-Захід»; захисного валу
висотою від 1,5 м з укладанням
по укосу екрану з геомембрани; інженерних споруд — огороджувальної дамби, дренажного колектора, насосної
станції для відкачування фільтрату, ванни для обмивання
коліс техніки (дезбар’єр); для
контролю за якістю ґрунтових
вод — трьох спостережних
свердловин;
••Рослинний і тваринний
світ. Комісією Талалаївської
селищної ради складено «Акт
обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню» від 23.11.2016, згідно з
яким під порубку підпадають
70 дерев та чагарники на площі
80×30 м; стан незадовільний;
компенсація відновлювальної
вартості не призначається.
Робочим проектом передбачається влаштування лісозахисної смуги довжиною 300
м (площею 1500 м2).
Талалаївська
селищна
рада зобов’язується дотримуватись проектних рішень,
передбачених проектною документацією з урахуванням
вимог
природоохоронного
законодавства на всіх етапах
будівництва та експлуатації
об’єкта планованої діяльності.
Талалаївська селищна рада,
ТОВ «Водпроект-Чернігів».

тій предмет — із запропонованого переліку предметів, з
яких буде проводитись тестування (математика, історія
України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія). Варто знати, що для зарахування оцінок державної
підсумкової атестації можна
обрати й математику, й історію України. Вибір предмета
залежить від самого учасника тестування та його планів
щодо подальшого навчання,
і аж ніяк не від профілю класу чи школи.
Реєстрація для участі
в додатковій сесії ЗНО окремих категорій осіб, які не
мали змоги зареєструватися
в основний період із поважних причин, буде із 3 до 19
травня.
Кор. «ТХ».

СЛУЖБА – 101

ЗНОВУ
ГОРІЛО ВІД
ГРУБКИ

Близько опівночі 2 лютого до служби порятунку
«101» у районі надійшло
повідомлення про пожежу
житлового будинку в Липовому. На момент прибуття рятувальників вогонь «гуляв»
в місці перетину стояком
димаря опалювальної печі
горючого перекриття будівлі.
Завдяки їхнім оперативним
діям пожежа не розповсюдилась на всю будівлю. Наслідки могли бути і трагічніші,
якщо б це сталося пізніше
вночі.
З початку року в районі
трапилося 4 пожежі, 2 з них
— через несправність пічного опалення. Рятувальники
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
застерігають: щоб уникнути лиха, необхідно постійно
стежити за справністю приладів опалення та вчасно їх
ремонтувати.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС в
області.

ІНТЕРАКТИВНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ:
АБОНЕНТІВ ДОДАЄТЬСЯ

Інтерактивне TV — додаткова послуга для користувачів інтернет-мережі, яку надає Укртелеком,
це широкі можливості для
перегляду великої кількості телеканалів, кінофільмів та відео у мережі
онлайн. Чи всі абоненти
цієї мережі можуть скористатись такою послугою,
— запитала у провідного
спеціаліста центру обслуговування абонентів №12
Світлани Савченко:

— Послугою інтерактивного TV можуть скористатися всі фізичні особи, які
користуються інтернетом від
Укртелекому. Інтерактивне
телебачення — це швидкий
доступ до ексклюзивних подій (трансляції футбольних
матчів, перегляд улюблених
кінофільмів, пропущені телепередачі або серіали і т. ін.),
які бувають недоступні через
інші ресурси. Функція доступна для всіх типів телевізорів.
Абонентам, які мають телевізори із функцією Smart TV,
ми надаєм код доступу активації для користування
послугою, якщо функція відсутня, надаєм TV-приставку
на умовах оренди.
— Чи
розширюєть-

ся
коло
споживачів
TV-послуги?
— Цю послугу ми впровадили ще три роки тому.
Підключення послуги проходить щомісячно. У 2015 році
до неї було підключено 26
абонентів, у 2016 — 19. Вже
є замовлення на підключення і в цьому році.
— Чим ще цікава ця
послуга і чим вона відрізняється від аналогового
телебачення?
— Послуга інтерактивного телебачення передбачає
багатогранні функції для глядачів. Приміром, існує функція паузи, коли при перегляді
захоплюючого кінофільму чи
улюбленої передачі можна
зробити паузу, щоб випити
чашку кави чи відповісти на
телефонний дзвінок, а потім
знову продовжити перегляд.
Можна дивитись передачі в
режимі запису.
— Як знаходите свого
споживача?
— Для демонстрації послуги у відділенні центру
обслуговування абонентів є
телевізор, де всі бажаючі можуть наочно ознайомитись
як працює інтерактивне телебачення. Заходьте.
Підготувала
Віра КЛИМОВА.

ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ
Триває другий навчальний семестр, і вже незабаром
випускники
шкіл
стоятимуть перед вибором
професії. Сподіваємося, що
серед них будуть бажаючі
отримати освіту у військових
навчальних закладах.
Військову освіту бажаючі
можуть отримати у Київському військовому ліцеї імені
Івана Богуна (для учнів до 10го класу), Національній академії сухопутних військ імені
гетьмана П. Сагайдачного,
Харківському Національному університеті Повітряних
Сил імені І. Кожедуба, військовому коледжі сержантського складу Військового
інституту
телекомунікацій
та інформатизації, Військо-

вому інституті Київського
Національного університету
імені Т. Шевченка, військово-юридичному факультеті
Національного юридичного
університету імені Я. Мудрого, факультеті військової
підготовки імені Верховної
Ради України Національного технічного університету
«Харківський політехнічний
інститут». За детальнішою
інформацією
звертайтеся
до Срібнянського об’єднаного районного військового комісаріату за адресою:
вул. Миру, 44а, кабінет №15,
тел. (04639) 2-11-65
В. АРТЕМЕНКО,
т. в. о. військового комісара Срібнянського ОРВК,
капітан.

Талалаївська районна державна адміністрація проводить конкурс з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що
не виходять за межі території Талалаївського району (приміський маршрут)
Умови конкурсу
Назва маршруту: «Березівка — Талалаївка», № рейсу 3469К/3470К; протяжність
маршруту — 35 км; час відправлення з початкового пункту
— 8:00; час прибуття в кінцевий
пункт — 8:45; час відправлення
з кінцевого пункту — 12:30; час
прибуття в початковий пункт
13:15; особливості виконання
— щовівторка; режим руху —
звичайний; додаткові умови,
кількість необхідних автобусів,
потрібно резервів — 1/1.
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування проводяться відповідно
до ст. 43 Закону України «Про
автомобільний транспорт» та
«Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування», затвердженого
постановою КМУ від 03.12.2008
№1081 із змінами та доповненнями (далі Порядку).
Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних
маршрутах внутрішньорайонного сполучення, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери
їхнього використання за видами сполучень та режимами
руху, затвердженого наказом
Мінтрансзв’язку України від
12.04.2007 №285, на маршрутах протяжністю до 150 км
допускається
використання
автобусів категорій М2 (повна
маса до 5 т) та М3 (повна маса
більше 5 т), а на маршрутах

