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НА РАДІ В СТОЛИЦІ

20 березня відбулось п’яте засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента Петра
Порошенка. У засіданні також взяв участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, керівництво Кабінету Міністрів, Верховної Ради та представники місцевої
влади. Взяв участь у цьому засіданні і голова районної
державної адміністрації Анатолій Дупа. На черговому
засіданні колегії він інформував присутніх про ті питання, які розглядалися під час засідання Ради, а це:
напрацювання оптимальної моделі розвитку місцевого самоврядування і територіальної організації влади,
децентралізація управління регіональним розвитком,
вирішення проблемних питань життєзабезпечення
регіонів.

ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

Відбулося розширене засідання колегії райдержадміністрації під головуванням Анатолія Дупи. На її порядок денний виносився ряд важливих питань. Увагу було
акцентовано на легалізації зайнятості та заробітної
плати з визначенням відповідних заходів на 2017 рік.
Про роботу із запобігання корупції в РДА доповіла керівник апарату Оксана Вебер.
Головний спеціаліст відділу освіти Людмила Колесник інформувала про створення в районі освітнього округу, опорної школи та її філій.
По всіх питаннях прийняті відповідні рішення.

СЕМІНАР-НАРАДА
З КЕРІВНИКАМИ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ РАЙОНУ

Щороку в період початку весняно-польових робіт керівники сільгосппідприємств району збираються на свій
традиційний семінар-нараду. Цього разу він відбувся 21
березня на базі ТОВ «АФ «Обрій» LTD» у Харковому.
Участь у ньому взяли керівники району.
Детальніше про роботу семінару та особливості нинішньої весни в аграрному секторі читайте в наступному номері.

КРАСНИЙ КОЛЯДИН –
У ГРОМАДУ, УКРАЇНСЬКЕ – НІ

22 березня відбулося засідання 20 сесії Красноколядинської сільської ради 7 скликання, на якій було
розглянуте повторне звернення Талалаївського селищного голови про ініціювання створення територіальної
громади з центром у Талалаївці. Враховуючи результати громадських обговорень щодо цієї пропозиції, депутати одноголосно вирішили дати згоду на добровільне
об’єднання територіальної громади села Красний Колядин в Талалаївську селищну територіальну громаду із
центром у Талалаївці.
Цього ж дня відбулася сесія і в Українській сільраді, на порядок денний якої виносилося також питання
про об’єднання у єдину Талалаївську громаду. Сільські
депутати не проголосували за приєднання територіальної громади сіл, що входять до Української сільради в
Талалаївську.
● ● ●
Рішення Понорівської сільської ради Про надання
згоди на добровільне об’єднання територіальної громади
було прийняте 12-ю сесією 7-го скликання, а не 27-ю, як
було випадково повідомлено у «ТХ» за 11 березня ц. р.

ЯК МИ вже повідомляли,
10 березня відбулося пленарне засідання 12 сесії 7
скликання. Із 26 брав участь
в її роботі 21 депутат, а також
перший заступник голови обласної ради Валентин Мельничук, депутат обласної ради
Геннадій Тригубченко. Головував на сесії голова районної ради Юрій Дзюбан.
У складі секретаріату
працювали депутати Володимир Лукаш та Василь
Матвієнко. В лічильній групі
— Ганна Круподеря і Валерій
Бугай. До порядку денного було включено аж
23 питань, кожне із яких було
попередньо розглянуте у постійних комісіях.
Отож спочатку про роботу комісій: з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та комунальної власності, головує в якій Олег Василенко, а до складу входять
депутати Володимир Лукаш,
Володимир Киричок, Валерій Бугай, Сергій Коломайко
і Ганна Круподеря 6 березня
почала роботу о 17-й і завершила після 21-ї. Розглядали
14 питань, кожне з яких тим
чи іншим чином стосувалося
районного бюджету. Заслухали тези звіту голови райдержадміністрації Анатолія
Дупи про роботу райдержадміністрації за 2016 рік, його
заступника Ларису Шевченко, яка ознайомила присутніх
із результатами виконання
Програми економічного і соціального розвитку району за
підсумками минулого року.
Після прискіпливого обговорення цих звітів члени комісії
рекомендували депутатам
прийняти їх до відома.
Пристрасті розгорілися,
коли настав час розподілити
залишок коштів, який склався станом на 1 січня 2017го. Начальник фінансового

управління Валентина Горкавенко зачитала бюджетні
запити головних розпорядників коштів щодо виділення
їх на фінансування програм
та інших заходів із районного
бюджету. Не так просто об’єктивно розділити кошти, коли
«дірок» надто більше, ніж їх.
Сперечалися, переконували одне одного кілька годин, доки вирішили рекомендувати депутатам районної
ради внести зміни до райбюджету на 2017 рік, розділив-

фінансування програми висвітлення діяльності у газеті,
на фінансування Програми забезпечення надання
адмінпослуг.
Також депутати розглянули листа обласного онкологічного диспансеру щодо
участі у реалізації обласної
Програми боротьби з онкологічними захворюваннями і
запропонували виділити 50,0
тис. грн. субвенції з районного бюджету до обласного на
придбання медичного радіо-

ши залишок коштів на такі
бюджетні потреби: відділу
освіти (на утримання Довгалівської школи, на придбання
палива для всіх шкіл, паливно-мастильних
матеріалів
для автобусів, на виготовлення проектно-кошторисної
документації реконструкції
паливної системи в Талалаївській школі та фінансування участі у патріотичному
заході «Джура»; Талалаївській ЦРЛ: на придбання 22
вогнегасників, бойлера, на
оплату за енергоносії, на
придбання інсуліну (враховуючи лист Чернігівської
ОДА) та імуноглобуліну; КЗ
«Талалаївський районний
центр первинної медико-
санітарної допомоги»: на
оплату за енергоносії, на
придбання автомобіля та 2
квартир для лікарів Центру;
відділу культури та туризму: на придбання звукопідсилюючої апаратури, обладнання та інструментів для
школи мистецтв; районному
центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді:
для утримання приміщення
і техпрацівників; районній
раді на ремонт приміщення;
райдержадміністрації: на
ремонт системи опалення,
на виготовлення ПКД, для

логічного апарату для обласного онкодиспансеру.
Депутати внесли пропозицію розглянути на 12 сесії
питання про призупинення
діяльності
Довгалівської
школи та попередження директора і вчителів школи про
призупинення фінансування
школи з 1 липня ц. р.
Всі ці рекомендації постійної комісії були підтримані депутатськими голосами.
У рішенні щодо Довгалівської школи обумовлено,
що питання про відновлення
державного фінансування її
знаходиться на розгляді у міністерських структурах, отож
призупинити її діяльність у
випадку невирішення позитивно цього питання.
Доповідав про стан законності, боротьби із злочинністю, запобігання і протидію
корупції та охорону громадського правопорядку начальник Талалаївського відділення поліції Прилуцького ВП
ГУНП Олександр Борисенко.
Питань до нього майже не
виникало.
До головного лікаря КП
«Талалаївський
районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Василя
Дем’яненка, який звітував
про роботу Центру, — навпаки. Перший заступник
голови облради Валентин
Мельничук
запропонував
йому працювати над питанням створення привабливого
середовище для залучення

ІЗ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РА ДИ

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМЦІВ
ТА СПОЖИВАЧІВ!

У зв’язку з надходженням скарг від жителів району до
райдержадміністрації щодо порушення прав споживачів
підприємцями, які здійснюють свою діяльність на території району, зокрема, щодо відсутності цінників на товарах,
дати виробництва та перешкоджання прозорості зважування продукції під час придбання сектор економічного розвитку РДА повідомляє, що вимоги чинного законодавства
та роз’яснення опубліковані на сайті райдержадміністрації
22 березня 2017 року.
Контактні дані управління у справах захисту прав споживачів у Чернігівській області: м. Чернігів, пр. Миру, 49-а,
кімн. 22-24, тел. (0462) 69-95-24, 69-96-49.
За консультацією звертатися до сектору економічного розвитку райдержадміністрації за тел. 2-16-23,
(097) 613‑09‑79, (050) 903-82-00.
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в лікарню молодих фахівців.
Мав слово керівник робочої групи по проведенню
аудиту ЦРЛ депутат Володимир Киричок. Він повідомив
присутніх про результати
роботи групи, озвучив напрацьовані нею пропозиції і
запропонував врахувати рекомендації постійної комісії
районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної
власності та визнати роботу
головного лікаря Центру незадовільною, на
наступній сесії
районної ради
заслухати головного лікаря
ЦРЛ Аллу Комлик.
Заступник голови РДА
Лариса Шевченко наголосила депутатам, що нині у
Центрі, крім головного лікаря, працює на неповну ставку лише два лікарі. У роботі
керівника Центру, звичайно,
є недоліки, але немає лікарів
із відповідною освітою, і залишати Центр без керівника
не доцільно.
Голова райради Юрій
Дзюбан повідомив, що головний лікар подав заяву
про звільнення з посади,
отож у зв’язку з цим є пропозиція надати дозвіл райдерж
адміністрації на розірвання
контракту з ним.
Обговоренню звіту голови РДА, внесенню змін до
рішення 11 сесії, питанням
навколо медицини депутати
відвели більшість сесійного
часу, а тривала сама сесія
майже 5 годин.
Ще депутати прийняли
кілька життєво важливих для
району програм, затвердили
технічну документацію по
визначенню
нормативно-
грошової оцінки земельних
ділянок, передали адміністративний будинок та
господарські будівлі з бухгалтерського обліку відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації на бухгалтерський облік районної
ради. По всіх 23-х питаннях
прийняті відповідні рішення.
Олександра ГОСТРА.
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ЗНОВУ ПЕРЕХОДИМО НА ЛІТНІЙ ЧАС

Незважаючи на всі наші надії й обіцянки наших політиків, що цю тяжку процедуру скасують, ми все ж таки продовжуємо крутити стрілки годинника двічі на рік то вперед,
то назад. Навесні настала черга переходу на літній час. А
це означає, що о 3 годині ночі з суботи, 25 березня, на неділю, 26 березня, стрілки годинника слід перевести на одну
годину вперед. І з сумом розпрощатися з однією годиною
повноцінного і бажаного відпочинку.