протяжністю більше 150 км
автобусів тільки категорії М3.
Клас автобусів: на міжміських
маршрутах до 150 км — А, В,
ІІ, ІІІ понад 150 км — В, II, III на
приміських маршрутах А, В, І,
ІІ, ІІІ.
У переліку транспортних
засобів, які пропонуються до
використання на автобусному
маршруті, окремо вказувати резервні транспортні засоби.
Документи на участь у конкурсі подаються організатору
конкурсу у 2-х закритих конвертах з позначкою №1 та №2.
На конвертах вказується дата
проведення конкурсу по оголошенню, назва претендента. В
конверті №1 подаються документи, що додаються до заяви,
в конверті №2 — інформація
про те, на який об’єкт конкурсу
подає документи перевізникпретендент (заява).
Конкурс відбудеться 6
березня 2017 року о 10 год. у
приміщенні Талалаївської районної державної адміністрації
за адресою: 17200, смт Талалаївка, вул. Центральна, 3.
Реєстрація учасників конкурсів
з 9:45.
Документи на конкурс
приймаються з 06.02.2017
року по 24.02.2017 року
включно за адресою: 17200,
смт Талалаївка, вул. Центральна, 3, сектор економічного розвитку Талалаївської районної
державної адміністрації.
У разі, коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, перевага надається
перевізнику-претенденту, який

пропонує транспортний засіб,
пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Перевізникам-претендентам необхідно надавати документи щодо підтвердження
даних, зазначених в анкеті, за
які здійснюється нарахування
балів відповідно до Переліку
показників нарахування балів
за системою оцінки пропозицій
перевізників-претендентів (додаток 4 до Порядку).
Перевізникам-претендентам рекомендується надавати
графічні зображення транспортних засобів, заявлених на
конкурс, у форматі «.jpg, .jpеg»
до початку засідання Конкурсного комітету на електронних
носіях інформації.
УВАГА! За більш детальною інформацією про: номери
рейсів, розклади руху автобусів
на маршруті, пасажиромісткість транспортних засобів,
щодо умов та об’єкту конкурсу, заповнення анкети тощо,
можна звернутись до сектору
економічного розвитку Талалаївської районної державної
адміністрації за контактними
телефонами: (04634) 2-16-23
та (097) 613-09-79.
Ознайомитись з переліком
необхідних та рекомендованих
документів для подання на
участь у конкурсі та отримати
зразки документів можна на
веб-сайті: http://taladm.cg.gov.
ua/, рубрика «Оголошення» та
у секторі економічного розвитку
Талалаївської районної державної адміністрації.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
ПОДЯКА

ВДЯЧНИЙ МЕДИКАМ

Я живу в Болотниці. Цієї
зими занедужав, довелось
звернутись у районну лікарню. Потрапив на лікування
до лікаря Вікторії Вікторівни
Несин і переконався, наскільки це чуйна людина і відповідальний медик. Наскільки
ретельно проводила вона
обстеження, перш ніж встановити діагноз, а потім, поки

●

Коли в будь-яку сім’ю
приходить горе втрати, із
ним дуже важко справитися.
Нині такі тяжкі моменти переживає і наша сім’я, бо пішла на вічний спочинок моя
дорога дружина Ольга Дмитрівна Козел із Корінецького.
Від того дуже важко і боляче
на душі. Хочу низько вклонитися всім добрим людям,
які допомогли у час розпачу,
взяли на себе багато поПОДАРУНКИ отримувати
приємно. А на День святого
Валентина подарунки від
коханих приносять подвійну
радість. Кожному хоча б раз
в житті доводилося переживали почуття ніяковості,
отримуючи в подарунок річ,
може і дорогу, але зовсім вам
непотрібну. А у відповідь треба
ще
й подякувати
і зробити вигляд, що це та
сама річ, про яку ви давно
мріяли.
ЩО ПОДАРУВАТИ
ХЛОПЦЕВІ
У цей день неодмінно
хочеться подарувати щось
романтичне, красиве, а значить, кращого подарунка, ніж
ви самі, не знайти. Без допомоги тут не обійтися: треба
прикрасити кімнату до свята
кульками, квітами. І найважливіше — надіти шикарну
еротичну білизну, обернутися чимось прозорим і обв’язатися великою червоною
стрічкою. Можливо, вашому
чоловікові сподобається такий подарунок.
Не втрачає своєї актуальності і любовне послання, написане вами на гарному папері або листівці.
Добре, якщо листівка буде
якогось ніжного кольору (наприклад, рожевого). Перев’яжіть її красивою стрічкою і
прикладіть до неї червону
троянду.
Не слід нехтувати валентинками. Придбайте одну

●

перебував у лікарні, уважно
стежила за процесом лікування. Я щиро вдячний їй та медсестрам, які проводять догляд
за хворими, А. В. Кушнаренко,
А. Г. Сенчі, Ю. В. Корнієнко,
З. Г. Сердюк, Л. В. Луценко,
молодшим медсестрам, які
забезпечують належні умови
для лікування хворих.
Анатолій СТЕПЕНКО.

●

хоронних клопотів і разом
достойно провели в останню дорогу нашу Ольгу Дмитрівну. Дякую всім, хто розрадив, із словом підтримки
прийшов до нашого дому:
рідним, знайомим, кумам.
Не буду називати поіменно, аби нікого не обминути.
Спасибі всім за людяність і
добро.
М. Ф. КОЗЕЛ.
с. Корінецьке.
велику листівку, яка говорить про ваші почуття до
коханого, і багато маленьких,
барвистих. Велику листівку
подаруйте йому з ранку, як
прелюдію. А ввечері, після робочого дня, завітайте
на романтичну вечерю при
свічках, яка м’яко перейде в
полум’яну ніч кохання. Попе-

ПРОДАМ

БУДИНОК: газ, вода, телефон, є сарай, літня кухня, гараж, город. Тел. 050-155-00-86.
2-кімнатну КВАРТИРА (з ремонтом і всіма зручностями)
в Талалаївці по вул. Центральна, 41, кв. 3.
Тел. 067-720-03-02, 050-307-07-26.
САДИБА у центрі Талалаївки, є газ, вода, телефон, сарай, літня кухня. Ціна по домовленості.
Тел. 067-706-64-49, 097-691-80-52.
САДИБА в Талалаївці по вул. Лугова (кол. Фрунзе): газифікований будинок, є господарські будівлі, гараж, хороше
місце для тримання водоплавної птиці — за 50 м від садиби
ставок. Тел. 068-085-51-50, 068-085-51-51.
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.
Цегляний БУДИНОК у Талалаївці 100 м2, газифікований,
5 кімнат, коридор, кухня з російською піччю. Садиба 15 соток, є фруктовий сад, город, колодязь з питною водою, гараж, 2 сараї. Зручний асфальтований під’їзд, поряд лікарня,
школа, магазин. Ціна договірна.
СТОЛИ кухонні та письмові, ТРЕЛЬЯЖ, ШИФОНЬЄР, ТУМБОЧКА під телевізор, ЛІЖКО дерев’яне з матрацом, КИЛИМИ на стіну 2×1,5 м, ПОСУД, домашній ІНВЕНТАР.
Тел. 050-523-13-06.
ЦЕГЛА б/у, ПІСОК, ГРАНВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ДРОВА (чурбани та рубані), РАКУШНЯК, ШИФЕР, ПЛИТИ 1,5×6 м, РИГЕЛІ 6 м, ПЕРЕМИЧКИ, БІЙ цегли. Тел. 098-423-93-05.
Посівне НАСІННЯ соняшнику та кукурудзи вітчизняного
та зарубіжного виробника, ЗАСОБИ захисту рослин.
Тел. 096-436-04-32, 095-819-73-51.
Два КИЛИМИ б/у на підлогу 3×4 м і 2×3 м, паяльна
ЛАМПА, БЕНЗОПИЛКА. Тел. 098-914-78-32.
ДРОВА рубані, МЕТРІВКИ твердої породи з доставкою.
Тел. 097-636-76-10, 099-194-54-04.
ДРОВА рубані з доставкою. Тел. 097-549-50-81.

ЩО ПОДАРУВАТИ НА ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
редньо сховайте валентинки на своєму тілі: і в сукні, і
в нижній білизні і коли він
буде ніжно роздягати вас,
з кожною знятою річчю він
буде відшукувати все нові
і нові докази вашої любові!
Такі валентинки ви ніколи не
забудете.
Можна зробити багато
кольорових сердечок, і на
всіх написати те, за що ви
любите свого чоловіка. Всі
визнання можна скласти в
красиву коробочку і подарувати її. Він буде вам дуже
вдячний за це.
ЩО ПОДАРУВАТИ
ДІВЧИНІ
Якщо валентинка буде
зроблена своїми руками,
це додасть їй особливої
цінності.
А ось такий, може і не
дуже оригінальний, але зате
безпрограшний
подарунок
на День Святого Валентина
можна зробити дівчині: наповніть кімнату повітряними

кульками різноманітних кольорів і розмірів, перламутровими та звичайними, і
звичайно у формі серця.
Ювелірні прикраси завжди були і будуть дуже хорошим подарунком. Можна
придбати, що-небудь з одягу,
якщо звичайно ви на 100 відсотків переконані у правильності свого вибору.
М’які іграшки — чудовий
подарунок на день Святого
Валентина. Дівчатам подобаються милі іграшки з
мультфільмів. Це буде гарним нагадуванням про вас.
Зазвичай, у цей день
прийнято дарувати солодощі
у формі серця. Це може бути
і торт, і шоколад, і цукерки.
Шоколад був і залишається
найулюбленішими ласощами у дівчат.
Можна написати під вікнами вашої дівчини зізнання в коханні. Зробіть це червоною фарбою і великими
літерами.

Приймаємо замовлення на КУРЧАТ та КОМБІКОРМ.
Тел. 066-131-27-29, 098-751-09-16.

Колектив, виконком і депутатський корпус Чернецької сільської ради висловлюють глибокі співчуття секретареві сільради Таїсії Петрівні Панасенко з приводу тяжкої втрати — смерті
батька
Петра Гавриловича ЛУЦЕНКА.
Колектив територіального центру із обслуговування одиноких престарілих висловлює щирі співчуття водію Віктору Миколайовичу Мазилу і всій його родині з приводу тяжкої, непоправної втрати — смерті батька
МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА.
Колектив працівників Липівської ЗОШ I-III ступенів сумує з
приводу смерті колишньої техпрацівниці школи Тетяни Василівни ЄВТУШЕНКО та висловлює щире співчуття бібліотекарю
школи Валентині Миколаївні Огій з приводу смерті її матері.
Багато років свого трудового життя працювала молодшою
медичною сестрою у терапевтичному відділенні районної лікарні Галина Максимівна КИРИЧЕНКО. Звідси пішла і на пенсію.
За працелюбність, відданість роботі її поважали лікарі і медсестри, а хворі пам’ятають її доброту. Закінчився її земний шлях.
Сумуємо і щиро співчуваємо її дітям і внукам, яких вона безмежно любила.
КОЛЕКТИВ терапевтичного відділення райлікарні,
завідуюча відділенням Л. В. ГРАБОВА.
Важкі дні у родині нашої колеги — молодшої медичної сестри Ніни Іванівни Лут, яка проживає у Липовому. Днями померла її мама ГАЛИНА КОСТЯНТИНІВНА. Розділяємо з Вами і
Вашою родиною біль тяжкої непоправної втрати. Прийміть наші
щирі співчуття.
КОЛЕКТИВИ реанімаційного відділення та операційного блоку районної лікарні.
Висловлюємо глибокі співчуття подружжю Віктора Миколайовича і Людмили Іванівни Мазило з приводу тяжкої втрати —
смерті батька
МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА.
Сім’я С. В. і Т. І. КАТРУШЕНКО.

ПТИЦЯ ВІД ВИРОБНИКА!
Приватний інкубатор (м. Бахмач) з 25.02 реалізує добовий
молодняк птиці: БРОЙЛЕРІВ
РОС-708, м’ясо-яєчних КУРЧАТ (Мастер Грей, Голошийка, Колорпак, Грізбар),
КАЧЕНЯТ, ГУСЕНЯТ породи Велика Сіра, МУЛАРДІВ,
бройлерних ІНДИЧАТ БІГ-6.
Тел.
098-096-95-59,
066-925-10-00.
В кафе-бар «Міраж»
потрібен
працівник
—
БАРМЕН-ОФІЦІАНТ. Звертайтесь у колишнє кафе на
2-му поверсі триповерхівки.
Тел.
050-877-81-29,
097-613-01-01 (Лариса).

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ
ТАЛАЛАЇВЩИНИ

У зв’язку з відкриттям
в смт Талалаївка інформаційної служби «Економ-таксі» до співпраці
на взаємовигідних умовах
запрошуються ВОДІЇ з
власним авто.
Довідки за тел. 067510-72-58, 097-048-70-48
(Оксана Іванівна).