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

«ТОВ АФ ОБРІЙ LTD» САМОСТІЙНО
ВСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ФІЛЬТРУВАННЯ НА ЕЛЕВАТОРІ — таку відповідь на
проблемну статтю «Шкідливий «хліб»
(«ТХ» №7 за 11 лютого) надав директор підприємства Олег ФІЩУК.
— Не можу не визнати,
що проблема мала місце. Та
вважаю, що недоречно говорити ніби викиди з’явилися
лише після входження підприємства до «ТОВ АФ Обрій
LTD». Буцімто під час господарювання на елеваторі попередніх власників подібних
проблем не виникало? Також
деяким «знавцям» технологічного процесу сушіння зернових хочу пояснити, що нещодавні викиди спричинені
не роботою нових шведських
очисних споруд, а саме тих,
які встановлені на елеваторі вже багато років тому. Це
зерносушарки вітчизняного
виробництва ДСП-50, в яких
технічно не передбачена
система аспірації (фільтрації). Тим, хто сумнівається в
моїх словах, чи вважає, що
ми навмисне забруднювали
повітря, я можу пред’явити
відповідні технічні документи
від підприємства-виробника цього обладнання, в яких
можна легко знайти докази
моїх тверджень, — повідомив Олег Ростиславович.
— У всіх талалаївців,
яким ми випадково зашкодили, прошу вибачення. За
те, що трапилися нещодавні
викиди, на наше підприємство перевіряючими органами було накладено штраф,
який ми сплатимо в повному

обсязі. Також повідомляю,
що сезон очищення і сушіння
зернових уже завершився,
а до початку наступного ми
власними силами встановимо систему аспірації на зерносушарки ДСП-50 і жителі
Талалаївки більше не матимуть проблем, пов’язаних із
роботою підприємства.
Є що сказати і приємне,
адже на сьогодні наш елеватор — одне з бюджетоутворюючих підприємств Талалаївського району. Минулого
року компанією «Обрій LTD»
(елеватор входить до складу
компанії) до бюджетів всіх
рівнів сплачено більше 20
млн грн., а це, як ви розумієте — своєчасні заробітні
плати бюджетників, підтримка соціальної сфери, розвиток інфраструктури селища
і благоустрій територій. Крім
цього, елеватор є одним з
найбільших
роботодавців
району, де трудиться більше 60 працівників. Середня
заробітна плата, після нещодавнього підвищення, становить майже 5,5 тис грн., отож
на сьогодні складається
черга з бажаючих працювати на елеваторі. Запевняю,
що наступного сезону наше
підприємство буде успішно
працювати, наповнюючи місцевий бюджет, забезпечуючи
роботою місцевих жителів.

ПОВАЖНИЙ
80-річний
ювілей у нашої найдорожчої
матусі і бабусі Марії Дмитрівни ВОЙКОВОЇ із Старої
Талалаївки. З днем народження, мамо кохана, наша
рідна,
прекрасна,
свята.
Ми здоров’я і сили бажаєм,
хай не згасне Твоя доброта.
Красно дякуєм в свято, матусю, за всі ночі безкраї без
сну, за всі сльози, тривоги,
зітхання. Їх усіх ми в душі
пронесем. Нехай манить
завжди нас Твій вогник, Твоя
сила спасає нехай, Ти прости
нам, матусю, образи і завжди
із дороги чекай.
СИН, ДОЧКА, ОНУК.
* * *
25 БЕРЕЗНЯ святкує свій
день народження наша дорога, любима донечка, сестричка, невісточка Надія Єлисеївна ЧИКИШ з Талалаївки.
З днем народження поздоровляєм, бажаєм щастя і добра, міцного здоров’я щодня,
щастя земного, людського
тепла. Хай у цей день весняний тепле сонечко загляне у
віконечко, а тихенький вітерець повіває і Тобі з рідного
краю привіт посилає. Хай на
Твій поріг не ступить горе,
хай Мати Божа Тебе оберігає,
а Бог Тобі здоров’я посилає.
Спасибі Тобі, що Ти у нас є,
за добре серце Твоє, спасибі,
що Ти піклуєшся про нас, а
сама про свої болі забуваєш.
Бажаєм здоров’я і сили, щоб
довгі літа плечей не схилили,
хочем Тобі від душі побажать
не хворіть, не старіть, без
причин не сумувать і багато
ще раз ювілей зустрічать.
З любов’ю МАМА,
ЛЮДА, БРАТ з родиною.
* * *
25 БЕРЕЗНЯ відзначає
своє 65-річчя наша дорога
Надія Єлисеївна ЧИКИШ із
Талалаївки. Вітаємо з днем
народження і шлемо найщиріші вітання. Хай квітує доля
у роках прекрасних і приносить радість, ніжність і тепло.
Хай у кожній днині світить
сонце ясне і дарує тільки мудрість і добро. Хай пахучим

цвітом стелиться дорога, хай
відходять в далеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне
здоров’я, радість і повага на
многії літа!
З повагою сім’ї
ДЕРЕВ’ЯНКО та РЕПАНКА.
* * *
29 БЕРЕЗНЯ своє 60-ліття відзначатиме наш дорогий
батько Олексій Петрович
ЗАГУРА із Старої Талалаївки. Рівно шістдесят у Вашому житті минає, а скільки їх
ще на шляху, про це ніхто не
знає. Тож зичимо в здоров’ї
вік довгий прожити, щоб усіх
на сторіччя могли запросити, щоб у мирному небі Вам
сонце всміхалося, а всі Ваші
мрії та плани збувалися. Хай
здоров’я, щастя і достаток
сиплються, як липи цвіт, хай
малює доля з буднів свято, а
Господь дарує ще багато літ!
Донька НАТАША
і зять ОЛЕГ.
* * *
27 БЕРЕЗНЯ святкуватиме 55-річний ювілей кохана дружина, любляча мама
і бабуся Людмила Іванівна
ЗАСЛАВСЬКА з Довгалівки.
Хай сміється доля, як калина
в лузі, будуть завжди поруч
Ваші рідні й друзі. Тихо, як
струмочок, хай роки спливають, вітру й урагану ніколи
не знають. За справи хороші
хай люди шанують, а віра й
любов завжди поряд крокують. Хай завжди веселістю
повниться хата, родина вся
буде здорова й багата. Довіку
у світі щасливо живеться, достаток, удача у домі ведеться. А доля дарує хай довгого
віку, щоб щастя й здоров’я
було ще без ліку!
Коханий чоловік
ВІКТОР, СИНИ, НЕВІСТКИ,
внучок ЯРОСЛАВ і внучка
ЛІЗОЧКА.
* * *
У БЕРЕЗНІ святкує свій
ювілей Людмила Іванівна
ЗАСЛАВСЬКА з Довгалівки. Хай пливе щасливо Твій
життєвий човен і минає легко
береги круті. І любові буде
хай завжди він повен, то най-

ПРОБЛЕМА

25 березня 2017 року

У НАШІЙ газеті вже звучала проблемна тема про те,
що під час роботи сушарок
на зернозберігальних складах ТОВ «Агрофірма «Обрій»
ЛТД» жителі селища, а особливо прилеглих до підприємства вулиць, потерпають
від викидів зерносушильних
споруд. Автор статті Олексій
Глобенко, як представник
громадськості, вже не вперше звернувся із заявами до
Талалаївської селищної ради
та до народного депутата Валерія Давиденка з проханням
допомогти у вирішенні цієї
екологічної проблеми. Звернувся він і до громадської інспекції із благоустрою при селищній раді. Члени інспекції
разом із заявником побували
в садибах людей, які проживають поблизу залізниці і
вкотре пересвідчилися, що
проблема має місце. Люди
обурюються, адже коли працюють механізми, кукурудзяні
висівки покривають все довкола. А хто скаже, наскільки
шкідливі ці відходи? Схоже,
що ніхто. Та, здається, повинні були б екологи.
Тому у Міністерство екології і природних ресурсів та
до Державної екологічної інспекції України адресувала
заяви селищна рада, а також
зробила запит до народного
депутата Валерія Давиденка. Відповіді надійшли майже
одночасно за одним і тим же
підписом — начальника Державної екологічної інспекції
у Чернігівській області Л. Г.
Бурковського.
У тій, що надійшла на ім’я
селищного голови, значиться «…у відповідності до ст. 6
Закону України «Про тимча-

сові особливості здійснення
заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» форма та
порядок надання погодження на проведення позапланового державного нагляду
(контролю) затверджується
Державною
регуляторною
службою. На сьогоднішній
день відповідна форма та
порядок надання погодження
не затверджений…», тобто,
ніхто не може здійснити перевірку фактів, викладених
заявником у його зверненні.
На запит народного депутата відповідь від головного еколога області була

чується 31 стаціонарне джерело викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря. Викиди забруднюючих
речовин в атмосферу здійснюється на підставі дозволу
№7425355100-1,
виданого
27.09.2013 Департаментом
екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації. Термін дії дозволу до 27.09.2023.
Діючим дозволом на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені заходи щодо скорочення викидів забруднюючих
речовин в атмосферу.
За результатами конт

дещо іншою:
«Державною екологічною
інспекцією у Чернігівській області, у відповідності до компетенції, проведено перевірку
фактів, викладених у зверненні мешканців смт Талалаївка щодо несприятливих
умов проживання у результаті
діяльності
зернозберігальних складів ТОВ «Агрофірма
«Обрій» ЛТД»…
…Станом
на
15 – 16.02.17 р.
зернозберігальний комплекс роботи по
очистці та сушці зерна не
проводив,
здійснювалося
тільки зберігання та відвантаження продукції. Згідно із звітом з інвентаризації викидів
забруднюючих речовин ТОВ
«Агрофірма «Обрій» ЛТД»…,
проведеної у 2013 році ТОВ
«ВП «ВІСТ», по вул. Зернова, 5 у смт Талалаївка налі-

ролю викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря, проведеного ПП «Екобуд-25» в 2016 році, під час
експлуатації обладнання перевищень затверджених нормативів граничнодопустимих
викидів забруднюючих речовин не виявлено.
Для сушки зерна на Талалаївському зернозберігальному підприємстві використовуються три зерносушарки,
а саме: ДСП-50Е продуктивність — 17 т/год, ДСП-50 ОТ
продуктивність — 17 т/год та
НR8-27-3 продуктивність —
32 т/год. Зерносушарка НR827-3
заводом-виробником
укомплектована пиловловлювачем, а на зерносушарках
ДСП-50Е та ДСП-50 ОТ не
передбачено встановлення
пиловловлювачів. При роботі зерносушарок ДСП-50Е

та ДСП-50 ОТ відбуваються
викиди зернового пилу, що
створює несприятливі умови
для проживання мешканців
прилеглих будинків.
Враховуючи скарги мешканців, у поточному році підприємством
заплановано
проведення робіт по облаштуванню зазначених зерносушарок пиловловлювачами.
У ході перевірки встановлено, що підприємством не в
повному обсязі забезпечено
ведення необхідної документації у сфері поводження з
відходами та дотримання
вимог Правил технічної експлуатації установок очистки
газу. За порушення вимог
природоохоронного законодавства до адміністративної
відповідальності притягнуто
дві посадові особи.
За матеріалами перевірки керівництву надано
припис щодо усунення виявлених порушень та забезпечення проведення робіт
по облаштуванню зерносушарок ДСП-50Е та ДСП-50
ОТ пиловловлювачами та
зменшення об’ємів викидів
зернового пилу під час їх
експлуатації».
Нині в селищі не чути
скарг на роботу зерносушарок. Чи надовго? Ситуацію
контролюватиме громадська
інспекція із благоустрою та
юрист селищної ради.
Анатолій ШТИМ, голова
громадської інспекції із
благоустрою при селищній
раді, Федір КАШКА, Галина
БОЙКО, Анатолій ФУРТАТ,
Владислав ЯКОВЛЄВ —
члени інспекції, Ігор
РОЄНКО, інспектор поліції,
Віра КЛИМОВА, кор. «ТХ».

головніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
іскринки радості й бажання,
нехай не знає серце зрад, а
тільки радість і кохання!
З любов’ю сестра
НАДЯ з чоловіком.
* * *
26 БЕРЕЗНЯ відзначає
свій 55-річний ювілей наш
дорогий брат і дядьо Олексій
ПУСТОВОЙТ із Талалаївки.
Від щирого серця в цей весняний час прийми найкращі
вітання від нас. Щастя Тобі
побажаємо і неба чистого,
як волошковий цвіт. Ніколи
прикрощів не знати, здоров’я
аж до сотні літ. Хай радості
келих доп’ється до дна, нехай оминає година сумна, а

гато, хай щастя і мир панують у хаті, хай горе обходить
Ваш дім стороною, а радість
щоденно ллється рікою. Хай
довго всміхається сонце і
небо, хай Бог береже Вас,
наш любий, весь час. Любові,
добра Вам, чистого неба, уваги, пошани, людського тепла.
З любов’ю ДРУЖИНА,
донька ЯНА, зять ОЛЕКСАНДР, донька ВІТА, зять
ОЛЕКСАНДР, внуки
АРТЕМЧИК і САШУНЬКА.
* * *
22 БЕРЕЗНЯ святкував
50-річний ювілей мій хрещений Микола Васильович
СЕНЧА з Талалаївки. Якщо
батьки — рідня по крові, то
хрещені — рідня по духу. І

радість приходить до Твого
дому, розвіє тривогу, негоду
і втому. Хай сонце із неба
яскраво сміється, у житті найкраще все удається.
СЕСТРА, ЗЯТЬ,
ПЛЕМІННИКИ.
* * *
ЩИРО
здоровимо
із
сьогоднішнім днем народження нашу любу матусю і
бабусю Катерину Миколаївну КОНДРАТЕНКО із Граб
щини. Сьогодні день для
Тебе особливий — Твій день
народження, чудовий і ясний!
Нехай він буде радісний, щасливий, як дощик — теплий,
літній і рясний! Бажаєм море
щастя, море квітів і здійснення всіх заповітних мрій, бажаєм миру в домі, миру в світі і
миру завжди у душі Твоїй!
Син МИКОЛА, невістка
ЛЮДМИЛА, внучки ІРИНКА
і РУСЛАНКА.
* * *
23 БЕРЕЗНЯ святкував свій день народження
Володимир Миколайович
НАУМЕНКО з Чернецького.
Спасибі Вам, тату, за щедре
тепло, за людяність Вашу,
безмежне добро, за руки робочі, безсоннії ночі, за те, що
зростили, за хліб на столі.
Бажаєм здоров’я багато-ба-

хто скаже, хто дійсно самий
близький? З ювілеєм Вас,
хрещений мій. Нехай цей
день і всі дні, що будуть іти
слідом, ознаменуються успіхом і щастям. Бажаю, щоб
кожен Ваш день був зігрітим
увагою і турботою близьких.
Щоб кожен дарував свою
посмішку.
Хрещениця ДАША.
* * *
СЬОГОДНІ святкує своє
50-річчя наш дорогий син,
брат, дядьо і просто хороший друг Олексій ЧИКИШ з
Основи. Прекрасный возраст
— 50, его прожить не так уж
просто. В кругу семьи, в кругу друзей желаем встретить
90. Живи, родной, еще долго-долго и не считай свои
года. Пусть радость, счастье
и здоровье Тебе сопутствуют
всегда. 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!
Мама ОЛЬГА, сестра СВІТЛАНА з чоловіком, племінниця АННА, всі ДРУЗІ.
* * *
21
МАРТА
отмечала

свой день рождения дорогая
жена Надежда Николаевна
САВЧЕНКО из Талалаевки.
Поздравляю. Рожденья день
отмечает жена, мне пафосных фраз красота не нужна.
Тебя я люблю больше жизни,
родная. С Тобой я как будто по
небу летаю. Всегда оставайся
такой же красивой, смешной,
понимающей, неприхотливой.
Удачи и счастья, здоровья,
везенья, заветных желаний
Твоих исполненья!
Любящий муж ПАША.
* * *
21 МАРТА день рождения у моей любимой бабушки Надежды Николаевны
САВЧЕНКО из Талалаевки.
Поздравляю. Бабушка любимая, хорошая, родная. Ты
всеми уважаема и мною обожаема. Желаю горы радости,
не вспоминать о старости,
быть всегда активною и суперпозитивною. Упорства и
стремления, ни капли чтоб
сомнения, от счастья лишь
волнения, бабуля, с днем
рождения!
Внучок ЖЕНЯ.
* * *
САМОЙ любимой свекрови Надежде Николаевне САВЧЕНКО на её день
рождения. В этот день могу
признаться честно, Вы для
меня, как путеводная звезда.
Пусть я не самая хорошая
невестка, Вы стали лучшей
в мире для меня. Наставницей, помощницей, подругой, всегда готовы добрым
словом поддержать. Судьбу
благодарю только за чудо
возможностью Вас мамой
называть.
От любящей невестки
ЛЕСИ.
* * *
30 БЕРЕЗНЯ нашій дорогій мамі і люблячій бабусі Людмилі Миколаївні
ДУБИНІ із Плугатаря виповнюється 50. Мамочка любимая, Тебя мы поздравляем,
счастья и здоровья от души
желаем. Будь самою весёлою, мамулечка, всегда, от
счастья пусть искрятся любимые глаза. А мы все постараемся Тебя не огорчать,

не будем понапрасну мы
просто так ворчать. Внучата
Твои милые всегда к Тебе
придут и скажут Тебе, бабушке, как встречи с Тобой
ждут. Ещё раз поздравляем
мы от души Тебя, обнимем,
поцелуем, поговорим любя.
Теплом своим согреем мы в
день любой и час, ведь нет
Тебя дороже для всех родных, для нас.
ДІТИ і ВНУКИ.
* * *
27 БЕРЕЗНЯ відзначає
35-річний ювілей наша найдорожча у світі дружина,
мама, невістка й кума Галина Русланівна КОЛОМІЄЦЬ
з Талалаївки. У цей святковий весняний день шлемо
Тобі найкращі побажання.
Наша славна і рідна, найкраща у світі, з Тобою нам завжди затишно і світло. Ти гарна
господарка і мама чудова, даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку і руки умілі,
що вмієш підтримати словом
і ділом, що в рідному домі надійно та щиро. Живи нам на
радість у щасті та мирі. Хай
Бог милосердний з високого
неба дарує усе, чого Тобі треба, а Матінка Божа — Цариця
свята — дарує щасливі і довгі
літа. Ми всі Тебе любимо.
ЧОЛОВІК, син ДІМА,
СВЕКІР, СВЕКРУХА, Кума
ОКСАНА з Києва
з родиною.
* * *
ВІТАЄМО із днем народження нашу дорогу донечку,
внучку, сестричку Маринку
СОРОЧИНСЬКУ із Красного
Колядина. З Днем народження
Тебе ми вітаєм і бажаєм на всі
літа: будь такою, як ми Тебе
знаєм: проста, ніжна і всім
дорога. Нехай Господь Тебе
боронить від невзаємності і
зла, нехай дитяча безтурботність не сходить із Твого чола.
Нехай ніколи не міліє душі
бездонне джерело, хай в ньому родяться надії і множиться
тепло. Хай певні будуть Твої
кроки, а небо завжди голубе.
Тобі уже 15 років — тож з днем
народження Тебе!
МАМА, БАБУСЯ,
брат ВІТЯ, АЛЬОНА.

А ЩО КАЖУТЬ
ЕКОЛОГИ?

ІНФОРМАЦІЯ

НА ПРИЙОМІ У МАМОЛОГА
У громадську приймальню
народного
депутата
України Валерія Миколайовича Давиденка постійно
надходять звернення жителів району щодо медичного
обслуговування — особливо
про надання допомоги в лікуванні або консультації вузькопрофільних спеціалістів.
Задля забезпечення цих потреб людей в області працює
програма народного депутата України Валерія Давиденка «Здоров’я жителів Чернігівщини». Завдяки ініціативі
народного депутата минулих
вихідних жінки Талалаївщини отримали можливість
безкоштовно обстежитись і
проконсультуватись у районній лікарні на прийомі у відомого столичного онколога-
мамолога Олега Козака.
Щоб пройти обстеження у
фахівця такого рівня, жінкам
необхідно їхати до Києва або
Чернігова та витратити значні кошти.
За два дні прийому
пройшли обстеження 73
пацієнтки. Під час прийому жителька Талалаївки
Любов Сердюк висловила
свою думку з цього приво-

ду: «Багато жінок хворіють
на рак молочної залози.
Обстеження — дуже важливо. Дякуємо Валерію Давиденку, що він ініціював
візит лікаря». «Узагалі треба, щоб частіше лікарі приїжджали з метою обстеження сільського населення?»
— сказала Віра Климова із
Талалаївки.
Візит лікаря до Талалаївки — це черговий і далеко
не останній крок сприяння
народного депутата у підвищенні рівня медичного
обслуговування в області.
Програма «Здоров’я жителів
Чернігівщини» тільки набирає обертів. Уже розпочато
новий проект «Дитячий ортопед», який скоро діятиме і в
нашому районі.
У найближчих планах Валерія Давиденка — організація прийомів інших провідних
вузькопрофільних медичних
фахівців. Про дату, місце і
час прийомів лікарів буде повідомлятися в засобах масової інформації.
Микола КОНОВАЛ,
помічник-консультант
народного депутата України
Валерія Давиденка.

ПОДАРУНКИ БАГАТОДІТНИМ

Голова РДА Анатолій
Дупа із своїм заступником
Ларисою Шевченко та заві
дувачем сектору сім’ї, молоді та спорту Ніною Луценко
зустрілися з багатодітними
родинами району. Вони потребують допомоги у вирішенні побутових питань, покращенні умов проживання,
здійсненні ремонту тощо.
Для забезпечення вирішення цих питань працює комплексна обласна програма
підтримки сім’ї. З метою покращення соціально-побутових умов проживання даної
категорії сімей за кошти об-

ласного бюджету для багатодітних сімей району, в яких
виховується 5 і більше дітей,
придбано меблі та побутову
техніку.
Тепер у родині Сидоренків із Понір, в якій виховується п’ятеро дітей, з’явилось
двоярусне дитяче ліжко, а
в багатодітній сім’ї Огіїв із
Липового — нова пральна
машина.
Подружжя Огіїв Вадим
Миколайович та Олена Володимирівна виховують двох
донечок Яну і Ірину та трьох
синів Івана, Євгена і Дмитра.
Старші діти вже дорослі:

Яна — студентка, Іван —
випускник Липівської школи.
А у родині В’ячеслава Миколайовича Цілини та Людмили Віталіївни Сидоренко
підростає п’ятеро козаків:
Олександр, Станіслав, Владислав, Даніель і Святослав,
старшому 11 років, а молодшому — 2.
Всього в районі налічується 112 багатодітних сімей,
в яких зростає 364 діток. В
тому числі у 86 сім’ях виховується по троє діток, у 16
сім’ях — четверо дітей, у 9
сімей — п’ятеро дітей, шість
дітей виховує 1 сім’я.
За інформацією сектору
сім’ї, молоді та спорту РДА.

З настанням теплої та
сухої погоди люди, ігноруючи вимоги правил безпеки,
масово спалюють сміття та
залишки сухої рослинності як
на відкритих територіях, так і
на власних присадибних ділянках. Часто не враховують
власні сили, свідомо залишають вогонь без нагляду, а
вітер робить свою справу —
швидко поширює вогонь до
житлового сектору, горять дерева, техніка, господарчі споруди та будинки, є загроза для
кладовищ. Вздовж річки Ромен є поклади торфу, займан-

ня якого призводить до тривалого горіння, та несе за собою
незручність для населення, а
дим впливає на самопочуття.
Лише з початку березня
в області ліквідували більше
100 пожеж в екологічних системах, у т. ч. 8 в житловому
секторі через спалювання трави, площею близько 450 га.
З метою недопущення
пожеж у природних екосистемах працівники нашого
сектору проводять профілактично-роз’яснювальні рейди,
в ході яких моніторять ситуацію, проводять з населенням

бесіди з врученням відповідних пам’яток щодо дотримання вимог безпеки під час
перебування на відкритих територіях. Також звертаємося
до батьків, щоб проводили
відповідну роботу з дітьми.
Шановні громадяни! Дотримуйтесь заходів пожежної безпеки, будьте обережними у поводженні з вогнем,
не спалюйте суху рослинність та не залишайте вогонь
без нагляду.
Геннадій ЗІРКА,
начальник РС УДСНС
в області.

ГОРИТЬ НЕ ЛИШЕ СУХА ТРАВА…

СІЛЬСЬКІ СХОДИ

СХОДКИ ЗАКІНЧИЛИСЯ, ПРОБЛЕМИ ЗОСТАЛИСЬ

У СЛОБІДЦІ,
яка належить до Староталалаївської сільради, загальні
збори жителів села пройшли
ще 22 лютого, коли сільські
вулиці були засніжені, слизькі і дійти до сільського клубу
людям літнім з різних кутків
села було не просто. Та все
ж, як для такого невеликого
села, людей зібралося чимало. Отже їм не байдужі загальносільські проблеми. На
зустріч із селянами приїхали
заступник голови районної
ради С. Катрушенко, спеціалісти управління соцзахисту
населення Г. Самійленко,
відділу
Держгеокадастру
Л. Макаренко,
Пенсійного
фонду Г. Початовська, директор ТОВ «Агрофірма
«Обрій ЛТД» В. Бугай. Про
зроблене за рік в цілому по
сільраді звітував сільський
голова В. Покришка.
Та жителів Слобідки
більше цікавили питання
стосовно їхнього села. Мовляв, зроблене і так видно, а
ось як проблеми вирішити?
Одна із тих, яку можна вирішити на місці — розділ ярів
для сінокосу чи випасу. Це
питання обговорювали односельці між собою на високих
тонах. Висловлювали свої
обурення сільському голові,
про те, що яри треба ділити
не з розрахунку на корову,
а на господарство, бо хтось
козу утримує, хтось бичків, а
їм також треба випас. І хоч
так і не дійшли згоди щодо
цього питання, з настанням
сезону випасу його однозначно вирішать односельці
між собою.
Інша проблема навколо
користування
водоймами,
яку, здається, нікому не вирішити. Від того ставу, що
в селі, охорона орендарів
ганяє навіть дітлашню з однією вудочкою, до іншого, де
споконвіку худобу напували
на випасі, зовсім доступу
немає. Як повідомила спеціаліст Держгеокадастру, той
ставок виставлений на аукціон, отож всі бажаючі можуть
брати в ньому участь. Та селяни на те тільки скептично
сміються… бо всерйоз їм і
зовсім не до сміху.
Проблема із найважливіших і тих, вирішення яких
і не світить ближчим часом
— розбита вкрай дорога, яка
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проходить через усе село і
веде до сіл Чернецької сільради. Вона просто у жахливому стані. З цього приводу
дісталося і директору ТОВ
«Агрофірма Обрій ЛТД»,
мовляв, ваговози агрофірми
добили дорогу, а ремонтувати не спішать, хоч той переконував, що великовантажні
автомобілі не їздять через
село із тих причин, що проїхати ним уже не можливо.
Люди попереджували, що
коли і надалі на цю проблему
закриватимуть очі керівники
різних рангів, вони будуть
змушені перекрити дорогу
для транспорту. Сільський
голова повідомив, що сільрада закупила щебінь для
ремонту дороги, вона готова
до співпраці за умов співфінансування, бо лише сільраді ремонт дороги не під силу.
Заступник голови райради
повідомив, що в районному
бюджеті грошей на ремонт
дороги немає. Сподівання
тільки на співфінансування
«Обрію», адже від Слобідки
і аж до Співакового розташовані землі, які обробляє
це господарство. А розбиту
дорогу і вантажівки, і легкові
об’їжджають полями. Схоже,
що ця проблема хвилює тільки тих, хто живе у Слобідці та
інших селах, адже тягнеться
вона роками. Люди доводять, що ця дорога районного значення, а в районі — що
вона всіх і нічия, тільки не
районна.
Повідомив В. Покришка жителів Слобідки про те,
що надійшла пропозиція
від Талалаївської селищної
ради про об’єднання в одну
громаду. Про те, що треба
об’єднуватися добровільно,
аби скористатися перевагами добровільно об’єднаних
громад, а не чекати примусового об’єднання, говорив
С. Катрушенко. Однозначної
відповіді від селян не було
— тільки риторичні запитання, мовляв, Слобідка завжди
ходить у пасинках: і в сільраді, бо центральне село таки
має переваги, і в агрофірмі…
Чи не така доля чекатиме
після об’єднання центральні
села сільрад? Селяни мають
право на свою думку, та хто
і коли прислухався до неї?..
Поговорили,
вихлюпнули
емоції та і розійшлися…

У ПЛУГАТАРІ,
який донедавна ще був і Червоним та належить до Рябухівської сільради, сходка
відбувалася в останній день
зими. Пристрасті тут вирували по-особливому. Ледь дочекалися, доки прозвітував
сільський голова Олександр
Прохорчук, щоб засипати
його питаннями. Дуже хотіли
плугатарці поспілкуватися на
сходці із керівниками району,
та як повідомила представник районної влади — керівник апарату райдержадміністраціі Оксана Вебер,
співпало так, що голова РДА
Анатолій Дупа був на той час
у відрядженні в Чернігові, голова райради Юрій Дзюбан
також зайнятий службовими
справами.
Вже кілька років власники земельних паїв не дочекаються зустрічі із керівником ТОВ «Дружба Нова»,
щоб висловити йому наболіле. Висловлювали спеціалісту із розрахунків за паї,
яка представилася Галиною Григорівною, і була не
готовою відповісти на запитання і обурення селян.
Вона повідомила, що господарство вже почало робити виплати за паї 2017‑го
року з розрахунку 8%, а з
липня підвищить їх до 9%.
Пайовики не можуть розібратися хто, коли, скільки і
за що отримує. «У мене 35
сіл і по вашому я не можу
сказать конкретно. Дзвоніть
і запитуйте», — відповіла
представник
орендарів.
«Навіщо тоді було взагалі
приїжджати?» — обурювалися люди. Як розповідають селяни, договір із
«Дружбою Новою» вони
укладали у 2010-му на 7
років, але господарство зареєструвало їх лише через
два роки, а договір дійсний
тільки після реєстрації. Вирували пристрасті і навколо укладання додаткової
угоди, якої люди в очі не
бачили і не знають що там
написано. Був активним в
обговоренні цього питання
і депутат районної ради,
який представляє інтереси
цього округу, Володимир
Марченко. Звичайно ж, він
захищав інтереси пайовиків, які, порівнюючи із іншими в районі, надто обділені

орендарями в матеріальному плані, крім того ж, вони
створюють кабалу для селян, обумовлюючи такі умови, що розірвати договори
вони не можуть. Вирішили
писати спільний лист з вимогою підвищити відсоток
виплати до 11, також обумовити суму виплати при
народженні, смерті пайовика та на оранку городів не в
рахунок плати за пай.
Ще одна проблема гнітить і болить жителям Плугатаря. Вже 9-й рік село газифікується. Пуск газу до села
планувався ще на початку
зими. «Я вже і коровай був
купив, а тепер уже не оголошуватиму дату до останнього», — говорив сільський
голова. «У нас украли наш
кредит!» — кричать селяни.
Інакше і не скажеш. Адже
взяли вони кредит на газифікацію по програмі «Власний
дім» 9 років тому, виплатили,
але немає ні газу, ні тих газових приладів, які згідно із
умовами кредиту мали бути
б придбані, немає. Найпечальніше те, що багато хто
із тих, хто виплатив кредит,
помер, не діждавшись газу.
Декому вдалося за кошти
цього кредиту провести воду.
Обуренням немає меж. І
якщо ПП О. Черниша, через
підприємство якого освоювалися кредитні кошти, селяни
не можуть «впіймати», щоб з
нього спитати, то на О. Несена, який на громадських
засадах керує кооперативом, сипалися всі «шишки».
Врешті, з ініціативи сільського голови О. Прохорчука вирішили створити комісію, яка
б прорахувала скільки коштів
і на що витрачено і скільки
лишилося. Здається, це та
ситуація, про яку можна сказати «світ такої не бачив». 9
років тому люди сподівалися
на полегшення сільського
життя із газом, за теперішніх
цін на нього — газ ще більш
обтяжуватиме. Люди знервовані, пригнічені, в їхніх буднях так мало радощів. Розходилися,
перекидаючись
один з одним «чорним гумором». Їх можна зрозуміти, бо
селяни і справді виявилися
беззахисними у цих двох
найболючіших моментах, які
обговорювалися на сходці.
Олександра ГОСТРА.

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

РЕМОНТ меблів, перетяжка, шліфування,
лакування.
Широкий вибір
тканини. Доставка.
Тел. 097-974-50-71,
066-553-33-82.
ГРОШІ ТА ТОВАР
В КРЕДИТ
до 50 000 грн.