Тяжке горе спіткало наших сватів Віктора Миколайовича
і Людмили Іванівни Мазилів — виживши довгий вік, пішов із
життя їх батько МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ. Глибоко сумуємо
і розділяємо із сватами та їх родиною біль безповоротної
втрати.
Свати ПОПОВИЧІ.
Висловлюємо щирі співчуття Віктору Миколайовичу та
Людмилі Іванівні Мазилам із Талалаївки з приводу тяжкої,
непоправної втрати — смерті дорогої людини — батька
МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА.
Хрещеник СЕРЬОЖА та його сім’я.
Висловлюємо глибоке співчуття подружжю Віктора Миколайовича і Людмили Іванівни Мазилів із Талалаївки з приводу тяжкої втрати — смерті батька
МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА.
А. Д. і А. А. ЛИНЕЦЬ.
Розділяємо біль гіркої втрати і щиро співчуваємо нашим
дорогим кумам Віктору Миколайовичу і Людмилі Іванівні
Мазилам, їх дітям і внукам з приводу смерті дорогої їм людини — батька і дідуся МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА. Щиро
сумуємо з усіма рідними.
М. М. ЛОЛА і його родина.
Висловлюємо щирі співчуття нашим кумам і друзям
Віктору Миколайовичу і Людмилі Іванівні Мазилам із Талалаївки, їхній родині з приводу непоправної втрати — смерті
батька МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА.
Сім’я Н. Г. і О. Г. КРИСЬКІВ.
У родині моєї куми Таїсії Петрівни Панасенко з Чернецького непоправне горе — пішов із життя її батько Петро
Гаврилович ЛУЦЕНКО. Щиро співчуваємо Таїсії Петрівні,
розділяємо біль і гіркоту втрати з нею та всіма рідними і
близькими.
Т. В. ОСТАПЕНКО з Талалаївки.

11 лютого 2017 року
19 февраля г. Ромны, в 10:00 в гор. ДК

ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизм, избыточный вес,
табакокурение, неврозы

Врач-психотерапевт высшей категории
ИЛЬЯШЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ.

Гарантия. Анонимность. Безопасность. Выдается справка о
лечении и гарантии. Тел. 095-73-43-998, 068-91-89-374.

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

ПРОДАЄТЬСЯ

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

М етал опластик ові
 ІКНА та ДВЕРІ за найВ
нижчими цінами. Можливо
в кредит. Встановлюємо до
−10 градусів морозу.
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.

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.

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

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 90 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачені державні АКТИ на право власності на земельні ділянки
серії ЯА №517631 та серії ЯА №513829, видані 10 червня 2005 року
на ім’я ЧЕЧОТЕНКО Микола Борисович, вважати недійсними.
Втрачені державний АКТ на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №881980 від 20 липня 2007 року та СВІДОЦТВО
про право власності на нерухоме майно — на земельні ділянки від
29.07.2014 року, видані на ім’я БЕРЕКА Ганна Миколаївна, вважати недійсними.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0325808, виданий 20.04.1997 р. на ім’я ЛИТВИНЕНКО Микола
Федорович, вважати недійсним.

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.
Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Постійно ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій. Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Дорого ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо
ЯЛОВИЧИНИ. Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
Цілодобово молочних та підростаючих ТЕЛЯТ, КОРІВ,
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ. Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76, 066-348-15-72.
Найдорожче БИКИ, КОРОВИ, ТЕЛЯТА, КОНІ, ЛОШАТА, СВИНІ, КНУРИ, НУТРЯКИ, а також М’ЯСО яловичини
та свинини. Тел. 066-667-66-89, 067-299-50-40.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПЛИТИ пустотні
1,2×6 м, ГІПСО- і ШЛАКОБЛОК. Тел. 097-267-16-10.

ПОМИНАННЯ

14 ЛЮТОГО минає 5 років, як пішла
від нас у вічність дорога наша Тетяна
Михайлівна КАРПУСЬ (МАЗУРА) з
Юрківців. Ніколи не забудемо того тривожного дзвінка посеред ночі, а з трубки: «Немає Тані»… Немає і вже ніколи
не буде донечки, сестрички, мами, тьоті, дружини, бабусі. Час не лікує, а додає ще більше болю, жалю, туги. Не хочеться вірити, що ця розлука назавжди.
Та пам’ять про Тебе, наша рідненька,
завжди буде з нами. Вічного Тобі життя у Царстві небеснім
та спокою Твоїй душі.
Сумуючі всі РІДНІ.
13 ЛЮТОГО минає 5 років, як перестало битися серце найдорожчої і найріднішої для нас людини — люблячої
дружини, мами, бабусі і сестри Ольги
Макарівни ПАВЛИШ із Скороходового.
Невблаганна смерть забрала Тебе
від нас тоді, коли ще б пожити і порадіти життю. Ти була доброю, працьовитою, чуйною людиною, любила свою
сім’ю і робила усе, щоб нам жилося
краще. Не віриться, що не почуємо
Твого голосу, не відчуємо доторку рідних рук. Тільки засніжений горбок землі згорьовано і мовчазно зустрічатиме нас, а пташки над могилою тривожитимуть наші почуття. Нехай світ, в якому зараз Твоя душа,
буде для Тебе раєм, а земля лебединим пухом і легким у
ній вічний спочинок. Ти завжди будеш жити в наших серцях,
поки вони будуть битися. Пам’ятаємо, сумуємо, любимо.
ЧОЛОВІК, ДОЧКА, ЗЯТЬ,
ВНУЧКА, СЕСТРИ і БРАТИ.