На вигідних умовах.
Можливість дострокового
погашення. Адреса: вул.
Вокзальна, 5 (магазин
«Побутова техніка»).
Тел.
096-778-54-10,
095-281-96-53.
ЧИСТИМО
замулені
КОЛОДЯЗІ за новою технологією. Готівковий та безготівковий розрахунок.
Тел.
067-875-20-77,
095-540-09-67.
П Р О Д А Є Т Ь С Я
 АДИБА в с. Скороходове
С
(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.

ПТИЦЯ ВІД
ВИРОБНИКА!

Приватний інкубатор (м.
Бахмач) 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.

ПП «СПІВАК М. І.»

приймає замовлення на
курчат БРОЙЛЕРІВ та
курчат РЕДБРО на квітень
місяць.
У продажу є комбікорм.
Тел. 068-085-51-46.
Виготовлення
та
встановлення
твердопаливних КОТЛІВ. Монтаж системи опалення та
металоконструкцій різної
складності.
Тел.
067-168-57-03,
095-468-29-94.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 90 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.
М етал опластик ові
ВІКНА, вхідні ДВЕРІ за
державною програмою з
відшкодуванням 35%. Найкраще співвідношення ціни
та якості. Замір. Доставка.
Встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).
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.

ВІКНА, ДВЕРІ

від виробника швидко,
якісно, недорого. Діє державна програма 35%. 5 років гарантії. Передоплати
не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21.
Установка безлімітного
ІНТЕРНЕТУ з абонплатою
від 40 грн.; супутникових
АНТЕН;
розкодування
КАНАЛІВ.
Тел.
096-087-33-50,
066-645-57-23.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

2 апреля 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.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

27 березня — с. Новоселівка, ТОВ «Обрій», ферма.
28 березня — смт Талалаївка, вул. Народна.
29 березня — с. Чернецьке, вул. Садова.
30 березня — с. Чернецьке, вул. Дружби; смт Талалаївка,
вул. Народна, вул. Лугова, вул Енергетиків, вул. Злагоди, газове господарство.
31 березня — смт Талалаївка, вул. Калинова, 1-й, 2-й, 3-й
пров. Калиновий.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.

ПРАВОВА ДОПОМОГА

28 БЕРЕЗНЯ ц. р. з 10:00 до 12:00 в Службі у справах
дітей Талалаївської райдержадміністрації юристи Талалаївського бюро правової допомоги будуть здійснювати прийом
громадян з будь-яких правових питань.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

КУПЛЮ

Найдорожче БИКІВ, КОНЕЙ, а також КОРІВ і ТЕЛИЦЬ.
Тел. 097-299-56-86, 066-712-58-73.
Дорого БИЧКІВ вагою від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35, 066-544-35-94.
Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КІЗ, КОНЕЙ та СВИНЕЙ через
ваги. Тел. 097-756-90-00 (Костя), 097-609-85-78 (Саша).
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Дорого молочних 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.
БИКІВ, КОРІВ живою вагою. Дорого.
Тел. 099-980-95-72, 097-138-51-21.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАКТОР, іншу техніку в
будь-якому технічному стані з документами чи без.
Тел. 097-105-90-44, 095-935-03-35.
МОТОЦИКЛИ К-750, ІЖ-49, Урал М62, В’ятка, МТ-9, з
ведучими колясками та інші; ЗАПЧАСТИНИ до таких мотоциклів. Тел. 099-487-70-53, 068-390-01-85.
МОТОЦИКЛИ дорого М72, М61, М62, К-750, МТ-12,
МТ‑16, Урал, ІЖ-49 в робочому і неробочому стані.
Тел. 066-325-20-58, 067-385-66-59.
ХАТИ під розбір, б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ПІНОБЛОК, фундаментні БЛОКИ, ПЛИТИ перекриття. Тел. 097-267-16-10.
Дорого СВИНЕЙ, дрібну КАРТОПЛЮ.
Тел. 096-114-20-06.
Приймаємо
замовлення на добових та підрощених ПІВНИКІВ Браун
Нік. Ціна 6 – 8 грн.
Тел. 095-106-13-17.

Пиляю
небезпечні
ДЕРЕВА в проблемних
місцях.
Тел.
096-112-90-31,
063-229-23-78.

25 березня 2017 року

ПРОДАМ

3-кімнатна КВАРТИРА за адресою вул. Калинова, 21, кв. 1 у Талалаївці. Ціна за домовленістю. Тел. 066-655-76-49.
Добротний БУДИНОК на центральній дорозі у Дмитрівці
110 м2 (жила площа 79 м2). Будинок одного хазяїна на 2 входи, є вода, опалення електричне, газове і пічне. Двір 45×45 м
перегороджений на господарський і парадний, є колодязь,
гараж, сарай, погріб, літня кухня, сад. Город 0,35 га та 0,25 га
сусіднього двору приватизовані.
Тел. 067-729-92-70, 095-370-72-48.
Терміново САДИБА по вул. Чкалова у Талалаївці: будинок з газовим і дров’яним опаленням, підведена вода. Є погріб, сарай, земельна ділянка 0,21 га приватизована.
Тел. 098-424-05-38, 099-505-36-19.
САДИБА у с. Березівка. Є газ, вода, господарські будівлі.
Тел. 098-440-43-86.
САДИБА по вул. Мічуріна, 10 у Талалаївці. Вода, газ, гараж, сарай, літня кухня, город. Дитячий ОДЯГ за півціни.
Тел. 050-155-00-86.
Газифікована САДИБА по вул. Перемоги 120-А в Талалаївці. Тел. 095-333-85-60.
САДИБА у Дмитрівці: газ, вода, 2 сараї, гараж.
Тел. 067-703-70-70, 097-466-55-94.
САДИБА по вул. Калинова, 45 в Талалаївці: будинок, сарай, погріб, колодязь. Тел. 098-207-00-45.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія». Тел. 097-194-45-62.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2110 в хорошому стані, газ/бензин,
2002 року випуску, колір темно-зелений. Ціна договірна.
Тел. 096-899-95-09.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2106 у відмінному технічному стані;
СІНО. Тел. 098-460-85-07, 066-166-60-81.
АВТОМОБІЛЬ «Таврія». Тел. 066-983-20-30.
МОТОЦИКЛ Днепр-11, 2-корпусний ПЛУГ, МЛИН ДКУ,
КОРМОРІЗКА, ЗАПЧАСТИНИ до трактора ЮМЗ, зварювальний АПАРАТ, СІЧКАРНЯ, КОМПРЕСОР.
Тел. 093-799-38-71.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, б/у ЦЕГЛА, БІЙ цегли,
ПЕРЕМИЧКИ, ШИФЕР, РАКУШНЯК, ПЛИТИ перекриття,
СТРОПИЛА, ШАЛІВКА. 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.

ПОМИНАННЯ

МИНАЄ рік
тяжкої скорботи і печалі, як відійшов в інші світи наш
дорогий чоловік, тато, зять, брат, дядьо
Олексій Іванович ГОПКА із Скороходового. 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 — як Ти усім нам
потрібний! Спи спокійно, ріднесенький наш, Ти заслужив Божого тепла і Царства небесного.
ДРУЖИНА, ДОНЬКА, ТЕСТЬ, ТЕЩА, БРАТ, СЕСТРА,
ПЛЕМІННИКИ, всі рідні.
ДВА роки уже немає з нами безмежно дорогої і незабутньої дружини,
мами, бабусі і прабабусі Ніни Іванівни
КИБЕНКО із Слобідки. Перестало битися Твоє добре серце, в якому вистачало
тепла для всіх. Немає таких слів, щоб
висловити нашу печаль. Скільки не мине
часу, Ти завжди будеш поряд із нами. Ми
Тебе ніколи не забудемо. Низько схиляємо голови над Твоєю могилою. Вічного
життя Тобі у Царстві небеснім та спокою
Твоїй душі.
ЧОЛОВІК, СИН, НЕВІСТКИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
ОДНА мить — і перестало битися
серце нашого дорогого синочка, чоловіка, тата і брата Олександра Петровича
ВАСИЛЕНКА з Талалаївки. Вісім років
без Тебе. Скільки б не минуло часу, Ти
завжди будеш поряд із нами, і пам’ять
про Тебе ніколи не згасне у наших серцях. Хай над Твоєю могилою світить
сонце, жалібно співають пташки, а на
квітах буде роса — то пам’ять про Тебе.
Спи спокійно, наш дорогенький. Лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі
— вічний спокій і Царство небесне.
БАТЬКИ, ДРУЖИНА, ДІТИ, БРАТ із сім’єю.
30 БЕРЕЗНЯ — 40 днів скорботи і печалі, як пішов у вічність добрий
і люблячий наш син і брат Олександр
Іванович ГАПОНЕНКО. Ніколи не забути той страшний день і ту страшну
хвилину, коли нам подзвонили, що Тебе
не стало. Як тяжко втрачати таку рідну
душі дитину. На душі — біль, жаль, сум
і пустка. Нам не віриться, що вже ніколи
не побачимо Твоєї постаті і не почуємо
Твого голосу. Саша, світ став порожнім
без Тебе. Якби Ти знав, синку, як болить у мами серденько
за Тобою, такого горя не побажаєш нікому і ніколи. Горбочок
землі мовчить, як усе довкола, і огортає душу тихий жаль,
що не побачимо ніколи ні Твою радість, ні печаль. Спи спокійно, наш рідненький. Ти завжди будеш поряд із нами. Хай
Твоя душа буде у раю. Лебединим пухом хай буде земля
і Царство небесне. Хто знав і пам’ятає нашого сина Сашу,
пом’яніть разом з нами добрим словом і святою молитвою.
Вічно сумуюча Твоя МАМА, ТАТО, БРАТ,
вся рідня, СУСІДИ.

27 БЕРЕЗНЯ
минає рік, як
назавжди пішов із життя наш дорогий
чоловік, батько і дідусь Володимир Кахірович КАЇМОВ із Талалаївки. Тяжка
хвороба забрала Твоє здоров’я, а безжальна смерть вирвала з життя назавжди. Більше не повернешся назад, не переступиш поріг рідної домівки, не даси
поради. Боляче і гірко на душі, що вже
ніколи не сядем за сімейним столом, не
поговоримо по-родинному, що не зігріє Тебе весняне сонечко, лише пам’ять про Тебе буде з нами завжди. Царство небесне душі Твоїй і вічний спокій.
ДРУЖИНА, ДОЧКИ, ЗЯТІ, ВНУКИ, ПРАВНУЧКИ.
Память образ хранит
и ласкает былое…
А душа всё болит,
не находит покоя…
29 МАРТА день рождения нашего
любимого сына Валерия Вячеславовича НОВОХАТНЕГО из Харькового. Тебе
сегодня было б 44. Увы, поздравить мы
Тебя не сможем. Лишь на могилку мы к
Тебе придем, букет цветов и слезы мы
положим. Первый раз так поздравляем,
у могилки голову склонив… в горести денечки коротаем. Мысленно с Тобою пообщаемся, в тишине
тихонько постоим — и как будто снова повстречаемся, и с надеждой в небо поглядим. Сын, сыночек, здравствуй, дорогой.
Мы смотрим в небо и говорим с Тобой. Верим мы — слышишь
Ты наши слова, только не отвечаешь больше никогда. Сын,
сыночек, как Ты там живешь? Больно, но мы знаем, жизни не
вернешь. Ты прости, Ты слышишь — Ты нас прости, больше
в этом мире не встретимся мы. Помним и любим.
ТАТО, МАМА.
23 БЕРЕЗНЯ минає рік, як перестало битися серце нашої
дорогої людини — любої донечки, люблячої мами, дружини,
сестри, тьоті Євгенії Олександрівни ШОСТАК з Талалаївки.
Немає слів, щоб висловити біль і горе,
від якого плачуть наші серця. Як нам
на вистачає Тебе, Твого ласкавого слова, материнської підтримки і тепла для
синочка. Без Тебе стало пусто на душі,
без Тебе серце не знаходить втіхи. Лише
пам’ять береже Твій світлий образ, Твою
посмішку, Твоє тепле слово, яке Ти берегла для кожного.
В НЕБЕСНЫЙ ПОКОЙ
Очень рано Ты от нас ушла,
птицы только прилетели с юга,
и Тебе, как матери-подруге
воздухом апрельским бы дышать.
Не запомнить жизнь Твою нельзя, —
в ней любовь и прямота дружили,
и душа спасённая светилась
ах! не так ли, как теперь слеза?!..
Многое хотела Ты свершить:
сыну повесть Ты не досказала,
а со смертью встретясь — замолчала,
чтобы в лучшем мире вечно жить.
Не вернуть нам прошлого теперь,
невозможно горе близких взвесить…
Хорошо, что есть покой небесный,
где Твоей душе открылась дверь.
МАМА, ЗЯТЬ, СЕСТРИ, БРАТ, ПЛЕМІННИКИ.

КОРОВА після 7-го отелу.
Тел. 098-275-72-30, 099-513-79-00.
Недорого ПЛУГ однокорпусний саморобний.
Тел. 067-272-67-32.
ПІАНІНО «Україна» в робочому стані. Тел. 098-909-08-06.
Мікрохвильова ПІЧ «Goldstar» (нова, в упаковці), СТОЛИ кухонні та письмові, ШИФОНЬЄРИ, ТУМБОЧКА під телевізор, КИЛИМИ: на стіну 2,8×1,9 м, на підлогу 3,25×2,4 м,
ДИВАНИ розкладний і звичайний, БУФЕТ, МЛИН, пральна
МАШИНА, ЕЛЕКТРОПИЛКА. Тел. 095-131-81-98.
ПІАНІНО «Україна», дерев’яні ЛІЖКА в гарному стані.
Тел. 067-730-31-16, 093-081-36-15.
ТЕЛЕВІЗОР «Горизонт». Тел. 096-758-94-07.
СІНО в с. Плугатар. Тел. 097-640-89-52, 093-213-88-47.
КУРЕЙ червоних. Тел. 095-949-86-11, 067-704-78-15.
ГНІЙ. Можлива доставка гноєрозкидачем.
Тел. 098-084-31-73.
1) ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ з доставкою розкидачем;
2) ГНОЄРОЗКИДАЧ 4-тонний. Тел. 097-474-85-03.
ГНІЙ з доставкою (розтрушувач). Тел. 096-173-46-26.
ГНІЙ з доставкою. Тел. 093-804-61-85.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай), розташовану на території Чернецької сільської ради, серії
ЧН №0314418, виданий 29.08.1997 р. на ім’я ПОТЕРЯЙКО Борис
Іванович, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії
ЧН №0317273, виданий 4.06.1997 р. на ім’я БОВКУН Уляна Антонівна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай), розташовану на території Чернецької сільської ради, серії
ЧН №0261122, виданий 20 серпня 1996 р. на ім’я ХИМУЛЯ Варвара
Федосіївна, вважати недійсним.
Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку
(пай), розташовану на території Чернецької сільської ради, серії
ЧН №0261113, виданий Талалаївською РДА 16 серпня 1996 р. на ім’я
СТУПАК Олександр Михайлович, вважати недійсним.

Час невблаганний, і ніхто не вічний у ньому. Відходять
у небуття заслужені люди, особистості, гордість і слава Талалаївщини. 18 березня не стало Віктора Михайловича
ПУГАЧА — кавалера орденів Леніна і Трудового Червоного
Прапора, людини, чиє ім’я стоїть в одному ряду найвідоміших
трудівників району, батька водія відділення екстреної медичної допомоги Віктора Вікторовича і нашої колеги, бухгалтера
редакції Ніни Володимирівни Пугачів. Розділяємо з вами біль
непоправної втрати і низько схиляємо голови перед пам’яттю
Віктора Михайловича.
КОЛЕКТИВ РЕДАКЦІЇ.
Передчасно пішов із життя наш однокласник Віктор Миколайович ЧЕРЕВИК із Талалаївки. Сумуємо, що так рано
обірвалося його життя. Висловлюємо щирі співчуття його мамі
Валентині Григорівні, брату Олександру Миколайовичу.
ВИПУСКНИКИ 8-В класу Талалаївської школи
1987 року.
Глибоким сумом і болем у наших серцях озвалася звістка про те, що відійшов у вічність, залишивши по собі добру
пам’ять, наш однокласник Григорій Петрович СИДОРЕНКО,
уродженець села Понори, який жив і працював у Києві. Згадуємо ті щасливі хвилини безтурботного життя, коли ми були всі
разом, і щиро співчуваємо його дружині, а нашій однокласниці
Марині, синам і всім рідним та близьким покійного.
ВИПУСКНИКИ Понірської школи 1971 року.
Тяжка, непоправна втрата спіткала родину наших сусідів
Любов Михайлівну і Юрія Сергійовича Семичів — раптово і
передчасно пішов із життя їх син ВАЛЕРІЙ. Глибоко сумуємо і
співпереживаємо з родиною покійного біль невимовного горя.
СУСІДИ з вул. Заруддя в Талалаївці.
Непоправне горе спіткало сім’ю наших сусідів Любов Михайлівну та Юрія Сергійовича Семичів із Талалаївки — передчасно пішов із життя їх син ВАЛЕРІЙ. Співчуваємо, розділяємо гіркоту тяжкої втрати.
Колишні сусіди О. М. і В. В. КАРНАУХИ,
О. І. ПИЛИПЧЕНКО, Г. Й. СПІВАК.
Розділяємо біль тяжкої втрати і щиро співчуваємо Любові
Михайлівні та Юрію Сергійовичу Семичам із Талалаївки з приводу смерті сина ВАЛЕРІЯ.
Колишні колеги по роботі у Талалаївському маслозаводі: С. В. ПРЯДКА, В. П. ЛУТ, З. Г. ГОРДІЄНКО,
Н. М. САБАДАШ, О. А. САМОЙЛЕНКО.
Щиро співчуваємо нашій сусідці Ніні Андріївні Криволап в
її непоправному горі — смерті матері
Марії Андріївни НЕСТЕРЧУК.
СУСІДИ з вул. Заруддя в Талалаївці.
У сім’ї Любові Михайлівни і Юрія Сергійовича Семичів із
Талалаївки велике горе — раптово помер син ВАЛЕРІЙ, неймовірна втрата для всієї родини, неперебутній біль на все
життя для мами Любові Михайлівни. Щиро співчуваємо з
приводу тяжкої втрати, а Валерію Царство небесне і вічний
спокій.
Сім’я В. Ф. МАЗІЙ.
Болем і розпачем у наших серцях одізвалася звістка про
тяжку, непоправну втрату в родині Любові Михайлівни і Юрія
Сергійовича Семичів із Талалаївки. Всього одна мить і не
стало на цім світі люблячого сина, чоловіка, батька ВАЛЕРІЯ
ІВАНОВИЧА. Сумуємо і плачемо разом із родиною покійного,
щиро всім співчуваємо.
Л. Я. ДЖУР, О. О. ГОСТРА із сім’ями.
Пішла із життя Олександра Йосипівна ПЛУЖНИК, яка
всі свої роки, аж до старості, проживала в Талалаївці, у радгоспі. Сумуємо за нею і щиро співчуваємо нашим племінникам
Миколі і Надії, які втратили люблячу маму і бабусю, а ми — сестру. Царство небесне Тобі, спочивай із миром.
М. Й. і Н. І. СТЕФАНОВСЬКІ.
Розділяємо гіркоту непоправної втрати і висловлюємо
щирі співчуття нашим кумам Аллі Василівні та Василю Юрійовичу Генютам із Скороходового з приводу болісної родинної
втрати — смерті батька
ВАСИЛЯ ЮРІЙОВИЧА.
Куми ПАВЛИШІ, тітка ЄВА і дядько ІВАН.
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ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

ВИМОГИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Законом України «Про
запобігання корупції» передбачено обов’язок осіб,
зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини
першої статті 3 цього Закону, щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення
на офіційному веб-сайті
Національного
агентства
декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік за формою, що
визначається Національним
агентством (ст. 45 Закону). Таким чином, подання
е-декларації — безумовна
вимога антикорупційного законодавства, у зв’язку з чим
за подання недостовірних
відомостей у декларації або
умисне неподання декларацій передбачено адміністративну та кримінальну
відповідальність для усіх
суб’єктів декларування.
Як визначено ст. 366-1
КК України, свідоме подання суб’єктом декларування
недостовірних відомостей у

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про
запобігання корупції», або
умисне неподання суб’єктом
декларування
зазначеної
декларації караються штрафом від 42500 до 51000
гривень або громадськими
роботами на строк від ста
п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням
волі на строк до двох років,
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
При цьому, відповідальність за свідоме подання
суб’єктом
декларування
недостовірних відомостей у
декларації стосовно майна
або іншого об’єкта декларування, що має вартість,
настає у випадку, якщо такі
відомості відрізняються від
достовірних на суму понад
250 прожиткових мінімумів
для працездатних осіб (на
2017 рік це 400 тис. грн.).

Адміністративна ж відповідальність передбачена
за несвоєчасне подання
без поважних причин декларації, неповідомлення або
несвоєчасне повідомлення
про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві
зміни у майновому стані,
свідоме подання недостовірних відомостей у декларації, якщо такі відомості
відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250
прожиткових мінімумів для
працездатних осіб (ст. 172-6
Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Крім того, навіть у разі
притягнення суб’єкта декларування до відповідальності
за неподання, несвоєчасне
подання декларації або в разі
виявлення у ній недостовірних відомостей, суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію
з достовірними відомостями.
Талалаївський відділ
Бахмацької місцевої
прокуратури.