11 лютого 2017 року

КРАЄЗНАВСТВО
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

ШАНОВНІ друзі з прізвищем Мартіян (Мартіан)! Як і всіх вас, хто має прізвище Мартіян, мене цікавить відповідь на питання про його походження. Я живу у Києві. Оскільки
теж маю прізвище Мартіян, про походження якого до цього часу не було єдиної думки,
то я виділив час для пошуку в Центральному Державному архіві м. Києва, Чернігівському, Сумському, Полтавському, Харківському, Черкаському архівах, Фамільному архіві
Новицьких в НБУВ, в Інтернеті та інших документах відомостей про наше прізвище та
одноіменного хутора Мартіянового. Результати цих пошуків та знайдені при цьому документи я виношу на суд усіх, хто має прізвище Мартіян.
згідно з документом мовою оригіналу. Дати
Хочу сказати, що найбільш віддалені довказані за старим стилем.
кументи від теперішнього часу дають право
У подальшому я вирішив по можливості
впевнено заявити — наше початкове прізвивідшукати родові лінії до нашого часу. От що
ще Мартіан, а хутір мав назву Мартіановий.
вдалося знайти:
Мої дослідження показують, що пересеІм’я Костянтина зустрічається два рази.
лення наших предків у Полтавську губернію,
Одне з них, я думаю, це церковний староста,
до якої відносився хутір Мартіановий, відбулося, скоріше за все, в 1817 році. Чому так? який був розстріляний після війни. Йому повинно було бути на той час десь 80 років.
Є відомості про значне переселення в ПолПерша родова лінія Михайло — Василь
тавську губернію якраз в 1817 році. (Інфор— Іван — Костянтин (перше ім’я Костянтин
мація із Інтернету, в архівах підтвердження
не знайдено. Є думка фахівців архіву, що ці по даті народження), яку вдалося встановити
аж до наших днів.
документи знаходяться в Росії.) У сповідному
У документах архівного фонду Роменрозпису Покровської церкви села Новіцкой
ської повітової земської управи м. Ромни
Слободкі за 1802 рік відомостей про мешПолтавської губернії у картках обліку земель
канців Мартіан ще не було (архів м. Чернівласників по межовим дачам с. Слобідки Тагова), а у 1833 році в сповідних відомостях
Покровської церкви села Слобідки (архів
м. Суми) значаться в частині (дослівно):
«козаки, які живуть у хуторі (назва хутора
ще не вказана) та їх домашні»:
1. Мартіан Михайло Якович, Дамнікія Йолалаївської волості Роменського повіту за
сипівна — дружина;
1911 рік зазначені представники роду Марті2. Мартіан Антон Михайлович, Параскеян, (уже прізвище Мартіян) козаки, які мешва Андріївна — дружина, Дарія, Наталія — їх кали у х. Мартіянів: Олексій Олександрович,
Григорій Олександрович, Федір Олександіти;
дрович, Олексій Фадійович, Іван Фадійович,
3. Мартіан Федір Антонович, Феодосія
Йосип Фадійович, Трохим Фадійович, Василь
Іванівна — дружина;
Федорович, Григорій Федорович, Харитон
4. Мартіан Василь Михайлович, Ганна
Дем’янівна — дружина, Марія, Василиса, Федорович, Іван Мартинович, Петро ІваноКсенія, Наталія, Іван — їх діти;
вич, Віктор Михайлович, Іван Михайлович,
5. Мартіан Олександр Михайлович, ПаСтепан Петрович, Іван Іванович, нащадки
Костянтина — Степан, Дмитро та ін. (так у
раскева Феодосіївна — дружина;
6. Мартіан Мартин Михайлович, Дарія
документі)
Михайло — Мартин — Іван, це друга роДем’янівна — дружина;
дова лінія.
7. Мартіанина Уляна Климентівна — онука Михайла Мартіанина.
Для підтвердження походження нашо8. Мартіанка Єфросинія Миколаївна, Євго прізвища в архівах вищезгаданих обласдокія, Йосип, Акуліна, Сава, Никифор — її тей були знайдені та опрацьовані наступні
діти;
документи:
9. Мартіанка Марія Іванівна — вдова,
1. В «Клировой книжке Полтавской Епархии на 1902 годъ» на стор. 599 – 600 в пункті
Мотрона, Єфимія, Трохим — її діти;
1145 говориться: «…Села Новицкой-СлободМожна зробити висновок, що переїхав в
місцевість Талалаївської волості:
ки Покровская церковъ, деревянная построМартіан Михайло Якович з одруженими ена в 1836 г. стараниями помещика Василия
синами — Антоном, Василем, Олександром
Iвановича Новицкого…в приходъ хуторов
та Мартином, їхніми дітьми та, можливо, друМартиановый, Свирский, Дитюковый, Нажинами померлих братів Михайла Яковича,
заренковый, Дуброва и Славянский». Церабо померлих, з якихось причин, його старковним старостою цієї церкви був козак:
ших синів, оскільки в цих жінок вже було не«Константинъ Iоанновъ Мартианъ». (Дивись
копію стор. з цієї книги, яка ще раз підтвермало дітей.
Це найдавніший та найважливіший докуджує те, що наше прізвище Мартіан.)
Зверніть увагу на закінчення прізвища
мент, який дає відповідь про наше прізвище
Мартіан та одноіменного хутора якраз -ан, а
Мартіан та походження нашого роду.
У Полтавському архіві в метричній книзі
не -ян, як зазначено в документах кожного із
за 1864 рік є такий запис:
нас. Необхідно також довіритись працівникам
церкви, як найбільш освіченим на той час та
1. 22 квітня в Мартіана Андрія Антоновинайбільш уважним у виконанні своїх обов’язча та його дружини Євдокії Федорівни народився син Пуд;
ків при підготовці документів громадян.
2. 16 травня в Мартіана Івана Васильови2. У державному архіві м. Чернігова в метричній книзі Покровської церкви с. Слобідки
ча та його дружини Феодосії Данилівни нароРоменського повіту за 1877 рік козаки з пріздився син Костянтин. Я вважаю, що Андрій
Антонович та Іван Васильович це онуки Мивищем Мартіан є.
хайла Яковича.
У першому тексті сказано: «Хутора МарНа моє звернення до Державного архіву тіанового козака Матвея…» (який помер від
застуди), а от в другому: «Хутора МартіаноЧернігівської області були надіслані відомості про мешканців чоловічої статі Мартіанового козака Ивана Василієвича Мартіана…»
вого хутора з прізвищем Мартіан із метрич(який помер від раку), є і хутір, і прізвище
Мартіан. Це ще раз підтверджує, що наше
них книг Покровської церкви за 1874 – 1878,
прізвище Мартіан.
1881 та 1891 – 1893 роки (книги збережені
частково) с. Слобідка Роменського повіту
3. У переліку загиблих у 1-у Світову війПолтавської губернії (дослівно):
ну 1914 – 1918 рр. по Талалаївській волос••а/з №1 від 3 січня 1876 року про народті Роменського повіту Полтавської губернії
зазначений Мартіан Олексій Гнатович з. б.
ження 3 січня Иоанна. Батьки: хутора Марті21.03.1915 року.
анова козак Мартын Мартынов Мартиан
та його дружина Домникия Прокофиева.
Як бачимо з самого початку, і мабуть, уже
Православного віросповідання. Ф. 1530,
не підлягає ніякому сумніву те, що наше прізвище в минулому було Мартіан.
оп. 7, спр. 65, арк. 16 зв.
4. В «Реестре Запорожского войска за
••а/з №12 від 28 червня 1876 року про
народження 28 червня Петра. Батьки: хуто1649 год» є запис про те, що в Канівському
ра Мартіанова козак Феодор Александров
полку, Межирецької сотні служив козак з прізМартиан та його дружина Александра Иавищем Мартіан.
ковлева. Православного віросповідання.
Я намагався простежити подальшу долю
означеного козака Мартіана, але в «РевизФ. 1530, оп. 7, спр. 65, арк. 22 зв.
ских сказках» за 1834 рік та сповідному роз••а/з №11 від 26 травня 1877 року про напису за 1799 рік в архіві м. Черкаси більше
родження 26 травня Карпа. Батьки: хутора
ніяких відомостей про мешканців цього краю
Мартіанова козак Иван Иосифов Мартиан
та його дружина Улия Григориева. Праз прізвищем Мартіан (Мартіян) немає.
вославного віросповідання. Ф. 1530, оп. 7,
Мені часто спадає на думку, що, можлиспр. 65, арк. 37 зв.
во, якраз ми продовжуємо рід цього славного
••а/з №29 від 18 вересня 1891 року про козака Мартіана? На користь цього є немало
аргументів. Головним із них є те, що хутір був
народження 17 вересня Константина.
козацьким, і мав назву за церковними докуБатьки: хутора Мартіанова козак Петр Иванов Мартиан та його дружина Мотрона ментами — Мартіановий.
Справа в тім, що велика територія ПолТимофеева. Православного віросповідання.
Ф. 1530, оп. 7, спр. 77, арк. 63 зв.
тавської та Чернігівської губерній в минулому
••а/з №31 від 14 листопада 1892 року про були заселені «черкесами» — козаками, які
народження 14 листопада Григория. Батьмешкали на території теперішньої Черкаськи: хутора Мартіанова козак Алексей Фадкої області. В період Польських завоювань
деев Мартиан та його дружина Александра
в XVIII – XIX століттях переселення на лівий
берег р. Дніпра в степові райони здійснюваСеменова. Православного віросповідання.
лось цілими полками з сім’ями та нажитим
Ф. 1530, оп. 7, спр. 77, арк. 112 зв.
майном.
Прізвище, імена та по батькові вказані