Розмір допомоги по тимчасовій
непрацездатності залежить
від страхового стажу працівника, порядок розрахунку
якого встановлено Законом України від 23.09.1999
№1105
«Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Cтраховий стаж — період, протягом якого особа
підлягала страхуванню у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за
який щомісяця сплачувалися страхові внески в сумі
не меншій, ніж мінімальний
страховий внесок.
Відповідно до статті 24
зазначеного закону допомога у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності виплачується застрахованим
особам залежно від страхо-

вого стажу в таких розмірах:
50% — якщо страховий стаж
до 3 років; 60% — коли страховий стаж від 3 до 5 років;
70% — якщо страховий стаж
від 5 до 8 років; 100% —
коли страховий стаж понад
8 років.
Право на виплату 100%
лікарняних
незалежно
від стажу мають такі категорії працівників:
••особи,
віднесені
до 1 – 4 категорій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
••один із батьків (особа, яка їх замінює), який
доглядає
хвору
дитину
віком до 14 років, потерпілу від Чорнобильської
катастрофи;
••ветерани війни та осо-

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
••особи,
віднесені
до жертв нацистських переслідувань згідно із Законом
України «Про жертви нацистських переслідувань»;
••донори,
які
мають
право на пільгу відповідно до ст. 10 Закону України
«Про донорство крові та її
компонентів».
Cтраховий стаж для оплати лікарняного визначають на дату настання страхового випадку, а саме на
день, яким відкрито листок
непрацездатності.
Варвинська міжрайонна виконавча дирекція
Чернігівського обласного
відділення ФСС з ТВП.

ВІДСОТОК ДОПОМОГИ ЗАЛЕЖНО ВІД
на яких пошиСТРАХОВОГО СТАЖУ би,
рюється дія Закону

ПОДЯКИ

ВСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ ДО «АЛЛИ»

Скільки людей — стільки й думок, і в кожного свій
смак. Не знаю як кому, а мені
кращого магазину, як «Алла»,
годі в райцентрі й шукати. Тут
є все, що потрібно покупцеві:
від заводських виробів, що
є в усіх продуктових магазинах, до своєї, тільки властивої цій торговій точці, візитівки — продуктів домашнього
приготування, гарячі пиріжки
з різною начинкою, смажена риба, гриби із сковорідки
для пісного столу, налисники, печеня із свинини і т. ін.,
а при вході праворуч — від-

діл дешевого, але якісного
секонд-хенду. Словом, нагодують відвідувачів тут, ще й
одягнуть та взують.
З видумкою, творчим підходом працює колектив на
чолі з господаркою магазину
А. А. Прядкою. Завжди чимось та й заінтригують покупців! Хоча б ті ж акційні розпродажі товарів до найбільших
свят, безпрограшні лотереї.
В такі дні всі дороги покупців
сходяться до «Алли». Хороший магазин, як не зайти?!
Сергій СПІВАК,
житель с. Скороходове.

ВДЯЧНІ НАШИМ ПАЦІЄНТАМ

Порівняно недавно, 4
роки тому, в районній лікарні
було відкрито неврологічне
відділення, 2 із них ми вже
працюємо у новому приміщенні лікарні. Кому доводилось у нас лікуватись, помітили наскільки змінились
тут умови лікування. Тут
комфортно і затишно. І це й
за вашої підтримки, наші шановні пацієнти, адже багато
що придбано для відділення
за ваші добровільні благодійні внески. Важливо, щоб ні в
кого не виникало сумніву, що

кошти, які ви вносите, лікуючись у нашому відділенні,
використовуються не за призначенням. Ваші внески повністю йдуть на облаштування
відділення — за них закупили
карнизи і штори на вікна, постійно купляємо миючі засоби, різні побутові і канцелярські товари. Сьогодні все це
коштує не дешево. Ми вдячні
всім нашим пацієнтам за розуміння і підтримку.
КОЛЕКТИВ працівників
неврологічного
відділення райлікарні.

НА ТЕРИТОРІЇ нашої
області мають місце випадки виявлення вибухонебезпечних предметів.
Станом на 20 березня на
території області сталося 8 таких випадків. Всі
вибухонебезпечні предмети знешкоджені піротехнічним підрозділом у
встановленому порядку.
Один із них трапився у
нашому районі.
13 березня на ПЗЧ 21
ДПРЧ надійшло повідомлення, що побіля села
Плугатар на відкритій території під час проведення земляних робіт було
виявлено два артилерійські снаряди калібром
75 мм та одну мінометну
міну 50 мм часів Великої
Вітчизняної війни. Завдяки вчасним оперативним
діям працівників Талалаївського РС УДСНС та піротехнічної групи АРЗ СП
Управління ДСНС України
в області 14 березня ці
вибухонебезпечні предмети було знищено. Під
час обстеження прилеглої
території боєприпасів не
виявлено, але відлуння

ТУРИЗМ

ЗІБРАЛИ ВОЛЮ В КУЛАК

З 2 по 5 березня пройшли відкриті змагання Полтавської області, що входили
до програми розіграшу Кубка
України серед юнаків з пішохідного туризму в закритих
приміщеннях.
Проводяться вони лише
вдруге, та встигли набути
неабиякої популярності —
до Полтави прибули 18 команд з 11 регіонів України,
121 учасник. І вже вдруге
команда
Талалаївської
районної ДЮСШ (Віталій
В’ялий, Альона Загурська,
Олена Гриценко, Анастасія Таралика, Максим Ведмідь, Анна Беримець) бере
участь в цих престижних
змаганнях. Торік ми стали їх
переможцями і, природньо,

ПРИГОДИ

СНАРЯДИ
МИНУЛОЇ
ВІЙНИ

війни може чекати людей
у будь-якому місці ще довгі десятиліття. Особливо
часто виявлення таких
предметів стається під час
весняних польових робіт.
При виявленні вибухонебезпечних предметів
категорично
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
••брати в руки, наносити по них удари,
починати
спроби
до
розбирання;
••переносити чи перекочувати їх з місця на
місце;
••поміщати в багаття
чи розводити вогонь над
ними;
••збирати і здавати їх
як металобрухт.
При виявленні вибухонебезпечних предметів
НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ про це за телефоном 101, вжити заходів
по тимчасовій охороні
місця небезпечної знахідки до прибуття спеціалістів ДСНС
Валентин
ПРОКОПЕНКО,
провідний фахівець
РС УДСНС.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

27 березня — с. Новоселівка, ТОВ «Обрій», ферма.
28 березня — смт Талалаївка, вул. Народна.
29 березня — с. Чернецьке, вул. Садова.
30 березня — с. Чернецьке, вул. Дружби; смт Талалаївка,
вул. Народна, вул. Лугова, вул Енергетиків, вул. Злагоди, газове господарство.
31 березня — смт Талалаївка, вул. Калинова, 1-й, 2-й, 3-й
пров. Калиновий.
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

На фото: загрозливі «подарунки» війни.

хотілося достойно виступити і в цьому році. Та склад
команди з тих пір через
інші вікові рамки змінився
майже на половину. І вже
інші спортсмени захищали
честь нашого району. Талалаївська команда була наймолодшою з-поміж інших,
та ще і виступала ослабленою — напередодні від’їзду
несподівано захворіла капітан команди Еліна Чуба.
Досить ризиковано було починати боротьбу без запасних спортсменів, і саме те,
чого ми боялися, сталося в
перший змагальний день,
коли за браком досвіду і
через надмірне хвилювання
невдало стартувала наша
наймолодша учасниця. Як

підсумок, 9 місце на особисто-командній дистанції.
Та хлопці і дівчата не знітилися після невдачі, зібрали всі свої найкращі якості і
волю в кулак і в другий день
змагань, підтвердивши свій
чемпіонський клас, впевнено
перемогли всіх конкурентів
на цій дистанції. Після фінішу всі глядачі, спортсмени
та судді стоячи аплодували
нашим туристам.
У загальному заліку Талалаївська команда посіла
5 місце, а переможцями стали наші друзі з Варви. Знову
Чернігівщина
підтверджує
високий рівень розвитку дитячого туризму в області.
Олег ЧУБА,
тренер команди.

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (2-й пов.)
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90

м. Ромни, вул. Соборна, 8, м-н «Каштан», тел. 097-482-04-49
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%
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З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

ШЕВЧЕНКО ВІЧНИЙ, ЯК НАРОД

В обідню перерву зібралося чимало людей у Талалаївському
краєзнавчому
музеї. Працівники організацій та установ райцентру відвідали тематичну виставку,
присвячену Великому Кобзарю. Літературно-музична

композиція «Зоре моя вечірняя» — де цікава розповідь
Олени Огій про життєвий
та творчий шлях Великого
Кобзаря перепліталася із
піснями у виконанні Катерини Смалько на вірші Т. Г.
Шевченка. Рубрику «Проро-

че слово Кобзаря і право в
Україні» підготувала начальник відділу «Талалаївське
бюро правової допомоги»
Яна Мудревська, поезії Кобзаря читав П. Ф. Дупа.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

У
день
вшанування
пам’яті Тараса Шевченка до
нашого дитячого садочка завітала сільський бібліотекар
О. Г. Садова, яка провела з
вихованцями літературну го-

дину «Сторінками життя Великого Кобзаря». Діти захоплено слухали розповідь про
дитячі роки поета та юного
художника Тараса, малювали малюнки, брали участь у

конкурсах. Отак і входить у
їхню дитячу свідомість Тарас
Григорович Шевченко.
Ірина БОВКУН,
вихователь Рябухівського
ДНЗ «Сонечко».

Таке свято відбулося у
дитячому садочку «Сонечко» с. Рябухи. Підготували
його працівники та вихованці дитсадка спільно із
сільськими будинком культури та бібліотекою. Разом
із вихователем І. Г. Бовкун
малята щиро вітали своїх
мам і бабусь, гостей свята.
Захоплено розповідали вір-

ші про маму, співали пісень.
А юні танцюристки Таня Потеряйко, Ілона Каховська,
Єва Голубенко подарували
всім глядачам український
танок «Віночок», найменший учасник свята Сергійко
Петрик розповів своїй мамі
і глядачам вірш «Сюрприз
для мами». Потім присутніх
на святі вітала бібліотекар

О. Г. Садова, дует Л. Г. Ревтюх та Л. І. Сороколат. А
на завершення свята прозвучала пісня «Моє рідне
село».
Ми щиро вдячні всім
організаторам свята за подарований нам святковий
настрій.
БАТЬКИ вихованців
ДНЗ «Сонечко».