Щоб бути до кінця справедливим, повідомляю, що зустрічались і матеріали, які стосувались прізвища Мартіан із закінченням -ян.
5. В «Описи населенныхъ местъ Полтавской губернии за 1900 годъ» на стор. 1192
сказано: «Хутор Мартияновъ, Роменского
уезда, Талалаевкой волости расположенъ въ
32 верстахъ отъ уездного города и 7 верстъ
отъ волости».
6. На спеціальній військовій карті Європейської частини Росії за 1868 рік х. Мартіяни
показаний (взято з Інтернету).
7. Із Щоденника Black Dolphin (Інтернет):
Преданіє говорить, що хутір заснував
Максим Мартіян (или Мартіан) — Запоріжський старшина, який пішов із Сечі, отримав земельну ділянку і став полковником
Прилуцького полку. (Про те, що він заснував
хутір — вигадка, а щодо переліку полковників
Прилуцького полку такого прізвища в ньому
немає.)
8. При опрацюванні архівних документів
зустрічались прізвища відомих діячів з іменем чи прізвищем Мартіан:
А) Мартіан Трізна (пом. 17 травня 1643

ЯКЩО ВИ РОДУ МАРТІЯНІВ
року) релігійний та державний діяч Великого
князівства Литовского, канонік Віленський (з
1620 року);
Б) Князь Мартіан Михайло Огінський
(1.04.1672 – 29.10.1750 рр.) — державний та
військовий діяч Великого князівства Литовського. Не варто ігнорувати можливість і із
Литовсько-Польського напрямку появи нашого прізвища;
В) Чоловік Пресвятої Варвари Великомучениці мав чи то ім’я чи то прізвище Мартіан і це було аж 1700 років тому (знайшов в
Інтернеті).
9. В «Топонимическом словаре Украины.
Киев. 1998 г.» говориться, що мис Мартьян на
південному березі Криму походить від давньогрецького імені Мартіан.
10. Серед новаторських єпископів Константинополя за останні 2000 років ім’я Мартіан не знайдено, але два рази згадується
ім’я Маркіан.
Не було раніше імен та прізвищ Мартіян,
Маркіян, а були Мартіан та Маркіан. Це «мудрі» та дуже «освічені» виконавці при підготовці різних документів, особливо зі слів, змінили -ан на більш м’яке мовлення (-йан) -ян.
У мене з’явилась й інша думка щодо зміни Мартіан на Мартіян, а саме: якщо після букви -і, не відриваючи ручку від паперу, почати
писати букву -а, яка складається з -о та приставної палички справа, то можливо хтось не
довів до повного з’єднання -о, а почав раніше повертати письмову ручку та виходити
на приставну паличку, і наступний читач уже
міг сприйняти, що перед ним буква -я, а не
-а. От ми і стали з вами «носителями самобытной Армянской культуры», як пише один
із авторів, розглядаючи походження нашого
прізвища.
З усією відповідальністю можна заявити: немає у нас з вами ніякого вірменського
коріння, це абсолютно вірно. Наш рід — рід
Мартіан, який іде від козаків Запорізької Січі.
Ми маємо право пишатися та гордитися тим,
що ми є правнуки Запорізьких козаків. Досить
нам чути про те, що ми вірмени, це лише
вигадки.
Мої остаточні висновки:
1. У мене немає сумнівів, що з самого
початку наше прізвище було МАРТІАН.
2. Не без гордості можемо заявити, що
«ми браття козацького роду».
3. Наше прізвище абсолютно не пов’я-

зане з вірменським походженням. Ми
дійсно корінні українці.
Коли церковного старосту Покровської
церкви села Слобідки Мартіана Костянтина
розстрілювали після війни, його прізвище
вже було Мартіян. Працюючи над архівними
матеріалами, я прийшов до висновку, що не
тільки заможний стан розширеного сімейства
Мартіан, який був досягнутий завдяки наполегливій праці, а і прізвище з його зіпсованим
закінченням -ян було підставою в буквальному сенсі розгону мешканців хутора Мартіанового, його переселення по різних селах, а
також засланню декого з них за Урал.
Був неприємний випадок і в моїй життєвій
практиці років 20 тому, коли були напружені
стосунки з представниками Кавказьких національностей в м. Києві. Це змусило мене
на дошці прізвищ у під’їзді стерти букви -іян.
Тепер моє прізвище на дошці Март.
Тому нам дуже важливо знати свій родовід ще і в світлі подій останніх років в Україні.
Хто знає, чим все це закінчиться? Давайте
озброїмо знаннями історії нашого родоводу
майбутні покоління. Раніше це було не важливо, а тепер це, вважаю, необхідно.
Навіть на підставі цих документів, які
підтверджують, що наше прізвище Мартіан, наші внуки та правнуки при бажанні
зможуть перейти на початково вірне прізвище Мартіан і для цього ми надаємо їм вагомі
аргументи.
Мій дід Селіверст народився в 1879 році,
прадід Максим, але хто батько прадіда невідомо. Були висловлювання, що він Тадейович. Але ім’я Тадей ніде в документах не згадується. Мені так і не вдалося це з’ясувати,
можливо хтось із вас зможе мені допомогти
в цьому. Говорять, що був козак Іван, в якого
було аж 15 синів. Можливо і мій прадід Максим один з них. У Слобідці майже нікого не
залишилось із тих, хто знав про минуле нашого роду з прізвищем Мартіан.
Чим довше я працював, щоб установити
походження нашого прізвища, тим більшу повагу я відчував до нашого роду. Це чесні трударі і віддані захисники своєї Батьківщини.
У Березівці є вулиця братів Мартіянів. Вона
названа в честь 4-х братів Олексія, Івана,
Йосипа та Трохима Фадійовичів, які героїчно
загинули в роки Великої Вітчизняної війни.
Пропоную небайдужим продовжити досліджувати історію нашого родоводу. Адже
питань ще багато. Одне із них — ким та на
якій підставі цим переселенцям була надана
земельна ділянка?
Весь напрацьований матеріал буде відповідно оформлений і зданий в Державний
архів Талалаївки, м. Чернігова та м. Києва.
Можливо із нашої колективної згоди буде
створений сайт в Інтернеті.
Зауваження та пропозиції повідомляйте
за тел. 050-352-15-94 або на мою адресу:
mnkamin@gmail.com. Надіюсь на ваше розуміння, підтримку та доповнення.
Микола МАРТІЯН.
м. Київ
Не опрацьовані матеріали:
1. Каневский полк единица Войска Запорожского образован в 1625 году. В 1678
году полк реформирован, казаки ушли на
Левобережье и расселились на территории
Переяславского полка. Во время восстания
1702 – 1704 годов полк был восстановлен
Семеном Палием, как образование правобережных казаков. Когда по условиям Прусского мира Правобережье попало под власть
Польши, полк в 1712 году прекратил свое
существование.
2. Фонд 11. Історичні матеріали. 617
Справа 1396014039. Збірка Новицького №1
16901697. 146 арк.