Немає нічого святішого
від цього. Ніжні, лагідні посмішки на вустах, гордість в
очах і радісна сльоза котилася по маминих обличчях,
коли із корінецької клубної
сцени їхні маленькі 4 – 5-річні
щастячка Софійка Долошко,
Люда Чемерис, Настуня Голуб, Вероніка Киричок, Діанка Калевич, Артемко Микитченко, Віка і Настечка Мигур,
Рита Івко з усіх старань і

дитячою
безпосередністю
співали, читали віршики і вітальні куплети, танцювали,
розігрували сценки для своїх
улюблених мам і бабусь. А
яким приємним подивуванням і одкровенням був танок
батьків і доньок, як гаряче
аплодував повен глядацький
зал маленьким артистам за
інсценівку на новий лад казки «Ріпка»!
Це було на святі до 8 Бе-

резня в Корінецькому. Батьки
самі розробили його сценарій, підібрали репертуар, виготовили декорації. Допомогли сільська рада, місцевий
підприємець Людмила Васильченко, які подбали про
солодощі та подарунки для
діток, і Микола Малій музичним супроводом дійства. Як
таке свято під знаком любові
може не сподобатися!
БАТЬКИ дітей.

25 березня 2017 року

СПОРТ

РІДНІ СТІНИ НЕ ДОПОМОГЛИ

НАЙМОЛОДШИМ ПРО КОБЗАРЯ

ДИВО-МАМА, ДИВО-Я

МАТИ ЩАСЛИВА – ЩАСЛИВЕ ДИТЯ

СЛУЖБА – 102
Наркотична
залежність
серед підлітків нині шириться,
як епідемія. Тому варто знати
кілька ознак, що вказують на
вживання дитиною наркотиків.
Це нездоровий вигляд, розширені чи звужені зіниці, відсут-

БЕРЕЖІТЬ ДИТИНУ ВІД НАРКОТИКІВ
ність апетиту та втрата ваги,
збудженість і повільність мови,
відмова від минулих інтересів
та нехтування особистою гігієною, сліди уколів на кінцівках.
Виховуйте дитину так, щоб
вона знала правомірність чи

неправомірність тих або інших
дій. Найкраще — на прикладах
з повсякденного життя.
Руслан ХОМЕНКО,
начальник сектору
превенції Талалаївського ВП,
майор поліції.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ТУБЕРКУЛЬОЗ —
ЗАГРОЗА ДЛЯ КОЖНОГО

Адже це — інфекційне
захворювання, яке передається людині від хворої людини чи тварини, частіш за
все повітряно-крапельним
шляхом (при кашлі, розмові), та спричинене мікобактеріями туберкульозу (паличка Коха), які дуже стійкі
в зовнішньому середовищі.
Відомі також інші фактори,
які сприяють розвитку мікобактерій в організмі: душевне або фізичне перенапруження, стрес; недостатнє
або неповноцінне харчування; зловживання алкоголем; паління; тривалий
безконтрольний
прийом
гормонів та антибіотиків;
несприятливі житлово-побутові умови; інші хвороби,
які послаблюють організм
(хронічні
захворювання,
діабет, хвороби органів дихання, виразкова хвороба,
ВІЛ-інфекція та ін.).
Діти, підлітки, вагітні
жінки та люди похилого віку
більш схильні до інфекції.
Щоб не захворіти на туберкульоз, необхідно вести здоровий спосіб життя.
Для активної специфічної профілактики туберкульозу у дітей та підлітків призначена вакцинація БЦЖ.
Вона стимулює вироблення
не тільки специфічного протитуберкульозного імунітету,
але і підсилює природну стійкість дитячого організму до

інших інфекцій. Відмова від
проведення щеплення від
туберкульозу своїй дитині
означає, що ви позбавляєте її права стати захищеним від цієї інфекції.
Для запобігання туберкульозу у дітей та підлітків
необхідно
відповідально
ставитися батькам до свого
здоров’я, цікавитися заздалегідь про здоров’я тих людей, які будуть жити тимчасово у вашій родині; щорічно
проходити флюорографічне
обстеження, особливо якщо
в сім’ї є дитина; обов’язково
звернутися до лікаря, якщо
дитина мала контакт з хворою на туберкульоз людиною; щорічне проходження
туберкулінодіагностики (проби Манту) та обов’язкове обстеження у лікаря-фтизіатра
при встановленні інфікування дитини по пробі Манту;
формування здорового способу життя у вашої дитини
особистим
батьківським
прикладом.
Основні
симптоми
захворювання:
тривалий
кашель (може бути з виділенням мокротиння або крові); швидка стомлюваність,
поява слабкості; зниження
або відсутність апетиту; підвищене потовиділення, особливо вночі; температура
тіла 37,0 – 37,5 °С;
Якщо один з вищезазначених симптомів зберігаєть-

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.

ся у вас більше 3-х тижнів,
обов’язково зверніться до
лікаря-терапевта та пройдіть
флюорографічне
обстеження. Пам’ятайте: рання
діагностика та своєчасне
лікування — це запорука
повного одужання.
Якщо у вас або вашої дитини виявили туберкульоз,
не варто впадати у відчай.
Головні складові повного
одужання від цієї інфекції
— це своєчасне виявлення
туберкульозу та дотримання
всіх приписів лікаря. Курс
лікувальної терапії зазвичай

У КОНОТОПІ Сумської
області відбувся відкритий
чемпіонат міста з баскетболу серед дівчат. Вигравши
один і програвши два матчі, команда Талалаївської
ДЮСШ Плугатарської школи
посіла 3 місце. Склад призерок змагань: Марина Бровко,
Марина Гаєвська, Аліна
Демченко, Христина Думнич,
Вікторія Комашко, Марина
Мель, Анастасія Семінко, а
Яна Чепель визнана найкращим нападником турніру.

ДАВНО стіни спортзалу
Талалаївської школи не приймали упродовж одного дня
стільки школярського волейболу. П’ятниця, 10 березня,
турнір відразу 7-и учнівських
команд із Чернецького, Харкового, Старої Талалаївки,
Красного Колядина, Плугатаря, Довгалівки і райцентру.
До фінальної стадії змагань після попередніх ігор пробилися красноколядинці, чер-

На фото: команда Плугатарської школи — брон
зовий призер відкритого
чемпіонату Конотопу з
баскетболу серед дівчат —
на чолі зі своїм наставником, вчителем фізкультури
Володимиром ЧЕПЕЛЕМ.
складає 6 – 12 місяців. Щорічно проходьте флюорографічне обстеження (для
дорослих) та обстеження
за допомогою туберкулінової проби (для дітей)
для своєчасного виявлення захворювання. Туберкульоз, виявлений на початкових стадіях, повністю
виліковний!
Алла КОМЛИК,
головний лікар ЦРЛ.
Віта ВОЗНА,
помічник лікаря епідеміолога РЛВ Прилуцького
МРВ.

ПОПЕРЕДЬМО ГЛАУКОМУ
6 березня в Україні проводився Всесвітній день
боротьби зі сліпотою внаслідок глаукоми. Глаукома
стабільно посідає друге місце серед причин сліпоти у
світі. Це хвороба очей, яка
характеризується збільшенням внутрішньоочного тиску.
Початок хвороби безсимптомний. Якщо лікування не
проводиться, поступово звужується поле зору. Людина
перестає помічати предмети,
розташовані збоку. Хвороба
прогресує і хворий сліпне.
Більшість пацієнтів із глаукомою не знають про свою хворобу і звертаються до лікаря
із запізненням, коли значна
частина зорового нерва вже
ушкоджена. Втрата зору
веде до інвалідності. Єдиним
засобом профілактики є рання діагностика.
Ризик виникнення гла-

укоми збільшується з віком
людини. Особливо схильні
до цієї хвороби люди, які перенесли інсульт або інфаркт,
хворі на судинні захворювання, гіпертонічну хворобу,
цукровий діабет. Актуально
для пацієнтів, які страждають високою короткозорістю
або далекозорістю, а також
людей старших 60 років.
Найближчі родичі людей хворих на глаукому хворіють в
10 разів частіше, тому мають
проходити профілактичні огляди, починаючи з 35 років і
в подальшому не рідше одного разу на рік. Іншим необхідно перевіряти зір регулярно після 40 років. Процедура
вимірювання внутрішньоочного тиску є нескладною процедурою, яка виконується в
кожній поліклініці.
Олена ЯКОВЕНКО,
лікар-офтальмолог ЦРЛ.
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нечани, юні волейболісти із
Старої Талалаївки і господарі.
Здавалось, вдома й стіни допомагають. Але не в нашому
випадку. Талалаївці вибороли
тільки срібні медалі. Чемпіонами ж стали гравці чернецької
команди. На третю сходинку
п’єдесталу пошани піднялися
красноколядинські школярі.
Володимир КОБИШ,
директор Талалаївської
ДЮСШ.

ДУМКА З ПРИВОДУ

ПРО ЛІКАРНЮ Й ЛІКАРІВ
Іноді ми потрапляємо в
такі життєві ситуації, коли
питання житимеш ти іще
на світі білому чи вже настав твій кінець, залежить
від тих чужих людей, які в
міру обставин будуть поряд на той час. Мені вже
під 80 років, та у кожному
віці людині хочеться жити
і мати здоров’я. У мене із
ним багато проблем. Отож
обслуговує мене соціальний працівник Олена Івченко. Кожного разу чекаю її, а
того, взагалі, як рятівника,
бо почувалася зовсім погано: нестерпно боліла нога,
яка розпухла, змінила колір.
І тоді Лєна підняла на ноги
всіх, щоб мене врятувати
— звернулася в нашу лікарню, де розповіла про таку
ситуацію.
Мене госпіталізували, а
потім лікарі вирішували як
краще діяти. Я безмежно
вдячна їм всім, що поставилися до мене не так, як
часто у нашому суспільстві
ставляться до людей мого
віку, мовляв, хай буде як
буде — вже своє прожили.
Хоч я останнім часом нікуди
не виходжу з дому, та життям суспільним цікавлюся
і чула нарікання на наших
лікарів. А тепер сама пересвідчилася, що все далеко
не так, як дехто розказує.
Бо у кожній ситуації лікарям

треба обдумати кожен крок,
а не гарячкувати. Так робили
у ситуації зі мною і головний
лікар А. В. Комлик, сімейний
лікар В. М. Дем’яненко, хірург А. В. Михайлюк, невропатолог Л. О. Луценко. Щоб
врятувати мені не просто
життя, а ще і ногу, викликали санавіацію з Чернігова і
тут, на місці, обласні спеціалісти мене прооперували.
Я безмежно вдячна нашим
лікарям за це, вдячна всім
працівникам реанімаційного
і хірургічного відділень, які
повертали мене до життя. За
тривалий час, проведений
у лікарні, бачу, як відповідально ставляться медпрацівники до своїх обов’язків
і роблять все можливе для
одужання пацієнта. Кажу це
як пацієнт із досвідом, адже
доводилося лікуватися у лікарнях різного рівня.
Добре, що прийшли працювати у нашу лікарню молоді лікарі, добре, що тепер
у самій лікарні створені хороші умови. І місцевій владі, і самим жителям району
треба їх підтримувати, щоб
лікарня наша працювала.
Бо навіть ті, хто має багато
грошей, можуть потрапити в
таку ситуацію, коли вони не
врятують їх, якщо не врятують наші, місцеві лікарі.
Лідія МОЖНЕВСЬКА.
смт Талалаївка.
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