АГРОПРОМ СЬОГОДНІ

ЩО ТОРІК НАДБАЛИ АГРАРІЇ

В
агропромисловому
виробництві минулого року
працювало 15 сільськогосподарських підприємств
різних форм власності та 23
фермерських господарства.
В обробітку знаходилось
32397 га землі.
Валової продукції сільського господарства у співставних цінах 2010 року вироблено на суму 248869 тис.
грн., у т. ч. продукції рослинництва на суму 220578 тис. грн.,
а тваринницької продукції —
на суму 28291 тис. грн.
Агропідприємства виростили та зібрали 80110 тонн
зерна, при середній урожайності 57,7 ц/га, в т. ч. кукурудзи
на зерно отримано 43799 тонн
при урожайності 80,6 ц/га.
Валовий збір олійних
культур склав 50448 тонн, що

більше на 27960 тонн у порівнянні з позаминулорічним
показником. Урожайність технічних культур склала 30,5 ц/
га. По видах: соя — 28,8 ц/га,
соняшник — 31,7 ц/га.
Під урожай 2017 року
посіяно озимі на площі
9390 га, що на 1565 га більше, ніж минулого року.
Ведуться роботи по технічному
переоснащенню
сільськогосподарського виробництва. Придбано техніки за 2016 рік на загальну
суму 4457 тис. грн.
Станом на 1 січня ц. р.
поголів’я ВРХ становить
3422 голови, в т. ч. 1726 корів. Поголів’я свиней утримує лише одне господарство у кількості 179 голів.
За 2016 рік отримано
8994,4 тонни молока, ва-

ловий надій на наявну на
початок року корову склав
5090 кг. М’яса за минулий рік
вироблено 508 тонн, середньодобовий приріст молодняка ВРХ склав 724 грами.
Середньомісячна зар
плата за 2016 рік склала
3675 грн., що більше на
484 грн., ніж у 2015 році.
Укладено 7253 договори
оренди земельних часток
(паїв) із сільськогосподарськими виробниками. Виплачено згідно з договорами
53328 тис. грн. Середньорайонний розмір орендної
плати становить 8,4% від
нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що
орендується.
Надія СЕРЕДА,
головний спеціаліст
райуправління АПР.
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У ДЕНЬ
СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА

Це свято вже давно
стало одним із найулюб
леніших серед жителів
нашого району. Адже
щороку 14 лютого йому
присвячуються
різні
святкові події у районному будинку культури
— вечори поезії, незабутня «Мелодія двох
сердець», розважальні
програми для обдарованих сімейних пар різного віку. Ці події минулих
років — просто незабутні для їх учасників.
А в районному будинку культури учасником святкових подій
може стати кожний, хто
має веселу вдачу, закоханий у пісню і слово, здатен до жартів та
народних витівок! Тут
цінують ваші таланти.
Завітайте у районний будинок культури 11 лютого. О 18-й годині на вас
чекає
розважально-
конкурсна
програма
«Хто зверху?»
А о 20-й годині у
кафе «Міраж» 14 лютого — ще одна розважально-конкурсна
програма
«Кохання
— це…»
Якщо ви вірите у
справжнє кохання і маєте бажання зробити
своїм коханим справжній подарунок, запросіть
їх на свято закоханих,
яке дарує вам районний
будинок культури!

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

11 лютого 2017 року

ЖИТТЯ НА СЦЕНІ

«Я ЗДАРОЖЫЎСЯ ТРОХІ, Я ХВІЛІНКУ ПАСПЛЮ»…
І ДЕНЬ, І НІЧ, аби вмів,
розмовляв цією білоруською, бо колоритна — так
Боже ж ти мій! А що вже
чарівна, чудернацька і
красивенна у вимові, а що
вже лірична — аж серце
болить! Кращої, здається,
на всенький світ не знайдеш! Після святої маминої, звичайно ж. Воно й
не дивно — посестри, із
однієї слов’янської колиски
між люди пішли. А в пісні ж
яка! Отак слухав би й слухав: «Пєсняри», «Сябри»,
«Вєраси». Хіба ні?! Це ж
класика, золотий фонд білоруської пісні! Вони, наче
створені одне для одного:
мужня, горда і високопатріотична, глибоконародна у
«Пєснярів», надзвичайно
ніжна і трепетна у «Сябрів»
і молода, ігриста у «Вєрасів». Музика нашої юності.
А що може бути кращим за
молодість!?
Сьогодні мова і пісня
у «Вєрасів», та ні, в усієї
Білорусі сумна і згорьована: 28 січня обірвалась
на півноті життєва пісня
відомого на весь колишній
Союз і любимого багатьма
поколіннями прихильників
сучасної музики Олександра Тихановича. Осиротіла сцена. І «Малиновка»
принишкла, згорнувши од
біди крила, і «Завіруха»
«мяце», замітає сліди — пішов Артист…
Вони якось ураз популярними стали. Вже
гриміли на всю країну
«Пєсняри» із своїми «Березовым соком» і «Вологдою», уже п’янили слух
«Алеся» і «Вы шуміце,
бярозы», оспівані «Сябрами», а «Малиновка» ще

не «прилетіла». І ось вона
заспівала, та так, що почули її всі! Тільки й мови
тоді було, що про «Вєраси» і про того чорненького
соліста з вусами і гітарою і
ніжний-ніжний голосок його
партнерки в окулярах. Яка
це пара була! Олександр
Тиханович і Ядвіга Поплавська. І так їхнім фанам
чомусь хотілося, щоб вони
були дуетом не тільки на
сцені, а й подружжям. А
на той час вони вже й були
подружжям. Навіть більше,
з кожної гастрольної поїздки маму й тата з нетерпінням виглядала маленька
Настечка.
Взагалі-то, Олександр
спершу військовий, а вже
потім артист. Бо хоч і марив музикою, та мужчина
повинен бути мужчиною
— обрав істинну чоловічу
професію, одягнувши після восьми шкільних класів
форму курсанта суворовського училища. А музика
нікуди від нього не поділася — який військовий заклад без оркестру і який оркестр без Сашка! «Труба»
військовій професії Олександра! І ця ж таки труба
прикликала його на духове відділення Білоруської
консерваторії, а згодом по
тому у вокально-інструментальний ансамбль «Вєраси». І там була Ядя! Він так
закохався у неї, що ладен
був зразу ж під вінець. А
вона: «А перестанеш матюкатися?» Мав такий грішок. Схоже, перестав, бо
трохи більше, ніж за рік
вони побралися. У великій
любові у творчих людей великі й пісні народжуються.
«Любви прощальный бал»,

«Малиновка», «Завіруха», «Счастливый
случай», «Я у бабушки живу», «Цыганка»
— шлягери, хіти, вони
й через тридцять
років будять найпотаємніші почуття, а
тоді, у вісімдесяті,
ставали
переможцями «Пісні року» і
підносили на вершини хіт-парадів «Вєраси», а потім і дует
Олександра Тихановича та Ядвіги По
плавської, коли вони
пішли з ансамблю.
Спершу у Державний
оркестр Білорусі, за
ним був просто дует,
а з 88-го Театр пісні,
який ще через деякий час назвали продюсерським центром
«Профартвідеон».
Як тепер Ядя без
Саші? «Мені була послана Ядя», — згадував він
якось. Все життя разом на
сцені! І так ураз «любви
прощальный бал»… Хто
тепер стане з нею в дует?
Настя? Одна у них із Сашею вона — «стало модным одного малыша иметь
всего». А Насті як? Це для
нас раптово, несподівано,
а Ядвіга з Настею передчували, хоч і сподівалися
на диво. Передчував і сам
Олександр
Григорович.
Він-то знав свій діагноз:
невиліковне
аутоімунне
захворювання легенів. Що
ніякі медичні світила в Німеччині і по інших закордонах — ніщо не допоможе.
Просто віддавав себе на
всі сто кожному відпущеному йому дню, старався
бути на сцені стільки, скіль-

ки міг. Тільки, щоб ніхто не
знав. Щоб не жаліли. Страх
як не любив, коли чоловіка,
мужчину жаліють!
А ми, глядачі, з кожним
новим виступом Ядвіги і
Олександра бачили, що
щось негаразд: вона та ж
Ядвіга, яскрава і принадлива артистка, а від нього
тільки вуса залишилися
— танув, як свічка. Хтось
із відомих сказав, що з
такими ось людьми уособлювався Союз, той час,
в якому вони жили і творили, були на своєму пікові. І коли вони відходять,
то відходить назавжди і
ностальгія за тією епохою.
Союзу, по великому рахунку, не шкода, а ось Тихановича… Лікарі давали йому
3-4 роки, любов дружини і
доньки, невситне бажання

стояти на сцені продовжили Олександрові шанс
вийти на неї і завтра, і
післязавтра. Йому відміряно було 64 з половиною.
Небагато. А яке життя! Які
пісні і яка заворожуюча в
них ця білоруська! Слухав
би й слухав і як «па раце
далёка рушнікі плылі», і як
«на зямлі я, і ты, і завея», і
«а я лягу-прылягу край гасцінца старога». Тільки не
буде наживо в Сашиному з
Ядєю виконанні «засыпае
нас снег, засыпае, патрапляю ў замецены след…»
Заметений слід… Пішов
Артист: «Я здарожыўся
трохі, я хвілінку пасплю»…
О. ЛИПІН.
На фото: яка це пара
була — з коханою
дружиною Ядвігою
Поплавською.

ПОРАДИ ГОСПОДАРЮ

РОЗВОДЬТЕ МУСКУСНИХ КАЧОК
Немало господарів при
виборі качок для розведення вагаються щодо породи
птахів. Якій породі віддати
перевагу? Доцільно вибір зупинити на мускусних качках,
яких з успіхом вирощують
багато господарів. Зовнішній
вигляд мускусних качок дуже
оригінальний: корпус довгий
і широкий, груди середньої
довжини, крила до 34 сантиметрів, могутні і дуже сильні,
шия досить коротка, голова
подовжена, над дзьобом і
біля нього м’ясні нарости —
корали. У селезня ці нарости
крупніші, ніж у качки, а між
основою його дзьоба і ніздрями є м’ясиста шишка. Під
час переляку чи хвилювання
пера на голові в цієї породи
качок піднімаються, утворюється своєрідний чуб, що
властиво тільки їм.
Мускусні качки відрізняються від інших ще однією
характерною рисою: при
ходьбі вони рухають головою
то назад, то вперед, особливо селезні. Очі в качок великі, блискучі, блакитнуватого
чи сірого кольорів, дзьоб
середньої довжини і ширини,
блідо-тілесного, іноді з рожевим відтінком, чи темно-рожевого кольору, хвіст довгий,
злегка піднятий із твердими перами, ноги відносно
короткі, колір їх варіює від
блідо-жовтогарячого і яскраво-жовтого до бурувато-жов-
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того і темно-свинцевого, навіть чорного.
По забарвленню оперен
ня нараховується кілька
різновидів мускусних порід качок: чорна білокрила,
синя білокрила, чорна, біла,
синя, чорно-біла, синьо-біла. Селезень і качка мають
майже однакове забарвлення. Білий різновид характеризується сніжно-білим кольором оперення, червоним
дзьобом і чорним нігтиком,
червоними наростами, червоною шкірою на щоках і
оранжево-жовтих ногах.
Вигідно і те, що мускусні
качки значно меншу мають
потребу у воді, навіть маючи
водяні вигули, воліють знаходитися на березі.
При хорошому догляді
жива маса дорослих качок
досягає 3, селезнів — 6 кілограмів, яйценосність —
70 – 120 яєць у рік, маса яйця
— 70 – 80 грамів, тривалість
інкубаційного періоду —
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34 – 36 днів. Качки добре відгодовуються, від них одержують смачне, ніжне, нежирне,
темного кольору м’ясо, що
нагадує м’ясо диких качок.
Дану породу через низьку яйценосність використовують, в основному, для
виробництва гібридів (мулардів) звичайно як батьківську форму. А найкращими
відгодівельними
якостями
володіють гібриди, отримані
від схрещування мускусних
селезнів з качками порід
оргпінгтон, руанська і біла
альє, а також помісями цих
порід. До 7 – 10-тижневого
віку такі муларди досягають
живої маси 3 – 6 кілограмів
при витратах корму на один
кілограм приросту 2,3 – 3
кілограми.
«Присадибне і дачне
господарство».
На фото Олександри
ГОСТРОЇ: люблять мускусні качки політати та по
дахах погуляти.
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